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W NUMERZE:
Otwlerajqcy nlniejszy numer artykuf Ireny Slawinsklej stanowi zna
komlte wprowadzenie do cZQsto dzis podejmowanego tematu obec
nosci chrzescljanskich inspiracji 1 wqtk6w w literaturze polskiej.
Autorka od problem6w metodologicznych przechodzl do zwiQzfego,
dol(onanego W porzqdku historycznym przeglqdu niekt6rych zja
wisk , dziel stanowiqcych literacki zapis doswiadczenia ,eligijnego.

•
lIustracjq rozwazan Slawhlskiej a zarazem dowodem rozlegfosci
omawlaneJ przez nlq tematyki moze bye szkic Jana· Tomkowskiego,
kt6ry trop' obecnose wqtk6w religijnych I slady religijnego doswiad
czenia w tw6rczosci Bolesfawa Prusa, pisarza uwazanego dose
powszechnie za zdeklarowanego pozytywistQ i scjentystQ.

•
Polemiczny, pisany z pozycji agnostyka artykuf Jana J6zefa Lipskie
go, w kt6rym atak na kicz obecny w plastyce religijnej stanowi
punkt wyjscia dla szerszych rozwaian 0 stosunku Kosciofa do
sztukl i miejscu piQkna w chrzescijanskiej aksjologii i chrzescijafi 
skiej wizji zbawienia staf siQ osrodkiem dyskusji - zabierajq w niej
glos historycy sztuki Tadeusz Chrzanowski i ks. Janusz Sf. Pasierb,
krytyk Wojciech Skrodzkl, malarz i pedagog Stanislaw Rodzinski,
a takie publicysci "WiQzi" i "Znaku". Jej uzupefnienie stanowi
przeglqd niekt6rych sposr6d drukowanych dotqd w "Znaku" tek
st6w 0 sztuce, zYifaszcza sztuce religijnej, zamieszczony na ostat
niej stronie okfadki.

•
W numerze publikujemy r6wniez drugq cZQse obszernego szkicu
Tadeusza %ychiewicza 0 swiQtym Jozafacie Kuncewiczu, patronie
Rusl; cZQse pierwsza znalazfa siQ w numerze z lutego-marca br.
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INSPIRACJE CHRZESCIJANSKIE
W LlTERATURZE POLSKIEJ
KILKA PYTAN HIE TYLKO METODOLOGICZHEJ HATURV

Tytul tej wypow iedzi jest bardzo obowiqzujqcy, zapowiada jed
nak rzecz n iewykonalnq; 'nie spo:s6b spelnic zawartej w nim obiet
nicy, Wpr ow ad za nas bowiem w obszary ogromne i otwa'r te, a do
tyczy to wszys tkich czlon6w tytulu.
Sam t ermin "inspiracja" sugeruje obecnosc czy infiltracj~ - ale
ja~ q? na jakim poziomie? Jak gl~boko s i ~gajq cq? I jak jq uchwy
cic? Podobna for mula, "inspiracje religijne", sygnuje ks iqZk~ zbio
rOWq, pr zygotowanq przez siostr~ Merdas6wn~,1 w ksiqzce tej jed
nak znalazly si~ obok siebie studia r6znego typu , teo'r etyczne re
fI eks je oOOk sZ'C zeg610wych i.nterpretacji.
Og a rni~e calej literatury polskiej, czy to w przek roj u diachro 
nicznym czy synchronicznym, systematyzujqcym, t o ,naturalnie za
danie karkolomne. Podjql si~ go swego czasu -prof. Starnawski,
ale !Pfz eds i~wzi~ie to nie zach~a do ponownych pr6ob.
J akie w y jsc z impasu? Moie przede wszys-bkim s~upiajClc uwa
g~ na pytaniach metodologicznej natury, w oparciu 0 nowsze stu
dia poswi~cone literaturze 1P0lSlkiej. Studia takie mnozCl si~ teraz
cor az bardziej, ujawniajClc zresztq zna<:znq rozbieznosc zarowno
w zakresie uj~c jak i p ost~powania badawczego. Ogromnie zna
m ienny jest jednak sam · wzrost zai'nteresowan probilematYkq ~eli
gijnq, c~sciowo tylko umotywowany inicjatywami wydawniczymi,
taokie uczelni katolickiej. Nie zawsze to 2JresztCl nasze wlasne ini
cjatywy: do KUL-u zwr6cono si~ 0 udzial w tzw. problem ie w~z
lowym, kt6ry obejmuje dzieje literatury r eligijnej w Polsce i rna
doprow adzic do tr6jczlonowej publikacji: liryka relig,i jna, dramat,
proza naJ'racyjna. Nie bez zwiqzlku z tym gigantycznym planem
odbyly si~ na naszej uczelni 3 sympozja: Sacrum w literaturze
(1979), Literatura i Biblia (1981) oraz Dramat i teatr sakralny (1983).
Ozyw ionq dzialalnosc wydaw niczq prowadzi Zaklad Badan nad Li
teraturq ReligijD<l; wiele drohniejszych studi6w np. z dziej6w tea
t.ru 'r eligijnego, znajduje goscin~ w "Rocznikach Humanistycznych"
. KUL. W biezqcej sytuacji lit&atury 'r eligijne j i jej opracowan
1

Inspi rac je Te!!gljne

w llteratuTze. Dzlelo zblorowe p od red. s . AUny Merdas.

Warszawa 1983.
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orientuje bibliogr afia Literatura i reUgia (pO roku 1966).2 Pierw
SZq ambi tnq publikacjq wspomnianego Zakladu s tala si~ antologia
poezji maryj.nej,3 ktorej towarzyszyl tom studi6w interpretaeyj
n ych : Szkice 0 dziejach motywu. Tak wlaSnie O'kreslal w 6wczas
Zaklad Badan nad Literaturq Katolickq swoje zadanie: jak o reje
stracjE: i opr acowanie mot ywow r eligijnych.
R6wnolegle do badan nad k onkretnq materiq poetyckq r ozwija
si~ tez refleksja teoretYoCzn a. Wypowiedzi prof. Sawiokiego, szero
k o juz spopularyzowane (R eLigia a Literatura, a utworach reLigij
nie podejrzanych, Czy zmierzch Literatury k atolickiej?) zawiera je
go niewielk a, ale wazka ksiqzka: Z pogr,anicza literatury i reUgii.4
P rzedm iotem og6lniejsze j dyskusji s t aje si~ poj ~d e s acrum. We
szlo ono w szerszy obieg po r oku 1957 (data publikacji Das Heilige
und das Profane Eli a'dego), d zielqc od r azu interpretato,r ow na zwo 
lennikow i przeciwniJkow tej dystynkcj,i. Pos w i~il m u tez obszer
n iejszq wypowiedz prof. Sawicki w Teferacie, otwierajqcym Sym
pozju m z 1979 roku. Odni6s1 ten problem przede wszystkim d o n a
szego, chrzescijanskiego kr~gu kulturowego, w dziele literackim
zas - do badania tem a ty~i , kt6rej interpretacja symbolkzna u jaw
ni w artosci sakralne.
Dr ugi problem, row niez c~s to dysku towany, pojawil si~ daleko
wczesniej . . Dotyczy on t ez term inologii. Dyskusj~ wzniecila swe
go czasu p rof. Skwarczyrlska prolP ozyc jq uznania terminu "litera
t ura rkatolicka" za kategori~ gaotunkowq.6 Pro pozycj~ t~ k olejno
przy jmowano i (czE:sciej) odrzucano. Przyjql jq na razie (w swojej
nazwie) nawet "Zakla'Cl. Badan nad Literaturq K atolickq", b y z n iej
wkr otce zrezygnowac. ObawiamsiE: n awet, ze wyrzeknie si ~ obec
nego okreslenia ze wzglE:du na 1 ostrzegawcze glosy k rytyk6w,
ktorzy r adzq mowic Taczej 0 religijnych problemach ezy elemen
t ach w literaturze niZ 0 literaturze religi jnej, oraz 2 0 ze wzg l~ 
du na silne ,tendencje i nadski pewnych grup zmierzajqce do de
wa luacji, a nawet kompromitacji pojE:c: religia i religijny. Zresztq
i Sawi ck i, okreslajqc nOWq obecnosc religii w literaturze 6 (obec
nose: r aczej ukrytq, tylk o implikowanq) jako nurt wstE:pujqcy,
przyszlosciowy, p odziel a to os troine stanowisko.
0

• Re ltgta a ttt eratura . Bibliografia 1966-1969 L ubUn 19'12. 1976--1971 L ublin 1980.
1975 L ublin 1982, 1976 L ublin 1982.
• M atka Boska w poezjt potskt ej . T. 1 Szktce 0 dz(ejach m otywu . T. 2 An
t otogta. L ublin 1959.
• S. Sawicki, Z pogranicza Ht eratury i rettgtt. Szktce. Lublin 1976.
• S. Skwarczynska , .. Ltteratura katotlcka" j ako termtn w nau ce 0 ti t eraturze.
w: Studt a t szktce ttterac k t e. Warsza wa 1953.
• S. Sawicki, Nowa obecno§c rettgtt w Uteraturze. W: Z zagadnten kultury
c h rze~ctja n8kte1 . Lublin 1973 s. 521-530.
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P ad ly tez pytania 0 kry ter ia pozwala jqce w yr oznic obecnosc
religii w literaturze czy w r~c z wlqczyc utw or w zakres lPoezji re 
ligijne j. Przypom niano dawniejszq propo z y cj~ Skwarczynskiej, by
uznac za t a'ki wyroinik teori~ r zeczywistosci, panujq<:Cj w swiecie
utwoI'll: nawiqzala do niej J asinska-Woj tlkowska (Laicka czy reLi
gijna k oncepcja rzeczywist oki?),7 wskazujqc na r ozne t rudnosci
z tym zwiqzane. Jeszcze gl~ bie j drqzy problem nowsza wypowiedz
Jasinskie j: Prob ~em y identyfikacji reli gijn osci dziela litera ck ie go.8
W prak tyce i J asinska, j mowiq ca te slowa, stosowa ly m etod~
morfologicznq. P olega ona na przesledzeniu wszystki<ch elementow
struktury poetyckiej dla w yk r ycia zasi ~ gu ekspansji religijnych
zalozen utworu. Tak jest n iew qtpliw ie w t worczosci N orwida: je
go chrzescijanSlk ie widzenie swiata wyraza s i~ zar ow no w obra 
zach k ultury, k oncepcji czlowieka, formach gatu nkow ych (h ymn ,
Iitan ia, m odlitwa, przypo w iesc), jak w slownictwie a n awet zna 
kach graficzn yoh , sygnalizu jqcych i n t onac j~. Mow Ham o t y m juz
w szkicu Ci-gH {'artiste r eligieux z 1960 roku. 9
Wielee symptomaty czny jes t tez tu i owdzie rozlega jqcy s.i~ apel
o wypracowanie t eologiczne j interpr et acji p oezji czy w r~ c z 0 stwo 
rzenie teologii literatury . 0 p r obach tak ich (pod j~tych na terenie
niemieckim ), mowil prof. S awicki na sympozjum S acrum w ~it e 
raturze. Ex re teatru - r eferow alam ko ncepcje Sch neider a (T heo
Logie des Dramas) 10 i R ansa Ursa von Balthasara (T he odrama
tik) 11 na sesji teatru sakralnego. F ragment te j wyp ow iedzi uk aze
si~ wkrot ce w "Dialogu".
N a ses ji tej w ystqpil tez z wlas nq t e.oriCj teologii tea t ru ks. Ad a 
mek z Tarnowa: oparl jq n a r ozr oznieniu obecnosci religii ad i in.
Obecnosc Boga w gl~bo ki ej strukt urze d rama t u czy spektaklu,
wlasnie in , n azwal ",czwartym w ymiarem tea tru sakraln ego".
Ostat nia w r eszcie prop ozycj a m etodologiczna, row niez w ra
mach t eologicznego czy raczej teocentrycznego spojrze.nia na u twor
literacki, to propozycja inter pret acji 'kerygmaty cznej. Wystqpil z
n iq i pr obu je jq stosowac w swoje j praktyce k rytycznej w ykla
dowca KUL (i ikilku seminari6w d uch ownych) doc. d r Marian Ma
cie jewski. Te ori~ t~ prezentowal juz autor kilkakr otnie w d ruku ,12
najpierw bez verbatim wpr owadzonej etykiety. W ostat nich pra
, W: Z zagadn ten kUltUTy chrz e~c lianskle j, s. 543-549.
• W : I n sp i r a cje re!1glj n e w LttcratuTz e, s. 53-64.
• " Zna k " 1960 n r 73/74.
1<1 R. S chneider, TheoLogl e des Dramas. W: DIch te r und D lc htung. 1953.
It H. Urs von Balthasar, T h eodramattk. I. P r oLegomena. Elnsledeln 1973.
" Ltt eratura w ~wtet! e I-; cTygma t u . W : I nspiracje r ellgij ne w Litera tu Tze. War
s~ awa 1983.
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each zostala jednak explicite okreslona i nazw ana. 13 Powoluj,!c
si~ w odsylaczach bibliografieznych na inspi'r acje ruch u neo-k ate 
chumenalnego i jego kierowniJkow, autor odrzeka si~ terminu re 
ligia i reLigijny, slowa zas etyka i etyczny zast~pu je pejoratywnie
n acechowanym terminem moralizm . Cenna wydaje si~ jedn ak
smiala proba spojrzenia wprost w oczy pytaniu 0 przekaz chrze 
scijailskiego or~dzia w dziele, 0 s>posob wlqczeni,a czlowiek a i kul 
tury w dzieje Obj awienia i Odku pienia. Doc. Maciejewski twierdzi
zresztq, ze pytanie to moina skier owae do kazdego dziela literac
k iego: "Zclradzi (ono) swoj status usytuow ania si~ w Slowie BO'
zym, gdy zmusi si~ je do udzielenia od powiedzi na pyta-nie, wy 
plywaj qce z kerygmatu CllPostolskiego" .14 Do k onkretnych studi6w
doc. Maciejewskiego jeszcze powrocimy .

Wst~pna

*

refleks ja metociologiczna w ydala si~ tu nie zb~n a 
gdyz odpowiedz na pytanie: jak gl~ b ok o o r ~dzie chrzesci jailskie
dotarlo czy docieralo do literatur y polskie j - wymaga 'n ie tylko
starannego zgromadzenia materia16w . Wymaga rowniez jas nej
swiadomoSci metodologicznej, ostrych instrum ent ow, ktore umoz
liwi q tak q s ond~ .
.
Warto i trzeb a pytae utwor y literackie 0 za sad ~ ukonstytuowa
nia swi ata poetyckiego; 0 prawa, rzq'<1zqce tyro swiatem , a wi~
o motywac j ~ zdarzeil i losow lu dzlldch; 0 ko,ncepc j~ czlowielka, na
turalistycznq czy chrzescijailskq; 0 k rqg jego IPrzezyc i pr oblemow
ety cznych; 0 obecnose Boga w zyciu jednostki i w hist orii; 0 kon 
e ep ej~ 'Czasu i przes·t rzeni; 0 odbicie tej wizji sw,i ata w slowie,
w metaforyce itp. Oczy wiScie nie wszys tkie utwo.ry n a te pytania
od powiedzq.
Istniejq je dnak cale obszary poezji p olskiej w yraziscie. przebite
o r ~ dzi em chrzescijailskim. Szukae i'Ch b~d z iemy n a terenie na j
wczesnie jszej p oezji mo-dlitewne j czy hym nicznej, w tekstach
dram atow litu rgiczn ych czy misteryjnych; w p oezji barokowej;
w dzielach, powst alych n a Wielk ie j Emigr ac ji - z N orwidem na
czele. Wymieniono t u przed chwilq zjawiska ba'r dziej nam znane
w t ym aspekcie. Ale studia prof. Zgor zelskiego 15 odslOll1ily rowniez
trw alose i ciqglose nurtu r eligijnego w epoce, uznanej za oschlq
to M. MacIejewski , Jeszcze 0 !t ryc e rzymsko-drezd ensktej Mtcktewlcza. (pro
ba l.nterp r etacjt kery gmatyc znej). W: Sacrum w !ttera turze. Lublin 1983 s . 229
255 .
.. Lttera tur a w §wlet!e k eryg matu, op. c it. s. 335.
" Cz. zgorzelski , poezJa r ettgijn a w okresie oswlecenta. "Przeglqd Po,",-szech
n y " 1983 z . 2 i 3.
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i jalowq - W okresie polskiego Oswiecenia. Po wni!kliwych ba
daniach ujawnila si~ tez problematyka religijna obecna w po 
wiesCi pozytywistycznej, np. ti Orzeszkowej.16
Nie trudno stwierdzic szczeg61nq fascynacj~, widocznq zwlasz
cza u mlodych k,r ytyk6w, wsp6kzesnq poezjq polskq. Tropiq oni
znaki sacr um w poezji Milosza, Herberta, R6zewicza, Nowaka .
Padly jui zresztq glosy ostrzeienia przed zbytniq zachlannosciq
tych krytyk6w, n.ie zawsze przeciei uzasad-nionq, poclczas gdy zloza
lit eratury, autentycznie zakorzenionej w chrzescijanstwie i bar
dzo odk'r ywczej (jak dzielo Hanny MalewSlkiej) nie zostaly jeszcze
przeorane. Nie rna tei monogr afii wsp61czesna poezja du chow 
nych-ksi~iy, fenom~n unikalny w literatu rze wSip61czesnej podo
bnie jak sacrosong i teatr semina.ryjn~ .

*

Czas jui na pobieiny (z koniecznosd) przeglqd niektorych przy 
na jmniej zjawisk, waznyoh i znamiennych zar6wno ze wzgl~u
n a sw6j rdzeil chrzescijanski, jak i' dla trwalej sily inspir acyjne j,
wciqi manifestowanej.
Od czego zaczqc? OczywiScie od Bogurodzicy, kt6ra wciqi od 
slania now e bogactwa artystyczne i myslowe, wciqz na nowo opra
cowywa·n a. Poruszyla ongis wyobrazni~ Norwida, fascynowala po 
et6w. Slusznie dostrzeiono w niej jakby synte~ ezy kon'<iens a c j~
wszystkich tenden cyj, wlasciwych poezji religijnej epoki: podnio
sleSe, hymnicznosc, waznq tresc dogmatycznq i teol-ogicznq. J esli
si~ dotCld nie zestarzala, zaw d zi~ cza to chyba takie swo jej suro 
wej prostocie, rygoryzmowi, t alk nam bliskiemu .
Li ryk ~ mary jnq r6inych epok znamy d zi~ki antologii i inter 
pretacjom pra cownik6w K UL, malo jednak wiemy 0 ma.ryjnych
aspektach dramatu pasyjnego i BOionarodzeniowego. Przy jr zaw
szy si~ blii ej tekstom, sta jemy zdumieni ich oryginalnosciq. J ak
silny akcent Ip ada w nich n a udzial Matki w dziele Odkupienia!
J ak gorqCO pragnie Ona w scenie - apokryficzne j oczywiscie - po 
iegnania z J ezusem wspok ierpiec z Nim lub wziqc n a siebie Jego
cierpienie i smierc. Scena tzw. w alet y wspolna' jest dziedzictwu
europejskiemu, ale trzy p rosby Marii - zazwyczaj roine. Po
dobnie zr6inicowane Sq t'ozmowy Marii z apos tolami, a zwlaszcza
z J udaszem. Urocze Sq tez seeny w mister ium Boi ego Narodzenia,
gdzie Swi~ta Rod zina zostaje w reszcie przyj~t a, bo spotyika Po
lakow, ktorzy 'cieszq si~, i e Maria i J6zef "Sq te j same j gwa·ry".
" P o r. np. J . Clesllkowski, "Nad N t em ne m " Eltzy Orzeszkow ej . Rozwazanl a
nod semlotykq mtt6w r el(ll',;1n y ch. "Pamh:t nik Literackl " 1969 z. 2 s. 65-80.
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W siedemna stowieczr.ych tekstach Maria P anna rna juz r ycer
skiego ducha: laje Czarta i odgraza si~, ze zdepce tak sproSnego
gada. Gotowa jest prowadzic hufce !rycerskie.
Niezmiernie inter esujqcy druczek z 1675 roku potwierdza juz
ugruntowany kult maryjny w formie pogJ"zebu Matki Bozej. Jest
to pelny i szczegolow y scenariusz procesji, ktora "odprawuje si~
t u (llcil. w Krakowie) i .gdzie indziej, 9fiobliwie 'k~ y jest kost:i6l
zalozenia i Iposwi~eni a . Wniebowzi~cia".
W zakresie d ramatu staropolskiego ciekawq i m alo znanq gru~
stanowiq miracula czy mirakle h istoryczne, zjaw.isk o n a tIe euro-'
pejskim zupelnie wyjqtkowe, ilustru jqce wszechposrednictwo Ma·
rii· K,rolowej K orony P olskiej i szczegolnej opiekunki n arodu. Ga
tunek liter acki, tak specyficznie pols'ki, okazal s i~ p r~zny i plodny.
Miracula skUJPiajq si~ glownie w okol Ob r ony Cz~sto chowy i Vic
t orU WiedenS'kiej, ale ,p r zedluzajq swoje zycie az po w iek XX
(Cud n ad Wislq). Najpopularniejszy specimen tego ' gat unku to
PrzeOr Pautin6w z 1872,11 bezkonkurencyjny bestseller teatralny.
Mimo istniejqcej juz od 20 lat edycji dramatu staropolskiego 18,
mimo co r az liczniejszych inscenizacyj i op racowan, to wspaniale
dziedzictwo nie zostalo jedn ak jeszcze przez k ultur ~ naszq wchlo
ni~t e . Zresztq i ta monumentalna edycja pomi ja c aly szereg eie
kawyeh utworow np. wspanialq tra gedi~ 0 Bogaczu i Lazarzu,
granq w Gdansku w 1643 roku. Moralitet, opleciony dokola pro
blemu naw roeenia grzesznika, wprow adza Ip roblem spr awiedliwo
sci i mi1:osierdzia, za ktor ym optu je oczywiseie Matka Boga i lu
d zie. (Pojawiajq si~ tez c z~sto w mor alitetach obrazy m~ki Pan
skiej, naturalnie "pr zez umhry").
Seeny p asyjne w dramacie s taropolskim doezekaly si~ gl ~bokiej
i p i ~kne j interpretacji w nie druko wanym jeszcze studi um dr
Elzbiety ZwiiTkowskiej, w ykladowcy K UL. Ukazuje ona przemian~
k oncepcji seen p asyjnych i Iprzemian~ ioh funkeji : poezGjtkowo Sq
niby ilus tr aeyjne, a le wlasciwie do jrzale w uk azywani u "meeha
nizmow l~ku , zdrady, klamstwa - a takze mUczenia Boga". Se
man tyk a tego milezenia zostanie subtelnie wyeien iowana. Ewo
lucja prowadzi - jak zauwaza dr Zw irk owsk a - od " zjawienia
spraw ludz<kieh" do " zjawienia s praw boskieh w skutkaeh sw~h
istotnyeh". Do sk utkow t ych, u kazanych w scenach pasyjnych,
. nalezy .Uiksztaltowani e et hosu ehrzeseijanina, nawr6eenie grzesz
nika, akt przebaezenia. Z modelu seen pasyjnyeh odezytuje autor
k a w pisanq w nie ko n cepej ~ augustynskq.
17 E. Bosn1acka-Tuszowska, P rzeor pauHnow czy L! Obrona CZlistoch ow y. pr a
p remiera Krak6w 1872.
t! J . Lewa nskl
(wyd .), Dramaty staropolskle, t . I -VI, Wa rsza wa 1959- 1961.
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Od dawna poetycka parafraza Psalmow, dziela K ochanowSlk iego,
byla przedmiotem wielkiego zainteresowania i zachwytu - i tu
jednak n owe studia przyniosly rozszerzenie i pogl~bien ie n aszej
wiedzy i per cepcji. Wi~ksze odk rycia zawdzi~czamy pracom Blon
skiego 0 S~pie-Szarzyilskim i jego liryce religijnej 19 . W S ~pie
-Szarzynskim odnalezion.o prototYlP czlowieka zbuntowanego, p rze
zartego w qtpliwosciami na tury egzystencjalnej. PO'd obnie wnikli
we bad ania n ad lirykq religijnq b arok u odslonily bar dio zroz
nicowane i niesprowadzalne do jednego modelu ,pos taw y reli
gijne. Ten fascynujqcy okres naszej k ultury przybliza prof. Jad
wiga Sokolowska w swo jej antologii i opracow aniach.20
Najbardziej iJdopotliw y okazal si~ jednak - ·r omantyzm. P.rzez
cale lata za ustalony p ew nik uchodzila gl~bok a religijn osc poezji
Mickiewicza , zwlas zcza lirykow lozanskich i rzymskich, w k t o
r ych odczytywano os tateczne uspokojenie po burzach i buntach
mlodosci.
Ustaleniami k rytykow zachw iala Marta Piwiilska w szeroko
dyskutowan ym s tudium Bog utracony i Bog odn aleziony.21 P ada jq
tu pytan ia: jakiego to Boga szwkaIi r oma ntycy? P rz·e d jakim Bo
giem si ~ korzyli, czy c z~sciej - przeciwko jakiemu Bogu si~ bun
towali? J ak;iego Boga u traciIi i jakiego odnaleili w zamian? Od- \
powiedz nie jest Ip rosta i zbytnim s ymplicyzmem byloby sprowa 
dzerue jej do opozycyjnych formu!. Wypadnie nam to jednak zro
hie: w pierwszej fazie dla romant ykow B6g byl Bogiem w olnosci
i sankcjonowal wszystkie dzialania rew()lucyjne i wolnosciow e.
Po rozczarowaniach k l~ski powstaniowej - zastqpil Go Bog h i
storiozofii mis tycznej, kt6ry przemaw ia piorunami; ;Bog prorokow
i Bog genezy jsiki (Slowackiego).
Niewiele wierszy .r eligij.n ych Mick iew icza znalazlo lask~ w
oczach doc. Maciejewsk iego: oskarzyl je 0 wolunta·ryzm ("nie
chrzescijanski woluntaryzm przekresla jqcy zbawcze poslan nictwo
Chrystus a") 22, autosoteryzm, 0 m yslenie religij ne - a "dro g ~ ku
dojrzalemu chrzescijanstwu u trud nia przezywanie go w katego
riach r eligijnych, oddziela jqcych w y raznie sacrum od profanum ".28
Poeta znal raczej Boga religii niz Boga w iary. E x r e Mickiewicza
warto wspomniec jednak 0 pi~knym, odk rywczym s tudium mlo
" J . Blonskl , M t k olaj S~ p SzaTzy11skt, K rak6w 1967.
.. J. Sokolowska (wyd. 1 opr.), Poect po!sktego baToku. Warszaw a 1975 PIW ;
Dwte nteslwnczono ~c!. Szk\ce 0 Uteratu Tze barokowej Europy , W arszawa 1978
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Wroclaw 1971.
.. M. Macieje wsk i, ap. cit ., s. 253.
.. Ibi dem , s. 234 .

~omant yzmu ,

441

IRENA StA WINSKA

dego Amerykanina, ktory w III cz. Dziad6w ujawnil now'! zas ad~
jednosci strukturalnej i ideowej.2' Jest ni,! sak rament Ip okuty,
przyj~ty i spelniony we wszystkich tego sakramentu elementach
przez Konrada, zas od,r zucony - zn6w we wszystkich jego sklad
nikach - przez Nowosilcowa. W ten zamysl strukturalny wpro 
wadzil Mickiewi'cz - zdaniem Geralda Dar.r.inga - _ wszys1!kie zda
rzenia i postaci utworu: ,n alezq one d o sakramentu (jak Ewa,
Ksiqdz Piotr...) lub do anty-sakramentu (Ba jkow, Doktor ...). W in
n ym zas studium Dziady odczytane zostaly jak o millenaryczne
p roroctwo - ·profecja.
Nie od tego si~ zaczyna i rue na tym ikonczy s por 0 Mickiewi
cza-katolika czy Mickiewicza-chrzescijanina. Zatrz ymaliSmy si~
przy nim na -chwil~, by uSwiadomic, jak daleko n am do jedno
m yslnosci i jednozna'cznych ustalen nawet w srod k r ytykow 0 bLi 
skich sobie p ostawach.
.
Moze mniej juz dzis kontrowersy jny, ale zawsze fascyn ujllcy
jest tez Slowaoki, od kilkunastu lat przypominany wlasnie ze
wzgl~du na okres "mistyczny" 25, na dramaty w tym ok resie po
wstale. Stawia on rozne zas adnicze pytania krytykom i rezyse
rom - (pojawily si~ one n p. p rzy okazj,i Samuela Z borowskie go,
ostatni'o kilkakrotnie wprowadzonego n a scen~ .
Wspaniala wypowiedz Norwida 0 Krasinskim n ie doczekala si~
jeszcze n auk owej weryfikacji. Brzmi ona, jak pam i~t a my: "Mial t~
trzezwosc w mistycyzm ie, iktorq tylko dobra znaj omosc k atoli
cyzmu dac moze". Wbrew tendenc jom swoich wspolczesny-ch, do
magal si~ wiedzy religijnej w miejsce slepej wia'r y; w poezji jego
brzmi tez wezw anie: "Bqdz ar cydzielem nieu g i ~te j woli", a wi~c
woluntaryzm, t ak niepo,puJa·r ny dziS w pewnych kr~g a ch, ale jed 
nak - chrzesci jailski. Nie b ez p odstaw do czci przywr6cono tez
Przedswit, tak bogaty problemowo i tak gl~boki. Listy Krasirl
skiego ukazaly tez niezwykle s ubtelnego, wnikliw ego k.rytyka
i teoretyka kultury.
.
Nie wymieniliSmy tu dramatow K r asinSikiego, zwlaszcza Nie
-Boskiej Kome dii, w k tore j dostrzegl Mickiew icz model przyszlego
t ea tru slowianskiego i w ktorym trafnie odczytal chrzesci jailskie
przeslanie.
St wie rdzajqc, jaki jest status quaestionis ' w stosunku do pro 
blematyki czy aspektow r eligijnych poszczegolnych poetow, uchy
lana s i~ tu ad definitywnej odpow,iedzi na pytanie, jak g l~boko
or~dzi e ch.rzesci jailskie przepoilo ioh poezj~. Pytania tego nie trze
.. G. D arrlng, St ructurat Untty tn t h e Forefathers' Eve Part III. "Zagadruerua
Rodza j6w L lte ra cklch" . T . XIV z. 2.
"M. Jaruon 1 M . Zmlgr o d zka (red.) Slowackl mlstyczny. PropozyCje t dys
k usja , Sympozj um. Warsza wa 1~1l grudrua 1979 r. Wars zawa 1981 PlW.
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ba n a pewno uchylae w stosunk u do Norwid a . Juz 0 tym wspo 
mniano: 0 mnogosci form literackich, zakorzenionych w Bibli.i;
o rnetaforyce reIigijnej; 0 wierszaDh programowo apologetycznych.
Chrzesdjanstwo jest jednak obecne i w wypowiedziach dyskur
syw nych Norwida, i w jego poezji w bardziej zasadniczych po
klad ach:
w relacji do Boga=Pra wdy, w akceptacji calej d oktryny, prawd
wiar y, dogmat6w, hierarchii kosci€ln ej, prymatu papieza, k ultu
MarH i P isma sw., litU'rgii. Pami~tamy pi~ kne wersety Mszy sw .
i iron iczny szki'c do portretu a r cheologa, k t6r y "na msz~ nie cho
dzi". Minia turow ym arcydzielem jest "legenda dziewi~tnasteg o
wieku", Bransoletka, demaskujqca p seu do-ch rzescijanskq cywiliza 
cj~ poprzez stosunek do sied miu sakrament6w.
Ka tolicyzm Nor w ida jest bardzo 'o twarty, pelen szacunku d la
innych wyzn an, takze nieDhrzescijanskich (par. wiersze 0 Abd e l
Kad erze czy Zydach), beztitosny jednak dla zaklarnania "lalek
modlqcych sit: i robiqcych zbrodnie" czy dla p etersbursko-wieden
skich p apist6w.
Norwidow ska koncepcja czlowieka operu je paradoksami: Czlo
wiek to "kaplan bezwiedny i niedojrzaly", ma przejse "w dia 
demie pod jarzmem", jest "doczesny co chwila , a wieczny zawsz€" .
Drarnatu r gia Norwida r ealizuje pa·r adDiks blogoslawienstwa: "Cisi
posiqdq ziemit:", gdyz jego cisi boha terowie zwycit::i:aj q przez cier
pienie i smiere.
W chrzescijanstwie zakorzeniona jest tez Norwidowska ko n
cepc ja w oIn-osci: dotyczy Dna wszystkich dziedzin ludzkiego zyci a
i dzialalnosci: pr·acy, sztuki, slowa. Wolny jest tylko czlowiek '
zwolony z Bogiem, w pelni posluszny jego woli: "bo wolnose tam
jest, gdzie Duch panski czuwa", gdzie Ip an u je wlasciwa hierarchia
wartosci, supremacja wa·r tosci najwyZszych. Er t: wolnosci otw orzyl
dopiero Chr ystus, objawiajqc czlowi€kowi jego godnose, "boskose"
i "ludzkose".
Wolnose czlow iek a, ale takze s zt uki i slowa rna s w 6j f unda
ment w w olno§ci, wlasnej celowosci wszystkich ·r zeczy stworzo 
nych. Dla tego zniewaza wolnose slowa bezmyslny czy n ieuczciwy
uzytek, klarns two, manipulacja: ten etyczny w ymiar bt:d zie zawsze
podkr eslony. Wprawdzie znany wiersz Jt:zyk -ojczysty zamyka
wspan iala ko da: "Nie mieez, n ie tarcz - broniq Jt:zyka, leez 
al'cydziela !" , p6zniejsza Rzecz 0 wolnosci slowa p rzynosi znamien
nq korek tt:: sw it:tosci i woln-osci slowa (kultury) strzeze c h a
r a k t e ·r c z l o w i e k a .
Idea k ultury chrzescijanskiej u jawnia sit: per ne gation em p r zez
obrazy wypaczonej , p rzeciw -chrzesci janskiej cywiliza cji. Wa
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runki prawdziwie chrzescijanskiej kultury i jej sprawdziany: to
s tosunek do Ip racy, sztuki i milosci.
Prozno szuka libySmY na obszarach lite ratury polskie j innego
tw orcy, ktory by t ak przepoil swoje dziela p rzeslaniem ew ange
licznym, d al wyraz calej dOfktrynie i pr zemyslal wszystkie kon
sekw encje jej przyj~ci a dla czlow ieka i k ultury (pr acy, sztuki).
W zestawieniu z Norwidem - blaknie "religijna" poezja pozyty
wizmu i Mlodej P olsk i. N i e plow.ieje jednak et h os tej epoki, tak
b ardzo podgryzane j juz p rzez rozne izmy, pOCZqwszy od mate 
r iaI.izmu, n ietzsch eanizmu, p otem freudyzmu. Izm y te IPragn'l
uw oln ie czlowiek a od poczucia winy i grzechu, na szcz~scie 
jak sluszn ie podkresla Milosz - dziala u nas jeszcze "etyka p o
wsciqg6w i wyrzeczen", p od trzyroywana czy gloszona przez po
w ies e pozytywist ycznq, prze de wszystkim Orzeszkowq. Jest to
przeciez ethos 0 'korzen iach ~hrz esei jal'lskich.
E thos ten - wraz z pochwalq domu, kosciola domowego - ro
dziny, pracy n a ziemi, silnych ch arakter6w, ofiarnej walki 0 wol
n ose - mial w pew nych n urtach IPrzetrwae i ujawnie si~ np. ,
u Zer omskiego, gdzie istnieje niewlltpliwie poczucie zla, ,g rzechu,
k t6ry .ru jnuje zycie czlowiek a. Nieobca Zeromskiem u jest tez n a
dzie ja przemiany czlowieka, metanoi, naw rocenia, rowniez w ka
tegoriach religijnych
N aobszar ach lir yki chyba tylko Staff i p6zny K asprowicz, all
tor Ksi ~g i u bogich, prosty ch g aw~d z Bogiem. P6znie j Liebert,'
kt6rego Jezdziec N iebieski pozostal zywy jako zapis ludzkiego
doswiadczenia. Okres II Rzeczypospolitej okazal sj~ bard zo trudny
ze wzgh;du na naciski r6Znych sn obizm6w i destrukcyj nych pro
p ozyc ji id eologiczny ch. Samotne dzielo K ossak-Szczuckie j n ie do
czek alo si ~ peinego odczytania - ani wowczas ani potem.
Poezja r elig,i jna odzyje znowu w czasach zaglady, p od ciSnie
niem wojny i okupacji, w sytuacji ostatecznego zag,rozenia. Wy
dana ostatnio antologia orientuje w rozleglosci tematow i prze
zye. Zaszyfrowane m etaforycznie jest doswiadczenie religijne w
poe zji K amila Baczyllskieg-o - m owi 0 tyro pi~n e studium Je
rzego Swi~ oha , jeszcze ollie dr ukowane , Do tego s amego poikolenia
nalezy i Ojciec Sw i~ty , kt6rego refleksy jn a poezja stanowi sarna
dla siebie odr~bnq ka tegori~.
Niewiele i w poezji p owojennej bez.posrednich zapis6w do
swiadczenia religijneg-o. S potkamy je jeszcze w pierwszych pu
blikacjach, ·w l atach 1946-48, w zbio.rach opowiadan W kraju
m iLczenia - czy Noc. P otem - po okresie stalin owskim - poja
wi si~ juz now a obecn osc religii w literaturze - ze u zyjemy tu
okreslenia prof. Sawickiego. T a nowa obecnose, to o becnose a re
bours, czyli od krywanie Boga poprzez poczucie br aiku , nieobecno
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sci, zla, przez bluznierstwo czy prowokacjE;. Stqd fascynacja prak 
tykowanq ezy gloszonq przez Grotowskiego formulq "parodia sa
cra".
Nowq obecnosciq choc w innym sensie - mozna i n alezy na 
zwac wiersze religijne ks. Twardowskiego, tak zaskakujqce pa -.
r adoksem i humorem. A takze iPOezjE; ks. Pasierba, NiewE;glow
skiego i caly zdumiewajqcy i unikalny fenomen tw6rczosci du
ehownyeh .
A Milosz? OpE;dza siE; on od etykiety poety katolickiego - ilez
jednak w jego dziele spraw, pytan i obraz6w zdradzajqcych nie 
ustannie ohrzescijanskie kategorie i widzenie; ilez wierszy apolo
getycznych czy "teologicznych", jak Oecon omia divina lub wiersz
do ksie;dza .Sadzika.
Czy dawnq, tra dycyjnq obecnosc religii w dziele literackim r e
prezentuje powiesc Hanny Malewskiej? Tw6r czosc tak 'smiala w
syntezach histor ycznych, tak odwazrue at aku jqca problem n aro
dzin k ultury chrzescijanskiej w Eur opie na przelomie dzie j6w,
talk chrzescijanska w stosunku do czlowieka, i nieugiE;tego (jak
Tomasz More), i oportunisty, jak Cranmer .
Zd umiewac moze zupelny niemal brak problem atyki d~amatu w
tym pobieznym przeglqdzie. Czy n 1liprawdE; po Mickiewiczu, K ra
siilskim i Norwidzie nie powstal zaden dr amat prawdziwie r eU
gijny? Czy nie stworzyl go Rostworowski? ZawieySiki? Brand
staetter ? Isto tnie, n ie mieliSmy w XX wieku an i Claudela ani
Bernanosa, ani Eliota, ani Gheona. Moze spod tego werdyktu n a
lezaloby w y jqC pr awie n ieznane dramaty Kossak-Szczuckiej; M~za
Doskonalego czy Rzek ~ niedoZi Zawieyskiego; kilka tekst6w
Br andstaet tera, n o i z pewnosciq oryg.inalne i gl~bokie pr opozycje
tea tralne Karola Wojtyly. Jesli jedn ak stwierdzamy zenujqco nie
liczny zestaw dramat6w religijnych n a przestrzeni ostatniego stu
lecia - z rad osciq powitac n alezy znacznie bogatszy renesans te
atru religijnego, inscenizacj,i mist&i6w staropolskich, Mickiewi
cza, Krasinskiego , Norw ida, wreszcie realizacji poetyckich we
dlug wlasnych scenariuszy tw6rc6w.
Jak wiadomo, mnozq siE; tez grupy pantomimiczne, rezygnujqce
z tekstu m6wionego. Coraz cZE;sciej teatralne wieczory wlqczone
Sq .W pr ogram Tygodni K ultury Chrzescijailsk iej, jak bywaly wlq
czane w ostatnie Sacrosongi.
Oczywista i nieustannie manifestowana jest dzis tE;sknota do
modelu czlowieka i poszukiwanie takiego modelu. Dlat ego znikly
n atychmiast dwie edycje 70 zywot6w (wyd. Znak) i znikajq k o
lejne tomy Chrzescijan. Czemu n a pragnienie to nie odpowiada
dram at czypowiesc wsp61czesna? Czy tw 6rey tak bardzo bojq siE:
liter ~ tury z bohaterem pozytywnym (skompromitowanym w okre
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sie stalinizmu)? Czy dlatego rue powstaje dramat ani powieSl: h a
giograficzna, naturalnie wolna od cukiel'1kowego lukru, 0 nowej
problematyce? Czy w ogole moze powstac? Czy tworczosc literacka
b~ dzie je1!zcze towarzyszyc wielkim w ydarzeniom w zyciu narodu
i chrzescijanstwa? Jego wielkim przemianom?
Pytania otwierajq t~ wypowiedz J pytania j ~ konczq. Odpowie
n a nie literatura i teatr jutra.
Irena Stawh\ska
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POZYTYWISTA W POSZUKIWANIU
RELIGII
Dzien 19 sierpnia 1887 r oku przynosi jedno z najdziwniejszych
wydarzen w biografii Boleslawa Prusa. Przezyte w6wczas do
swiadczenie religijne moglibysmy - uwzgl~dniajllc wlasciwe pro
porc je - por6wnac do pr6by ciemnosci, 0 kt6rej wspominajll wie
lokr otnie n ajw i ~ks i mistycy Cthrzescijanscy.
P oczqtkowa zamierzal tylka obserwaw ac zacmienie slanca: zo 
baczyc jak 'najwi~cej i apawiedziec a tym swaim czytelnikam tak,
jak apawiadal a wystawach kwiat6w, inicjatywach filantra,p ijnych,
naradzinach fa tografii. Zaapatrzyl si~ w przyrzlldy aptyczne, przy
pomnial sabie zapewne jak~es lektury z zakresu astranomii. Wie
my, ze wahal si~ w w ybarze miejsca abserwacji. Najpierw ohcial
jechac do. Wilna, ostatecznie wyruszyl do. Mlawy. Dziennikarskim
Swiadectwem niezwyklych przezyc sll dwa teksty, kh echem lite
rackim - ale tega walna nam si~ jedynie damyslac - sceny
zacmienia slanca w Faraonie . 21 sierpnia w swej cotygodniowej
Kronice poswi ~ cil temu wydarzeniu stosunkowo kr6tki fragment,
przewidywal zapewne, ze powr6ci wkr6tce do tematu w obszer 
n iejszej relacji. J ak zawsze powscillgliwy, z3ipisal przeciez tajem
nicze zdanie: " P6ltory minuty, przez ktore trwalo, uWaZam za
najszcz~sliwszq chw il~ w moim zyciu".
W E:dr6wka po ziem i i nie bie rozpoczyna si~ bardzo niepozornie,
od popularnego, nieco nawet Zartobliwego wykladu astronomii.
Prus wspomina z dumq osiqgni~ia wsp6lczesnej nauki, pozwa
lajllce pr zewidziec z duZel - precyzjll czas zacmienia, napomyka
o sw ych studiach w Szkole G16wnej. W pocillgu do Mlawy z wla
sciwq sobie ciekawosciq swia ta zewn~trznego przygillda si~ pasa
zerom, ich strojom i bagazom, padsluchuje J"ozmowy. Prawie cala
pozytywistyczna Warszawa pragnie podziw iac niezwykle zjawi
sko natury. Jes t w relacji pisarza jakiS nadmiar pedanteri.i: do
wiadujemy s i ~ z niej szezeg616w jadlospisu dw orcowej restauracji,
pozna jemy ceny mlawskiego piwa.
Najwazniejsze zdarzylo si~ nad ·ranem, tak jak zapowiadaly
obserwator ia astronomiczne. Co 'p rawda niebo hylo pochmurne
i publicznosc czula si~ nieco zawiedziona nieudanym spektaklem.
Prus zareagawal dziwnie, wlasciwie sam byl najbardziej zdumiony
wlasnymi odczuciami: oto w atmosferze Ip rzypominajqcej nastr6j
letniego pikniiku atworzyla si~ dla niego sfera sacrum: "Ja 050
biScie nie doznawalem zadnej przykroSci, tylkom . spostrzegl, ze
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w yobr aznia poczyna grae silniej nu zwykle i - ze ~as mi si~
rozszerza." W jednej chwili pojmuje slusznose praw d religijn ych,
dzi~li rzeczywistose na dwa swi aty. Z pewnym sceptycyzmem,
ktorego trudno pozbye si~ pozytywiScie, zauwaia, ie ten drugi
jest b ye m oze tym samym swiatem, 0 ktorym mowi Biblia i kate
chizm.
Tym razem opis w1asnych przezyc p rzychodzi pisarzowi z ~w 
nym trudem, nie posiada jeszcze j~zyka, ktory pozwolUby mu
opowiedziec 0 zdarzeniach tak niezwyk1ych, nie mieszczqcych s i~
w swiecie w~obrazni pozytywistycznej. Pragnie uchronie si~ przed
tym, co niepoko jqce, niezrozumia1e, wykraczajqce poza porzqd ek
rozumu. Znajduje szcz~sliwe rozwiqzanie si~ga jqc po j~ zyk Biblii,
zastt::pu jqcy slowa, ktorych daremnie poszukiw al. Zaemienie slon
ca, tra-ktowane poczqtkowo jako ciekawostka z dziedziny przyr o
doznawstwa, kojarzy mu sit:: teraz z przedstawionym w Ewangelii
pogrqzeniem ziemi w ciemnosciach po smierci Chrystusa. Cytat
z P isma SWit::tego w miejsce opisu wyst~IPuje takie w Lake : za
klopotan y, al~ i gl~boko wzruszony Wokulski, obserwujqcy r ome
przejawy religijnosci, powtarza slowa Biblii nie zna jdujqc innego
sposobu ekspresji swych doznan.
W ~dr6 wka po ziemi i niebie mowi 0 pewnej mialkosci swiata
zewnt::trznego. Prus spostrzega, ze jest w swym dOSwiadczeniu
calkowicie osamotniony, zaden z uczestnikow wyprawy na mlaw 
skie pag6rki nie dozna1 rownie gl~bo!kich w r azen. Rozchodzq si~
zadowoleni albo nieco rozczarowani niby widzowie po zakoitczo
nym s~k.ta klu - "jak by wracali z Barona cygaiiskiego". P isarza
ogarnia melancholia, nieokreslony sm utek, zal za czyms bezpo
wrotnie utraconym; bye moze podobnego uczucia doswiadczajq
mistycypow racajqcy z wE:drow~k po zaswiatach.
Jak!kolwiek biografowie, a wsrod nich Zygmunt Szweyk ows'ld,
zgodnie podkreslajq rol~ obserwacji zacmienia slonca d la pozniej
szych przeobrazen intelektualnych Prusa, to przeciez s-kutki owego
wydarzenia nie od razu doohodzq do glosu w tworczosci pisarza.
Opoznienie to wynika najprawdopodobniej z poczucia bezr ad n osd,
jakie towarzyszye musi kazdemu tw6rcy w spotkaniu z Tajem 
nicq. Nowy temat n ie poddaje si~ d1ugo rytmow i pozytywistycz
nej prozy, a i sam autor nie potrafi jeszcze pbjqC w1asnych do
swiadczen. Emancypantki, kolejne Kroniki tygodniowe i opowia
dania z ostatniego okresu swiadczq 0 wysilkach, jakie czyni pi
sarz dla znalezienia odpowiedniego jt::zyka. P ozytywista pr agnie
m6wie 0 religii, ale nie zamierza oglosic z dnia na dzien kon
wers ji, wyprzee si~ k.ultu wiedzy. W dalszym ciqgu chcialby akcep
towac jedynie to, co racjonalne, a w plaszczyznie filozoficznej
doprowadzic do sojuszu metafizyki i nauk scislych.
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Trudno powiedziee, jak w yglqdala wizja uniwersum P rusa przed
sierpniem 1887 Toku. Pro b~ og a rni~ ia calosci, przenik n i~ci a ukry
tych mechanizmow wszechswiata przez stworzenie jednolitego sy
stemu przynoszq dopier o Emancypantk i. Kluczowy problem po
wiesci st anowi konflikt dwoch koncepcji intel€ktualnych: kon
cepcji r eligijn ej i filozof.ii bez Boga; jest t o za,r azem konfrontacja
dwoch w izji rzeczywistosci. Prus zajql si~ glownie tym w qtkiem
w dziejach mysli ludzkiej, ktory h istorycy filozofii zwykli okre
slae mianem m aterializm u mechanistycznego. Wybierajqc w ten
wlasnie spasob ponie'kqd ulatwial sobie zadanie. 0 wiele atrak
cyjniej wyglqda bowiem rzeczywistose w wers ji m aterializmu
oswieceniowego czy materialistyczne j m itologii raju na ziemi.
Tymczasem tur pistyczne w odczuciu P rusa wizje Moleschotta czy
Vogta kreowaly model wszechSwiata pozbawionego teleologii, spro
wadzonego d o reakcji chernicznych, fizycznych i biologiczny ch,
zbioru atomow bezsensownie przyjmu jqcych cor az to nowe fo rmy
i uklady. Nad sikupiskiem tluszczow, fosfo row i metal.i panowalo
nie,podzielnie prawo smierci, przywodzqcy na mysl gigantyczne
cmentarzysko swiat ciqzyl k u zagladzie.
P,r zekonanie, ze n iebyt, nicose to zludzenie i wymysl naszego
ograniczonego rozumu pojaw ia s i~ w kilku tekstach Prusa. Dla
jego boh ater6w refleks ja nad istotq umierania sta je si~ cz~sto
pun'ktem wyjscia do m€dytacji religijnych . J uz samo dopuszcze
nie m ozliwosci prz ezwyci~z enia smierci stanow i pierwszy kr ok do
odzyskania w iary. W Emancy pantkach rol~ terapeuty duchowego
bierze na siebie matematyk i filozof, pr ofesor D~biok i. Jego zda
niem nauka nie wykryla dotychczas w przyr odzie sladow istnie
nia nicosci. W calym wszechSw iecie zycie tworzy continuum, kaz
dy byt dqzy do niesmiertelnosci.
Swiadectwo nauki to oczywiscie sprawa podstaw owa, ale ku
reIigii prowadzic m ogq- rowni€z s tan y irracjonalne, impulsy wy
obrazni, oprzeczucia, ktore tak cz~sto sta,r amy si~ w sobie tlumic.
Tymczasem instynkt reIigijny st anowi cZqstk ~ k azdej istoty ludz
kiej. Nawet zdecydowanie obcy religii bohater Dzieci, ostatniej
ukoiiczonej powiesci Prusa, przezywa silne r ozter ki: "Niewiara
w zycie wieczne zacz~la si~ taikze m odyfikowae. Bo czyz mogl on
przypuscie, azeby - n a przyklad - J adwiga um arIa i azeby juz
nic z niej nie pozostalo opr 6cz garstki popiolu? .. Nie, tak bye n ie
moze, gdyz natura do puscilaby si~ juz nie tylko okropnej, ale
wprost - nikczemnej n iesprawiedliwotici..."
Niezgoda czlowieka n a smierc zbliza go zawsze do religii. War
to zaznaczye, ze w czesniejsza publicyst yka Prusa Swiadczy 0 dq
2-
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zeniu do pogodzenia z fenomenem smierci bez udzialu religii, z po
m ini~ciem zwlaszcza wiary w zycie pozagrobowe. W zadusztkowej
K ronice z 1888 roku autor LaLki, niech~tny ceremoniom, nekro
logom, pomnikom stawianym w ielkim zmarlym pisze z melancho
lijnq zadumq: "Czlowiek mija na tej ziemi jak cien przelatu jqcego
obloku. Wczoraj byl, dzis go nie rna; w{!zoraj zachwycal nas, cie
szyl albo imponowal, a dzis jest bezwladniejszym 'od ziela; ktor e
n a jego grobie wyroslo. I jezeli cos zostaje po nim, to tylko cZqstk a
jakiejsidei, ogarniajqcej potrzeby milionow, ktor ej sluzyl, i czyny,
w k torych jq ur zeczyw istnil.". Reprezentuje zatem stano,wis'ko,
k toremu tak dok ladnie zaprzecza profes or D~bi c ki w Ernancy
pantkach.
Przeswiadczenie wewn~trzne zadow oliloby moze istot~ gl~bo ko
wierzqcq, ten sz cz~sliwy typ czlowieka, k tory - tak jak m atka
Apolonia czy Cecylia - nie waha si~, nie przezyw a rozterek. Prus,
reprez-en tujq'c y typ niedowiarstwa poszukujqcego, pragnql czegos
wi~ ce j : znalezc dowody uwalniajqce od niepewnosci. Okaz j ~ takq
zd aw al si~ stw arzac spirytyzm. Pisarz dopatrywal si~ w nim szar
lat anerii, w yszydzal halasliwq rnod~, ktora zdqzyla jeszcze zainte
r eso wac romantykow w ostatnich latach ich zycia, a teraz staia
si ~ tematem dyskusji pozytywistycznej Warszawy. Bral udzial w
seansach , podpatrywal eksperym enty Ochorowicza, omawial do
swiadczenia z udzialem Eusapii Palladino podczas jej w arszaw
skich wizyt. Atmosfera sensacji, przypadki zdemaskowania oszu
stwa - t o wszystko b udzilo jednak zazenowanie pozytywisty. P o
siedzenie spirytystyczne opisane w Emancypantkach okazuje si~
cz~sciowq mistyfikacjq, choc ' w tym wy,p adku nie brak pewnych
niejasnosci. Ewolucji poglqdow na spirytyzm dowodzi pozniejsza
S lawa , gdzie udany seans spirytystyczny tworzy .ramy k ompozy
cy jne calego utworu. Pisarza pociqgala glownie idea spirytyzmu,
dla kt6re j byl sklonny wybaczyc wiele wyznawcom no.w ej mody:
" Gdyby nawet zdemaskowano wszystkie media i gdyby spirytyzm
upadl osmieszony, jeszcze zostalaby po nim w ielka idea: doswiad
czenia niesmiertelnosci duszy - faktami." W tym samym arty
k ule, opublikow anym na lamach "Kra ju" w poczqtkach 1894 roku
Prus odwoluje nieprzy0hylnq oce n ~ spirytyzmu w ypowiedzianq
w Emancyv antkach.
Stara si~ takze sformulowac filozoficzne u zas adnienie p o j ~cia
nieSillie,rtelnosci. Fragmenty swych przemyslen co prawda w szki
cowej postaci zapisu je w notatnikach. P rz.ez w ielki miliar dy zja
w isk fizycznych, psychicznyoh i biologi{!znych zmierzaly ku n aj
wYZszemu stopniowi ewolu cji, u tworzeniu swiadomosci ludzkiej:
"Przez miliony lat fo rmowalo si~ moje JA i naraz rna zginqc?"
Zdaniem p rofesora D~bickiego nauki dostarczajq nam dowodow,
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ze przyroda nie dopuszcza prozni, a wit:c rowniez nicosci. Wypel 
nia jqcy przestrzenie kosmiezne eter tworzy uniwersalnq pamit:e
wszechswiata, w iktorej zapisuje sit: "kazdy krysztal i k omork a,
kazdy kamieil, roslina i zwierz ~ , 'kazdy ruch , dzwit:k, usmiech ,
lza , mysl, uczucie i pragnienie".
W ~dr o wk a po ziem i i niebie' mowita 0 uniw ersu m r ozdzielonym,
dw och swiatach istniejqcych obok siebi€. reh polqezenie w jednq
ealose staw ia s obie za eel sys tem filozofiezny D ~ bicki e go. Or ygi
naln e r o zst rz ygn i ~ cie tej k westii znajduje P rus w ko neepcjach
matematycznych. W lis topadzie 1891 roku sluchal: odczytow Sa
muela Dicksteina , zafascy nowala go wtedy koncepcja czw artego
wymiar u. Wyobrazil sobie, ze swiat trojwym iarow y jest zaledwie
eieniem wyZszych, n adzmyslowych bytow - tak sarno jak d w u~
wym iarowy cieil p rzedmiotu r zucony na sc ian~. Z iro niq pis al
w Kronice 0 filoz of ii pozy tywnej zamyika jqcej przed sobq t ~ dzie
d z i nE~ m atem atycznej fan tazji. W Emancypantkach czw arty w y 
miar nabiera juz w yraznie tresci .r eligijnej. Czlow iekowi wys tar
cza jq trzy w ymiary, duchy to istoty czterowymiarowe, zd ol n ose
og arniania wszys tkieh wymiarow przysluguje Bogu .
War to zwrocie uwag~, ze wysilki Prusa odbiegajq dose znacznie
od stan ow iska p ublicystow katolickich . Na ogol starali si~ oni
uzgaclni ac rezultaty badail nauk owych z prawdam i P isma Swi~ 
tego. Droga P rusa wyglqdala odm iennie, jego zdan iem religia
moze czek ae ze spakojem na potwierdzenie przez nau k~ dogma
tow. Sqd zi, ~ e r eligia i metafizyka stanowiq naturalnq kontynu 
aejE; przy r odoznawstw a, nie Sq to sfery przeciws taw ne i n awza 
jem si~ zwalcza jqce. Wskazuje na ograniczenia scjen tyzm u, n ie
satysfakcjonuje go na uk a poprzestajqca na opisie fenomenow swia
ta w idzia lnego, zew n ~ trzn ego . W noweli Sen porownuje Rzeczy
wistose do og.r omnego pOSqgu, po ktorego powierzchni uwijajq s i~
niczym mr owki u czeni badacze w t{)gach i. biretaeh. K azdy z nich
poznal: bardzo niewielk i w ycinek r zeczywistosci, a m imo to kon
str uuje w nioski dotyczqee calosci. Ciekaw€ przy tym, ze spojrze 
nie z gory, o ga rn i ~ei e p r awdziwego obrazu m ozliwe jest we snie,
stan ie h alucyn acyjnym, k tor ego w artose cenili w ysok o romantycy.
Wizje studenta ze Snu nie tPosiadajq w zasadzie charak ter u re
ligijnego. P ok azu jq kos mos pozytywistyczn y, ch oc juz zn acznie
przeksztalco ny, obywajqcy s i ~ pr zeciei bez symbolilki chr zesc ijail
sk iej. We w czesniejszej 0 dwa lata noweli Z le gend dawnego
Egiptu pojawia si ~ d ose en igmatyczna postac P rzed wiecznego
ktory wypisu je swe wyroki ognis tymi znakami na niehie . W tek 
scie tym odn osimy w razenie, i e wl a dz~ na d sw iat-em spr awu je
fatu m, egzekw u jqce z calq su r owosciq sw e pr aw a. J ego postano
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wienia poznajemy w prawdzie badajqc polozenie gwiazd, ale jego
wali nie jest€smy w stanie zrozumiec. P or6wnanie osoby F.rzed
wiecznego z Absolutem profesor a D~bick ieg o na pierwszy rzut
oka nie w yda je s i~ uprawnione. W obu przypadkach na czolo wy
suwa si~ jednak relac ja czlow iek-B6g. D~bicki zaklada, ze B6g to
z jed nej strony niesikonczonosc, zadziwiajqca, l€cz k onieczna hi
poteza naszego umyslu, z d rugiej zas - mqdry ini ynier kosmosu,
a jednoczesnie troskliwa Opatrznosc, do kt6rej zw.racamy si~ z na
dziE:jq i bez trwogi, "choc mi~dzy Nim a nami istnieje otchlan,
k t6rej nie zapelniq wszystki€ po t~g i wiecznosci". Do takich wnio
sk6w dochodzi filozof badajqcy natu r~ rzeczywistosci, wiara chrze
s cijanska pozwala s i~gnqc dalej.
W systemie profesora D~bickiego rzeczywistosc nabrala juz sen
s u, ob jasniony zostal m€chanizm wszechswiata. A jednak brak
w nim jeszcze Boga w innej postaci, drugiej osoby Tr6jcy Swi~tej,
Chrystusa, brak ponadt o gl~ b o kkh konsekwencji, jakie niesie ze
sobq etyka chrzescijanska. Dlatego lektura dziela 0 nasLadowaniu
Chrystusa stanow i zar6wno d la samej bohaterki, Madzi Brzeskiej,
jak tei i w calej perspektywie powiesci, znamienne uzupelnienie.
o ile spekulacje astron omiczne i matematyczne pozwalajq wy
tlumaczyc obecnosc zla i cierpienia w planie og61nym, to przeciei
dopiero e tyka Nowego Test am entu n adaje naszemu jednostkowe
mu cierpieniu sens esch atologiczny. Natur alnie e tyka chrzescijan
sika w swych najwainiejszych zaloieniach nie byla nigdy - w
przeciwienstwie do filozofii przy,r ody - kwestionowana przez Pru
sa. Ewolucja poglqd6w pisarza ,p olega raczej na charakterystycz
nym prz~suni~ciu akcent6w, pozytywista wki acza w dziedzin~
paradoksu.
Zapewne jui we wczesniejszych opowiadaniach autora Faraona
napotykamy refleksje zwiqzane z chrzescijanskq ideq pokory, ak
ceptacji cier pienia. Jakis zgola ewangeliczny blask swi~tosci opro
mienia boh ate.r a Omylki, jednego z n ajbardziej gorzkich opowia 
dan Prusa. Niewinnie oskarion y, wylqczony nie tylko ze spolecz
nosci ludzkiej, ale i wsp61noty religijnej, zostaje w koncu um~
czony ,przez wlasnych rodak6w. Krzyi opisany w zakonczeniu
utworu to cos wi ~cej n ii zwykly pomnik, jaki wznosi si~ na m o
gilach zmarlych .
Na przestrzeni niespelna dziesi~ciu lat pisze Prus trzy opowia
dania podejmu jqce problem etycznego par adoksu chrzescijanslcie
go. Widze nie, Z zywot6w swi~tych i Zemsta odchodzq od konkretu,
przywolujq sytuacje niejaiko m odelowe. Wszystkie trzy gloszq t~
samq, fund amentalnq dla etyki Nowego Testamentu ide~: "Mi
lujcie nieprzyjacioly wasZ€, czyncie dobrze tym, Ik t6rzy was nie
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nawidzq." Prus dowodzi , ze przy j~ cie owego zalecenia jest nie
tylko wewn~trznym nakazem czlowieka wierzqcego, ale ze w osta
tecznym obrachunku przynosi wi~ks ze korzysci anizeli marzenie
o zemScie. W Widzeniu i Z zywotow swi~tych ,powtarza si~ iden
tyczna historia: pokrzywdzony ot rzymu je po latach okazj~ do re
wanzu, sam los w k lada mu bron do r~k i , zach~cajqc do wyrow
nania r achunku. Akt rezygnacji z odwetu, odrzucenie pokusy sta
nowi 0 wielkosci chrzescijanstwa i jego wyznawc6w.
o wiele m niej przekonywa jqco wypadla proba przeniesienia po
dobnego dylematu n a szerSZq pl aszczyzn ~ - w noweli Zemsta
m6wi si~ juz 0 narodach. Co prawda spoSOIbem realizacji zemsty
rna bye w zamierzeniu bohatera tekstu t erroryzm, lecz i tak utw6r
zawiera pomysly zwlaszcza w Polsce, k ra ju podbitym, dose nie
popularne, mimo ze pokazuje w spos6b wr~cz wzor cowy ist ot~
konfJik tu mi ~d z y etykq chrzescijanskq a uzyciem przemocy.
Zem sta konczy s i ~ niestety malo p'okrzepiajqcq utopiq: obra zem
Polakow, kt6rzy p rzeniesli s i~ do Af,r yki i n a Czarnym Lqdzie
zalozyli w ol nq Polsk ~.
W przelomowym pod wieloma w zgl~d ami r oku 1887 Prus znal
oczywiscie r6zne' sposoby u j~cia postaci Ohrystusa, cytowal mi~
dzy innymi dziela Renan a i Str aussa. W W ~drowce po ziemi i nie
bie zapisa! pyt anie niepokojqce, na jwazniejs ze: "Lecz jezeli is tot
nie skona!? ..." J uz w 6w czas misterium pasy jne umieszczal w cen
trum wiary chrzescijanskie j. Na czas SWiqt Wielkan ocnych, a m6
wiqc sciSlej, Wielkie j Soboty przypada r eligijne pr zeb udzeni e Wo
kulskiego , s ymbol .religijny: figura zlozon ego do grobu Chrys tusa
odgrywa w nim ogromnq rol€i.
Wiemy zatem, ze autor Lalk i zmierzal ku przyj~ c i u wiary nie
jako z dw 6ch stron: potwier dzen ia tego, co p rzeczuwal, szuka l
gl6wnie w r ozprawach naukow ych, ale staral si~ t akze badae
wqtki irracjonaln e, cudowne, mistyczne. Etyk~ chrzescijanskq uwa 
zal za obowiqzujqcq k azdego niezaleznie od w yznania (stqd pry 
watna "wojna" Prusa z Nietzs chem ) - jej w artosci p rzekraczajq
bowiem gra nice swiatopoglqd6w. Slowa doktor a Czerskiego z no
weU Widzenie dotyczq konkretnego wypadk u, ale w olno dostrzec
w n ich i sens symboliczny: "Bo czyliz, pomimo wszel kich teorH
i system6w filozoficz nych , n ie zaslugiwalby na tytul p o t~pi enca
czlowiek, z ktorego domu (...) usunql si~ Chrystus?".

Emancypantki p rzyniosly obraz religijn osci niejednolitej: inna
byla naiwna wiara Madzi, inna filozofa D~b ickiego , jeszcze in
na - neofity Zdzislawa BrzeS'k iego. Prus mia! swiadomose, ze
rozpatruje problem religii w momencie przelomow ym. Za cha
rakteryst y czne dla 'p oczqtku XX wieku uznawal "rodzenie si~ no
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wych poj~e, walk~ z przestarzalymi, poszukiwanie czegos dosko 
nalszego". Ta ocena dotyczy zresztq i fi1ozofii re1igijnej Eman
pantek, d1atego system D~bickiego nie zostal jeszcze domk ni ~ty
i spodziewac si~ mozna roznego rodzaju uzupelnien. Wizje Prusa
p roponujq religi ~ nieco przeobrazonq, jak1m1wiek powracaj qcq do
:h6d el ewangelicznych. Pisarz nie mial wie1kiej sympatii do wszy
s tkiego,co Slkladalo si~ na zewn~ t rznq stron~ owczesnego kato1i
cy zmu, jej przecenian ie uwazal za jedn'l z przyczyn kryzysu. Po
st ulowal: religi~ "nie martwych tekst6w, tylko zywych uczue i czy
n6w uzytecznych, a zarazem podnioslych". Klad'lc nacisk na spo
lecznq uzytecznose religii, ,p odkreslal, ze jej ce1em powinno bye
k ierowanie czl:owieka ku sprawom wiecznasci, a pods t awawym i
h aslami pok6 j, milase i przebaczenie.
W walce 0 now'l, pastpazytywistyczn'l r eligijnase staczal za 
c i~ te po'1em i'ki zar6wna z "Mysl'l Niepadlegl'l" jak i "Przeg1'ldem
Kato1ickim". Odrzucal palsk 'l ·tradycj~ "lkleryka1na-rycerskCj", w y
t ykal zasciankowasc niekt6rym pUhlicystam religijnym. Bronil
wi~c na przyklad Zmartwychwstania i innych pawiesci ws p6lcze
s nych przed zarzutem parnagrafii. Obcy religijno.sci madernistycz
nej, addalal si~ takze caraz bardziej ad kance,pcji fi10zafii pozy 
tywnej. Wierzyl, ze jej plytkie i bl~dne rozumienie przyczynilo
do pawstania gl~bO'kiego kryzysu duchawego: "sily fizyczne m a
m y mocna padsza.r gane i wszyscy chorujemy na nerwy. Wi ed z~
czerpiemy z gazet lub 'ksi'lzek; wiele m6wimy 0 nauce, a czytamy
przewaznie ramanse i koncepta; drwimy ze swiata nadzmysla
wego i apastolujemy pazytywizm, choe nigdy nie rabimy abser
w acji, a nawet nie umiemy abserwow ae."
W jednej z najbardziej interesuj'lcych metafar profesar D~bick i
n azywa Bibli~ starym domem, w ktorym od wiek6w znajdawala
schranienie cywilizacja eurapejska. Odrzucenie nauki Pisma to'
skazanie czlowieka na bezdamnO'se, st'ld pawadzenie nihilizm u
i pesymizmu wsr6d mlodego pako1enia, a wrazenie daremnosci
i bezsilnasci u dawnych pazytywist6w. A przeciez religia, wpi 
sa na w NajogoZniejszych idealach zyciowych na list~ "najzwyk 
lejszych potrzeb duchowych czlowieka" przezwyci~za w konc u
\vszelkie trudnasci. Na temat awej zda1nosci religii dO' adradza
n ia si~ , odnawiania mowi najwi~cej Dramat bez tytulu zaprapo
n owany czytelnikom w listopadzie 1910 ro'ku w miejsce stalej
Kroniki tygodniowej.
-Nccja tego przedziwnego utworu rozgrywa si~ w Hiszpanii, po
cz'ltkowo na terenie k lasztoru. Widzimy, ze religia ulegla skost
nieniu, niekiedy wr~cz wynaturzeniu. Zbuntowany Hum wznieca
rewa1ucj~, burzy klasztor, morduje zakonnik6w. Katolicyzm jako
religia panuj'lca zostal zniesiany, ale zwyci~stwa nie adni6sl rDw 
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niez materializm, bow iem dawna wsp6lnota religijna rozpadla si ~
na dziesiqtki rywalizu jqcych ze sobq wyznan. Buddysci walcz'!
teraz z czcicielami Izydy, a czciciele slonca sta.rajq sl~ wyt~pie
satanist6w ; kraj pogrqza si~ w chaosie. Trwa narada na ratuszu
i Uczen Comte'a doradza powr6t do ,poprzedniej r~ligii. Ale za 
nim podj~to ostatecZ11q decyz j ~ , Iud dokonal wyboru: za o'knami
sali posiedzen przeciqga k atolicka procesja.
Dramat bez tytulu wprowadza dyskretnie jeszcze jeden wqtek
r efleksji religijne j P r usa : przekonanie, ze religiq najlepiej odpo 
wiada jqcq swiadomosci wsp6lczesnego czlowieka jest chrzescijan
stwo. Iden tyczna mysl w yst ~ pu j e juz zresztq w wykladzie profe 
so ra D~ b ick iego, kt6ry zaklada wyZszose Biblii nad innymi swi ~ 
t ymi ks i~gami ludzkosci. Autor La~ki potrafil jednak zdobye s i~
na szacunek takze wobec tych przejaw6w odrodzenia ruchu reli 
gijnego, kt6re nie miescily si~ w istniejqcej strll'kturze koscielne j,
z jednakowym uznaniem w ital dzialalnose gnostycz11ego kosciola
francuskieg o, sekty monodyst6w i przeobrazenia religijne Lwa
Tolstoja .
W Dramacie bez tytulu Uczeit Comte'a nazywa religi~ fund a 
mentem jednosci wewn~trznej i zewn~trznej. W wielu innych
tekstach ten element: religia jako ' iroolo integracji spoleczenstwa
i psychiki jednost'ki wysuwa si~ na czolo. Niedocenianie funkc ji
religii jako czynnika scalajqcego, cementujqcego, wiqzqcego sprze
ezne sily wywoluje stan patologiczny. W Lake na przyklad chore
jest zar6wno spoleczeitstwo jak i jednosllka:
"Zdawalo si~ Wokulskiemu, ze w tej chwili widzi przed sob,!
t rzy swiaty. Jeden (dawno juz zeszedl z ziemi), ktory modlil si~
i dzwigal na chwal~ Boga P9t~zne gmachy. Drugi, ubogi i pokorny,
kt6ry umial modlie si~, lecz wznosil tylko lepianki, i - trzeci,
kt6ry dla siebie murowal tylko palace, ale juz zapomnial ' 0 mo
dlitwie i z dom6w bozych zrobil miejsce schadzek; jak niefra.s o
bliwe ptaki, ktore budujq gniazda i zawodzq 11a grobach pole 
glych bohaterow.
"A czymze ja jestem, zar6wno obcy im wszystkim?... «". Zalama
nie g16wnego bohatera powjesci nast~puje blyskawicznie, w prze
szlosci napisano wiele 0 przyczynach jego kl~ski, 0 wewn~trznym
rozdarciu, romantycznym marzycielstwie, samotnosci. Czlowiek.
ktory uratowal Wokulskiemu zycie, podsuwa mysl, ze w sytuacji,
gdy wszystko zawiodlo, pozostajq jeszcze: "ziemia, prosty czlowiek
i Bog". Z tej triady czlon ostatni jest wlasciwie obcy bohaterowi
Prusa, brak doswiadczenia .r eligijnego uniemozliwia w powaznym
stopniu zachowanie rownowagi duchowej w obliczu nieszcz~scia .
Religia intryguje go, ale nie potrafi jej do koitca zrozumiec an i
przyjqc bez zastrzeien.
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Prus przech odzi dlugq ewo lucj ~ , podczas k t6rej pozbywa si~
stopniow o sw ego scept ycyzmu. A jednak w sferze doswiad czenia
religijnego istniejq d la niego miejsca jaik gdyby nieprzeniknione,
niedost~ pne, mimo ze oglqdane z w yr aznym podziwem. Nalezy do
nich k lasztor , teren akcji k ilk u u tw or6w. W zachowanym frag
mencie Nic nie ginie er emityz.m przedstawiony jest jako prqd w
zasadzie wygasly, k t6rego pozostalosciq zdaje si~ bye klasztor, od
ci~ty zresztq n iemal calkowicie od Zycia. Z zywot6w swi~tyc h opo
wiada 0 klasztorze wyraZnie p rzeciwstawionym swiatu, przyjmu
jqcym r eguly porzqdku wiecm osci, t ak bardzo obcego i niepoj~tego
dla przybysz6w z zewnqtrz. Ciek awe, ze i obie wielkie powiesci
Prusa kOllCZq si ~ tak sarno : wstqpieniem bohaterek dla klasztoru,
choe jakze odmienne sprowadza jq ich t am drogi. Szczeg6lnie czy
teln icy Emancypantek niech~tnie godzq si~ z t akim finalem. Tym
czasem zakonczenie powiesci posiada gl~bsze uzasadnienie niz zwy
kio si~ n a og6l sqdzie. Swiqt ludzki w Emancypantkach zna jduje
5 i ~ w stanie chaosu, jest niestaly, pelen sprzecznosci, pod kazdym
wzgl~dem "m ierny". Nie rna w nim miejsca dla prawdziwej swiE:
tosci, dlatego Madzia Br zeska, uosobienie zyczliwe j ufnosci dla
ludzi ponosi klE:skE: za klE:skq. Klasztor szarytek, w dodatku otwar
ty na sprawy swiata, n iosqcy ,p omoc ludziom, zdaje s i ~ bye ideal
n ym schr onieniem dla natury glE:boko religijnej, a pandto szu
kajqcej duchowego azylu.
W jednej ze swych Kronik pisane j kilkanascie lat po za'koncze
niu Emancypantek Prus por6wnuje instynkt religijny do talentu
matematycznego. Sqdzi wprawdzie, ze w kwestia ch religi jnych
n ajwazniejszy glos nalezy do przedstawicieli nauk przyrodniczych,
ale jego zainteresowanie budzq r6wniez misty,cy, er emici, asceci,
swiE:ci. Swiadczy 0 tym analiza Kwiatk6 w sw . Franciszka z Asyzu,
zalecenie lektury r elacji swi~tej Teresy w liscie do c6r ki Alek
sandra K raushara , wreszcie wlqczenie cytat6w z dziela 0 nasla
do waniu Chrystusa do przedostatniego rozdzialu Emancypantek.
Wszystkie wymienione postacie stajq w jednym rz~dzie z wiel
kimi nauk owcami, wynalazcami i podr6znikam i, bowiem "jak Ko
lumb odkryl Ameryk~, a Livingstone i Stanley wn~trze Afryki,
tak sw i~ci n am, ludziom zamurowanym w rzeczach ziemskich,
od:kr ywajq swiat zycia wiekuistego".
Ostatecznie zatem pozytywista uzna je postaw~ religijnq n ie tyl
k o za uprawnionq, ale wrE:cz jedynq mozliw q do przyj~cia . Prus
przecenial zapewne znaczenie wlasnej, dose nietypowej drogi do
religii. Szukal potwierdzenia jej slusznosci w poglqdach 6wcze
snych au torytet6w n aukowych (BIack ie, Payot, P ictet), z zycia
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umyslowego Europy wybieral starannie zjawiska dowodzqce moz
liwosci pogodzenia nauki i wiary. Sam czul si~ niejako pionierem
nowego prqdu, rzeczni'kiem ladu w epoce powszechnego zwqtpie
nia i "zmierzchu publicznego rozsqdku". Niestety, m ysl 0 .roz
strzygni~ciu spraw ostatecznych w laboratoriach i gabinetach uczo
nych pozos tala na ogol obca nast ~pnem u pokoleniu . Dlatego tez
filozofia religijna Prusa stanowi raczej epizod w dziejach pol
skiego katolicyzmu, co prawda epizod bardzo interesujqcy. Dla
badacza tworczosci IPrzesledzenie ewolucji religi jnej pisarza otwie
ra natomiast perspektywy niezwykle obiecujqce: ukazuje w no
wym swietle najwybitniejsze dziela (mozliwose potraktowania
Lalki, Emancypantek i Faraona jako swego rodza ju "t rypty ku"),
pozwala taltze ocenie wlasciwie rang~ tekstow najmniej znanych,
chocby Notatek 0 kompozycji.
Jan Tomkowskl
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Basi i Jankowi

Obrazki rozdawane przy kazdej okazji przez ksi~zy, pamiqtki
od pierwszej Komunii sw. wiszqce na scianie, figurki Matki Bo
skiej ustawiane w mieszkaniach, w k apliczkach przydroznych,
a nawet w kosciolach, obrazy przedstawiajqce swi~tych i blogo 
slawionych, ja-k np. ,r ozliczne podobizny Ojca Maiksymiliana Kol
bego - stanowiq problem, ktory od czasu do czasu, choc z rzadka
i z nadmiernq ostroznosciq, ujawnia si~ na lamach prasy kato
lick~ej, ale prawd~ mowiqc, nie martwi to kleru ani wiernych ,
nawet tych, ktorych poziom kultury og6lnej powinien - zdawa
loby si~ - sklaniac do przeciwdzialania. Zalew kiczu, szkola ki
czu.
Powinno to bye zmartwieniem raczej ludzi wierzqcych niz od
wia,ry dalekich. Wydaje si~ jednak, ze sposr6d tych pierwszych
tyJ.<ko zawodowcy: ludzie sztuki, krytycy i ewentualnie nieliczni
hobbysci przejmujq si~ tym stanem rzeczy. Kto wie, czy nie wi~
cej znajdzie si~ zm?rtwionych zalewem kiczu towarzyszqcym zy
ciu religijnemu wsrOd niewierzqcych niz wsr6d os6b religijnych.
Te ostatnie znajdujq proste usprawiedliwienie dla tego z jawiska:
kicz trafia nie gorzej (moze lepiej?) do prymitywnego z punktu
widzenia estetycznego . przygotowania odbiorcy niz dzielo sztuk i
czy jego reprodukcja, a jest na sw6j spos6b wyrazem tych uczue
i wyobraza te tresci, 0 kt6re chodzi _w kontakcie wiernego z de
wocjonaliami.
Zjawisko przedziwne: ogromne obszary kultury naszego kr~ gu
cywilizacyjnego powstaly w sluzbie religii - w tym przede wszy
stkim sztuka. Bogactwo sakralnej sztuki chrzescijailskiej we wszy
stkich jej dziedzinach jest tak ogromne, ze czerpae mozna z niego
pelnymi garsciami, a do dzis dnia -sztuka taka nadal powsta je.
chociaz chyba rzadziej moze szczycie si~ arcydzielami i nie wy 
wiera tak przemoznego wplywu na caldksztalt kultury.
Wydaje si~, ze chrzescijailstwo odziedziczylo po judaizmie 
mimo ze zaj~lo w tych wlaSnie sprawach odr~bne stanowisko 
co najmniej podejrzliwosc wobec sztuk plastycznych. Jak wia
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dom o - judaizm zakazywal tworzenia sztuk i plastycznej, ktore j
tem atem bylby czlowiek, a 'nawet zwierz~, w ohaw ie przed hal
wochwalstwem. Chrzescijanslwo - przeciwnie, otoczylo kultem
podobizny (rzeczywiste, a cz~scie j wyimaginowane) s wi~tych, n ie
wahajqc si~ nawet przed ukazywaniem oblicza Boga, i to nie tyl
ko Boga-Czlowieka, lecz i Boga-O jca. Oczywiscie, teolog inter pre
towany w tej sprawie powie 0 symbolicznej, a nie rzeczywiscie
odtworczej funkcji takich przedstawien, w 'kt6rych B6g-0jciec
jes t tylko znakiem ikonicznym . Cudowne obrazy, glownie Maryi
Matki Chrystusa, rozsiane po calym ikatolickim swiecie - to je
szcze powazniejszy problem. W dod atku chrzescijallstwo - a p6z
nie j katolicyzm - parokrotnie m usialo jakos uporac si ~ z ostry 
mi reakcjami na tego rodzaju zj awisk a, od ik onoklast6w po pro
testant6w. Moz~a by nazwac te wystqpienia judaizu jqcymi. I mi
mo, ze K osci61 oparl s i~ im zarowno w starozytnosci, jak i w r e
nesansie - cos jednak z tych ,pos taw i w Kosciele rzymsk im po
zostalo . Tym bardziej tyczy to chrzescijanstwa jako calosci.
Kosc.i6l rzymskokatolicki dal swym artys tom rozleglq swobo d ~
tw6rczq, przynajmniej w pewnych okresach i miejscach. Nagosc,
nie dopuszczana do koscio16w, jest tolerowana w dzielach Michala
Aniola, Signorellego, Memlinga i wielu mistrzow p6znego gotyku
i r enesansu, a takze baroku, mimo ze 'kontrreformacja postawila
tu w yraznq tam~. Artysci zwiqzani z tym Ko.sciolem - nawet
w okresie szalejqcej inkwizycji, w~szqcej wsz~dzie herezj ~ - nie
:zostali skr~powani tego typu kanonem, kt6ry zwiqzal artyst6w
prawoslawnych. Co wi~cej - to wlasnie malarze p6znego gotyk u
i r enesansu kanony te rozbili z akceptacj'l Kosciola , co zawdzi~c za
si ~ , jak sqdz~, przede wszystkim wysokiej kulturze art ystyczne j
pa piezy odrodzenia, 'kt6rzy pod tym wzgl~dem lepiej si~ zapisali
w dziejach Europy niz (niekt6rzy) z punktu widzenia kryteriow
et ycznych. Reformacja, niech~tna malarstwu religijnemu, utwie,r 
dzila raczej ten nurt w Kosciele rzymskokatolickim, mimo roz
licznych o'graniczen i zahamowan narzuconych sztuce przez kontr 
re f ormacj~ . Tendencje te byly "dialektycznq" (jesli tu moina ui yc
tego slowa) reakcjq wobec stanowiska reformacji.
A mimo to, mimo olsniewajqco bogatego do.robku sztuki sakral
ne j (mam tu na mysli przede wszystkim sztuki przedstawiajqce,
malarstwo i rzez~, w pewnym stopniu r6wniei grafik~) - teza
o czasami sWiadomej, leez przewaZrtie utajonej podejrzliwosci
chrzescijanstwa (a chcialbym dalej zastanowic si~ juz tylko nad
katolicyzmem) chyba jest trafna.
Stary Testament - a Nowy nie .rMni si~ pod tym wzgl~dem od
Starego .:..- cechuje obo j ~tnosc na wartosci estetyczne (zupelnie
innym problemem jest pi~k ll'o, walor estetyczny tych Dziel jako
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utw orow literackich; chrzesci janinowi chodzi raczej 0 warstw~
semantycZnq Biblii niz 0 jej immanentne walory artystyczne).
Wiemy, ze - d o pewnego stopnia - w P rawie Mojzeszowym, a na
wet Dekalogu jest gorze j niz w Nowym Testamencie : nie 0 obo
j~tll'o se chodzi, a 0 zakazy tyczqce wlasnie sztuk plastycznyeh.
Malo pami~ t amy, ze chrzesci janstwo bylo uie tyliko reformq Sta
rego Testamen tu, leez nawe t Dekalogu, wlasnie w tym aspekeie.
Chr zescijanstwo zliberalizowalo wi~c stosu nek d o sztuki, niemniej
jednak moze b ye z tego pun k tu widzenia rozwazane nie tylko jako
reform a, lecz r6wniez swego rodzaju kontynuacja na innych juz
zasadach. Sq tu powazne r6znice jakosciowe, ale jest i pewna
ciqglose.
Obraz N a jswi~tszej Maryi Panny Jasnog6rskiej (czy tez Ostro
bramskiej, K ozielskiej, Czerwmskiej, Pietkarskiej, He jest ich w
Polsce i po swiecie) dla k atoli'k a nie jest po prostu czyms wi~cej
niz dzielem artystyczn ym, jest - jak s i~ wyda je - ezyms jako
sciow o r 6znym , dzielem artystycznym jest w znikom ym stopniu,
w t6rnie czy nawe t p'Oza swiadom osciq. F unkcja takiego obrazu
nie m a n ie wspolnego z jego walorem estetycznym, niezaleznie
od tego, ezy m amy do czynienia z arcydzielem , czy praCq prze
c i~ tn q. Kult sw i~ty eh w izerunk6w jest pozaestetyezny. P arad ok
salnie czy hiperbolicznie mozna by powiedziee, iz wybacza si~
tym dzielom t o, ze nalezq d o pew nego pozar eligijnego w zasadzie
zbior u dziel, rZ!ldzqcyeh si~ sw ymi autonom icznymi prawami
i ocenianymi wedlug k ryter i6w pozareligijnych. Zaleznie od sto
sunku do religii - a wi~ c i od fun kcji tych dziel w zyciu rell
gijnym - mozna by m6wie 0 domin acji funkcji magicznej, moze
symbolieznej, moze r eprezen t atywno-substytutywnej; funkcja este
tyczna jest tu w n ajlepszym r azie na ostatnim m iejs cu, jesli w
og61e br an a 'jest pod uwag~ . Oczywiseie pro,porcje zmieniajq si~
zaleznie od tego, w jakim stopniu obraz lub rzezba jest przedmio
tem 'k.ultu.
Ponadto ,r ola i miejsce plastyki w zyciu Koseiola (i kosciola przez
male "k") awansuje do istotne j roli jej funkeje semantyczne. Zna
m y ze wsp61czesnych koscio16w przyklady szt uki abstrakey jnej
(nie ehodzi t u 0 zjaw isko analogiczne do "arabesek" sztuki isla
m u), gdy funkcja estetyczna (ehociaz jeszcze bar dziej moze bodz
cowa, stymulujqca nastr6j) awansuje w yraznie w por 6wnaniu do
sztuk i przedstawiajqcej, 0 bogatej zaw ar tosci semantycznej. Jest
to jednak niewqtpliwie margines sztu'k.i sakr alnej, zawsze zreszt!l
jej towarzyszqcy. Mimo swe j tematycznosci w itraze Sainte-Cha
pelle pelni!l w gruncie rzeczy t akq rol~. W zasadzie jednak war
tosc: dziela szt uki plastycznej w katolickie j sztuce sakralnej mie
rzy s i~ dwoma pozaestetycznymi kryteriami: dzielo jako "sacrum"
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sensu stricto ("cudowne obrazy" otoczone specjalnym kultem) 
lub dzielo jako swego r odzaju "Biblia pauperum", wyklad tresci
religijnych, teologicznych lub historycznych zwi'lzanych z dzieja
mi Kosciola. Do funkcji estetycznych przywi'lzuj'l wagE: w tych
wypadkach racze j hlstorycy sztu'ki i jej milosnicy. Dla pierwszych
jest to ich n aturalny spos6b reak cji na dzielo sztuki, dla dru
gich - naturalna, spontaniczna reakcja, kt6ra raczej wyodrE:bnia
ich z og6lu wiernych niz z nimi l'lczy.
Ciekawe, ze dla chrzescijan - r6wniez dla katolika - BQg jest
najwyZszym dobrem, jest prawd 'l , jest milosci 'l , na ag6l nie jest
piE:knem. Milczq 0 tym katechizmy (tak przynajmniej wydaje s i ~
laikowi, ktoJ;'y zna je na poziomie szkolnej kateohezy), milczy
dost~pna og610wi wiernych nauka Kosciola, milcz'l homilie. Nic
moze dziwnego: milczy 0 tym i Nowy Testament, jak jui wspo 
mnialem, bardzo pod tym wzgl~dem judaizuj'lcy. Motywy od 
mienne, "estetyzujqce" wniosly do zycia religijnego co na jwyzej
niekt6re teksty ,p oetyckie, adopt owane przez Kosci61, ale ciekawe,
ze i one pelniq tE: r olE: tylko posrednio i rzadko m6wiq 0 Bogu
jako tw6rcy pi~kna, a jesli to niekiedy moze robiq - stanowiq
egzotyczny margines zycia religijnego.
Na tle takich postaw nie dziwi oboj~tnosc na walory estetyczne
przedmiot6w zwi'lzanych z kultem, b~ dqcych w jakims sensie dzie
lami sztuki, niestety cz~s to niskiego lotu, banalnyroi lub po pro
stu kiczami.
Czyzby B6g katolikow nie byl Bogiem pi~kna? A pytanie to
mozna posunqc dalej: czyzby pi~kno bylo oboj~tne, neutralne wo
bec przezycia religijnego i jego gl~bokich tresci? Lub jeszcze dalej,
chociaz paradoksalnie (a paradoksy w takich sprawach majq to
do siebie, ze "czysciej", a w kazdym razie ostrzej stawiajq pro
blem): czyzby pi~kno bylo podejrzane z punktu widzenia religii?
I najostrzej: czyzby pi~kno bylo podejrzane 0 to, ze jest w gruncie
rzeczy domenq sza tana, i tylko "ochrzczone", usprawiedliwione
SWq semantycZllq zawartosciq, kt6ra sluzy umocnieniu wiary, by
wa wyrwane szatanowi, by Bogu sluzylo na r6wni z kiczem? '
Lecz jesliby tak bylo - skqd potrzeba ozdabiania swi'ltyn
i miejsc kultu dzielami sztuki lub czymkolwiek, co dziela te
przypomina lub co przynajmniej nasuwa mysl 0 pi~knie (kwiaty
na oltarzach lub w ich poblizu). Wydaje si~, ze tkwi w tyro, jesli
nie jakas sprzecznosc, to co najmniej paradoks, domagaj'lcy si~
przemyslenia i rozwiklania.
Religia chrzescijaflska - bardziej chyba niz ktorakolwiek inna
w swiecie - stawia nieomal w centrum swych war tosci os o b~
ludzk 'l . "Nieomal" - gdyz w centrum zna jduje si~, co zrozumiale,
B6g. Ale wlasnie chrzescijanstwo wytworzylo paradoksalny i wiel
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k ie j wagi lqcznik, p omos t mi£;dzy tymi dw oma wartosciam i i za
razem bytami: zna poj~cie Boga-Czlowieka, lqczqce w pew nq ca
lose: to, co w wi£;'k szosci r eligii swiata jest rozlqczon e. Co w i~ 
cej - przyznaje Czlowie'k'owi go dnose pochodnq wobec tej rzeczy
wis tosci, jak q jes t Bog-Czlowiek , u sw i ~ca czlowieka i czyn i go
nieomal (w k azdym r azie w pewnym sensie) wspoluezestnik iem
Boskosci, mimo ze nie utoZsamia go z Bogiem. Ten motyw, b odajie
istnie jqcy zawsze w chrzescijanstwie, nie zawsze znaj do wal si~ w
centrum u w agi Kosciola, a m oze n aw et bywal ignorowany, spy
chany na margines swia domosci r eligijnej. Z tego punktu widze
nia r ewelacjq wyda je s i~ teologia J ana Pawla II, k tor a t ~ spraw~
pos tawila w centr um wsp61czesnej mysli ka tolickie j ( t roch ~ na
kred y t, w y pr zedza jqc dalsze r ozwazania, w arto wspomniee, ie
uczy nil to papiez-artys ta ; i pr zed n im byli papieze artysci, m ozna
jedn ak miee n a d ziej~, ze k onsek w encje tego fakt u okazq si~ br ze
mienne w n owe t resci na przyszlose).
War tose i god nose osoby ludzkiej ni gdy chyb a nie byla w teo
logii K osciola tak wyeksponowana, jak przez Jana Paw la II 
uzas adniona zresztq w spos6b zgodny z tradycjq Kosciola : jako
war tose co prawd a w pewnym sensie autonomiczna, ale tylko w
pewnym sensie, g dyz ostateczn ie uzasadniona i gwarantowana
przez Chrystusa jak o Boga -Czlowiek a .
Czy z tego cos wynik a dla nas zej problematyki?
Mys l ~, ze jednq z k onsekwene ji tej teologii musi bye i n ie
byloby .nie dziwnego, gdyby kiedys w pr zyszlosci zostalo to jasno
powiedziane - ze Bog to n ie tylko milose, dobro, praw da - leez
i p i ~k no, ze ludzk ie pi~k no , pi~ k no przez czlowieka tworzone jest
pod obnie z Boga i ku Bogu jak m ilose i dobr o.
Dominac ja etyzmu nad w szelkimi innymi w artosciami jest chy
ba wlaseiwoseiq wszys tk ich religii swiata (bqdzmy ostr ozni, ~
dqe dyletantami w t ym p rzedmiocie: moze t ylko wszy.stkich tych
r eligii swiata, ktore osiqgn £;ly wysoki stopien rozwoj u i wraz
z tym Sq dost ateeznie b ogate i Slk omplikowane w swym wielora
kim boga ctwie). P od tym wzgl~ dem judaizm moze bye chyba
uwazany za m odelowy (mimo szczegolnie rozwini~tej w nim sfery
norm prawnych i towarzyszqcej im fo r m alistyki, przeslaniajq cej
jst ot~ rzeczy). Ta dom inac ja etyzmu charakteryzuje i ch rzescijan
stwo, w stop n iu silnie jszym i czysciej, wyrazniej. Niemn ie j jed
nak, gdy jako jednq z naczelnyeh kategorii teologicznych wpro
wadza s i ~ poj~ c ie osoby ludzkiej (ktor ej w artose i rola w kosmo
sie jest wynikiem woli Boga-Stworzyciela, dzielem Zl;>awienia
przez Boga -Czlowieka, Chrystusa) - mus i s t anqe py tanie nie tylko
o osob~ ludZ'kq, czym jest, leez i pytan ie od tego nierozdzielne:
eo jest pelniq osoby ludzkiej?
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Jest bye moze skrzywieniem i deformacjq a utora tych rozwa
zan, deform ac jq wyniklq z tego, ze zajmuje si~ sztukq, jednq ze
sztuk jako przedmiotem badania, .a przynajmniej paroma innymi
sztukami j ako przedmiotem szczegolnego, choe moze dyletanckie
go zai nteresowania - iz pelnia czlowieczeilstwa jest dla niego
niewyobrazalna bez wyksztalcenia w osobie ludzkiej wrazliwosci
na s ztuk ~ i aktywnosci w tej dziedzinie, jesli nie tw6rczej sensu
stricto to co najmniej in telektualnej. Wiemy, ze w eschatologii
katolickiej (i szerze j chrzescijanstkiej) ten motyw jest nieobecny.
Warunkiem zbawienia Sq wiara, milose i aktywne dobro. Eschato
l ogia katolicka dopuszcza wi~c mysl, a nawet jq wprost wyraza,
ze waga tych warunkow zbawienia jest dostateczna, by dostqpie
go mogly osobowosci nie w pelni r ozwini~te , ktorym np. brak kon 
taktu z Bogiem przez p i~k no .
Naiwne wyobrazenia eschatologiczne - choeby weszly nawet
do liturgii K osciola i jego tradyc ji - nie mogq bye argumen t em
na cokolwiek, Sq jednatk f aktem zy cia religijnego, kt6rego lekce
wazye nie nalezy. Ciekawe, ze w wyobrazeniach tych dla jednej
ze sztuk czyni si~ pewien wyjqtek: dla muzyki (moze to miee
jakis zwiqzek z negatywnym stosunkiem judaizmu do plastyki
przedstawiajqcej) . Ch6ry anielskie - wraz z kt6rym i zbawieni
oddajq czy tez oddawac b~dq czese Bogu - nalezq do zelaznego
repertuaru tych w yobrazen. Nalezy wqtpie, by Kosciol traktowill
to inacze j niz symbolicznie, wyjqtek jednak jest znamienny: jest
to obraz zbawienia jako kontaktu z Bogiem poprzez sztuk~, nie
wyobr azalnq, zapewne innq niz ziemskq, rozumianq, bye moze,
symbolicznie lub rnetaforycznie, niernniej wybor symboliki i me
taforyki nie jest ob o j ~ tny dla ksztaltowania si~ ku lturowego
aspektu religii.
Muzyk a od tysiqcleci rna z tego p unktu w idzenia rniejsce szcze
golne w refleksji ludzkosci nad spraw arni ostatecznyrni. Co n a j
mniej od P itagoras a. P rzypisywano jej nieraz od tego czasu wa 
lory szczegolne, lqczq c je ze sferq etyki, z dobrem. Sq kompozy
torzy, ktorzy szczegolnie nakierowywali mysl krytyk6w w tyrn
kierunku. Do takich nalezy Beethoven. Skqdinqd (nie jest to ar
gument n a cokolwiek, lecz luzna uwaga, ch ociaz wyda je mi si ~
nie bez znaczenia) w doswiadczeniu wewn~ trzn ym w ielu odbior
cow rnuzyki wyst~ puje ciekawe, a nie wiem , czy badane nauKowo
zjawisko: muzyka ("wielka" muzyka) oddzialu je niejednokrotnie
nie tylko estetycznie, lecz i etycznie. Do przezycia pi~kna (za 
rowno w plaszczyznie emocjonalnej, jak i int elektualnej; chod zi
o poczucie "rozumienia", co nie rnusi pokrywae si~ z dost~pnq
tylko zawodowcom analizq str uktury utworu) dolqcza si~ prze
zycie dobra, a raczej, by bye precyzyjnym: intensywne pr zezycie
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potrzeby bycia dobrym i w ten spos6b zharmonizowanym z gl~
bokim sensem budzq cej zachwyt muzylki. Sqdz~, ze nie jest to
anomalia czy dziw actwo ,psychiczne niZej podpisanego, lecz zja
wisko cz~sto wyst~pujqce , choe pomijane przez badaczy.
Wszystkie te uwagi i refleks je nad muzykq budzq przypuszcze
nie, ze intensywne przezycia estetyczne, przyna jmniej w dziedzi
nie m uzyki, m ogq bye pokrewne czy "sqsiadujqce", jakos powiq
zane z wrazliwosciq etycznq, z potrzebami etycznymi. To tylko
hipoteza oparta na jakze kruchych podstawach, nie sqdz~ jednak,
by warta tylko wzruszenia ramion.
Zapewne w swiecie ludzkioh w artosci dobro jest jakos istotniej
sze od piEikna. Bye m oze tak wlasnie ,powinnismy widziee hierar
chi~ wartosci i tak w ybierae. Bye moze dlatego eschatologia chrze
scijanska nie bez racji wsrod war tosci wyodr~bnia dobro, a jakby
lekcewazy p i~kno (ch oe zresztq nie rna powodu sqdzie, by byly
to w artosci konfliktow e, wsrod ' kt6rych trzeba dokonywae wy
boru). Wiad omo t ez, ze wrazliwose na pi~k no nie wyklucza od
rzucenia dobra (a zresztq i odwrotnie).
W historii kultur y w ogole, a w historii literatury w szczegol
n osci nie brak przyklad6w syt uacji histor ycznych, w kt6rych wy
s t~ po wal wyrazny konflikt estetYllIIlu i etyzmu. Estetyzm bywa
znieczuleniem czy oslepnie;ciem na dobra etyczne. W historii kul
tury m ozna zauwazye jakby lronkurencje; tych dwoch postaw
oi dw6ch n urt6w. Etyzm podobnie neguje niejednokrotnie war
to sci estetyczne, widzi w nich przeszkod~ czy tez klamliwy pozor.
W dodatku naklada si~ t o niejednakrotnie na konflikty spolecz
ne: wysublimowana, "wysoka" kultura bywa cze;sto niedost~pna
warstwom wyzyskiwanym i uciskanym, budzqc tym gniew, za
wise i wrogose, symbolizujqc jakby nier6wnosci spoleczne i krzyw
de;.
_
Wszystko to prawda. Niemniej jednak chrzescijanie winni so
bie zadae pytanie, co znaczy i do czego zobowiqzuje postawienie
osoby ludzkiej niemal w centrum systemu, tuz po Bogu, tak bli
sku Boga, ze az 0 krok od u b6stwienia, od idealu Chrystusa, Bo
ga-Czlowieka. Osoby, a wi~c czlowieka, kazdego czlowieka, ale
nie wraz ze zgodq na to, jaki jest, lecz z wezwaniem go ad astra,
do doskonalosci. Chrzescijanie, budujqc swiqtynie, zapelniajqc je
obrazami, rzezbami, artystycznymi tkaninami, wypelniajqc je mu
zykq
postEiPujq zarazem tak, w teorii i praktyce, jakby osoba
ludzka, czlowiek byl wylqcznie istotq tak czy inaczej "moralnq";
dojrzalq lub niedojrzalq mO,z'~lnie, swi~tq lub grzesznq, dqzqcq do
Swi~tosci lub staczajqc si~ ku rozkladowi etycznemu. Ta domina
cja kryteri6w i cel6w etycznych, wlasciwa chyba wszystkim reli
giom Swiata, wydaje sie; zrozumiala, a nawet oczywista i zresztq
0
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religia SWq specyficznq i

.pot~znq 1'ol~

w historii i spoleczeilstwie. Przeiycie religijne, najbardziej nawet

uspolecznione przez zbiol"OWe naboieilstwa, a w Kosciele przez
niektore sakrarnenty, np. przez Komuni~ (charakterystyczna n a
zwa dla sakrament u, ktory i w aspekcie teologicznym, i psycholo
gicznym rna bye centralnyrn, zwornikowym - mozna powie
dziee - sa'kramentem lqczqcyrn indywidualne i spoleczne po
t r zeby duchowe cziowietka wierzqcego) - rna mimo wszystko
cechy indywidualne wlaSnie. A trzeba parn i~ tac, ie to system
etyczny Kosciola byl wielkq s ilq ksztaltujqcq nasz<\ cyw il izac j~.
J est odr~b n ym zaga dnieniem, w jakim stopniu etyka ta u legala
bqdz w y p ac~e n ioIb, b<\di wzbogaceniu 0 elementy niesprzeczne,
lecz jednak h eterogenne, tworz<\c n asz<\, sr odziemnornorsko-atlan
tyckq kultu r ~ etyczn<\. Rozumiej<\c to wszystko i uznaj<\c, trudno
przystae na tak<\ k onc ep cj~ osobowosci - pelne j osobowosci 
k tor a ogra niczylaby si~ do obszaru etyki; przystae na to, by ksztal
cenie lub samoksztalcenie estetycznej wrazliwosci i rozumienia
sztuki, pi~k na, nie bylo zarazem 1'ozwojem osobowosci, by walka
czlowieka 0 poznanie siebie i swiata, fil'ozofia, nauka, refleksja
nad b y tern ludzkim i sensern swiata, sam e w sobie obo j ~tne etycz
nie, nie m ialy nic wspolnego z powstawaniem pelnej i bogatej
osobowosci. A bez takie j osobowosci jako celu, jako zadania 
wszystko, co moi na powiedziec 0 roli i wadze osobowosci staje si ~
nieornal pustym frazesem. Mozna zgodzie s i~ na centralnq i 1'oz
strzyga jqc<\ r ol ~ etyk i w r ozwoju osobowosci, nie moina przystae
na jej red u kcj~ do tego jednego wymiaru.
Mog~ bez trud u zl'ozumiec k atolikow i chrzescijan w ogole czy
tez przedstawicieli innych religii, gdy zbawienie, z jednoczen ie
Z Bogiem, osiqgni~cie tak czy inaczej rozumianego celu eschato
logicznego uzale.iniajq od tego, czy czlowiek pelnil dobro czy zlo,
a nie od tego, czy wznosil si~ na szczyty przezycia estetycznego
lub czy byl tworcq p~~k na . Trudni ej zrozumiec doktrynaln<\ luk~
w zakresie r ozumienia peini osobowosci .i. doj.r zew ania do tej pelni.
Czlowiek w ierz<\cy w Boga i st wo rzenie przezeil swiata i czlow ieka
winien zas tanow ie s i ~ , czernu w tym porz<\dku rna sluiyc pi ~k no
i czy m oze bye oboj~tn e dla rozwoju osobowosci.
S<\dz~, ze w ielkie przezycia estetyczne, zd olnosc do n ich, umie
j~ t nose zycia w kr~ g u ~ ch oddzialywania jes t jednym z pod
stawowych ' w ar unkow pelnej, do jrzalej, a nie kalekiej osobowosci,
a pr aca zmierza jqca do tego, by bliznim dac rnozliwosc takiego
rozwoju, moze i pow inna bye traktowana jako postulat etyczny.
To przeciez praca nad tym, by m 6j blizni - czy ja sam - m6gl
stac s i ~ osobowosciq pelnq. P elnia osobowosci to w ielki, choe nie
jedyn y cel etyczny. Chrzescijanin pow ie, ze osi<\ga s i~ jq przez
3 -
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i zbawienie. Trudno z tym stanowiskiem polemizowae,
nie majqc wsp61nej plaszczyzny wiary. Moina jednak miec dose
wyobrazni psychologicznej i intelektualnej, by jakos rozumiee
czlowieka wierzqcego. Nietrudno wowczas przyznae mu racj~: tak ,
swi ~ tose i zbawienie, jako dost~pne czlowiekowi nawet kalekiemu
intelektualnie, ,p sychicznie itd. Swi ~ tose i zbawienie nawet jako
szansa zbrodniarza (w potocznym rozum ieniu tego slow a), gdy po
pelnia zbrodni~ na skutek okaleczenia osobowosci: przez ideolo
gi~, p.rzez atmosfer~ epoki i srodowiska, przez 'cho rob~ psychicz
nq. Ale w niczym to nie zmienia postulatu domaga jqcego si ~ , by
czlowiek stawal s i~ i stal si~ osobow osciq pelnq i dojrzalq. Dla
wierzqcego chrzescijanina bye m oze s pelnien.ie os tateczne tego po
stulatu b~dzie moz1iw e wraz ze zbawieniem, d opiero one dae m oze
pelni~ i maksimum. Nie zwalnia to jednak chrzescijanina od p ra
cy nad s obq i dla blilnich - by 0 ,pelni~ t~ wa1czye juz t u. Inacze j
t racilaby sens nasza doczesnose. Istnieje w chrzescijanstw ie ten
dencj a - kiedys silniejsza n ii dzis - by lekcewai ye doczesnosc,
sub specie aeternitatis. Tymczasem juz t o, ze zost ala ona . s t w o
r zona p rzez Boga i jest drogq k u Niemu, p owinno przywolae d o
porzqdku tych chrzescijan, kto,r zy jq lekcewazq bqdz ignorujq. W
porzqdku chrzescijanskim jest ona nieuchronnq kondycjq ludzkq
danq przez Boga i zar azem zadaniem, ktore m a bye wyk onane
nie tylko do konca, lecz i w pelni. Tak przynajmniej rozumiem
chrzescijanstw o.
W swietle tych refleksji ksiqdz, ofiarow ujqcy dzieck u bqdz do
roslemu obrazek-kicz, "ozdabiajqcy" kosciol banalnq i prostackq
figurq, cukierkowo-gluptaskowatym obrazem itp., zasluguje co
najwyzej na lask~ wybaczenia, gdyz nie wie, co czyni. Sam jest
do pelni niedojrzaly i w dobrej wierze robi w iele, by inni pozo
s tali niedojrzalymi i kalekimi. Jest lekarzem-niedoukiem, k tory
w dobrej intencji wp~dza pacjentow w cierpienie, chorob~, k to
wie, czy nie w smier e. Chrzescijaninowi nadmiernie' pewnemu
i zadufanemu w swej wierze mozna zadae pytanie, czy dla wielu
ludzi droga do dobra nie b~ dzie wiodla przez doznanie pi!i'kna ?
Przez po trzeb~ harmonii wielkich wartosci, ktorq odczuwa si~ nie 
kiedy, czy k tor q odczuwajq niektorzy obcujqc z wielkq sztukq?
Droga do dobra oczywiScie niekoniecznie wiese musi p rzez pi~kn o .
Wiemy, znamy to z anegdoty lub nawet obserwacji, ze wielbiciel
Jana Sebastiana Bacha m 6g1 bye ludob6jcq. Ale ludobojcq byl nie
dlatego . Jestem pr zekonany - niewiele to przekonanie jest obiek
tywnie poznawczo warte - ze ludobojcq byl wbrew temu, wbrew
pi~knu muzyki Bacha. Na tomiast wiem na pewno, z wewn~tr zne go
doswiadczenia, ze pi~k n o wspiera dobro.
Jezeli jest B6g, to kicz jest przeciw niem u. P rzynajmniej w tym
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sens ie, ze zamykalby jednq z drog do Boga wiodqcych. Zdaje mi
si~, ze spowiednicy zarowno znajq i uznajq wag~ dobrych intencji
jak i rozumiejq, a przynajmniej winni rozumiec, ze dobre inten
cje bywajq zaslugq, ale nie mniej cz~sto zaledwieokolicznosciq
lagod zqcq win~ . Czy krzywda wyrzqdzona w dobrej intencji nie
jest winq? Moze bywa tak, ze nie jest: jesli nie zaniedbano in
nych wa,r unkow, zwiqzanych z rozsqdkiem, z obowiqzkiem posia
dania w niektorych wypadkach dost~pnej wiedzy (lekarz leczC! cy
chorego, lecz leniwy w doskonaleni u si~ zawodowym) itd. W in
nych wypadkach jest w inq, jakqs winq.
Argumentem na rzecz kiczu w Kosciele jest jego dost~pnosc,
zrozumialosc, . adekwa t nosc wartosci, ktore przedstawia, i w razli
wosci, mozliwosci percepcji odbiorcy. Sq to a rgumenty pozorne
i c z~s t o klamliwe. (P omijam tu prob lem innego rodzaju, gdyz
cho dzi 0 gene-ralia, zasady, wartosci, a nie 0 sprawy uboczne: cz~ 
s to za przyzwoleniem n a kicz kryje si ~ nacisk, lobby przemyslu
de wocjonalnego i ,p lastykow-chalturzystow. Odlozmy t~ spraw~
jednak na bok, choc warta jest rzeczowej, badawczej, powiedzial
bym nawet: detektywistycznej analizy). W wielkim bogadwie
chrzescijm'u;kiej sztuki sakralnej tylko kicz rna racj~ bytu w
kontakcie z maluczkimi? A kto byl wierzqcym i przezywajqcym
odbior cq arcydziel gotyku, renesansu, baroku? Elity a,r tystyczne
i int elek tual ne? Tylko? Kiedys wielka sztuka ksztaltowala zarowno
uczucia religijne, jak i estetyczne elit i pospolstwa. Jesli nawet
n ie powstajq dzis nowe arcydziela bqdz clziela, ktore Sq jui s ztu 
kq sakralnq - w yst arczyloby s i~gnqc do ogromnego dorobku epo k
minionych. Bye m oie, i e sp ~ dziws z y duzo czasu nad Zdj~c-i e m
z Krzyza Fra Bartolomeo, za razem kontemplujqc jego calose jak
i anaIizujqc jego genialnq kompozycjPc, wi~cej korzystam ducho
wo z obcowania z t ym arcydzielem (p rzyznaj~ s i~: z jego repro
c1ukcjami) n ii odbiorca mnie j przygotowany do kontaktu z w ielkq
sztuk q. Ale Fra Ba r tolomeo - i setki innych tworcow - jest
dos t~ p ny ella kazdego, z wyjqtk iem moze przypadkow .pat ologicz
nych. Zam iast dae w icrnem u m oin ose kontaktu z jego elzielem 
wr~cza mu si~ kicz. J eW jest Bog k icz moze bye u wazany tylko
za zapor~ n a drodze ku ..n iemu . Wszystk o inne jes t samo okla my
wa n iem s i ~ .
Czlowiek moze - jak sqclzPc - wielbic Boga n a mia r~ swych
moiliwosci, to znaczy g rafoma nskq literacko modlitwq , kiezem
itd, Utwor jes t w tedy symptom em zarowno tego, ze osobowosc
czlowieka jest w jakims fragmencie niedorozw i ni~ta, k aleka 
jak i n ajlepszych inte nc ji. Chrzescijanin moze przyjq e w tak im
razie, ze Bogu w ystarc zq dobre intencje, Ale to spra wa mip'd zy
d anym, konkretnym czlowieki em a Bogiem. Na tom iast r ep roclu
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k owanie tegoz kiczu w 100 tysiqcach egzemplarzy i rozdawanie
go wiernymczy druk grafomanskiej modlitwy (to na szcz~scie
jest mniej prak tykowane) jest czymS innym. Jest szkodnictwem.
Mysl, ze wszystJko jedno, czy Boga chwali si~ przezywa jqc Me
sjasza Haendla, Msz~ h-moH Bacha, Requiem Mozarta, czy tez nie
zdarne improwizacje organisty - muzycznego grafomana, jest
dla mnie obl~dna, a gdybym byl czlowiekiem wierzqcym - by
laby bluzniercza. Oczywiscie, nikomu nie mozna zabronie eks 
presji uczuc religijnych przez chocby kiczowatq sztuk~, ale nie
chodzi 0 system zakazow i rep res ji, tylko 0 jasne widzenie pro
blemu i wyciqgni~cie z tego konsekwencji. P o pr ostu trzeba do 
strzec i zrozumiec, ze od Fra Bartolomeo czy od Bacha do Boga 
jesli si~ wierzy w jego istnienie - jest zaledwie krok od kiczu 
daleka droga przez manowce brzydoty i glupo ty. Zapew ne zaden
chrzescijanin - co zr ozumiale - nie pow ie, ze droga do zbawie
nia wiedzie wlasnie przez Bacha, Haendla czy Mozarta, niemniej
jesli nie zauwaza, ze na tej drodze mogq bye oni pomocni, a cz~
sto niezb~ dni - to znaczy, ze wyznaje on Boga, w ktorego nie
tyliko nie jestem w stanie uwierzye, ale t akiego, ze w ogole nie
bardzo rozumiem, 0 czym mowa i 0 co chodzi.
Chrzescijailstwo - jak k azde zjawisko w kultur ze swiatowej 
jest w pewnej mierze oryginalne, odr~ bne, w pewnym sensie
nawet zamkni~te (mim ~ wszystkiego co m 6wi si~ 0 "otwarciu";
kazde "otwarcie" niesie z sobq niebezpieczenstwo utraty tOZsa
mosci) - a w pewnej synkretyczne i otwarte. Tak nieszczp'sliwie
si~ stalo, ze adaptujqc wiele z dorobku antyku przeszlo obo j ~tnie
obok niektorych idei i wartosei, k t6.re . wlasnie na gruncie chrze
scijailstwa mogly si~ szezegolnie rozwinqe. Do ta'kich id ei-po j~ e
nalezy grecka "kalokagatia", synteza dobra i pi~kna. Idea ta war
ta jest odrodzenia. Inter esu jqce moze bye, ze w k ulturze euro
p ejskiej, a raezej w jednej z wchodzqcych w jej sklad kultur na
rodowyeh - idea ta ,o drodzila si~, m oze nie w sW'y m pelnym
ksztalcie, lecz zar a'zem wzbogaconym. W szczytowym okresie roz
wo ju kultury niemieci\iej, przy okazji humboldtowskiej reformy
szkolnietwa sredniego (w n iemieckiej terminologii: wyZszego) 
c~Jy program wychowania i nauczania koncentrowal s i~ wok61
poj~cia BiLdung. B iLdung mozna tlumaczyc po prostu jako ksztal
cenie, ale n adano mu sens szerszy, bliski ezy tez pok rewny grec
kiej "kalokagatii". Dygresyjnie mozna dodac, ze byl to program
mqdry, p i~kny, wysoce humanit arny - i jednq z tragedii kultury
niemieckiej bylo zniszczenie go wdrugiej polowie XIX w., na fali
nacjonalizmu niemieckiego po zwyci~stw.a ch pruskich nad Au
striq, Daniq i przede wszystkim Francjq, na jpierw przez sto.p nio
we niszezenie go w praktyce, a n ast~pnie, od 1892 r. generalnie 
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po slynnym uderzeniu plp,sciq w mowni c~ przez Wilhelma II w
Malborku, gdy pow iedzial: "Chcemy wychowywae mlodych Niem
cow, a nie Grekow". Tak roz poc z~ la s i ~ jedna z n a jstr aszliwszych
tragedii w dziejach Europy - i zarazem k l~ska jednej z n a j wi~k
szych idei humanistycznych naszej kuHury.
Chrzescijanstwo stae n a to, by jego idea Boga - do bra, pr aw dy,
i milosci s tala si~ tez ideq Boga - p i~ k n a, nie tylk o przez fakt
is tnienia bogatej i wciqz zywe j sztuki sakr alnej, lecz w gl~bszym
sensie doktrynalnym. K icze w !kosciolach i n a obrazach rozda
wany ch dzieci om musialyhy w tedy znik n qe jak o obr az Boga.
Co m i do tego?
Nie moze .m i bye ob oj ~ tn e , jak si~ ksztaltujq idee i p os tawy
m ilionow wspolobywateli m ojej ojczyzny czy tez m ojej i w ~Zs z e j,
i szerszej ojczyzny, ktorq jest Euro pa, uksztaltowana i wciqz
ksztaltow an a przez chrzeScijanstwo. W r ozdzieleniu idei p i~kn a
i dobra widz ~ istotnq slabose n asze j kultur y, mim o ze daleki je
s tem od c h~c i ich przem ieszania i niedos trzegania ich odm ien
nosci.
Dla czlowieka wierzqcego, ella ch rzescijanina, dla k atoli,ka nie
moze bye oboj~ tn e , ezy jego Bog jest tez Bogiem pi~m a , czy nie,
czy swiat wart osci estetycznych odgryw a jqcy tak WaZllq r o l~ w
naszej kult urze rna w ten sposob metafizycznq san k c j ~ . Dla ateisty,
k torym nie jes tem - is to tn y jest aspekt spoleczny p rzyj~ c i a przez
ch rzesci jans tw o: nie p o cichu, jedynie przez okreslonq p ra kty k~
budmvy i wypelnienia obiek tow sakralnych, leez przez d oktry 
n~ idei p i ~kna. jako skl adowej cz~s ci idei religijnych. Dla jed
nych b~d zie to niebezpieczens two nowego typu ofensywy ducho 
wej chrzeSci janstwa , dla in nych radose z wzbogacen ia wspolnego
dorobk u k ultu r ow ego. Dla agnostykow, do k torych sam s i ~ zali
czam, n ie do zniesienia jest natomiast m ysI, ze w pr zypadk u war
tosci chrzescijan, a wi ~ c moich b r aci w tym samym na rodzie i te j
samej kult urze, dr oga d·o ich Boga moze prowadzie przez k icz,
a nie przez wielkq s ztu k ~ , ze jesli bylby Bog, to p oza heroicznym
czynieniem dob r a moze bye do n iego bIii sza droga niz przez naj
wi~ks z e os iq gl1i~ c ia sztuki. Od a r cydziel Bacha do w iary i do Bo
ga jest ) ylko p61 kr oku, jesli n ie jest s i~ gluchym i t~pym. Za
miast " dowod6w na istnienie Boga", budzqcych raczej u.smiech niz
in telek tualnq zgod~ , a tym bardziej wia r~ - lepiej dawae lu
dziom do sl uch ania Bacha, lub u czye ich sluch an ia i rozumienia
jego dziel.
Natomiast przez kicz wiedzie droga cIo nikqd. Kicz - tak jak
glupo ta - do Boga, jesli jest, nikogo nie zaprowadzi. Nie ?awie
dzie nawet do diabla - czyni n ie radz ~ si~ pocieszae.
marzec 1982
Jon J6zel Lipski
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GLOSSA DO JANA JOZEFA LlPSKIEGO
T o dobrze, ze Jan Jozef Lipski napisal 0 kiczu religijnym . I do
b rze, ze napisal z takq furiq. Tyle tylko, ze ta furia podwaza wy
znania 0 wlasnym agnostycyzmie. Bowiem nie w yj asn iajq go w1a
sne r ozumowania - "Co m i do t ego?" W k azelym ra zie perspek
t ywa widzenia jest w zalozeniu agnostyczna , a wi~ c niej ako ze 
wn~trzna i zobiektywizowana .
.
Ze zas si~ z Janem Jozefem Lipskim nie zgad zam, to chyba tei
dobrze. Tylko nie ella mnie, skoro musz~ Da swe sumien ie brae cz~
sciowq przynajml1iejobron~ tego, co Lipski nazywa " kiczem ". Nie
zebym lubil kicz, mam dIan tylko nieco wyrozumialosci. A tak na
prawd ~ to nie lubi~ 'W dziedzinie sztuk i jedynie do k tr yn estetycz
ny ch postulatyvroych i przekonanych. Ja juz si~ od tylu , tylu lat
zachwycam a'rcydzielami, ze przest.alem z kretesem wierzyc , iz z
jednych wyrastajq zasad, a takie od tylu jui lat inwentar yzuj~ ar
tyst.yczne wyrobnictwo, r~kod zielo malarskie i snycersk ie , f uch ~
p i~knoducho\vskq, ie mnie pokora coraz wi~ ksza ogarni a i ni
czym Lenin - "zawsze z dumq, moze naiwnq, mysl~ : oto jak ie
cuda umiejq tworzye ludzie." Tylko ie jak tu tak be z bl~dn i e ocl
e1zielie cuda od nie-cudow?
Lipski zaat.akowal kicz w KQsciele katolickim. Ale gdzie sir:; t.a m
zaczyna, a gdzie konczy kicz? Co to wlasciwie takiego? P omimo
prac Molesa, Schiller, nie mowiqc juz 0 samym Andrzeju Ba na 
chu, smiem twier·dzic, ze z,iawisko ki czu nie jes t okreslone i dost a
tecznie zdefiniowane. Oczywiscie Sq przy,p a dki niewqtpliwe, tylko
ze ...
Otoi mo ja teoria ki czu zaklada , i e nie is tni eje on w sposob
ciqgly, al e w okreslonych rama ch czasowych , k tor e - jesli mate
r iaInie prze trwa - kiczem b ye przestaje. Obawiam si~, ie slynn e
f ig urynki z T a nagry, nad ktorymi cmoktamy, w czasach gdy je
produkowano m aSOWQ byly slodkim, saIonowym k iczem. Kiczami
byly Iiczne ulotne p race graficzne ze schylku sredniowie cza i p o
czq tku renesansu , bye moze (tego nie jestem pewien) czyms kiczo
-podobnym byl a grafika japOllska, szczeg61nie por110graficzna , r o
biona z "przymruieniem oka" na wiadome zapotrzebowanie. VI
pew nym momencie nas t~ pu je odkrycie i rewa loryzacja takie j pro
clukcji. Kicz zamienia si~ w p oszukiwany obiek t handlu a ntykwa
rycznego: powstaje zmowa 'koneserow nobilit uj 'l ca to, co wczoraj
bylo przez nich mijane z pogard q. AIbo, hm, obu r zen iem... !
Jesli chodzi 0 kicz religijny, to chcialbym przypomniee Lipskie
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mu kilka fak tow : obrazek religijny w form ie powielanej pojawia
najwczesniej w 1. polowie w. "XV. Istnieje wielka monografia
zagadnienia (G. Spamer , Das kleine Andachtsbild), ktora stanowi
fundamentalny przeglqd tej drobnej grafiki dewocyjnej. To
w s z y s t k 0 bylo niegdys kiczem , podczas gdy dzis tylko niekto
re zachowaly pi~tn o swej kiczowa tosci, a wi~kszose nabrala cha
rak teru sm akowitych kolekcjonel'sk ich r arytasow. Moi dziadko
wie za kicze llwaiali plody o'braznikow ze Studziannej i Slesina
oraz obrazki l1a szkle z Podhala, m oi rodzice pokpiwali sobie z od 
p ustow ych Ma tek Boskich C z~st o ch o w ski ch ".r~ czn i e malowanych";
a ich s yn wybrzydzal si ~ na oleodruki d ewocy jne. Teraz posiada
jeden, d rul}owa ny gdzies na Morawach i jest z niego bardzo dum
ny. Na tej samej zasadzie nie tylko kolekcjonuje s i ~ ale i repro
duku je cukier ko we pi ~ kn os c i z czasopismiennej ilus tracji z kOllca
XIX w . oraz po cztowki z poczqtku nas zego jui stulecia. Tempora
mutantur...
W rezultacie 0 kiczu sw iadczy z calq pew nosciq sp os ob uj ~c i a
i . wyr aienia pewnych tresci: n aiwny, s chematyezny, za zwyczaj
przeslodzony. Zly t opos i. zla man iera. A takie spos ob w yko n ani a.
Tylko ezy st8.l1owi k icz prymityw izm twor czy? Nie, bowiem swiqt
karze... Wi ~e nasladownictwo? Nie, b owiem gdyby n ie nasla dow
nietwa, to nie b yloby w ogale s ztuki, cykle ewolucy jne, ow e k u
ble r owskie ciqgi "ksztaltu czasu" to wszys tko n asladown ictwa .
WiE;C kopia, reprodukcja. I tu nie jestem calkiem pewien , czy sam
"sposob" wyko nan ia determinuje kicz. Zaloimy, i e si~ reprodll
kuje (i oczyw isci e znacznie pomnie jsza) Zd jt:cie z k rzyza Fra Bar
tolomeo , k tor ym s i ~ Lipski i ak za chwyca , a nast~pnie pro'boszcz
w Pietrzyko w ie P odgornym r ozda je te obrazki p rzetowlosej pol
skiej dz ia twie. J a s i~ pytam, co rozdaje: arcydzielo czy kicz? J a
ma m w swojej ksi qzeczce do n aboi enstwa rozm aite obrazki, nie
k lare Sq r zeczywisci e d ose liche , ale wi ~ks zos e lubi ~ i nie uwa
za jCl c za S ztuk~ pr zez duie S, nie uwaiam ich takie za kicz. Nie
m oina "klqe t ylko przez arcydziela" , arcydziel jest cholern ie malo,
a K osciol musi trafic do wszystkich , poniewai zas przyjql obraz
jak o istotny element swego nauczania (zob. w ypowiedz Jana Pa
w ia II d o a r tys tow i dziennikarzy w Monachium z listopada
1980 r .), wi ~ c robi co moie. Naleiy mu w tym pomagac, wskazy
w ac na k icze, przest r zegac , ale r6wno czesnie t rzeba zrozumiec np.
to, ze od sredn iowiecza ai po wiek XIX na Mazowszu na prowincji
n iem al w cale nie bylo artys tow godnych tego okreslenia. Zabytki
tam zach owa ne Sq albo wynikiem importu z przod ujqcych osrod
kow kraj u lub nawet z zagranicy , a jesli jui cos wyscibolono na
m ie jscu, to poial si~ P anie Boie - k icz to byl, kicz niewqtpliwy,
ch ociaz dzis nieraz i do zachwytu s'klania jqcy. Bylem n ied awno
si~
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w wiosee pod Cieehanowem - K r aszew ie, gdz ie w drewnianym
pudelkowatym kosciolku (kicz z XVI p onoe wieku!) Sq tylko dwa
godne uwagi zabytki, oba wykon ane przez m iejseowego zapewne
rzezbiarza w s tuleeiu XVIII, w wieku ,Osw ieeen ia: ambon a i drew
n ian y n agro,bek s zlaehciury, eo si ~ w inskrypeji poznym wnukom
przedstaw il: "grzesnik". Kicz? Tak - niewq tpliwy. Ale jakie
p i~ kny!

°

Reasumujqe prosilbym J ana Jozef a Lipskiego
w i~eej toleran 
cji - nie tylko dla ludzi, ale takze dla zabytkow , z k toryeh po
w azn a cz~se to k icze, w n ajlepszym razie byle k ieze.
I juz tylko wywolawezo kilka problem6w osobnyeh, kt6ryeh
omawi ac n ie b ~ d~ .
Czy rzeczywiseie w Sta rym Testamen cie nie bylo widzeni a este
tyeznego? A PieSit n ad Piesniami, to epitalamium peIn e zmyslo
w e j i duehowej poehwaly p i ~kna? I jakiez ta Piesn rzeezywiscie
n ad P iesniam i miala r eperkus je w sztuee sredniowi eeznej i re
nes ansowe j Europy! A Nowy Testam ent? Co m ozna pow iedziec
o Apok alipsie? J a s'l dz~, ze nie brak w P ismie Swi~ tym elemen 
tow estetyki, tylko ze Este tyka P isma Swi~tego to dzielo jeszcze
n ie n apisan e.
Mit i rzeezywist ose obra zoburs twa . Ostrzegam przed zbyt p o
ehopnym i zbyt sehematycznym trak tow aniem tego sk omplikowa
n ego zagadnienia. To fakt, ze ojezyznq w rogosei w s tosunk u do
obrazu-pooob ienstwa (szersze r ozumien ie terminu Ikona) jest Mala
Azja. Ale n awet w judaizmie wyst~pu jq ob razy (slynna synagoga
w Dura Europos). A juz z pe wnoseiq uproszezeniem jes t mowienie
o obrazoburstwie protestanekim. To pr awda" ze niektoTe konfesje
(kalwins k a w wysokim ale niepelnym stopniu, u nas w sto pniu
k ategor ycznym arianie) od rzuealy ob-ra z, ale Luter nie tylko go
c!opuszczal, jako uzu p elnienie n au ki slownej, ale w ramaeh tej
k onfesji wytworzyly s i ~ naw et niezn ane dotqd tematy ikonogra
fiezne. K to np. w ie, ze wqtek Ch rystusa wsrod dzieei jest czysto
J'uteranskiej prow en ieneji i sztu ce k atolickiej nie byl p rzed Cr a
na chem zn any ?
Pi~kn o i Bog. Czy liezni pisarze nie identyfikowali prawdy
z p i ~knem a za tem Boga z p i~k nem? Prosz~ za jrzec, co Mikolaj
z Kuzy i w jakZe go.r qcyeh slowaeh n a ten tem at pisal.
Nie jestem p rzek onany ezy h umbold towskie "Bildung" bylc
szczy towym ok resem szt uk i niemieekiej. P owstawaly w tym okre
sie bawarskie i berlinsk ie kar yk atury sw iq tyn do ryckich , aNa
zarenezycy produkow ali przeslodzone obrazy (kieze?). J a si ~ na
wet ni e dziwi ~ Wilhelmow i II, . ze mu s i~ przej adly te n iemieek ie
Grek i. Zwlaszeza w Malborku, gdzie w tuniee ezy ehlamidzie st a
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nowczo bylo za zimno . I chyba nie od tego zacz~ lo si~ ni es zcz ~s ci e
Niemie c i caIego swiata.
Na jgorsze jednak, Z€ za jmuj'lc stanowisko adwoka ta diabelskie
go, stalem sip' obronc'l kiczu . A przez tyle lat usilowalern z nirn 
zwlaszcza w kosciolach - walG.zyc. I nie to, ie m i rE~ce opadl y
(bo Lipski rna racj~, za duio tego w naszych kosciolach), ale i e
w miar~ narastania doswiadczen zliberalizowalem si~ dokumentnie
i zrozumialem, ie nie wszyscy zostali stworzeni do Fra BartolOlnea,
Beethovena i winckelmanowsko-humboldtowskiej wizji Grecji.
Niektorzy urodzili si~ i wychowali w Kras zewie . Wychodzmy im
naprzeci w z serdecznosciq i pokorq.
Tadeun Chrzano wski

WOJCIECH SKRODZKI

SZTUKA I NAWROCENIE
Po l emik~ ze s zk icem Jana Jozefa Lips kiego uwaiam za n iepo
potrzebnq, czy wr~cz niewlasciw'l ze wzgl~du na dobro sprawy
w imi eniu ktorej wyst'lpil, jak i - paradoksalnie - bardzo utrud
nionq. Dlatego moja wypowiedz b~dzie biegIa nieco obok jego
teks tu, koncentru jqc s i ~ na wyjas nieniu uiytych przeze mnie sfor
mulo wa11.
.
,

1. Niewlasci wose, czy m oze nawet szkodliw ose takiej polem iki
przede wszystkim w tym , ie oslabic by ona mogla sil~ dzi a
lani a teks tu , napisanego z w yraznym i zn akomitym za ci~Ciem ,pu
blicys tycznym, i to w sprawie niezwykle waine j, a raczej pomi 
janej m ilczeniem . Wp r awdzie i ja przychylilbym si ~ do gIosow
kry tyku jqcych zbyt szerokie czy moze n ie calkiem wlasciwe s t o
sowanie poj ~c ia kiczu , a le raczej nie p,?suwalbym s i~ dalej . J an
lozef Lipsk i stale operuje poj~ciem kiczu, maj'lc na mysli sztuk~
zdecydowan ie zl'l, najgorszq. I z tak,! sztukq podejmuje walk~.
A takq wa l k~ powin'l1ismy podjqc ; zaro wno ludzie wierzqcy , jak
i al'tysci, i to nie tylko pragnq cy pracow ac dla potrzeb Kosciola,
oraz wszyscy k torym nieobce jes t ogolne dobro kultury n arodu ,
narodu przede wszystkim katolickiego. [- - - -] [Ustawa z dnia
31 VII 1981 r. 0 kontroli publikacji i widowisk, art. 2 pkt 2 (Dz. U.
nr 20 poz. 99, zm.: 1983 Dz. U. nr 44 poz. 204)] dysponujqcym
ogromnym, jak na nas ze stosunki zakresem rnoiliwych zam6wien 
widz~
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jest zatem w szczeg6Iny s pos6b odpowiedzialny za stan k'llltury na
roclowej, kt6rej cz~se nieodlqCZllq stanowi sfer a sztuk plastycznych.
Doda jmy, ze jes t to wlasnie ta s fera kultury narodowej, kt6ra w
na jwi ~ kszym stopniu potrzebuje wsparcia w mecenacie i niepor6w
nanie trudniej jest jej egzystowae 0 wlasnych silac.h, niz in nym
dziedzinom kultury i tw6rezosci. Problem kiczu religijnego, tak jak
okresla to Lipski , sformu19 ~valbym nieco inacze j - jest to grozne
w swym powszeehnym niemal zasi~gu zjawisko liezenia si~ z na j
gorszymi gustami ludzk imi i odwolywanie s i~ wlasnie do nich
przez duehownych dysponent6w, .naj cz~sciej zresztq n alezqcych
r 6wni ez do tego kr ~gu ludzi i otaczajqeych s i~ cz~sto zawodowymi
artystami , tworzqcymi sztuk~ zlq, schleb ia jq cq zlym gustom. Przy
zupelnym niewyrobieniu artystycznym ludzie ci w swym subiek
tywnym przekonaniu sluzq pi~knu, a w rzeczywistosci - pi~k nu
skarykaturowanemu. Wi~e moze jednak wlasnie kicz? Moze n aj
odpowiedniejszq definicjq kiczu byloby pojmowanie go jako nie
odpowiedzialnej moralnie produkc ji skarykaturowanego p i ~kna?
W i ak im postawieniu sprawy bliski bylbym chyba sposobowi uj
mowania je j przez Lipskiego, gdyz p roblem ki czu koscielnego
ocie ra s ie. 0 cos graniczqcego ze zlymi intcnejami p rzez wyb6r
najgorszcj latwizny. Zawiera wi ~ e implikaeje moraIne. Dlatego
troche, nietrafne wydajq m i sit:; uwagi Tadeusza Chrza nowskiego
o sztuce popul arnej , kt6ra kiedys miala bye u wazana za ki cz, a dzis
nim nie jest. Albowie m, skoro juz uzylem okreslenia "pi~k no
ska r ykaturowane", to nie odni6s1bym go do szczerych a niesw ia
domych aspira cji do pi~ kn a , kt6rych rezultatem jest wspaniala
przeciez sztuka na iwna ezy nieprofesjonalna, z r eguly zresztq prze
syeon a glt:;boko przezyiymi tresciami religijnymi. A m oze by za- .
;zqe walczye 0 miejsce w K osci ele wlasnie ella niej? Skoro ludzie
potrafiq ciekawie komponowae: oliarzyki domowe i okolicznoscio
we dekorac je r eligij ne, na pewno nie b yliby ca-tko wicie pr ze ciw
niej . Przykladem m aze b ye kosci61 Milosierdzia Bozego przy ul.
2ytniej w Wa rszawie, ze staejami Drogi Krzyzowej , wykonanymi
przez dzieei z parafi i. Te staejc Sq nie tylko udane, szczere i reli·
gijne, ale ni ckiedy wstrzqsajC! innosci q spojrzenia; nie rna w nich
owej l atwizny po wtarzanego stereotypu, znamionujqcego kicz.
2. Trudnose ewen tualn ej polemiki tkwi w sam ym tekscie Lip
skiego, w ktorym m ieszajq si~ sformulowania dotyczqce plaszczyzny
teorii ze sformulowaniami odnoszqcymi si~ do praktyki, stosowanej
przez os t atnie d z iesi~ciolecia w Kosciele. Czasami odnosi si~ wra
i enie, ze Au tor dedukuje teori ~ Z praktyki. T aki e dzialanie jest
bardzo skuteczne w as pe'kcie interwencyjnym, ukaz u jqc sy t uacj ~
w spos6b niejak o obnazony, utrudnia natomiast dyskus j~ na pla 
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szczyzme sformulowan teoretycznych. Vol dodatku umyka problem
byc moze najwazniejszy - rozbieznosci pomi~dzy sferq mysli teo
retyczne j i zasadami, determinujqcymi dzialanie praktyczne. Sq
dz~, i e wlas nie oddzielne zreferowanie zakresu teorii i przeciw
s tawienie go obrazowi praktycznego realizowania w postaci po 
ws zechnie powstajqcej a na og6l najfatalniejszej sztuki religijnej
mogloby w pelni uswiadomic wr~cz bezmiar (przepraszam za em
faz~) szk6d i zmarnowanych moiliwosci w tym zakresie, podkre
slam , nieocllqcznym zakresie calej, integralnie poj~tej kultury na
rodowe j. Talkie k ontrapunktowe lI j~c ie tematu ' wymagaloby nie 
zwykle cluiego wklaclu czasu i s il zar6wno w dziedzinie syntezy
teorii sztuki sakralnej, jak i odpowieclnio szeroko dobranych przy
klad6w, najtrafniej charakteryzlljqcych realnq sytuacj~. Tq d,rogq
moina by jednak osiqgnqc byc moze wi~ksze i bard ziej skuteczn e
rezultaty, nii przy clzialaniu 0 charakterze przede wszystkim in
terwencyjno-publicystycznym.
Chrzescijan ska refleksja teoretyczna odnoszqca -si~ do sztuki,
estetyka chrzescijanska, towarzyszyla mysli chrzescijanskiej od
s am ych niemal jej pocz'!tk6w i byla zawsze nierozdzielnie zwiq
za na z f ilozofiq. Przez wiele wiek6w, ai po czasy wzgl~dnie nie
elawne, gdy kultura ellropejska nie utracila swej integralnosci, t a
mysI esLe tyczn a rozwija la si~ rownolegle z powsta wa niem najwspa 
n ialszych cl ziel: sz tuki europ ejskie j Iub nawet najskromniejszych,
ale przenikni<,;tych tym sa mym p oc:z,tlciem pi~kn a . Wsp61czesnosc ,
k torq rozumialb ym w perspektywie stulecia (ogromna cz~sc sztuki
religijnej d rugiej polowy XIX wieku nie jest elzis llw azana za kicz,
choe tak jq tra ktowano przez kilka elzi es i~cioleci - tu wlasnie
wielzialbym his torycznq wzglElclnosc poj ~cia kiczu, na kt6rq wska 
zu je Tac!e usz Chrzanowski), La wlasnie wspolczesnose , a zwlaszcza
ostatn ie clz i esi~cio l ecia, przyniosly ogromny rozw6j w zakresie teo
l'ii sztuki religijnej. N ie cz uj ~ siG kompetentny, ni m iejsce tu na
Lo , by wskazywac na obfitc! literatur~ w tym zakresie, jednakze to
co w iem , pozwala mi twierdzic, ie chrzescijans ka teoria sztuki
i sztuki l'el igi jnej s tan owiq najciojrzalsz 'l in telckt ualn ie refl eksj E;
o is t.ocie sztuki i cech ach jq konstytuujqcych. Teoria szt uki reli
g ijne j czy racze j sc: kralnej l'ozwi ja -si~ w mysli chrzescij a nskie j
jakby dwoma to r ami - leo logicznym (sfera clzialalQia Ducha Sw. ,
Slowo Wcielone, uk azywanie Prawdy i tego co niewidzialne p o
p rzez wid zialne), oraz sc islej es tetyczn ym . Dla ceI6w obecnej dy 
skus ji \vazny jes t ten elrug i wqtek. Generalizujqc, W odniesieni ll
clo k azdej sztuki (w t ym i elo sztuki religi jnej) obowiqzu je spel
nienie trzech podstawowych kryteri6w - prawcly, pi~ kna i do
bra. Jesli choeby jedno z nich nie jest speinione, m amy do czy
nienia ze sztukq zlq czyIi po prostu niesztukq. Podstawiajqc pod
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te trzy zasad nicze poj~cia ich r ownoznaczniki, funk cjonujqce w
krytyce i teorii sztuki, latwiej zblizymy si~ do istoty s prawy. Po 
j ~ cie prawdy oznacza a utentycznose, a wi~c i autentyczn ose prze
zycia artysty twor zqceg o dane dzielo r eligijne (tu odniesieni e do
mojej uwagi koncowe j); pi~k no obejm u je takze moce sprawcze
(m. in. natchnienie prze;: Ducha Sw. oJaz p ewien pozio m swia 
domosci estetycznej). N ajwi~ce j wyjasniell w ymaga chyb a po j ~ cie
dobra - m iesci si~ w nim b ow iem odrzucenie pychy (taki:e pychy
artystows k iej), pokora i sikromnosc, a takze odrzucenie wszelkiej
postaci pogardy dla czlowieka, w tym p rzedmiotowego, n iepartner
skiego traktowania odbiorcy sztuki religijnej czyli czlowieka, dla
ktorego jest przeznaczona . Obejm owaloby to tak ze arbitralne fo r
mulowanie za niego ocen artystycznych i niepodejmowanie dia 
Iogu artysty z odbiorcarni (wiele przyklad6w wskazu je na to, ze
przy pod j ~ciu wspolnej d yskusji Iudzie Sq zdolni zaakceptowa e
propozycje artystyczne , kt6re z gory t~raktuje s i ~ jak o n ie do przy
j~ci a przez nich) .
. JesLi niespel>nien ie jednego ch ocby z trzech warunkow spra wia,
iz n ie mamy juz do cz ynien ia ze sztukq, to co powiedziee 0 przy
Uaczajqcej wi~kszosc i produ k cji p Jas tyczne j dla k osciolow, kto ra
nie s pelnia za dnego z iy ch trzech kryteriow ?
Kos ci61 wspolczes ny jest tego swiadorn, sq di~ nawet, ze swia
dornose tej sytuacji narasta w K osciele coraz szybcie j i jesli na
najwyzszych szczytach hier archii mozna odczytac wyraznie otwar 
cie si~ na caly obszar wartosci k ultury, to nie b~dzie chyba nie

wczesn ym stwierdzenie, i e irlzie z tym w parze walka z kiczem
w k osciola ch . Jedna kze s ytuacjp' ni ezwykle k omplik uje fakt, ze
rownoczesnie sarna sztuka wsp61czesna w swych dominujqcych
przeja wa ch odwrocila sir=; n ie tylko od Kosciola, ale wr~ cz od
r zucila wszelkie inspiracje r eligi jne. A wi~c w dyskuto wanym tu
problemie na der istotny warunek jego Tozwiqzania s tanoWi ko
nieczno~c n awrocenia sit; aityst6w.
Wojclech Skrodzkl
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WIARA - SZTUKA _ cKICZ
Z J a nem J ozefem Lipskim zgadzam s i~ i nie zgadzarn. Zgadzam
sit; w zasadniczym pro tescie przeci w obecnosci kiczu w w ycho
waniu religijnym , w ka techezi e i w wystroju k osciola, jak t€Z
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mieszkania. Zgadzam si~ z twierdzeniern, ze kicz jes t obrazll
Boga i czlowieka, i ze cz~sciej bywa zgorszeniem niz drogll do
wiary. Natomiast nie zgadzam s i~ z analizll pr zyczyn rozpanosze
nia si~ kiczu w zyeiu chrzescijan.
Nie wydaje mi si ~ sluszne szukanie przyczyn w samej ideologii
religijnej, poniewaz owo panowanie kiczu, 0 kt6rym mowa, za
istnialo dopiero w w.i.eku uprzemyslowienia. Slldz~, ie i bieinosc
ezasowa lqezy si~ tu z powiqzaniern przyczyn owym. Pr:red okre 
sem uprzemyslowienia istniala sztuka bar dziej lub mniej wyra
finowa na, lub pr ymity wna ; . sztuka profes jonalna i sztuka ludQwa,
ale nie istnial kicz. K icz jest wynik iem zas tosowania d o sztuki
techniki pri'-emyslowe j i mentalnosei przemyslowo-handlowe j. T~
mentalnosc odezula nie tylk o sztuka sakralna, ale tei eale tak
zwane dzis wzornietwo. Kiczami przez ·dlugi ezas byly wszys tkie
niemal przedmio ty uiytku eodziennego - szczegolnie te tanie. W
Polsce np. wiele praey wlozyc m usieli m. in. artysci, tw6rey "L a 
du", by odgrzebae i oezyseic z wplyw6w przemyslu sztuk~ ludowq
i upowszeehnic ide~ tworzenia pi~k n eg o sprz~tu: P astwq m en tal
nosei przemyslowe j i handlowe j padla tez dziedzina rzemiosla de
wocyjnego i popularne j sztuki religijnej. Produeent dewoejona 
liow oraz h andlarz dewoejonaliami myslq nie 0 tyrn, by dae do bre
dzielo, a 0 tym, co da si~ dobr:re sprzedac, a tanio wyprodukowa c.
Jei eli prawdziwa sztuka wymaga wielkie j praey i nak la d6w, i mo 
ze miec bardziej elita rnyeh odbior e6w, a jaskrawq tandet~ moina
produk owac tanio i sprzedawac duzo - to ~dll produkowac
i sprzedawac taniq tande t~ . A stalo si~ tak, ze od XIX w. po 
eZllwszy wsz~ dzie tam , gdzie dawniej korzystano z dziel sztuki
Judowej, miejseowyeh swiqtkarzy ezy malarzy, kt6rzy tworzyli
nieraz bardzo eenne prymitywy, r zeezy gorsze lub lepsze, ale
zawsze z pelnym oddaniern i rzemieslniezym co najmniej s tosun
kiem do tworzonego dziela, wsz~dzie tam zaezE;to k orzys tac z bar
dzo tanie j wytwor ezosci przemyslowej. A ta adresowa na bylu do
najmniej wyrobionyeh gustow . C z~s to zresztq sami produeenci
gustu wyrobionego nie posiadali. Ta produke ja zaezE;la tez depra
wowac od biore6w. Nie tylko zresztq lu dzi wierzqcych i nie tylko
ksi~zy, bowiem kicz zapanow al w wielu dziedzinaeh sztuki sze
roko odbieranej, a do tak iej nalezy szt uka r eligijna.
Mo ie jednak ludzie Koseiola slabie j siE; broniq przed kiczem nii
ludzie swieeey? Moze tez ludzie wierzqcy mniej ostro reaguj<\ n a
kiez w K osciele niZ n a takii k iez w zyciu swieckim? Nie jestem
pewna, czy na praw d ~ og6l naszego spoleezenstwa reaguje tak, jak
Jan J6zef Lipski, na kicz wsz~ dzie, gdzie on istnieje: np. w kinie,
w sztuee rozrywkowej, w meblaeh na wysoki polysk? W jednym
rna autor racjE; - w iE;kszosc ksi ~ iy oraz si6str katechet.ek rozd a je
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dzieciom okropnie kiczowate obrazki. A cz~sto tei: ksi~za umiesz
czajq w kosci{)lach bardzo zle o'brazy. Ale obawiam si~, ze oni nie
wiedzq, ze to Sq kicze. Przynajmniej wiele z siostr zak onnych
i niektorzy sposrod znanych mi ksi~zy naprawd~ uwazajq za do
bre i ladne obrazki i obrazy zupelnie fatalne. Zg odz~ s i ~ tez
z tWierdzeniem, ze istnieje w Kosciele katolickim i taki typ m y
slenia, w ktorym bierze s iG pod uwag~ wylqcznie anegdot~ obr azu ,
a nie jego wartose artystycZllq. Ten r{)zdzwi~k mi~dzy tresci4
a formq i lekcewazenie formy Sq jednak rowniez d{)piero dzie
wi~tnasto"vieczne. W poprzednich wiej(ach uwazano, ze pow a:ima
tr·e sc zasluguje na pi~knq i bardzostarannie opraC{)\Vallq formt';o
Czy ten i'ozdzwi~k mi~c1zy tresciq a formq i jakis przerost anegdo
ty nie jest tez wynikiem myslenia "przem yslowego" ? A moze jest
• dziedzictwem gl~bszego p~kni~cia, jakie si~ {)bserwuje na Zacho
dzie: mianowicie p~kni~cia mi~dzy racjonalistycznq i slowniefor
malizowanq teoriq a przezyciem mistycznym? Bowiem w Kosciele
prawoslawnym, w ktorym nie doszlo do rozwodu mi.;dzy r ozumem
a mistykq, nie doszlo tez d{) rozwodu mi~dzy tr€sci<j a form q w
sztuce ikony.
P'r zeciez, jak przyznaje Lipski, przez wiele wiekow Kosciol byl
miejscem powstawania najwspanialszej sztuki., Stosunek do sztuki
i do pi~kna w Biblii, a potem w mysli chrzescijanskiej, rysuje
si~ w mym przekonaniu 0 wiele bardziej pozytywnie, niz to su
geruje autor. Prawdq jest, ze Stary Testament z'awieral zakaz
sztuki przedstawieniowej - a to w walce z balwochwalstwem.
Ale nie znaczy t{), by Bogu nie przypisywal pi~kna i by dla Boga
nie pragnql tworzyc pi~kna . Dla Izraela pi~knem bylo t{), co bylo
swietliste i . blyszczqce. Otoz Bog mieszka wed Ie Biblii w nieclo
st~pnej swiatlosci. W wizji Ezechiela dla opisania Boga i Jego
tronu natchniony prorok uzywa porownan do barwy i blasku
drogich kamieni, ktor€ byly w Izraelu uosobieniem pi.;k; na, i pod
kresla swietlistose swej wizji. Wiele miejsca w Pismie Swi~tym
zajmujq przepisy co do wystroju swiqtyni, ktora miala byc czyms
najpi~kniejszym, bowiem byla budowana dla Boga. Przyznac moz
na, ze w Izraelu sztuka literacka i sztuka muzyczna zajmowaly
wi~cej miejsca niz sztuki plastyczne ograniczone zakazem tworze
nia wizerunkow bostwa. Ale nie mozna mowic 0 jakiejs n ieufno
sci do pi~kn a. Przypomnijmy chocby liczne opisy pi ~kna stwo 
rzenia, ktore cale chwali swego Stworc~ . W Nowym TesLamencie
pi~kn{) tak budowli, jak przyrody - jest niewqtpliwie na pla
nie dalszym, a to dlatego, ze Bog przyszecll w Jezusie Chrys tusie
do 'biednych i mizerny ch, do zniszczonych i zeszpecony ch ch oro 
bami i n~dzq. Sam Jezus poddany torturom biczowania i krzyzo 
w ania staje s i~ czlow iekiem bez piEiknosci i "vdzi~ku, jak mowi

478

W.IARA -

SZTVKA -

KICZ

o nim psalm, kims, od kog{) twarz si~ odwraca. On wziql na siebie
br z ydot~ czlowiek a skatowanego. W tym k ontek,Scie, i tylko w
tym, w yst~puje w chrzescijanstwie pewna opozycja mi~ dz y este
tykq a etykq. Milosc blizniego kaze bowiem dzielic brzydot~
z brzydkimi, n~z ~ z n~ dzn ymi, placz z placzqcymi. Niemniej
obietnica Zmartwy chwstania jest tez obietnicq zastqpienia bolu
i brzyd oty szcz~sciem i chwalq w Boi ej swiatlosci. Wyrazem tej
przemiany w pi ~kn o jest m . in. scena Przemienienia, w ktorej
Jezus Chrys tus ukazuje si~ uCuniom w swej chwale'b nej po staci,
w pos taci swietlistej, w szatach bialych jak snieg. Podo bnie wi
zja Jerozolimy Niebieskiej w Apokalipsie Jana jes t pelna pi~kna.
J ednakze drQgq do tego pi ~kna jest milosc: blizniego i wiar a w
Boga, a nie same przezycia estetyczne. Na pewno pierwszym chrze
scijanom i pisarz{)m natchnionym pierws zego wieku obca jes t m ysl,
by dqiyc do Boga przez przeiycie pi ~k na s ztulei, w owych cza
sach dost~p n ej jedynie bogaczom. Ale n ieobca jest im mysl 0 pi~k
nie Boga i pi~knie Krolestw a Bozego. Jednakie spotkamy tu ra
cze j takq re lac j~ dobra do pi~kna, jakq pozniej wyr azi teofogia
mowiqca 0 tym, ze dobro jest pi~k'l1e i promieniujqce, a zlo szpet
ne. Wierzymy, ze Bog promienieje pi~knem, poniewaz jest Milo
sciq, poniew az jest do brem. Dobro jest tu wartosciq samfi w sobie,
pierwotnq. Pi~kno jest zewn~trzne wobec dobra i od niego po
choclne, jest blaskiem dobra. Wciqz uiywam tu wyrazenia "bIasle".
J est to wyr azenie pas ujqce bardziej do mentalnosci biblijnej niz
greckiej . W mysli greckiej bowiem pi~kno jest raczej h armoniq.
'l'~ mysl 0 harmonii wielu elementow skladajqcych si~ na jakqs
calosc wyraial chr ze:kijansk i neoplatonizm, do dziS jakos obecny
w mysli prawoslawnej. W tej m ySli pi~kno doczesne odbija pi~kno
wieczne. Sztuka sakraIna, architektura i cale wn~trze swiqtyni
wyraia harmoni~ Boiego swiata, harmoni~ eschatologicznq. Stqd
scisly kanon t ak architektury, jak i ikonografii cerkiewnej. Nie
pozostawia to artystom w olnosci w ramach s ztuki sakralnej, ale
strzeie miejsca sztuki w przekazywaniu tresci Objawienia Boie
go - m iejsca sztuki poj~tej nie tylko jako anegdota . Prawo 
slawie nie zna poj ~c ia " Bib~ii p auperum", nie zna sztuki opo 
wiadajqcej histori~ s w i ~ tq . Tk ona prawoslawna i cala sztuka ,r eli
gijna prawoslawna jest, takie w warstwie es tetycznej formy, zna
kiem eschatologicznego zw y ci~stwa Boga, znakiem lqczqcym tresc
symbolicznq (a nie opowiadajqcq) z pi~knem formy, jest znakiem
sluiqcym rozllmieniu kontemplacyjnemu i mistycznemu (a wi~c
syntetycznemll), a nie racjonalistycznemu (a wi~c analitycznemu).
Sztuka s akralna Zachodu pOEzla innymi torami nii sztuka
Wschodll. Katedry got y ckiebyly nie tyle symbolami przestrzeni
sw i~te j, He pomnikami k u czci Boga. I wlasnie dlatego, ie byly
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budowane ku czci Boga, musialy bye pi~kne. Rzezbiarze 6wczesni
wykanczali r6wnie starannie cz~sci rzezbniewidoc-zne dla pa trzq
cych z dolu, jak widoczne, buwiem rzezbili dla Boga, a nie dla lu
dzi. I uwazali, ze B6g jest wart najwyi;szego w ysilku ar tys t ycz
nego i ofiarowania Mu najwspallliaLszego pi~kna. R6wno czesnie
sztuka przedstawieniowa Zachodu, odziedziczona po Grecji i Rzy
mie, i uzupelniona nowymi wplywami - szczegolnie fl'ankonski
mi - bardziej si~ k oncent rowala na opowiadaniu 0 iyciu, smier ci
i zmartwychwstaniu Zbawiciela niz na sym'bolicznym przedsta
w ianiu swia ta zbawionego po zmartwychwstaniu. Ten trend przy
bieral n a sile w czasi e renesansu i barok4, w ktorym m alars two
zaczyna .grae r ol~ teatru , przedstawiajqcego sceny z zycia J ezusa
Chrystusa i swi~tych . Od tego kierunk u opowiad ajqcego m oi na
bylo latwo przejse do traktowania calej sztuki religijnej jako
swego rodzaju pisma obrazkowego, w ktorym mniej wainy byl
kro j liter nii trese samego tekstu. To przejScie dokon alo si ~ jed
nak dopiero w sytuacji XIX-wiecznego zailliku kultury artystycz
nej w wielu dziedzinach iycia. R6wnoczesnie tenze Zach6d, w lasnie
dzi~ki temu, ze kladl nacisk bardziej na Wcielenie jako temat
sztuki niz na symboliczne przedstawianie eschatologii, dawal ar
tys tom znaczn ie wi~kszq swo!lod~ dzialania i stwo·r zyl dzi ~ki ternu
wielkq mnogose s tylow sztuki sakralnej, dzis odradzajqcej s i~ po·
nownie.
Kryzys sztuki sakralnej n a Zachodzie wiqze si~ - w mym prze
konaniu, udowod,n ie tego nie potrafi~ - z dwoma zjawiskami. Po
pierwsze z kryzysem zakorzeniertia \viary w kulturze. Proces
emancypacji nauki, filozofii, a takie sztuki s pod wplyw ow K os·
ciola, emancypacji, ktorq dziS jak najbardziej uznajemy za sluszl1 q,
spowodowal czasowo odwrocenie si~ ludzi sztuki od Kosciola. Kos·
ciol najpierw przestal bye jedynym mecenasem sztuki, po tem
stracil kontakt z nowoczesnq mysll:l kulturowq i filozoficznq , a za
razem z poszukiwaniami nowej formy w sztuce. Po'zostal jak by
co fni~ty w ramy mysli i sztuki z okresu Trydentu. Odbilo si~ to
n'a stylu sztuki sakl'alnej, kt6rq tworzyli bynajmniej nie najlepsi
artysci. Rozwod ten odbil si~ chyba jednak takie na sztuce swiec 
kiej, pozbawionej kontaktu z bodzcami i p l'zeiyciami religijnym i.
Ten swoisty r ozw6j Kosciola i sztuki do dzis dnia !lie jest w
pelni przezwy c i~zony. I do dziS dnia od'b ija s i~ takie na sztuce 
jakie cz~sto pozbawionej glE;bszej tresci nie tylko m istycznej, ale
i humanistycznej.
Niewqtpliwie Kosci6l posoborowy, Kosciol wielkiego spotkani a
ze swiatem wspolczesnym doklada wielkich staran, by stworzyc
- nOWq syntez~ liturgii i szt uki, mysli religijne j i jej plastycznego
wyrazu. Dla tego celu powst ala u n as P rymasowska Rada Arty
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stye zna, trosZCZqCa si~ 0 rozw6j sztuki sakralnej poprzez nadzar
nad budo wq kosciolaw i rekonstrukejq lub odnowq starych swiq
tyn. W s eminariach duchownyeh wprowadzono wyklady z historii
s zt uki. Stwor zono \-vydzialy historii sztuki na KUL i na ATK.
Wiem 0 jednej przynajmniej p racy teologicznej na temat teo logi i
i sztuki napisanej przez siostr~ Jolant~ Strzeleckq. Jako plastyk
mog~ stwierdzic, ie dzis Kosciol w P olsce jest wielkim mecena
sem sztu i sakralnej i ze powstaje u nas wiele dziel wybitnych.
P rzel am ano wreszcie konwe n c j~ swoistego "katolickiego realizmu "
k t6rej musieli s i~ podda wae tw6 r ey sztuki s a kralnej jeszcze p oko
le nie p rzede mnq pracujqcy dla Kosciola, jak np. rzeibi ark a
Trzeinska-Kaminska . Wydaje si~, ie dzis przeci~t-ny ksiqdz bu
dujq cy kosc161 w ie, ie budynek koscielny winien bye pi ~k ny, ie
we wn~tr z u Kosc iola naleiy umieiizczae prawd ziwe dziela s ztuki...
1nna rzecz, ezy w ie, jakie dzi ela uznae za prawdziwe dziela sztuki
i do kogo m oina miee w tym wzgl~zie zaufanie.
Tatomiast, niestet y, dziedzina pomo"cy katechetycznyeh i n ie
szczEisnych obra zk6w, pamiqtek Pierwszej K omunii itp. jest wciqz
jeszcze dzied zinq n ie oczyszczonq z kiczu. Podobnie tez rozpaczli
we bywajq dekoracje robione w kosciolach na raine okazje swiq
teczne. BaI'dzo jednak trudno jest dotrzee i w te dziedziny z kul
tu rq artystycznq. Podo bno "Veritas" i "AI's Christiana" robiq cos
nieeos w kierunku podniesienia poziomu pr odukcji dewoc jonali6w,
ale wciqz 0 wiele za mal o. Obrazki, najczEisciej sprowadzane gdzies
ze swiata (i zapewne jak najtansze - byle duio), odbijajq poziom
przemyslowej produkcji dewocy jnej na Zachodzie. Sqdz~, ze gdyby
udalo si~ stworzyc u nas produkcj~ dewocjonali6w na wysokim
poziomie, to z czasem zacz~lyby one w ypierac szmir~. Pami~tam
bowiem, jak na wykladach historii sztuki wASP m6wil nam pro
fesor, kt6rego nazwiska niestety nie pami~tam, ie jesli szmira
rna gdzies powodzenie, to widocznie prawdziwa sztuka nie daje
tam wyrazu ok reslonej dziedzinie Iudzkich uczuc. Sqdz~, ze kazdy
ezlowiek jest wyposaiony w pewne wyczucie pi~kna, ktcre spru
wia, ze b~dzie wola1 rzecz pi~knq od brzydkiej i sztuk~ od szmi
ry - jezeli tylko da m u si~ do wyboru mi~dzy nimi i to na po
ziomie jego potrzeb.
W tym wzgl~dzie dziel~ wszystkie prak tyczne wnioski Jana J 6
zefa Lipskiego, co do wagi wychowania estetycznego i oddzialy
wania wychowawczego takie przez pi~kno. SqdZE; jednak, ie pew
ne napiE;cie zawsze tu b~dzie, a sqdz~ tak, p oniewaz wierz~ w
istnienie grzechu pierworodnego. Istnieje chyba cos, co moina by
nazwac grzechem estetyzmu, czyli ustawiania pi~kn a n a piede
stale wartosci zast~pujqcej qobro. W takim ujEiciu np_ artysta czuje
siE; zwolniony z etyki, poniewaz sluzy p i~ k nu_ Zgadzam si~, ie Ill
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dabojca nie dlatego nim si~ staje, ze gra Bacha, ale mazna znae
i cenie pi~knq form~ muzyki Bacha, nie poddajqc si~ jej wplywo
wi wewn~trznemu. Mozna pozostae w sferze samej tyl'ko formy
estetycznej, nie lqczqc jej z dobrem. Jest to jedna sk raj n osc. Dru
gq jest usifowanie pozostania w sferze samej tresci dobra bez
zwracania uwagi na form~ - i to jest tez kalectwo, 1 skutek grze
chu, choe chyba nie zawsze grzech. Dla tego mniemam, ze chociaz
w swiecie zbawionym po zmartwychwstaniu spod ziewam si~ cal
kowitej jednosci dobra i pi~kna w Bogu, to tutaj do'brze jest tak
dbae 0 integracj~ dobrej tresci z pi~knq formq, by forma wyra
zala blask dobra, by w pelni wyrazala trese, aby nie pretendo
wala do bycia wartosciq jedyn q czy paralelnq w obec do br a.
Ostatni problem - 0 ile pi~kno winno bye przedmiotem teologii?
W mysli wielkich Ojcow Kosciola, jak Augustyn, czy takich teo
log6w sredniowiecza, jak Tomasz z Akwinu, znaj du jq si ~ r ozwa
zania 0 pi~knie . Sq one jednak marginesem teologii k oncentru
jqcej si~ na dobru. W tym Jan J6zef Lipski ma racj~, ze w teologii
mowy 0 pi~knie mamy malo. I na pewno jest to d ziedzina do roz
wini~cia .

Rozwazania a pi~knie i 0 sztuce znajdujemy natomiast u wielu
chrzescijal1skich filozofow, np. u Maritaina, ktory zajmowal si~
mi~dzy innymi stosunkiem formy do tresci w dziele sztuki i wy
,\;t~powal w obronie takiej integralnosci tresci i formy, w k torej
t resc plynie z natchnienia wewn~ tr zn ego, a n ie z zam 6wienia,
i odnajduje sobie wlasciwq form ~ w przezyciu ar tysty. Sprawa
stosunku tresci do formy tyczy nie tyl'ko sztuki religijnej, ale
wszelkiej sztuki propagujqcej jakies idee - s ztuki jakos zaanga
zowanej w tresci etyczne czy polityczne. 1'a sztuka p ojawia si~
tam, gdzie zatracono OWq integralnosc poprzez zewn~trzne narzu
canie czy to tresci, czy formy. Nie chodzi tu tylk o 0 n arzu canie
pod przymusem lub z racji mecenatu (ja plac ~ , ja w ym agam), a le
takze np. 0 samonarzucanie niewlasnej formy ze wzgl~ du na wy
dumane wymogi ideologiczne. W takich w arunkach zawsze po
wstaje kicz . Kicz bowiem nie jest tylko s ztuk q zlq - n ie jest tyl'ko
brzydki. Kicz jest sztukq sklamanq, niepr awdziwq. P rawdziwlI
sztuka moze operowac nawet brzydotct, swiadomie uwydatnianq ,
ale musi zawierac w sobie OWq integralnose impulsu tworczego
(mysli czy uczucia) i fo r my. Kicz jest w moim przek onaniu na
mi astkq tworczosci: da je nasladownictwo for my a1'tys tycznej 
i to nasladownictwo ul atwione i splycone - o1'az nami as tk~ tre
sci. Jest wi~c podwojnym klamstwem. Propaguje najcz ~s ciej tresc
zbanalizowanq, wyswi echtan q, ck liwq i plytkq, tysiqc razy po
wtarzanq i nie domagaj qcq s i ~ r ozumienia, jedynie apelujqcq do
wzruszenia, a ubran ct w f o rm ~ krzykliwq lub mdlC! , adresow anq
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do tego, kto si~ nie pozna na oszustwie. Kicz dlatego jest - w
tym zgadzam si~ z Lipskim - grzechem, poniewaz jest klam
stwem. I chy ba dobrze by bylo, by w teologii wi~cej si~ mowilo
o pi~kn ie (jakim swieci dobro) oraz 0 pi~knie Boga i Krolestwa
Boiego, a w etyce 0 obowiqzku prawdy takze w sztuce. Jako r ow 
noczesnie plastyk i teolog mam pewnq wlasnq koncepcj~ analogii,
jaka wyst~puje mi~dzy zasadq dobrej tworczosci a etykq. Otoz
twor zqc kompozycj~ malarskq musz~ dbac 0 to, by kazda cz~sc,
k aid a plama tak sqsiadowala z innymi i tak "siedziala" w calosci,
by przez jej obecnosc cale sqsiedztwo nabieralo wi~kszego sensu,
a ona sarna w tym m iejscu i tyro sqsiedztwie zyskiwala. Jesli tego
nie osiq gn~ . plama b~dzie glucha (czyli jakby nieo1becna) lub bru
dna - czyli brzmiqca falsz ywie albo b~dzie si ~ z calosci "wyry
wac" zbytniq agresywnosciq. Z kolei calosc kompcizycji nie moze
ani rozbi jac c z ~sci, ani przytlaczac, lecz wiqzac je w calosc 
a wiqzqc podnosie walor kazdej z nich. Ta zasada jednosci w wie
losci jest zasadq takiej kompozycji, ktora w efekcie czyni wraze
nie p i~k n a (greckie po j~ cie harmonii). Nawet dysharmonia czy
brzydota wprowadzona w kompozycj~ dla stworzenia wrai.enia
n p. grozy musi bye poddana owej zasadzie kompozycyjnej.
Cos analogicznego istnieje w zyciu spolecznym. I wydaje mi si~,
ze jedynq zasadq, ktora tworzy w zyciu takq jednosc w wielosci,
jakq w sztuce daje dobra kompozycja, jest milose. Jedynie milosc
blliniego pr ow adzi do tworzenia takiej spolecznosci, w ktorej ca
lose nie przytlacza zycia poszczegolnych osob, a osobiste cele jed
nostek nie Sq egoistycznie roz.budowywane kosztem innych, ale
kaidy stara si~ 0 dobro sqsiad6w i 0 dobro wspolne. Sqdz~, ze
j~zyk potoczny odda je t~ analog i~ jakos przez ludzi wyczuwanq,
gdy mowi 0 brzydkich czynach lub 0 czynach pi~knych. Bog, po 
niewaz jest milosciq, jak pisze Jan Apostol, jest tez pi~knem i zr6
dIem pi~k na . A ze milosciq poslanq w serca ludzkie przez Boga
jest w szczeg6lnosci Duch S wi~ty, wi~c jest tei On w szczeg6lny
sposob daw cq pi~kna - najpierw duchowego (swiPctosci), a przez
nie i nauczycielem pi~kna w og6le. To chyba wyraia nazwanie
Maryi Matkq pi~knej milo sci.
Musz~ jednak przyznae, ze jako plastyk nie ufam zdolnosci teo 
logow do formulowania Tozwazan 0 pi~knie . Pi~kno wydaje mi si~
sprawq zbyt kruchq i trzeba je odbierac, kontemplowac, czuc. Nie
kaidy zas teo log rna takie wyczucie. Poza tym teolog nie rna pi
sac 0 wszystkim, co istnie je - ale 0 Objawieniu Bozym. Obja
wienie zas m6wi 0 Bog u nie w kategoriach estetycznych, lecz
miStycznych, etycznych i historycznych - w sensie historii zba
wienia. To tez wyda je mi si~, ze lepiej, by teologia ograniczala si~
do paru pods tawowych stwierdzen, takich jak istnienie zwiqzku
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mi~dzy dobrem a piEiknem, ktore jest blaskiem dobra i jego sk ut
kiem, oraz powiqzania w drugim kierunku: dobro w a rte jest pi~k
nej formy.
Do teologii naleiy jeszcze jecten problem - piEikno wystr oju
kosciola. Jak tu rozumiee piEikno? Czy tak jak w Starym Testa 
mencie, jako blask i wspanialose, domagajqce si~ bogatego zdob
nictwa? Z jednej strony Bogu nalezy siEi to, co najwspanialsze 
z drugiej Kosciol rna sluzye ubogim, a kosciol jako budynek rna
bye domem ubogich. Moze wiEic raczej nalezy t u zas tosowae grec
kie poj~cie piEikna jako harmonii? A harmoniEi i autentyzm pra w 
dziwej sztuki mozna uzyS'kac takze ubogimi srodkami. Chy ba jed
nak i tego problemu nie rozstrzygnie teologia, ale iycie wspol not
wierzqcych. Mniej w tym wzglEidzie ufam opaslym ',omo.m teore
tykow, a wi~cej iyciu wspolnot w ierzqcych oraz samej tworczosci
artystow, coraz bardziej popieranej przez mecenat koscielny. Sq
dZE:, ie trzeba nam nie tyle dziel teologicznych 0 sztuce, ile do- '
brego studium sztuki sakralnej dla artystow plas tyk ow - szcze
golnie mlodych, zaczynajqcych dopiero prac~ dla K oSciola.
I ostatnia uwaga. Jan Jozef Lipski mowi 0 istniejqcej czasem
u wierzqcych opozyc ji miEidzy etyk q a estetykq, a p om ija calko
wicie niemal mistyk~ religijnq . Nie dziwi~ si~, bowiem deklaruje
si~ jako agnostyk. MyslEi jectnak, ie to wlasnie mistyka jes t tym
trzecim elementem, ktory pozwala na integracjEi etyki i es tetyki.
Bez niej etyka i estetyka idq obok siebie - moina wsk azac na
analogie, ale brak im polqczenia. Natom iast jezeli piE:kno moie
prowadzie do Boga - a rzeczywisCie moie - to dzieje s i~ to nie
na zasadzie rozumowania, a na zasadzie kontemp lac ji. To na
zasadzie kontemplacji piEi'kna przyrody lub pi~k n a s ztuki czlo
wie'k m oie siE: otworzyc na Stw6rc~ piE:kna. Wprawdzie w k la
sycznej mistyce - np. Jana od Krzyia - znajdu jemy tei surowe
odwr6cenie si~ od wszystkich wrazen i wszelkich tei r ozumowa n,
by do Boga ise drogq ciemnej wiary i potrojnego "nic"; gdyi Bog
jest calkowicie innym - ale owe ciemne noce oczys zczenia przy
chodzq z czasern poprzez .dzialanie samego Boga. SqdzE: tei, ie w
tej na jsurowszej rnis tyce nie byloby miejsca na k icz. A ze jest
miejsce na pi~kno, swiadczy 0 tym chociaiby tworczose Merto
na - poety i mistyka.
Sztuka sakralna powinna ulatwiac takie wewn~tr zne skupienie,
kt6re otwiera czlowieka na Boga, jakk olwiek chrzescijanin pozo
staje swiadom tego, ie w przezyciu mistycznym p ierwsze i ostat
nie slowo rna Bog, · i ie przekracza one wszys t k o to, co czlowiek
moze uczynie. A jesli owe drogi przygotowawcze, zalezne jakos
od czlowieka, Sq - jak wierzymy - takze dzielem Boga i Jego
darem, to wierz~ tei, ie wrazliwosc na pi~k n o i z d o l n o~~ t worze
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nia p i~ k n a, jak tei jego kontemplacji, Sq rowniei darami Boga,
k tor ych nie wo lno nam m a rnowa e. Bye moie gdyby nie tylko
filozofo w ie chrzescijanscy, ale i teologowie 0 tym pisali, rzadziej
'by si~ zda rza lo umies zczanie w kosciolach okropnych malowidel
kiepskich lub amatorskich plastykow. I moie artyku! Lipskiego
przyczyn i si~ d o szerszego zrozumienia problemu przez ogo! du
cho wienstwa. Oby tak si~ stalo.
Stanls'awa Grabska

JAN TURNAU

KICZ, CZYLI PAN BOG DLA MALUCZKICH
J an ow i J oze fow i Lipskiemu wdzi~czny jestem za poruszenie te
matu , ktory i mnie podnieca do pamfletu. Nie we wszystkim si~
z autorem zgadzam. Nie windowalbym np. "antyestetyzmu" ai na
w ysokie pi ~tro katolickiej doktryny. W koncu jui Dionizy Areo
pag ita okreslal Boga ja ko jed nose, dobro i pi~kno. (Nikt chyba
na tomiast nie okreslal Go jak o "m ilose, dobro i prawd a", bo do
bro, a jui szczegolnie "aktyw n e do bro" ,. to w!asnje mi!oM~, tylko
n3 inn e j p laszczyznie. Tak jak i warunkiem zbawienia nie Sq
"wia ra, m ilosc; i a ktyw n e dobro" , ale wiara , -nadzieja i milose) .
Mys l~, ie n ie w t eorii jes t pies pogrzebany, ale w prakty ce. A
jesli w teorii, to n a ni iszym popularyzacyjnym pi~trze (katechi
zmy ).
W swoich oce na ch Li pski p r zesadza, czasem nawet okrutnie
przesadza. N ie zgadzam s i~ jed nak rowniei z tymi, kt6rych jego
te ks t sw i ~ ci e zg orszy. [- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r . 0 kon
troli pu blikacji i w idowisk , art. 2 pkt 1 (Dz. U. nr poz. 99, zm.:
1983 Dz_ U. nr 44 poz. 204)J. Stosunek Kosciola do sztuki to sprawa
zawsze na czasie. Po prostu chrzescijanstwo zawsze powinno tro
szczye s i ~ 0 integ raln y rozw6j czlowieka, a do tego rozwoju do
bra sztu ka jest nie zb~dna. Nie za wsze musi bye mecenasem, wr~cz
obroncq kultu ry w tym stopniu, w jakim popierali jq benedyk
tyn i po u padku Rzymu czy - winny spos60 i w innym duchu 
papieie re nesansowi, ale nigdy nie moie tej wielkiej sprawy lek
cewaiye. A ie w praktyce lekcewazyl i nieraz jeszcze lekcewazy,
to r zecz be zs porna.
Skqd to si~ bierze? Skqd si~ bierze przekonanie wielu ksi~iy - 
gl~boko zakorzenione, c') nie znaczy, ze wyraznie uswiadomione 
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iz sfera przezyc este tycznych czlowie'ka jest "moral nie o b oj ~t na ",
nie majqca nic wspolnego z jego r ozwojem duchowym? Mys lC; , ze
g16wna przyczyna jes t ll a tury socjologicznej. Niezaleznie od do
hrych ch~ci wladz kosci elnych, 0 ktorych pisze Grabsk a, polscy
ksi ~z a tolerujq czy tei popierajq nabozny kicz, ponie·.vaz nikt ich
nie n a uczyl odrozniania go od sztuki, ba, niewynoszenia go n ad
sztuk~. Nie nauczyli si~ tego w domu, bo w ogromnym p rocencie
wywodzq si~ ze srodowisk , w ktorych jelen n a rykowisk u tudziei
la ndrynkowe obrazki reli gijne by najmniej nie uchodzq za brzyd
kie. Nie n auczyli si ~ tego row niez w semin arium, bo sam e wyklady
z historii sztuki to jes zcze nie wszystko: trzeba tam W og6le na
stawic s i ~ na wychowanie czlowieka kulturalnego w sensie w ie
lora kim , a zawsze gl~bokim . Nie uczy ich tego pozniej zycie, pra
ca duszpasterska, bo odbywa si~ ona przeciez takze wsrod nas .
Jesli trafi si~ jakis cz!owiek z wyrob ionym gustem , to nie jes t to
ale
n a ogo! jasko!ka czyniqca estetycznq wi osn ~. Nie jest moze bedzie. Polskim " znakiem czasu" jest bowiem zbli±enie m i~
dzy Kosciolem a inteligencjq . Kosci6! w zadziwi a jqcym s topn iu
zyskuje autorytet u " ludzi oswieconych". Mno2:q si~ inteligenckie
n awr6cenia, inteligenckie powolania kap!anskie. Rozwod mip,dzy
religiq a tymi srodowiskami rozpo c z~ty u nas w czasach Oswie
cenia, a tak 2:Ywy jeszcze w 20-1eciu miedzywojennym , co ulatwilo
powojenne niezrozumienia - zaczyn a odchodzic w przeszlosc.
Til miejsce na okreslenie' drugiej, powiedzmy - historyczne j
przyczyny koscielnego lekcewazenia sztuki (m6wi tez 0 niej Grab
ska) Jest n iq niegdys dokon a ny rozbrat miedzy ch r zescijanstwem
a - jak bysmy to dzis p ow iedzieli - srodowiskami tw6rczymi
tu dziez przedmiotami ich tw6rczosci: ul aukq, k1..1ltu r q. Tak, ze szt1..1
k q bylo troche podobnie jak z naukq: obi e wyzwalaly sip, sp od
w plywu K osciola w atmosferze "burzy i napor u". Ma tka-Kosci6l
bala s ie pllscic ie samopas, sqdzqc, ze ieszcze nie dorosly, na co
one reagowaly wzrastajqcq wrogosciq. Powstale w ten spos6b
s prz~z p. nie zwrotne zrodzHo ni echp,c Kosciola do t w or6w l1..1dzk iego
geniil szu. Zaczeto bazowac na malym a bezpiecznym . W p rawdzie
bylo w ielu, ktorzy jak Asnyk r ozumieli, ze tw6rc ~e p oszukiw ania
m ajC) sens ta kze dla religii wlasnie, ze "za kazdym kroki em w
ta jniik.i stworzenia coraz si~ dusza ludzka roz przes trzenia i wiek 
szym s taje si ~ B6g" , wprawdzie byli w sa mym centrum K osciola
luclzie 0 um yslach s zerokich i tw6rczych - ale przecietnosc c1 u
chowa h olclowala myslowym UPl'os zczeniom i artystycznej t an 
decie.
I tak doszlismy do koscielnego ki czu przy czyny trzeciej. Nazwij
my jq pedagogiczn q. Chodzi tu 0 traktowanie wiernych jak dzieci,
o latwizne myslowq, latwizn~ estetycznq ... "Jesli nie b~dzi emy ich
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uwazac za dziatki, nie wejd~ dD Krolestwa Niebieskiego!" - glosi
kosciel na mak syma , nie w pelni u swiadomiona, nie wyslowiona 
ale rzeczywist a.
Swego czasu (w nrze 5/1981 "WiE;Zi"), piszqc 0 relacjach miE;dzy
religiq a kulturq, sformulowalem wniosek, ze nie wolno trakto
wac jej narzE;dnie. Chochlik redakcyjny sprawil, ze wyszlo "nad
rZE;dnie" . Zna·c zy to cos wrE;cz przeciwnego, ale jest rowniez praw
dq. Sztuk a nie m oze byc narzE;dziem, trzeba szanowac jej a utono
m iE;, jej dor oslosc, ale ona z kolei nie m oze ustawiac siE; ponad
tym i najwyzszym i ogolnoludzk im i wartosciam i, 0 ktore coraz mq
drzej w alczy K osciol, n ie moze traktowac ich obojE;tnie. Konflikt 
pod kreslam ' to gru bq k r echq - zawiniony byl pr zez obie strony.
Dzis - jak siE; rzeklo - zaczyna on odchodzic w sinq dal, co
jest jeszcze jednym cudem nad Wislq. Moze w iE;c zniknq kiedys
z n aszych swiqtyn landrynki, a czasem i m aszkary. Np. grotesko
we wrE;cz w izerunki Papi eza , k tory wsza k t yle zro'bil dla sztuki.. .
Jan TurnclU

P.S.
Czy etos w ys tarczy do zbawienia - pyt a Lipski. Czy "estetos"
nie rna tu nic do rzeczy? MyslE;, ze rna do rzeczy 0 tyle, 0 ile roz
w6j integra lny czlowieka wiqze s iE; z jego zbawieniem. Przeciez
jakos s iE; wiq ze. Umozliwia - zeby ta k rzec - "pelniejsze zba
wienie" przez to , ze u latwia kon templacjE; Prawdy, Dobra i PiE;k
na. " .. .I w it;kszym staje s iE; Bog": slowa polskiego poety dajq i tu
teo logiczl1q odpowiedz.
J.T.

JANUSZ ST. PASIERB

GLOSSA 0 KICZU
K icz jes t jak pol:inteligent. Jest porn i E; d z y . Patrzy z po
gardq na ludowosc i nigd y nie wzniesie siE; do poziomu sztuki.
J est mieszancem. Ki czu jes t duio. WszE;dzie. Kultura masowa stwo
rzyla szczegolne zapotrzebowanie na kicz. Czekal na niq.
Byla jegb ziemiq obiecanq, stala siE; jego ziemiq wybranq. Kicz
pasozytuje n a sztuce i na fo lklor ze. Czlowiek kultury masowej
3zydzi z pierwszej, wstydzi siE; drugiego.
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Nasza epoka jest epokq kiczu. Zacz~lo si~ to juz w XIX wieku.
Kicz istnial wsz ~d zie i zawsze, ale dopiero mozliwose szybkiego
reprodukowania uskrzydlila jego produkcj~. W tym samym XIX
stuleciu zacz~Ia si~ - jesli 0 sztuk~ idzie - nowa swiadomose
czasu. Publicznose pozostaia i zyla -nadal w przeszlosci holdujqc
gustom klasycznym , a artysci wyruszyli na podb6j terazniejszo
sci alba przysziosci. Od tej chwili przemiany gustu nie mogly juz
nadqzye za przemianami sty16w. Ta<k, sty16w, nie stylu, bo odtqd
spelni si~ doslowni e p owi edzenie "czlowiek to styl": kazdy niemal
artysta b~dzie osobnq stylistycznq wyspq. Jego odkrycia (b~dzie
tu szlo przede vvszystkim 0 odkrycia) b~dq zaadres owa ne do nie
licznych, a przynajmniej do nielicznych b ~ dq docieraiy. K rytycy
jak kaplani b~dq je podawali do ust wybranym w swiqtyni sztu
ki. Kicz b~dzie komuni,! , kt6rq kazdy b~dzie m6gi brae sam, do
r~ki.

Co si~ stalo naprawd~? Rozeszly si~ drogi pi(~kna i prawd y ..
Sztuka pogr,!zyia si~ (doslownie: pogr,!zyia) w poszukiwaniu
prawdy i to n ie prawdy widzialnej, lecz ukrytej. Wyruszyla by
zgl~bie s edno rzeczywistosci, czujqC, ze moze 0 tym opowiedziee
tylko nowym zupelnie je,zykiem. Kicz m6w il j~zykiem og6lnie
uzywanym , gloszqc prawdy od dawna i og6lnie znane. Ki cz po
zosta l wierny pi~knu zastanemu, wyprobowanemu, kanonizow !l.
nemu. Kicz uspokajal.
Wsz~dzie , gdzie podkresla si~ znaczenie trady cji, k icz rna wiE:k
sze szanse, albowiem powtarza . Kicz jest wierny. W jego gardlo
wpadaj,! z czasem wielkie dziela . SwoiScie zhomogenizowane otrzy
mujq powszechnq akceptacj~. Zst~pujq pod eternit, blach~ falistq
i s trzechy. S pod strzech wypierajq sztuk~ ludowq : kaz'! si ~ jej
wyprzee .
W sferze rejigii kicz rna si~ szczeg6lnie dobrze. Raz : bo sza nuj e
. tra dycj ~ . Do Pawla VI p apieze ostatnich czasow powtarzali: zgoda
na nowe tworzywa i techniki, ale trzeba utrzymae Alawne formy.
Kicz n ie robi nic innego: kupujcie plastykowq Piet~ Michala Anio
ia! Po dru gie: ad sredniowiecza szt uk a chrzescijanska pokazywala,
ze br zydk ie jes t zlo, a dobro jest pi~kne. Z chwil q k iedy zaniklo
przeswi ad czenie, ze verum, bonum et pulchrum convertuntur, s zu
kanie dobra, prawdy i pi~kna poszIo kazde w swojq stron~. J e
stesmy z tego powodu bardzo nieszcz~ sliwi , bo chcemy zye w
p r awd zie i w pi~knie, i to d,!zenie jest etyczne. Tymczasem szu
ka nie p r awdy odbywa si~ osobno i podobnie jest z dobrem i pi~k 
nem. Sztuka zdradzila pi~kno : przeszIa na stron~ filozofii i nauk
scislych i wraz z nimi poszukuje prawdy, k i C 7. nat 0 m i a s t
po z 0 s t a I m u wi ern y. Kicz nie jest nic z~7 m innym , niz
nieopanowanym, n iek ontrolowa nym pragnieniem pi~kna . Pragnie
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niem spelnianym la two i szybko, bezproblemowo. Kicz nie szuka
niczego, na we t odbiorcy. Nie musi 0 niego walczyc. Kicz jest
zawsze pi~kny i chce si~ podobac, podczas gdy wielka sztuka
miew a twarz zdeformowanq bolem, cierpi sarna i zn~ca si~ nad
widzem, a przyna jmniej Zl11usza go do wysirku. Dlatego sztuka
przegrywa z kiczem. Jej okopami Trojcy Swi~tej Sq galerie i mu
zea. Cz~sto takZe koscioly, ale nie domy wiernych. Kicz, podobnie
jak pewien typ religijnosci, jest rzeCZq prywatnq. Jak lingwi
styczny dowcip brzmi, ze i wytwarza go u nas najcz~sciej "ini
cjatywa prywa tna ".. .
Czy w Kosciele istnieje problem wyboru pomi~dzy etyzmem
i estetyzmem:? W Kosciele trzeba przede wszystkim opowiedziec
si~ za religijnosciq, przeciwko magii. Przeciwko magii etyzmu
i estetyzmu tak ze. ezy w Kosciele panuje l~k przed pi~knem?
Panowal w n im - i powinien panowac dziS! - l~k przed bal
wochwalstwem, k tore jest najgroi niejszq formq alienacji : gdy dzie
1a r qk ludzkich s taj q ponad czlowiekiem ' i zaczynajq nad nim
sprawowac wladz ~ bosk'! . Mogq to czynic takze rzeczy pi~kne ...
ale nie 0 p i ~kno mial Kosciol pretensje do sztuki w ciqgu dzie
jo\ov. Przypominano zakazy Starego Testamentu, wypowiadano si~
s i ~ przeciwko bogactwu, kosztownosci sztuki, ale nie zarzucano
jej tego, ze jest pi~kn a . Wypominano, ze niezgodn a z Tradycjq, ze
zaw ierajqc e lementy apokryficzne, legend arne czy rodzajowe po
w oduje, ze innowiercy wysmiewaj,! prawdziw,! wiar~ , wyrzuca
no - ale to dopiero po Soborze Trydenckim i w przypadku wi 
zerunkow umieszczanych w swiqtyniach - nagosc i "wyzywajqcy
wdzi~k" . Antyk chrzescijanski i sredniowiecze (Berchorius wyroz
nil w swoim Slowniku az cztery rodzaje dopuszczalnej w mal a r 
stwie s ak ra lnym nagosci) nie mialo oporow w ty m 'przedmiocie.
Nagosc musiala si~ zla icyzowa c d opiero w dobic renesansu, zeb y
zacz~ la bud zic zastrzezeni a n iektorych luclzi K osciola. Napr a wd ~
jed nak szlo 0 pra wowiernq ik o nografi~ , 0 tematyk~ , nie 0 pi ~k n o.
Ale w rocmy do kiczu . Kt o go lubi? Lubiq ludzie, ktorz y nie
chc,! si ~ m E:czyc , k torych nie n a uczono pi ~k ne go tr udu obcowa 
nia z pr aw dziwq sztu kq, lllclzi e nie m a jqcy w iel kich w ym agan,
alba llldzie k tor ych s ztuka o depchn~la s wojq nie t yle trudn osciq,
co udzi w nien iami , bo i t ak bywa. Jaki s tos unek d o k iczu rna Pan
Bog? Na to pyta nie m ogq odp owied ziec tylk o zawodowi teo lodzy,
ale s probu jmy i my , po amatorsku: Pan Bog nie przejmuje si ~
kiczam i, a czasem poslug u je s i~ nimi jak o narz ~ dzi a mi laski ,
dose: pom yslec 0 okr opnym obrazku Matki Bos'k iej ktory n awr6
cil bezboihika i jest czczony w gustownej, naprawd~ dobrej
nowoczesne j bazylice w Syrakuzach. Na jakims zjeidzie w Pel 
plinie podniosl to sp. ks. Obertynski, a ks . Liedtke pr6bowal ra
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towae OpIDlP, 0 gus tach Pana Boga i powiedzial, ze to dzielo sztuki
ludowej. .. Jaka ona tam ludowa , przyjr zalem sip' dokladnie: to
fabryczny kicz pierwszej wod y . No i dobrze , bo Pan Bog jest
s uwerenny i ni e musi wybierae wielkich dziel zeby okazywae
swo je milosierd zie. Te wielkie dziela tez Tobiq - z laski Boze j,
kt6ra nazywa sip' talentem artysty - swoje cuda, choe 0 nich na
og6l cicho i jest to inna sprawa jak powiedzialby Kipling.
Kto nie znosi kiczu reHgijtnego? Ludzie na poziomie. I rna ra
cjp' po stokroe J. J. Lipski, gdy powiada, ze b ardziej nad tym
cierpi q ludzie niewierzqcy, sympatyzujqcy z Kosciolem niz wie
rzqcy. Bo jak sip' k ogos chce lubie, to jego niepoziomy odczuwa
sip. boles·niej. Okropn e czasem umeblowanie salon6w Pan a Boga
mniej razi starych (i stalych) bywalc6w. S trzezmy sip. grzechu
pychy, ale tak jest w przypadku arcydziel (a K osci61 jest swo
istym arcydzielem Pana Boga): Szekspir nie boi sip' trywialnych
facecji, k iks6w i tanclety, choe literat Psztycki umiera z Ip'ku, by
cos takiego nie przeniknp'lo do jego d ziela. Istnieje cos, co bym
n azwal pokorq religii; ona nie mus i miee wszystkiego w najlep
. 3zym wydaniu , jak prawdziwie vvielka dama , kt6ra moze sobie
pozwolie na wlozen ie kolii z J ablonca i nikt nie powie (choe moze
i pomysIi), ze to nie Sq prawdziwe brylanty. Czasem mySlp. sobie,
ze tandeta (a kicz jest tand et q, choe tak sip. blyszczy) jest praw
dziwsza, blizsza prawdy 0 wartosci rzeczy, 0 ich nietrw alosci, nie
doskonalosci , skazeniu. W tandecie (Boze, co ja tu wypisujp.) jes t
jakas pokora; tancleta nie jest n a miarp' Pana Boga , to pewne,
ale lepiej ukazuje miarp' luclzk1j , dem as kuje pozp' i s zpan . Czlo
wi ek owi kultury " ulatwionej" z kiczem latw ie j si p' porozumiee,
bo kicz jest nie tylko jak p6lin teligen t ale i ja k to , co s ip' ki eclys
n a zy-w alo f emme facil e...
Prawda kiczu jest prawdq z dzied zin y sDcjologi i religii: w cu
downym kosciele Niemeyera w miescie Brasilia zobaczylem k o
r onki i g ipsy ja kie w pelzly chylkiem wniesione przez ludzi i til.
tan cl eta byla blizsza p r awdy, niz owa swietna architektura . By ia
bli zsza faw el , biclonvilli , lepia n ek i ma kumby, niz wykoncypo
wan a stolica p an a Ku b iczka. T ak .<a m o jest w Polsce. Okrop ne
d ekoracj e, papieropl as t yk i, szm aty z n apisam i i bez, zohy dz.a j1jce
n asze p ip'kne k oscioly, m6wi1j 0 tym jaki jest dzis katolicyzm pol
sk i, ozeniony, ja k s ip' okazu je, z m anifes ta cjq i swietlic<ij, w tym
tak ze sens ie I u cI 0 W y . N ie ty lko sztuka jest zwierci ad lem · zy 
cia . Kirz jest ni m t akZe .
Janusz SI. Pasierb
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DOJRZEWANIE DO SZTUKI RELlGIJNEJ
Ilek r oe my s l ~ 0 sytuacji sztu'k i sakralnej, liturgicznej , re li
gijnej , 0 sytuacji sztuki w K oscie le i miejscu dziela sztuki w swi q
t yni - przypomina m i si~ fr agment czytanej przed laty Historii
z6ltej cizemki. · MiaIo s i ~ odbye odsloni~ci e oltarza Mariackiego .
Z cichego i m ro cznego miasta Iudzie przybyli do kosciola. Gdy
opadla ogro m na zaslon a, oczom ich ukazalo s i ~ oswietlone migo
taniem .~ w ie c , zlo tob l~kitne niebo. Dw6r kr6lewski, ale i maluczcy,
wszyscy doz'n ali olsn ieni a. To co niewidzialne, n ieos iqgalne nie 
mal, to co przekracza Io ich wyobrazni ~ - podarowal im artysta.
Nie'bo bylo dla nich i wsr6d nich, rozpoznawali siebie wsr6d apo
s to I6w, sw ia dk ow zycia i smierci Chrystusa czy Zasni~cia Maryi.
r jeszcze fragment ze scenariusza Tarkowski ego do filmu 0 Rublo 
w ie. Do soboru Przemien ien ia w Nowogrodzie wchodzi staruszka .
Na r usztow aniach Teofan Grek m aluje freski . Wstrz q sni~ta tym ,
jak na je j oczach r odzC! s i ~ na sciana ch obr azy niebios - umi e
ra.
P rzy ta czam te przyklady, gdyz zawiera si~ w nich klu cz do zro
zumieni a po ds tawowej prawdy, ale i tajemnicy sztuki religijnej.
C6Z s i~ w niej liczy naprawd~? Sila przeslania zawartego w dzie
Ie, sytu acja , w jakie j odbywa siE; jego odbi6r, wreszcie jego w ar
tose ar tys tyczna sta n owiqca pod sta w ~ tak sily przeslania jak i od
bi oru.
Ale sztuka religi jn a jes t tez zaws ze obra zem sta nu zycia \,ve 
\V n ~trz n eg o artys t6w , obrazem olw a r cia lub za mkni ~ ci a sztu'k i na
Niew idz ialn e. To, co zrob io no d la Kosci ola i w ]' oscio lach od s tu
leci do dzis iaj, to ogrom na , ilosciowo ni e o bj ~ t a p rodukcja. T ak
rozm a ita pod w z g J ~ cle m w artosci, jak zr6znicowa na byla s zt uk a
we wszystk ich tych czas a ch i epokach. Mozna b y na dobrq sp ra
-w. nie odwierlzie nigd y zadnego muzeum , a ty lk o "chodzqc po
kosciolach " pozna e calC! h is t o ri ~ sztuk i. Takze i w tym "kosciel
nym" m uze um n apotk alibysmy dziela genialne,' a le i slabe, poru
szajqce i tanie, w zniosle i efekc ia rsk ie, rozczulajqce i glupie. T a
k ie byly bowicm czasy, t akim byl ar t ysta , na tyle zrozumial, co
wlasciwie ro b i i po co. R az chwalil Boga, innym razem tylko za 
rabial . Raz tw6rczose jego byla mod litwq , ale cz ~sto bywal agn o
s tykiem czy nawet a teistq, a malowanie - rozg r ywkq f ormalnq.
Napotykam y d ziela, kt6re powstawaly w kr~ g u K osciola rzym
skiego i korzys taly ze s wob6d, jakie przyni6s1 renesans czy barok,
a S1) tylko mi erne. Stajemy po raieni silq ikony malowanej wedlug
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nienaiuszainego kanonu , a wi€ic wsrod ograniczen i reguL Tylko
artysta potrafi korzystac z szansy pelnej wolnosci i tylko on moze
genialnie spozytkowac narzucone mu ograniczenia.
Kosciol przyswajal to, co niosly epoki i nie mogi miec wplywu
na jakosc wszystkiego, co one mu daly. Nieraz na jednym nabo
zenstwie sluchamy Bacha i spiewamy naiwne teksty napisane do
naiwnej melodii (lub odwrotnie). Nie mog€i si€i zgodzic z Janem
Jozefem Lipskim, ze kiepski organista to pogranicze bluznierstwa.
Liczy si€i przeciez i modlitwa', wypelnienie tresci q tego, co nama
lowane i wyspiewane. Maze wlasnie dlatego tak niezwykle trudno
ostrym ci€iciem badac slady kiczu w sztuce religijnej.
Twierdz~ natomiast, ze od pojawienia si€i w sztuce nurtow okre
slanych jako "no\voczesne" czy "wspolczesne", a wi~c gdzies n a
przelomie XIX i XX wieku zacz~la rwac si ~ nie jednosci Kos
ciora z biezqcq tworczosciq artystycznq. Inny niz dotychczas sto
sunek artysty do formy, n owe funkcje koloru, swiatia, nowe pro
blemy materii malars kiej, zagadnienie deforma cji czy w r eszcie
abstrakcji, zanegowanie znaczenia tresci, wyst~powanie przeciw
tradycji - to przeciez tylko nieliczne sposrod zagadnien, ktore
bardziej niz kiedykolwie1k uczynily sztuk~ sprawq wa rsztatu, do
swiadczenia pracownianego, oddzi elily jq od doty chczasowego od
biorcy, ktorym sami tworcy ostentacyjn ie zresztq gardzili. Kos
ciol z istoty swej pows zechny musial tuta j przyjq e p o staw ~ wy
czekujqcq, a przeciez i twor cy s ztuki w sp61czes ne j w s wych he
roicznych latach nie garn~li si~ do Kosciola.
Ten l~k Kosciola i dystans tworcow trwa do dzis. Wielkie re
alizacje sztuki religijnej , dziela Matisse' a, Le Corbusiera czy
Rouaulta (nie wymieniam innych, w tym polskich) potwierdzajq
tylko re g ul~. Zwazmy zresztq, ze prawie cala wielka wsp6lczesna
sztuka sakra lna zwrac a si€i ku sredniowieczu, wi dzqc tam nie
po clwaza lne estetyczne i etyczne s woje ±rodlo. Potwierdza to Mal
ra ux piszqc, ze "sztuka nasze j cywilizacji szyderstwami swoimi
wyraza pustk~ - tak jak romanszczyzna wyraza duchowq pelni~ .
Swia tlo objawia si~ jedynie poprzez to, na co pada".
Sztuka ws polczesn a wnOSZqC wiele, wniosla tez zjawiska de
strukcyjne, nie mogl wi~c jej od razu j w calosci zaakceptowae
Kosci61, kt6 r y sztukq naucza. Szybko zmieniajqce si~ mody, po
.(.(011 za nowosci q , latwa wyprzedaz wartosci, to przeciez tei "doro
bek " sztuki wsp6lczesnej . Kosci61 nie mial p otrzeby wlqczac si~
w t en kolowrot. S tqd jego zachowawczosc, stqd tei - i tu zga
dzam sit;! z Janem Jozefem Lipskim - jego podejrzliwosc wobec
zj awisk sztuki wsp6lczesnej.
.
Mozna by zaryzykowac tez~ , zgodnq zresztq z tym, co m6wil
kiedys kardynal Montini (p6iniejszy Pawel VI, tak wiele m6
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wiqcy i piszqcy 0 sztuce i do artystow), ze jezeli Kosciol chce bye
zanurzony we wspolczesnosci, to winien "wpuscie" artystow, by
pozostawili w swiqtyniach tej wsp61czesnosci znak i. Tyle ze sen
sem swiqtyni jest mimo wszystko nie tylko jej artystyczn y ksztalt
1 wystroj. Jest ona przede wszystkim "ta bernakulum" , jak nazwal
jq Jan Pawel II m6wiqc do a rtyst6w w La Scali, potem dopiero
mlejscem czy obiektem sztuki. Mi~dzy tymi wypowiedziami nie rna
zresztq sprzecznosci. W obu bowiem chodzi 0 godnosc swiqtyni
i godnq jej sztu k ~.
Ze wspomnianych cech sztuki ws p6lczesn ej wynika tez szcze
g6lna sila kiczu, k t6ry pow-stal na jej peryferiach. Kicz wsparty
srodkami, jakie dala s ztuka wsp61czesna (tak relatywnie traktu
jqca rzemiosio, umiej~tnosci, warszta t, studiowa nie) jest szczeg61 
nie groiny, a jego klamliwosc, pozory "mocowani a" s i~ z proble
mami, przek raczajq dotychczasow e granice.
Pragnienie oczyszczenia kosciol6w z k iczu (wolalbym zresztq
okreslenie inne: sztuki nledobrej, plytkiej, falszywej) towarzyszy
cz~s to poczqtkom intensywnego zycia religijnego, wewn~trznego.
1m wi~cej jest doswiadczen, im gl~bsza modlitwa - tym wymaga
nia wobec decorum swiqtyni mniejsze. Cala ta "kuchnia" (nazwal
tak kiedys kicz koscielny w rozmowie ze mnq sp. kardynal Ko
minek) uwiera, ale nie stanowi . juz cent rum zainteresowania czy
presji.
Nie oznacza to, ze w miar~ wzrostu poboznosci psujq si~ gusta.
Oznacza to jednak, ze tak jak dwoista jest natura Boga-Czlowieka,
tak i Kosci61 obok swej nadprzyrodzonej natury zawiera w sobie
1 slabosci ludzkie. Nie one jednak decydujq. Z jakq pogodq ducha
znosi Jan Pawel II stuly nakladane mu przez hojnych rodak6w.
Czegoz na nich nie w yszyto! Sq chyba k'Nintesencjq zlego smaku.
Czy przeczq nauczaniu Papieza - artysty? Sq raczej jak zart
z ksiqzek Marshalla.
To co napisalem, to nie obrona kiczu. To raczej proba uzmyslo
wienia so,b ie znaczenia sztuki w Kosciele. Dobra sztuka nie moze
bye tutaj "wprowadza na" czy zadekretowana. Odbywae si~ po
winno jakies wielkie dojrzewanie. Sztuki do Kosciola, Kosciola
do sztuki, duchowienstwa, artystow, wiernych. Proces ten wymaga
n ie tylko edukacyjnego wysilk u Kosciola, dotyczy on przeciez w
rownym stopniu brzydoty naszego "swieckiego" otoczenia. Wy 
maga wi~c edukacji estetycznej rozpisanej na szkoly, licea i uni
wersytety. Musi to bye proces ciqgly, a w nim b~dq zawarte po 
szukiyvania artystow, swiadomose mecenasow, wspolne definiowa
nie prawdy 0 sztuce religijnej.
P rzewiduj~, ze jeszcze podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny
Jan Pawel II otrzyma stul~ z klos ami, arma tami, odem , wizerun
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kami miast, Matki Bozej, cyframi, napisami i kwieciem . A wszy 
stko b~dzie wyszyte barwnie przez ludzi wzruszonych , ze ro bi'!
to na chwal~ Bozq. I liczye s i~ b~d zie ic h w ysiiek i ich poklu te
od igiel palce.
Stanislaw Rodz iriski

HALI NA BORTNOWSKA

KICZ I SWI ~TOSC
P O'kusa wlqczenia si~ w t~ dyskusj ~ jes t siln a, choe zda j ~ sobie
ze jestem w niej ou tsiderem - ani szt uki religijnej nie
tworz~, ani jej nie zam awiam, jak ksi ~ za i pracownicy Veri tasLl .
Jestem natomiast jej uzytkownikiem, jak wszys cy wierzqcy, a po
nadto obserwatorem zycia religijnego innych, uczestniczqcych
w tym, co mozna nazwae doswi adczeniem duszpastersk im . Oglq
dam wi ~ c sztuk~ religijnq w a kcji . W te j perspektywie twor y
sztuki w Kosciele dzielq si~ ella mnie na clwie zasaclni cze grupy:
te, ktore pelniq funkcj ~ uobecniania Transcenclencj i, i te, ktore
tworzq tylko tlo przezye religijnych, wyznacza jq s ak ralny cha
rakter wn~trza, lub na sposob ilustracj i UCZq oglqdaj qcych czegos
o ich wierze i tradycji. Otoz jest faktem, ze - czy teg o ch cemy
czy nie - wlasnie przed miot y z punktu w id zenia sz tuk i zdecydo
wanie kiczowate pelniq funkcj ~ uobecni a nia Sacr um bardziej
spontanicznie i z wi~ksz q oczywis tosciq niz wlele autentycznych
dziel sztuki. Na te wspaniale n ier az dziel a ludzie tylk o p atr zq;
w obliczu gipsowych figurek z Lourdes czy Fatim y ludzie si ~ m o
dlq. Boj~ si~ tu uzye terminu · "ikona"; owe figurki nie Sq ikona
mi w zadnym historyczno-artystycznym sens ie, jednak ich funk
cja uobecniania jest z grubsza analogiczna do funkcji ikony . Uzy
wajqc tych znakow jako podpory dla swego religijnego przezy
cia, lu dzie ktorzy si~ modlq wobec Fatimskiej nie kon templujq te
go co widzq, lecz stawiajq si~ w obecnosci tego, co da ny wizeru
nek przedstawia na mocy konwencji i his torii swego powstania.
Podobnie jak ikona, choe w sp osob mniej zwiCl za ny ze swym pla
stycznym ksztaltem, k iczowaty znak uczestn iczy w tym, co naj
swi~tsze, jes t m ediacjq w dialog'll czlowieka z Sa crum. S tqd wiel
ka trudnose dla wszystkich, ktorzy ze wzgl~dow estetycznych
chcieliby ow kicz w yeliminow ae z wn~trz k oscielnych i domowych.
Takie postulaty przyjmowane Sq jako przejaw gorszqcego obra
zoburstwa. Dla modlqcych s i~ przed niq f atimsk a fig urka jest
spraw~,
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pi~kna,

bo pi~kna jest tajemnica Bogarodzicy i niesionego przez
Niq milosier dzia dla swiata. Gipsowy znak jest dla nich przezro
czysty, choe dla innych oczu moze bye obrazq. Przyznaj~, ze i dla
mnie sqsiedzi z Huty uczynili go przezroczystym... Widz~ Fatim
skq na ramionach hutnikow, podczas procesji, ktorych nikt z n as
nie zapomni.
Mozna walczyc z kiczem, ktory wprowadzany jest do koscio
low jako ozdoba lub jako nowa, nie prz y j ~ ta jeszcze propozycja
kultowej mediacji. Trzeba natomiast pogodzie si~ ze znakami,
ktore juz t~ funkcj~ obj ~ly . Dlaczego nowe propozycje swi~
tych znakow tak cz~sto Sq dzis kiczowate? Mam wr azenie,
ze przyczyn y Sq zlozone i g l~bokie. Artysci raczej nie Sq
obecni tam, 'gdzie rodzi si~ potrzeba nowych znakow, to znaczy
w zyciu religijnym tzw. prostych ludzi. Duszpasterze nie ufajq
artystom, nie wprowadzajq ich w duszpasterstw o. Zamawiajqc to
czy co innego do kosciola, kierujq si~ wlasnym gustem i opiniq
w tzw. srodowisku, a nie szansq, ze artysta wn'iknie w przezycia.
i potrzeby r eligijne tych, dla ktorych tworzy, i wypowie je, nie
zniewolony przez kanony zamowienia, lecz przebudzony i na
tchniony tym, co ludzie mowiq, czym zyjq ... Z drugiej strony
duszpasterze nie umiejq tez na ogol przyblizae wiernym bardziej
ambitnych dziel sztuki, ktore mogq wejse w sfer~ religijnych
przezye, ale potrzebujq na to komentarza, oprawy przezye, ktore
da ne dzielo uczyniq swoim wyrazem. Poprawa sytuacji - koniec
inwazji kiczu - n astqpi wtedy, gdy z pomocq duszpasterzy artysci
. b~dq sluchae, jak oddychajq ci, ktorzy si~ modlq.
Nie mog~ tez oprzee si~ przekon aniu, ze przejscie od ilustracji
religijnej prawdy czy tradycji do posredniczqcego znaku nie jest
w jakis sposob zalezne wylqcznie od nas, moze w ogole nie jest
ludzkim dzielerh. Nie mozna namalow ae cudownego obrazu - cu
downym czyni go Bog sam, poprzez wiar~ ludu, kierowanq Du
chern Swi~tym. Rzeczq artystow jest tworzenie znakow, ktore mo
gq stae si~ materiq takiej swoistej konsekracji . ' Gdy ona nastqpi,
trzeba jq uszanowac, niezaleznie od artystycznych zastrzezen, ja
kie moze budzic to, na czym si~ dokonala. Natomiast domenq
ostrej, scisle artystycznej krytyki, powinny bye dziela nalezqce do
warstw y ilustracyjno-zdobniczej, to wszystko, co nie pretenduje
do roli mediacji, choe dotyka religi jnej tematyki i zyciu religij
nemu na swoj sposob sluzy. Na tych zresztq dzielach czy tworach
ksztalci si~ wrazliwose artys tyczna wiernych, W sumie walk~
z kiczem uwazam za s praw ~ waznq - lecz trudnq i delikatnCj.
Przyznaj~ : szkoda, ze funkcj~ mediacyjnCj tak cz~sto pelniq ki
czowate twory pseudo-sztuki. Szkoda, bo gdy wzrok zeslizgnie si~
z Tajemnicy na jej znak, ktory choeby n a c hwil~ stracil SWq przej

495

HALINA BORTNOWSKA

rzystdc, wtedy kicz nie potrafi na nowo podzwignqc ducha, sam
przez si~ nie daje do myslenia - nie wspiera modlitwy, nie moze
bye "czytany" jak ikona. Jedynym poslannictwem religijnym ki
czu jest przypomnienie naszej n~dzy - i my .jestesmy z gipsu ,
nasze myslenie 0 Bogu bywa zamazanym ksztaltem pacni~tym
kiepskq fa rbq na nietrwalym papierze.
Halina Borlnowsko
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JOZAFAT KUNCEWICZ
CZ. "

9. Archimandryta Jozafat nie m6gl, choeby bardzo chcial, Zyc
tak samo, jak Zyl prosty zakonnik Jozafat; bo przyszlo mu wyjez
dzac cz~sto, a to do Bytenia albo Zyrowic, do Nowogr6dka albo do
Rut, do Rutskiego, k t6ry ch~tnie tam ,p rzebywal. U czynil z tych
wyjazd 6w podr6ze apostolskie, a r 6wnie ch~t nie n awiedzal dwory
wielmoz6w, ' jak chaty chlopskie i wi~zienia grodzkie.
W 1614 przyszlo mu towarzyszye Rutsk iemu do Kijowa. Rutski
, byl metropolitq kijowsk im, lecz - jak i poprzednicy - rezyd owal
w Wilnie alba Nowogr6dku. Z racji swego u rz~du byl takZe archl
mandrytq Lawry Peczerskiej, najstarszego i n ajliczniejszego klasz
toru ruskiego. Byl tym a rchimandrytq tylko tytularnie, gdyz ki
jowszczyzna Unii dotqd nie przyj~la. Nawet energiczny Pociej, ten
sam tytul majqc, nie wazyl si~ tam zjawie, choe mial kr6lewskq
nominacj~.

Ci zas pojechali. 'Przybywszy do Kijowa, Kuncewicz ni jednego
dnia nie wytr zymal: zaraz poszedl do Lawry, choe Rutski, trwoZllC
si~, mocno odradzal. Okolice byly w tym czasie porosni~te borem
podchodzqcym az do miasta. I w tymze borze Jozafat, samotnie
idqc, spotkal mysliwskq druzyn~ z psami. Czlek wspanialej posta
wy i panskiej twarzy,co druZynie przewodzil, widzqc samotnego
zakonnika, kazal stanqe i z wysokosci k onia pytal, kto zacz. Rzekl
mu, k to jest: J ozafat Kuncewicz, archimandryta wilenskiej sw.
Tr6jcy. Do Lawry idzie zakonnik6w nawiedzic, prochom swi~tym
si~ poklonic. A czlowiekowi temu oszczep skoczyl w dloni i jql
go wyzywae od zdrajc6w i odmienc6w godnych Smierci. Odgadl
Kuncewicz, z kim sprawa: on-ze J6zef Kurcewicz, syn starego ro
du ruskiego, z imienia zakonnego Ezechiel, prawoslawny archi
mandryta Lawry. Obaj slyszeli 0 sobie. Spotkali si~ teraz. Odcze
kawszy wybuch gniewu, rzekl Jozafat: "Dziwno mi, ze nie wy
czytalem w regulach swi~tego Ojca Bazylego, izby zakonnikom
wolno bylo na lowy chodzie". Dose to bylo zuchwale, lecz Kurce
wicz, w oczy mu wejrzawszy, a wspomniawszy, ze Kuncewicz sam
jed en bezbronny stoi tu mi~dzy nimi, usmier zyl si~. Nieslawnie
byloby bezbronnego ubijae, a co do reguly - prawda byla. K o
nia zwinql i zawr6cil do Lawry. I taJk1 szedl Ku ncewicz mi~d zy
zbrojnymi juz .n ie sam.
W Lawrze uderzono w dzwony i mnisi zbiegli si~ do refektarza:
5 -
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K uncewicz jest! Jakby kto ul poruszyl: wielki by! krzyk i wiele
rllk nad n im. Jedni liyli, drudzy si~ natrzllsali, a co go r~tsi wo
ilali, aby do Dniepru z nim, w wod~, czas skonczyc ze 'z drajcll
i zwodzicielem, ktory rujnuje Cerkiew Prawoslawnq. AZ wstal
z fotela Kurcewicz i uciszyl gom on. Czego chcesz? Rzek! Joza
fat : "Bracia, pr zyszedlem t u, a by poklonic s i ~ starym, swi~t ym
miejscom, oddac czesc relikwiom Slug Bozych i obaczyc pamilltki
slawnego Kijow a. Nie ma u mnie zlych zamiarow, i zy c z~ wam
tylko dobra. Raduj ~ s i~ calym sercem , ze wid z~ tu tak wielu za
konnikow, i nawet ch~tnie zostan~ z w ami, jesli z P ism a swi~ tego
i z naszych ksillg cerkiewnych d uchownych, i kS!qg Ojcow naszych
pokazecie mi, ze n ieprawa moja droga"... Uczynila si~ cisza, a sam
Kurcewicz, chc.qc m qt zazegnac d o reszty, kazal przyniesc chle b
i sol. Bo byl taki stary i czcigodny obyczaj, ze jesli s i~ z kims chleb
przelama!o, ow czlowiek byl juz nietykalny. Lecz Jozafat domagal
si~ ksiqg. Przyniesiono je tedy. Odczytal im z Pisma Modlitw~
Arcykaplanskq Jezu Krys ta z Wieczernika, i wszystkie przypo
wiesci grozne 0 rozdzielonym Krolestwie, i rzecz 0 kluczach Pio
trowych, i Listy Apostolskie· tyleikroc domaga jqce si~ jednosci
chrzescijanskiej i wolajqce 0 jednosc. Z ksiqg starych cerkiew
nych, slowiaiiskich wspomnial 0 ch rzcie Rusi: ize dokonalo si~ to
jeszcze w jedn osci Carogrodu z Rzymem. Z wlasnych ruskich kro
nik wywiodl, ze Kijow nie raz i n ie dwa z Rzymem si~ znosil
wtedy nawet, gdy inni odstqpili; i ze sam on-ze Carogr6d, wolnym
jeszcze b~llC, Un i~ czynil. Czy zapomnieli metropolit~ Izydora?
Z cerkiewnych ksillg czyta jqc pokazal, ze oni sami modIq si~ 0 to,
co przed chwilll przeklinali. Jest-ze wi~c zdrajcll?...
. Nie umieli mu tego udowodnic, lecz i sami, upornq gromadll
stojl:jc, nie dali si~ przekonac. Glowami kr~ci1i i m6wili: spra
w iedliwie .nazywajll ciebie zaborcll dusz, archimandryto. A inni
m6wili t o, co slyszal -juz nie raz: gdybys ty na~z by!...
Tyle dokazal, ie uznali go przecie czlowiekiem dbbrej w oli,
wielce bieglym w PiSmie i ksi~gach cerkiewnych. Tyle dokazal,
a n ie byla to mala rzecz, ze wielkq gromadll i juz bez wrogosci,
aby mu bye ochronq, .edprowadzili go na kwater~ Rutskiego, kt6ry
z niepokoju od zmysl6w odchodzil, a zoczywszy z daleka idqcy
Hum czerncow peczerskich, pr awie juz pewnym byl, ze martwego
Jozafata mu niosq.
Nocq zas przyszli don dw a j prawoslawni ksi~za kijowscy, Anto
ni Hrekowicz i IWan J6zefowicz. Ci do Unii przystqpili, jako tez
Iwan Chodyk a, obywatel m iejski. Wszyscy oni poniese mieli
Smierc: zarllbali ich potem K ozacy za Uni~.
Spotkal s i~ tez Kuncew icz i rozmawial ze swoimi krewniakami,
ktorych trzech Ihial n a K ozaczyznie. Te rozmowy, a b ardzo szcze
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re one byly i otworzys te, _w ielce m u byly przydatne. Bardzo wiele
zrozumial. I bardzo si~ zaniepokoil.
Kozacy byIi silq realnq, a sprawa kozack a nar astala z dnia na
dzien. To n ie byli ludzie poboini, a dobrze, jesIi poniek t6ry par~
razy do r oku cerkiew nawiedzil; 0 wierze tyle w iedzieIi, co n ic.
Byly spiewki kozackie pokpiwa jqce: jak to molojec, zoczywszy
w stepie cos czarnego i z brodq, nie w ie: cap to, czy pop? "Slawni
chlopci zaporozci w ik zwikuwaly, cerk wy nie w ydaly " - sfawni
chlopcy zaporozcy wiek przezyli, cerkwi nie w idzieli. Nie : pobozni
to oni nie byli. Lecz K ozaczyzna na Ukrain ie byla cpokq prawo 
slawia: nawet do bractw cerkiewnych pilnie s i~ zapisywali. Bo
unita byl w. ich oczach tym czlowiek iem, k tory uleglosc czyni
z panskq, lackq wiarq . Starczalo. Bo mieli juz swoje porachunki.
Moze jeszcze wszystko bylo d o w ygrania i ws~ystko do strace
nia. Lecz wyglqdalo na to, ze niedobrze s i ~ dzie je.
Kto tu byl? Jeszcze nie tak dawno osad)' konczyly si~ kola
Kamienca, Kaniowa i Czerkas, a na Zadnieprzu - kolo Czerni
howa i Putywla. Dalej az po morze Czarne byly Dzikie Pola, nie
bezpieczne i nieopisanie pi~kne, i tak sarno w olne. Byla ludnosc
miejscowa nieliczna, a potem szli szukajqcy wolnosci chlopi z Pol
ski, z Rosji, z Woloszczyzny, z Moldawii, ba! - nawet z ·Niemiec.
Naliczono si~ potem przedstawicieli 22 narodow osci z pochodzenia,
czasem calkiem egzotycznych, bo nie t ylko, ze Gruzin albo Czer
kies si~ trafial, ale nawet i Hiszpan; jednakze bar dzo rychlo wszy
stko to stapialo si~ w jednq spolecznose ruskq, ukraiilskq. Gdyz
ziemia tu byla nieopisanie pi~kna i mocn a ; toe zakochal si~ w niej
na smiere takoz i pozniejszy metropolita Mohyla z rodu hospoda
row woloskich, czlowiek swiatly i wcale nie prow inc jusz. A takoz
i szlachcice bardziej wichrowate j natu ry tu szli. "Ledwie za na
szej _pami~ci zajezdzac pocz~li ludzie rycerscy, aby z pogany Ta
tary sz c z~scia probowac, a potem zajezdzae do nich zacz~1i tacy
ludzie, ktorzy co nieprzystojnego w Polsce zbroili" .. . (Bartosz Pa
procki tak pisal).
To byl w ojenny Iud, ktory swobo d ~ m ial we krwi, i iskr~ sza
lenstwa takze. Kto pod koniec XV w ieku Oczakow, twierdz~ tu
reckq przy u jsciu Dniepru zniszczyl? - starosta czerkaski Bohdan
Gliilski z K ozak ami. Kogo tam u jrzano jeszcze w tym samym
wieku? Wielkiego pan a Jerzego Paca, tez z K ozakami. Kto cho
dzil potem? Jerzy Jazlowiecki, Semen P ronsk i, Senka Polozowicz.
A nie ukrywajilc: czy sam k niaz Os tr ogski, a Poto cki, a Zbaraski
i Korecki nie byU towarzystwem Kozakow ? Byli. K to pierwszy
polozyl P2dwaliny ustroju k ozack iego ? Onze Ostafi Daszkowski,
starosta czerkaski, szlachcic polski, ktory z K ozakami i na Kry
mie by!. Oczakow zas w 1528 zobaczyl zn6w P r zeclawa Lanc
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koroflskiego z Polakami i Kozakami po r6wni. Starosta barski J a 
kub Hretficz z Kozakami pobratany 70 bitew stoczyl, wszystkie wy
grane. I m6wiono: "Za pana Pretficza wolna od Tatar granica".
Nieopisanie cif;zCy byli dla Turk6w i Krymu, a sultan, skarzqc
sif; kr610wi, jednym tchem m6wil 0 swawolnych kupach kozac
kich i 0 panu Sanguszce, bo i on chodzil w stepy.
Kto w polowie XVI wieku ufundowal pierwszq Sicz Zaporoskq?
Przodek Jaremy i kr61a Michala, kniaz Dymitr Wisniowiecki (w te
dy jeszcze pisal si~: Wiszniewieckij), magnat ukrainny, kt6ry d la
Dzikich P61 rzucil maj~tnose i spokojne zycie. Czlek wielkiej fan
tazji i szalonej odwagi skonczyl na haku w Stam bule, zawieszony
za zebro trzy dni konal przeKlinajqc Mahometa, az go s trzalq do
bito; a proponowal mu sultan, iiby, islam przyjqwszy, zostal wo
dzem jego wojsk, i c6rk~ chcial mu dac. A on nie chcial. W le
gend~ poszedl pan Wisniowiecki, przez wieki piesni 0 nim spie
wano na Ukrainie.
Prawda to: ci~zcy byli takze i dla Rzeczypospolitej. Ziemia byla
de nomine Rzeczypospolitej, i Kozacy tez Rzeczypospolitej; lecz
wojny na wlasnq r~ k ~ czynili, a kr61 si~ musial tlumaczye. Lecz
mogla bye z tego wielka i pi~kna rzecz: zelazna twierdza u pro
gu bardzo pi~knej i bujnej ziemi, kt6ra potrafila rodzie tak obfi
cie, jak zadna inna. Kozaczyzna juz w XVI wieku byla sam o
dzielnq silq wojskowq i politycznq; sarna jeszcze 0 tym nie wie
dziala,_ a Rzeczpospolita nie chciala wiedziec, rozumujqc katego
riami, kt6re nie mogly tu miee zastosovlania.
Byl kniaz wolynski Bohd an Rozynsk i, kt6ry pierwszy poczql
si~ t ytulowae hetmanem Kozak6w Zaporoskich, a zginql pod twier
dZq t u reckq AsIan-Kerm an. Byl Iwan Podkowa. Szalone wyprawy
kozackie czajkami na morze Czarne. Pisal 0 Kozak ach h istoryk
Mustafa Nairn : "Czajki ich, sztucznie wiqzane z sitowia i p rqtk 6w,
gdy mocna fala powstanie, nie tonq, lecz prawie w ypelniajq si~
wodq, w kt6rej zanurzeni do pasa giaurowie bijq si~ do upadlego.
Smialo rzec mozna, ze zuchw aIszego ludu od Kozak6w, m niej dba
jqcego 0 zycie, mniej czujqcego wstr~t do smierci, na ziemi zna
leze niepodobna". W 1602 rozbili fIot~ tureckq na Wybrzezu Azji
Mnie jszej. W 1608 wzi~li Warn~ , a na Krymie Perekop. TwierdzE:
i miasto Syno p~ wzi~li, a sultan w gniewie, ze nie dopilnowal
obrony, wielkiego wezyra kazal obwiesie. W 1615 osiemdziesiqt
kozackich cza jek z nieopisanq zuchwalosciq podeszlo pod Stam
bul i pozo.ga zaswiecila sultanowi w oczy: spalili przedmiescia sto
licy. Poszla za nimi p ogon, pot~zna flota turecka dopf;dzila kozac
k ie cza jki pod Oczakowern. Kozacy przyj~1i bitw~ morskq, a c ho~
to rzecz nie do wiary, rozbili flot~, spalili wiele okr~t6w na oczach
gatnizonu tureckiego w Oczakowie. Potem janczarow, jesIi byla
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wyprawa przeciwko Kozakom, trzeba bylo kanezugami na okr~ty
zaganiae, bali si~.
Kr61 Batory pr6bowal zrazu zlikwidowae samodzielnose Koza
ezyzny, leez bardzo ryehIo zorientowal si~ w sytuaeji i stworzyl
pierwsze regularne wojsko zaporoskie, wpisane w regestry. Mieli
regestrowi sw6j sqd i arsenaIy, szpitale, zold i wolnose od podat
k6w. Sluehali atarnana i byli wolnymi zolnierzarni. Dal kr61 Stefan
Kozakom miasto Treehtymir6w, a w sporaeh ze starostarni stawal
po ieh stronie. I zaraz narodzila si~ na Ukrainie legenda bato
riailska.
Od tego ezasu regestrowi Kozaey w alezyli we wszystkich nie
mal wojnaeh. polskich, na wszystkich frontaeh, w setkach bitew.
Mogla bye z tego dobra i pi~kna rzecz, bo nie tak nie wiqze, jak
wsp6lnie przelana k rew. A nieszez~scie na tyro polegalo, ze Rzecz
pospolita nie rozurniala sytuaeji i nie grala uezeiwyrni kartami.
Gdy szla wojna i trzeba bylo krwi, bardzo w ydatnie powi~kszano
regestra kozackie i swiecono w oczy koza.c:kq wolq zolnierskq.
Szedl tedy Kozak na wojn~. Gay zginql, zostawala slawa. Gdy
przezyl i wr6eil - dowiadywal si~ , ze regestra r6wnie gwaltownie
umniejszono, on zas rna iSe w P9ddanstwo jako ehlop. Rosly bo
wiern na bogatej zierni olbrzymie fortuny magnackie, poniekt6re
kr 6 lew i~t a ukrainne rnialy doehody roczne dwukrotnie wi~ksz e ,
niZ wynosil caly skarb koronny. Kto niby rna orae? Potrzebne
byly r~ce do pracy, a dzierzawcy i starostkowie gorsi od pijawek.
Wygasaly wolnizny osiedlencze. Trzy dni panszczyzny z calym
sw ym dobytkiem, danina zboza, kaplon6w, kur, drzewa, dziesi ~ 
dna z wieprz6w, baran6w, rniodu, owoc6w, darmowa posluga na
kazdy ezas. I coraz bardziej mnozqce si~ naduzycia. "Nie chcqc
jegomosci panu s~dziemu dziewki swej dae, Iwan Kuczma sie
dzial w wi~zieniu niedziel trzy, az musial dziewk~ dae, zlotych
dwanascie, i krow~". ZwykIe grabieze tez bywaly. Bez dania racji
wziql starosta "owiee 75, kociol ' jed en, serdaki 2, wieprz6w
karmnych 2, pieni~dzy gotowyeh 50 zlotych. Olenie Wisniowitce
owiec 100 z jagni~tami, baran6w 40, (...) pszcz6I pni6w 20"... etc.
To i zapiekala si~ w ludziaeh zlose i uraza. "W Czerkasach dom6w
kozackich nieposlusznych w rnieseie i na futorach wi~cej, nii ty
siqc". Nieposluszni to byli ci, kt6rzy zaznawszy swobody, nie
ehcieli Me w poddailstwo, a weale im bylo nie spieszno pod eko
nomskie wrzaski. A kto niby by chcial?
W koncu wieku XVI ataman kozaeki Krzysztof Kosiilski, tez
,szlachcic polski, podni6s1 powstanie chlopsko-kozaekie. To sarno
uczynil potem Semen Nalewajko, "czlowiek pochodzenia gmin
nego, lecz z walecznosci najznakomitszy", razem z Lobodq, a po
tern z Sawulq. Otoczeni w koncu pod Perejaslawiem, szesc tysi~cy
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l u dzi, w czym tylko trzy tysiqce zdolnych d o boju, a poza tym w
t aborze ranni, chorzy, kobiety i dzieci - podpisali k apitula c j~.
Slowem szlacheckim zagwarantowano im zy cie, kiedy jednak, zlo
zywszy bron, j~li wychodziC z taboru, rzucila si~ szlachta szukac
poddanych i zacz~la si~ r zei bezbronny ch . Zlamali slowo szla
checkie. Nalewajk~ sci~to w Warszawie. "Byla to osoba krasna,
mqz k'temu nie lada" - zanotowal Bielsk i. e zy mozna wierzyc
Lachom?
A jednak Kozaczyzna ciqzyia ku Polsce, i chciala zgody. Gdy
wybuchla w ojna 0 Inflanty, p oszlo z gor'l dw a t ys i'lce Kozakow
z atamanj!m Kiszk 'l; ten byl, k tory kiedys do nie woli tu reckiej
w z i ~ty , 25 lat p lyw al na galerach , a w roku 1599 wywolal bunt
galernik6w, wybil za log~ tureck'l i w rocH n a Sicz. Teraz zas ra 
zem z Polakami zdobyl pot~zn'l twierdz~ szw edzkq Wolmar .
N a wyprawy obu Ize-Dymitrow poszlo K ozakow kilka nascie ty 
si~cy, nie tylk o dla lupiestwa. Pod Smolenskiem m ial Zygmu nt III
p on o az 30 tysi~cy kozackiego w ojska ukrainnego. I z WladysIa 
wem tez mieli pojsc - 20 tysi~cy. Rzeczpospolita znow po swo 
jem u miala zaplacie i podzi~ko wae K ozakom za udzial w woj
n ach moskiewskich: kiedy jui nie byli potrzebni, zredukowano
reges t r do 3 tys i~cy. A reszta - w chlopy. Tak to byIo, jakby
k to wr zqtek pod ogniem do zamkni~tej ban i lal.
. A przeciei... Tego juz Kuncewicz ani n ikt wiedziee n ie mogl:
niedaleki byl czas, kiedy w 1621 ruszyla n a Polsk~ armia s ultana
Osmana II. Mial prawie sto t ysi~cy wycwiczonego, zelaznego woj 
ska, mrowie . Rzeczpospolita zdoiaia zm obilizow ae tylko 30 ty
si ~c y . S am krol jegomose pros H Kozakow 0 pomoc. I poszli, nie
zaw iedli. Ataman Ko n aszewicz Sa hajdaczny (k tory lu lk ~ n ami~ t n ie
em il i z g~by jej zgola nie w ypuszczal w k azdy czas) przywiodl
d r ugie 30 tysi~cy, bi! si~ jak si atan . i wcale si~ nie dziwil, ze mu
molojcy w chocimskim okopie, odparlszy pi ~ e wielkich sztu r m ow
t ur eckich , a widzqc nacierajq Gq j a z d~ polskq, czapkami 0 ziem
prah, wolajqc: "Puska j, bat'ku, z Lachami wmyra ty!" (puszcza j,
oj cze, umierae z Polak am i). Po ieglo t rzy tysiqce, a wi~ce j jeszcze
umario z ra n , chorob i chiodu, jako i sam Saha jdaczny umarl
z ra n. L ecz zw y ci~stw o bylo polsk o-kozackie. Panegiryki forem 
nym wierszem p isano 0 Kozak ach i m owiono, ze "starczyli Ko
ronie za wieniec r ozan y". Lecz wiersze wierszami, a p olityk a 
polityk q. Uratowana Rzeczpos polita zaplacila red ukcjq r egestru
koza ckiego do 5 tysi~ cy i likwidacjq swobod Zaporoza, k torej
zresztq nie bardzo jui mogia w yegzek wowae. Bohaterow ie wojny
chocimskiej m ieli opus cie Nii i wracae w poddanstwo, bo przeciez
. w koncu to nic inn ego, jak hu lta jstwo chlopsk ie. Tak to m ialo bye
ni ebawem.
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Mieli ci ludzie sprawiedliwe powody do gniewu i zalu. Lecz
dlugo jeszcze trueino si~ bylo oderwae. Za duzo bylo obop61nych
zwiqzk6w plemiennych, za duio podobienstw usposobienia i tem
peramentu. Polscy szlachcice haniebnie latwo si~ kozaczyli - jak
ow Adam Chmielecki, bratanek slynnego polskiego zagonczyka
Stefa na; zas starszyzna kozacka, nawet gminnego pochodzenia,
r6w nie latwo nabierala manier polsko-szlacheckich. Toe jeszcze
pod koniec wieku XVIII carowa Katarzyna nie "dla czego innego
tak serdecznie znienawidzila Sicz Zaporoskq i Ukrain~, ie dla
niej - z boku patrzqcej - kraj zanadto byl inny, zanadto zara 
i ony polskq swobodq. Ostatni ataman koszowy, Kalnyszewski, d o
stal od niej zloty medal za wojn~ tureckq, a zaraz -potem zes}ala
go na Wyspy Solowieckie, bo zdalo si~ jej, i zniese tego nie mogla,
ie zanadto podobny do · dawnych przekl~tych Polak6w, i w eale
nie s posobny do uznania nowej rzeczywistoSci.
W poczqtkach wieku XVII to pobratymstwo, piekielnie trudne,
nabolale i juz nie bez wylanej krwi, lecz jednak rzeczywiste, bylo
o wiele latwiejsze do zauwazenia. Pot'r zebna byla rzecz areytrudna,
lecz raczej konieczna: trzeba bylo zobaczye w prawdzie fenome n
Kozaczyzny, a nawet i fenomen chlopstwa ukrainnego, kt6re eal 
kiem inne tu · bylo niz gdzie indziej. Trzeba bylo zalegalizowae
i objqe prawem paiIstwowym swobodn<l zoiniersk q republik~ ko- .
zackq nad Dnieprem, kt6ra i tak byla faktem , a sprawa tylko jed
na: przy kim stanie, przeciwko komu si~ obroci. Wielki czas byl
popatrzee dalej, niz na koniec swego nosa. Wciqz jeszcze wszy
stko bylo do wyg,r ania i mogia bye z tego wielka rzecz.
Wiadomo: nikt nie moze przeskoczye swojej epoki, tylko sw i~ci
to potrafiq, wi~cej nikt. Lecz fakty mozna bylo uznae. To i C<l
by si~ stalo? Kt6res z paniqt ukrainnych przypomnialoby sobie
swojq mitr ~ ksiqz~q, starszyzna kozaeka poszlaby w szlacht~
i najpewn iej ten i 6w wsiadalby na konia po grzbiecie ubogiego
siromachy. Tak by to .bylo. Przeciez w koncu nawet Bohdan
ChmielniC'ki, hetman zaporoski i wodz powstania chiopskiego 
za nic mial czern i nie widzial niczego zdroznego w tym, ze sprzy 
mierzeni Tatarzy biorq jasyr z ukraiflskich wsi; bo i dla niego
chlop byl chlopem. Kiedys pozniej w wieku XIX w ielki poeta
ukraiIiski Taras Szewczenko, ktoremu nigdy nie da.no zapomni ee,
. ie jest chlopem i wyszedl ze stanu niewolnego, wlozyl w usta
matki-Ukrainy twarde slowa pod adresem uwielbianego przez le
g end~ hetmana zaporoskiego: "Gdybym ja byia wiedziala, Bohda 
nie, jaki jestes, wlasnymi r~koma udusilabym ci~ w kolysce". Tak:
nie byloby zadnych cud6w. Lecz bylaby ta bardzo waina i pod
stawowa r6znica: to ukrainny Kozak podrabowywalby kozacki
fu tor, nie polski dzieoriawca czy starosta. Zostalyby konflikty so
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cjalne, ale nie plemienne, nie narodowe. Kraj r6slby i zmienial
si<:: po swojemu, choc wedle regul czasu.
Trzeba bylo juz teraz uczynic to, co pol wieku potem sprobo
w ali zmontowac w Ugodzie Hadziackiej atamanWyhowski (tez
zresztq szlachcic polski), koronny Polak Stanislaw Bieniewski
i wielki ukrainny pan Jerzy Niemirycz, czlek duzego formatu
i Europejczyk wcale nie gorszy od wielkopolskich panow: Rzeczpo
spolitq Thojga Narodow, do ktorej ludzie ukrainni wr6cic m ieli
jako "wolni do w olnych, rowni do rownych". Lecz w roku 1658
bylo dokladnie 0 pol wieku za pozno: za wiele krwi, za wiele
spalonej ziemi, za w iele bialych kosci w stepie, za duzo zlej pa
mi<::ci, a dla obu n arodow pierwszy gwozdz do trumny. I Rzecz
pospolita juz nie ta sarna byla po wojnach ukrainnych i szwedz
kich, lecz jakby tez od srodka wypalona i spustoszona, sarna z so
bq zap<::tlona. Starszyzna kozacka istotnie w szlachtE: poszla i bar
dzo dobrze si<:: prezentowala, a kiedy ataman Tetera pokazal si<::
w kontuszu, warszawska gawiedz pytala, co to za senator. Zycie
wszakze nie zweryfikowalo juz sprawy: Wyhowskiego rozstrze
l ali Polacy, ze zdrajca (a po tem tego, ktory rozstrzeliwal, takze
rozstrzelano), a pana Niemirycza zarzn<::1i uk ramsey chlopi: tez,
ze zdrajca. Za pozno bylo.
Teraz w!asnie by! czas moze przedostatni. Lecz dzwonu nie sly
szano, a jesli kto slyszal, r<::ce mial sp<::tane. W Rzeczpospolitej
czasem trudno bylo myslec 0 zamiarach; szlo, jak szlo.
W kijowskie swoje dni, w kijowskie noce rozmawial Kuncewicz
z krewnymi swymi z Zaporoza. Ten, kt6ry ostatni si<:: z nim ze
gnal, by! jak ze sztychu: smagly, z oczyma w migdal i garbatym
nos em, w kontuszu, lecz na wygolonym ciemieniu oseledec, a wqsy
takie, ktore dopier o liczq si<:: naprawd<:: i powamie: gdy mozna je
za uszy zalozyc.
- Ty, Jozafacie, za pojednaniem?
- Tak. Ja za pojednaniem.
- Boze wspomagaj. Zegnaj, brat.
Wracal jakis smutny. W klasztorze wileiiskim zauwazono, ze w
swoje modlitwy wlqczyl nowe intencje. Zawsze si<:: modlil, zeby
Piotr i zeby Andrzej, zeby Rzym i Cerkiew. A teraz jeszcze, zeby .
Rus. I zeby Ukraina. A takoz Rzeczpospolita.
10. Latem 1617, na kapitule bazyliaiiskiej, metropolita Rutski
wr<::czyl Jozafatowi podpisanq przez Zygmunta III hramot<::, mianu
jqCq go koadiutorem arcybiskupa polockiego z prawem nast<::pstwa,
oraz biskupem Witebska. Kuncewicz przyjq! wyniesienie niech<::t
nie: ·czul si<:: przede wszystkim zakonnikiem, zas nominacja ozna
czala k oni~ zycia zakonnego. Lecz musial przyjqC, co tez Rutski
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roztropnie mu wytlumaczyl: iyjqcy jeszcze arcybiskup polocki Ge
seon Brolnicki mial lat 90 i byl nap61 sparaliiowany po ostatnim
ataku apopleksji, ogromna archidiecezja obejmujqca praktycznie
calq BialoruS pozostawala wi~ praktycznie bez pasterza, i nie
moglo tak bye. A metropolita nie mial nikogo, kto bylby god
nie jszy i bardziej sposobny, aby iSt do Polocka.
W niedziel~ 12 listopada kladl Rutski ~~ce na glow~ Jozafata,
udzielajqc mu swi~cen biskupich. Mroznq ztmq 1618, w zamiec
snieinq, ruszyl korow6d san przez smolenskq bram~ na wsch6d;
a w i6dl orszak w imieniu kr61a Janusz Skumina Tyszkiewicz,
przyszly wojewoda trocki, units,.
Wjazd do . Po locka polqczony z ingresem odbyl si~ bardzo uro
czyscie i okazale. Wojewoda polocki Michal Drucki-Sokolrnski ka
zal bie z armat zamkowych, sotni~ straiy rozstawil od Dzwiny
i sam ze znacznq szlachtq, Z osobami ll'rz~owymi, burmistrzem,
rajcami, a takoi i Kolegium Jezuickim wital Jozafata w bramie
miejskiej. U tejie tei bramy oltarz byl postawiony i Jozafat,
ubrawszy szaty liturgiczne, odprawil uroczyste czterogodzinne n a
boienstwo. Po czym znowu z armat bito, dzwony wszystkich cer
kwi i kosciol6w uderzyly i ze spiewem ruszyla procesja do kate
dry. Szedl krzyi i chorqgwie, ch6ry, parami w cerkiewnych sza
t ach duchowni unickiego obrzqdku z diakonami, za nimi Jozafat
Kuncewicz w stroju arcybiskupa i z iezlem pasterskim w r~ku,
a przy nim dwaj zakonnicy bazylianscy jako asysta. Za czym se
natorowie, wojew odowie trocki i polocki, takoi Jan Korsak, ka
pitan polocki, unita, urz~dnicy ziemscy, s~zia Szczytowicz i pa
nowie szlachta, a sotnia wojska cz~stymi strzalami z rusznic splen
doru dodawala. Wst~pujqC na zamek, z najwi~kszych a'r mat bito,
zas Jozafat w sob6r katedralny wst~powal. Sob6r byl stary, pod
wezwaniem sw. Zofii, z XTII wieku, i bardzo zrujnowany, wierne
odbicie archidiecezji.
Jozafat roztropnie prosil jezuit6w i duchowienstwo lacrnskie,
aby do soboru nie wchodzilo w czas ingresu. Jakoi i nie weszli.
Kiedy jednak ktos z tlumu zapytal gloSno: "Weszli jezuici do cer
kwi?" - ktos inny odkrzyknql: "Weszlil", a na to pi&wszy: "To
i przepadla nasza Cerkiewl". Jozafat jui wiedzial: trudno b~dzie.
Pr zypomnial jeszcze ito: na przedmiesciu Polocka czlek jakiS
przedarl si~ przez porZltdkowe straie i pochylajqc ,p rzed Dim sta
rq, brodatq twarz, rzekl: "Wladyko, czy trzymasz si~ mocno wiary
ruskiej?". A z tlumu zakrzyknql ktos: "JesIi przychodzisz z do
brym zamiarem, witaj nam. Jesli nie, bodajbys nigdy nie wcho
dzil do Polockal".
PomodIil si~ kr6tko przed carskimi wrotami. Zaprowadzono go
na tron bi&kupi. Polocki protoprezbiter zaczql spiewae pontyfi
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kalnq Slui~ Bozq. Po Mszy udaIi si~ wszyscy do Ged eona Brol
nickiego: byl p6lprzytomny i ledwie m6wil. Jakoz i niedlugo po
iyl, a wszyscy, nawet niezyczliwi, musieli przyznac, ze koadiutor
zajmowal si~ umierajqcym z takim oddaniem i zyczliwosciq, jak
by to jego ojciec by!.
SkOIlczyl'y s i~ uroczystosci i przyj~cia, zacz~la si~ praca. A re
alna sytuacja byla taka, ze caly ten kraj, Bialorus, byl religijnie
jakby .bezpanski. Umierajqcy wladyka Gedeon 0 tyle tylko byl
unitq, ze uznal -zwierzchnosc met-ropolity Rutskiego. Lud i szlaca
ta trzymaly si~ mocno ruskiej wiary, lecz teologiem nie by! tu
nikt i nawet duchowni wiedz~ religijnq mieli mizernq, p onizej
k atechizmu, a czasem poniZej dziesi~ciorga przykazan. "Ruska wia 
r a " to byla liturgia wschodnia, kalendarz cerkiew ny i cerkiewne
obyczaje, oraz ikony po pradziadach. A taki e typ umyslowosci
oraz odziedziczo.n a od wiek6w najgl~bsza nieufnosc do wszelkiego
"lacinstwa!', w ktorym upatrywano zamach na r uskq wi a r~
i wszelkie diabelstwo. Ug6r.
"Jesli przychodzisz z dobrym zamiarem" ... Mia! dobre zamiary,
i bardzo energicznie poczql je realizowac.
Zaprowadzil lad w cerkwiach polockich i codziennll Sluzb~ Bo
Zll, kt6re j dotqd nie bywalo. Rozpoczql wizytacje parafialne, a po
wsiach wielu by!o takich, kt6rzy pierwl'lzy raz w iyciu widzieli
biskupa i slyszeli kazanie. Pijanic6w i gorszycieli usuwal. Bywali
. i tu ksi~ia dwuiency albo nawet tr6jiency: tacy, kt6rzy wbrew
ustawom cerkiewnym, owdowiawszy, drugq albo i trzeciq zo n~
brali, bo biskup dozwolil, takie wbrew kanonom. P ostqpil po lud z
ku : zostawial ich, obarczonych licznymi rodzinami i ledwie dy
sZqcych z biedy, lecz sprawowanie funkcji duchownych i S!uzby
Boiej zabronil i dawal' wikariuszy. W klasztorach reg u l~ bazylian 
skq przywracal. Hojnq r~kq biedot ~ wspieral, az do palacu bisku
piego zajrzal rou niedostatek. Po paru miesiqcach umarl by! arcy
biskup Gedeon Brolnicki, kt6rego sam na Smierc dysponowal.
Kuncewicz wystqpil przeciwko naduzyciom swieckich w Cerkwi;
a bylo tych naduiyc bardzo wiele. Ziemie i dochody byly roz
grabione, Kuncewicz sam szuka! po archiwach dokumentow i-wy
taczal procesy. W P olocku, W Mohylewie, w Mscis!aw iu , w Wi
tebsku po!ow~ zagrabionych majqtk6w zdolal w yp!"ocesowac dla
Cerkwi. Dzwigal z gruz6w rozpada jq ce si~ cerkwie po wsiach
i miastach. Wystqpil przeciwko. dziedzicom, k t6rzy biskupa 0 zgod~
nie p yta jqc fundowali ' po wsiach prywatne swoje cerk wie bez
uposaienia, calkiem zaleine ' od panskiej las ki i h umor6w. Gdy
pan laskaw, a paroch posluszny, i ylo si~ mu ; gdy jednak w czym 
k ol wfek d ziedzicowi nie w ygodzil, marny jego los, poniZej pan
szczyznianego ch!{)pa. Parafi~ po parafii ob jezdzal - UCZqC, ka
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zania mowiqc, w dobrym utwierdzajqc, pomoce swiadczqc. Usta
nowil coroczne synody w Polocku, Witebsku i MScislawiu, ab y
bodaj raz w roku wszys tkich miec przy sobie i posluchac; takZe
i dl a nich waine to bylo, aby si~ poczuli w kupie , nie zas wiecz
nie osamotnieni. Radzil, upominal, za ch~cal, karcH, wykladal,
u zyl. Spisal swoje rady i wskazowki, spisal kanoniczne prawo
cerkiewne, katechizm uloiyl, wydrukowal to wszystko i kazal roz
daw ac. Bardzo go bolalo, ie w w'i elu miejscach szlachta trakto
wala duchowieilstwo ruskie jako poddane chlopstwo i ingerowala
w sprawy parafialne, malieilskie, rozwodowe. Zakazal ksi~zom
stawac ,przed sqdami swieckimi; zbroil co ktary, jest sqd biskupi.
Spotkal Qyl kiedys przypadkiem owego czlowieka, ktory z tlu
mu zakrzyknql: "Jezeli w dobrych zamiarach przychodzisz"... Za
p1tal: jakze ci si~ teraz zda, bracie? ezy dobre moje zamiar y?
Mow szczerze, nic ci nie b~dzie . Tamten rzekl: Tak, wladyko. Do
brze czynis z.
Zdobywal Bialorus, chociai: i to wiedzial, ze nie w ludzkiej mo
cy w lat par~ wyplenic uprzedzenia, ktore narastaly w iekami; po
trzebny byl czas, duzo czasu. Jednakowoi nie bylo iadnej odmia
ny w porzqdkach liturgicznych, przeciwnie: wladyka piInie dbal,
aby Sluiba Boza sprawowana byla najporzqdniej, najpi~kniej i sei
sle wedle rytualow, ktore sain znal dokladnie. A zaprowadzany
lad podobal si~ wszystkim, jak tei i dbalosc 0 nauczanie. Wla
dyka byl przys t~pny, sprawiedliwy, nie wyniosly, z latwyID kon
taktem. Nie ukrywal, ie jest unitq. Jeieli jednak mowil 0 jed
nosci Kosciola, a mowil cz~sto, autorytetem podstawowym bylo
Pismo swi~te i starzy Ojcowie. Sluchali. Dumali. Przywykali.
Swoich laciilskich przyjazni tez nie ukrywal pod korcem, jakby
to co zlego bylo. Nie magI powiedziee nikt, ie arcybiskup polocki
jest podw6jnym czlowiekiem. Jednakze to pod r~kq unity czynil
siE: dobry lad, podniesienie cerkwi i klasztorow, wiernose prawom
i obyczajom, s prawiedIiwose.
Byl tez i w Witebsku. "Gdy Jozafat, archiepiskop polocki, wla
dyka witebski i mscislawski roku 1618 na wladyctwo tu do Wi
tebska zjechal i listy Jego Krolewskiej Mosci pana naszego poka
zal, przyj~Iismy go za pasterza swego. A przypatrzywszy si~ jego
swiqtobliwosci, poboznemu iyciu i dobrej nauce doznanej paster
skiej, baczqc tez ito, ie najmniejszej odmiany w ce,remoniach
Cerkwi Boiej nie czynil, ale wszystko wedle koncyliow i prawi
del Ojcow sw i~tych odprawowal i we wszystkim wiar~ staroiytn!l
greckiego zakonu trzymal, wielcesmy si~ z tego cieszyli, i onego
jako pasterza swego szanowali, jego lask~ i milose ojcowskq ku
sobie wszyscy uznali" ...
Mohylew go nie przyjql, a to z tej przyczyny, ze bylo t am
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bractwo cerkiewne, suto w pisma ulotne wilenskiego sw. Ducha
zaopatrzone. Glosily one, ze Jozafat zdrajca, pasterz nieprawy,
na zgub~ Cerkwi postawiony. Zastal bramy zamkni~te w m urach
miejskich i zbrojnych na murach. Odstllpil i sIal pismo do kr61a.
Kanclerz Sapieha, mianowany komisarzem kr6lewskim, rzecz zba
dal i w 1619 wydal wyrok smierci przeciw naczelnikom buntu
z przyczyny obrazy majestatu kr6lewskiego i zniewagi prawowi 
tego biskupa; a cerkwie w szese niedziel mialy bye wydane. Wy
rok6w SmiE1rci nie wykonano za wstawiennictwem Jozafata, zaS
na wydanie cerkwi czekal cierpliwie nie szese niedziel, lecz szesc
miesi~cy. Gdy na pr6zno czekal, odwolal si~ do prawa, aby posmie
w iska z biskupa n ie czyniono. Przyszli don prawoslawni z lap6w
kll, dawali 30 tysi~cy floren6w, aby zjednania nie czynil. Rzekl
im: "nie sprzeda je si~ dar6w Ducha Swi~tego. Nie pieni~dzy mi
waszych trzeba, ale dusz". Spojrzeli nan dziwnie. Mohylew na 
jezony czekal na owo przekazywanie cerkwi lacinnikom, co pi
sma ulotne przepowiadaly; co, gdy nie nastqpilo, uspokoil si~.
Honores mutant mores i bardzo trudno jest ustrzec si~ przed
tyro. Kuncewicz potrafil. Zmienil~ si~ bardzo charakter jego pracy,
sluzba i obowillzki byly inne, on zas pozos tal ten sam i taki sam.
W palacu arcybiskupim znalazl izb~ najmniejszq i tam zamiesz
kal, urzqdziwszy jq s ()lbie na wz6r celi mniszej. Puste i nieuzyt
kowane pomieszczenia oddal bezdomnym i bieda:kom polockim,
czym si~ wielu gorszylo. Rutski chcial mu sprawic odziez jed
w abnq, w jakiej biskupi ruscy chodzili, a on zaraz oddal te pie 
niqdze na odnow~ cerkwi katedralnej. Gorszyla s i~ tez szlachta, ze
arcybiskup nie dba 0 decorum swego urz~u i godnosc Cerkwi
tyro poniza. Odpowiedzial, ze poniZa tylko grzech, wspanialose
Cerkwi jest w wiernej wierze, nadziei i milosci, a on sam, sza
nujqc swi~te Tajemnice Boze, przed oltarzem stojqC, odziewa s!~
wspaniale. Jednakowoz "dostojny panie, jam ubogi zakonnik".
Jadal bardzo skromnie i nigdy sam, lecz razem ze wszystkimi
domownikami az do najmniejszych, a kto chcial z zewnlltrz
przyjse, zawsze m6g1 bez zapowiedzi: tak i codziennie mial przy
stole do 60 os6b. Czego nie znosil, to bezczynnosci --= prawiqc, ze
jest poczqtkiem wszystkich grzech6w. Kto tedy chcial bye przy
nim, musial miec jaklls prac~ i stale zaj~cie, a wsr6d domowni
k 6w nie bylo ani jednego, kto by si~ p~tal bez zadnego obowiqzku.
o gotowy grosz zawsze bylo · trudno przy osobie arcybiskupa;
prawd~ rzeklszy, ekonomem domowym byla mu po staremu
Opatrznose Boza. Lecz na nauk~ zdolnych mlodych ludzi musialo
byc. Jesli mial slabose, to do swoja:k6w: gdy przybyl don z ocl
wiedzinami Grzegorz Oskowiecki z Zaporoza, i na drogE: powrot
nq nie mial ani grosza (bo Kozak6w nigdy si~ pienilldze nie trzy
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maly), kazal mu dac Kuncewicz 20 zlotych floren6w, a pOtem
bardzo dlugo sumienie go gryzlo, ze bardzo fIe post'lpil, bo Cer
kiew zubozyl. Gdyz 0 maj'ltek cerkiewny dbal jak Harpagon:
upartymi procesami wci'lZ wiele uposazen odzyskiwal, szkoly fun..;
dowal, cerkwie odbudowywal. A przyznal O. Chmielnicki, co eko
nomem byl zaraz po Opatrznosci Bozej, ze trafialy si~ takze ciche "
darowizny dla zrujnowanych cerkwi dyzunickich, gdy paroch byl
biedny jak mysz, a przenikliwym oczom Jozafata wydal si~ czlo
wiekiem dobrej woli. Na restauracj~ zrujnowanej trzynastowiecz
nej cerkwi katedralnej w Polocku wydano dwa tysi'lce talar6w
w~gierskich, zatrudniajqc najlepszych m a jstr6w, i szkoda, ze si~
ta cerkiew .nie dochowala, bo w XVIII w ieku wzniesiono calkiem
inn'l. Ludek polocki widzqc, z~ arcybiskup ubogo chodzi, a na
potrzeby cerkiewne nigdy grosza ni~ zaluje, otworzyl kiesy. Cer
kiew byla pi~ciokopulowa, z jedn'l gl6wnq kopulq na skrzyiowa
niu, i czterema mniejszymi. Gdy si~ Jozafat zabral do general
nego remontu, polocczanie dogadywali dobrodusznie, patrzqc na
te kopuly: "Patrzcie, jaki papista z ~iego! Uznaje tylko papieza,
a czterech patriarch6w zostawil". W ich oczach bowi~m najwi~k 
sza kopula oznaczala juz Patriarch~ Zachodu, a cztery mniejsze Patriarch6w Wschodu; a Jozafat zaczql od najwi~kszej. Lecz i na
cztery pozostale przyszla pora, wszystkie prace ukonczyl przed
smierci'l. A nie byla to jedyna inwestycja i nie konczylo si~ na
pracach budowlanych: cdnowiony polocki monaster bazyliahski
stal si~ osrodkiem odnowy zycia zakonnego. Odzyskal tez klasztory
w Mohylewie, Czerei, Braclawiu i Mscislawiu; w sumie wi~c wi
leflska kongregacja bazylianska miala juZ osiem klasztor6w. Naj
wi ~cej jednak pracy i staran wlozyl w odnow~ kleru, gdyz sy
tuacja byla tu rozpaczliwa. Wiedzy religijnej tyle, co nic, bieda,
przygniecenie troskq 0 utrzymanie rodziny, osamotnienie, pozr y
wane wi~z y ze stanem kaplanskim, swiatem cerkiewnym i wla
dZq biskupi q , pl~niqce si~ pijanstwo, przekupstwo, wyslugiwanie
si ~ panom. Bardzo go to gryzlo i bardzo si~ staral, aby powoli
bodaj rzecz odmienic.
DIa samego Rutskiego byl Jozafat zaskoczeniem. Rutski znal go
jako poboinego zakonnika, m~ia modlitwy i szermierza nauk Bo
i ych; lecz - wynoszqc go - wcale nie byl pewny, jak to b~dzie
z Kuncewiczem arcybiskupem. Pisal potem Rutsk i: "To bylo u nie
go nadzwyczajne i godne podziwu: kiedy kto sposobny jest do
jednego, to zwyczajnie ollie jest sposobny do innych rzeczy, bo nie
wszyscy wszystko mo:i:emy. (...) A ten podziwu godny Mqz Bozy
spo50bny byl do wszystkiego. Jesli wygl'ldalo, ze z usposobienia do
czegos niesposobny, laskq Bozq stawal si~ sposobny. Byl czlowie
kiem mysli i modlitwy, milosnikiem ksillg, celi klasztornej i sa
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motnosci, lecz n ikt jak on nie umial rozmawiae z ludzmi, jakby
do tego wlasnie s i~ urodzil i do tego by! od Boga przeznaezony.
Wszyscy przychodzili do niego i n ikt nie odszedl bez pociechy.
Katolicy i prawos!aw ni, h eretyey i wszysey inni szailOw ali u nie
go t~ iskr~ Bozq. Mowea na kazalnicy, spiewak w chorze, wszy
stko czynil z upodobaniem i m ilosciq, ezy to k azal, czy ezytal, ezy
spiewal. Dopraw dy, nie sp otkalem innego ezlowieka, w ktorym
t o wszystko byloby razem zebrane".
11. W roku 1620 wladze Rzeczypospolitej popelnily blqd zawsty
dzajqcy w swej bezmyslnosci. Przez ziemie tatarskie jadqc, zjechal
byl do Moskwy patriarcha Jerozolim y Teofanes dla wyswi~cenia
na u rzqd patriarszy ojea cara Michala Romanowa, Filareta. Teo
fa nes pon adto n amawial eara, aby zerwal r oze jm z P OJrlkq. Tego
t o Teofa nesa, dzialajqcego z ramienia patriarchy Carogrodu, wpu
seily whidze w granice Rzeczypospolitej i pozostawily praktyeznie
bez nadzor u. Moie si~ to wydae bardzo dziwne, lecz w rzeczywi
stosei w cale nie bylo dziwne: Teofanes byl rownoczesnie agen
tem sultana. Nie jest to dziwne dlatego, poniewai w tym kon
kretnym wypadku interesy obu mocodawcow byly najdokladniej
zbieine i weale nie kolidowa!y z s obq. Mianowicie:
Patriarchat w Konstantynopolu musial slono oplacac swoje ist
n ienie i Porta miala z tego ealkiem niezle d ochody. Skladana Tur
kom eoroezna danina zamykala si~ sumq 20 tysi~ey piastrow (przed
ostatniq wo jnq obliczono, ie byla t o rownowartosc 3 tysi~ey fun
tow szterlingow w zlocie). Tylez samo zwykle wynosHa lapowka
za kaidor azowy obior patriarchy, zresztq dose fikcyjny, gdyi sul
tan pozwalal obrac tego z kandydatow, k t6ry naj w i~eej da!; re
k org wyniosl 36 tysi~cy piastrow. A jesli sultan patriarsze glow~
zdjql, trzeba bylo placic znowu. K t o placil? Glownie kupcy grec
cy zamieszkali w · Fa~arze, greckiej dzielniey Konstantynopola.
Byli bogatymi ludZmi, lecz zaezynalo brakowac pieni~ d zy. Car
oderwal Rus Moskiewskq od K onstantynopola, daniny ustaly.
Rzeczpospolita uezynila Uni~ na swoich ruskich ziemiach i daniny
t akie bardzo znaeznie si ~ zmniejszyly, bo plaeili tylk o dyzuniei,
k torych m imo wszystko bylo eoraz m niej. Prawoslawie w Rzecz
pospolitej bylo w interesie zarowno patriarchy carogrodzkiego,
jak i sultana, taka byla sytuaeja. Ponadto Rzeczpospolita byla
wrogiem Turc ji i spokoj w jej granicach nie le~al w tureck ich
in teresach. N aleialo zamieszac w t yro k r aju.
Teofanes najpierw eieho si~ sprawow al, ezujnie badajqc sytu
ac j ~ i niezego n ie przedsiE;biorqc. Odczekal cierpliwie ai do kl~ski
polskiej pod Cecorq, gdy nikt n ie mial glowy, aby si~ nim zajmo 
·wac. Wtedy zas misj~ turecko-patriarszq spelnil akuratnie: pota
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jemnie, kr61a nie pytajqc 0 zgod~, restytuowal w Rzeczypospolitej
hierarchit:; praw oslawn'l podlegl'l KonstantynopolowL W kijow
skiej Law rze Peczerskiej, w tajemrucy przed wladzam i p olskimi,
wyswit:;cil na metro politE: kijowskiego Hioba Boreekiego, ihumen a
klasztoru sw. Miehala. Na biskupa przemyskiego (bo i tam byla
jui: Unia) - Izajasza Kopiilskiego. Na arcybiskupstwo polockie Melecjusza Smotrzyskiego przeciwko K uncewiczowi. W 1621 Teo
fanes, podroi:ujqc w asyscie zbrojnej kozackiej, bo ta jemnica siE:
skonczyla, wyswit:;cil w Trechtymirowie J ozefa Kurcewicza na
biskupstwo wlodzimierskie, w Bialej Cerkwi n a L uck i Ostr og
Izaaka Boryskowicza; zas na Chehn i Belz - P ais jusza Hipolito
wicza. Biskupem pinskim wyznaczyl towar zyszqcego m u Grek a
Abrahama. Po ezym spokojnie odjechal, jeszcze z Moldawii listy
slqe, w ktoryeh slawil Moskwt:; i zabran ial K ozakom z Moskw'l
wojowac. Niech jednak deklarujq Rzeczypospolitej lojalnosc, aby
prawoslawie umocnic.
Gdyby podobna rzecz stala si~ w obr~bie carstwa, obrazony car
nieehybnie glowy by pozdejIIfowal, co zapewne byloby z przesa
dq. Ale tu byla RzeezypospoIita. Kr61 aktu rue uznal, leez jasne
bylo, ze uzna z biegiem ezasu. Uzna z powodu chocby tylko sa
m . kwestii kozaekiej.
Tureja slusznie przewidywala: dopiero teraz mqt si~ uezynil
naprawdt:; nieopisany. Odzyskawszy swojq hierarehiE:, prawoslawni
podniesli glowy, Rusin przeciwko Rusinowi, i w mysl zasady
beatus qui tenet, prawem i lewem poczt:;U szarpac i zagarniac,
slusznie przewidujqc, ze - gdy przyjdq petrakt acje - sejmowi
latwiej i wygodniej b~zie uznac istniejqcy realnie status quo,
niz rewindykacje czynie w tE: ezy tamtq stronE:. Trzeba tedy brae
i trzymac.
Polska byla ZillE:czona. Doszly do Kuncewicza wies-ci, ze ponie
ktorzy laciilscy biskupi polscy, w Rzymie b1Jwiqc, w uszy papie
zowi kladq, ze czas z Uniq konczye, bo calk'iem nie w iadomo,co
to takiego jest: katolicy eerkiewnego obrzqdku, eerkiewnych praw
i obyczaj6w, cerkiewnego kalendarza. Niech unit6w na laciilski
obrzqdek przeprowadzi, a nie zechce k t6ry, niech do · praw osla
wia wraca. Byle spokoj by!. Papiez posluchu nie d awal, lecz w iese
sit:; rozniosla.
Nie do samego tylko Kuneewicza i Rutskiego wiesci t akie p rze
ciekaly, do prawoslawnych tez, i nie bez przyozdobierua. Sypn~ly
si~ zatem pisma ulotne, z ktorymi czerncy jezdzili, a n ie jeden
Smotrzyski je pisal: oto pokazala s i~ prawda. Czy nie mowiono
od dawna, ze hierarchia unicka jest zdradliwa? A zwlaszcza oni:e
Jozafat Kuneewiez, zmiennik, zwodzieiel, dus:zochwat, k t6ren 
papieznikiem b~dqc, z czym si~ nie kry je - Cerkiew Bozq lacin
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nikom chce oddae, aby jej nie bylo wi~ej. Oto prawda. Z jezuita
mi si~ znosi i przyjacielstwo z nimi trzyma; a czy w kolegiach
jezuickich nie wabi si~ mlodziezy ruskiej do laciilstwa?
Nie byl zd.rajcq Cerkwi i ani mu w glowie postalo, aby na jej
szkod~ czynie. Przeciwnie, podnosil jC} przeciez i umacnial, co tez
jawne bylo. Lecz z jezuitami prawda, bo nie wszyscy mysleli jak
Skarga.
Gorzko bylo Jozafatowi, bo ludzie si~ chwiali i boczyli, a drze
miqca dawna nieufnosc rozjarzala si~. Miewal swoje dni i noce
czarne i puste, kiedy zdawalo mu si~, ze moze naprawd~ nikomu
rue jest potrzebny: ani Prestolowi Apostolskiemu i Patriarsze Rzy
mu, ani Rzeczypospolitej, ani ludziom tutejszym cerkiewnym, ru
skim. Co b~dzie, jesli papiez istotnie porzuci mysli unijne? P rzy
szloby mu chyba na pustyni~ iSe, bo nie byloby dla niego miejsca
w zadnej spolecznosci koscielnej; nie przeszedlby ani n a obrzqdek
lacinski, Cerkiew porzucajqc, . ani tez nie umialby juz wrocie do
prawoslawia i zye w rozszczepieniu. MoZe jest tylko marzycielem,
ktoremu si~ wysnil sen nie na miar~ swiata. Byly przy Jozafacie
ci~zkie dni, godziny czarne. Lecz krzepil si~ sam w sobie i wracal
do pierwszej swojej nocy w wi.lenskiej celi: juz tez i nie sumuj,
Jozafacie. Jednosc Ciala Chrystusowego, jed nose Kosciola pop~ez
granice, obyczaje, liturgie i tradycje jest Bozq sprawq, slusznq,
sprawiedliwq; a wszystko inne ludzka maloM:. A jeslis si~ Bogu
w r~ce oddal, to si~ tez i nie wierc jui, nie zamartwiaj. Duszy
przecie nie zmienisz: jest, jaka jest - ani lacmska ona, ani pra
woslawna. Idz do konca swoim szlakiem.
Szedl nim, lecz czasem naprawd~ ci~Zko mu bylo. Ot, zaczql
takze i w Witebsku restauracj~ cerkwi katedralnej. Na czas rob6t
trzeba bylo ikonostas rozebrac i wyniesc. W Witebsku rozruch si~
stal: Kuncewicz cerkiew na kosci61 lacinski zmienia, wyniosl juz
i:konostas! Ikonostas wrocil wszakze na swoje miejsce, a sposr6d
tych, ktorzy krzyczeli, zaden nie przyszedl i nie powIedzial: wla
d yko, He my 0 tobie mysleli, a pokazalo si~, ze niepr awda. To
i wybacz. Nikt nie przyszedl.
Kt6regos dnia pierwszy raz w zyciu pomyslal, Ze to, 0 co si~
modlil w mniszych modlitwach jak 0 koron~ chwaly, moze mu
si~ sprawdzic: moze przyjdzie naprawd~ glow~ polozye za jed
nose Kosciola Bozego, bo nie odstqpi. J akos wcale nie bal si~
Smierci. Sam sobie mowil: jesli przyjdzie to na ciebie, ofiara twoja
czysta. A co Bog z niC} uczyni, nie twoja rzecz. Trzeba zawierzye.
Czego si~ nie spodziewal: Ze przyjdzie mu brnqc do n iej przez
papierzyska, przez owe skargi, :pisma, protestacje, ulotne druki.
Kiedy w Warszawie u sejmu i kr61a bawil, poszla w Witebsk wia
domosc, Ze Kuncewicz obrzqdek zmienil i wlasnie Cerkiew unickq
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na lacinstwo przeprowadza. A wnet pisma rozrzucono. Dow iedzial
s i ~ 0 tym, i przez obywatela ruskiego, witebskiego k alwinis t~
Grzegorza Bonieckiego sIal listy, ze nieprawda i 19arstwo. Lecz
Boniecki nie tylko, ze list6w nie oddal, ale jeszcze swiadczyl, ja
koby sam na wlasne oczy mial widziec, ze Kuncewicz lacinskq
li turgi~ juz sprawuje. B6g z nim. Lecz mogl Boniecki zwycza jnie
list6w nie brae.
J ozafatowi bylo tak, jakby po mszarach chodzil: zielono, trawa
bujnie po wierzchu rosnie i zdaje si~, ze nawet koniem bezpiecz
me prze jedziesz. J es!i jednak nog~ ,postaw isz, przerywa si~ kozuch,
blotna maz bulgoce, a noga dobrze, jesli tylko po k olano ugrz~ znie.
Nie tak bylo w pierwszych miesiqcach i latach , nie tak. Ale
wtedy jeszcze nie" bylo drugiego arcybiskupa polockiego przeciw
ko niemu, ani tez rozdwojenia az tak w ielkiego.
Zimq 1623 sejm znow r ozp atryw ae mial s praw~ unick o-prawo
slawnq. K r6l Zygmunt powolal k()lffiisj ~ z 5 senator ow i 9 posl6w
pod przewodnictwem prymasa Gembickiego: moze uda si~ wspolny
synod prawoslawno-unicki, moze uda si~ m odq federacy jnq zjed
nac obie strony pod jednym patriarchq (jakim-ze?). Nie dalo to
rezultatow, bo dac nie moglo, i znow spraw~ odlozono, i tylko ska
sowano wszystkie procesy, bo sqdy juz si~ nimi dlawily. Na p i~ie
wszakze znow wzr oslo. N astqpil podzial faktyczny: ziemia halicka,
Wolyn, K ijowszczyzna i Podole byly praktycznie pr awoslawne
i biskupi Teofanowi, niby wciqz nielegalni, bez przeszk od pelnili
swojq wladz~ . Chelmszc:;;yzna, Podlasie, Polesie, Siewierszczyzna
i Smolensk byly podzielone, lecz z wyramq przew agq unitow
biorqcych wsparcie z Wilna i Bialorusi. Kuncewicz zwlaszcza byl
solq w oku, choc tyloma klopotami otoczony.
Smotrzyski znacznie wyrosl dzi~ki swej sztuce pisarskiej. Ko
niec szkodnictwa Unii. Koniec lacinskim heretykom i jezuitom.
Bog wysluchal modlow ludu pr awoslawnego i patriarchowie wscho
dni dali mu pr awych pasterzy. Slawne wojsko zaporoskie opowie
dzialo si~ za prawoslawiem. Krol i sejm tylko myslq 0 tym, jak
przekazac cerkwie i majqtki prawoslawnym, a odjqc je unitom .
Unicka hierarchia tylko patrzy, jak uniknqc gniewu. Odk ryli k ar
ty, na lacinstwo przechodzq. I::..acinski duszochwat Kuncewicz w
Wa rszawie sprawowal juz lacinski obrzqdek, naoczni swiadkowie
widzieli go w lacinskich szatach, w lacillskim kosciele. Przyszedl
czas , aby lad uczynie, a kto opierac si~ b~d zie, na cztery wiatry
go, precz z uzurpatorem Jozafatem! Za wiedzq i wolq krola ja,
Smotrzyski, jestem prawym wladykq polockim i witebskim!
Zachowaly si~ te pisma ulotne i listy, swietnie literacko pisane
i peIne ognia, rozrzucane masowo po miastach i wsiach, po cer
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k wiach i placach. Witebsk, Orsza, Mscislaw, cZ~Sciowo nawet i Po
lock wierzyly Smotrzyskiemu, wypowiadaly posluszenstwo.
Jeszcze w 1621, gdy z sejmu wrocil, zastal ruin~ swojej pracy.
Wyslannik Smotrzyskiego w Polocku, pop Sylwester, zaraz uszedl
d o Witebska, lecz cerkwie swiecily :pustkami, sypaly si~ nan po
grozki i zniewagi.
Nie uciekl. Nie ukrywal si~ . Jakby nic nie zaszlo, spr awowal
li turgi~, wyst~powal publicznie, kazal po cerkwiach jak dawnie j,
-prostjlwal klamstwa i obmowy, odwiedzal ludzi. Mial listy kro
lewskie w r~ku, przeczqce twierdzeniom Smotrzyskiego. Polemi
w wal tez z nimi ealkiem generalnie. Zjawial si~ w urz~ a ch miej
skich i grodzkich. Odbyl tez - jakby nie si~ nie stalo - w izy
ta e j~ calej eparehii. I zdziwil si~: wsie byly spokojne. Ci sami pa
r ochowie, prosci, biedni ludzie, ktorych nie raz gromil za pijan
stwo i nieuetwo, ale tez bronil przed samowolq i wspareie dawal,
stall przy nim. Takze i szlaehta nie brala udzialu w ruehawee,
choc star ozytnego rodu szlacheie Jan Giedroyc mocno za prawo
slawiem optowal; lecz nie sluchano go, szlaehta szla za Tyszkie
wiczem .
Witebsk odpadl: rada miejska uznala Smotrzyskiego, odebrala
cerkwie u nitom, w ielu wygnala z miasta. Potem rowniez Mohy
lew i Orsza odpadly. Po jeehal t am, choc bylo to przedsi ~wzi~cie
szalone. Nie chciano go nawet sluehac. Krol Zygmunt wydal uni
wersal do miast zbuntowanych. Na ratuszu poloekim rozrueh zro
bit s i ~ taki, ze myslano, iz ani arcybiskup, ani wo jewoda zywi nie
wyj dq i czytanie uniw ersalu przerwano. Po jech al jeszeze i do Wi
tebska. "Malo ojea wladyk~ nie ubili, tak, ze sam jegomosc pan
Zawisza, wojewodzie, i wojt nasz z ojcem wladyk'l w w ielkim
n iebezpieczenstw ie byli" . Do cerkwi potem wpadl Hum, zbil slugi
i duchowienstwo, skarbiec i zakrysti~ zlupil. Przed J ozafatem
wszakze sta n~ li , jakby tam sciana byla.
.
Nie rezygnowal. I mimo wszystko mial takze i sukeesy: naj
zawzi~ ts zy jego polocki przeciwnik prawoslawny, przewod nik roz 
r uchu Iwan Terlikowsk i, pierwszy r~k~ do zgody wyciqgn'll, w y
zna jqc wi n~ i uznajqc go swoim pasterzem. Kuncewicz mi ~kki nie
byl, lecz gd y si~ ta zgoda s t ala, poplakal si~ z radosci. Powoli
i opornie, ale jednak z tygodnia na tydzien, cier pliwie i bez l~k u
dziala jqc, odzyskiwal potem ludzi polockich. Podziwiali go takze
za dzielnosc i determinacj~. Bo jasne si~ s talo, ze cokolwiek dziac
s i ~ b~ dzie wladyka nie ustqpi. Nie ode jdzie.
Samuel Mirski, s~dzia brachiwski widzial, jak na przeprawie
rzecznej strzelano do Jozafata. Pod Orszq s trzelal tez do n iego
szlach cic Massalski.
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12. Mial te dwa listy kanclerza Lwa Sapiehy, gniewne i ostre,
peIne pouczen i oskarzen: ie gwalty czyni, cerkwie prawoslawnym
odbiera, silq n a UniE: przeprowadza, obraza. Zarzucal mu tez kMlc
lerz, ze nie przyw iqzuje wagi do aktualnych warunkow politycz
nych i potrzeb pailstwa, rozdrainia umysly, nadto jest nieustE:pli
wy , maksymalista, rozsqdku mu brak. Okazalo siE: tez, ze Unia jest
dla pails twa nie tylko bezpozyteczna, lecz nawet i szkodliwa.
Znal dobrze Lwa SapiehE:: sprawiedliw y jest czlowiek i prawy.
Sapieha takze nie od dzis go znal i ai dotqd darzyl przyjaini~
i zaufaniem. I az d otqd nieodmiennie Uni ~ popieraL Wi~c 
skqdze to?...
Wiedzial -: skqd . Byla przede wszystkim sprawa sk arg dyzu
nick ich, a raczej ich metody. Metoda byla tak pr osta, ze az ge
nialna: bie - i plakae. Bic - i wolae, ze wlasnie bijqcemu krzyw
da si~ dzieje. Rzecz nie byla w zasadzie nowa, lecz nigdy dotqd nie
zastosowano jej w skali ta'k masowej.
Nie bylo to glupie, gdyi u podstaw leiala gl~bo k a praktyczna
znajomose natury ludzkie j. Ludzie nie Sq iIi z natury i kazdy rad
by innym wierzye; a czlek nawet wyksztalcony pozosta je w gl~bi
serca mniej lub bardziej p rostoduszny. Nikomu r aczej do glow y
nie wpadnie, ze moina bie i krzyczee. K r zyczy kto, znaczy: krzyw
da mu si~ d zieje. Napad n i ~ t y. Obrabow any rozbojem. Bo ktoi by
krzyczal bez p owodu ? To jedno. A d r ugie: lu dzie si~ m~ czq . Jesli
dlugo i upor czywie wola s i ~ to samo, czlek postron ny, sluchajqc,
mE;czy si ~, niecierpliwi i traci wszelkq ochotE; do r ozbierania spra
wy, rozeznawania, szukania pr awdy. Wszystko przyjmie, byle tyl
ko cicho siE; stalo-. Zeby w r esz<!ie krzykow nie bylo .
Bardzo to bylo skuteczne. Wszystk ie sqdy, trybunaly i kan ce
larie byly zawa lone skargami praw oslaw nych : 0 k rzywdzenie,
o odbieranie cerk wi, 0 odbieranie w iernych, 0 stosow anie przy
musu, gwaltow i innych niegodnych sposobow - naj cz~s ciej bez
podawania konkretow, fa k tow, liczb, dat, naw et i nazwisk, aby,
gdy przycisnq, nie dae siE; za rE;kE; zlapae. I tak t ei bywalo , ie
jesli un ici cerkiew jakq obejmowaIi na mocy wyroku sqdu, jak
w Moh ylewie siE; s talo, zar az szla skarga 0 odebranie, zas 0 praw 
ne j podstaw ie faktu juz nie wspominano. Trybunaly moze w inne
byly ocldalac skargi niedos tatecznie umotywowane, jesli jednak
ska rg duio, k to n iby m a zdrowie do czytania? A s~d i kance-:
laria jak maszynka: we jdzie co, to jui idzie. A zatem : komisja .
Komis ja jechala, szukala swiadkow: co bylo, jak bylo. Jeden wy
jecha l, drugi byl przy i niwach na dalekim folwarku, trzeciemu
iona rodzi, czwarty rna pomor na bydlo, a potem jeden zezna
je tak , a drugi inaczej; jeden siE; wycofal, zas inny dadal cos, cze
go w skardze nie bylo, · i tez trzeba by s prawdzie. Rzecz odraczano,
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a po niejakim czasie rozplywalo si~ to i najcz~sci ej do niczego nie
dochodzilo. Wszyscy byli pom~czeni poza granice zn iecierpliwie
n ia i pomalu diabli ich brali. W tedy jui calkiem spokojnie m oina
bylo wyglosic konkluzj~, ie nie byloby mqtu, gdyby Unii nie by
10. Bo jedno, co zostaw alo, to w lasnie to . A n ikt jui jakos nie pa
mi~ t al i nie wspomnial, i e k iedy Un ii jeszcze nie byIo, tei bywal
tnqt nielichy, gdy prawoslawni tlukli si~ mi~dzy sobq. A jui na
pewn o nikt nie powiedzial, ie nie byloby mqtu, gdyby dyzunii
n ie bylo. Sapieha tei mial na s tole bardzo forem ny stos papier6w
ze sk argami, i patrzec na nie jui nie m6g!.
Byly tei r inne kulisy sprawy, bez por6wnania szersze i nawet
s ubtelniejs ze: to przeciei Lew S apieha razem z ka n clerzem ko
ron nym i panem K rzysztofem RadziwiHem byE autoram i pro
jekt u n i mniej n i wi ~ cej , jak unii z panstwem rosyjskim: wsp6l
n oty s ojusz6w, wojen i zdobyczy, m onety, floty, osadnictwa, urz~
d 6w - i monarchy. To przeciei Lew S apieha jezdzil -do Moskwy
n a czele olbrzymiego (1200 os6b) poselstwa polskiego i rozmawial,
zresztq bez rezultat6w .
Projekty b yly calkiem nierealne i utopij ne, bo bez iadnego po
dloza: ani w carstwie m oskiewskim nie bylo zrozumienia i gleby
dla polskich s wob6d oraz sposobu bycia i zycia, ani t ez w P olsce
m iejsca dla moskiewskich idei nieograniczonego samodzierzawia,
kt6rego dose przerazajq egzemp li fik acj ~ dalo niedawne przeciez
katowskie i nieco oblqkane pan owanie cara Groznego. Jego czas
byl w Polsce najdokladniej czasem Jana Kochanowskiego, i byla
w tym cala przep asc.
Utopia to byla. Lecz historia nie zawsze jest r acjonalna. Bo oto
przyszedi na Ros j~ czas Samozwanc6w i wielka smuta. Mogio si~
zdawac, ze sen calkiem szalony i bez korzeni w jak iejkolwiek rze
czywis tosci - jednak si~ zisci.
Nieletniego carewicza Dymitra, na jmlodszego i ostatniego syna
Gr oznego, zarzn~l i w Ugliczu nieznani spraw cy w 15 9 ~, a kom is ja
carska orzekia, ze chlopak sam zranH si~ nozykiem. Nikt w to nie
w lerzy!. Oskariano 0 mord car a Godunowa, on zas byl w Iadcq
elekcyjnym, nie dynastycznym, i kruch a byia jego wladza. Ry
chio zacz ~ly s i~ szerzyc pogioski, ze Dymitr ocala!. W 1601 za
cz~la si~ w Rosji paroletnia straszliwa k l~sk a glodu i zarazy. Dzia
ly si~ r zeczy niewyobrazalne, kraj byl pelen oszalalych z glodu,
r ozpaczy i strachu gromad, szedl mord, gwalty, pozary, grabieze,
ludzie jedli k o r~ i ziola, a w samej Moskwie za zloty pie,n iqdz
sprzedawano potajemnie pierogi z ludzkim mi~sem, a potem glo
w y lecialy. Ludzie byli jakby oblqkani glodem , grOZq i nieszcz~ 
SClem. Jesieniq 1603 bezdomni chlopi ruszyli na Mosk w~ , A w
t ymze samym rok u 1603 w Rzeczypospolitej, w Br ahimiu u knia
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zia Adama WiSniowieckiego, a potem u w ojewody Mniszcha po
jawil si~ niezn anego pochodzenia czlowiek, mowiqcy 0 sobie, ze
jest ocalonym carewiczem Dymitrem. Jesli byl szalbierzem, to
znacznego formatu: byl ogladzony i w yksztalcony, niewqtpliwie
inteligentny. I sam chyba wierzyl w s wojq basil, nie wiadomo
przez kogo po dsuni~tq; mowiono 0 jakims tajemniczym mnichu ,
ktory mu t~ rzecz wyjawil. Tenze Dymitr Samozwaniec I wziill
Kreml w 1605 z polskq pomoCq, i naw et carowa wdow a po Groz
nym uznala go synem. Byl ciekawym czlow iekiem: nosi! si~ po
polsku, mial polskie obyczaje i r ad przebywal w polskim towa 
rzystwie, lecz r6w noczesnie piln ow al ros y jskich interesow i zad
nych ust~pstw P ols ce n ie czynil. Tylko jedenascie miesi~cy pano
wal. P opelnil gr zech w re a l ~ych warunkach smiertelny: byl za
lagodny, nieprzyjaciolom wybaczal, jako i bojarowi Szujskiem u
wybaczyl, takze i Romanowym na swo jq zgub~ . Rozerwano go na j
doslowniej na st rz ~ py, gdy po kor onacji Maryny Mniszch6wn y
spiskowcy w ta rg n~li na K r em!. Wasyl Szujski zostal carem 
klamc a, obludnik i notoryczny k r zywoprzysi~zca, co bez mr ug ni~ 
cia powiekq za kazdym r azem przysi ~ gal inaczej, a zawsze na
k rest; a carowa wdowa tez zaraz p r zys i~gla, ze Samozwaniec byl
lze -Dymitr em . Zar az tez w 1606 podniosla s i~ Rosja - miasta
i chlopi - w buncie przeciwko bojarskiemu carowi, a przewodzil
im Iw an Bolotnikow, czlek calkiem pr osty, lecz zelazny. I poja
wilo si~ zaraz w ielu now ych samozwancow , takze i lze-Dymitr II.
Ten byl zupelnq k arykaturq: ciemny m uzyk z ryzq' br6dkq. K to
go tylko zo czyl, w iedzial: ze w or. Lecz malo kto go w idzial, a um ~
czonemu, ni eszc z~snem u ludow i potrzebna byla legenda. To ona
kreowala drugiego lZe-Dymitra, nie P olacy, bo w Starodubie, gdzie
go o krz ykni~ to, Polakow nie bylo. Wszelako poszly za lze-Dymi
tr em luine k upy polskie, daw ni r okoszanie s pod Guzowa, dezer
ter zy i niebieskie ptaki, oga rn i~ te chciwosciq lUpu . I poszedl je
szcze ataman k ozacki Iwan Zarucki, czlek wielkiej, kawalerskiej
fantazji, 0 k t6rym mowiono , ze kocha si~ w carycy Maryriie. Mi
zerna kreatura, lZe-Dymitr II, m ial za sobq t~ sw ojq kulawq le
g end ~ , n arodzonq z nies z c z~sc , n~dz y, um~czeni a i t~sknot , leez
Szujski m ial jeszcze m niej, bo tylko widma, k r ew i jawne klam 
stwa. W 1608 d zialajqcy z Tamiell1ia drugiego Samozwanca kniaz
ukrainny Rozyilski rozbil w ojska Szujskiego i stanql pod Moskwq .
Szujski wyp usci! na wolnosc wojewo d~ Mnis?cha i ex-carowq Ma
ryn~ , i poprosil 0 pomoc Szw edow . W 1609 w ybuchla wojna pol
sko-rosy jska, Polacy podeszli pod Smoleilsk. t.ze-Dymitr uszedl
do Kalugi, a Zygmuntowi III zaproponowali b ojarzy, aby k r6
lewicz Wladyslaw car em zostal; u k lad podpisano zimq 1610. No
i prosz~: szalone i calkiem niere alne s ny Sapiehy zdawaly oble
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kae si~ w cialo. Wielki hetman koronny Stanislaw Z6lkiewski
rozbil wojska carskie pod Kluszynem i stan'll pod Moskw 'l . Szuj
ski upadl: zdetronizowano go i osadzono w klasztorze. Bo jarzy
paktowali z Zolkiewskim. Byl w wielkiej estymie u Wielkorus6w,
bo tward!l r~k!l powsci!lgal swawol~ kup zolnierskich, grabieze
karal, byl sprawiedliwy. W sierpniu odnowiono uklad: Z6lkiew
ski przyrzekl, ze Wladyslaw, carem b~dqc, uszanuje suprema c j~
prawoslawia, nie zmieni ruskich obyczajow i praw, a bez dowodu
winy nie b~dzie karal smierci!l, jak dzialo si~ dotychczas.
Polacy weszli do Moskwy, Zolkiewskiemu powierzono w zaufa
niu insygnia koronacyjne carow. Moskwa przysi~gla wiernose Wla 
dyslawowi, w Kaludze zabito lze-Dymitra II i juz tylko szalony
Zarucki bil si~ 0 wladz~ dla maleilkiego synka Mary ny Mnisz
chowny, wierny az do Sffiierci.
Zd awalo si~: koniec smutny. Zdawalo si~: moze i spelni si~ ten
calkiem nierealny sen 0 unii dwoch tak bardzo roznych narodow
i panstw. Juz i monet~ bito z imieniem Wladyslawa.
Lecz sen si~ nie spelnil,. Polakom zabraklo moze wyobrazni,
a moze czystego szalenstwa na miar~ snu. Zygmunt III sam sie
bie widzial na tronie carskim, co bylo calkiem juz niemozliwe,
zas Wladyslaw nie byl francuskim Henrykiem IV. Dla Henryka.
choe byl hugonotem, Paryz wart byl katolickiej Mszy. Dla kato
lika Wladyslawa Moskwa nie byla warta Mszy prawoslawnej .
Zresztq i dziwie si~ trudno: tam bowiem sprawy rozgrywaly si~
w tym samym panstwie, w tym samym narodzie, w tym samym
kr~gu kulturowym. Tu byly jednak dwa swiaty calkiem odmien 
ne. Rzecz si~ wahala, jak na ostrzu szabli polozona. Dla Wielko
rusow lacinska Polska byla gruntownie obca, lecz teraz wlasnie,
um~czeni do pol smierci, moze by i zaakceptowali Wladys!awa .
Aby tylko byl car prawowierny. prawoslawny, czapkq Monomacha
ukoronowany i sceptr dzierz!lcy, i zeby bylo prawo, niechby nawet
srogie, ale sprawiedliwe, i zeby by! chleb, a nad glow!l spokojne
niebo. Wladyslaw wszakze nie by! Henrykiem i moze slusznie
czul, ze si~ nie odnajdzie na Kremlu: czlek dostatecznie szalony
moglby tam zaryzykowae sprawiedliwose, lecz nazbyt wielu rze
czy musialby si~ uczye od pocz!ltk u; toe za samo tylko wybacza 
nie rozerwano Samozwanca. Obca byla Moskwa duszy Wlady 
slawa. Zwlekal. · Nie przybywal. Wladzy nie bral. Nie m oze bye
panstwo bez wladcy. Za dlugo zwlekal.
Z6lkiewski z zalem i zawodem opuszcpl Moskw~, dowodztwo
zdaj!lc Gosiewskiemu: oto mimochcqc zlamal przyrzeczenie dane
w imieniu Wladyslawa. Eo poszla juz wiese: car W!adyslaw w i a r~
swi~t!l prawoslawnq odrzuca, wladzy brae nie chce. Obcy jest.
J es li przyjdzie, to z calym polskim lacinstwem. Minin i Pozarski
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na ezele pospolitego ruszenia podeszli pod Moskw~ w imi~ obrony
wladzy rosyjskiej, prawoslawnej. W 1612 Polaey na Kremlu ska
pitulowali.
Kuneewicz byl znawell sere i wiedzial, jak z lud:hni bywa. Toe
sam kr61 w bardzo wielu okolicznoseiaeh bywal przenikliwym
i trzezwym ezlowiekiem i wiedzial dobrze, ze prawo do korony
szwedzkiej tak dobrze utraeil, jak biblijny Ezaw starszeilstwo.
Leez ani jemu, ani tez Wladyslawowi ta szwedzka korona nie
mogla z powiek zejse. Bywa tak z lud:hni. Tak i tu. Wszystko, co
w kanclerzu litewskim bylo rozumem statysty, m6wilo mu, ze
tamta sprawa przesnila si~, i nie ma jej; Lew Sapieha t~z wi~
dzial, jak jest. A pogodzic si~ trudno, zapomniec trudno, a wszy
stkieh zaklltk6w duszy nie przetrzllsniesz. Sapieha z serea sprzy
jal Unii, lecz r6wnoczesnie niepomiernie go draznily wszelkie
spory unicko prawoslawne - tak wlasnie, jakby pod drzwiami
wcillz stall bojarzy ze zlotoglowej Moskwy. Wychodzily zen te
s trz~py staryeh sn6w. Pisal do Kuncewicza w rozdrainieniu, ze
to z winy Unii odpadly Nowogr6d Wielki, Psk6w, Starodub, Czer
nih6w i Kozielsk, i inne znaczne twierdze. Ze to Unia jest naj
wi~kszq przyezynq obcosci dia Moskwy. Byla w tym zarazem
prawda inieprawda. Moskwa istotnie widziala w Unii wielkie
dla swej duszy niebezpieezeilstwo i zagrozenie, lecz jej obcose
miala korzenie historyczne i kulturowe 0 wiele gl~bsze i daw 
niejsze, a calkiem od Unii niezalezne. Carowie nie ukrywali, ze
moskiewski Trzeci Rzym jest naturalnym protektorem i opieku
nem wszystkich prawoslawnych, tak:ie i tych, kt6rzy mieszka jq
w Rzeczypospolitej. Jesli nienawidzili Unii, to z tej wlasnie przy
czyny, ze stawala na poprzek ich imperialnym snom, malo jeszcze
realnym, lecz juz obecnym na horyzoncie. Unia, zachowujqc kul
turowe i obyczajowe wartosci cerkiewne, jesli nie wpisywala
Bialorusi w zachodni krqg, to w kazdym razie niwelowala "la 
ciitskie" urazy i niech~ci , odcinajllc ten kraj od ambicji Trzeciego
Rzymu. Panu Sapieze wcillZ si~ roily strz~py, dawnych sn6w
z czasu , gdy do Moskwy jezdzil. A nie pomyslal, ze w realnych
warunkach Unia staje si~ jednll z tarcz Rzeczypospolitej, cl?-roni.qcq
od penetraeji sllsiada. Rosja wcillz wydawala mu si~ niegroZna.
lNie przewidzial, ze bardzo juz rychlo; bo za czas6w Chmiela,
klasztory prawoslawne w granicach Rzeczypospolitej stanll si ~
osrodkami wywiadu - i to wcale nie kozackiego, lecz carskiego.
Nie m6g1 oczywiscie przewidziec, ze kiedys w przyszlosci carowa
Katarzyna polityczne swoje pretensje schowa pod argument obro
ny prawoslawia; a ona tez i racj~ miala, ze kraj nie b~dzie ro
syjski, dop6ki b~dzie katolicki, niechby tylko katolicki na spos6b
cerkiewny. Nikt tego nie m6gl wiedziec. Lecz teraz wlasnie, w
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latach 1622-1623 Lew Sapieha m6gl i powlruen byl wiedziee,
ze dawne jego rojenia Sq politycznie martwe. Nie czas juz byl,
aby si~ oglqdac na to, Ze Wielkorusy bardzo krzywo i nienawistnie
patrzq na Uni~. Rugal Kuncewicza za to, ze nieprzychylnosc wzbu
d za.
Jozafat takze nie m6g1 znae przyszlosci. On takze chcial pokoju,
lecz nie za wszelkq cen~; a osobliwie mie za cen~ ustqpienia temu,
co uwazal za nieprawd ~ . B6g swiadkiem, ze zawsze rozwieral
ramiona, kto tylko chcial z rum rozmawiac 0 wierze, prawdzie
i slusznosci. Lecz byl katolickim biskupem Cerkwi. Po to go po
stawiono, i na to przysi~gal, aby jej bronie, i prawd~ Bozq glosie
w czas i nie w czas, w przychylnosci i nieprzychylnosci, j..akoi
Apostol kazal czynic. W sumieniu swoim i r ozumie byl pewien,
ze tak wlasnie czyniqc, sluzy Bogu, jednosci Kosciola, dobru Rze
czypospolitej i Kr610wi Jego\Uosci, chocby nawet w chwiejnych
koniunkturach moglo si~ komu zdawac inaczej.
Co jeszcze moglo bye? Aha, mogly bye jeszcze sprawy priva
tim, drzemiqce w zapomnieniu. Prawd~ rzeklszy, to jeszcze w Wil
nie, gdy archimandryta Kuncewicz klasztor jeden zen ski odna
wial w regule Ojca Bazylego, mniszka jedna, Sapiezanka, wpadl 
szy w histeri~, pot~znie naurqgala Kuncewiczowi. A gdy si~ krzy
ki nie konczyly i niewiasta rzucaw ki dostala (mniemaIi obecni,
ze zly duch jq op~tal), Kuncewicz nie baczqc, ze tak wielkiego
r odu ona, wlasnq swojq dyscyplinq do przytom nosci jq doprowa
d zil. A zawszee co Sapiezanka, to Sapiezanka. Moze si~ to wspo 
mnialo panu Sapieze, gdy i tak byl sklopotany.
Bo jeszcze byla i sprawa kozacka, tez arcywazna. Sapieha byt
wielkim panem i nie spieszno mu bylo jak i innym, aby na sej
m ie witae uszlachconq starszyzn~ kozackq. Kozacy wszakze stali
Zit prawoslaw iem, przeciwko Unii. Byl politykiem i wiedzial: ro~
snie ta sila nad Dnieprem, trzeba si~ akomodowae, trzeba lago dzic,
cos dac, cos postqpic, aby nieszcz~scia nie sciqgnqe mi~d zy Mo
skwq i Turcjq. Byl tez przyzwoitym czlowiekiem i wiedzial, jak
Rzeczypospolita placila dotqd za kozackq krew na swoich polach
bitewnych, a nie w smak mu to bylo. Cos przecie trzeba dae . Te
dwa listy do Kuncewicza? 0, rue: nie mozna ich bylo liczye za
rnizernq nawet rekornpensa t~ . Lecz przynajrnniej jego sarnego sta 
wialy bardziej posrodk u, nie tak z . kraja: bo wszyscy dotqd wie
dzieli, ze kanclerz litewski zawsze za Uniq i nawet rna za to PO"
chw alne listy papiesk ie. Niech diabli zatrzasnq polityk~ .
Kuncewicz odpisywal spokojnie, lecz godnie. List Kuncewiczo
wy z 22 kwietnia 1622:
_
"Bogiem moim swiadcz~ , kt6ry na serce mo je i sprawy patrzy,
zem zadnym nieprzykladem zywota ani jakim post~pk iern ostrym
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nie odrazal od siebie Polocczan i innych parafian moich, na j
rnniejszy si ~ znak surowosci mojej nie ukaze, kt6rymby si~ przy
klad dal do z aj ~ trzenia animusz6w ludzi wichrowatych, Rzeezy
pospolitej szkodliwych, i owszem wladz~ mojC! i powolnose mo jq
pasterskC! z wolq Boz"!, z wol"! JKMosci i dobrem Rzeczypospolitej
znosic i stosowae zawsze usilowalem i usiluj~. Poswiadczy mi wie
le person nie. tylko kaj;oliekieh, ale i heretyckieh, dobrych oby
watelow dyeeezji mojej, ze tak jest, a nie inaezej (...). To si~ i 0
swiaszezennikach poslus:lenstwa mego rozumiee rna; w tyrn iIi
i n i eum iej ~ t n i, ze mnie sluehajq, kiedyby byli powolni dyzurutom,
ciZby byli dobrzy i uezeni... Do Uniey zebym kogo gwaltem przy
rnuszal, to ~i ~ nigdy nie pokaze. (...) Praw moich eerkiewnyeh
zwykla przys i~g a moja episkopska prawem bronie (gdy na nie
gwatlownie n as t~ pu j q) przymusza mnie. I to jednak skromnie
i uwaznie czyni~, nie odst~pujC!e przykladu sw. Amb rozego i sw.
Chryzostoma, kt6rzy czynili pot ~ znie 0 prawd~ Bozq. (...) Co za
pok6j b~dzie, gdy z obrazq Boskq uezyniony? I Oyezyzna ta jak ie
sobie bezpieczenstwo obiecowac ma, gdy nad wszelk~ sprawiedli
wose Kozakom i pseudowladykom to pozwalajll, czego oni si~ do
maga jq, t j. zeby stoliee nasze bezpr awnie posiedli, zeby pastu
chowi carogrodzkiernu podlegali, a zatem zeby z panstwem tak
po t~znym n ieprzyjacielskim, Turcja, zwiqzek m ieli? Otwo-rzq s i~
wrota wszystkim szpiegom i zdrayeom z panstw a Tureckiego do
panstw J KMosei, Pana naszego milosciwego"...
Nikt nie moze bye swiadkiem we wlasnej sprawie. Swiadko
w ie wszakze przyszli za pozno. Gdy byl potem proces 0 zab6j
stwo, za malo bylo rzee: "czytalem w pismach rozrzucanych"... albo
"doszlo do m nie" ... Trzeba bylo r~k~ na Ewangeli~ klasc i ' przy
s i~ gac na wlasnq dusz~ i wlasne zbawienie, a krzywoprzysi~st w o
rzeez str aszna r6wnie dla k atolika i prawoslawnego, dla kalwina ,
i ewangelika. Nic w tedy rue zostalo ze skarg 0 krzywdzenie, gwal
ty, przenoszenie silq na uniaetwo, 0 bezprawie albo bodaj zle
slowo i ob r a z~ . A opr6cz wezwanych kazdy m6gl przyjse i swiad
ezyc, aby boda j przyezyn~ ubijstwa, jesli byla jaka, odslonic,
a tym sposobem wi n ~ pomniejszyc. Nie si~ nie pokazalo wtedy
z tego, 0 co w pr z6dy Kuneewieza tak obfide oskarzano. Przeslu~
chana tez wielu prawoslawnyeh. Ci, kiedy ieh pytano 0 t~ przy
czyn~ , tez r~ k ~ na Ewangeli~ kladqe, m6wili: po prawdzie, to za
Uni~ go ,zabito. Ze Cerkiew z Koseiolem Katolickim je dllal, , co
dosyc straszne, i z laeinnikami przyjazn mial, i do tej przyjazni
ludzi eerkiewnyeh 10wH, a nie wiadomo, jaka by z tego mogla
bye szkoda dl a Cerkwi. Ta jedna przyczyna byla. Sam w sobie
Kuneewicz ezesny czlowiek byl, cerkiewny, nic nie majq do nie
go. Tylko, ze u nita. Zawsze moeno zalowali, ze on rue ieh.
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Tak si~ to mialo pokazac. A na razie Kuncewicz obronE: pisal
jednq i drugq do Lwa Sapiehy, lecz nie bez smutku. Je§li kto
w tobie czarta zobaczyl, jakze mu udowodnisz, ze zle widzi?
I chyba prawidlowo odczytal listy kanclerskie. Koniunktura
byla taka, ze chyba mu w mysiq dziurE: si~ schowac, skryc za mu 
rami arcybiskupiego dworu, alba do cerkwi w zbrojnej asyscie
chodzic i berdyszami si~ otaczac. Nawet mu to wprost radzono,
az siE: czas przemieni. A ze nie chce i nie moze tego uczynic, tedy
bE:dzie sam. Z jednym tylko Panem Bogim, a c.o ten zechce, to
siE: i stanie.
Nigdy dotqd nie czul tak wyraznie, ze naprawd~ jest w ~ku
Boga. A sprawy rozpatrzywszy po ludzku rozwaznie, w k atedrze
polockiej niedaleko oltarza kazal wykopac grab dla siebie, i przy
pilnowal, zeby to porzqdnie i akuratnie zrobiono. Zawsze szcze
rze szanowal prostych ludzi, ktarzy - przewidujqc odejscie 
rzecz brali zwyczajnie, a bez strachu, lamentaw i protestaw tru
mn~ sobie zbijali i stawiali w kqcie zawczasu, :ieby potem pr 6z
nych klopot6w oszczE:dzic; a tak sarno zwyczajnie to robili, jak
przed narodzinami kolyskE: sporzqdzali. Czlowiek si~ rodzi Czlo
wiek umiera. Jedno i drugie - ludzka rzecz.
A jesli za swojq wiarE: umrze, i za jednosc Ciala Chrystusowe
go - wielki zaszczyt i honor. WiE:c dlatego ta jama niedaleko
oHarza, w miejscu swiE:tym. Moze B6g wybaczy, ze tak siE: do
przodu pcha, pierwszy i jedyny raz w zyciu.
13. Nie pojechat na sejm warszawski 1623, choe znaw miaty
wejse pod obrady sprawy unicko-prawoslawne; lecz pamiE:tal 0 fa
talnych nast~pstwach swej nieobecnosci na Bialorusi dwa lata te
mu. Pojechal natomiast na kapitulE: bazylianskq do Rut, zwolanll
przez Rutskiego 0 dwa lata wczesniej, a to z uwagi na sytuac ~
Unii. Wyjechal przed jej zakonczeniem i nie rna jego podpisu na
aktach koncowych. Rutski, schorowany i slaby, projektowal dia
siebie w 1624 rocme rekolekcje polqczone z wypoczynkiem.
Potem jeszcze byl w Nowogr6dku, tez na wezwanie Rutskiego.
W pazdzierniku wyjechal do Witebska, kt6ry uwazal za plac6wk~
najbardzie j zagrozonq. Bardzo mu odradzano ten wyjazd i mo
wiono mu wprost, ze po smier6 jedzie, wreszcie chciano mu dac
eskortE: wojskowq. Odm6wil, wyjechal z O. Lecykowiczem, Uszac
kim, Okolowem, Krajewskim, Lossowskim i Kantakuzenem oraz
paroma r~kodajnym i.
Nie jest prawdq, jakoby tragedia 12 listopada 1623 byla owocem
spontanicznego odruchu gniewu witebszczan, jak to ujmowala
apologia prawoslawna, a zwlaszcza OW, co napisal okrqglo, ze
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"zniecierpliwieni witebszczanie wrzucili go do Dzwiny". Juz od
daty nieprawnej restytucji hierarchii dyzunickiej, czyli od wielu
juz miesi~y, nastroje byly systematycznie podgrzewane i rue co
fano si~ przed jawnymi nawet klamstwami, aby nastroje te pod
niesc do stanu wrzenia. Osrodkiem ·k ierowniczym bylo wilenskie
bractwo sw. Ducha, ktore rowniez znalazlo si~ w nowej sytuacji,
odkqd rezydujqcy tu Melecy Smotrzyski zostal wyswi~cony na dy
zunickiego arcybiskupa Polocka. Sqdzono poczqtkowo, a sam Smo
trzyski nadziej~ t~ mial do konca, ze Kuncewicza moma b~dzie
wyeliminowac przez izolacj~: zamkni~ty w murach swej polockiej
r ezydencji, bylby praktycznie ubezwlasnowolniony. A gdyby sit:
to przeciqgalo, liczono, ze wyjedzie, i zostanie mu tylko tytul na
poeieszenie. 'Kiedy okazalo si~ , ze Kruncewicz nie da si~ izolowac,
zas 0 wyjezdzie tym bardziej nie mysli - w niewiadomym cza
si e i miejseu zapadl wyrok, kt6rego zresztq Smotrzyskiemu nie
wyjawiono, sqdzqe, ie w takiej sprawie powinien pozostac z boku.
Ow wyrok zas takie nie byl owoeem spontanieznego gniewu, leez
r aczej dosc ehlodnych wyli<:zen i prognoz. Ani kancelaria Sapiehy,
ani tez kaneelaria Kuneewieza nie byly tak znow absolutnie
-, zezelne. Wiedziano 0 listach kanclerskieh, a wynikalo z nieh, i e
wedle aktualnyeh opinii kanclerza Unia jest dla panstwa bezpo
zyteezna, a nawet szkodliwa. A calkiem juz oboj~tne si~ zdalo, ezy
opinie te Sq szezerym wykladnikiem jego rzeezywistyeh mnieman ,
ezy tez elementem koniunkturalnej gry polityeznej w skompliko
wanej sytuaeji panstwa, albo tei i dokumentem zm~czenia i zlego
humoru. Co napisano, to napisano. Byly podstawy do przypusz
czen, ie reakcja wladz nie pojdzie za daleko. Z uwagi na papieia
i krola Rzeczpospolita okaze oczywiScie jakies spektakularne
oznaki gniewu i najprawdopodobniej zdejmie par~ ,g low, jesIi ieh
wlasciciele dadzq si~ ujqc. Lecz korzysci wydawaly si~ wi~ksze
od ryzyka . Niczego Rutskiemu nie ujmujqc, Kuncewicz jest prze
cie najzdolniejszym, najbardziej dynamicznym i wplywowym hie
rarchq unickim, kims nielatwym do zastqpienia. Rutski daI uni
om ramy organizacyjne i nauk~, ale to Kuncewicz daje im ducha
i gorliwosc; on tez jest wychowawcq i nauczycielem kleru zakon
nego i parafialnego - i on podnosi cerkwie. Gdy go nie stanie,
u padnie duch w unitach, a kazdy dwa razy si~ zastanowi, zanim
za decydujq, czy warto trwac przy Unii. I postrach tez padrue:
i.e sila jest przy prawoslawiu. Burza przejdzie, a pole dla dyzu
nitow zostanie 0 wiele szersze.
Byloby najzr~czniej, gdyby sam Kuncewicz dal jakis pretekst
do awantury. Dlatego od dnia jego przybycia do Witebska ilia
Dawidowicz, odpadly od Unii duchowny, urz~owal stale na prze
prawie rzecznej, lZqc slugi arcybiskupa i jego samego. Lecz pro
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wok acje te, jak dotqd, nie daw aly pozqdanego rezultatu, ba K un
cewicz kazal je puszczac mimo uszu.
Ustalono dat~ zamachu n a nie dziel~ 12 listopad a bez wzgl~d u
n a to, czy b~zie p ow6d, czy nie, a sygnalem m ialo bye bicie
dzwonu na ra t uszu. Zbiec s i~ mieli ws zyscy witebszczanie z tym,
co kto rna z broni, a jeSli n i€, to boda j z palkq. Dzien zdawal s i~
dobrze w ybrany, bo wojewody nie bylo w Witebsku, w yjechal do
majqtkow. Przew odniczqcy n a m iejscu spiskowi Naum Walk, Se
men N iesza i notariusz gr odzk i Grzegorz Boniecki, kalwiilski sym
patyk, wyjechali jeszcze w s o b o t~ z Witebska, a by s tworzyc s obie
alibi; rzecz calq zostawili zaufanym, ktorzy dzialae mieli w tlu
mie, bo wiadom o, ze p ojedyncze drzewo najlatwiej gubi si ~ w
lesie.
12 listopada wczesnym switaniem, jak zawsze w nied ziel~, u de
rzono w dzwon katedralny na Utreni~ i Kuncewicz wraz ze swym
a rchidiakonem Doroteuszem udali si~ do soboru dla odpr aw ienia
J utrzni. Sprawujqc jq (a zdaniem zebranych spiewal tak pi ~knie ,
jak nigdy jeszcze dotqd) n ie wiedzial Kuncewicz, ze w tym s a
rnym czasie jego sluzba, rue wytrzymawszy nerwowo, uj~la papa
Il i ~ i wpakowala go p od zamkni~cie, calkiem zresztq n iegrozne,
b o do kuchni palacowe j; inni zas twierdzq, ze kazal to zrobie ar
chidiakon Doroteusz, gdy tenZe Ilia przylazl na plac przed cer
kwi q i tam liyl a rcybiskup a. Tak czy inaczej zn alazl s i~ Ilia w
t ej kuchennej tiurmie i zaraz zaczql bie na trwog~ dzwon r atu
szowy. Kuncew icz w yszedl z cerkw i przed koncem J utrzni i szedl
do palacu. Bramy wiodqce na wewn~trzny dziedziniec byly jui
zaw arte, zas lezqcy n a przeciw cerkw i palac otoczony tlumern.
Wstawal sw it, nieb o bylo zaciqgru~te p6lprzejrzystymi chmurami,
wi~c slonce s zlo w czerwieni i zdawalo si~, ze niebo goreje. TIum
s tojqcy m i~dzy cerkwiq i palacem wolal 0 smiert'!. Kiedy jednak
·K uncewicz wyszedl z cerkwi - ludzie rozstqpili s i~ p rzed nim
i nie podniosla si~ ani jedna r ~k a . J uz wszystkie dzwony cer
k iewne bUy n a trw og~ .
Kuncewicz kazal nat ych m iast zwoln ie Ili ~ z tego kuchen nego
z amkni~cia. Gdyby t o tylk o 0 Ili~ szlo, incydent bylby wyczer
p any. Ale t u n ie szlo 0 Ili~ Daw idowicza. Tlum neichl, ale na
rniejsce krzyk6w ktos zaczql w ydaw ac rozkazy. Podwazono i ro z~
r qbano bramy p alacu, padly p ierwsze s trzaly. Domownicy i to
w arzysze Jozafata rozb iegli si~ gdzie kto mogI: po sieniach, po
k omnatach. Laman o d rzwi, bito ich. Ojeiec Doroteusz w yszedl
z t ego dnia z osiemnastoma r a nami na glowie i polamanymi k osc
mi, Kantakuzen mial tr zyn ascie ra n, pora nionemu Uszack iemu
mow ili znajomi z ataku jqcego tlumu: "A ty czemu z nimi? Wie
dziales dawno , i e k iedys t a k z wami ~dzie)) .
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Przy J ozafacie znalazl s i~ tylko wiekowy zakrystianin kate
dralny Tichon ; bo J ozafat, na nic si~ nie oglqda j14c gdy do palacu
szedl, zamierzal przygotowac si~ do liturgii. Kiedy jednak zacz~ly
p~ k ac bramy, przerwal przygotowania i poszedl do drugiej ko
mna ty. Tam, upadlszy, modlil s i ~ . P otem wstal i poszedl napr zeciw
napastnikom. Stanql przed nimi, zamykajqc za sobq drzwi. Uczy
nil n ad nimi znak krzyza i rzekl:
- Dziatki, dlaczego bijecie c zela d k~ mo jq? Nie zabijajcie ieh.
J eW macie eo przeciwko m nie, owoz jestem.
I zlozyl n a piersi r~ce na krzyz.
Raniony ci~Zko, lecz przytomny Uszacki byl pr zy tym, lezqc
po lewej jego r~ce . Zr obila si~ cisza calkowita, ludziom opadly
r~ce i stali jak w ro sni ~ ci w ziem i~. I w tej nieruchome j ciszy wa
zylo s i~ jeszczEl wszystko. Lecz z bocznych, roiwartych drzwi wy
szli dw aj ludzie z twarzam i zastyglymi i z nieruchom ymi jak
u slepcow oczyma. J eden u der zyl palkq, drugi toporem r ozrqbal
glo w~.

Wywlekli go z sieni na podworze, a na podw6rzu Hum u jrzaw
szy, co si~ d okonalo - jakby przytomnosc stracH: strzelano do
zabitego z samopalow, k opano, szarpano, deptano po nim; a byly
w tlUIp ie takze kobiety i dzieci. Podnoszono n a n ogi m artwe juz
cialo i wolano: "czy dzisiaj nie niedziela? Trzeba ci mow ic kaza
nie, areybiskupie!". Wleczono cialo z podworca przez cmentarz,
szarpiqc n a nIm odziez. Byl w starym habicie bazylianskim I po
latanej, pl6ciennej bieliinie, a pod n iq juz tylko wlosienica. Za
wolal ktos: Stac! To n ie moze bye arcybiskup, arcybiskupy t ak
nie chodzq. Moze nie bylo go w palacu. P odstawili kogos bardzo
podobnego, jakiegos ubogiego czern ca. Przywleczono z palacu po
bitego Grzegorza Uszackiego, bo wciqz byl przytomny. Kazano
mu przysi~ga c: Kuncewicz to jes t, czy nie? Uszacki potwier dzil,
bo zadnych w14tpliwosci przeciez nie moglo byc. A co do odziezy,
to zawsze tak chodzil, nie inaczej.
Zawleczono go na szczyt wzg6rza , nawislego nad brzegami rzeki
i zrzucono na d61, n a brzeg. Na dole zdar to zen rowniez wlosie 
n i c~, a wypelniwszy ji! kam ieniam i, uwiqzano u szyi. Takze do
nog przywiqzano kamienie. Wsadziwszy w cz61no, powiez!i par~
wiorst od Witebska, na gl~bi~, i tam w rzucono w wod~ .
P alac w tym czasie r ujnowano i rabowano: wyniesiono zen
wszystko, co tylko dalo si~ z miejsca poruszyc, piece r ozbito, po
niszczono dokumenty cerkiewne, hramoty nadan ma jqtkowych cer
kiewnych, wszystko. Na nogach, choc tez pobity, zostal tylko stroz
palacowy, Andrzej. Kantakuzena jacys milosierni ludzie poniesli
do chirurga miejskiego, Ojca Doroteusza znaleziono porzuconego
nad brzegami rzeki, zaopiekowali si~ nim bardzo zyczliwie Zydzi
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witebscy, a ukrywszy u siebie, zaraz dali lekarzowi 10 floreno w
zlotych, aby mial staranie jak najlepsze.
Stalo si~ zatem to, co mialo si~ stae, lecz jui kolo poludnia
okazalo si~, ze cos jest calkiem nie tak, jak mialo byc. Umilkly
dzwony bij~ce na trwog~, leez ani jeden dzwon nie zaczql bie n a
triumf i radose, a w ealym miescie, w iadnej cerkwi nie znalazl
si~ ani jeden d uehowny, ktory odwaiylby si~ wyjse ze Sluibq
Boi q. Bramy cerkwi byly zawarte na glucho tak sarno, jak drzwi
koseiol6w laciilskieh. Witebsk wygl~da l tak, jakby mor byl: pu 
s te uliee, puste place, za trzasni~te okienniee, eisza. Ludzie sie 
dzieli po domach, nie patrzyli sobie w oczy, s umowali. P rzewod
nicy spisku wr6ciwszy do Witebska pod wieczor, nie poznawali
lud zi. A tei i ludzie patrzyli jak na obcych, odwracali si~. Nocq
poslyszano krzyk na k t6r yms podworcu. Obwiesil s i~ n a belce ten,
k t6r y pierwszy Jozafata uderzyl.
Noeq r uszyli z Witebska goncy i kurierzy z w iadomosciq. NOCq
tei p o ez ~l i uciekae z miasta winni. Rano zaq~l a dzialae gr odzka
i zamkowa komisj a, zas rajey wszcz~li aresztowania. Spisywano
listy. Dzien listopadowy wstaw al bar dzo szary pod niebem zawle
ezon ym nisk imi chmu rami i lotnymi, m ijajqcym i fal<\mi didi u.
I d alej dzialy si ~ rzeezy niezwycza jne. Po jednemu, po dwoch
i trzech, potem k upam i szli nad Dz win~. Stali po brzegaeh , pa
t rzyli w czarnq, jesiennq w od~ . Coraz w i ~ ce j ieh bylo. Potem nie
smialo w ypl yn~ ly cz6lna, ludzie z sieciami, z bosakami. Macali
po dnie, ciqgali sieci. P o brzegach juz ludzi mrowie. I w ciqi ci
sza. To trwalo p i~c dni, dopiero czwartego dnia ogloszono na
gr o d~ , 100 flo ren ow za znalezienie eiala. Szostego dnia znalezli
i w yci q gn~li.
Byl pobity, z ranq w ro zr~banej glowie , calkiem n agi, z tq uwi q
za n ~ u szyi wlos ienic~ pelnq kamieni. " Z przyrodzenia byl sma
glawy i greck iej budow y eiala, a teraz byl bialy" - zeznal Iw an
Chodyk a, swiadek . Blady byl Jozafat , lecz ealkiem nie zmieniony,
az dziw. Pan Chrapowicki, szlachcic w itebski, nakr yl t o n agie
eialo k ilimkiem .
,
Rzekl kt6rys, jakby s i~ czepial nadziei: Moze to nie on jest.
Rzek l dr ugi: Ch cialbys, aby si~ nie stalo to, co si~ stalo. Ale
to jest Kuncewicz. I ty w iesz, ze to on.
Byl w tlumie m ieszczanin wilenski, prawoslawny, k t6r y za k u
pieckimi interesami p r zy jeehal, a tram na t~ spraw~ . Ten mruk
nql w powietrze p rzed siebie, jakby do nikogo:
- Witebszczanie, u bili w y przepi~knego czlowieka.
I zaraz k tos obok s to j ~cy p ierwszy zani6s1 si~ plaezem. Rozdar
la si~ cisza i placz stal si~ powszechny. Cz6lnem przywiezli cialo
pod zamek, a potem spletli nosze z w ikliny i praw ie si~ bili: kto
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b~dzie nios!. R~ce kladli na zabitego. Szli przy nim, mieniali si~
przy nosidle, jakby to wielki zaszczyt by!. A ci sami ludzie byli,
k torzy tak niedawno stall wrogim Uumem na podworzu i wolali
o srniere. Wi~c co si~ stalo z ludzmi. Strach?
Owszem, byl strach, bo dobrze wiedzieli, co b~zie: srogi sqd
b~dzie za ubijstwo. Lecz gdyby to tylko strach byl, rozbiegli by
s i ~ wszyscy, ktorzy byli pod palacem. Rus szeroka, Moskwa bli
sko, Uk raina nie daleko, nie tak znow trudno schowae si~. Toe
Srnotrzyski nie szpilka, znaczny czlowiek, a kiedy wyjechal z Wil
na po zabojstwie Jozafata, dlugo nie wiedzian o, gdzie jest. Tlum
pod palacem byl wielotysiEiczny, a ledwie kilkudziesiEiciu ucieklo,
reszta zosta!a. Natomiast - gdy wiese si~ rozniosla - ani jeden
biskup dyzunicki z konsekracji Teofanowej nie usiedzial n a swo
im miejscu, rozbiegli siEi na czas jakis, pochowali, choe n a Uk r ainie
czy Wolyniu byli calkiem bezpieczni i nic im fiie moglo b ye. Mar
twy Kuncewicz wyr6s1 ponad Cerkiew.
Urwaly siEi skargi i pisma ulotne, i jeszcze nigdy tylu ludzi nie
szlo do Unii. Mial pase strach na unit6w. Nie tylko, ze nie padl,
ale jeszcze lud zie czuli siEi jakby podniesieni i utw ierdzeni. Jakby
nowe zycie poczEilo ise przez t~ smiere. Jakby w ielkie sl0l1ce wze
szlo nad niepewnymi, r ozpraszajqc mrok.
Przewieziono cialo do Polocka. A gdy niesiono je z cerkwi zam
kowej w Witebsk u na 16dz, znow WiWbszczanie odsun ~ li d elegacj~
po!ockq. I widziano placzqcych ubijcow , blagajqcych 0 milosier 
dzie P ailskie, a Jozafata - 0 przyczynienie si~ za nimi. I szli w
pochodzie tak ze kalwini z pastorem, i szli wielkim tlumem Zy
dzi, pornnqc, ze Jozafat zawsze z nimi rozmawial bez pych y i po
gard y, zyczliwie. Gdy przyszly potem przesruchania b eatyfika
cyjne, i ydowska gmina witebska z w ielkq natarczywosciq zqdala
prawa zlozenia zeznan, a choe nigdy dotqd n ie bylo to praktyko
kowane w K osciele, d ano jej t~ moznose. Praw oslawni zas ? - nie
bylo w 'Witebsku pr awie nikogo, kto nie wyznawalby J ozafa ta
swoim prawym pasterzem.
Zaraz nast~pnego dnia Dzw ina stan~la lodern.
Bardzo dlugo lezalo cialo Jo'z afa ta pos'Todku katedry polockiej,
bo Iud w ciqz s i~ cisnql dookola i chowae nie dawal. A tak lezalo
calk iem niezmienione, a nawet pi~kniejsze niz za i;ycia; pan Tysz
kiewicz t ak swiadczyl, i wszyscy.
Arcybiskupem metropolitq polockim zostal Antoni Sielawa, ba
zylianin, uczen Jozafatowy.
9 grudnia Zygmunt III ustanowil komisj ~ sledczo-karnq dla
sprawy w itebskiej, i dal jej wszelkie pelnomocnictwa. Weszli don:
Lew Sapieha jako przewodniczqcy, wojewoda witebski Samuel
Sanguszko, kasztelan mscislawski Krzysztof Sokolitiski, referen
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darz i notariusz WKs Litewskiego Aleksander Gosiewski, Alek
sander Sapieha z Orszy i Mikolaj Zawisza z Polocka. Komisja
pr zybyla do Witebska 15 s tycznia 1624 i dobrala sobie osmiu jesz
cze czlonk6w miejscowych : chorqzego Michala Uniechowsk iego,
s ~dziego Samuela Starosielskiego, p o ds ~dka Jana Dermonta-Sie
nieckiego, Jana Uzienieckiego, s~dziego Filipa Osipowskiego i no
tar iusza Wasyla Szapk~-Kotelskieg o. Z Polocka jeszcze J ana Skir
muntta i z Witebska Krzysztofa Budziewicza. Byli tez na sledz
twie przedstawiciele metropolity Rutskiego i kapituly polockiej
oraz domowni cy i sluzba Jozafata z dni t ragedii. P r oces trwal od
17 stycznia do 22 lutego 1624 i zostal zapisany jako "czarne dni
Witebska".
Z pana Sapiehy opadly wszelkie dyplomacje i wszelka p ami~c
o racjach politycznych. Tak wlasnie si~ teraz zachowywal, jak by
mu rodzonego brata ubito, i wlasn a jego sprawa byl:a, wlasna
§mier telna uraza. Opanowany i chlodny, z nier uchomq twarzq,
bardzo si~ staral 0 sqd sprawiedliwy, zadnych swiadk6w n ie od
dalajqc i sluchajqc kazdej obrony, a pilnie s i~ strzegqc, aby nie
w innych nie uderzye. Lecz B6g swiadkiem : nic nie mog! poradzie
na to, ze w sercu rna jakb y chlodn y kamien . Surowo sq dzil. Kara
smierci padla na d w adziescia p a r~ glow, w tym na Nauma Wolka
i Sam uela N iesz~ , ra jc6w. rnni, k torych u dzia! w napadzie, za
b6jstwie, zn ~ caniu si~ i naigrywaniu z zabitego oraz rabunku zo
stal udowodniony ponad wszelkq wqtpliwose - pouciekali zawcza
su, zaraz nOCq po krwawej niedzieli; a by!o takich 75. Ci otrzy
mali wyroki zaoczne, a jesliby uj ~to ich, mieli bye karani na gar
dIe. Jednakze nie w iadomo 0 zadnym z nich, aby zostal uj~ty.
Oskarzonych, przeciwko k torym dowod6w nie b ylo, zwolniono.
Sprawa pobitych i poranionych d omowllikow J ozafata zostala wy
lqczona: mogli, jeslib y chcieli, doc h od~ic sw ych k rzywd z oskarze
nia prywatnego.
Co bylo zastanawiajqce: ze wszyscy skazani z jednym tylko
w y jqtkiem (a i ten byl spoza Witebska) p rzyj~li przed smierci'l
Uni~. Trudno to interpretowae w kategoriach oportunizmu, gdyz
opcja ta nic juz nie mogla zmienic, w niczym pomoc, zadnej ko
rzysci dac, nic. Wi~c tak to wyglqdalo, jakby w smier ci szukali
r~ki tego samego czlowieka, ktorego za zycia odrzucili.
Krol Jegomosc z Warszawy m oze i slusznie z dystansu rzecz oce
nil: dur spadl na miasto, i jesli k to gl6wnie winien, to ci, kt6rzy
go siali. A miasto, ze dalo si~ op~tae. Ten poglqd potwierdzil
si~ w sledztwie, bo wlasciwie n ikt nie umial rzec: dlaczego on
wlasnie poszedl, dlaczego krzyczal, dlaczego bil.
Odj~to Witebskowi prawa m ie jskie, magdeburskie, i ratusz zbu
rzono, a na jego miejsce postawiono karczm~ na wstyd. Poddano
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Witebsk pod wladz~ wojewody, skasow an o wszelkie ulgi podat
kowe i swobody, myto mialo ii;e na skarb pailstwa. P adla n a mia
sto klq t wa koscielna na 1at pi ~ e i pozdejmow ano wszystkie dzwo
ny za wyjqtkiem katedralnej cerkwi, gdzie J ozafa t spiewal swojq
ostatniq Jutrzni~. Dopiero w 1628, w czasie pierwszego procesu
beatyfikacy jnego, w czwartq niedziel~ Wielkiego Postu, przyszli
wszyscy razem z wojew odq przed palac biskupi, gdzie obrado 
wala Komisja Apos tolsk a, a wywolawszy jq, prosili Antoniego
Siela w ~ 0 pokut~ i rozgrzeszenie. Jakoz spowiednik6w dal i klq
tw~ odjql, I zn6w dzwony bily w Witebsku. Az do r ozbior 6w
Polski nie bylo w Witebsk u ani jednej cerkwi dyzunick iej. A pra
wa miejskie przywr6cono w 1641 za zaslugi wojenne.
Na razie zas 22 lutego 1624 podpisano wyr ok. Brak na nim pod 
pisu pana Sanguszki, wojewody; oSqdzil, ze jest stronq zaintere
sowanq, bo to on przeciez bierze pod wla dz~ ponizone miasto.
Gest byl ladny.
M6wiono - i sam krol tak mniemal, i nun cjusz - ze Sapieha
przebral miar~ . Moze to bye: ze za s urowo osqdzil. I n ie dowie
dzial si~ nikt, co wlasciwie dzialo si~ w duszy tego czlowieka. Tak
niedawno zarzucal Jozafatowi srogose, twardq r ~k~ , brak w yro 
zumialosci i milosierdzia. A przeciez J ozafat, gdy zyl, ani w P o
locku, ani w Mohylewie, ani gdzie indziej nie do chodzil swych
krzywd i uraz, a skargi - przeciez wie - byly na powietrzu pi
sane, i jego w lasne zarzuty niesluszne. A teraz on, s~ d zia ... Wla 
snie: mial jakby zal do Jozafata, calkiem nierozumny, ze tamte
jego kanclerskie zarzuty byly nieprawdziwe. Bo gdyby byly praw
dziwe, moze w nim, wojewodzie wileilskim i kanclerzu, nie by
loby teraz tej kamiennej twardosci i chlodu. Gdyby bo daj w cz~
sci zawinil Jozafat, Sapieze latwiej by bylo 0 milosierdzie i 1i
tose.
W katedrze unickiej polockiej Lew Sapieha siebie i swojq 1'0
dzin~ powierzyl opiece tego, kto1'Y tu lezal pod posadzkq. Lecz
nie powa zyl si~ pochwalie: pomscilem ci~.
Powiedzial co innego: wybacz. I podgolonym czubem dotknql
kamienia.
Nie min~lo wiele lat, gdy syn kancle1'za litewsk iego, dw ojga
imion Lew Kazimierz ks iqz~ Sapieha w lozyl cialo Jozafata w gdail
skiej roboty sarkofag rzezbiony w czystym srebrze.
Dnia 30 kwietnia 1624 po zapoznaniu si~ z dokumentami p rze
slanymi przez Rutskiego, Kongregacja de Propaganda Fide zlozyla
wniosek 0 wszcz~cie procesu beatyfikacyjnego S lugi Bozego J o
zafata Kuncew icza, arcybiskupa unickiego Polocka. Po bardzo
wielu przesluchaniach i badaniach dekret beatyfikacyjny ogloszo
no 16 maja 1643; a podpisal go Ur ban VIII. Dekret zas kanoni
7 -
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zacy jny podpisal P ius IX dnia 29 czerw ca 1867, po Powstaniu
Styczniowym.
14. Niechaj mi wybaczy swif;ty Jozafat, ze - dzieje te po krot
ce spisu jqc - ni slowem jednym nie wspom nialem 0 licznych jego
cudach stwierdzonych niewqtpliwie od dnia tego, gdy w polockiej
cerkwi katedralnej, na oczach tysi~czny ch tlumow znajomy wszy
s tkim Petro Dankowski, ociemnialy od la t, ktory i chodzic nie
m ogl bez slugi, docisnql si~ do stop trumny Jozafatowej, gdzie
owa wlosienica wypelniona kamieniami byla zlozona. A gdy z wia
1'q i nadziejq przetarl slepe s wo je oczy skra wkiem wlosienicy r az,
drugi i trzeci, wzrok odzyskal.
Niech mi wybaczy Jozafat K uncewicz, ze 0 cudach nie pisz~.
Sqdz~ jednak, ze nie bylaby pelna ta opo wiesc (a i tak pelna nie
b~d2;ie), gdyby jej nie uwienczyc pr zedziwnq sprawq Melecjusza
Smotrzyskiego, dyzunickiego ' arcybiskupa Polocka, przeciwnika
. Joza£ata.
Pewnie to nie cud: to, co si~ stalo ze Smotrzyskim. Lecz rzecz
wielce dziwn a.
Rezydowal Smotrzyski, jako si~ rzeklo, w Wilnie u sw. Ducha.
Gdy w Witebsku zabito Kuncewicza, Smot1'zyski byl wstrzqsni~ty
i nie mogl si~ odnalezc, a bar dzo mu bylo daleko do r adosci. Bylo
raczej tak, jakby ,...... pewnie nogi n a szczeblach drabiny stawia
jqC - spadl nagle i osunql si~, gdyz szczebel s i ~ zlama!. I z dnia
na dzien bylo gorzej.
Krew zabitego wolala do niego z ziemi.
Wolala' przede wszystkim do jego sumieni a: czul s i~ wspolwin
n ym, czul s i ~ sprawcq p osrednim. To on burzyl przeciwko Unii,
wciqz i n ieustannie. Czy naprawdG byl obroncq Cerkw i i prawo
slaw ia? A gdy pisali wszyscy owi Zyzanie i P hilalety oblcizeni klq
tWq cerkiewnq za bl~d y heretyck ie - co uczynil ? Mq dre rady
szeptal do uch a bratczykom, lecz glosu nie podniosl,· a bractwo
tamtych piescilo, bo w smak mu byly one kalwinskie nauki. Kim
ze tedy byl on, Smot rzysk{? Czy nie lqtkq, czy nie k ukielkq, kto
rq na jarmarkach ciqgajq niewiadome nitki? Taki mC\ dry , taki uczo
ny, taki pobozny, a widziec nie chcial, n ie poj ~ t e . Gdy z konse
kra cji Teofanowej zostal arcybiskupem naprzeciw Kuncewiczowi,
nie omieszkal bronic gorqco sprawy Teofana , sprawy restytuowa
nej h ierarchii dyzunickiej, a zeby prawd~ rzec, to i s woj.ej wla
snej, wlasnego wyniesienia. P rzez pierwsze trzy la ta rZqdow Jo
zafa ta szlo ku pokojowi na Bialorusi, a Cerkiew uszczerbku nie
miala, przeciwnie. To jego, Smotrzyskiego ksiqzki i pisma za
m ienily ten kraj we wrzqcy kociol. Czy napr a wd ~ wierzyl, ze
Kuncewicz jest wrogiem Cerkwi i zdra jcq? Moze i wierzyl. Czemu
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jednak klamal, ze Kuncewicz lacinnikiem zostal i w Warszawie
Cerkiew lacinnikom sprzedaje? Czemu calkiem swiadomie skla
mal, piszqc do mieszczan witebskich, ze z woli kr61a i za
jego zgodq on, Smotrzyski, jest prawym arcybiskupem Polocka,
a takoz biskupem Witebska? Kiedy si~ stala ta przekl~ta godzina,
w kt6rej klams two przestalo wadzic poboznosci'? I z jakiej przy
czyny? Zacietrzewienia? Ambicji? Uwierzyli mu, a idqc na palac
arcybiskupi, mogli dzialac w dobrej wlerze. Uwierzyli m u, i na
wet uniwersal6w kr6lewskich, kt6re t~ rzecz pr ostowaly, nie
cheieli sluchac. Za bili Kuncewicza. A sami teraz dadzq glowy. A
on tu ealy czas bezpiecznie siedzial, a tylko pisal, pisal, pisal,
i weiqz mu .si~ zdawalo, ze ma czyste r~ce . Jesli tamci dadzq t e
raz glowy, to takze przez niego. Ilez Sillierci. Tak, n ie da si~ tego
ominqc, ani wymazac: jest winien. Winien. Winien.
Podobnie tez mniemali po cichu obywatele wileitscy, nawet pra
woslawn i. Tu takie dur opadl, a chociaz trwali przy dyzunii, zo
stawala przeciez ta gola i niemila prawda: ze to z powodu Smo
trzyskiego zginql Kuncewicz, a teraz przyjdzie noc na oszukane
miasto Witebsk. Jakos pusto robilo si~ wok6l Smotrzyskiego,
i twarze byly nieszczere.
Krew Jozafata wola!a takze i do jego intelektu. Bardzo m alo
jest takich, kt6rzy gotowi byliby umierac za praw d ~, a zgola n ie
widziano nigdy, aby kto umrzec si~ godzil za klam.stwo i nie
prawd~. Kuncewicz dobrowolnie poszedl na smierc. Jakie tedy
ma si~ sprawa, jesli to ten unita byl przy prawdzie? ..
Smotrzyski byl m6zgowcem. Byl z tych, kt6rzy nie majq zwy
ezaju uciekac od niepor~cznych mysli. Ksztalci! si~ na zachodnich
uniwersytetach i katolicyzm nie byl dla niego sprawq zabobonnych
trw6g i irraejonalnych obrzydzen, a jednose Kosciola nie m usiala
bye d Ian spraWq podst~pnych zasadzek, jak tutaj m niemano . K o
ehal Cerkiew, tak. Ale kochal takze i wolnose myslenia. J uz w wi
leitskim monasterze dyzunickim siedzqc, napisal dwie ksiqzeczki,
PaLin odi~ i 0 poehodzeniu Ducha Swi~tego, kt6re brae twa cer 
kiewne kazaly palic, jako nazbyt lacinnikom przychylne i zara
zone "katGlictwem". Smotrzyski wybral w koncu prawoslawie,
bo jego l'aeje zdaly mu si~ bezpieczniejsze dla Cerkwi, m imo wszy
stko. Bardzo daleko zaszed! w tym zaangazowaniu, nawet i tam,
gdzie bylo juz jawne klamstwo. A teraz by! niespokojny. Czu!
siE; upokorzony, ezul siE; powalony Silliereil:l Kuneewieza.
Wy jecha! z Wilna, zjawil si~ w Kijowie. Ch eial szukae pr awdy
prawoslawia, ehcial odzyskae utraconq r6wnowa g ~ duch a. J ed
nakze to Kij 6w raezej szukal u Smotrzyskiego tego wlasnie, czego
mu teraz brakowa!o. Metropolita Hiob Boreeki, k onkuren t Rut .)
skiego, r6wniez nie wydal si~ Smotrzyskiemu takl:l zn6w na jpew
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llleJSZq opokq prawoslawia. Rodem ze Lwowa, ogromnie si~ bal
K ozakow, i to bylo najglowniejsze; lecz wcale m u s i~ · nie podo
balo, ze p atr iarcha siedzi w Konstanty nopolu mi ~ dz y p otu r czen
cam i. Gdyby P atr iar cha Car ogrodzki m ogl byl i zechcial uczynic
Uni~ , Borecki bez zadnych obiekcji poszed lby za n im.
SmotrzYl'! ki pojechal do K onstantynopola. Zastal t am na tronie
patriarszym swego d awnego znajomego z Aka demii Ostrogskiej,
Cyr yla Lukar isa , k tory nawet nie k ryl swego kalwinskiego od
szczepieilstwa. Zas tal tez katechizm y pr awoslawne, ktore wcale
nie byly prawoslaw ne. Tu po raz pierwszy pr zyszlo m u na mysl,
ze wlasciwie n alezaloby przen iesc Patriarchat Carogr odzki choc by
i do Rzeczypospolite j, j k ogo innego posadzic na tronie, gdyz ten
t utaj jest herezjarchq i n ie m a prawa przewodzic prawoslawiu.
P ojechal d o J erozolimy, d o Ziem i Swi~tej . Grzebal w s tar ych
ks i ~ go zbi or ac h klasztornych i zna jdowal tam rzeczy, 0 k tor ych
nikt w Euro pie naw et poj~cia nie mial, ze takie m ogq byc. P o
szedl nocq d o Ogrodu Oliwnego, gdzie p osk r~cane od star osci oliw
ki s taly w rt~ ci o wy m blask u ksi ~ zyca, i byla cisza. Strach m u
siadl na k ark u : ze m oze az dotqd byl ·Spiqcym Uczniem, k tory
zostawil Nauczyciela w g odz i n ~ Smier telne j tr wogi samego. Uciekl
stam tq d do swoich ksiqg.
Czegok olwiek by chcial, albo nie ch cial, mlyn myslen ia k r~ cil
s i~ n ieublaganie. Smotrzyski doszedl do przek onania, ze nie ma
zasadniczych roznic pomi~ dzy pr awdziwq wiarq prawoslawnq i Za
chod em. Wszystko zas, co przez wieki naroslo wrogie z obu stron 
w y l~glo si ~ n a jbard ziej z winy ludzi. A takZe z r ozni c j ~zyk a ,
z nieprzetlumaczalnych roznic poj~ c io w ych i odcieni znaczeni o
wych , z tr ud nosci komu nikaeji, z podkladu r oznic k ultu rowych,
a takZe urazow i ambieji - i zaslugu je na usun i~ cie . Gdyz wszy
stkie te sprawy ludzkie Sq za male i nazby t m ialkie, aby im da
wac pierwszeils two przed jednoseiq Ciala Ch rystusowego.
K u ncewieza n ig dy tu nie bylo. K uneewiez nigdy n ie' widzial ani
Ko nstantyn op ola, ani Ziemi Sw i~ tej, k tora doprawdy jest P iqtq
Ewangeliq. K uneewiez nigdy nie siadywal w lawaeh europejsk ieh
u niwersytetow, a ni tez nad tymi t u bardzo starymi ks i~gami , kto
r e greck q mowq gadajq p rawd ~ 0 K o s e ~el e. Cykady za k amien
nym ok nem tez chyba 0 tym gadajq. K uneewicz nigdy ieh nie
slyszal. Caly byl tamtejszy, rusko-polski, z pogranieza, cerkiewny
prowincjusz. Z bystrq glowq i wielkimi zdolnosciami, tak ; lecz
jednak prowincj usz. To jednak nic nie znaczy, zupelnie nic. Bo
K uncewiez mial r a cj ~. Bo pr awda byla przy Ku ncewiczu . Wie
dziony pr a w d ziw~ poboznoseiq i wielkq wiarq, i przyrodzonq by
strosciq umyslu - ten prowincjusz mial od poczqtku szersze spoj 
rzenie, szerszy, bardziej uniwersalny oglqd i oddech swobod nie j
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szy nizli on, po wszystkich swoich n aukach. Dziwne: nie wydalo
si~ mu to upokarzajqce.
Smotrzys ki wrocil i w 1627 zlozyl na r~ce metr opolity Rutskiego
uni jne wyznanie w iary. P rzeszedl na Uni ~ i osiadl w klasztorze
bazyli anskim w Dermaniu na Wolyniu.
Zagotowalo si~ . Unici patrzyli nan pr awie z oslupieniem. Pr~ 
dze j by si~ spodziewaIi, ze sam papiez rzymski pokaie si~ na Rusi
(co, jak wiadomo, calkiem niemoiebne), a nizeli, ze Smotr zyski zo
s tanie u nitq: on, k tory cale swoje: dotqd zycie straw il na w aIce
z Uniq. Prawoslaw ni zas pa trzyli nan w ilkiem , nie b~ obr zydze
nia i oskarzali 0 chwie jnosc, zdrad~, oportunizm, koniunktu ra
Iizm. 0 strach.
Bac si~ n ie bylo czego. Rzeczpospolita, gdy dopieklo, umiala byc
naw et okr utna, zas poIscy panow ie, choc po Paryiach i Padwach
za mlodu chow ani, pot rafil i isc przez ogien i krew, dym i pale
nie gorze j Krzywonosa, i wcale n ie inaczej. Lecz Rzeczpospoli ta
nigd y nie byla p am i~tliwa - moze z lenistwa, a moze po cz ~s ci
takie i dla tego, ze takie miala obyczaje i taki sposob bycia. Smo
t rzysk i nie mial si~ czego bac. Opinia publiczna widziala w nim
posredniego sp r aw c~ smierci Ku ncewi cza , to p rawda. Gdyby jed
. nak chcial pozostac dyzunitq, n ic by mu nie bylo. Mogl osiqsc
boda j w k ijowskiej Lawrze (co tez m u proponowano , gdy byl w
Ki jowie) i mogl takie swobodnie pisac nada! swoje ksiqzk i niech 
by pod pscudonimem , jak nie jednokr ot nie czy nil dotqd on sam,
i inni. Nic by m u nie bylo. Jesli zas m imo wszystko bal si ~ ai tak
bar dzo i ze st rachu pr zeszedl na Uni~ , mogl tez -siedziec spokojnie
w jakims klasztorze bazylianskim , i tez nic by mu nie b ylo. Co
najw yzej pokazywano by go czasem, jak osobliwe zw i e rz~ : w i
dzisz, to jest te n Sm otrzyski...
A on zrobil inacze j. WIasnq glowq i wlasnymi r~kom a jql bu
r zyc to wszystko, co do tqd budowal. Wziql si ~ do pisania. Z tq
samq pasjq i tym samym zarem, a takie i talentem , z jakimi do
tqd budowal przegrody, mosty burzyl i walczyl ze zjednaniem 
tera z jednosc t ~ jql budow ac i b urzyc przegro dy. Sam z sobq daw
nym polem izowal; sam siebie dawnego pogrqzal i obalal, n aw et
i wysmiewal bez krzty lit o§ci. Sypaly s i~ te jego opracowania i li
sty, jak z rogu. Slusznie napisal 0 nim bisk up Susza: "Szawel
i Pawel Ruskie j Cerkw i". r czul si ~ w t ym bardziej wolny, i bar
dzie j prawdziwy. Istotnie: byl kiedys Szawlem. Lecz z przyczy ny
smier ci Jozafata, ma rtwq jego r ~k q powalil go Bog na zi emi~ ,
i spraw il p rzemi a n~ .
P isal p i~ k ni e , i znow z ac z ~ t o 0 nim mowic: " Cyceron polski".
"Nie patrzcie na d awnosc dy zunii, ale uwaiajcie pr zyczyny po
wstania jej, post~pku i umocnienia si~, i jak jq P an Bog niewolq,
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nierzqd em, n ieplodstwem i glodem Slowa Bozego c i ~zko pokaral,
jak jej w n iczym nigdzie, n a swiebodzie ni w n iew oli nie blogo
slawi, i niczem jej nie lubuje. (.. .) Wsz~dy rzeczy i spraw zba
wiennych obch6d jak n ajmu i musu : byle tylko bylo, byle si~ od
prawialo ... P osluszenstwo zakonnicze zakrzeplo, pieczolowanie star
szych zamarlo. Duchow nika m~za mi~dzy zakonnik ami ze swiecq,
a m i ~ d zy swietskimi nie szuka j. Szkoly upadly. Napielo cerkiew
ne usta je. 0 dyak a dobrego tr udno, 0 swiaszczennika uczonego
trud niej,' 0 kazno dziej~ mqdrego nie pyta j. (.. .) Duchowienstwo
wYZsze i njZsze u swoich przyszlo do zniewagi: w Moskwie je
b ojar owie, jesli po mysli ich w sprawach duchownych nie chodzq
knucq, i n ie pas terze pasq owce, ale trzoda pasterz6w. A skqd do
takiego ponizenia pokaranie? Ni zinqd zaiste, iz oni ma jq w znie
w adze Ojca O jc6w , dlatego je tez Pan B6g podal w z niewol~ lu
dzi om swietskim"... (Exaet hesi s).
A do b r ach va wilenskiego w liscie: "Wierz temu, przezacne
bractw o, ze, jak Zyzaniom tym uwierzywszy zblqdzilos, zblqdzisz
i teraz, jesli si~ n ie postrzezesz, a za tymi praw dy Boze j i pra
wych w iar y dogmat6w wyklinaczami ud asz si~. Bym za twe wiel
kie ku mn ie dob ro dziejstwa nie byl tobie powi nien, bym nie byl
monaster u twego wilenskiego archimandrytq, b ym nie byl Cerkwi
Ruskiej archi jerejem, m il czalbym. Ale wszys tkiego tego trojga
pow innosc t a jest, abym ci~ w tyrn upom nial i przestrzegl".
Po praw dzie, to byl u nitq szczeg6lnym. Uzywal poj~c "Unia",
"unita", gdyz byly potoezne, ale ich nie lubil. Mial si~ za pr awo
slawnego - teraz jedn ak sqdzil, ze prawoslawie, prawy spos6b
slawienia i wyznawania B oga jes t w jednym Koseiele, n ie w roz
dar ciu. I slawi l Rzym za t ol e r ancj~ , za zrozumienie tego wszyst
kiego , co z calkiem ludzkich powod6w m ogio jeszcze dzielic. Toe
Rzym nie wym agal nawet od zjednan yeh, aby p r zy j ~li zachodniq
wia r ~ w ogien czysccowy: bo prawoslawni Sqdzili, ze ~ przyczyny
rnilosier dzia P anskiego nie rn a czyscca dla zbawionych , zas Ch ry
s tus, zm artwychwsta jqc, n ie n a prozn o zlamal bramy otchlani. No
i dob rze, Rzym owi nie wadzila ta wielka wiara w milosierdzie
Boze i odpuszczenie.
Nie n a pr6Zno wolala krew z ziemi. Tak spotkali si~ ei dwaj,
ktor zy t ak dIu go s tali n aprzeciw siebie: Kuncewicz i Smotrzy
sk i - poprzez smierc. Dzis Kuncewicz byl dl a Smotrzyskiego Czlo
w iekiem Bozym i Sw i~tym Panskim, k t6rego on eu dzyrni r~koma
w trqcil w srniere, a tamten jedn ak go odn alazl i zabral, i przy
ciqgnql, i w r amionach zamknql. A choe eialo lezalo pod kamie
n iem w katedrze polockiej - Zyw byl. Bo gdyby n ie bylo w nim
zyeia, jakzeby zwyei~zyl?
Wiadomo: duszochwat.
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Smotrzyski m ial to duszne przekonanie, ze zapadlo w nieist..
nienie to ws zystko zle, k t6re dotqd bylo mi~dzy nimi. Ze wy
baczyl mu Kuncewicz od r azu. I ze jest r ad - tam, gdzie jest,
w r~ku Pana. Nie ze zwyci~stwa, lecz z pojednania. Bo przeciez
zawsze pojednanie bylo mu najdrozsze. On, Smotrzyski, jak umie
i moze, na sw6j literacki spos6b czyni teraz t~ jednosc ; p6zno,
lecz jednak. Aby nie bylo r ozdarcia Ciala Chrystusow ego. I aby
Rus nie niszczyla Rusi. Czul si~ spokojny, i w mocy milosierdzia
P anskiego.
A w RzeczypospoIitej nie znalazl s i~ juz ani jeden biskup la
cins'ki, kt6ry by pomyslal 0 koncu Unii. Unia - to jest Ku nce
wicz. Czlowieka, k t6ry dal zycie za swojq wi ar~ i krwiq zapie
c z ~ tow al s pra w~ nie d osi~gniesz.
15. A cialo Ku ncewicza mi alo swoje niespoko jne dzieje. W czas
wojny 1653 r oku u wiezion o je i chowa no po r6znych miejscach
Rusi , Litwy i P olski. P otem wr6cilo. Gdy car Piotr w 1705 zajql
Polock, bardzo pilnie go szukal, zamierza jqc spaIic, Iecz trumn~
J ozafatowq uwieziono cichcem do Bialej Podlaskie j, pod opiek~
Rad ziwiHow. Car sprawil m asakr~ bazylianom: jednego ubi! w
gniewie, a trzech innych - ze znali m iejsce - kazal torturowac,
a gdy nic nie powiedzieIi, obwiesil i kazal ciala spaIic, a katedr~
zamienil na magazyn. Od 1764 cialo J ozafa ta bylo zamurowane
w m urach zamku i t ylko trzy osoby w iedzialy 0 tym. W 1765 po
tajemnie je wyj~ t o i przeniesiono do klasztoru bazylianskiego w
Bialej. Tam tei lezalo, a ludzie si~ przy nim modliIi, dozna jqc wy
sluchania. A choc wladze carskie Un i~ zlikwidowaly, nikt nie
smial tknqc tej t rumny. J ednakie 'W 1864 skasow ano. bazylianow,
a kult Jozafata (kt6rego w ladze powstancze oglosily patronem)
stal si~ solq w oku. Chcian o je podac w zapom nienie , usunqc, za 
mknqc cwo cialo. Lecz nawet na jposluszniejsi duch owni prawo
slawni, choc pod nakazem, nie chdeli t rumny tknqc, az na roz
kaz gubernatora Gromeki zniesli je w podziemia zandarmi, przy
sypali tru m n ~ piaskiem i sm ieciami, a wejscie zamurowali i za
stawili . I z amkn ~la si~ nad J ozafatem ta niby niepami~c , jak kie
dys czarne fale Dzwiny. Pozorna byla, bo przez caly czas zapo
mnianej dzis calkiem epopei opornych unitow podlaskich i chelm
skich , co bid, katowani i wywozeni calymi rodzinami na Sybir 
szli Iudzie ci chaczem nOCq pod cerkiew i na mury opuszczone
r~k~ kladli, pami~c i sil~ biorqc. A wszyscy usta mieli zapiecz~
towane i iaden nie rzekl, po co idzie.
Odnaleziono je w 1916 i vi roku nast~pnym powieziono do Wie"ci
nia .
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Lezy teraz pod kopul'l rzymsk iej b azyliki papieskiej, bardzo bli
sko sw. Piotra, Ks i~ci a Aposto16w i pierwszego Archijereja Rzy
mu - ad 1949 roku bezpieczne. 0 ile jest jeszcze na ziemi miej
" se e bezpieczne.
Todeusz t ychlewicz

MICHAL GLOWINSKI [- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r .
o kon t roli publika cji i widowisk, art. 2 pkt 1 (Dz. U. nr 20 poz.
99, ZIll. : 1983 Dz. U. nr 44 paz. 30)].
BRONISLAW MAJ [- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r . 0 k on
troli publikacji i w idowisk, art. 2 pkt 1 i 2 (Dz. U. n r 20, paz. .99,
zm.: 1983 Dz.U.nr44 paz. 204)].
MAREK P YTASZ [- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r . 0 kon
troli publikacji i w idowisk art. 2 pkt 1 i 3 (Dz. U. nr 20, poz. 99,
zm.: 1983 Dz. U. nr 44 poz. 204)].
KRZYSZTOF DYBCIAK [- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r .
O. kontroli publikacji i widowisk, art. 2 pkt 1 i 2 (Dz. U. nr 20,
paz. 99, ZIll.: 1983Dz. U. nr 44 poz. 204)].
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FORMIE W ARCHITEKTURZE

P oszuku jqc okreslenia dla sytuacji istni ejqce j we wspolczesnej
architekturze s i ~gni ~ to po slowo "plu ralizm ". Pluralizm - czyli
nie "jednose w wielosci", "rozn orodtnose" - a raczej "poko jowe
wspolistnienie" p rzeciwstawnych poglqd ow w jakiejs dziedzinie
ludzkiego poznania. P rzeciwstawnych dlatego, ze rozniq si~ przy
najmniej w jednym z podstawowych zalozen, n a ktorych musi si~
opierae kazda teoria. Slusznose p rzyj~cia takich a nie innych za
lozen moze bye potwierdzona t ylko w naukach szczegol:owych 
przez eksperyment. Natomiast w filozofii (a este tyka jest dzialem
filozofii) i - stopien wyzej - w r eligii, swiatopoglqdzie, wybor
podstawowych zalozen zalezy od wolnej woli czlowieka. A wi~c
nawet do wzniesienia pi ~lm1e j budowli jest potrzebny pewien ro
dzaj w i a r y .
Architek tura - jak kazda ze sztuk pi ~ k ny ch stoi pr zed pyta 
n iem, czy p r z e z y c i e e s t e t y c z n e jest zalezne od pi~kna
zawartego w dziele sztu ki, czy od sub iektywnego odczuwania czlo
wieka majqcego kontakt z dzielem. Sprobujmy rozpatrzee osta
tecme konsekwencje tego pytania. Dotyczy on~ rowniez innych
dziedzin sztuki, autor poprzestal: jedna k n a odniesieniu go do ar
chitektury, jako n ajlepie j mu znanej.
Jezeli przezycie estet yczne zalezy tylko od subiektywnego od
bioru widza, jezeli sarno dziel o moze bye czy mkolwiek - to mo
w ienie 0 pi~ knie w ogole traci sens. J ezeli jednak - choeby w
n ajmniejszej m ierze - owo przezycie jest wywolane pi~knem od
sloni ~tym w dziele przez czlowieka podczas pr ocesu tworzenia,
to jawi s i~ pytanie, w jaki sposob p i~kn o oddzialywuje i z czego
takie oddzialywanie wynika. A wi~c wspomniane pytanie jest w
swej istocie pytaniem 0 istnienie, natur~ i spos6b przejawiania
si~ pi~kn a w dziele sztuki w interesujqcym nas przypadku w
dziele architektury.
Wiele odpowiedzi na pytanie 0 pi~kn o w architekturze oczeku
je na swoich swiadk6w. Zadtna nie daje ostatecznej pewnosci, ale
jest mi~dzy nimi odpowiedz szczeg6lna, mocniejsze od innych po
siadajqca argumenty. 0 zadnej innej nie moilna powiedziee, ze
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znajdzie s i ~ jej potwierd zen ie w calej przyrodzie ozywioneJ, ze
w oparciu 0 niq zost ala zbudow ana prawie cala a r chitektura ist
niejqca 11::\ Ziem i. J u z same te fakty dajq wiele do myslenia. Je
zeli zas staniemy n a jej gruncie, wowczas zobaczymy interesujqce
wytlu maczenie, na czym polegal t en w ielki przelom, jaki mial
m iejsce w arch itektu rze w ciqgu ostatn iego stulecia. Rozumienie
istoty t ego przelom u jest z k olei kluczem do rozumienia archi
t ektu ry wsp6lczes'l1ej.
Od powiedz, 0 kt6rej m owa to Szesc P owinnosci 1 przek aza nych
na m pr zez s tarozytnosc w dziele Witru wius za.2 Zostaly sformu
lowan e w starozytnej Grecji, ale s tosowane b yly - mnie j lub
b a rd ziej konsekwentmie - wsz~ d z i e tam, gdzie ludzie b udo wali .
Byly wypisane w ich wn~trzu, wsp6Ine im wszystkim, choe w nie
jednakowym st opniu uswiadomione.
J ednakze "budowac wedlug powin<Dosci" nie oznaczalo jeszcze
"bu dowac dzielo pi~kne". Niemniej wazny od samy ch powinno 
sci okazal si~ sp os6b ieh stosowan ia. Okreslaly go przepisy do
tyczqce ksztalt6w i propor e ji, u wspomnianego Witruwiusza na
przyklad bardziej rygorystye21ne. " Zadna budowla nie moze miee
wlaseiwego ukladu bez syme trii i dobryeh propore ji, kt6re po
winny b ye oparte seisle n a proporejach dala dobrze zbudowanego
czIow ieka" - pisal w pierwszym rozdziale III-cie j ksi~ gi swego
d ziela. Poza obszarem kultury greck o-rzymskiej nie napisano bye
moze w t amtych czasach ksiqg zawierajqcych tak wysoko r oz
wini ~ t{' teorie b u dowy fo rmy a r chitekton icznej. JesIi jedn ak gdzie
1ndzie j moglo bra'k owae szczeg6lowych przepis6w liczb i p ro por
cji - t o w kazdym r azie ksztaltowaly si ~ tam zespoly swoistych
form decydujqce 0 Iok alnej prawdzie architektury. Bod a j na jblizsi
przela m ania tego st an u Tzeczy byli a rchitekci romanizmu i goty
leu , a zwlaszeza gotyku . ~ mi a r~ swoich m ozliwosci stosowaIi tyl
' ordln atlo, czyU uporzqdkowanle jest pelnym umlaru ulotenl em poszcze
g61nych czlon6w budowll I us talenlem proporc ji calego dzlela; ...
dls posl tlo, jest t o odpowlednle rozm leszczenle elem ent6w bud owll I uzy skanl<:
przez leh zestawlenle wykwlntu dzlela I jego jako§cl...
e ur yth mla , polega na pelny m wdzl<:ku wyglqdzle budowll I n a wla§clwym ze
stawl enlu poszczeg61nych czlon6w•.•
symetrla , jest harmonljn!! zgodnoocl q w ynlkajqcq z czlon6w samego dzlela
I w sp6Izale:in o§clq ml<:dzy okre§lonyrnl czlonarnl poszczeg6lnyeh cZIl§cI a ca
lo ~c lq dzlela...
d ecor, czyll stosownoM budowIl, polega na nlenagannyrn wyglqd zle calo§cl
skom ponowa nej z p oszczeg61nych elem ent6w uznanych za d obre...
dlstrlbutl o, czyll ekonomla , polega na w la§clwyrn rozporz'ldzaruu rnaterlalem
I rnlejscem oraz na oszcz<:dno§cl I umlarkowanlu
obllczanlu w ydatk 6w b u
n owlanych•••
I Witruwlusz:
De ATchttectura. Polskle wydanle: Wttruwtus%, PWN, War
szawa 1956.
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ko n iezbE;dnq konstrukcjE;, ieh swiat form dosye swobodnie przyj
mowal n o\,ve elementy n aznaezone manierq strzelistosci. P oza to
ogran iczenie jednakze n ie wyszli. Tak, jak wszyscy architekci t wo
rZqcy przed w ielkim przelomem ograniczali siE; do form , kt6 re
uznali za piE; kne z powodu posiadania pewnych ch arakte rystyez
n ych cech.
Ogranicze nia dawne j architektury wynikaly wiE;C nie z przyjE;
tych powinnosci, a jedynie ze sposobu w jaki te powinnosci reali
zowan o. Powinnosci bowiem n ie ok resla jq cech charakt eryst ycz
nych formy a jedynie peWine og6lne prawidlowosci jej bu do wy
odczyta ne w Nat urze. Do u wolnienia "K r 610wej Sztuk" od zbE;d
nych ogran iczen t rzeba bylo czegos wiE;cej ni z najusilnie jsze dq
zenia bu downiczych i architekt6w. Historia pokazuje, ze dokonalo
siE; to dzi ki wpr owadzeniu n owych m ater ial6w - zeliwa , a zwla
szcza - zela zohetonu. P oezqtkowo p r 6bowano wlewae je w star e
forrny - jednak nowe tworzywa te stare fOI'my "rozsadzily". Sta 
10 siE; cos, co teoretycznie bylo mozliwe od poezqtku, ale n igdy
przedtem nie zaistnialo. Zdano sobie sprawe z tego, ze piE;kno bu 
dowli nie ocrranieza siE; do wybr an ej fo r m y. Przedtem m ozna b ylo
n ie zwracae uwagi na ludzi m6wiqcych 0 wolnosci w yboru for 
my - a tacy lu dzie pojawiali siE; 0 cale wieki w czesnie j. Nat o
miast po wprowadzeniu nowyeh materia16w n ikt juz n ie m oze
przejse obok tego problemu obojE;tnie. Dzi ela piE;kn ego nie t wo 
rzy SiE; p r z e z spelnienie pewnych wymagan w ram ach jaldejs
fo rmy, i n awet nie p r z e Z oparcie siE; 0 powinnosci. Powinno
sci - jak i wymagania kazdej indywidualnej formy - spelni a
siE; d I a pie,kn a, jako cos oczywistego , prawie bez zwracania na
nie uwagi. P r zelom w architek turze na t y m wlasnie polega - n a
wyzwol eniu z k r E;pujqCego s posobu realiza cji powinnosci. W m iej 
sce obowiqzujqcego stylu po jawia siE; woln ose wyboru formy. A t o
oznacza, ze od tqd forma kaidego dziela wynika z przyj~cia m 0 z
I i w 0 sci, a nie z wypelnienia k 0 n i e c z nos c i. Wyzwolenie
architektur y (szerze j - tw6rczosci ) jest jakby odleglym "ech em"
Wyzwole nia Czlowieka dokonanego przez Slowo prawie XX wie·
k6w temu .
.
Slowo "w y zwolenie" tlumaczy caly dalszy rozw6j architektury
az do obeanych dni. P rawd ziwe w y zwol enie usuwa przyczyny te
go , Co kr~ p owalo. ale nie na rzuca silq swojej wolnosci. Aby stalo
SiE; faktem - musi zostae przez czlowieka przy j ~ t e . Tajemnicq
pozosta je, ze to. co dla jednych arch it·e kt6w okazalo siE; wyzwo 
leniem - dla drugich stalo siE; p odstawowq t rudnosciq. Majqc te
same mozliwosci k sztaltowania m ater ialu jedni u kladajq poemat 
d ru dzy formuly. Dla jednyeh piE;kno jest nOTmq wszelkiej formy,
dla drugich wybran a forma staje si ~ normq pi~lma . To wlaSnie
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ci drudzy sztucznie rozdzi'e lili fu n kc j ~ od fo rmy i majllc z gory
zalozol1q b ryl~ prostopadloscianu zajmowali si~ rozkladem funkcji
w budowli. rch budmvle r6zniq si~ mi~dzy sobll tylko rozkladem
i wielkoscill prostopadlosciennych blokow.
Trudno powiedziee w jakiej mierze dzisiejszy pluralizm powstal
jako r eakcja na rozpowszechnienie si~ zb~dn ych ogr aniczen ar
chitektu ry "pudelkowej". Tam, gdzie architektura r ozwi ja si~ nor
malni e, widae coraz szersze odejscie od tak zwanego "fun kcjona
lizmu". Nie oznacza to jednak automatycznego przy jE;cia wolnosci
opartej na no wym wypehnieniu szesciu powin noSci. Moment zala
. mani a siE; wiary w funkcjonalizm jest jednoczesnie poczqtkiem
obecn ego zamiesza nia, spowodowanego pojawieniem si~ mnogosci
i·n nych kierunk6w.
To zamieszanie okazuje si~ pozorn e z ch willl, gdy dostrzezemy
co n aprawd~ istotnego zachodzi. Ot6z pojawili si ~ architekci, kt6 
r zy odrzucajq niektore z szesciu powinnosci. Nie istniejll dla nich
zadne kryteria, zadne pewniki, kt6re bylyby szerzej akceptowane.
Kto jeszcze szuka pi ~kna - ten sam tworzy sobie zasady. Moc
argumentow jest wzglE;dna. Kto juz 0 piE;knie nie m6wi - ten
odwoluje si~ do o pacznego r ozumienia hasla "Sztuka rna nie m6
wie - lecz bye". Powstajll rozprawy na temat "niekompletnosci",
"zlozonosci", "p rzeciwienstw" w a'r chitekturze. Nawillzywanie do
tradycji polega n a "tw6rczym p rzetwarzaniu form" czy tez na
"cytowaniu" fragrnent6w dawnej a rchitektury - nie zas na od 
czytywaniu n anowo tresci w n ich zawarte j.
Mamy wi~c - w zaleznosci od stosunku dv szesciu powinnosci 
, trzy grupy architekt6w, a w konsekwencji trzy r6zne r odza je ar 
chitek tur y. J edna powinnosci od rzuca, druga je przy jmuje i usi
lu je wypelnie w stary spos6b, i w reszci e trzecia pr zyjmu je je,
lecz wypelnia w nowy spos6b.
Na czym polega ten nowy spos6b ?
Ab y odpowiedziee na to pytanie rnusirny wczesniej odpowie
dziee na inne: Dlaczego wolnose twor zenia, kt6r a w sposob tak
oczywisty pojawia siE; w Naturze i dla tylu 0 g ill d a j Il c Y c h
jest zupelnie jasn a - tak trudna jest do p rzy j~ cia dla wielu ar
chitekt6w?
Prawdopodobnie dzie je siE; tak dlatego, ze ta wolnose rna d wa
oblicza. Dla tych, kt6rzy Sll zachwyceni pi~knern rna obIicze ra
dosci. Dla tych za§, kt6rzy czego innego niz piE;kno rna oblicze
b6lu. Jak 'to si~ dzieje, ze czlowiek moze n ie zachwycie si~ P iE;k
nem ---:: pozostanie na zawsze tajemnicll. SIl jednak tacy Iudzie,
Sq tacy architekci. Gubill siE; w "zlozonosciach i przeciwienstw ach"
albo zadowalajll siE; i§cie faryzejskim spokojem plynllcym z t rzy
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mania si~ narzucone j konwencji, literalnego wypelniania powin
noscl, poddania si~ drobiazgowym przepisom proporcji. Mowiqc
obrazowo - ci pierwsi nie chcq wziqe klucza d o r~ k i , ci d rud'zy
otwierajq drzwi, lecz ·nie wchodzq, gdyz w wolnosci stojqcej u
progu widzq oblicze bolu. Szukajqc przede wszystkim r ozglosLl ,
oryginalnosci czy wygodnego spokoju nie Sq zdolni do p as j i *
tworzenia. Pasji, ktora rO,d zi si~ z zachwytu pi~knem ( .z pragnie 
n ia uobecniania go. A w niej wlasnie zawiera si~ istota "nowego
sposobu". Ona jedna prowadzi two rc~ tam, gdzie nie rna okreslo
n ych g ranic dla majqcego powstae dziela, gdzie stawirune Sq wy
magania n aj wyzsze, gdzie wyzbywa si ~ wlasnych upodobaiJ. a chce
tylko szukac. pi~k na. Radosc i spokoj - na p ozor pa radoksalnie 
poja wia jq si~ dopiero wowczas, ,g dy ona - pasja - ogarnia ca 
lego czlowieka dqzqcego, przedzie1'a jqcego si ~ "p rzez stopnie form
do Id ealu" (Norwid).
P owstale z takiej pasji d ziela dajq poj~ci e 0 tym, czym jest
pi ~ k n e poz{)sta jqce poza slowami. Slowami mozna ok1'eslie p o
winn osci for my - dalej - sposob lqczenia fo r m y z mate1'iq, fo1'
my z tresciq - jednak Bogu znana "for ma istotna " jest wi ~ ksz a
niz slowa. Kiedy przychodzi nam okreslie to, co odroznia motyla
od emy, to, co sprawia , ze najmqdrze jszy kr6l w calym swym
p1'zepych u nie byl ubrany jak jedna z lilii - to wted y mozemy
jedynie spie wae hymn zachwytu .
Pi~km e dzielo p ojawia si ~ tam, gdzie si ~ go p1'agnie. Moze za 
skoczye swoim pr zyjsciem, ale nie przychodzi niechciane. Gdy
przyjdzie - da je s i~ podzi w iae, ale nie narzu ca s i ~ z zqdaniem
podziwu.
Gdy zas dzielu czegos bra k - jest j,ak ofiara zemsty. I choeby
wszys tko m ialo, a byloby tworzone b ez zachwycenia w Pra w
dzie - b ~ dzie obrzydliwe. Lecz jesli obdaruje pi~ k n em nie Zq
daj qc uwag i dla swo jej formy - jest d oskonale.
Jan Pociej

P S.
P oniewaz powyzsze 1'ozwazania majq . char akter ogolny, auto1'
zrezygnowal z omawiania konkretnych pr zykladow realizacji a r 
chitektury wspolcz.esne j. Zostanq b ye moze przytoczon e n a i nnym
miejscu ,
• pa tio !' (lac.) -

clerplec.
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"Jesli s i~ patr zy z naszej perspek ty w y, Kosciol jest p o p rost u
nie obecny. Nie jes t a ni widoczny, ani wiar ygodny. Jak slowa,
ktorymi s i~ posluguje, s tal si~ r ze czywistosciq pozbawionq zna ·
czenia". W numerze "Etud es" (wrzesien, 1983) artykul ks. J. Tho
masa 0 ks i ~.iach - robot ni ka ch, z k torego przepisuj~ te slowa Sq
s ia duje z reklam q w ydawnictwa "Cerf", k tore opublikowalo Za
piski wi ~zie nne ks i~dza kardynala Stefana Wyszynskiego. Na
obw olucie fran cuskiego wydania Zapisk6w jest fotografia P rymasa
P oLsk i gl~boko zamyslonego, zatroska nego troskq czlowieka nio
sqcego w ielkq odpowiedzialnosc. Obok fotografii jest i komentarz
wyda w nictwa: "Zapiski Sq dokumen tem 0 podstawowym znacze
n iu dla zrozumienia sytuacji polskiej i Jana Pawla II". AT
tyk ul w "Etudes" jest t ak.ie w pewnej m ierze dokumentem. W
znacznym stopniu opiera si~ na wynika ch ankiety skierowanej w
1982 roku do okolo 800 ksi~.iy -r obotnikow aktua lnie pracujqcych
we Franc ji. Mo.ie s t an owic przyklad tego, jak dramatyczne pro
blemy s tojq przed Kosciolem w ro.inych k raj ach, a jednoczesnie
jak roine Sq glowne przedmioty t r oski biskupow i calych K oscio
low lokaln ych. We F rancji ksi~.ia-robotnicy "Sq przede wszystkim
swiadkami b olesnego d ystansu, jaki dzieli K osciol od swiata r o
botnikow. I ch osobiste r ozdarcie jest na m iar~ tego oddalenia.
M ur, k tory chcial zburzyc kardynal S uhard, ciqgle si~ wznosi. ..
Odkrywajq rzeczywis tosc waznych dla zycia lu dzkiego wspolnot,
ale wspolnot budow anych calk owicie poza J ezusem Chr ys tusem.
W okol nich jedyn ymi swiadkami Boga, ktorych n apotyka jq, Sq
m u zulm anie praktykujqcy ko ns ekwentnie wedlug swojej tradycji
religijne j".
Z poczqtkiem wrzesnia Kapit ula Za kon u Dom inik anow wybrala
pr zelozonym generalnym ojca Alberta Nolana, prowincj ala z Afry
ki Polu dniowej, k t6 r y powolujqc si~ na sytuacje i zaclania Kos 
ciola w swoim kraju odmowil przyj~cia w yboru . Olbrzymiq' w ie,k
szosciq glosow kapitula wyborcza uzna la za u zasadnione taki e
stanowisko, przyj ~la rezygn a cj~ i w ybrala Generalem Irlandczyka,
oj ca Damiana Byrne. "The Tablet" (24- 31 grudzien, 1983) po
daje w zwiqzku z tym troch~ informacji 0 p oludniowoafryk an
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skich dominikanach. O. Albert Nolan "po swoim w yborze n a pro
wincjaia w 1976 roku wypowiadal naras taj'lce poczucie tego, ze
bra cia powinni w bardziej radykaln y spos6b interpretowae du
chowose swojego zakonu i pow r 6cie do bar dziej realnych form
ub6stwa i kaznodziejstwa. Zakon wycofal siE: z regularnej pracy
parafialnej, powodujqc tym tro ch ~ k onsternacji i skarg. Domini
kanie sprzedali swojq obszernq, wykia danq drewnem posiadiosc
w zamoznej dzielnicy Johannesburga i zaczE:li rozglqdac siE: za
bardziej odpowiednim dla siebie sqsiedztwem.
Szuk anie u b6stwa rna swoje stron y komiczne. Ulice zamieszkale
przez biedak6w, pijak6w i pros tytutki uznano za odpowiednie na
zalozenie nowego klasztoru, rejony nielegalnego wieloFasowego
osadnictwa za najodpowiedniejsze, a m ozliwosc k ontakt u z Mu
rzynami za podstawowq. Kryter ia, jakim musial odpowiadae nowy
przeorat nie miescily si~ latwo w glowie posrednikom. Kiedy
walqcy si~ budynek z odpadajqcymi tynkami, pijakami w
drzwiach, bez swiatla i g azu w poblizu Mayfair Station zostal
wreszcie zaakceptowany, posrednik z trudem m6gI uwier zye swe 
mu szc z~s c iu ... Zamysl, k t6ry do prow adzil do powstania przeoratu
Mayfair, opieral si~ na tym, ze Kosci6l sluzqcy ubogim m usi zye
w warunkach, k tore otbrzymia w i~kszosc czarnych uzna za s woj
skie. Wi~ks zosc Murzyn6w m'ieszka w za tloczonych domach po
zbawionych najbard ziej koniecznych urzqdzen... Chociaz niekt6
r ych szokowal ten klasztor, podczas gd y inni dostrzegali w nim
fo rm~ ewangelicznej pretensjonaln osci, to jednak powoli zaczql
sobie zd obywac wsr6d zako nnik6w przychylnq opiniE: i gromadzie
postulant6w. Dzisia j mozna tam spotkae i biskupow, takze z za
granicy... W pewnym sensie caly Zakon Kaznodziejski powiedzial
teraz ),tak« klasztorowi Mayfair" .
Pi~c lat pontyfikatu Jana Pawla II pozwolilo Ojcu Swi~temu
na osobiste spotkanie z biskupami i osobiste zapoznanie si ~ z pro
blemami olbrzymiej wi~kszosci d iecezji K osciola katolick iego nie
tylko dz i~k i pielgrzymkom apostolskim, ale dzi~ k i temu, ze wla
snie raz na pi~c la t biskupi m ajq obowiqzek przybywac do Rzy
mu z wizytCi "ad limina". "La Civilta Cattolica" (18 czerwca 1983)
przedstawia g16wne problemy zwiqzane z ewangelizacjq Afr yki,
tak jak r ysu jq s i~ one na podstawie wypowiedzi papieskich skie
rowanych do licznych gr up biskup6w z tego kontynentu. Afryk a
jest dla K osciola trudnym polem pracy. Rozlegle obszary charak
teryzujq si~ slabym zaluclnieniem i ub6stwem srodk6w material
nych. Cz~sto wyst~pujq napiGcia, rywalizacje, k onflikty mi~dzy 
r asowe i mi ~dzy plemienne, Kosciol bywa oskarzony 0 zaleznose od
potGg zagranicznych. Istniejq rezimy polityczne, ktorym zarzucie
trzeba ograniczanie wolnosci religijnej koniecznej dla apostolstwa,
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a nawet zagrozenie bezipeczeilstwa katolik6w duchownych i swiec
kich. Z drugiej strony wysttiPuj'l liczne elementy pozytywne. Za
licza do nich papiez zywe swiadectw o wiary Koscio16w afrykan
skich, dynamizm r6zn ych form apostolatu, wielkll aktywnosc w
dziedzinie dzialalnosci opiekunczej, spolecznej i oswiatowej, ini
cjatywy podejmowane w obronie pokoju i sprawiedliwosci i p rze
ciwko wszelkim formom dyskryminacji rasowej. Papiez widzi w
Afryce "Kosci61 zywy, otwarty i uwazny na znaki czasu... e ntu
zjazm dla spra w y Chrystusowej zl'lczony z konkretn'l pracq dla
Kr61estwa Bozego".
Ojciec Switity wielokrotnie w swoich pr zem6wien iach wzywal
biskup6w afrykanskich do pogltibiania wzaj emnej wsp6lpracy, do
witikszej jednosci w dzialaniach i programach roznych biskup6w,
w obr ~ bie ko nferencj i episkopatu ale takze na poziomie mitidzy
narodowym i calego kontynen tu, nie trac'lc z perspektywy proble
m6w Koscioia powszechnego. W sercu biskupow, duchowieilstwa
a zwIaszcza rodzin chrzescijansk ich musz'l znalezc siti problemy
powolan, nie nadqzajqcych za wzrastajqcymi potrzebami duszpa
sterst wa . Nasttipnie w papieskich wypowiedziach cztisto pojawia
si~ sp rawa intensywnego form owania laika tu katolickiego, ktore
m usi obejmowac szerokie dziedziny zycia chrzescijailskiego, kul
tury, aktywnosci apostolskiej i spolecznej. Zupelnie szczegolnq
troskq otaczac trzeba zycie rodzinne i mlodziez, cztis to zdezorien
towanq i pod daw anq clzialaniu rozmaitych, takze i niebezpiecz
nych, wpIyw6w. Ka techeza m usi miec zywy i tworczy charakter.
We wszystkich K osciolach afrykailsk ich waznym problemem jest
nie tylko ewangelizacja, ale jej stale pogl~bianie, nie nawracanie
konczqce siti "vraz z chrztem l ale ciqgla przemiana zycia , w wier
nosci Chrystusowi Panu, "ktory mOCq swego Ducha czyni ludzi
zdolnymi do przyjticia calego poslania objawionej prawdy, jej
najwyzszych wymagan, jej ide a16w i konsek wencji".
Wielokrotnie J an Pawel II pod ejm uje problem wr astania Kos
cioia w miejscowq kulturti, mowiqc ze gorqco m odli s iti 0 to, aby
Kosci61 byl naprawd~ chrzescijailski i napra wd ti afr ykanski. Ta
afrykanskosc K osciola w . Afryce -l'ozciqga si~ takze na sferti kultu
liturgicznego i teologii. Do d oskonalenia p ost~p 6w w tej dziedzi
nie papiez zachtica, zalecajqc zarazem dqzenie do jednosci . w ini
cjatywach podejmowanych przez rozne diecezje, jednosci, kt6ra
jest dodatkowq gwarancjq mqdrego i roztropnego pos tl';powania.
Uprawniony pluralizm powinien wyrazac s i ~ w rozma itosci fo rm
duszpasterstwa, ale n ie musi sil'; do nich ograniczac. Bogactwo
doswiadczeIl. KoscioI6w lok alnych moze w yrazac siti pluralizmem
w dziedzinie kultu, dyscypliny koscielnej i teologicznego wyrazu
wiar y. Jednosc Koscioia w sw iecie w yraza sil'; jego wiernosciq dla
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Chrystusa i poprzez jego hierarchicznq struktu.rE:, kt6ra zapewnia
historycznq ciqglosc i wsp61not~ mi~dzy kosciolami lokalnymi.
W wielu krajach afrykanskich chrzescijanie zyjq w bezposred
nim kontakcie ze swiatem islamu. Biskupom tych kraj6w papieZ
zaleca wychowywanie chrzescijan do dialogu z muzulma.nami,
kt6re obejmuje wyrabianie szczerej i przyjacielskiej postawy wo
bec niechrzesci jan. To konkretne gesty przyjazni mogq prowadzic
niechrzescijan do pytania 0 to, czym jest nadzieja i milosc ro 
dzqca si~ z wiar y w Chrystusa.
Swiat islamu, kt6ry Europejczycy znajq przewaznie z gazet, przed
stawia im s i~ cz~sto jako swiat zupelnie niezrozum ialy. W zwi~ z 
ku z Konfer~nc j q Panstw Muzulmanskich w Casablance, jedynym
tego rodzaju tworem politycznym we wsp6lczesnym swiecie, za
cytu jemy tutaj fragmenty wywiadu jej sekretarza generalnego,
Habiba Chatty, kt6ry zamieszcza "Temoignage Chretien" (6-12
lutego 1983). Odnoszqsi~ one do dw6ch spraw, budzqcych w iele
nieporozumien. Pierwszq jest powolywanie si~ przez politycznq,
mi~ dzypanstwow q organizacj~ na wsp61not~ religijnq, drugq po
j ~cie muzulffianskiej swi~tej wojny, 0 kt6rym coraz cz~sciej sly 
chaco Charakteryzujqc Konferencj~ P anstw Muzulmanskich Habib
Chatty m6wi: "Nasze zadania odnoszq si~ do dziedziny polityki,
gospodarki i kultury. Nie obejmujq religii. Mozna by nas por6w 
nac do partii chrzescijansko-demokratycznej. Odwolujemy si~ de
tradyc ji cywilizacyjnej, kulturalne j, oczywiscie religijne j, odwo
lujemy si~ do wiary, ale nie prowadzimy zadnej dzialalnosci 0 cha
rakterze religijnym". A na pytanie 0 Dzihad, swi~tq woj n~ , od
powiada: "Zach6d nie wie, co to jest Dzihad. Najpierw, jaka woj
na nie jest swi~tq? Nie znam zadnego kraju, kt6ry walczy i nie
uwaza tego za swi~ty obowiqzek obrony ojczystej ziemi. Dzmad
oznacza w r zeczywistosci powszechnq mobilizacjE: wszystkich za
sohOw panstwa i narodu dla obrony ojczyzny. Dzmad to to, co si~
podejmu je dla obrony narodu i po prostu tyIko tyle".
P oniewaz podpisanie nowego konkordatu mi~dzy Wlochami
a Stolicq Apostolskq budzi zrozumiale zainteresowanie (jakby w
zbiorowej pami~ci zachowal si~ jeszcze slad emocji, jakie w ca
tym katolickim swiecie wywolala przez kilkadziesiqt lat kwestia
rzymsk a) za tym samym numerem "Temoignage" podamy pod
stawowe punkty nowych uzgodnien: 1) "religia katolicka nie b~
dzie uznawana za oficjalnq religiE: panstwa wloskiego: panstwo
i Kosci61 bE:dq, kazde w swojej dziedzinie niezaleine i suwerenne
i zobowiqzujq si~ wzajemnie do pelnego przestrzegania tych za
sad we wzajemnych stosunkach." Innymi slowy paristwo okresla
siebie jako »a-konfesyjnec i wszystkie wyznania religijne trak
tuje na tej samej plaszczyznie. 2) W tym co dotyczy irutytucji
8 -

ZNAK
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koscielnych Republika Wloska na zqdanie wladz k oscielnych lub
za ich przyzw oleniem uzna osobowosc prawnq tych wszystkich
instytucji, ktore' sluzq celom religijnym lub k ulturalnym. Insty
tucje te znajdq s i~ pr awnie w takiej samej sytuac ji, jak wszystko
inne uznane za insty tucje wyZszej uzytecznosci publicznej lub
oSwiatowej. Wszelka ich dzialalnosc poza wymienionymi dziedZl
nami podlegac b~zie wloskiem u prawodawstwu panstwowemu. 3)
w dziedzinie szkolnictwa Republika Wloska "uznajqc war tosc kul
tury religijnej, biorqc p od u wag~, ze zasady katolicyzmu stanowiq
cz~sc historycznego dziedzictwa ludu wloskiego zapewnia, na wa
runkach takich samych jak nauczanie innych przedmiotow, na
uczanie religii katolickie j w szkolach publicznych nieuniwersy
teckich". Czyniqc zadosc niektorym zqdaniom partii laickich pro
jekt konkordatu "szanujqc woloosc sumienia i odpowiedzialnosc
rodzicow w dziedzinie wychowania gwarantuje kazdemu prawo
udzialu lub nie brania udzialu w n auczaniu religii, w taki spo
sob, aby wyb or, k torego dokonywac nalezy w momencie zapisu
do szkoly n a zqdanie wladz szkolnych, nie mogl prowadzic do
zadnej formy dyskryminacji".
"Temoignage Chretien" (12.12.1983) zamieszcza artykul, ktoremu
daje tytul Jezuita, ktory powrocil z piekla. Podobnie "Le Monde"
(30.11.1983): Jezuita opuszcza pieklo. Podobnie wiele innych pism
francuskich. Wszystko w zwiqzku z ksiq:ikq, 0 ,ktorej si~ mowi
w Paryzu, ze jest jednq z najbardziej przejmujqcych, jakie si~
ukazaly w ciqgu r oku. Ma tytul Dziecko, ktore bawilo si~ ksi~
zycem, podtytul ' Spiewak, jezuita, aLkoholik. Autorem, ktory po
sluguje si~ pseudonimem Lucien, ale ktory nie pozostaw ia wqt
pliwosci, co do swego prawdziwego imienia i nazwiska (wyst~puje
one w tekscie) jest popularny kiedys spiewak, znany jako ojciec
Aime Duval. To jego droga (dwa miliony kilometr6w, ezterdziesci
kraj6w, szatailski program koncert6w) zalamala si~ kiedys naj
pierw nieznacznie, pote m tragicznie, prowadzqc do gl~bokiego
alkoholizmu, pr6by samob6 jstwa. ("Aby moe wszystkiemu spro
stac - pit Na jpierw tro ch~. Potem duzo. Chocbym mial umrzec
dotrwam do k onca koncertu. Dotrwal, wypijajqc w przerwach bu
telk~ rumu"). Dzisiaj, ten szesCdziesi~ciopi~cioletni czlowiek, wy
rwany, jak sam pisze, z piekla nalogowego alkoholizmu podej
muje wa lk~ : pr zeciw alkoholizmowi oczywiScie, ale takze prze
ciwko t ym, k t6rzy nie widzq grozy tej choroby, uwazajqc jq za
n iezrozumialq slab osc (we Francji jest szesc i p61 m iliona alko
holikow, 13% ludnosei). Sam wa lk~ z n iq wygral z pom ocq ludzi
z A. A. (alkoholicy anonimow.i). Pracuje teraz nad drugq ksillzkij,
Noe nagi , k t6rq k ieruje przede wszystkim do ludzi porzlldnych.
do tych co si~ dobrze majq, Bo, mowi: "Co w iecie 0 Bogu wy,
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dobrze s i~ majqcy? Was Bog od niczego nie uratowal. Wam jest
dobrze tak jak jest. Wasze pien iqdze, wasza do bra opinia, wasze
dobre zdrowie, wasze arcy-sm ieszne tytuly honorowe zwalniaj/l
was od wolan ia Go, aby przyszedl wam n a pomoc".
W swiqtecznym, bozonarodzeniowym numer ze "The Tablet"
(24 i 31.12.1983) Frank Longford, czlonek angielsk iej Izby Lord6w,
r6wniez zwraca si~ w swoim artykule do ludzi dobrze s i ~ maj/l
cych. Daje mu tytul Pariasi. Oczywiscie przepr asza wszystkich,
kt6rzy znalezli si~ poza szanowanymi kastami spoleczenstwa, ze
tak ich okresla. Wzi~lo si~ to stqd "ze kilka lat temu n apisalem
ksiqZk~ 0 swi~tym Franciszku z Asyzu i 0 jego mozliwej postawie
wobec palq,cych problem6w wsp6lczesnych. Biskup Agnellus An
drew, sam franciszkanin, powiedzial mi, ze mus z~ napisac rozdzial
o swi~tym Franciszku i Naszych Wsp6lCzesnych Tr~dowatych .
Zgodzilem s i~ to zrobic, ale potem si ~ tr o c h~ zawahalem. Nikt, kto
przychodzil mi na mysl, nie bylby zapewne zachwycony nazywa
niem go tr~dowatym, i to przez kogos, k to usiluje uwazac si~ za
przyjaciela. I w te n spos6b rozdzial zostal zatytulowany Swi~ty
Franciszek i nasi wsp6lczesni pariasi". Trzeba przyznac, ze i to
okreslenie nie brzmi wiele lepiej. Ale zastanawiajqc si~ nad pro
blemem tych, kt6rzy z rozmaitych powod6w znajdujq si~ na m ar
eginsie spoleczenstwa (w polskiej publicystyce slowo "margines"
zrobUo r6wnie wqtpliwq karier~ jak slowo "ekstrema") Longford
dochodzi do wniosku, ze stosunek wielkiej cz ~ sci spoleczeilstwa do
ludzi w jakikolwiek spos6b uposledzonych jest dyskryminacyjny
w stopniu, kt6ry pozwala m6wic 0 traktowaniu ich jak pariasow.
Oczywiscie wi~kszose ludzi obur za si ~ na tak sformulowany za
rzut.
"Zr6dlem tych problem6~ jest raczej oboj~tnosc niz jakies zle
intencje, a oboj~t n osc, w chrzescijailskiej t erminologii jest co naj
mniej grzechem zaniedbania, choe cz~s to rowniez wsp6luczestnie
twa. Dobrym przykladem b~dzie zaniedbanie pomoey niewidome
mu przy przejseiu przez jezdni ~ . Nie m6wi~ , ze wielu z nas od
mawia pomocy osobie niewidom ej, jesli nas ona 0 t~ pomoe prosi,
ale jesli sama nie zwraca s i~ do nas 0 to, to cz~s t o lekeewaiym y
obowi/lzek.
Jest to jednak d opiero poczqtek n aszego moralnego i psycho
logicznego upadku. Nie odczuwamy normalnie zadnych zlych uczuc
w stosunku d o niewid omego, ktoremu zaniedbaliSm y pomoc przy
przejsciu przez d rog~ , ale jesli stan ie si~ dla n as jasne, ze b~d zie
on tam co dziennie, kiedy wlasnie spieszymy si ~ d o praey, nasze
emocje mog/l przesu nqc si~ od poczucia lekkiej winy do hezpo
srednie j wrogosei. P owszechny stosunek do ludzi uposledzonych
c z~sto od powiada takim u czuciom, nie zawsze, ale 0 wiele za ez~-
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Ofiary zbrodni dobrze zrozurmeJq to, co przed chwilq pow ie
dzialem... Czas zwrocie siE: do Ewangelii. K iedy w Ewangelii stu
diujemy te zagadnienia, coraz mniej i m niej s tajemy siE: pewni
wlasciwej odpowiedzi na pytanie 0 t ych , k torzy Sq «dobrotliwymi,
a ktorzy zlosliwcami ». I czy Chrystus naprawdE: woli jednych od
d rugich? L a two jest powiedziee »Tak, wiem, wszyscy jesteSmy
grzeszn ikami i wszystkich nas Chrystus odk upil« . 0 wiele trud
niej jes t zastosowae to do prak tycznej sytuac ji. Kiedy czyt am y
o odpychajqcych zbrodniach alba masow ych mor derstw ach lu b
zamacha<:h terrorystycznych, dla w iE:kszosci z n as t r udno jest
uswiadomie sobie, ze a utorzy tych ok r opnosci znaCZq dla Chry
st usa tak w iele jak m y sam i... Chrystus powiedzial (w tlurna czeniu
Ewangelii, k tore wolE:): »Nie p rzyszedlem w zywae ludzi porzqd
nych , ale pariasow ... «. I jeszcze: »Bylem w wiE:zieniu i przyszliscie
do mnie«. "Coscie uczynili jednemu z tych braci moich na jmniej
szych, m nie uczyniliscie «. Nie pow ie dzial ~ »Bylem drobnym prze
stE:PCq. Bylem niespr aw iedliwie osqdzony«. Powiedzial: »Bylem
w wiE:zieniu «. Jego m ilose obejmowala i obejmu je przestE:PCOW
£praw iedIiw ie oSqdzonych za najokropnie jsze zbrodnie.
Nie suger u jE: tutaj, ze nie powstaje zadna t rudnose intelek tu 
aIna. J e sli s poleczenstwo ma bye chronione, jesli ma zwyciE:zac
w jakie js formie p rawo i porzqdek , n ie tylko kara ale i nieslawa
musi spa dae na przestE:pcow. Nienaw idzie grzechu i kochae grzesz
nika ad dawna b ylo poczqtkiem mqdrosci. Zadne spoleczenstwo
jako calose, ani zaden z nas indywid ualnie nie osiqgnie zapewne
sukcesu dqzqc tu do r ownowagi. Ale powinnose dqzenia do niej
p ozos taje absolu tnym w ymogiem chrzescijailstwa a jednoczesnie
jest Zrodlem nieustannej kontrowers ji. K iedy w tym okresie Bo
zego N ar odzenia zasta na wiam siE: nad tym w szystkim, nie zna j
duj~ ani nie mam nadziei znaleie latwego wyjscia z sytuacji. Ale
nie m ozemy zbytnio siE: pomylie, jesli pozostaniemy w petni swia
d om i tego, ze n ie moze bye pariasow w zadnym spoleczenstwie,
k tor e pretenduje do miana ch rzescijanskiego".

*

Wspominalem jui w tyro przeglqdzie, co siE: czyta w Paryzu.
Gdybym byl pytany, co si~ czyta w Warszawie, odpowie dzialbyro
bez w ielkiego n amyslu: "Przeglqd Powszechny". Ten wydawany
przez ksi ~iy jezuitow (z prowincji polnocne j) m i esi~cznik (redak
torem naczelnym jest ks. Stanislaw Opiela), 0 wielkiej tradycji,
jest przeciei wskute k wieloletniej przerwy pismem nowym, ale
k tore zdobylo sob ie nie tylko krqg czyte1nik ow ale i \ entuzjastow.
Jest to pismo, na ktorego nowy numer czeka si~ z zaciekawie
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niem, bo juz wiadom o, ze mogq tam bye teksty bardzo in te resu
jqce. Obejmujq one bardzo szeroki zakres temat6w. W n umerze
z pazdziernika 1983, kt6ry mam przed sobq, Sq mi~dzy innymi
artykuly ks. Andrzeja Santorskiego 0 dw6ch nur t ach teologii ma 
ryjnej na ostatnim Soborze, ks . Michala Hellera 0 kartezjanskie j
maszy nie swiata, Kazimierza Dziewanowskiego zatytulowany: Bo
napartyzm , czyIi arogancja wladzy , Andrze ja Os~ki Artysta i wieza
z kosci sloniowej i dw a teksty odnoszqce si~ do dosw iadczen ostat
niej wojn y. Jeden, piora Marka Budziarka , omawia pos l ug~ bi
skupow 16dzkich podczas okupac ji hitlerowskiej, drugi Waclawa
DhIgoborskiego rna tytul bar dzo skromny Kilka uwag 0 propa
gandzie t otaIitarnej i jej tworcy i poprzedza obszerny w y b6r prze
m 6w ien Josepha Goebbelsa. Dla k azdego, k to w jakikolwiek spo
-s6b zetknql si~ z ogromem zbrodni, kt6re b yly dzielem hitleryzmu,
zawsze b ~ zi e n urtujqcym pytanie 0 to, w jaki spos6b zbrodnia
t a mogla zostae przez czlowieka wymyslon a i dokonana, w jaki
sposob f unkcjonow ala zbrodnicza maszyna, jakie byly je j ele
menty. I nigdy, po doswiadczeniu wo jny, ktor a wybuchla w srodk u
chrzescij anskiej i osw iecone j Europy nie b~dzie to tylko pytanie
historyczne, bo zawsze pozostanie juz nam grozba, ze k iedy je
stesmy najbardziej us pok ojeni, mogq obudzie si~ demony . J uz na
zawsze m usimy bye czu jni.
Czytamy w ar ty kule Waclawa Dlugoborskiego taki opis przelo
mowego momentu w dziejach Niemiec: "Po 30 stycznia 1933 r .
r ozpocznie si~ wi~ c pr oces »o ciosywania« ·narodu: to nie partia
i stworzony przez niq rezim b ~ dq dostosow ywae swojq po lityk ~
do potrzeb i dqzen spoleczenstwa, ale przeciwnie - postawy i za
chowania spoleczenstwa dostosuje si~ do polityki i programu par
tii. Oczywiscie byly i inne .srodki niz propaganda: dotyczyly tych,
k t6rzy »o ciosywae« si ~ nie dali. Znaleie musieli si~ poza »wsp61
notq narodowq « (Volksgemeinschaft) w miejscach odosobnienia,
nazw anych pozniej »obozami koncentracyjnymi«. Ale to juz nie
by! resort ministra propagandy; podobnie jak nie do niego nale
zalo pr owadzenie takiej polityki gospodarczej, ktora przyczynie
s i ~ miala do pozyskania mas, roz!adowujqc najwi~kszq w6wczas
bo lqczk~ spolecznq bezrobocie. Jego zadaniem b~dzie co naj
wyzej w ychw alanie tej polityki: coz, ze brakuje wieprzowiny i ma
sla, a jajka Sq coraz droZsze, skoro wszyscy majq pr ac ~ , a rezim
poszczycic s i~ maze innymi )/wielkimi« osiqgni~iami. Taki tok ro
zumowania zalecal agitatorom partyjnym, taki tez stosowal w
swoich wlasnych przem6wieniach".
o samym GoebbeIsie, kt6ry by! ministrem propagandy Dlugo
borski tak pisze: "by! cz!owiekiem nieprzeci~tnej inteligencji
i rownie nieprzeci~tneg o cynizmu. Podobno po swaim najs!yn
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niejszym przemowieniu - w berlinskim Sportpalascie 18 lutego
1943, kiedy to zafaseynowani sluehaeze r ykiem entuzjazlnu odpo
wiadali n a rzueone przez Goebbelsa pytanie - czy ·chcecie wojny
totalnej? - mial powiedziee do swojego sekretarza: To byla go
dzina idiotow; gdybym zawolal: skaczcie z okna, nie wahaLib y si~
ani chwili" .
I jeszcze z cytowanego artykulu taki fragment: "Nie tu miejsce,
aby r ozwazae, ezemu rezim z aw d zi~ez a l swoje sukcesy - na j
pierw w ewn~trzne, pr zede wszystkim spoleczne (rozladowanie bez
robocia w m iastach i uren townienie gospodarki chlopskie j na wsi),
a po tem i zewn~t rzne , mi~dzyn a rodo we. W kazdym razie propa
ganda za cz ~l a bye w iarogo dna, zdobywala kredyt i zau fanie. Wy
starczalo nast~ pnie zdae s i~ na ch a ryzrn~ Fiihrera oraz operowae
kilkunastoma fr azes ami w rodza ju bylismy mqdrzejsi od naszych
przeciwnik6w; choc popelniamy b l~dy, to jednak nie odst~pujemy
od linii generalnej; jeste sm y prawdziwymi socjaListami, w praw
dzie nie mamy teorii, za to dajemy chleb; pelnej swobody opinii
publicznej nie m a takie w dem ok racji. Do tego doszly stereotypy
kole jnych w rogow zewn ~trznyc h , dostosowywane do aktualnych
po trzeb polityki zagrani eznej III Rzeszy". Dalej " Przeglqd Po
wszechny" druku je na pi ~tnast u stronach wybor fragmentow prze
m owien. oraz instrukcji J oseph a Goebbelsa (w wyborze i przekla
dzie W. Dlugoborskiego). Zaeytujemy tylko jeden z nieh, ukazu
jqcy dobrze sposob przeprowadzania r ozumowan n a u zytek propa
gandy (tekst z 17.11.1938): "Jesli p o j~ c ie »demokrac ja« ma w ogole
jakis sens, to najwyze j ten, ze nar od rzqdzi si~ sam. A kazdy ro
zumie chyba, ze narod nie moze si~ rzqdzie jak o calosc, ze upo
waznia ok reslonych l).ldzi, aby n im rzqdzili. Czyz nie jest istotq
demokracji to, ze narod wyna jduje swoich najlepszych synow i im
wlasnie powierza rzqd y - i czyz nie dzieje s i ~ tak u nas? Czy
odnosicie wr azenie, ze u nas Sq przy wladzy na jgorsi? Albo m oze,
ze n arod nie jest reprezentowany w kierown ictwie (panstwa W.D.)?" .
W Gdansku, z k oncem r oku 1983 w nakladzie 15 tys. egzempla
rzy ukazal si~ nowy dwutygodnik katolicki "Gwiazda Morza".
Jak informu je stopk a r edakcyjna: "Pismo jest rozpowszeehniane
przez parafie ". Tr udno przecenic donioslose faktu pojawienia si~
nowego czasopisma. Wraz z n im K osciol w P olsce wzbogaca si~
o nowe srodowisko , k tore zawsze tworzy redakcja pisma, jego
wspolpracownicy i czytelnicy. W podtytu le "Gwiazda Morza" na
zwana zostala "Gdanskim dwutygodnikiem k atolickim". W wi
niet~ zostala wkomponowan a panorama z eh arakterystycznym i
sylwetkami kosc iolow: Bazyliki NMPanny i katedry Oliwskiej,
z pomnik iem grudnia 1970 rysujq cym si~ n a tIe stoczn i i por tu.
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na t ~ wi niet ~ uswiadomilem sobie, ze pat rz~ na panoram~
polskiego miast a, k t6ra stala mi si~ tak bliska, jak panorama War
szawy z Zamkiem, K atedrq i Kolumnq, jak panorama Krakowa
z Wawelem i kosciolem Mariackim.
W t ym samym czasie, k iedy ukazaly si~ pierwsze numery
"Gwiazdy Morza" jeden z n ajpopularniejszych polskich tygodni
k6w k atolickich, k atowicki "Gose Niedzielny" obchodzil szesCdzie
siEiciolecie swego istnienia. W artykule ks. Stanislawa Tk ocza, re
daktora naczelnego pisma, czytamy z tej okazji: ,,»Gos{: Niedziel
ny« posiada obecnie n aklad 200 tys. egzemplarzy, format A-3,
cykl produkcyjny - jede n 'tydzien". Tych prostych sl6w nie zro
.zumie nikt,. kto nie zna polskiej historii, k to nie zna polskich
trudnosci, kto nie wie, jak im to zostalo okupion e wysilkiem i ja
kim jest - slusznie - powodem do dumy. Ksi'ldz redaktor od
woluje s i~ jeszcze do przeprowadzonej kilk a lat temu ankiety,
aby ukazae, k to jest czytelnikiem pisma: "Czytelnik pisma okazal
si~ niezwykle zr6znicowany pod wzgl~dem w iek u, zawodu, wy
ksztalcenia, specjalizacji, miejsca zamieszkania. 60 proc. respon 
dent6w odpowiedzialo, Ze posiada wyksztalcenie srednie wzgl~dnie
wyZsze. Wi ~kszosc czytelnik6w stanowi'l robotnicy i inteligencja
techniczna G6rnego 8l'lska, ale t akze mieszkancy miast i wsi spoza
tego regionu, nie wyl'lczajqc mlodziezy akademickiej i pracowni
k6w nauki". I dalej "Do redakcji naplywa mies i~cznie 600-800
list6w". Te kilka zd an w n iewielkim tylko stopniu moze. przybliZyc
naszej swiadomosci zakres oddzialywania "Goscia Niedzielnego"
j jego znaczenie dla spolecznosci katolickiej na 81qsku i w calej
Polsce.
Bozonarodzeniowy numer "Poslanca Warminskiego" (juz 26 tego
dwutygo dnika, k t6ry wchodzi w trzeci rok swego istnienia) przy
nosi bardzo obszerny tekst ks. prof. J6zefa Tischnera, pod tytu
}em A postolstwo i dypl omacja. Nie jest to zd aniem recenzent a
tytul na jszc~~sliwszy, w artykule nie ma niczego 0 dzialalnosci
nuncjatur, skr6ty nie zawinione przez autora znacznie utrudniaj'l
zrozumienie tekstu, ale zakonczenie doprawdy mnie zaniepokoilo.
Brzmi ono tak "Pozw61cie po r az ostatni wspomniec Norwida.
Proroctw o szczere, apostolstwo, dialog praw dy - wszystko to po
wstalo i musialo powstac dlatego, aby si~ w swiecie i kraju na
szym coraz bardziej un i e p ot r z e b n i a 10m ~ c zen s t w o.
Tu kluczowy punkt. Wychodzimy z doswiadczenia cierpien, da je
my swiadectw o b6lom, uznajem y ogrom n'l wartose dziejowo-tw6r
CZ'l a rgumentu m~czenstwa, w pewnym sensie jestesmy n awet go
towi podjqc ten ar gument - ale po co? Tylko po to jedno: by
ostatecznie ten argument pr zestal bye potrzebny w popychaniu
do przodu naszego swiata". Mojej ignorancji zawdzi~c zam, ze nie
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potrafi~ w tym ostatnim przywolaniu Norwida odroznie tego co on
mial na my!li, od tego co nam m6wi ksiqdz Tischner. Ale to w
koilcu niewazne. Zwrot "w pewnym sensie gotowi jestesmy pod
jlle ten argument" i drugi "by ostatecznie przestal bye potrzebny
w popychaniu do przodu naszego swiata" jest, wydaje mi si~ ,
z rozmaitych punkt6w widzenia doskonale wytlumaczalny. Z jed
nego tylko punktu widzenia nie tlumaczy si~ w sposob zr ozu
mialy. Przychodzq mi do glowy setki biblijnych cytatow odiloszq
cych si~ do gloszenia swiatu Dobrej Nowiny, do swiadectwa-m~ 
czeiistwa jakie ma bye udzialem Uczni6w, przypominajq mi si~
lek:cje religii i kazania, i naprawd~ nie wiem na czym si~ opier a
przeswiadczenie, ktore wydaje si~ bye bliZsze m itologii post~pu
(do przodu popychamy nasz swiat) niz misty ki Zbawienia.
W nast~pnym (15-28 stycznia) numerze "Poslanca", jak we
wszystkich prawie pismach katolickich w zwiqzku z Tygodniem
Modlitw 0 Jednose Chrzescijan znajduj~ tekst podejmu jqcy tem a
tyk ~ ekumenicznq. Jest to rozmowa z ks. Pawlem Kubiczkiem,
Seniorem Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Mazurskiej. I w tej
r ozmowie po jawia si~ pytanie 0 to, jak to si~ moglo stae, ze z Nie
m iec, z kraju chrzescijanskiego, z kraju w przewazajqcej mierze
protestanckiego wyplyn~lo zlo jednej z najstraszliwszych i naj
okrutniejszych wojen jakie zaznala ludzkose. Nie podejmiemy juz
tuta j omawiania tej problematyki, a zacytu jemy tylko kilka in
for macji, zupelnie innej natury. Ksiqdz Senior mowi w rozmowie,
i.e diecezja mazurska liczy obecnie 4,5 tysiqca w ieruych. Redakcja
"Poslanca" podaje, i.e liczba ewangelikow w d iecezji mazurskiej
w 1956 roku wynosila 70 tysi~cy. I pyta: "Co Kosciol ewangelicki
ro bH, aby powstrzymae ten odplyw?". Ks. Senior "A co mogliSmy
robie? N a prawd~ niewiele. Nie byla to sprawfl do wygrania, moz
na bylo tylko ubolewae nad stratq... OsobiScie nie m6g1bym zye
poza Polsk ~ " . Jest to nasz wsp6lny b61, wszystkich Polakow ,
ewangelikow i katolikow.
Jeszcze w zwiqzku z Tygodniem ModIitw 0 Jednose odnotujmy
tutaj za "L'Osservatore Romano" (22 i 23 I 1984), ze w polskim
kosciele Swi~tego Stanislawa w Rzymie w niedziel~ 22-ego stycz
nia ks. abp Miroslaw Stefan Marusyn, Sekretarz Kongregacji Kos
ciolow Wschodnich przewodniczyl liturgii wedlug rytu sw. J ana
Zlotoust ego. W liturgii tej wzi~la udzial zar6wno polska jak
i ukrainska wspolnota zamieszkujqca Rzym. Wiele osob przybylo
z terenu calych Wloch.

*
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Z odczytanego w e wszystkich kosciolach i opublikowanego w
kilku pismach k atolickich Komunikatu ze 198 K onferencji Ple
narne j Episkopatu Polsk i przytaczamy tutaj taki fragment: "Mie
nie k oscielne i narodowe zostalo w ostatnim czasie w wielu die
cezjach powaznie zagrozone, a nieraz bezpowrotnie zniszczone,
przez pozary k osciol6w, wlamania i kradzieze, przy czym nie
kiedy dokonywane byly profanacje ' Najswi~tszego Sakramentu.
Wszystko to godzi w najgl~bsze przek onania { uczucia religijne.
Sprawcy pozostajq n a ogol niewykryci. Biskupi zach~cajq wier
nych d o pilnego s trzezenia swych sw iqtyil:"
"Lad Bozy" (8.I.1984) zamieszcza artykul ks. Idziego Piaseckiego
Zamach na . Matkt: Hoz", Zw y cit:sk",. Czytamy w nim: "Gazety co
dzienne pod aly prostq info rmac j~: nad ranem l.X II.1983 r. przeor
klasztoru w Brdow ie _powiadom il str az pozarnq, ze pali si~ kos
ci6l. Ta prosta wiadomosc zawiera ogrom tragedii czlow ieka,
wspolnoty i m6wi 0 problemie, ktory musi rozwiqzac caly Kosciol
w Polsce. Przeor, jeszcze zszokowany (jestem na miejscu pozaru
4 grudnia) ... powoli opowiada... 0 bogatej historii Obrazu: byl z Ja
gieUq pod Grunwaldem (M. B. Zwyci~ska ) , podarowany Ojcom
Pa ulinom przez k r ola Wladyslawa Warnenczyka, koronowany oso
biscie p rzez Papieza Jana Pawla II na Jasnej Gorze 19 VI 1983 r .,
uroczyscie w p rowadzony do Brdowa. Przeor opow iada to przez
lzy. Jest przekonany, ze to nie pr·z ypadkowy pozar od wadliwej
instalacji elek trycznej, jak sugerujq oficjalne dochodzenia. (Prze
ciez elektrownia w ylqczyla p rqd 0 2 w nocy, a wlqczyla ranG 0 8).
On czuwal! Wstaw al w n ocy. Obchodzil caly klasztor od piwnic
po strych . Nie pilnow al - fak t. Ale kto chcial zamordowae Matk~
Bozq?.. . Przeor retorycznie pyta, czy ta ofia ra nie pojdzie na m ar
ne? A trzeba wiedziee, ze g dy przyjechali strazacy i nie umieli
gasic takiego pozaru (tak! nie umieli! i to stra:ie zawodowe; szko
d a, ze nie OSP, oni zawsze sobie jakos poradzq), on przez dwie
godziny plakal pod kosciolem i krzyczal: »Matko Bola nie pozw61
si~ spalic!« Tak ratowal Obraz. Inaczej si~ nie dalo: telefon nie
cr:ynny, w dzwony b ie nie mozna, bo zar w wieiy tak ogromny,
ze ubrani w specjalne k ombinezony strazacy po kilku sekundach
wyskakiwali ratujqc swoje iycie. I uratowal! Trzeba to wyraznie
powiedziee: zamach si~ nie udal! Obraz nie splonql! Ocala!! Jest
bardzo uszkodzony, ale jest! Przeor widzi wyraznq zbieznose wy
darzen: n ieudany zamach na Dostojnego Koronatora i nieudany
zamach na Jego dzielo!'"
W tr akcie jazdy robotnik do kolegi:
- ' W idziales nasz kosciol?
- Nie, bo nie wpuszczajq. Trzeba w kaskach. Tynki odparzone
odpad ajq. Niebezpiecznie.
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- Ja mysl~ , ze zabie czlowieka - to mrueJszy grzech. No, bo
pomysl: mScie si~ na Matce Bozej? Co On a komu zrobila? ..
Ktos walczy z Kosciolem, Jego dzialalnosciq, instytucjami. Bi
skup Ordynariusz w swoim komunikacie do diecezjan podal w i
nowa j c~ i sprawc~ pozaru : szat an. Dziala on przez ludzil A tak.
Zlo, k tore si~ dzie je nie jest anonimowe. Zawsze nosi nazwisko
szatana i czlow ie'k a, ktory z nim wsp6lpracuje (swiadomie czy tez
bezwiednie)... Widz~ zniszczone kosztowne organy (ok. 25 metr6w
od m iejsca pozaru), wid z~ tez nie spalony dywan, pod kt6rym
biegla rzekomo w adliwa instalacja elektryczna, widz~ w bezpo
sredniej bliskosci oltarza (ok. 4 m) sianko dobr ych uczynkow ad
wentow ych znoszone przez dzieci przychodzqce na Roraty, widz~
pus zk~ z papierowq informacjll 0 ofiarach na sanktuarium stojllcll
poltora metra od zgorzalego oltarza - widz~ ten papier nie spa
lony! Tr~ r~kq 0 sciany zadymione i czarne - nie brudzq. Oglq
dam XVI-wieczne srebrne sukienki. Sq jakby nasycone dymem.
Rqk tez nie brudzq. Dym »wtopiony« w metal. Dzieci stojq w
kr uchcie i slinq chcq zmyc dym z kraty drzwiowe j - bezsku- '
tecznie. I komentu jq: dziwny pozar. Nie spalone lawki, nie uszko
dzona ambon a. Na marmu rowym oltarzu stoi wazon z kwiatamij
obok n a stoliku, ksi~gi liturgiczne - wszystko cale, jakby »wy
lqczone« z n iszczycielskiej sily ognia... Natomiast, wbrew logice,
plomien skr~ cil do bocznej kaplicy i tam zniszczyl ozdobne tynki...
Obraz. Deski » zeschni~te« , m alatura prawie niewidoczna, rama
w c z~sci spalon a, Trudno przez ten pozar poznae Matk ~ Bozq...
Nie pr zesqdzajm y wynikow sledztwa, ale realnie liczmy: nie byle
gdzie Sq w laman ia, p ozar y, »braki w stanie«. Pierwszym przykla
zaniem kustoszow, pr oboszcz6w , rektorow k oscielnych powinno
bye: zabezpieczye skutecznie to , co jest! Bu dowac, inicjowac 
takZe. Ale najpier w ocalic! Zachowae! Hitler powiedzial: »Od
bierzm y narodowi p omniki, a w n ast~pnym pokoleniu nie b~zie
na rodem«. Pierwsze przykazanie - oc alic, zabezpieczyc."
Konczqc ten przegilld w r6Cmy jeszcze, z polskim i czasopismami
misyjnymi, do spraw K osciola Powszeehnego. Z "Misyjnych Dr6g"
(nr 1, rok 1984) przepisuj~, przedrukowany tam za brazylijskim
ezasopismem "Sem Fronteires" fragment Martyrotogium Ameryki
Laciiiskiej: ,,1 m aja: Conrado de la Cr uz, mis jonarz ze zgroma
dzen ia Niepok alanego Ser ea Maryi oraz Herlindo Cifuentes Castil
lo, k atecheta, deportow ani i do dnia dzisiejszego n ie odnalezieni
(Gwatemala, t 1980). 10 m aja Marcelo dos San tos, przewodniczqcy
Zwiqzk6w Zawodow yeh, zamordow any we wlasnym domu, bo sta
n lll w obronie 400 rodzin, ktore ch ciano pozbawic . ziemi (Ma
ranhao, Brazylia, t 1981), 11 ma ja: Carlos Mu jica, k aplan, 44 lat,
napadni~ty przy bramie kosciola w Teiro, ' Buenos Aires (Argen 
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tyna, t 1974)." I d alej ci'lgnie si~ ta lista, jak spis m ~czen n ikow
i wiadomosci 0 okolicznosciach m~c zenstw a pr zesylane w zorem
pierwszych gmin chrzescijaiJ.skich.
Z "Misjonarza" (nr 1, styczeil- Iu ty 1984) za cy t uj~ fragment ko
mentarza do P apieskie j Intensji Misyjnej w lu tym 1984: za m lo 
dziei Chin.
"Konstytucja ChiiJ.skiej Republik i Ludowej, ar t. 46, mowi: ItOby
watele posiadaj'l w olnose religijnej wiary, jak i wolnose n iew y
znawania religii i propagowania ateizmu«. Wnioskowanie z tego
o neutralnym s tosunku dzisiejszych Chin do religii tradycyjnych
byloby wnioskiem bl ~ dnym. Rzeczywista pos tawa wladz P ekin u
wobec chrzes!!ijans twa, islamu, buddyzmu i innych orientacji wy
nika z oswiad czenia kierow nictwa biu ra do spr aw re ligii: "Zabo
bon jest to wiara w nadprzy rod zonose i niewy jasnialny cud. Reli
gia jest form'l zabobonu «. Od czasu r ewolucji k ultur alnej odrzuca
Sl~ wprawdzie przem oc, nie zmieniono je dnak p oj ~cia podstawo
w ego: )}religia jest idealizmem, sprzecznym z m aterializmem dia 
lektycznym i nauk'l «... Nowy projekt konstytucji przewidu je:
»Sprawy religii n ie mog'l bye kon tr olow ane przez i aden inny
kraj« . Jes t wi~ c zrozumiale, ie caly chiilski system w ychowania
skonst ruowany jest na »materializmie naukowym«; ie zabrania
si~ ksi~iom chrzcie dzieci; ze vi Dziesi~ciu P r zyk azaniach ch r ze
scijan z Henan zamieszczono takie w skazania: nr 8: »nie przeka
zuj idei i m ysli r eligijnych mlodocianym ponize j 18 lat« i nr 9:
»Nie spiewa j mlod ocianym piesni r eligijnych« ... Wedlug informa
cji, k tore naplywa jll cor az cz~scie j z Chin i publikowan e S'l w roz
nych pism ach , trzy i pol miliona k atolikow iyje jako w ierny P a
pieiow i K osciol katolicki, swia domie dystansujllcy si ~ od uzna 
nego pr zez pails tw o kosciola pa tr iot ycznego; uczestniczq oni w
Mszach sw. odpr awianych w domach p rywatn ych ; odmaw iajll
uczes tllictw a w spotkaniach re ligi jnych zonaty ch ksi~ zy: a ich
k aplani i bisku pi cz~s ciowo jeszcze przebywajll w w i~ zien i a ch ...
Szczegolnie ci~zkq sytuacj~ rna mlodziei, stojllca przed wy'b orem:
tu religia, tam ateizm; tu kar iera, t am i adnej szansy na przy
szlose. Trudno jest wi~ c mlodym chrzescijanorn sluiye Kosciolo
wi swoimi idealami, ale nie majq innego wyboru, jak tylko zdo
bye wyksztalcenie w serninariurn »patriotycznym«... Kto swiad o
mie stoi przy Papieiu, nie rna w dzisie jszych Chinach iadnej szan
sy. K osci61 w Chinach a szczeg61n ie jego mlodziei:, potr zebuje na
szej modlitwy".
Z cytow anego jui w tym przegllldzie n umeru "Mis jonarza" . prze
pis u j ~ na koniec poludniowoafryka nsk q mo d li tw~ za wszystkich
Iudzi:
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"Panie Jezu Chryste, k tory narodziles siE: z hebrajskiej matki,
ale z uznaniem wyraziles siE:
o wierze kobiety syryjskiej i rzymskiego iolnierza,
T y, ktory iyczliwie przyjqle.s szukajqcych Ciebie Grekow
i zJ odzHes si~ ,
ieby Afrykanczyk niosl Twoj krzyz,
dopomoi nam,
bysmy mogli wprowadzic ludzi wszystkich ras
jako wspoldziedzic6w d o Kr6lestwa Twojego.
Amen."
Krzysztol Snwh'illd

BERGSON A FILOZOFIA WSPClCZESNA
Ostatnia ksiqika Barbary Skargi· jest ZWlenczeniem dlugolet
nich badan nad filozofiq francus'k q, a jednoczesnie jak gdyby za
powiedziq wyjscia poza tradycyjny warsztat historyka filozofii.
Autorka rna za sobq - nie liczqc cennych prac z dziejow mysli
pozytywistycznej w Polsce - monografiE: 0 szkole Comte'a Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie franc usk im (1967), opraco
wanie obszernej AntoLogii fiLozofii francuskiej XIX w ieku (1978),
ksiqiki z tego zakresu publikowane w serH Mysli i Ludzie : Comte
(1966), Renan (1969), CLaude Bernard (1970), edycj~ w Bibliotece
Klasykow Filozofii Comte'owskiej Rozprawy 0 duchu fiLozofii po
zytywnej (1973), wreszcie ksiqik~, ktora jest w pewnym sensie
wst~pem histo; yczno-filozoficznym do omawiane j tu pracy, cho
dzi mianowicie 0 Klopoty inteLektu. Mi~dzy Comte'em a Bergso 
nem (1975), Skarga skrupulatnie zanalizowala w niej najistotniej
sze antecedencje bergsonizmu w II polowie XIX wieku we Fran
cji. Obie te wspomniane na koncu ksiqZki majq wspolnq cech~ :
przeciwstawiajq si~ nieciqglosci w postrzeganiu dziej6w filozofu,
rzec by moina, unaoczniajq n a materiale historyczno-filozoficznym,
czym jest wlasnie bergsonowskie "trwanie": konserwacjq i nowo
sciq zarazem. Klopott/ inteLektu dostarczyc by mogly wlaSciwie
argumentow na rzecz zupelnej nieoryginalnosci dziel Bergsona,
gdyi w mysli licznych filozof6w XIX-wiecznej Francji moina by 
10, jak si~ pMniej okazalo, odnalezc niemal wszystkie wlltki, k t6
• Barbara

Skarga,

1982, IItroD 292.
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re wystqpily pozniej u a utora Essai sur Les donnees immediates
de La conscience. Nie t aki wszakze jednostronny w niosek wycillg
n~l a autorka, uwypuklila raczej koniecznose pojawienia si~ filo 
zofa, ktory by te jakosciowo rozne tresci scalil, nadajqc im tyro
samym nowq postae. Z kolei w Czasie i trwaniu zadaniem staje
si~ przeciwdzialanie pochopnemu pogrzebaniu Bergsona jako my 
sliciela juz niewspolczesnego, w im i ~ uporczywie powraca jqcych
a naiwnych hasel 0 definitywnym koncu pewnych epok filozofii ,
ktorym to haslom towarzyszy arbitralne wyrokowanie, co jest
·"filozofiq na czasie" a co niq n ie jest.
Wrzucenie bergsonizmu do lamusa mysli jest mozliwe tylko
wtedy, gdy zaakceptil jem y wszystkie te stereotypy interpretacyj
ne, ktore n awarstwHy si ~ na orygina1nym dziele. K toz zresztq zda
wal soble spr aw~ z tego lepiej a d autorki, k tora tak systematycznie
budowala swojq kompetenc j ~ w odniesieniu do tego tematu. Tek 
sty Bergsona, trzeba powiedziee otwar cie, nie mialy w Polsce od
bioru takiego, ktory by mogl zapewnie im trwaly sukces. Jest to
paradoksalne, gdyz niew ielu bylo filozof6w, ktorzy cieszyliby si~
w XX-wiecznej Polsce wi~kszq popularnosciq. A jednak popular
nose ta nie oznaczll la dobrego zrozumienia. W okresie bezposre
dnio przed I wojnq swiatowq, w latach kulminacji zainteresowa
nia, wytworzyl si ~ model w gruncie rzeczy mlod opolski bergso
nizmu: irr acjonalistycznej i dynamicznej, nie do konca zw erbalizo
wanej metafizyki, sprzyjajqcej krzewieniu siE: indywidualizmu
i postaw ar tystowskich. W okresie m iE:dzywo jennym fascynacja
Bergsonem w 3rodowisku filozoficznym stopniowo wygasla. Z jed
ne j stron y odzylo haslo "filozofii naukowej", podj~te z jeszcze
w i~ ks zym rygoryzmem przez szkol~ lwowsk o-warszawsk'l, z dru
giej str ony, od czasu urnieszczenia 1 czerwca 1914 trzech g16w
nych dziel Bergsona na Indeksie zaharnow ana zostala w znacznym
stopniu jego ewentualna recepcja w srodowisku katolickim. Miala
n a to tez sw6j w plyw surowa refutacja napisana przez wybitnego
neotomist~, Jacquesa Maritaina (cieszqcego siE: w Polsce duzym
autorytetern), ktory uznal bergsonizm za filozofi~ "z gruntu atei
stycznq" i prowadzqcq do "nihilizmu intelekt ualnego". Diarne
tralnie odmienne opinie dominikanina o. A.-D. Sertillangesa, ktory
uwazal, ze rni~zy sw. Tomaszem a Bergsonem nie rna takiej prze
pasci, jakq si~ na ogol widzi, pozostaly w Polsce wlasciwie bez
echa. Obcose bergsonizmu wobec mysli katolickie j zostal.a ugrun
towana i to w okresie, gdy sarnemu Bergsonowi swiatopogllld k a
tolicki stawal si~ coraz bliZszy, co potwierdzll jego testament z 8
lutego 1937, w kt6rym uznal wYZszose duchowq katolicyzrnu n ad
judaizmem (przy czym przed ostatecznq konwersjq wstrzymalo go,
jak pisal, poczucie solidarnosci z przesladowanymi przez faszyzm
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Zydami). Gilson powiedzial w pr awdzie kiedys, ze "Bergson wywart
w i~kszy wplyw n a wspolczesnq m ysl chrzescijanskq niz 6wczesne
podr~ c z niki n eoscholastyki", niemniej w P olsce ciqzyla n a nim de
cyzja p odj~ ta n iegdys przez St oli c~ Apostolskq, kt6ra w Bergso
nie widziala mocnego sojusznika modernizmu k atolickiego, pot~
pionego juz wczesniej przez papieza Piusa X. P rof. Henri Gouhier,
wybitny badacz filozofii Bergsona, wyrazil k iedys w rozmowie
prywatnej zdziwienie, ze w kraju 0 tak znacznej wi~kszo sci ka 
tolickiej jak Polska przelozono owe trzy zakwestionowane przez
Kosci61 dziela, nie przelozono natomiast n igdy Les deux sources
de la morale et de La religion, kt6re byly swiadectwem tak gl~bo 
kiej religijnosci filozofa francuskiego. Nie wda jqc si~ szczeg61owo
w przyczyny tego stanu rzeczy, stwierdzic jednak trzeba, ze ani
srodowisko zwiqzane ze szkolq lwowsko-warszawskq, ani srodo
wisko katoEckie, nie byly zainteresowane propagowaniem bergso
nizmu. Nie sprzyjal mu rowniez mal'ksizm: odosobnione pr6by do 
strzegania pewnych podobienstw w rodzaju - bergsonizm jako
sui generis filozofia dialektyczna czy tez filozofia samokreacji czlo
wieka - nie mogly zmienic zasadniczo niech~tnej postawy mark
sist6w. Tak wi~c zadna z tych trzech sil w dziejach filozofii pol
skiej n aszego wieku nie stwor zyla odpowiedniego klimatu dla
zmiany nastawienia, kazda bowiem z nich wytworzyla wlasne
schematy interpretacyjne, kt6re umozliwialy utrzymywanie berg
sonizmu w zapomnieniu i zachowywanie dystansu obcosci. W tych
warunkach filozofia Bergsona zdewaluowala si~r zanim odnale
ziono jej prawdziwq wartose. Tym trudniejsze zadanie dla a utorki,
kt6ra silq rzeczy zwracac s i~ musi do czytelnik6w wychowanych
i uksztaltowanych przez te trzy nurty myslenia.
Wsp61czesne badania nad Bergsonem zmierzajq niejednokrotnie
do wytworzen ia pewnego rodzaju metaj~zyka, przy pomocy kt6
rego mozna by pisac 0 jego filozofii w sposob odkrywczy. Daje
to niekiedy swietne rezultaty (jak w przypadku Deleuze'a) i mniej
udane (jak u Trotignona). Skarga rezygnuje z pr6b t akich, cz~sto
arbitralnych, kategoryzacji. Zaletq jej metody badawczej jest wie
loaspektow osc odniesien i t owarzyszqca temu swiadomosc wielo
sci dqzen wsp61czesnej filozofii. Takimi srodk ami udaje jej si~
wniesc cos nowego do wiedzy 0 Bergsonie. Zastrzega sj~ wpraw
dzie ~ow ie wst~pnym, ze interesowaly jq tylko "pewne wybrane
problemy" i ze nie jest to pelna monografia, ale - wbrew
skromnosci a utorki - Sq w tej ksiqzce problemy reprezentatywne
na tyle, ze d ajq obr az calosci tej mysE, co w Eteraturze bergso
.
nologicznej nie cz~sto si~ ostatnio zdarzalo.
Wspomnialem na poczqtku, ze autorka w ksiqzce tej w pewnym .
stopniu odchodzi od tradycy jnego w arsztatu historyka filozofii
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Aby bowiem przywrocic Bergsona wspolczesnosci, nie wys tarczy
sam opis, trzeba ujawnic wlasne oceny dotyczqce dzisie jszej sy
tuacji filozofii . I Skar ga to czyni. Na jdobitniej wyst ~pu je to
w rozdziale pierwszym, zatytulowanym Zludzenie transcend en
taLizm u. Rzecz nie polega tu na wykazywaniu, k to m a racj~,
Kant czy Bergson. Skarga chce przezwyc i~zyc tego typu s che
matyzm. Omawiajqc bergsonowskll k rytyk ~ Kant a, z ktorq nie
w pelni si~ solidaryzuje, wskazuje na pewne n iebezpieczenstwa
tkwillce w dqzeniach XX-wiecznych kontyn uator6w tr anscenden
taIizmu. Niebezpieczenstwa te poIegajq w gruncie rzeczy n a za
w~ien iu pola w idzenia, a w zwiqzku z tym: n a eliminacji meta
fiz yki, redu.k cji slldow egzystencjalnych, rezygnacji z pr 6b una
ocznienia bezposredniosci d oswiadczenia n a rzecz tak czy inaczej
poj~tej "teoretycznosci" fiIozofii, na swoistym "imperiaIizmie"
wiedzy (a sciSIej m6wiqc, pewnej koncepcji wiedzy), na sztywnych
kategoryzacjach - i daIej - jako na skutek powyZszego - n a
dogmatycznym orzekaniu, co jest w fiIozofii r acjonalne. Bergson;
zdaniem Skargi, swoim wysilkiem inteIektualnym, ~uszal do od
powiedzi na pytanie 0 Zr6dla kazdej postaci r acjon alizmu, a wi~c
zajmowal siEl problemem, kt6ry nic n ie str acil dziS ze swej aktu
alnosci. "Swiadomosc pluralizmu r acjonalizmow, tak dzis silna
i szeroko dyskutowana - pisze autork a - zaClZynala si~ rysowac
u Bergsona" (s. 18).
Tw6rczosc filozoficzna Bergsona nie miesci si~, jej zdaniem,
w ramach utartych stereotypow: empiryzmu bqdz r acjonalizmu,
jest usHow aniem wyjscia poza te
realizmu bqdz idealizmu przeciwstawienia, pr6b1l ukazania, ze te dotychczasowe opozycje
wzajeUlnie siEl w arunkujq i do siebie odsyla j1l. To zanurzen ie
siEl Bergsona w s-wiecie odschematyzowanego doswia dczenia po
wodowalo, ze zarzucano mu wiklanie siEl w bl~ne kolo. U nas
czynil to Roman Ingarden, ktory wszak ze jeszcze po II wojnie
swiatowej twierdzil, ze Bergson byl - obok HusserIa - naj
bardziej oryginalnym myslicielem XX wieku. DIa a utora Mat erii
i pamir:ci ani podmiot ani przedmiot , tak jak je r ozumiano do
tychczas, nie byly podstaWq dla konstrukcji systemu. Co wi~cej ,
sarna celowosc konstruowania systemu zostala podana w wlltpli
wosc. Ulubionym obrazem przywolywanym w tyro miejscu przez
Bergsona byl ruch "va-et-vient" : szukrunie a rchimedesowego pun
k tu podpar.cia, umozliwiaj1lcego k onstrukcjEl, jest, wedlug Berg
sona, jednll z chronicznych przyczyn dogmatyzmu. Cala ksillzka
Skar gi eksponuje ten an tydogmat yzm, przejmuj1lc zresztq wie le
z niego w swej m etodzie. Autorka bowiem jako histor yk filozofii
nie feru je pochopnych, wygodnych dla sie bie ocen, nie szuka
samo uspoko jenia ' w szufladkowaniu m ysli, a jako filozof ostrzega
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przed doktrynerskq jednostronnosciq, zaw~zaniem hor yzon tu, re
zonerstwem homo Ioquax. Sam Bergson byl przyk ladem filozofa
niedogmatyka, szedl "za myslq", dbajqc 0 adekw atne, r ygory
s tyczne zdanie sprawy z doswiadczenia, zaleca jqc ksztaltowanie
umiej~tnosci wychodzenia "poza refleksj~ nad swiadomosciq" (s. 22),
by nie zamknqc si~ w k ontemplowaniu intelektu. Dlatego tei
schematy interpretacyjne, w ktore probuje si~ ujqC autora Materii
i pami~ci w ymagajq wnikliwej rewizji. Be rgson ze SWq po
chwalq int uicji - nie stanowil wcale zagrozenia dla pomyslnego
rozwoju nauki, wr~cz przeciw nie, gdyz byl wyczulony na zagro
zenia, k tore sama nauka sobie stwarza wskutek swej inercy j
nosci. Nie byl to filozof pi~knoduch6w, m imo ze nadawal t ak
wysok q filozoficznq rang~ sztuce, a n awet nie byl apoiogetq in
dywidualizm u, mimo ze unaocznial potrzeb~ odnalezienia w sobie
"jai:ni gl~bokiej". Nie byl psy ch ologistll, m imo ze w introspekcji
"znalazl potwierdzenie konkretnego doswiadczenia, n a ktorym bu
dowal meta f izyk~" (s. 32). Nie byl bezkrytycznym chwalcq jakiejs
zdroworozsqdkowej "bezposredniosci", gdyz - paradoksalnie 
u Bergsona "bezposredniosc nigdy n ie jest bezposrednio dana"
(s . 115), droga do bezposrednioSci "jest zawiklana i ok6lna" (s. 119).
Dla poparcia tej tendencji interpretacyjnej autorka przywoluje
tu slowa filozofa wsp6lczesnego, kt6rego bardzo ceni, m ianowicie
Ricoeura. Filozofia Bergsona bowiem "negowala uroszczenia swia
domosci, ze zna siebie od samego poczqtk u, negowala «jej nar
cyzm»" (s. 27). Trzeba tu dodac, ze n a Ricoeurze gl6wnie, a nie
na myslicielach niemieckich , budu je autork a swojq wykla d ni~
wsp6lczesnej filozofii hermeneu tycznej.
Ksiqi:ka Skargi jest przykladem lektury zyczliwej dla omawia
nego przedmiotu, ale bynajmniej nie bezkrytyczn ej. P oza w las
nymi, zaznaczonymi w tekscie zastrzezeniami, przewi jajq si~ na
kartach nazwiska krytyk6w Bergsona, z niekt6rymi z n ich, z Ba
chelardem, z Merleau-Ponty'm autorka sklonna jest si~ niekiedy
zgodzic. Przy okazji chcialbym wskazac n a przeoczonq w erracie
pomylk~: wydana po polsku rozprawa Sartre 'a nosi t ytul L'im a
ginaire (wyd. oryg. 1940) a nie L'imagination (wyd. oryg. 1936)
(s. 192). Czasami mozna by si ~ spierac z a utorkq 0 ta'k ie czy
inne rozlozenie akcent6w, pozostaje jednak faktem, ze jest to
plodna rewizja naszych wyobrazen 0 bergsonizmie. Podkreslic na
lezy nadto, ze nowemu odczytaniu Bergsona sprzyja si ~ gni~cie
do prawie nieznanych u nas pism Bergsona, m. in. do znakomi
tego tzw. drugiego wst~pu do La pensee et Ie mouvant. Dzi~ki
tym odniesieniom 'czytelnik moze, jak sqdz~, dojsc do przekona
nia, ze filozofia Bergsona "trwa nadal" i nabrzmiew a n owymi
sensami.
Stanislaw Borzym
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POZNAN I JEGO ARCHITEKTURA
LAT 1780-1880
Czym jest historia architektury? Czy tylko uchwyceniem prze
mian stylu, zmia n ukladow przestrzennych i funkcjonalnych bu
dowli? Ale pl'zeciez architektura powstaje w okreslonym c z a s i e
i m i e j s c u, tworzona jest przez ludzi iyjqcych w pewnej hi
storycznej epoce i uwiklanych w jej problemy i konflikty. Czy
zatem znajdu jq one odbicie w architekturze? A wi~c, czy historia
al'chitektury m owi tylko 0 budowlach czy tez i 0 1 u d z i a c h
jq t worzqcych ?
Jak dalece architektura zwiqzana jest z czlowiekiem, a wi~c
i z historiq (ta k ie historiq narodu) dowodzi tego znakomita praca
Zofii Ostro wskiej-K~blowskiej poswi~cona architekturze i budow
nictwu w Poznaniu w latach 1780-1880. 1 Temat, wydawaloby si~,
malo pociqgajqcy , bo dotyczqcy miasta raczej prowincjonalnego,
ktore nie wytworzylo zadnej wlasnej "szkoly" architektonicz
nej - a jednak ... Wszystko bowiem zaleiy od spojrzenia: uj~cie
"teleskopowe" , eUl'Opejskie rzeczywiscie niewiele by tu dalo 
zaleinosc od Warszawy, a pozniej Berlina i kilka budowli wy
bitnych (np. teatr Gilly'ego lub Biblioteka Raczynskich) to
wszystko, co w ten sposob moina by uchwycic. Zupelnie inaczej
jednak zaprezentuje nam si~ Poznan, gdy (nie zapominajqc 0 Eu
ropie) wejdziemy do miasta, i od zewnqtrz spojrzymy na jego
problemy; posluchamy co mowiq Polacy i Niemcy, ludzie miej
scowi i naply wowi pr ~scy urz~dnicy, ,g dy potraktujemy budynki
jako symbole polskosci i germanizacyjnego naporu, i z tego pun
k tu widzenia spojrzymy na mury cytadeli, fabrykE: Cegielskiego,
Bazar, B ibliotek~ Raczyilskich i Zlotq Kaplic~. Zobaczymy wtedy
nie zespol budynkow poustawianych wzdluz pIacow i ulic lecz 
zeby uzyc tu terminologii
m i a s t 0 (urbs). Miasto, czyli ks. Jozefa Tischnera - wielkq struktur~ d i a log i c z n q, roz
mow~ toczonq mi~dzy ludzmi, czasem zgodnq i hal'monijnq, cza 
sem dramatycznq i pelnq spi~c, ksztaltujqcq p r z est r zen owe
go dialogu, a wi~c okreslonq struktur~ urbanistycznq.
Autork a przyjmuje ow urbanistyczny punkt widzenia dziej6w
architektury Poznania. Pisze: "Niezaleznie od ukladu rozdzia16w
i toku narracji, w pracy starano si~ reaIizowac pewne, uznane
za wazne, postulaty badawcze.
1 z. Os trowska-Kilblow s ka : A r chHe k tuTa t budo wnlc two w
Poznanlu w !a
ta ch 1780-1880, " Pra ce Komis j l H is torii S ztukl PTPN" , t. X III, . War s zawa - P o
lOa n 1982.
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1. Dziela arch itektury probuje si~ roz,patrywae w szerokim kon
tekscie urbanistycznym, lqcznie z rzezbq pomnikowq, a spora
dycznie i malarstwem.
2. Przyjmuje si~, ze dziela architek tury pelni'l nie tylko funkcje
uzytkowe, lecz takze funkcje komunikowania, w zwi'lzku z czym
mogq one bye zaangazowane w w yrazanie r6znych ideologii"
(s. 12-13).
Ten szeroki kontekst urbanistyczny pozwala na uchwycenie spe
cyfiki przestrzeni miejskiej Poznania, na r ozpatrywanie jej jako
zamkni~tego, calosciowego ukladu r elacji zachodzqcych mi~dzy
budowlami - relacji semantycznych. W takim ukladzie odnie
sienia zaczyna jq "grae", np. koncepcja "Polskich Aten" Edwarda
Raczynskiego i jej k orelat - pruska twierdza. Raczynski przez
wznoszenie budowli publicznych (Biblioteka, usy tuowana w w~z 
lowym punkcie nowego zalozenia urbanistycznego, k torego do
tychczasowym punktem centralnym byl niemiecki teatr; Zlota
Kaplica, wodoci'lgi) podkreslal polskose miasta; Prusacy zas ryg
luj'lc miasto systemem fortyhkacji, ograniczaj'lcyrn i "dusz'lcym"
przestrzen, zaznaczali swo j'l nad nim wlad z~ (pOI'. s. 164- 170).
Ale architektura XIX wieku to nie tylko wyraz "og6lnikowo
rozumianej ideologii". Panuj'lcy w tym stuleciu (i tak do nie
dawna .dyskredytowany) histor yzm jak zauwaza P iotr Kra
kowski - "moze bye (...) interpr etowany dwo jako : albo jako
problem formaln y, i w tym przypadku kluczem b ~d zie zasada
eklektyzmu; albo tez jako pewna postawa duchowa, s pos6b m y
slenia, i wtedy gl6wny nacisk zostanie polozony na tresci ideo
wo -znaczeniowe podleglej mu sztuki, a wi~c takze architektury".2
Cechq architektury tego okresu jest w i~ c nawi'lzywanie do sty
16w przeszlosci, a wyb6r okreslonego stylu rna wym o w~ trescio
W'l. Zofia Ostrowska-K~ blowska 0 tym problemie nie zapomina 
to trzecia zasada jej pracy (pOI'. s. 13), owocuj'lca s ubtelnymi
analizami Zlotej Kaplicy, Biblioteki Raczyilskich, pr uskiej twier 
dzy czy siedziby Poznanski-ego Towarzystwa Przyjaciol Nauk. Dla
przykladu: bizantyfuiko-wloski styl Zlote j Kaplicy, b ~ q cy w tym
okresie sy:nonimem stylu romailskiego, nawi'lzu je do czasow
Mieszka I i Boleslawa Chrobrego, ktorych pami~ci jest ona po
swi~cona; jej centr alny plan l'lczy si~ z centralnosciq grobowych
kaplic wla dcow i swi ~t ych, ale i akwizgranskiej kaplicy Karola
Wielkiego. W ten s pos6b stala s i ~ Zlota Kaplica pomnikiem na
rodu i pailstwa polskiego (s. 218-219). Biblioteka Raczyilskich
I P.
Krakowski: Te oretyczn e pods tawy ,!-r chttek t ur y w t eku XIX,
Naukowe UJ DXXV, P ra ce z h ist orii szt ukl", z. 15, K rak6w 1979, s. 47.
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zas nawiqzuje d o kolumnowej fasady Luwru, zaprojektowanej
przez Claude Perra ulta, bowiem budowli przechowujqcej "skar by
ducha ludzkiego" przyslugujq "formy szlachetne". Luwr ponadto
jest k rolewskq siedzibq przemienionq na muzeum - a Biblioteka
miala bye " rezydencjq-muzeum" 3 (s. 193-204).
Wreszcie zasada czwarta: "Dziela architektury Sq rozpatrywane
takze z punktu widze nia fOl'mo w ania si~ nowego j~zyka wypo
w iedzi wlasciwego stuleciu. S t arano · si~ zwr6cie uwag~ na swo
istose now ych kompozycji, morfologii form oraz zwiqzanych z nimi
znaczeil" (s. 13). Zgodnie z tym zalozeniem sledzi autorka "naro
dziny miasta n owoczesnego", zmiany jego str uktury zwiqzane
z przenik aniem fo rm kapitalizmu, pOCZqwszy od odrodzenia Po
znania w 'czasach stanis lawowskich, poprzez zmagania z pruskq
twierdzq, blokujqcq swo bodny rozwoj przemyslu, handlu i typo
wych dla XIX-wiecznego miasta instytucji (np . Gieldy). Te prze
miany , widoczne pomimo przytlumienia (forteca), odnotowywane
Sq w pracy na k azdym kroku; poczynajqc od jej zakresu chrono
logicznego (irodla zmian tkwiq bowiem w czasach Komisji Do
brego P orzqdku, dziala jqcej od 1779 roku), poprzez analiz~ zmian
ukladu urbanistycznego miasta do analizy przeksztalcen budowni
ctwa mieszkalnego i publicznego (np. powstanie szpitali). W .ten
spos ob w lqcza autorka dzieje poznailskiej architektury w nurt
przemian ogolnoeuropejskich. "Wzniesienie si~ ponad ulice mia
sta" w idoczne jest tez przy omawianiu formalno-stylistyczne j
str ony . poznanskich budowli i sylwetek ich tworcow. Ten trady
cyjny punkt widzenia jest bowiem w ksiqzce rowniez wyraznie
obecny. Autorka z pasjq i wielkq precyzjq sledzi wplywy idqce
z innych srodowisk artystycznych, dokonuje nowych atrybucji
i ustala datowa nia bu dowli. Otrzym ujemy w ten sposob pelny
i w ielowarstwowy ob raz dziej6w poznal'l.skiej architektury X IX
wieku.
Ksiqzka, aczkolwiek jest pracq jak najba rdziej naukowq, zaslu
guje na szerokq rekomendacj ~ ze wzgl~du na zaprezentowane po
w yzej w alory . One to wlasnie decydujq 0 jej szczeg61nej atrak
cyjnosci, bowiem 6w szeroki, urbanistyczno-semantyczny punkt
widzenia dziejow architektury jednego miasta jest w naszej h i
storii sztuki prawdzi w ym novum. Jest to novum jak mi si~ w y 
da je - podw6jne: po pierwsze m etodologiczne, a po drugie hi
st oriograficzne. Metodologiczne - bo ukazuje historykom archi
tek tury X IX wieku nowe perspek tywy badaw cze, a historiogra
• Sze rze j

0

t yro

p roblemle :

Z.

Ostrowska-K /lblowska : Stedztby-muzea. Ze
W!elkopolsce, (w: ) Sztuk a XIX w!e k u

stud!6w nad a rcnttektur q XIX wleku w

w POlsce, Wa rsza wa 1979.
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ficzne, bo uzupelnia prace his toryk6w, sytuujqC ich us talenia w
konkretnej przestrzeni. I w tym tkwi szczeg6lne, og61nok ulturo
we znaczenie pracy Zofii Ostrowskiej- K~blowskie j. Pokazuje ona
bowiem, jak bardzo architektura stanowi cz~ se h istorii, nie prze
s tajqc bye przez to sztuk q. Stqd tez, chcqc swe wyksztalcenie hi
stor yczne (i oczywiscie architek toniczne tez) poszerzye warto po
t~ ksiqzk~ si~gnqe .

Wojclech Balus

INSPIRACJE ANTYCZNE W LlTERATURZE
WSPOtCZESNEJ
Badania nad recepcjq kultury antycznej w literaturze polskiej
legitymujq si~ s~dziw q tradycjq, jednakie bacznq uwag~ skiero
wano dotqd gl6wnie na dob~ staropolskq. Zgola odmien nie spr awy
si~ majq z romantyzrnem i okresami p6zniejszymi. Sporadyczne
i odosobnione prace Tadeusza Sinki, aczkolwiek zasobne w roz
legly material badawczy, majq dzis wartose historycznq, pozo
stajq tedy poza zasi~g i em u wagi polonist6w, szczeg6lnie odkqd
badania nad romantyzmem skupily si~ na t ropieniu idei. Brak
polskiej rozprawy poswi~conej romantycznej koncepcji k ultury
antyku stanowi dotkliwq luk~, tym dotkliwszq, iz wszelka dysku
sja 0 calej naszej poromantycznej literaturze uklada si~, bo ukla
dae si~ musi, w dialog z romantyzmem, dialog poprzez roman
tyzm, czy dialog wbrew romantyzmowi.
Wglqd w charakter recepcji starozytnosci w pis~iennic twie
czas6w najnowszych daje wydana ostatnio, obszerna i pieczolo
wide przygotowana ksiqzka Stanislawa Stabryly Hellada i Roma
w Polsce Ludowej. 1 Jej tytul nawiqzuje do przedwojennej pracy
Sinki, pomyslanej jako przeglqd utwor6w na temat y ant yczne.
W ten spos6b Stabryla zlozyl nalezyty hold swemu poprzedni
kowi i mistrzowi (uczynil to r6wniez w samym tekscie rozprawy),
r6wnoczesnie jednak odciql si~ od stosowanej przezen metody
podkreslajqc dobitnie, iz w Helladzie ... gl6wnym przedmiotem za
interesowania jest funkcja zapozyczonych z antyk u element6w.
Trzon dziela stanowiq trzy rozlegle rozdzialy po swi ~ c one poezji,
1

Stanislaw S t abryla: H etIada t Roma w

Polsce Ludow ej. Recepcja a n tyk u

w !1teraturze pots Ide:! w !atacn 1945-1975, Krak6w 1982, Wyda w nlctwo Llterackle.
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pro zie i dramatowi. Tradycyjnq i - rzec mozna - nieco prze
starzalq pers pektywl'; genologicznq wzbogaca skomplikowana siatka
kategorii tematycznych i funkcjonalnych, ktore wyznaczajq po
rzqdek dalszej dys pozycji mater ialu. Wymienil'; je pokrotce po
. czynajqc od poezji, gdyz wlasnie w liryce antyczne inspiracje
manifes tujq SIl'; szczegolnie szczodrze i w sposob najbardziej uroz
m aicony. Obserwujemy tu rozliczne odwolania do starozytnosci "
sensu largo; obok wqtkow historycznych i mitologicznych nie
poslednie miejsce zajmuje filo zofia, literatura, sztuka, choc prym,
rna sil'; rozumiec, przypada mitologii. Autor dostrzega cztery cha
r akteryst yczne form y funkcjonowania tych wqtkow: rewokacje,
to jest prl9ste powtorzenia motywow; reinterpretacje, czyIi takie
przeobraienia znanych wqtkow, ktore pociqgajq za sobq zmianl';
ich sensu, oswie tlajq problem w sposob odmienny niz to czynili
staroiytni i ujawniajq niedostrzeione dotqd jego aspekty; prefi
guracje, ktorych istota polega na obecnosci mniej lub bardziej
czytelnych analogii mil';dzy antycznym motywem a jego wspol
czesnq konkretyzacjq ; 2 na koniec inkrustacje, kategoria , jak sil';
zdaje, na tury estetycznej, " idzie tu bowiem 0 rodza j ozdobni
kow - metafo r, aluzji, por ownan, skojarzen"..
Imponujqcq isde przejrzystosc i preeyzjl'; przedstawionego po 
dzialu IUqCq wqtpliwosci n as uwajq ce sil'; w trakcie lektury ana 
litycznych partii pracy. Rewokaeje Sq lub przynajmniej bywajq
for m q r ein terpretacji. Podobnie nie uehwytna i malo ostra wydaje
sil'; granica m il';dzy rewokacjami j inkrustac.i ami. Rodzi sil'; wil';e
pytan ie 0 funkcj l'; tak rygorystyeznie przeprowad zonego podzialu .
W zaloieniach zapewne uladzic mial obszerny i roinolity mate
rial:. ezy jedn ak eel ten zosta1 szczl';s liwie osiqgnil';ty, skoro np.
by nabrac wyobrazenia 0 tym, w jaki sposob dziedzictwo antyku
inspirowalo Jastruna ezy Herberta , przejrzec trzeba kilkanaseie
rozdzialow praey, by na koniec dowiedziec sil';, ii dany autor
mniej lub bardziej obfide czerpal z mitologii lub histor ii , a poe
tycka transformacja jego w r aien przybrala charakter prefiguraeji
albo r einterpretacji?
Rozdzial posw il';cony liryce, s u to okra szony cytatami, unaocznia
wyrainq, rOinorak q, choc nier ownomiernq obecnosc dziedzictwa
staroiytnosci w naszej poezji powojennej. Stabryla tlumaczy to
k lasycystycznq orien tacjq znaczne j cz ~ s c i autorow, co wydaje si~
• W badaniach nad recepcj'l a n tyku kateg orie: te: po raz plerwszy bodaj
wprowactzi! I. White w ksi 'lzce My thology in m odeTn no v el . A study of pTe
f i qu Tative t echniqu es. Ni e pokoj'lCY jest fakt, 1;1; pra ca White'a, kt6rej He!!ada ...
"awdzl ~c za nieco wl~ce j n it informacj e: 0
czterech formach obecno§cl mltu
w prozie lat 40-tych i 50-tych , prz ywo!a na zos tala tyll<o raz , na dodatek w for
mie okaleczonej przez znamienny bra k drugiego cz!onu tytulu.
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jednak nadmiernym uproszczeniem. Zagadnieniu temu wypadnie
wszakze poswi~cie odr~bnq uwag~.
Z bogactwem i roznorodnosciq tematycznq liryki ko ntrastuje
powiese, gdzie wyraznie dominujq wqtki zaczerpni~te z historii.
',Tv rozdziale 0 powiesci niezwykle sumiennie odnotowane zostaly
i poddane analizie wszystkie lub niema l wszys tkie dziela i dzielka
ostatniego trzydziestolecia. Obfity lecz ba rdziej n iz w liryce jed
norodny material" porzqdkujq dwie ka tegorie: rewok acje i renar
racje historyczne, pow iesciom, w ktorych " tworzywo antyczne
sluzy jedynie bu dowie .5wiata przedstawionego" przeciws tawion a
zostal"a proza odznaczajqca si ~ obecnosci q wpisanej w niq k on
cepcji historiozoficznej. Oddzielnq, nielicznq grup~ tworzq powie
sci mitologiczne.
Podobnie jak w wywodzie 0 liryce, i tuta j zainteresowaniu
stylem recepcji antyku towarzyszy stale przej awiajqca si ~ reflek
sja nad ideowym przeslaniem charakteryzowanych tekstow. Ude
rza wyrazna skl"onnose do akcentowania wartosci p02lnawczych,
z tym zastrzezeniem, iz wartosci te rozumiane Sq dose wqsko, mia
nowicie jako suma wiarygodnych i rzetelnyeh informacji 0 jakims
as pekcie starozytnej rzeezywistosci. Absolutyzacjq r angi nadanej
tak pojmowanym wartoseiom poznawezym tlumaczye ,mozna nie
dostateeznie baeznq obserwacj~ jakosci estetycznych, co szczegol
nie odbija si~ w sferze wartosciowania. Stabryla celebruje, moze
i slusznie, dokona·n ia Bunscha, Rudnickiej, Sujkowskiego; w atmo
sferze chwalby posledniejszych utworow ginie jednak r anga dziel
Malewskiej czy Bochenskiego, ktore od prozy w spomnia nych pi
sarzy rozni - i to bardzo - oryginalny sposob wykorzystania
a ntycznego tworzywa.
Takze w cz~sci posw i ~conej dramatowi obok podzialu tem atyez
nego (na histori~ i mitologi ~) mamy drugi, wedle s posobow ujmo
wania wqtkow. Wyr6Zniono tedy imitacje, reinterpreta~je i paro
die w odniesieniu do dram atu mitycznego oraz dwie formy rea
lizacji tematyki historycznej: "wlasciwy dramat historyczny"
i " dramat pseudohistorycz.ny". Czym jest ten drugi, w ie zapewne
tylko sam autor. "Tematyka historyczna - precyzuje Stabryla 
s tanowi w tych utw orach (tj. w dramatach pseudohistorycz
nych - JAB) jedynie wierzchniq warstw~ , pod kt6rq kryjq si~
zagadnienia nie posiada jqce zazwyczaj g l~bszego zwiqzk u z pro
ble matyk q historiozoficznq. Kostium historyczny nie sluzy tu (...)
odkrywaniu mechanizmu dziej6w, uog6Inieniu ich prawidlowosci
i konflikt6w. Dramatyzowanie pewnego odcinka dziej6w, czy tez
okreslonych wydarzen, stanowi tu niejak o eel sam w sobie". Moze
zawodzi mnie logika, ale trudno mi doeiec, czemu dramat histo
ryczny wolny ad filozofic2lne j refleksji n ad sensem dziej6w zy
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skae mus ial tak osobliwe, dodae musz~ - w tradycji poIskiej
m ajCjce zgola odmienne znaczenie, miano. Zdum iewa to tym bar
dziej, ze analogiczna odmiana powiesci potraktowana zosta1a,
i slusznie, jako powiese pozbawiona ambicji historiozoficznych,
a nie jako powiese pseudohistoryczna.
PozostawiajCjc na boku t~ te'r minologiczl1Cj niescislose stwier
dzie nalezy, iz wywod 0 antycznych motywach w dramacie na
lezy do najcennie jszych cz~sci ksiCjzki. Przypomniany w nim zo
stal, skrupulatnie opisany i scharakteryzowany szereg pogrqzo
nych w niepam i~ ci, cz~sto r ozproszonych po czas opismach utwo 
row.
Obszerne · rozdzia1y poswi~cone poezji, prozie i dramatowi do
pelnia przeglqd wazniejszych ksiCjzek lIZ po g r an i c z a lit e
t u r y p i ~ k n e j" (podkr. JAB), a wi ~c r ozmaitego autoramentu
prac popularnon aukowy ch, reportazy oraz - ana wlasnie! - ese
istyki, w tym i ksiCjzek Parandowskiego i Herberta. Tradycyjny
podzial g enolog ic~ny okaza1 si~ jak widae niedostatecznie pojern
ny. Sam przeglCjd , aczkolwiek dosye arbitralny, jest tak dalece
z wi~zly, ze zatrzymam si~ na odnotowaniu jego obecnosci.
Nie inaczej rzecz si~ rna ze Wstli!pem i z wyraznie "jubileuszo
wym" rozcl zialem c1r ugim , zatytulowanym Tradycja i wsp6lczes
nose a poswh:;conym charakterystyce warunkow zycia kuItural
nego w PRL, ktore determinowaly poziom znajomosci antyku
w spoleczenstwie. Dotk ni ~ to 'N nim kwestii m ie jsca laciny i greki
w szkolnictwie, ruchu wydawniczego or az obecnosci a ntyku
w srodkach masowego przekazu. Autor czyni to w duchu nie
bywale optym istycznym, szereg jego stwierdzen wprawie moze
obeznanego z tematem czyteln ika w stan przemoznego zdziwie
nia. Oto przyklady: "doskonale warunki, Jakie zapewniono stu
diom a n tyczn ym w ciCjgu ostatnich dziesi~c i oleci" nalezq raczej
do sfery poboznych zyczen , rzeczywistose dowodzi czegos wr~cz
odmiennego; w tym wzgl~ dzie sluzye rnog~ sowitq porcjq faktow.
"Szeroka propaganda antyku" czyniona za posredrnictwern dwu
czasopism, "Meanclra" i "Filomaty", nie wym a~a innego kornen
tarza niz przytoczenie da nych 0 wysok osci nakladow: "Meander"
1030 egzemplarzy, "Filornata" - mniej wip,cej drugie tyle. "Im
ponui'l ca iIose pr zeklad ow c1okonanych w latach 1945-1976, wie
lokrotn ie wznawianych .;, duzych n aklaclach" raclowalaby niewqt
pliwie, gdyby c1ziela Herodota , Tukidydesa, Seneki, Ma r ka Aure
Iiusza - lis t ~ t ~ wydluzae mozna , ad lib itum - funkcjonowaly
w knviobiegu kultury w spo!czesne j, czego oczekiwae niepodobna
po zamierzchlych , na doda tek mizernych jesli idzie 0 wielkose,
edyc jach: Co do sytuacji w teatrach, to nie wydaje si~, by przed
stawiony w HeHadzie" , rok 1963 byl najbardziej reprezentatywny
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dla calego trzydziestolecia; ostatnia dekada, a przeclez nie ona
jedna, byla wyraznie chuda. Mozna sif; domyslae powod ow , dla
kt6rych obraz warunk6w poznawania 'kultury starozytnej w PRL
ukazany zostal w tak radosnych baTwaeh, mysI~ jedna'k, ze jest
to obraz falszywy i nie sluzy dohru tej kultury.
Nie z tymi poglqdami ehcialbym jednak podjqe dyskusj~. Ba
dania nad oddzialywaniem antyku na wspolezes nose kryjq istotne
trudnosci metodologiczne, u podstaw ktorych tkwi fakt, iz roz
Iegly dystans czasu dzielqey przedmioty porownania wypelniony
jest szezelnie r6znorakimi formami recepeji antyku. Wsrod nieh
szczeg6Inie wazna rala przypadla koneepcji romantycznej. Ot6±
Iiteratur~ ezasow najnowszych ujmuje Stabryla w oderwaniu ad
niezmiernie istotnych tradycji XIX stulecia. Przywoluje co prawda
wklad parnasizmu i symbolizmu, Ieez przeciez nie francuski par
nasizm i nie symbolizm dokonaly fundamentalnyeh przewarto
sciowan wizji i koncepeji kultury starozytnej, nie w nich zatem
tkwiq korzenie wspolezesnyeh pogIqd6w na antyk . Przeoezenie
wkladu romantyzmu pociqga za sobq deformacje rozmaitego auto
ramentu; w pierwszym rz~dzie wymienie tu trzeba przypisywanie
nadmiernego znaczenia orientacji klasycystycznej, znamiennej po
noe dla znacznej ez~sci poet6w wsp61czesnych. "Postawa klasy
cystyezna - powiada Stabryla - charakteryzuje si ~ s pot~gowaniem
owego zmyslu historycznego i przekonania 0 eiqglosci k ultury,
implikuje ona eo ipso sklonnose pisarzy do zagl~biania si~ w te
matyk~ antycznq". Nietrudno spostrzec, iz u podstaw powyiszych
przeswiadczen lezy s~dziwy stereotyp przeciwstawiania klasycyz
mu romantyzmowi. Dlatego przypomniec warto, iz romantycy,
i owszem, gromili klasyk6w, czynili to wszak±e za n iezrozumie
nie, by nie rzee - falszowanie antyku hellenskiego, w kt6rym
upatrywali wlasnq tradycj~ kulturowq. Greeja , nie Rzym, uznany
pczez nich za kultur~ wt6rnq i nieoryginalnq, stano\vi glowny
nurt romantycznyeh odwolan do antyku. Obok Grecji, dodajmy,
okres wczesnochrzescijanski.
Jesli zatem przewaznq cz~se odwolan do antyku reprezentujq
wsp61czesnie inspiracje hellenskie, jesli tak wielu tworcow fra
puje ciggIe postac Prometeusza, sztandarowego herosa romanty
k6w, jesli opozycja dionizyjskosei i apollinizmu t ak uparcie po
jawia si~ chocby w tworczosei Iwaszkiewicza, to Sq to wyrazne
refleksy szerzej pojmowanego romantycznego dziedzictwa. Nie
przypadkowo w koncu sama HeHada i Roma ... jest w glownej
mierze ksiqzkq 0 Helladzie...
Stabryla zwiqtk6w tych nie dostrzega Iub , co gorsza, Iekcewazy
je, i to na~et w6wczas, gdy jak w Tyrteuszu Zawieys'kiego ma
nifestujq si~ w spos6b prowokujqcy. Dlatego tez nie rozumie, ze
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niepokojqco zywotny polski tyrteizm, wyrazme przeClez roman
tycznej prowenjencji, dal Zawieyskiemu asumpt do podjE:cia ide
owego sporu z kanonem ciqzqcym na naszej literaturze, kanonem,
kt6rego wsp6ltw6rcami byli miE:dzy innymi Czeczot, Anczyc,
Norwid.
'
Przejdzmy do historyzmu, w kt6rym autor HelLady ... dostrzega
jedno z g16wnych znamion postawy klasycystycznej, tak, jakby
postawa romantyczna oznaczala uchylanie siE: od rozwazan nad
historiq. Sedno r6znicy nie tkwi jednak ani w zainteresowaniu
historiq, ani w jego braku, ani nawet w stopniu intensywnosci
czy natarczywosei stawiania problemat6w historiozoficznych; naj
wazmeJszj( jest tu charakter oglqdu historii, jej wizja i ocena.
ezy w tej perspektywie poczucie tragizmu i ironii dziej6w, tak
znamienne ella tw6rczosci niejednego z wymienionych w HelLa
dzie .. . autor6w (Malewska, Iwaszkiewicz i wielu innych) wiqzac
mozna prawomocnie z postawq klasycystycznq, czy nie Sq to ty
powo romantyczne kategorie? Przeoczenie przelomowej roli 1'0
mantyzmu, waznego i z tego powodu, ze sam w spos6b szczeg61ny
"falszowal" antyk, powoduje brak niezmiernie istotnego kontek
stu por6wnawczego.
Seisle i wielostronne zwiqzki .naszej literatury z Europq przy
kuly szczeg61nq uwagE: autora ksiqzki, co znalazlo odbicie w roz
leglej panoramie inspiracji antycznych w tw6rczosci p isarzy ob
cych. Poprzeclza ona kazdy z gl6wnych rozdzial6w, szkoda atoli,
ze obok sutej porcji nazwisk i tytul6w nie znalazlo siE: w niej
miejsce dla charakterystyki tych zjawisk, kt6re inspirowaly lub
inspirowac mogly tw6rc6w polskich. Oglqd taki oswietlilby nie
jedno ze zjawisk natury estetycznej (np. popularnosc poetyki pa
miE;tnika w powiesei 0 tematyce antycz.nej), pierwszorzE;el n e zna 
czenie mialby takze w wyjasnieniu niezwyklej kariery mitu.
Juz chocby powierzchowna lektura Hellady ... pozwala stwierdzic
wszechobecnosc mitu w literaturze obecnego stulecia. Blisko tl'ze
cia CZE;SC wywodu Stabryly dotyczy r6znorakich form jego re
cepcji. Przyjrzyjmy siE: nagl6wkom oelnosnych cZE;sci. 0 ile pierw
szy - Mity, mity - mozna by uznac za semantycznie obojE:tny,
choc w subiektywnym odczuciu sprawozdawcy tak nie jest, 0 tyle
drugi ~ Moda na mity - budzi sprzeciw i niepok6j, jakie ro
dzic siE; mUSZq, gdy jakies uporczywe i dlugotrwale zjawisko
kulturowe otrzymuje nieoczekiwanie dose deprecjonujqce miano.
Wszechobecnose mitu tlumaczy Stabryla oddzialywaniem tp sycho
logii glE;bi i osiqgniE;ciami antropologii strukturalnej. Przy okazji
rozwazan 0 dramaeie (ostatni z gl6wnych rozdziaI6w!) dorzuca
wzm ia nki 0 roli "mitograficznej szkoly", cytuje Th. Maulniera,
IrenE: Slawinski! i... (sic!) Allardyce Nicolla. Material to moze wy
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starczajq<:Y do sformulowania poglqdu 0 modzie na mity, mo
dzie - stwierdzie trzeba - mocno osobliwej, bo jedriak zbyt
dlugotrwalej, warto si~ jednak zastanowic, czy mod~, ktora jest
zjawiskiem socjologicznym a nie artystycznym, uznac tu w ogole
mozna za wlasciwy k1ucz interpretacyjny.3
Z prob1emem mitu wiqze si~ jeszcze jedna kwestia. Remito1o
gizacja literatury zaowocowala wzmozonym zainteresowaniem dla
niegreckich systemow mitologicznych i w efekcie - ich literackq
nobi1itacjq. Stqd np. w literaturze niemieckie j zainteresowanie
mitem zna1az1o wyraz w zwrocie ku r odzimej tradycji. W naszym
pismiennictwie, wobec ubostwa w1asnego fabu1arnego systeinu
mitow, plaszczyznq odniesien musiala stae si ~ przede wszystkim
mito1ogia grecka, k tora jako bonum commune stanowi wie1kie,
uniwersalne repozytorium mitycznych wqtkow. Zmierzam jednak
do tego, iz wspolczesny mitologizm nie jest toisamy, jak zdaje
si ~ sugerowae autor Hellady ... , z fascynacjq samq starozytnosciq,
cz~stokroe natomiast bywa ty1ko znamiennq dla wspolczesnosci
artystycznq metodq, a zarazem wyrazanym za jej posrednictwem
s posobem przezywania swiata.
Niepodobna w tym miejscu nie wspomniee 0 wyizo1owaniu przez
Stabry1~ pismienictwa inspirowanego antykiem z szerokiego kon
tekstu wszelkich wspolczesnych dokonan literackich. Niedos tatek
ten zaciqzy1 szczeg6lnie na przeslaniu ksiqzki, ktore m 6wi, ze
tematyka antyczna " jest pot ~ znym nurtem wsp61czesnej litera
tury polskiej". By si~ przeko nae, ze jest ono, ogl~ dnie m6wiqc,
przesadne, wystarczy postawie sobie pytanie, jakiego mian a t rzeba
by szukae dla przeogromnej cz ~g ci pismiennictwa, kt6ra ze sta
rozytnosciq nie rna nic wspolnego.
Slow kilka 0 jeszcze jednym aspekcie omawianej pracy - mam
tu na mysli je j ahistoryzm . Ogromny material zgromadzony
w ksiqzce tkwi w jakiejs czasowej pr6zni, kt6rej w zaden spos6b
zapelnie nie mogq skqpe wzmiaki 0 " trudnym dla antyku okre
sie" czy 0 "roku 56". Trudno byloby mise to autorowi za zle,
gdyby tak wiele uwagi nie poswi~ca l ideowej wymowie analizo
wanych tekstow. My5l~ ze np. popularnose postaci Spartakusa
i dziej6w niewolniczych pows tan, czy wzmozona obecnose pro
blematyki wladzy to zagadnienia, kt6rych interpretacja ·zyska
laby wiele, gdyby uwzg1~ dniony w niej zostal as pekt czas u p o
wstania dziel, w ktorych g i ~ pojawiajq.
Na koniec drobne uchybienia, kt6re wynotowalem w trakcie
lektury Hellady ... Zamieszczony na stronie 143 przypis objasnia
• Wspominam 0 tym, poniewaz mod a na mlty nie jest jed y n ,! mod,!. 0 kt6
rej m owa w HeHadzte ... Nlema l o mlejsc a zajmuj e w nlej ta k ze " moda na
anty k" .
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jqCY motyw ' "Et in Arcadia ego" wprowadza spor~ niescislosci
i nieporozum ien . Slynny obraz Guercina przedstawia pasterzy
przypatrujqcy<:h si~ czaszce znaleiionej na s tar ym murze. Wid
nieje pod niq napis, kt6ry da! tytul dzielu. Jest to wyraznie mur,
a nie grob - ten pojawia si ~ natomiast na obrazie Nicolasa Po 
ussina. Kategoryczne twierdzenie, ze interpretacja napisu doko
nana przez Rozewicza jest bl~dna, stoi w sprzecznosci z faktem
ciqglej dyskusji, jaka si~ na ten temat toczy. 4 W polskim prze
kladzie Jesieni sredniowiecza, kt6ry weryfik owany byl z posmiert
nq edycjq dziel Huizingi, nie znalaz!em zadne j wzmianki lqczq 
cej powyZszy napis z "danse macabre". Poniew az autor Homo
ludens prace swe nieustannie korygowal i oglaszal no w e ich
wersje, informa<: ja zaczerpni~ta z dawnej edycji a ngielskiej ma
znikomq albo nawet zadnq wartose. Wreszcie slynna waza Ekse
chiasa, a kt6rej mowa w wierszu Jastruna (s. 154), to oczywiscie
waza czarnofigurow a a nie czerwonofigurowa, jak czytamy
w ksiqzce.
Pora na wnioski koncowe. W niniejszej wypowiedzi clominuje
ton polemiczny. U podstaw niepokoju sprawozdawcy legly dwa
aspekty ksiqzki: jej ahistoryzm przejawiajqcy si~ w nieuwzgl~d
nieniu historycznego kontekstu recepcji antyku, zw!aszcza prie
lomowej roli tr adycji romantycznej, oraz brak szerokiego wspol
czesnego kontekstu porownawczego. Istotnq wartosciq ksiqzki jest
juz jednak, ponad wszelkq wqtpliwose, sarna jej obecnose. Filo 
logowie klasyczni i polonisci odczuwali ad dawna brak podob 
nego opracowania. Podniese nalezy ogromny trucl , jakiego wyma
gala opracowanie tak obszernego materialu, a takze sumiennose
i pieczolowitose, z jakq poddano analizie wieIkq ilose tekst6w.
Dlatego szkoda, ze nie zawsze nalezycie one za ow ocowaly. P rzy
czyny takiego stanu rzeczy widz~ w przeclwczesnym chyba za 
stosowaniu perspektywy genologicznej. Teoria literatury rodzi si ~
na gruncie historii literatury, a historii recepcj i antyku w na
szym p ism iennictwie, poczynajqc od XIX stulecia, dotqd nie po 
siacl amy.
'
J6zef Aleksander Bali nsk i

• Por. Erwi n Panofsky : Et In Arcadi a eg o , w tegoz: Stu dla z h!3to rt! sztul<l,
Wa rsza w a 1971.

571

JED E N A S TAW lEe Z 0 R EM...

MACIEJ

ZI~BA

OP

MODLITWA WIECZORNA
Domine, Deus salutis meae,
In die clamavi et nocte coram teo
J ak tobie odd ac czeg o dac nie umiem?
Przeszlosc, wciqz pelgaj,!cq jak ogare1\: swiecy, przyszlo~c, ktorej
nie rna, ale przeciez b~dzie.
Jak mog~ oddac Dad czym nie mam wladzy?
I chwile ulepione z ciemnosci i wstr~tu, co rykoszetami ciqgle
mnie trafiajq, i niepewnosc , zwqtpienie, ktorych drobne plamki,
got owe do przerzut6w, stale iyjq we mnie.
Jak ofiarowac czego nie posiadam'l
Zwykly l~k i obawy - wszak n a turalnym ich uzasadnieniem je
stem ja sam... moj kraj... moj swiat...
[- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r. 0 kontroli publikacji i wi
dowisk ar.t. 2 pkt 1 (Dz. U. nr 20 poz. 99, zm. : 1983 Dz. U. nr 44
poz. 204)].
Jak ci powierzyc to , co jest skarlale i chrome lub nawet lepkie
i cuchnqce nie mniej nii zarop iale tkanki? A jak powierzyc przy
jazn - tajemn e zjawisko przeszywajqce i nerki i serce?
Jak przestac tylko m owic teorii i poboinych iyczen?

uwolnic

si~

wreszcie od s low

od

W ksiq i ce, na strychu, kiedys wyczytalem:
Dam ludziom rozum, by przyszlosc poznawal,
inteli g encj~ by zloionosc rzeczy.
Jeszcze wrailiwosc:
by bardziej bolalo.
Pytalem ksi ~ d za. Powiedzial: niepra wda.
To bylo da w no, ale ciCjgle nie wiem, jak oddac w s z y s t k
tracq c wspol-czucia i przyj,!c jarzmo nie chowajqc glowy?

0

nie

Prosz~ wi~c

Chryste abys wszystko zabral,
bo ja powiedziec nawej; nie potrafi~.
Maciej ZIQba OP
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DAl'IS CE NUMERO:

Irena Slawinska traite des pmblemes de methodologie et fait Ie
point sur l'etat des recherches s ur l'inspiration religieuse dans la
litterature polonaise.
Jan Tomkowski retrace l'itineraire spirituel de Boleslaw Prus,
grand romancier e't un des chefs de file elu pos itivisme polonais
au 1ge siecle.
Le Dieu des catholiques serait-il Ie Dieu de la laideur? se demande
J a n J. Lipski en attaquant l'imagerie bonctieusarde. Lui font cho
rus artistes( critiques et publicistes , tels que Tadeusz Chrzanowski,
Wojciech Skrodzki, Jan Turnau, Janusz Pasierb, Stanislawa Grab
ska, Stanislaw Rodzinski, Halina Bor tnowska, lesquels, chacun
dans sa competence, expriment leur point de vue sur l'art sacre.
Suite de la biographie de Saint Jozafat Kuncewicz, ecrite par Ta
deusz Zychiewicz.
Krzysztof Sliwinski dans sa revue de la presse, salue un nouveau
venu, Ie bi-mensuel "Gwiazda morza" (l'etoile de la mer), edite
par Ie diocese de Gdansk, et signale deux problemes, a savoir
l'evangelisation et les pretres-ouvriers, qui .ont ete poses respec
tivement dans les Etudes, La Civilta Cattolica, Temoignage chre
tien, Le Monde et The Tablet. En outre, il releve une serie d'in
cendies d'eglises, de vols et profanations relates par les journaux
locaux.
Stanislaw Borzym recense Ie livre de Barbara Skarga consacre
a Bergson, philosophe plutot meconnu en Pologne.
J6zef AI. Balinski recense, quant a lui, l'etude de Stanislaw Sta
bryla institulee: HeHada i Roma w PoLsce Ludowej (les Hellenes
et la Rome antique dans la Pologne populaire), etude qui est cen
tree sur la portee de l'inspiration greco-romaine dans la litterature
polonaise contemporaine.
Au XIX· siecle, deux conceptions architecturales se sont affrontees
a Poznan pour batir cette ville soit comme une "Athenes polonaise",
soit comme une forteresse prussienne. Wojciech Balus clira ce qui
a prevalu en retracant l'histoire de l'essor urbanistique de cette
cite.
Le cahier se referme avec la "Priere du soir" de Maciej Zi~ba OP.
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W sluzbi e Ludowi Bozemu. Dzielo zbiorowe. Redakcja zespolowa pod
przewodnictwem bpa Bohdana Bejze. Poznan-Warszawa 1983,
s. 704. Nakl. 5 tys. Cena 450 zl.
Ks. Mieczyslaw Ma1illski: Opowiadan'ia 0 nadziei. Poznall-Warszawa
1983, s. 128. Nakl. 15 tys. Cena 150 zl.
Ks. J6zef Pastusz.ka: Rozwazania reUgijne. Bog - Jezus Chrystus 
zycie chrzesci janskie. Poznall-Warszawa 1983, s. 208. Nakl. 5 tys.
Cena 200 zl.
Kalendarz "Kr61owej Aposto16w" na rok 1984. Poznan-Warszawa 1983,
s. 64. Nakl. 10' tys. Cena 160 zl.
Kalendarz scienny na rok 1984. Poznan-Warszawa 1983. Na kl. 10 tys.
Cena 250 zl.
.

WVDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLlTWV
Aniol Panski z paptezem Janem Paw lem II. Wydanie II (Wyda nie I -

Rzym 1982). Krak6w 1983, s. 462. Nakl. 20 tys.

WVDAWNICTWO POLSKIEJ PROWINCJI 00. DOMINIKANQW
"W DRODZE"
Jacek Salij OP; Rozpacz pokonana. Poznan 1983, s. 300 Na kl. 20 tys.
Anna Kamienska: Ojcze Nasz. Opracowanie graficzne Maria Antowska.
Poznal'! 1983. Nakl. 30 tys.

PA~STWOWE WVDAWNICTWO NAUKOWE

Czeslaw Bialobrzeski: Podstawy poznawcze fizyki swi ata ·atomowego.
Wydanie II rozszerzone. Warszawa 1984, s. 392. Nakl. 4 tys. Cena
180 zl.
Maria Golaszewska : Zarys estetyki. Problematyka, metody, t eorie. Wyd .
II. Warszawa 1984, s. 482. Nak l. 10 tys. Cena 220 zl.
Antonina Kloskowska: Kultura masowa. Krytyka i obrona. Wyd. III.
Warszawa 1983, s. 494. Nakl. 20 tys. Cena 140 zl.
Antonina Kloskowska: Socjologia kultury. Wyd . II. Wa r szawa 1983,
s. 608. Nakl. 20 tys. Cena 140 zl.
F ran cja - Polska XVIII-XIX wiek. Studia z dziej6w kuUury i po

pos wi~cone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu w 60 rocz
urodzin. Warszawa 1983, s. 360. Nakl. 5 tys. Cena 320 zl.
Pol ska i Polacy. Wyboru dokonal oraz wst~pem poprzedzil Bogd an Su

lityki
nic~

chodo1ski. Wyd. II. Warszawa 1983, s. 730. Nakl. 30 tys. Cena
600 zl.
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Giuliano Procacci: Historia Wloch6w. Przelozyla Bozena Kowalczyk
Trupiano. Warszawa 1983, s. 534. Nakl. 20 tys. Cena 280 zl.
Mieczyslaw Nurek: Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936
1941. Warszawa 1983, s. 344. Nakl. 5 tys. Cena 220 zl.
Andrzej Kopcewicz, Marta Sienicka: Historia literatury Stanow Zjed
noczonych w zarysie. Wiek X 'V II-XIX. Warszawa 1983, s. 409.
Nakl. 20 tys. Cena 180 zl.

PANSTWOWV INSTVTUT WVDAWNICZV
Michal Wiszniewsk i: Podroz do Wloch, Sycylii i Malty. Opracowal Hen
ryk Barycz. Warszawa 1982, s. 570. Nakl. 7 tys. Cena 280, zl.
Seria. "Podr6ze" pod red. Pawla Hertza.
Beata Obertynska : Wiersze w ll brane. Wyboru dokonal Michal Spru
sinski. W,s t~pem i notq wydawniczq opatrzyl Andrzej Z. Ma
kowiecki. Warszawa 19.83, s. 204. Nakl. 10 tys. Cena 80 zl. Ofi
cyna Poet6w XX Wieku.
Jaroslaw Iwaszkiewicz: Podroze do Polski. Wyd. III. Warszawa 198.3,
s. 256. Nakl. 10 tys. Cena 150 zl. Seria "Podr6ze" pod red. Pa
wla Hertza.
Jerzy Andrzejewski: Nikt. Warszawa 1983, s. 148. Nakl. 30, tys. Cena
100 zl.
Wiktor Weintraub : Poeta i prorok . Rzecz 0 profetyzmie Mickiewi cza.
Warszawa 1982, s. 453. Nakl. 7 tys. Cena 150 zl.
Zbigniew W6jcik: Jan Sobieski 1629-1696. Warszawa 1983, s. 618. Nakl.
30 tys. Cena 300 zl. Seria "Biografie Slawnych Ludzi".
Szkice szekspirowskie. Wyboru dokonal Witold Chwalewik. Przelozyli:
W. Chwalewik, W. Dluski, Z. Kubiak, S. Pollak, H. PrE:czkowska,
A. Skarbinska, A. Szala, W. Swieczkowski, J. Zielinski. Warsza
wa 1983, s. 484. Nakl. 5 tys. Cena 250 zl.
Gunter Grass: Blaszany b~benek. Przelozyl Slawomir Blaut. Warszawa
1983, s. 634. Nakl. 20 tys. Cena 300 zl. Wsp6lczesna Proza Swia
towa.
Robert Cooke: Wyzwanie naturze. Przelozyla Barbara Komuda. Slowo
wst~pne Magdalena Fikus. Warszawa 1983, s. 318. Nakl. 20 tys.
Cena 100 zl. Biblioteka Mysli Wsp6lczesnej.
Vitus B. Droscher : Regula przetrwania. Jak zwierz~ta przezwllci~zajq
ni ebezpieczenstwa ze strony $rodowiska. P r zelozyla Anna Danuta
Tauszynska. Warszawa 1982, s. 392. Nakl. 20 tys. Cena 130 zl.

CZVTELNIK
Stefan Kieniewicz: Historyk a swiadomosc narodowa. Warszawa 1982,
s. 358. Nakl. 20 320 egz. Cena 200 zl.
Zbigniew Zakiewicz: Wilcze lqki. Warszawa 1982, s. 172. Nakl. 30320
egz. Cena 60 zl.
Jadwiga ZylifJ.ska: Dom, ktorego nie mao Drogi, ktore prowadzq dalej.
Wyd. II. Warszawa 1983, s. 340. Nakl. 30320 egz. Cena 100 zl.
Ricarda Huch: Wspomnienia Ludolfa Ursleu juniora. Przelozyla Bar
bara Placzkowska. WstE:pem opatrzyl Marek Wydmuch. Warsza
wa 1983, s. 306. Nakl. 30320 egz. Cena 150 zl.
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Tatiana Suchotina-Tol·stoj: Wspomnienia. Tlumaczyly Marta Oko16w
-Podhorska, Elzbieta Wassongowa. Poslowiem opatrzyla Maria
Lesniewska. Warszawa 1983, s. 582. Nak1. 30320 egz. Cena 200 z1.
N owa proza amerykanska. Szkice krytyczne. Wybral, opracowal i wst~
pem opatrzyl Zbigniew Lewicki. Przelozyli Jaroslaw Anders, Gra
zyna Cendrows ka, Anna Kolyszko, Zbigniew Lewicki, Jacek Wis
n iewski. Warszawa 1983, s. 434. Nakl. 20320 egz. Cena 280 z1.

INSTVTUT WVDAWNICZV PAX
Zygmunt Zielinski: Papiestwo i papteze dw6ch ostatnich w i ek6w 1775
1978. Warszawa 1983, s. 672. Nak1. 20 tys. Cena 550 z1.
Ryszard Nuszkiewicz : Uparci . Warszawa 1983, s. 328. Nakl. 20 tys. Ce
na 350 z1.
Jerzy Zawieyski: Kartki z dziennika 1955-1969. Wyb6r, w s t~p i opra
cowanie Jan Z. Brudnicki, Boguslaw Wit. Warszawa 1983, s. 356.
Nak1. 20 tys. Cena 40{) zl. Dziela Jerzego Zawieyskiego.
Maria Kuncewiczowa: Odkrycie Patusanu. Wyd. II. Warszawa 1983,
s. 218. Na·k1. 20 tys. Cena 250 zl. Dziela Marii Kuncewiczowej.
Waclaw Bojarski: Poiegnanie z mistrzem. Zebral i opracowal Jerzy To
maszkiewicz. Warszawa 1983, s. 204. Nak1. 5 tys. Cena 250 zl.

UZUPELNIENIE
W numerze 347 (pazdziernik 1983) opuszczono przypis do artykulu
Stanislawa Borzyma Zywot Hoene Wronskiego, zawierajqcy dane
bibliograficzne recenzowanej ksiqzki. Winien on brzmiec : Lech
Lukomski, Tw6rca jiLozofii absolutnej. Rzecz 0 Hoene Wro nskim.
Krakow 1982, Wydawnictwo Literackie.
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