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OD REDAKCJI

„CZYŻBYM JA, RABBI?” (Mt 26, 25)

Wartość prawdy określa osobę ludzką głębiej niż tylko w perspektywie
teoretycznej prawdy o człowieku, prawdy formułowanej w kontekście i w języku
systemów naukowych. Jest, jak się pokazuje, jakością głębszą i filozoficznie,
i egzystencjalnie. Jest wartością decydującą o tożsamości człowieka, jego „ser
cem moralnym”, z którego bierze się rozeznanie dobra i zła. Kategorią, która
decyduje o tym, iż człowiek realizuje etyczno-antropologiczne urzeczywistnia
nie siebie (samostanowienie) w sposób celowy i zgodny z własną obiektywną
identycznością - jest p r a w d a będąca korelatem wolności. Ten rodzaj praw
dy nazwać można p r a w d ą c z ł o w i e k a . Planszą jej dramatu jest płaszczy
zna refleksji, samopoznania. Ściślej określając: płaszczyzna reflektującego ro
zumu praktycznego (sumienia). Impuls do odkrycia tego wymiaru osoby dał
Karol Wojtyła w Osobie i czynie, stwierdzając: „W sumieniu [...] dokonuje się
owo szczególne sprzęgnięcie prawdziwości z powinnością, które przejawia się
jako moc normatywna prawdy”1. Perspektywa kontaktu poznawczego z praw
dą, z którego wypływa fakt powinności moralnej, wprowadza człowieka w prze
strzenie dobra i da, względnie nakazu i zakazu moralnego, jest nowym - par
excellence etycznym - aspektem podejścia do osoby ludzkiej.
Wierność rozpoznanej prawdzie to zgodność z własną tożsamością. Defini
cja ta brzmi podobnie do określenia samej prawdy jako zgodności myśli i rzeczy.
Wierność rozpoznanej prawdzie nie polega wszakże na sztywnym trwaniu przy
swoich przekonaniach i poglądach. W praktyce człowiek dokonuje prawie na
całej przestrzeni swojego życia „interioryzacji” nowych aspektów wartości do
zasobu swojej tożsamości. Dostarczają ich tradycja i wychowanie, kontakty
z ludźmi, doświadczenie i własna refleksja, wreszcie wykształcenie. Tożsamość
polega ostatecznie na rozpoznaniu prawdziwych wartości i skorelowaniu ich
z osobowym kontekstem własnego żyda, tak by stanowiły koherentną całość
„moją”, i - następnie - na postępowaniu według „wektora” owej całości.
1
K. W o j ty ła , Osoba i czyn, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wy
dawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin# 1994, s. 205.
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R. Guardini w dziele Koniec czasów nowożytnych2 twierdzi, że świadoma
zdrada prawdy, świadome odrzucenie sprawiedliwości i miłości, grozi zniszcze
niem osoby jako takiej. Niewierność sobie jest zawsze zapośredniczona w kimś
lub w czymś. Ktoś, kto czynem lub postawą odchodzi od prawdy określającej
aksjologiczną tożsamość jego samego, znajdującego się w sieci różnorodnych
relacji, zaprzecza samemu sobie i światu. Każdy akt wierności sobie jest w ja
kimś sensie p r z y r z e c z e n i e m . Przyrzeczeniem składanym rzeczom w real
nym porządku istnienia, drugiemu w polu powinności moralnej, sobie, swemu
ethosowi, małżonkowi, rodzinie, profesji czy ojczyźnie. Dlatego zerwanie
z prawdą, drastyczne zadanie kłamu własnemu wewnętrznemu antropologicz
nemu sensowi - zasługuje na kwalifikację zdrady. Zdrada to aktywne przeciw
stawienie się wartości, której się przedtem zawierzyło. Dlatego z d r a d a za
sługuje przede wszystkim na miano kłamstwa. Negacja własnej tożsamości jest
skutkiem niewierności prawdzie, kłamstwem wobec samego siebie.
Planszą szczególnie obfitującą w klęski człowieczeństwa, jakie stanowi
ludzka niewierność sobie, jest domena języka. Słowo to czyn, który jest w stanie
oddziaływać na innych i na podmiot języka, może zmieniać rzeczywistość, na
dawać nowe znaczenia, krzywdzić drugiego, a nawet go niszczyć. Słowo-czyn
pociąga za sobą wartość moralną, której ostatecznym kształtem jest postawa
człowieka. Najpełniej objawia się słowo w dialogu, w którym ludzie, komuni
kując się, wiążą się słowem.
Wspólnota ludzka jest wspólnotą języka. Wspólnototwórczy charakter
prawdy i jej wymiary podlegają szczegółowemu uzasadnieniu na gruncie feno
menu k o m u n i k a c j i j ę z y k o w e j . Mowa „stwarza prawdziwie ludzką więź
społeczną”3. Słowa i sensy stanowią treść kultury, ostoję obyczaju i instrument
wychowania. Niosąc znaczenie i wyrażając prawdę, słowo tworzy wspólnotę,
łącząc jednostki ludzkie więzią zaufania i odpowiedzialności za prawdę; ta
ostatnia jest podstawową wartością kultury prawdziwie ludzkiej. Komunikacja,
przekaz sensów i jak najszerzej pojętej informacji, funduje wspólnotę. Poprzez
mowę dokonuje się między ludźmi wymiana duchowa. W książce Historia
prawdy F. Fernandez-Armesto stwierdza: „Nie istnieje porządek społeczny
bez zaufania, a zaufanie bez prawdy lub przynajmniej ogólnie akceptowanych
zasad dochodzenia prawdy. Podstawy, na których opiera się społeczeństwo takie jak wzajemny szacunek, gotowość do zawierania umów, przestrzeganie
prawa, podporządkowanie interesów jednostki interesom zbiorowości - muszą
być w przekonujący sposób uzasadnione”4.
2 Zob. R. G u a r d i n i, Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, Łaska, los, tłum.
Z. Włodkowa, M. Turowicz, J. Bronowicz, Znak, Kraków 1969.
3 Cz. S t r z e s z e w s k i , Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo ODiSS, Warszawa 1985,
s. 18.
4 Tłum. J. Ruszkowski, Zysk i S-ka, Warszawa 1999, s. 17.
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Język ludzki ma swoje korzenie w wymiarze nadnaturalnym. „Na początku
było Słowo” (J 1,1). Swoistym szczytem funkcji słowa jest jego funkcja religij
na. Nadprzyrodzona wartość wymiaru językowego wiąże się z każdym aktem
mowy, mając swoje źródło w akcie i ekonomii stworzenia, a swój wyraz w nor
matywnym charakterze słowa, żyjącego wyzwolicielską mocą prawdy.
Dlatego zdrada słowa jest fundamentalną zdradą człowieka i kultury. Za
mienia męża stanu w demagoga, pisarza w politruka, a nauczyciela w manipu
latora. Człowiek staje się funkcją ambicji, partii lub ideologii. Odchodzi od
swego człowieczeństwa.
Głębokie źródło zdrady tkwi jednak nie w społeczeństwie, lecz we wnętrzu
człowieka, w jego duszy. Ów newralgiczny punkt znajduje się w miejscu kon
taktu człowieka ze światem, z kimś drugim i kulturą. Punktem tym jest przeżyty
w ludzkim wnętrzu akt poznania czegokolwiek, któremu towarzyszy w świado
mości stwierdzenie asercji prawdziwości tego poznania (choćby tak mało istot
nego, jak poznanie wyrażone sądem: „Ta chusteczka jest niebieska”). Zdrada
może się czaić w sercu codzienności. Przeżywamy codziennie po wielokroć na
stępujące doświadczenie: ujęciu jakiejś treści towarzyszy w naszej refleksji po
twierdzenie ujętych danych poznawczych: „naprawdę tak jest” (T. Styczeń SDS
formułuje to w postaci ogólnej zasady: „Com sam stwierdził, temu nie wolno mi
zaprzeczyć”) oraz - zarazem - gotowość przekazania całościowego rezultatu
tego poznania w akcie komunikacji drugiej osobie. Owo compositum pozna
wcze - intencja, ujęta treść, asercja, refleksja asercji - pociąga zarazem za sobą in actu exercito - d a n ą m o r a l n ą . Asercja, przyświadczona rozumem pod
miotu poznającego, a także jego wolnością, obliguje człowieka do wewnętrzne
go sądu. Oto norma moralna, która wiąże się z najbardziej rudymentarnym
faktem poznawczym zdarzającym się osobie ludzkiej. Konsekwencją tego do
świadczenia jest istotna kategoria osobowa ujawniająca się w człowieku na
skutek refleksji moralnej - kategoria osadzenia własnej tożsamości na prawdzie.
A jednak zdradzamy. Najpierw dzieje się to na gruncie czystej możliwości.
„Mogę nie” - konstatuje nasza wolność. Wolność negatywna. Próba (już bliższa
realności) zanegowania oczywistości własnego poznania prowadzi do dramatycz
nej kolizji z własną tożsamością. Naraża - już nie tylko podmiot poznający, ale całą
osobę ludzką - na moralny dysonans i doświadczenie winy. Owa możliwość za
przeczenia przez człowieka własnej tożsamości, możliwość negacji asercji, którą
się jest głęboko przenikniętym - różni się od dyspozycji do kłamstwa. Jest to
negacja głębsza, którą trzeba nazwać z d r a d ą o n t o l o g i c z n ą . Jednak w tej
płaszczyźnie, na której rozgrywa się cały właściwy dla dialogu z prawdą dyskurs
konstytucji osoby - w płaszczyźnie sumienia - taki akt negacji nabiera waloru
fundamentu kłamstwa, ponieważ staje się niejako warunkiem a priori przekazania
fałszywego sądu o własnej zawartości poznawczej, a zatem - warunkiem zaprze
czenia prawdzie w akcie komunikacji. To krok następny po głęboko zakorzenio
nym w strukturze osoby ludzkiej kroku zafałszowania własnej tożsamości.
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Okłamanie samego siebie, okłamanie kogoś drugiego - to synonimy zdra
dy. Zwykle u ich podstaw stoi zdeformowany bilans aksjologiczny. Zdradzamy
dla czegoś: dla sławy, zysku, przyjemności, albo przeciwko czemuś: czemuś, co
nam zagraża lub czego się lękamy. Ostateczny motyw zdrady, będącej negacją
asercji, którą się jest głęboko przenikniętym, i stanowiącej - co za tym idzie zaprzeczenie przez człowieka jego własnej tożsamości, tonie jednak w ciemnoś
ciach, podobnie jak w mroku zagłębiony jest akt Judasza.
Próbę rozjaśnienia mroku otaczającego czyn Judasza podejmują autorzy
dwóch pierwszych bloków tematycznych niniejszego numeru „Ethosu”, stara
jąc się zrekonstruować genezę wierności oraz ukazać od strony filozofii i teolo
gii korzenie zdrady oraz istotę zła, która nie daje się ująć tylko w wymiarze
braku należnego dobra (zob. artykuł J. F. Crosby’ego). Wskazują oni przy tym
na fundamentalny charakter doświadczenia winy, które zarazem wyraża tra
giczne doświadczenie judaszowe każdego z nas: doświadczenie niewierności
zarówno rozpoznanej prawdzie, jak i własnej tożsamości (zob. artykuł T. Sty
cznia SDS). Autorzy podkreślają zarazem konieczność dopełnienia etyki bezradnej wobec doświadczenia ludzkiej winy i będącej swoistą filozofią ad
wentu - wiarą, która dostarcza jedynej pełnej odpowiedzi na to doświadczenie
(zob. artykuł K. Krajewskiego), i wskazują, iż osoba ludzka - wskutek przy
sługującej jej godności - jako jedyna w stworzonym świecie stanowi wartość
będącą wartością par excellence (zob. artykuł A. Półtawskiego).
Filozoficzno-teologiczne ujęcie zdrady jest tłem, na którym autorzy kolej
nego działu prezentują biblijny wizerunek Judasza. Zwracają uwagę, iż czyn
Judasza istotnie różni się od zdrady Piotra i aktów niewierności pozostałych
Apostołów. Piotr potrafił prosić Chrystusa o przebaczenie, wyjść ze swoim
doświadczeniem winy i skruchą ku Bogu. Judasz natomiast, wobec swojego
doświadczenia winy, pogrążył się w ludzkiej bezradności i nie był w stanie poza
nią wykroczyć. Dlatego też jego ostatecznym losem nie okazały się miłość
i pojednanie, lecz rozpacz i śmierć (zob. artykuły bp. J. Szlagi i D. Sullivana MAfr). Analiza czynu Judasza w kontekście historycznym wykazuje też, iż
był on narzędziem w ręku Sanhedrynu, jego tragiczna historia odzwierciedla
zaś uniwersalny i często powracający w historii mechanizm wplątywania czło
wieka w zło (por. artykuł H. Ordona SDS). Nadzieją dla ludzkiego doświad
czenia winy jest to, że Jezus nie przestał kochać Judasza, więc powrót do
Niego, nawet w przypadku zdrady wiary jest zawsze otwartą drogą (por. arty
kuł J. Salija OP).
Duchowy obraz Judaszowego czynu i doświadczenia winy ilustrują artykuły
omawiające wizerunki Judasza w sztuce, w obrazach takich mistrzów, jak Lorenzo Monaco, Cosimo Rosselli, Justus z Gandawy, Nicolo Poussin, Anthonis
van Dyck, Rembrandt van Rijn, Nicoló di Liberatore, Andrea del Castagno,
Leonardo da Vinci, Giovanni Battista Tiepolo, Philipp de Champaigne, Mathieu Le Main, Giotto di Bondone, Duccio di Buoninsegna, Andrea del Cas-
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tagno, Domenico Ghirlandaio czy Luca Signorelli (zob. artykuły M. U. Mazurczak i B. Fabiani), a także w czternastowiecznych bizantyńskich freskach w Ka
plicy Ducha Świętego na Zamku Lubelskim (por. artykuł A. Różyckiej Bryzek). Jak podkreślają autorki tych artykułów, Judasz przedstawiany jest w sztu
ce jako człowiek grzeszny i upadły, lecz nie jako człowiek potępiony.
Kolejne teksty ukazują oblicza wierności i zdrady w odniesieniu do różnych
dziedzin kultury. Utrata wrażliwości moralnej, tak w uprawianiu biomedycyny
(zob. artykuł B. Chyrowicz SSpS), nauki (zob. artykuł A. Lekkiej-Kowalik),
zawodów medycznych (zob. artykuł M. Olejniczaka), jak i twórczości teatralnej
(zob. artykuł A. Kawalec) czy literackiej (zob. artykuł W. Chudego), okazuje
się w swoim najgłębszym wymiarze zdradą prawdy o człowieku jako osobie,
której tożsamość ostatecznie konstytuuje się poprzez rozpoznawanie prawdy
zarówno o sobie jako podmiocie i sprawcy działania, jak i o świecie, w jakim
osoba ludzka realizuje swoją podmiotowość.
Szczególnego charakteru nabiera zjawisko zdrady i niewierności w świecie
osób i międzyludzkich relacji. Tak więc zdrady dopuszcza się polityk, który
w imię jakichkolwiek celów porzuca walkę o prawdę i o respekt dla norm
prawa naturalnego (zob. artykuł R. Buttiglionego), a także i ten polityk, który
z tchórzostwa bądź w imię korzyści, bądź z powodu swojej słabości nie stosuje
prawa do sprzeciwu sumienia w sytuacji uchwalania przez demokratyczną
większość nieludzkiego prawa skierowanego przeciwko życiu (zob. artykuł
M. Schooyansa). Zdradą, również wobec samego siebie, jest odmowa uczest
nictwa we wspólnocie, której jest się członkiem, i przyjęcie postawy alienacji.
Człowiek bowiem, który ulega tej postawie, staje się niezdolny do realizacji
swojego własnego człowieczeństwa (zob. artykuł T. Górki). I wreszcie, jak
przypomina św. Jose mana Escrivś de Balaguer, odmowa realizaqi dążenia
do świętości jest zdradą Osoby Najwyższej, która powołała człowieka do tego,
aby odnajdywał to, co Boże, w codziennej rzeczywistości swojego życia (zob.
artykuł J. Navarro-Vallsa).
Zdrada w dziedzinie słowa-czynu w sposób charakterystyczny objawia się
na polu literatury poprzez akty nadużywania wolności twórczej, których istotę
stanowi estetyzacja i banalizacja da, a także przedkładanie estetyki nad etykę,
wyrażające się w dostarczaniu estetycznego alibi dla prezentowania i propago
wania nihilizmu. Do istoty zdrady słowa należy również popieranie kłamstwa,
niedokładne prezentowanie tradycji bądź ideologizacja przeszłości czy też
ucieczka pisarza od rzeczywistości, w której przychodzi mu dawać świadectwo
o prawdzie ludzkiego losu, ku tematom niekontrowersyjnym, uniwersalnym,
„bezpiecznym”. Ostatecznie, korzenie zdrady człowieka ze strony literatury
wyprowadzić można z niewłaściwej koncepcji literatury opartej na błędzie an
tropologicznym (zob. artykuły A. Stoffa i A. Kopińskiego). Przykładu szcze
gólnej, bo heroicznej w przypadku pisarza wierności słowu i jego prawdzie,
wierności ethosowi słowa, dostarcza twórczość poetycka i prozatorska Zbieg-
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niewa Herberta (zob. artykuł M. Mikołajczak). Sama postać Judasza wielo
krotnie powracała w literaturze dwudziestego wieku, której twórcy odrzucili
uproszczony wizerunek niewiernego Apostoła, postrzegając w jego tragedii
najgłębszą tajemnicę ludzkiego ducha, a także dylematy i pragnienia współ
czesnego człowieka. W literaturze polskiej postać Judasza w sposób szczególny
przedstawiona została w utworach Romana Brandstaettera, Karola H. Rostwo
rowskiego i Wacława Oszajcy OP (zob. artykuł R. Zajączkowskiego).
Przegląd problemów pojawiających się wokół zjawiska zdrady i niewiernoś
ci uzupełniają trzy teksty wspomnieniowe o charakterze świadectw, prezentu
jące nasze ludzkie odniesienie tak do postaci biblijnego Judasza, jak i do „Ju
dasza”, który obecny jest w każdym z nas, a także do potrzeby wierności
i współczucia jako wyznaczników naszego człowieczeństwa (zob. artykuły
W. Borzestowskiego, W. Półtawskiej i A. Derdziuka OFMCap).
Szeroki i jakże dramatyczny wymiar zdrady w historii, zdrady, której Polska
i Polacy doświadczyli w sposób wyjątkowo okrutny, w sposób symboliczny
obrazuje w tym numerze „Ethosu” wiersz Kazimierza Wierzyńskiego Litania
na Monte Cassino, który czytelnik odnajdzie w dziale „Myśląc Ojczyzna...”.
Postać Judasza i okoliczności jego zdrady pojawiają się też w szeroko dys
kutowanym filmie Pasja w reżyserii Mela Gibsona. O teologicznym wymiarze
filmu jako ikony oraz o jego fenomenie piszą V. Messori, ks. J. Sochoń oraz
M. Chuda. Kontekst tych przemyśleń wyznacza artykuł kard. J. Ratzingera
o zbawczym pięknie ofiary Jezusa Chrystusa.
Lektura tekstów zawartych w bieżącym numerze nieodparcie nasuwa myśl,
iż nieodłącznym elementem przygodności bytowej człowieka jest jego skłon
ność do zdrady, prowadząca go do zaprzeczania rozpoznawanej prawdzie i do
zakłamywania własnej tożsamości. Stąd też każdy z nas może zapytać, tak jak
pytali Apostołowie, usłyszawszy podczas Ostatniej Wieczerzy, iż jest wśród
nich zdrajca: „Czyżbym ja, Rabbi?”.
W niniejszym numerze „Ethosu” pożegnaliśmy zmarłą w 2004 roku profe
sor Irenę Sławińską, długoletniego członka Rady Naukowej Instytutu Jana
Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i autorkę licznych tekstów
publikowanych w naszym kwartalniku, wybitnego teatrologa i wychowawcę
wielu pokoleń polonistów, a także ambasadora kultury polskiej w wolnym
świecie w czasach, gdy w Polsce panował totalitarny ustrój komunistyczny.
O darze, którym była obecność Ireny Sławińskiej pośród nas, piszą jej współ
pracownicy, przyjaciele, wychowankowie i te osoby, których życiu kontakt
z Panią Profesor nadał szczególny wymiar.
D. Ch., W. Ch.
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Pierworodny wymiar grzechu i odkupieńcza moc Chrystusa Przekonywanie
o grzechu, przez posługę przepowiadania apostolskiego rodzącego się Kościo
ła, zostaje odniesione - pod tchnieniem Ducha Pięćdziesiątnicy - do odkupień
czej mocy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. W ten sposób wy
pełniają się słowa wypowiedziane o Duchu Świętym przed Paschą: „z mojego
weźmie i wam objawi”. Kiedy więc, w czasie wydarzeń Pięćdziesiątnicy, Piotr
mówi o grzechu tych, którzy „nie uwierzyli” (por. J 16, 9), którzy wydali na
haniebną śmierć Jezusa z Nazaretu - to słowa jego są zarazem świadectwem
o zwycięstwie nad grzechem. Jest to zwycięstwo, które dokonało się poniekąd
za pośrednictwem tego właśnie grzechu - największego, jakiego człowiek mógł
się dopuścić: zabójstwa Jezusa, Syna Bożego, współistotnego Ojcu! Podobnie
jednak jak śmierć Boga-Syna przezwycięża ludzką śmierć: „Ero mors tua,
o mors” (Oz 13, 14; por. 1 Kor 15, 55), tak również grzech ukrzyżowania
Boga-Syna przezwycięża ludzki grzech! Ów jerozolimski grzech z dnia Wiel
kiego Piątku - a zarazem: każdy ludzki grzech. Temu bowiem, co ze strony
ludzi było największym grzechem, w sercu Odkupiciela odpowiada ofiara naj
większej miłości, która przewyższa zło wszystkich grzechów człowieka. Na tej
właśnie podstawie Kościół nie waha się w liturgii rzymskiej w czasie wigilii
wielkanocnej powtarzać co roku: „O felix culpa!”, w śpiewanym przez diakona
Orędziu paschalnym Exsultet.
O
tej niewysłowionej prawdzie jednakże nie może „przekonać świata”:
człowieka, sumienia ludzkiego - nikt inny, tylko On: Duch Prawdy. Jest to
Duch, który „przenika głębokości Boże” (por. 1 Kor 2, 10). Wobec tej tajem
nicy, jaką jest grzech, „głębokości Boże” muszą zostać przeniknięte niejako do
końca. Nie tylko ludzkie sumienie, wewnętrzna tajemnica człowieka - ale także
wewnętrzna Tajemnica Boga, „głębokości Boga”, co można krótko ująć: do
Fragmenty encykliki Dominum et Vivificantem, nr 31-35. Tytuł pochodzi od redakcji „Etho-
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Ojca - w Synu - przez Ducha Świętego. Właśnie Duch Święty je „przenika”
i z nich wyprowadza Bożą odpowiedź na ludzki grzech. Tą odpowiedzią za
myka się proces „przekonywania o grzechu”, jak o tym świadczy wydarzenie
Pięćdziesiątnicy.
Przekonując „świat” o grzechu Golgoty, o śmierci niewinnego Baranka jak to ma miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy - Duch Święty przekonuje zarazem
o każdym grzechu, gdziekolwiek i kiedykolwiek popełnionym w dziejach czło
wieka: ukazuje bowiem jego związek z Krzyżem Chrystusa. „Przekonywanie”
to wykazywanie zła grzechu - każdego grzechu - w relacji do Krzyża Chrystusa.
Ukazany w tej relacji grzech zostaje rozpoznany w pełnej skali zła, jaka jest mu
właściwa, zostaje zidentyfikowany w pełnym wymiarze mysterium iniąuitatis
(por. 1Tes 2,7), jakie w sobie zawiera i kryje. Tego wymiaru grzechu człowiek
nie zna - absolutnie nie zna - poza Krzyżem Chrystusa. Nie może też być o nim
„przekonany”, jak tylko przez Ducha Świętego: Ducha Prawdy i Pocieszyciela
zarazem.
Równocześnie bowiem grzech, ukazany w relacji do Krzyża Chrystusa,
zostaje zidentyfikowany w pełnym zarazem wymiarze „mysterium pietatis”
(por. 1 Tm 3, 16). [...] Tego wymiaru grzechu człowiek również nie zna absolutnie nie zna - poza Krzyżem Chrystusa. I o nim również nie może być
„przekonany”, jak tylko przez Ducha Świętego: Tego, który „przenika głębo
kości Boże”.
[...]
Pierworodny wymiar grzechu odnajdujemy w świadectwie początku zapi
sanym w Księdze Rodzaju (por. Rdz 1-3). Stajemy wobec tego grzechu, który
wedle objawionego Słowa Boga - stanowi początek i korzeń wszystkich innych.
Stajemy wobec wymiaru pierworodnego grzechu w dziejach człowieka, a zara
zem w całokształcie zbawczej ekonomii. Można powiedzieć, iż w grzechu tym
mysterium iniquitatis znajduje swój początek - ale zarazem też: jest to grzech,
wobec którego odkupieńcza moc mysterium pietatis staje się szczególnie prze
jrzysta i skuteczna. Daje temu wyraz św. Paweł, gdy „nieposłuszeństwu” pierw
szego Adama przeciwstawia „posłuszeństwo” Chrystusa, drugiego Adama:
„posłuszeństwo aż do śmierci” (por. Rz 5,19; Flp 2, 8).
Wedle świadectwa początku, grzech w swoim pierworodnym wymiarze
kształtuje się w woli - oraz w sumieniu - człowieka przede wszystkim jako
„nieposłuszeństwo”, czyli jako sprzeciw woli człowieka wobec woli Boga. To
pierworodne nieposłuszeństwo zakłada odrzucenie - a co najmniej: odsunięcie
prawdy zawartej w Słowie Bożym, stwarzającym świat. Jest to zarazem Słowo,
które było „na początku u Boga”, które „było Bogiem” i bez którego „nic się
nie stało, co się stało”: albowiem „świat stał się przez Nie” (por. J 1,1.2. 3.10).
Jest to Słowo będące również odwiecznym Prawem, źródłem wszelkich praw,
jakie rządzą światem, a zwłaszcza czynami ludzkimi. Kiedy więc Chrystus mówi
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w przeddzień swojej męki o grzechu tych, którzy „nie uwierzyli w Niego”,
wówczas ta Jego wypowiedź, pełna bólu, jest również jakby dalekim echem
owego grzechu, jaki swym pierworodnym kształtem wpisuje się ponuro w ta
jemnicę stworzenia. Mówi bowiem tak nie tylko Syn Człowieczy, ale równo
cześnie Ten, który jest „Pierworodnym wobec każdego stworzenia”, „w Nim
[bowiem] zostało wszystko stworzone [...] przez Niego i dla Niego” (por. Kol 1,
15-18). W świetle tej prawdy rozumiemy, że „nieposłuszeństwo” zakłada w ta
jemnicy początku poniekąd tę samą „niewiarę”: to samo „nie uwierzyli”, jakie
powtórzy się w odniesieniu do tajemnicy paschalnej. Oznacza ono bowiem
odrzucenie, a przynajmniej odsunięcie prawdy zawartej w Słowie Ojca. Odrzu
cenie to wyraża się w czynie jako „nieposłuszeństwo” dokonane na skutek
pokusy, która pochodzi od „ojca kłamstwa” (por. J 8,44). U korzenia ludzkiego
grzechu leży więc kłamstwo jako radykalne odrzucenie prawdy zawartej w Sło
wie Ojca, poprzez które wyraża się miłująca wszechmoc Stwórcy. Jest to
wszechmoc i zarazem miłość „Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi”.
|]
Duch, który „przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego”, zna od
początku tajemnicę człowieka (por. 1 Kor 2, 10-11). I dlatego też On jeden
może w pełni „przekonać o grzechu” ludzkiego początku, o tym grzechu, który
jest korzeniem wszystkich innych oraz niewygasającym zarzewiem grzeszności
człowieka na ziemi. Duch Prawdy zna pierworodny wymiar grzechu, spowodo
wany w woli człowieka działaniem „ojca kłamstwa” - tego, który już „został
osądzony” (por. J 16, 11). Duch Święty przekonywa więc świat o grzechu
w związku z tym „sądem”, ale stale prowadząc w stronę „sprawiedliwości”,
która została objawiona człowiekowi wraz z Krzyżem Chrystusa. Została ob
jawiona przez „posłuszeństwo aż do śmierci” (por. Flp 2, 8).
Tylko Duch Święty może przekonać o grzechu ludzkiego początku, ponie
waż On właśnie jest Miłością Ojca i Syna, ponieważ On jest Darem - a grzech
ludzkiego początku polega na zakłamaniu i odrzuceniu Daru oraz Miłości,
które stanowią o początku świata i człowieka.

Kard. Joseph RATZINGER

ZRANIONY STRZAŁĄ PIĘKNA
Krzyż i nowa „estetyka” wiary*
Kto wierzy w Boga, który w zniekształconej postaci Ukrzyżowanego objawił
siebie jako miłość „do końca” (J 13,1), ten wiet ze piękno jest prawdąt a prawda
pięknem; cierpienie Chrystusa poucza go jednak również o tym, że piękno prawdy
obejmuje okaleczenie, ból, a nawet ciemną tajemnicę śmierci i że piękno to można
odnaleźć tylko przez przyjęcie bólu, nie zaś niezależnie od niego.

W modlitwie brewiarzowej z okresu Wielkiego Postu każdego roku po
rusza mnie paradoks, który pojawia się w nieszporach z poniedziałku czwar
tego tygodnia. Znajdujemy tam dwie antyfony - jedną na czas Wielkiego
Postu, drugą na okres Wielkiego Tygodnia - które są wprowadzeniem do
Psalmu 45. Każda z nich daje nam jednak zupełnie odmienny klucz interpre
tacyjny do tego psalmu. Jest to psalm, który opisuje zaślubiny króla, jego
piękno, cnoty i misję; następnie zaś przechodzi w hymn na cześć małżonki.
W okresie Wielkiego Postu psalm ów rozpoczyna i kończy ta sama antyfona,
która stosowana jest również w ciągu całego roku liturgicznego; jest to trzeci
werset z psalmu, który brzmi: „Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, / wdzięk
rozlał się na twoich wargach”. Kościół odczytuje ten psalm jako prorocko-poetycki opis oblubieńczej relacji między Chrystusem a Kościołem. W Chrys
tusie widzi on najpiękniejszego z ludzi; wdzięk, który rozlewa się na Jego
wargach, wskazuje na wewnętrzne piękno Jego słów, na blask Jego przesłania.
Przedmiotem zachwytu nie jest zatem tylko zewnętrzne piękno postaci Od
kupiciela - w Jezusie rozbłyska raczej piękno prawdy, piękno samego Boga,
piękno, które nas porywa, zadając nam niejako ranę miłości, przez co budzi
się w nas święty eros popychający nas, wraz z oblubienicą-Kościołem, ku
miłości, która nas wzywa.
W poniedziałek Wielkiego Tygodnia Kościół zmienia jednak antyfonę;
tym razem wprowadzeniem do Psalmu 45. jest werset z Księgi Izajasza: „Nie
miał On wdzięku ani też blasku, aby [chciano] na Niego popatrzeć, ani wyg
lądu, by się nam podobał” (53, 2). Jak mamy to rozumieć? „Najpiękniejszy
z ludzi” staje się odpychający tak, że nie chcemy na Niego patrzeć; Piłat stawia
Go przed tłumem ze słowami: „Ecce homo”, chcąc w ten sposób wzbudzić
Niniejszy artykuł stanowi fragment książki kard. J. Ratzingera W drodze do Jezusa Chrys
tusa, która ukazała się nakładem Wydawnictwa SALWATOR w 2004 roku w tłumaczeniu J. Mereckiego SDS.
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litość nad tym, który został pobity i umęczony, nad człowiekiem, w którym nie
pozostało nic z zewnętrznego piękna. Św. Augustyn, który w młodości napisał
książkę o pięknie, wielki miłośnik piękna w słowie, w muzyce i w obrazie,
silnie odczuwał ten paradoks i widział, że grecka filozofia piękna została
w tym miejscu nie tyle po prostu odrzucona, ile dramatycznie zakwestionowa
na: trzeba było na nowo zapytać o to, czym jest piękno, trzeba go było do
świadczyć w inny sposób. W kontekście tego paradoksu św. Augustyn mówił
0 dwóch „trąbach”: dźwięki wydobywa ten sam oddech - ten sam Duch - ale
dźwięki te są sobie przeciwstawne. Św. Augustyn wiedział, że paradoks jest
przeciwstawieniem, ale nie sprzecznością. Obydwa słowa pochodzą od tego
samego Ducha, z którego natchnienia powstało całe Pismo; Duch jednak uży
wa w nim różnych dźwięków i właśnie dzięki temu stawia przed naszymi
oczyma całość prawdziwego piękna i prawdy1. Tekst Izajasza nasuwa najpierw
pytanie, które podejmowali Ojcowie Kościoła: Czy Chrystus był piękny, czy
nie? Za pytaniem tym kryje się jednak bardziej radykalna kwestia: Czy praw
dziwe jest piękno, czy też może to raczej brzydota prowadzi nas do prawdy
rzeczywistości? Kto wierzy w Boga, który właśnie w zniekształconej postaci
Ukrzyżowanego objawił siebie jako miłość „do końca” (J 13, 1), ten wie, że
piękno jest prawdą, a prawda pięknem; cierpienie Chrystusa poucza go jednak
również o tym, że piękno prawdy obejmuje okaleczenie, ból, a nawet ciemną
tajemnicę śmierci i że piękno to można odnaleźć tylko przez przyjęcie bólu, nie
zaś niezależnie od niego.
Pewna intuicja tego, że piękno jest związane również z cierpieniem, obecna
jest już w świecie greckim. Przywołajmy tu choćby Fajdrosa Platona. Platon
widzi spotkanie z pięknem jako ozdrowieńczy wstrząs, który „porywa” czło
wieka i wyprowadza go poza niego samego. Człowiek, mówi Platon, zagubił
właściwą sobie doskonałość, która była mu przypisana na początku, dlatego
nieustannie poszukuje owej pierwotnej postaci doskonałości. Przypomnienie
1 tęsknota pobudzają go do poszukiwania, a piękno wyrywa go z wygody co
dziennego życia - sprawia, że człowiek zaczyna cierpieć. Moglibyśmy powie
dzieć: człowieka trafia strzała tęsknoty, rani go, ale jednocześnie go uskrzydla,
pociąga go w górę . W Uczcie Platona zaś Arystofanes stwierdza, że kochający
nie wiedzą, czego właściwie chcą od siebie. Okazuje się bowiem, że ich dusze
pragną czegoś innego niż tylko przyjemności. Tego „innego” dusza nie potrafi
jednak wyrazić: „Dusza przeczuwa tylko, czego tak naprawę chce, i sobie samej
1 Por. J. T s c h o 11, Dio e il bello in sant'Agostino, Ares, Milano 1996, zwł. s. 112n.
2 Odwołuję się tu do głębokiej interpretacji Platońskiego erosa przeprowadzonej przez
J. Piepera. Por. J. P i e p e r, Begeisterung und góttlicher Wahnsinn. Ober den platonischen Dialog
Phaidros, w: tenże, Werke, t. 1, Darstellungen und Interpretationen: Platon, B. Wald, Hamburg
2002, s. 314n.
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mówi o tym w zagadkach”3. W czternastym wieku u prawosławnego teologa
Nikolaosa Kabasilasa - w jego książce o życiu Chrystusa - odnajdujemy to
samo doświadczenie, z tym tylko, że u Platona cel tęsknoty pozostawał jeszcze
nieokreślony. Teraz zostaje on pojęty w sensie chrześcijańskim: „Ludzie mają
cy w sobie potężną tęsknotę, która przekracza ich naturę, tak że pragną oni
więcej, niż to przysługuje człowiekowi, zostali zranieni przez samego Oblubień
ca; ich oczy zostały dotknięte promieniem Jego piękna. Wielkość tej rany
zdradza strzała, a pragnienie wskazuje na Tego, kto ją wystrzelił”4.
Piękno rani, ale właśnie przez to budzi ono człowieka do jego najwyższego
przeznaczenia. To, co mówi najpierw Platon, a potem, półtora tysiąca lat póź
niej, Kabasilas, nie ma nic wspólnego ani z powierzchownym estetyzmem, ani
z irracjonalizmem, z ucieczką od jasności i powagi rozumu. Piękno jest po
znaniem, co więcej, jest najwyższą formą poznania, gdyż poprzez piękno czło
wiek zostaje dotknięty prawdą w całej jej wielkości. Kabasilas jest w pełni
Grekiem, na początku umieszczając poznanie: „Przyczyną miłości jest pozna
nie - stwierdza - poznanie rodzi miłość”5. Czasami - mówi dalej Kabasilas poznanie może być tak silne, że oddziałuje tak, jak napój miłosny. Kabasilas
nie pozostaje w sferze stwierdzeń ogólnych. W swoim sięgającym do podstaw
myśleniu odróżnia dwa sposoby poznania. Pierwszy to poznanie przez poucze
nie, które jest poznaniem z drugiej ręki i nie prowadzi do zetknięcia z samą
rzeczywistością. Drugim sposobem jest natomiast poznanie przez własne do
świadczenie, przez zetknięcie się z samymi rzeczami. „Dopóki nie zakoszto
waliśmy danej istoty, nie kochamy przedmiotu tak, jak powinniśmy go ko
chać”6. Dotknięcie strzałą piękna, która rani człowieka, jest prawdziwym po
znaniem - jest poruszeniem przez rzeczywistość, przez - jak mówi Kabasilas „osobistą obecność samego Chrystusa”. Głębokie poruszenie pięknem Chrys
tusa jest poznaniem, które jest głębsze i bardziej rzeczywiste niż czysto racjo
nalna dedukcja. Nie oznacza to pomniejszenia doniosłości refleksji teologicz
nej, dokładnego i ścisłego myślenia. Refleksja ta pozostaje absolutnie koniecz
na. Nie powinniśmy jednak z tego powodu odrzucać ani pomniejszać wagi
wstrząsu wywołanego spotkaniem serca z pięknem jako prawdziwego pozna
nia. Oznaczałoby to zubożenie zarówno nas samych, jak i wiary, i teologii. Ten
sposób poznania powinniśmy odnaleźć na nowo - taka jest właśnie pilna po
trzeba chwili.
3 P i e p e r , dz. cyt., s. 315. Por. P l a t o n , Uczta 192 c-d, tłum. W. Witwicki, w: tenże, Uczta,
Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984,
s. 83n.
4 N. K a b a s i l a s , Das Buch vom Leben in Christus, tłum. G. Hoch, Johannes Verlag, Einsiedeln-Freiburg 1991, s. 79n (tłum. fragm. - J. M.).
5 Tamże, s. 78 (tłum. fragm. - J. M.).
6 Tamże, s. 79 (tłum. fragm. - J. M.).
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Na tej intuicji Hans Urs von Balthasar zbudował swoje opus magnum
estetyki teologicznej. Wiele wątków tego dzieła przeniknęło do teologii, ale
jego podstawowa inspiracja, jego istotne przesłanie nie zostało właściwie pod
jęte7. Oczywiście nie jest to wyłącznie problem teologii, ale również dusz
pasterstwa, które powinno prowadzić człowieka do spotkania z pięknem. Ar
gumenty często trafiają w pustkę, ponieważ w naszym współczesnym świecie
mamy aż nazbyt wiele konkurujących ze sobą argumentacji. Człowiekowi pra
wie spontanicznie nasuwa się myśl, którą średniowieczni teologowie wyrazili,
mówiąc, iż rozum ma nos z wosku, co znaczy, że jeśli tylko jesteśmy dostatecz
nie zręczni, możemy go wykręcić w różnych kierunkach. Wszystko wydaje się
przekonujące, rozsądne - komu zatem mamy wierzyć? Otóż spotkanie z pięk
nem może się stać uderzeniem strzały, która rani duszę i w ten sposób otwiera
jej oczy, tak że odtąd - na podstawie własnego doświadczenia - dusza dyspo
nuje odpowiednim kryterium pozwalającym jej na ocenę argumentów. Mam
wciąż w pamięci koncert, który po przedwczesnej śmierci Karla Richtera pro
wadził w Monachium Leonard Bernstein. Siedziałem obok ewangelickiego
biskupa Johannesa Hanselmanna. Kiedy triumfalnie wybrzmiał ostatni dźwięk
jednej z wielkich kantat Bacha, spontanicznie popatrzyliśmy na siebie i równie
spontanicznie powiedzieliśmy: „Ten, kto to słyszał, wie, że wiara jest prawdzi
wa”. Muzyka ta wyraża bowiem tak niesłychaną siłę obecnej w niej rzeczywis
tości, iż człowiek wie - nie przez wnioskowanie, ale przez wstrząs - że coś
takiego nie może pochodzić z pustki; mogło się zrodzić jedynie z mocy prawdy,
która uobecnia się w natchnieniu kompozytora. Czy nie to samo przeżywamy
wówczas, gdy czujemy się poruszeni ikoną Trójcy Świętej A. Rublowa? W sztu
ce ikony, ale również w wielkich dziełach romantyzmu czy gotyku, zostało
uzewnętrznione doświadczenie, o którym pisze Kabasilas. Paul Evdokimov
przekonująco wskazuje na to, jaką wewnętrzną drogę zakłada tworzenie ikon.
Ikona nie jest odbiciem tego, co postrzegalne zmysłowo; wymaga ona - jak
mówi Evdokimov m „postu patrzenia”. Spostrzeżenie wewnętrzne musi się
wyzwolić z wrażeń zmysłowych i przez modlitwę i ascezę nauczyć się nowego,
głębszego widzenia, przejść od tego, co zewnętrzne, do głębi rzeczywistości, tak
aby artysta zobaczył to, czego zmysły jako takie nie widzą, a co mimo wszystko
jaśnieje w tym, co zmysłowe: blask chwały Boga, „chwałę Bożą na obliczu
Chrystusa” (2 Kor 4 ,6)8. Patrzenie na ikonę - i w ogóle na wielkie dzieła sztuki
chrześcijańskiej - wprowadza nas na wewnętrzną drogę, na drogę wyjścia poza
siebie, i w ten sposób - poprzez oczyszczenie wzroku, poprzez oczyszczenie
serca - stawia nas przed pięknem lub przynajmniej przed jego promieniem.
7 Odsyłam tutaj szczególnie do pierwszego tomu tego dzieła: Herrlichkeit. Eine theologische
Asthetik: Schau der Gestalt, Johannes Verlag, Einsiedeln 1961.
8 Zob. P. E v d o k i m o v t Sztuka ikony. Teologia piękna, Wydawnictwo Księży Marianów, War
szawa 2003. Zob. też: kard. J. R a t z i n g e r , Duch liturgii, Klub Książki Katolickiej, Poznań 2002.
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Niejednokrotnie już mówiłem, że w moim przekonaniu prawdziwą apologią
chrześcijaństwa, dowodem jego prawdziwości - niezależnie od wszystkiego,
co negatywne - są z jednej strony święci, a z drugiej piękno, które zrodziło
się z wiary. Aby wiara mogła dzisiaj wzrastać, my sami musimy iść na spotkanie
ze świętymi i na spotkanie z pięknem, prowadząc ku temu spotkaniu ludzi,
których spotykamy.
Teraz musimy jednak odpowiedzieć na jeszcze jeden zarzut. Odrzuciliśmy
już twierdzenie, że mamy tu do czynienia z ucieczką w irracjonalność, z czystym
estetyzmem. Prawdą jest bowiem coś przeciwnego: to właśnie w ten sposób
rozum zostaje wyzwolony ze swego zamroczenia i uzdolniony do działania.
Poważniejszy charakter ma dzisiaj inny zarzut: przesłanie piękna zostaje za
kwestionowane przez kłamstwo, przemoc i zło. Czy piękno może być prawdą?
Czy ostatecznie nie jest ono złudzeniem? Czy rzeczywistość nie jest w istocie
zła? Obawa, że strzała piękna nie prowadzi nas ostatecznie do prawdy, lecz do
kłamstwa, że prawdą okazuje się to, co brzydkie i prostackie, niepokoiła ludzi
wszystkich czasów. W naszych czasach obawę tę wyrażono w stwierdzeniu, że
po Oświęcimiu nie można już pisać wierszy. Po Oświęcimiu nie da się już mówić
o dobrym Bogu. Gdzie był Bóg, kiedy ludzi wysyłano do gazu? Zarzut ten, dla
postawienia którego historia ludzkich okrucieństw już przed Oświęcimiem do
starczyła wystarczająco wiele powodów, wskazuje w każdym razie, że pojęcie
piękna jako czystej harmonii nie jest wystarczające. Nie wystarcza ono, aby
stawić czoła powadze zakwestionowania Boga, prawdy, piękna. Apollo nie
wystarcza, chociaż dla Sokratesa-Platona był on bogiem, który wyrażał niezmą
cone piękno jako to, co rzeczywiście boskie.
W ten sposób powracam do biblijnych „dwóch trąb”, od których wyszliśmy
w naszej refleksji, to jest do paradoksu polegającego na tym, że o Chrystusie
można zarówno powiedzieć: „Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich”, jak i „Nie
miał On wdzięku [...] ani wyglądu, by się nam podobał”. W pasji Chrystusa
wspaniała grecka estetyka, z jej przeczuciem dotknięcia nienazywalnej boskości, nie zostaje zniesiona, lecz przekroczona. Ten, który jest samym pięknem,
pozwolił, aby Go bito w twarz, aby Go opluwano, aby ukoronowano Go cier
niami - całun turyński świadczy o tym w poruszający sposób. Ale właśnie w tym
zniekształconym obliczu jaśnieje prawdziwe, ostateczne piękno: piękno miłoś
ci, która jest miłością „aż do końca” i w ten sposób okazuje się silniejsza niż
kłamstwo i przemoc. Ten, kto zobaczył takie piękno, wie, że mimo wszystko
ostatecznym wymiarem świata jest prawda, nie zaś kłamstwo. To nie kłamstwo
jest prawdziwe, lecz właśnie prawda. Wybieg kłamstwa polega właśnie na tym,
że podaje się ono. za ostateczną prawdę świata: poza mną nie ma już nic;
przestańcie szukać prawdy czy nawet kochać prawdę; jeśli to czynicie, jesteście
w błędzie. Ikona Ukrzyżowanego wyzwala nas od tej rozpowszechnionej dzisiaj
pokusy. Zakłada ona jednak, że damy się zranić wraz z Ukrzyżowanym, że
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ufamy miłości, która potrafiła zrezygnować z zewnętrznego piękna, aby właśnie
w ten sposób odsłonić jego prawdę.
Kłamstwo korzysta oczywiście z jeszcze jednego wybiegu: jest nim zakła
mane, fałszywe piękno - krzykliwe piękno, które nie porywa człowieka ku
ekstazie, ku dążeniu w górę, lecz całkowicie zamyka go w nim samym. Jest
to piękno, które nie budzi tęsknoty za niewypowiedzianym, nie budzi pragnie
nia poświęcenia się, zapomnienia o sobie, lecz pożądanie, wolę mocy, posiada
nia, przyjemności. Jest to ten rodzaj doświadczenia piękna, o którym mówi
Księga Rodzaju w opowieści o grzechu pierworodnym: Ewa zobaczyła, że
owoce z drzewa były „dobre do jedzenia” (Rdz 3,6), a drzewo było „rozkoszą
dla oczu” (tamże). Piękno, którego doświadcza Ewa, budzi w niej pragnienie
posiadania, kieruje ją niejako ku sobie samej. Któż z nas nie zna obrazów pomyślmy choćby o reklamie - które za pomocą wszelkich możliwych środków
zostały przygotowane tylko po to, aby wzbudzić w człowieku chęć posiadania?
Chodzi w nich o to, aby nie szukał on niczego innego poza chwilową przyjem
nością. Sztuka chrześcijańska musi się przeciwstawić dzisiaj (a może było tak
zawsze) dwóm wyzwaniom. Musi się przeciwstawić kultowi brzydoty, który
mówi nam, że wszystko inne, że wszelkie piękno jest oszustwem, a tylko przed
stawienie okrucieństwa, podłości i nikczemności wyraża prawdę i jest auten
tycznym oświeceniem. Musi się ona również przeciwstawić zakłamanemu pięk
nu, które pomniejsza człowieka, zamiast ukazywać mu jego wielkość, i właśnie
dlatego jest kłamstwem.
Któż nie zna cytowanych często słów Dostojewskiego: Piękno zbawi
świat?9 Zapomina się jednak często, że mówiąc o pięknie, Dostojewski miał
na myśli zbawiające piękno Chrystusa. Musimy nauczyć się widzenia Jezusa.
Jeśli znamy Go nie tylko przez słowa, lecz zostaliśmy trafieni strzałą Jego
paradoksalnego piękna, wówczas znamy Go rzeczywiście. Znamy Go nie tylko
z drugiej ręki. To zaś oznacza, że spotkaliśmy piękno prawdy, piękno prawdy,
która zbawia. Nic nie prowadzi nas do piękna Chrystusa tak bardzo, jak piękno
stworzone z inspiracji płynącej z wiary i jak blask piękna na twarzach świętych,
blask, w którym widoczny staje się blask Jego oblicza.
Tłum. z języka niemieckiego Jarosław Merecki SDS

9 Por. F. D o s t o j e w s k i , Idiota, tłum. J. Jędrzejewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1979, s. 427.

Tadeusz STYCZEŃ SDS

TRZEBA CI SIĘ NARODZIĆ |z DUCHA PRAWD*!
Swojej własnej niepowtarzalnościw jej jedynym, niezastępowalnym wyrazie,
doświadczamy tak naprawdę bodaj najgłębiej i najwyraźniej w d o ś w i a d c z e 
ni u w ł a s n e j wi ny . Nigdzie tak głęboko, jak w oknie swej winy, nie widzę, co
to znaczy n ie m ó c n i k o m u s i e b i e s a m e g o o d s t ą p i ć i co to znaczy
n ie m ó c p o z w o l i ć się p r z e z k o g o k o l w i e k i n n e g o z as t ąpi ć.
Ze słów niezrównanego Pascala można wysnuć i tę myśl: Jest dość światła,
by nierozumną była niewiara tych, którzy nie wierzą. I jest dość mroków, by
zasługą była wiara tych, którzy wierzą1.
Nikodem. Czemu przypisać magnetyzujące działanie tej postaci? Przecież
nawet nie wiemy, z jakim dokładnie pytaniem człowiek ten z kręgu elity izrael
skiej zjawia się u Chrystusa. Dlaczego więc tak bardzo fascynuje nas owa wizyta
pod osłoną nocy? Czy nie dlatego, że na tamto spotkanie sprzed dwu tysięcy lat
spoglądamy dziś poprzez nasze „nocne rodaków rozmowy”, poprzez pytania
i udręki naszych bezsennych, nieprzespanych lub niedospanych nocy, że po
niekąd każdy z nas to Nikodem - tyle że dwa tysiące lat potem?
Nie znamy pytania Nikodema. Jan milczy w tym miejscu. Może nie był przy
tej części rozmowy; może dopiero później zechciał go Chrystus do niej dopuś
cić, skoro tak dokładnie relacjonuje cały dalszy jej przebieg. Ale pytanie Ni
kodema możemy próbować odgadnąć, zrekonstruować. I chyba bez ryzyka
popełnienia większego błędu. O tym, że było to pytanie istotne, życiowo dla
Nikodema ważne, mówi pora, którą wybrał. Noc to czas poufnych zwierzeń.
Chrystus musiał oczywiście na nią przystać, wyrazić swą zgodę. Nie dziwi nas
Chrystus czuwający nocą, spędzający czas na rozmowie z Ojcem, na modlitwie.
Dlaczego jednak Nikodem chciał spotkania nocą? Chyba waga pytania spę
dzała mu sen z oczu. A może usiłował ukryć przed kimś swe spotkanie z Chrys
tusem? Może jedno i drugie? Noc tę właśnie podsuwa odpowiedź. Taką od
powiedź podpowiada.
Rangę i treść pytania Nikodema odgadujemy jednak przede wszystkim za
sprawą z n a k ó w , k t ó r e c z y n i ł J e z u s , a które w przekonaniu Nikode
ma świadczyły o tym, że był On od Boga posłany. Znaki - one właśnie bulwer
sowały Nikodema. „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel.
1 Por. B. P a s c a l , Myśli, tłum. T. Żeleński, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1977,
s. 831, 483, 582.
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Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie
był z nim” (J 3,2). Wytrawnego faryzeusza musiało intrygować podobieństwo
tych znaków - mimo całej ich nieprzyrównywalności! - do znaków, za pomocą
których Mojżesz zdołał uwolnić słabych liczebnie Izraelitów spod tyranii Egip
tu, wybawić ich z „domu niewoli”, wyzwolić z mocy faraona. Mojżesz uczynił to
tylko mocą znaków... Żadną inną mocą! A gdzież mocy znaków Mojżesza do
mocy znaków Chrystusa!? Czy więc Jezus nie mógłby, i czy nie powinien, użyć
teraz swych niezwykłych mocy, by wyzwolić swój naród z niewoli imperium
rzymskiego? Czy Jezus nie okazałby się wówczas przyobiecanym Izraelowi,
zapowiedzianym przez Boga m e s j a s z e m i z utęsknieniem wyglądanym
przez uciemiężony lud w y b a w i c i e l e m ? Gdyby tylko Chrystus właściwie
użył znaków, gdyby tylko we właściwym kierunku użył mocy, która z Niego
emanuje! Co za potęga! Czy Chrystus wie, czym dysponuje!? To one - znaki przyprowadziły Nikodema, człowieka współodczuwającego ze swym narodem,
do Chrystusa. Również syna tego samego narodu. Widział Jego niezwykłą moc.
Doświadczył jej. Poczuł w niej znak, z n a k od B o g a . „Nikt bowiem nie
mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim”.
Dotąd wszystko jest jasne. Dotąd. Ale odtąd już tylko gąszcz pytań. Wy
gląda na to, że Chrystus posługuje się mocą daną Mu od Boga jakby wbrew
obietnicy udzielonej przez Boga Izraelowi. Przez Boga tak zawsze przecież
wiernego Przymierzu! Nikodemowi wymyka się po prostu „klucz”, którym
Chrystus posługuje się, dysponując własnymi mocami. Nie tylko zresztą Niko
demowi. Zaniepokojeni są także jego koledzy w Radzie Starszych, w radzie
odpowiedzialnych za los narodu, za synagogę. Są pełni obaw o dalszy rozwój
wypadków. Nikodem nie może nie podzielać ich niepokojów. Ale jedno różni
go od nich, on wie, czuje: Jezus miłuje swój naród. Wierząc więc w obietnicę
Boga, Nikodem wciąż ma nadzieję na wyzwolenie. Czekał na dzień, w którym
ukaże się znak od Boga. I oto oczekiwany dzień nadszedł: znaki są! Takie
znaki! Jest szansa! Ale jest i ten szkopuł! Chrystus jakby sam nie widział, po
co Bóg udzielił Mu mocy czynienia tych znaków; tą samą mocą zdaje się dosz
czętnie burzyć to wszystko, co dopiero zbudował. Czy nie trzeba Mu więc tego
wszystkiego powiedzieć, porozmawiać z Nim? Jak swój ze swoim? - Słuchaj!
Sam przekreślasz nadzieje, któreś w nas wzniecił. Otoś porwał lud cudownym
rozmnożeniem chleba. Chciano Cię już obwołać królem. Oddać przywództwo.
Nie zgodziłeś się. Usunąłeś. Gdy Cię zaś odnaleziono, jeszcześ nawymyślał
ludziom: „Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że
jedliście chleb do syta” (J 6, 26). Oczarowałeś więc ludzi i zaraz potem ich
rozczarowałeś. Kto tak robi?
Nie dość tego. Wkrótce potem w Dekapolu uwolniłeś od opętania człowie
ka miotanego mocą „Legionu” złych duchów. Dobrze! Dlaczego jednak nie
udaremniłeś mocą danej Ci od Boga potęgi ich wyrafinowanej zemsty, kiedy to,
wszedłszy w dwutysięczną trzodę świń, wprawiły ją one w paniczny bieg po
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urwistym zboczu, w bieg, który zakończył się zbiorową katastrofą, zatonięciem
wszystkich świń - to znaczy: takiego majątku, dobytku - w pobliskim jeziorze?
(por. Mk 5,1-17). I... czy nie Twoją katastrofą!? Któż w tej sytuacji nie solida
ryzowałby się z pracowitym ludem pasterskim, gdy ten wychodzi gromadnie,
jak jeden mąż, z miasteczka i błaga Cię, byś opuścił jego granice i zostawił ich
w spokoju wraz z ich dobytkiem? Czy warto - i trzeba - było aż tyle litości
okazywać dla jednego jedynego człowieka i aż tak demonstrować swoją prze
wagę nad światem ciemnych sił? A na dodatek jeszcze zabroniłeś temu wyle
czonemu biedakowi iść wraz z Tobą, kazałeś mu zostać wśród swoich w mias
teczku. Po co? By ich bardziej jeszcze irytować? I znowu ta Twoja logika!
A przecież dałoby się inaczej. Czy nie mogłeś użyć mocy w taki sposób, by
s o b i e n i e z r a ż a ć l udzi , by i c h s o b i e z j e d n a ć ? W jakim więc kie
runku chcesz dalej prowadzić ten lud, któremu raz dajesz chleb bez pracy,
cudem, a innym razem - także cudem - zabierasz mu chleb ciężko przez niego
zapracowany, owoc jego trudu i mozołu? Jak pojąć logikę Twych znaków?
Czemu dobremu mogą służyć Twe niezwykłe mocę? Czy w efekcie nie prowa
dzą one do demobilizacji zwartości narodu, do zamieszania i niepokoju w na
rodzie? Do rozbicia, jakiego jeszcze nie doświadczyliśmy w naszej historii?
Do tego wszystkiego dochodzi nasza geopolityka. Patrzą na to wszystko
Rzymianie. Chodzi przecież o naród przemocą wtrącony do owego więzienia
narodów, którym mimo długoletniego pax romana jest Imperium Romanum.
Twa moc mogłaby sprostać nie takiej potędze, mogłaby posłużyć wielkiej
sprawie wyzwolenia, ale moc użyta rozsądnie... Lecz nieprzenikniona logika
Twych znaków, wzniecając niepokój wśród ludu, może tylko rozdrażniać na
szych dyktatorów, prowokować - niebezpodstawną zresztą względem nas - ich
nieufność i sprowadzić nową falę represji na ten już i bez tego tak ciężko
doświadczony naród. Pozbawiając go nadziei, którą w nim wzbudziłeś, wysta
wiasz więc jego wiarę na skrajną próbę, tę wiarę, która ciągle jeszcze daje mu
moc potrzebną do przetrwania, siłę do życia - wiarę w wyzwolenie. Czy naród
ten zdoła wytrzymać jeszcze jedno rozczarowanie? Czy nie należy mu tej
próby oszczędzić?
Poza tym w grę wchodzi wiarogodność synagogi w oczach ludu, synagogi,
która będąc instytucjonalną poręką jego wiary, pozwala mu ciągle jeszcze trwać
pośród obcych potęg jako naród. Jej scalająca siła sprawdziła się wielokrotnie
w przykrych doświadczeniach historii Izraela. Czy można na jakimkolwiek
innym fundamencie oprzeć i tworzyć kształty przyszłego wyzwolenia? Wyba
wiciel, Oswobodziciel - to chyba ktoś, kto budując - jedynie na tym fundamen
cie - przyniesie w y z w o l e n i e i o d r o d z e n i e , da wolność i nowe życie
temu ludowi!
Ku c z e m u j e d n a k Ty c h c e s z t e n l ud p r o w a d z i ć ?
Pytania te dyktuje mi jedna jedyna troska. I powierzam ją komuś, kto, jak
wierzę, dzieli ją ze mną. Chodzi przecież o jedną jedyną rzecz... o rzecz, z którą
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się obaj - na równi - utożsamiamy bez reszty. Mówię przecież jak Izraelita
z Izraelitą...
Dotąd usiłowaliśmy tylko zrekonstruować sedno sprawy Nikodema. Ale
wiemy, co powiedział - milczący dotąd - Chrystus. I jeśli to, co Chrystus
p o w i e d z i a ł , jest - a chyba wolno to nam założyć - o d p o w i e d z i ą , to
nie wydaje się, by nasze próby sylabizowania pytań Nikodema były czczym
tylko zgadywaniem. Cóż bowiem wynika z odpowiedzi danej Nikodemowi
przez Chrystusa? Z całą pewnością wynika z niej co najmniej to jedno: Pytanie,
z którym Nikodem przyszedł do Chrystusa, przedstawiając je jako - dla niego,
Nikodema - problem ze wszystkich najważniejszy, Chrystus potraktował jako
problem dla Nikodema... nie najważniejszy. I jak gdyby niczego dotąd z jego
ust nie usłyszawszy, zaczyna mówić Nikodemowi o sprawie dla niego najważ
niejszej: Nikodemie! T r z e b a ci s i ę p o w t ó r n i e n a r o d z i ć ! „Zapraw
dę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć
królestwa Bożego” (J 3, 3). Ze sposobu, w jaki Chrystus podejmuje sprawę
Nikodema, wyczytać można najgłębsze o Jego rozmówcę zatroskanie. Oto
z jaką łatwością Nikodem zredukował cały swój problem: wszystko, kim był,
sprowadził do swej funkcji - wcale nawet tego nie zauważając! Przypisaną sobie
przez siebie rolą przesłonił sobie bez reszty samego siebie. Utożsamił się sam ze
swą własną rolą, rolą skądinąd nader ważną, ale tylko z rolą. Oddawszy siebie
swej roli, przeszedł - niezauważalnie dla siebie - obok samego siebie, obok
swego najważniejszego problemu. Przestał - lub wcale jeszcze nie zaczął widzieć, jak istotnie ważny to problem!
Gdy człowiek utożsamia się z jakąś rolą, zwłaszcza z rolą społecznie ważną,
wówczas może mu się łatwo wydawać, iż stanął na szczycie własnej tożsamości.
Może też, zwłaszcza w chwilach powodzenia, przeżywać coś w rodzaju samoupojenia swym własnym szczytem: oferowaną sobie w ten sposób przez siebie
samego „tożsamością” i wielkością. Malując sobie autoportret, autoportret
wielce dla innych „użytecznego sługi”, zasłonić może swą jedną jedyną rzeczy
wistą tożsamość, tę, którą w całej jej niepowtarzalności widzi do głębi w każdym
z nas właściwie tylko Stwórca. Kiedy my sami zbliżamy się do kogoś drugiego,
musimy zatrzymać się niejako na progu jego tajemnicy. O niepowtarzalności
drugiego mówi nam najwięcej bodaj jego twarz. Od tej strony każdy jawi się
jako jedyny, niepowtarzalny; każdy jest wyjątkiem. Swej własnej twarzy jednak
nigdy nie widzimy. W lustrze oglądamy tylko jej odbicie. I właściwie swojej
własnej niepowtarzalności, w jej jedynym, niezastępowalnym wyrazie, do
świadczamy tak naprawdę bodaj najgłębiej i najwyraźniej w d o ś w i a d c z e 
n i u w ł a s n e j wi ny. Nigdzie tak głęboko, jak w oknie swej winy, nie widzę,
co to znaczy n ie m ó c n i k o m u s i e b i e s a m e g o o d s t ą p i ć i co to
znaczy n ie m ó c p o z w o l i ć s i ę p r z e z k o g o k o l w i e k i n n e g o z a 
s t ą p i ć . Moją funkcję, rolę, mogą przejąć inni. Moje „ja” pozostaje niewy
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mienialne. Widzę to z całą wyrazistością jako podmiot winy. Jako sprawca zła
moralnego. Nigdzie tak, jak tu, nie jestem sam sobą. I nigdy tak jak tu sam
z sobą. Nigdzie też nie jest mi bardziej nieswojo z samym sobą. W całym moim
skazaniu na samotność. W mojej winie. Oto miejsce, z którego dopiero czło
wiek widzi swe własne niepowtarzalne „ja”: „nieodstępnego” sprawcę swej
rozbitej tożsamości. I swój własny najgłębszy i najważniejszy problem. Jest
to też bodaj jedyne miejsce, z którego rzeczywiście można zobaczyć, na czym
by mogło polegać w y z w o l e n i e , którego człowiekowi najbardziej potrzeba.
I kim mógłby być wyzwoliciel, jakiego by człowiek najbardziej potrzebował,
gdyby wyzwolenie od winy okazało się czymś w ogóle możliwym...
Nikodem jednak popełnia tej nocy nie tylko jeden błąd! Nie tylko siebie
samego redukuje do swej funkcji. Redukuje również swego Rozmówcę, Chrys
tusa, do roli, w jakiej chce Go umieścić. Chrystus jest dla Nikodema niewąt
pliwie kimś wyjątkowym, lecz tylko dzięki wyjątkowej mocy, jaką dysponuje.
To Wielki Dyspozytor! Mógłby się stać jeszcze większy, gdyby swą mocą za
dysponował wedle recepty i roli, jaką dla Niego Nikodem przewiduje. Gdyby
Nikodema posłuchał! Chrystus dla Nikodema to ktoś największy z wielkich,
lecz tylko jako funkcjonariusz w sprawie, którą Mu Nikodem wyznaczył, w sce
nariuszu, który Nikodem dla Niego zaprojektował. Całe spotkanie z Chrystu
sem stawia on zatem na płaszczyźnie: Izraelita - Izraelita w służbie Izraela. To
szczyt wielkiej dwójki, dwu ministrów sprawy spraw wszelkich.
Rzecz nieważna?
Jak to nieważna!? Czyż troska o dobro wspólne Narodu, troska o Ludu
Pospolitą Rzecz, to nieważna sprawa? Bardzo ważna. Lecz Chrystus zostawiłby
Nikodema, a w nim Nikodemów wszystkich czasów, w najniebezpieczniejszej
z niebezpiecznych iluzji, gdyby spotkanie z Nim na zaproponowanej przez
niego płaszczyźnie uznał za spotkanie na szczycie sprawy człowieka jako czło
wieka. Polityka jako służba drugim - bo tak tylko zresztą rozumiana na miano
polityki zasługuje - to niesłychanie ważna rzecz. W niej także sprawdza się
człowiek. Człowiek to przecież także obywatel. I biada temu, kto chce się od
swej roli w społeczeństwie i państwie wykręcić! Lecz zredukować do niej bez
reszty sprawę człowieka - to zdradzić człowieka. I wraz z nim także rzetelną
służbę drugim, społeczeństwu, narodowi, czyli politykę, tę jedyną, jaką przede
wszystkim warto i koniecznie trzeba uprawiać.
N i k o d e m i e , t r z e b a ci s i ę w p i e r w p r z e b u d z i ć , t r z e b a ci
s i ę n a r o d z i ć p o w t ó r n i e ! Potem, dopiero z perspektywy twego odro
dzenia, możemy naświetlić i podjąć pytanie, z którym przyszedłeś. Nie tylko
zresztą pytanie... Sprawę! Sprawę wyzwolenia! Wiedz: nie ma wyzwolenia,
jeśli jego bojownicy s a m i s i ę n a j p i e r w n i e w y z w o l ą do końca
w p r a w d z i e , jeśli sami nie odzyskają wpierw niepodległości i suwerenności
swego sumienia: organu prawdy. Łącznie z jej politycznym, oczywiście, wymia
rem! Nikodemie! Mówi ci to ten, który patrząc ze wzgórza na stolicę swej
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ojczyzny, na Jerozolimę, na mogiły jej pomordowanych proroków wiernych
i odważnych, aż po męczeństwo świadków prawdy, męczenników sumienia,
zapłakał: biada ci, miasto, żeś nie rozpoznało twojego nawiedzenia (por.
Łk 19, 44), iż „zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są po
słani” (Mt 23, 37).
Ale Nikodem wciąż jeszcze widzi siebie, jako kogoś kompletnie przez
Chrystusa niezrozumianego. O czym ten Chrystus mówi? Czego On ode mnie
chce? Robi mu się nieswojo, wizyta zdaje się zupełnie z celem rozmijać. Niko
dem próbuje ją jeszcze ratować, usiłując wyprowadzić Chrystusa z toru, w jaki
ten usiłuje rozmowę wprowadzić. Grzecznie więc, ale protestuje: - Panie, ja
przecież jestem już starym człowiekiem, zapewne dużo starszym od Ciebie,
mnie o śmierci, nie o narodzinach myśleć, ale przedtem ta sprawa. Jestem
poważnym człowiekiem.
Ale i Chrystus ani myśli ustąpić: - 1 tak niepoważnie sam siebie traktujesz,
że odwrócić chcesz uwagę od swego własnego problemu w tej jedynej ofero
wanej ci na przebudzenie chwili, kiedy wreszcie możesz zobaczyć samego siebie
w świetle prawdy o sobie i z tej dopiero perspektywy spojrzeć na sprawę wy
zwolenia twojego Izraela. Dopiero ta perspektywa czyni sprawę wyzwolenia
Izraela widoczną w istotnie dla niej ważnym wymiarze, w jakim możesz się tej
sprawie przysłużyć! Kąpieli w prawdzie ci trzeba! Z wody i z Ducha trzeba ci się
narodzić, Nikodemie! Z wody i z Ducha - z Prawdy. Także, jeśli się chcesz stać
sługą wyzwolenia (por. J 3, 5.11).
Z wody?! Co On mówi? Czy myśli może o tych obmyciach, które prak
tykuje nad Jordanem syn Zachariasza z naszym prostym ludem? Wysłaliśmy
tam naszych ludzi, by to sprawdzić - przypomniał sobie może Nikodem. Ow
szem, ten Jan, zwany Chrzcicielem, mówi przy tym o konieczności p r z e 
m i a n y swego wnętrza, nawołuje do niej. Istotnie, sprawa ta wygląda całkiem
inaczej i nabiera nowych kształtów, jeśli to obmycie wodą ma symbolizować
duchową kąpiel w prawdzie, zobaczenie siebie w jej świetle i powrót do...
prawdziwego siebie: o d w r ó t o d n i e p r a w d y i p o w r ó t d o p r a wd y ,
odwrót od samosprzeniewierzenia poprzez życie w samozakłamaniu do życia
w wierności prawdzie, do samego siebie, do swej tożsamości. Istotnie, czy
powrót od nieprawdy do prawdy nie jest zarazem powrotem od jakiegoś
nie-siebie do samego siebie, czy nie jest odzyskaniem siebie, czy to nie nowe
narodziny, nie powrót do życia? A więc czy nie o takich narodzinach mówi
Jezus? Ale co to ma wspólnego ze mną? Czyż ja kiedykolwiek żyłem w nie
prawdzie? Nie, nigdy dotąd! Zawsze byłem wiemy prawdzie... Zawsze. W imię
prawdy o zapowiedzianym mesjaszu przyszedłem przecież do Jezusa na tę
rozmowę.
Lecz w ciszy swego wnętrza Nikodem musi sobie przecież coś dopowie
dzieć: - W imię prawdy? Tak? Dlaczego zatem chciałeś tę rozmowę z Jezusem
ukryć? I ukryłeś ją! Przed kim i dlaczego? Dlaczego? Dlaczego i przed kim ją

30

Tadeusz STYCZEŃ SDS

ukryłeś? Przyjrzyj się sobie w świetle motywów tej decyzji! Oto czego mi Jezus
nie mówi, a co cały czas we mnie widzi.
Jezus oszczędził mi zatem aż do tej pory pytania najprzykrzejszego z możli
wych dla mnie: Dlaczego ty, Nikodemie, przychodzisz do mnie z tą sprawą pod
osłoną nocy, skoro ja przecież mówię o tym za dnia, jawnie? I ciągle tylko
niepokoi mnie i naprowadza - pełen delikatności - swoim enigmatycznym:
trzeba ci się na nowo narodzić! (por. J 3, 7). Liczy na mój domysł. Na samo-poznanie, na auto-diagnozę. I na mój własny samo-osąd. Liczy, że sam sobie zobaczywszy siebie - powiem. Że sobie dopowiem: Nikodemie, n a j w y ż s z y
c z a s , b y o d w a ż y ć s i ę ż y ć w p r a w d z i e , ż y ć w jej świetle. Na jawie. Za
dnia. Trzeba umieć także narazić się dla prawdy!!! Czemuż ma służyć aluzja
Jezusa: „lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo d e były ich
uczynki”? (J 3,19). Czy nie próbujesz także przed samym sobą ukryć tego, co
ukrywasz przed innymi? Dlaczego wybierasz właśnie noc na tę rozmowę? Czy
nie widzisz, że zaczynasz sam siebie dławić pętlą dwuznaczności, na jaką się
zdecydowałeś, że to droga ku śmierci ducha, do samo-zniewolenia poprzez
samozakłamanie? Droga ku schizofrenii moralnej, która jest śmiercią człowie
ka! Tak, tego oto człowieka, którym jesteś ty, Nikodemie! Czy nie widzisz, że
zabijając aktem samo-zakłamania samego siebie w sobie, sam zarazem uśmier
casz bojownika o wyzwolenie? Zabierasz go Izraelowi. Zabierasz go twej oj
czyźnie, która cię tak bardzo potrzebuje, i nie będzie jej wyzwolenia bez twego
wyzwolenia w prawdzie. Tego wyzwolenia, które wyzwala od nienawiści do
kogokolwiek i od lęku przed kimkolwiek. Nikodemie! Chcesz, bym ja aktem
mojej wszechmocy wstrząsnął potęgą Imperium Romanum, ale czy nie widzisz,
że do tego nie trzeba wszechmocy? Że do tego wystarcza moc rezygnującego
z przemocy świadka prawdy? Nie widzisz, jak przemoc lęka się prawdy, jak
często ucieka się do kłamstwa? Dlaczego? Dlaczego wciąż skrycie uśmierca
świadków prawdy? Czy nie dlatego, że drży przed jej potęgą? Czy nie widzisz,
że jeden cywil w prawdę uzbrojony mocen jest rozbroić całe dywizjony uzbro
jonych w przemoc żołdaków? Nikodemie! Oto dlaczego trzeba ci - i wystarczy
- czym prędzej się n a r o d z i ć na n o w o , wykąpać w Duchu Prawdy. Potrze
ba ci kąpieli, która ducha przemienia. Przez którą człowiek nowym człowie
kiem się staje! Potrzeba ci „genezis z Ducha”!
Zbliżamy się do przełomowego momentu rozmowy, do momentu, w którym
rozmowa zamienia się w spowiedź. „Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to
się może stać?»” (J 3,9) - co przecież tu może znaczyć już tylko: Panie, co mam
z sobą uczynić? I będą to już ostatnie w tym spotkaniu słowa Nikodema.
Czyżby oniemiał? Zdaje się już prawie nie słyszeć wyrzutu Chrystusa: „Ty
jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?” (J 3,10). Nikodem nie traktuje
jednak już tych słów jako wyrzutu. Olśniony światłem i mocą swego Rozmów
cy, Nikodem rodzi się na nowo, daje sobie nowy początek, wyzwala się do
nowego życia... Otworzywszy Chrystusowi bramę swego wnętrza, patrzy już
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na siebie okiem Chrystusa, pozwala się Chrystusowi po swym własnym wnętrzu
oprowadzać, odkrywa różne nieznane mu dotąd zakamarki samego siebie.
Pochłonięty bez reszty samoodkryciem, a bardziej jeszcze Tym, który mu go
odkrywa. Samoodkryciem, przed którym dopiero co jeszcze się bronił. I Od
krywcą, którego dopiero co jeszcze chciał pouczać, co ma czynić, by stał się
politykiem na miarę przełomowej chwili, na miarę oczekiwanego przez Izrael
mesjasza. Nawet nie śniło mu się o przełomie, w świetle którego dopiero wszel
ki inny nabiera jakiegokolwiek znaczenia, o tym moralnym, ludzkim par excellence... Lekcja, której zamierzał udzielić Chrystusowi, stała się wbrew wszelkim
oczekiwaniom lekcją zobaczenia i przyjęcia Jego światła i mocy: chwilą samoodnalezienia...
Tak oto Nikodem staje się bodaj tym pierwszym z ludzi, który z ust Oso
bowej Prawdy i Miłości Wcielonej słyszy „radosną wieść” o samym sobie i za
razem opowieść o każdym człowieku, o prawdziwym człowieku, jest pierw
szym, który ma zobaczyć swą wielkość poprzez cenę, jaką gotów jest Bóg
zapłacić, by człowiek mógł prawdę o sobie do końca zobaczyć i by mógł - mimo
tylu dotychczasowych samosprzeniewierzeń - do końca tę prawdę wybrać, na
zawsze się z nią - najbardziej wolnym z wolnych wyborów - związać, wejść w jej
objęcia, objęcia, które są przecież objęciami Osobowej Prawdy i Miłości.
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).
Nikodem słucha i uwierzyć nie może, że to on sam wsłuchuje się w głos,
któremu niepodobna nie uwierzyć! Nikodem słucha i widzi, czym jest świat dla
Tego, kto się teraz do niego, do Nikodema, zwraca, ów świat, który Bóg tak
umiłował, że Syna swego Jednorodzonego dał. To on, rozmówca Chrystusa tej
nocy, Nikodem, jest tym światem; jest tym światem także każdy inny bez wy
jątku spośród jego umiłowanego narodu, jest tym światem każdy inny bez
wyjątku człowiek na ten świat przychodzący. Bo dla Boga każdy z ludzi jest
wyjątkiem! To z powodu każdego z osobna dokonuje się ta niezwykła historia,
która noc spotkania z Chrystusem zmieni Nikodemowi w pierwszy dzień dzie
jów wyzwolenia, o jakim w najśmielszym ze snów marzyć by nawet nie był
w stanie; ten pierwszy dzień wyzwolenia dla niego już nastał. „Albowiem
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat
został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto
nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna
Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej
umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki” (J 3,17-19). Dla
tego opanowali, niekiedy po mistrzowsku, sztukę zasłaniania własną uczonością - przed sobą i drugimi - najważniejszego ze wszystkich problemu, problemu
samopoznania, samoodnalezienia, zobaczenia w prawdzie siebie i udźwignięcia
swym wyborem prawdy o sobie, problemu grzechu i nawrócenia... „Każdy
bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego
#
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uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do
światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu” (J 3,20-21).
Słowa te to życiodajna woda!
I w chwili, gdy Nikodem już niemal odszedł od problemu znaków dla
sprawy wyzwolenia Izraela, sam Jezus do niego wraca. I to z zupełnie nieocze
kiwanej strony! - Dobrze, Nikodemie, że czytasz znaki. Ale musisz czytać
wszystkie znaki, nie przebierając. I czytać je musisz do dna, do końca! Dopiero
wtedy pojmiesz, po cosą znaki wszechmocy! Oto Chrystus przywołuje znak, tak
jest, znak Mojżesza! Który? Dokładnie ten, który Nikodem wyłączył ze swego
pola widzenia, gdy przyrównywał znaki Mojżesza do znaków Chrystusa! Dla
czego? Czyż właśnie ten znak, niezauważony lub wyłączony przez Nikodema
jako zupełnie nieistotny dla zrozumienia logiki znaków Jezusa Chrystusa, nie
rzuca istotnego światła na poszukiwany przez Nikodema klucz do znaków
Jezusa? Chrystus, niczego Nikodemowi nie wyrzucając, przywołuje ów pomi
nięty - czy z przypadku? - znak. Oto on: „A jak Mojżesz wywyższył węża na
pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne” (J 3,14).
Nikodem nie czuje się dotknięty. Jest już dalej. To, co jeszcze przed chwilą
przyjąłby jako zarzut i bolesny wyrzut, teraz jest już jego własną troską: A zatem
cena za moje ocalenie nie została jeszcze przez Boga do końca zapłacona! Co
będzie tą ceną? Czym będzie owo tajemnicze wywyższenie Syna Człowiecze
go? „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie”
(J 12,32). Nad tą jedną sprawą Chrystus zostawił tej nocy - rozjaśnionej od tylu
świateł! - zasłonę. Jedyną w tym nocnym spotkaniu. Ale Nikodem będzie już
wiedział, gdy przyjdzie czas: właśnie za tą zasłoną kryje się ostateczny klucz do
logiki znaków Chrystusa. Gdy zatem nadejdzie godzina „podwyższenia Syna
Człowieczego”, będzie ona dla Nikodema dalszym ciągiem tej nocnej rozmo
wy. Czy będzie to także noc? Może bardzo mroczna noc nowej próby wiary,
gdy zapowiedziane podwyższenie Syna Człowieczego okaże się - dla wielu sposobem ostatecznej likwidacji „sprawy Jezusa z Nazaretu” (Dz 10, 38)?
Wtedy, Nikodemie, zobaczysz twego Jezusa, Cudotwórcę, tego od chlebów
i wina, i od wskrzeszeń, którego niegdyś chciałeś użyć przeciw Imperium, jako
nader dziwnego mesjasza, jako mocarza zdanego nagle zupełnie na łaskę i nie
łaskę oprawców. I tych, którzy będą się naigrawać i szydzić. Nikodemie! Co
zrobisz wówczas z twoim Jezusem, i z sobą, jeśli on nie zstąpi z krzyża? Czy
zawiesisz może sprawę „powtórnych twych narodzin” do chwili nowego cudu,
czy też blask Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pana będziesz witał już jako
narodzony z Ducha tamtej nocy, Wielkiej Nocy twego wyzwolenia do niepod
ległości ducha, do suwerenności - niezłomnie prawdzie wiernego - sumienia,
wielkiej nocy twojego pierwszego z Nim spotkania? Nikodemie, czy będziesz
wówczas czekał dalej na nowy z n a k w s z e c h m o c y , by sprawdzić z n a k
n i e m o c y ? Czy też uwierzysz zanim zobaczysz, dotkniesz i sprawdzisz? Czy
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poznasz miłości największy z możliwych znak? I czy uwierzysz w miłości naj
większy znak? Czy wystarczy ci, by uwierzyć, to, co wystarczyło twym kolegom,
by nie uwierzyć: że nie zstąpił z krzyża, gdy wołano: Jeśliś jest Synem Bożym, to
zstąp, a uwierzymy Ci (por. Mt 27,40-42)? Czy wystarczy ci samo to, i właśnie
to, ż e n ie z s t ą p i ł , czy też będziesz czekał ciągle jeszcze na nowy znak?
*
„Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym
z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat
zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten,
który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą, i przyniósł około stu funtów
mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem
z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu,
gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze
nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania,
złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu” (J 19, 38-42).
Oto droga Nikodema przez znaki: od znaków wszechmocy do znaku nie
mocy; droga czytania znaków i odpowiadania na nie. Jakiegoż skoku dokonuje
na niej Nikodem! Ten, który zaczął od próby rozbrajania przemocy mocą
wszechmocy, wchodzi teraz na drogę rozbrajania przemocy mocą świadectwa
składanego odważnie na rzecz prawdy. Czy broń ta okaże się skuteczna?
Zostawmy to Bogu-Człowiekowi, Królowi, który „na to się narodził i na to
przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37). I który raz na
zawsze wstrząsnął wszystkimi systemami przemocy: odebrał im moralne prawo
istnienia!

MIĘDZY WIERNOŚCIĄ A ZDRADĄ

Kazimierz

U ŹRÓDEŁ DRAMATU CZłOWIEKA:
DOŚWIADCZENIE WINY WOBEC DOŚWIADCZENIA
NORMATYWNEJ MOCY PRAWDY
Wina to sprawstwo bądź współsprawstwo moralnego zła. Dramat winy polega
przede wszystkim na tym, że człowiek nie jest w stanie sam się z niego wyzwolić.
Nie jest zdolny winy unicestwić. Jest wobec niej bezsilny. W dramacie tym naj
istotniejszy jest egzystencjalny charakter winy. Czyniąc zło moralne, s t a j ę się
(jestem) złym człowiekiem, czyli takim, jakim być nie powinienem. Zło moralne
dotyka zatem i s t n i e n i a człowieka.

KU DOŚWIADCZENIU ETYCZNEMU
Jakie doświadczenie leży u podstaw etyki? Karol Wojtyła doświadczenie to
dostrzega w obszarze współ-doświadczenia siebie i świata, w ich nierozłączalnym iunctim. Człowiek, doświadczając jakiegokolwiek przedmiotu, doświadcza
w tym doświadczeniu siebie, uzyskuje informacje o sobie samym1. Doświad
czenie stanowiące punkt wyjścia etyki ma zatem charakter złożony, jest pewną
integralną całością. Momenty, które tworzą „doświadczeniową zbitkę”, są za
wsze realnie współdane i egzystencjalnie współzależne. Nie wolno ich, w imię
wierności temu, co bezpośrednio dane, oddzielać od siebie. Całość tworząca
doświadczenie etyczne jest syntezą wielu warstw i aspektów. Doświadczenie to
ma charakter rozumiejący, czyli jest rozumieniem tego, co jest jego przedmio
tem. Rozumienie jest wewnętrznie związane z doświadczeniem, jest uczestnic
twem rozumu w bezpośrednim ujęciu przedmiotu i nie ma charakteru aprio
rycznego. Doświadczenie etyczne nie ma charakteru zmysłowego, choć natu
ralnie wywołuje ono rezonans w zmysłach i uczuciach. Ma ono charakter rea
listyczny, czyli sięga bytowego (transcendentalnego - w sensie klasycznym)
wymiaru przedmiotu doświadczenia. W interpretacji doświadczenia etycznego
autor Osoby i czynu łączy wymiar świadomościowy z wymiarem metafizycz
nym. Prześledźmy więc z Karolem Wojtyłą momenty (warstwy) doświadczenia
etycznego.
Podstawowym momentem, który definiuje dane doświadczenie jako etycz
ne, jest przeżycie powinności. Przeżycie to jako doświadczalny fakt podmioto
wy jest tym, co konstytuuje to doświadczenie. Gdy w Osobie i czynie K. Wojtyła
1
Por. K. W o j ty ła , Osoba i czyn, w: tenże: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne,
Wydawnictwo TN KUL, Lublin 1994, s. 51.
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analizuje fenomen sumienia, to stwierdza, że powinność jest doświadczalną
postacią zależności od prawdy, prawdy, której podlega ludzka osoba. Powin
ność jest fenomenologicznym przejawem normatywnej mocy prawdy, fenome
nologiczną manifestacją prawdy2. Powinnościowa zależność od prawdy konsty
tuuje osobę w jej poznawczo-moralnej transcendencji, a właściwie autotranscendencji, którą Karol Wojtyła nazywa „drugim imieniem osoby”3. Bezpośred
nio z warstwą normatywną (deontologiczną) związana jest warstwa aksjolo
giczna, czyli rozszczepienie wartości na dobro i zło moralne. Rozszczepienie
to jest konsekwencją odniesienia czynu do normy, czyli do prawdy o dobru4.
Wartość moralna pojawia się jako owoc skierowania człowieka jako podmiotu
aktu poznania do siebie jako podmiotu czynu. Wartość ta, zanim pojawi się
w czynie, jest już antycypowana w akcie poznania prawdy. Właściwym miejs
cem urzeczywistnienia się wartości moralnej jest jednak dopiero czyn, a więc
praxis. Praktykowanie moralności, sprawianie dobra czy zła moralnego i jego
przeżywanie, Wojtyła nazywa doświadczeniem moralnym. Dobro, zło są nie
tylko jakościami czynu, ale także właściwościami samego bytu osoby, przez
które się ona spełnia bądź nie spełnia na płaszczyźnie ontologicznej. Wartość
moralna nie jest tylko i wyłącznie treścią świadomości, jak chcą fenomenolo
gowie, ale jest także rzeczywistością ontologiczną. Poprzez te aksjologiczne
jakości człowiek „staje się” i „jest” dobrym lub złym człowiekiem (w warstwie
metafizycznej). W tej wielowarstwowej całości podstawową rolę odgrywa - jak
już mówiliśmy - doświadczenie powinności. Doświadczenie to Wojtyła nazywa
doświadczeniem moralności. Identyfikuje ono doświadczenie etyczne w jego
swoistości. Przeprowadzone przez autora Osoby i czynu analizy doświadczenia
etycznego otwierają drogę do jego całościowej i adekwatnej interpretacji5.
Doświadczenie etyczne w sposób szczególny wiąże się z doświadczeniem
człowieka. Wszak moralność potocznie traktowana jest jako rzeczywistość nie
usuwalnie wpisana w ludzkie życie, a związana jakoś z kategoryczną powinnoś
cią. Owa kategoryczna powinność spełnienia czynu występuje niezależnie od
pragnień podmiotu, gdyż w świadomości istnieje ostra cezura między przeży
ciami: chcę a powinienem, a także niezależnie od norm stanowionych przez
rozmaitych nakazodawców. Powinność moralna jest niezależna z jednej strony
od tego, czy dane postępowanie opłaca się podmiotowi działania z uwagi na
jego zamiary czy cele, z drugiej strony zaś od istnienia odnośnych nakazów czy
zakazów instancji nakazodawczych.
Powinność moralna jest więc nieodłącznie związana z człowiekiem, a zatem
jej doświadczenie jest nieodłącznie związane z poznaniem siebie. Czy człowiek
2 Por. tamże, s. 199-206.
3 T e n ż e , Osoba: podmiot i wspólnota, w: tenże, Osoba i czyn, s. 388.
4 Por. t e n ż e , Człowiek w polu odpowiedzialności, Instytut Jana Pawła II KUL, Rzym-Lublin
1991, s. 57-61.
5 Por. t e n ż e , Problem doświadczenia w etyce, „Roczniki Filozoficzne” 17(1969) z. 2, s. 17n.
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zatem nie odsłania się sobie samemu wraz z poznaniem świata? Czy nie widzi
siebie na tle poznania świata? Wojtyła stwierdza: „Doświadczenie każdej rze
czy, która znajduje się poza człowiekiem, łączy się zawsze z jakimś doświad
czeniem samego człowieka. Człowiek nigdy nie doświadcza czegoś poza sobą,
nie doświadczając w jakiś sposób siebie w tym doświadczeniu. Kiedy jednak
mowa o doświadczeniu człowieka, to chodzi nade wszystko o fakt, że człowiek
styka się, to znaczy nawiązuje kontakt poznawczy z sobą samym”6. Tym do
świadczeniem pierwotnym, w obszarze którego należy zatem poszukiwać do
świadczenia etycznego, jest w s p ó ł d o ś w i a d c z e n i e siebie i świata, w ich
nierozłączalnym iunctim.
Co zatem najbardziej pierwotnie łączy człowieka ze światem? Czyni to
niewątpliwie akt poznania świata. Dzięki aktowi poznania człowiek wyosabnia
się w świecie, doświadcza swojej - jak powie Jan Paweł II - samotności7, swego
„inaczej” i „wyżej” w stosunku do świata. Aktowi poznania towarzyszy zdu
mienie światem, który nic o sobie nie wie i który „uświadamia się” w człowie
ku8. Doświadczenie etyczne jest niejako wpisane w akt poznania czy też nabudowane na akcie poznania. Na czym zatem ono polega? Na doświadczeniu
normatywnej mocy prawdy, ściślej - na przeżyciu a s e r c j i aktu poznania.
Dlaczego sądzimy, że doświadczenie etyczne jest wpisane w przeżycie prawdy?
Zauważmy, że oto w aktach poznawczych podmiot, s t w i e r d z a j ą c to, co
stwierdza, zarazem u z n a j e, że jest tak, jak stwierdza. Ten moment przytak
nięcia to właśnie asercja, która należy do istoty aktu poznania sądowego. Istotą
aktów charakteryzujących się asercją jest uświadomienie sobie zgodności aktu
poznania z przedmiotem, do którego akt ten się odnosi. Owo uświadomienie
dokonuje się dzięki refleksji in actu exercito, czyli refleksji towarzyszącej ak
towi poznania9. Ze względu na moment asercji objawia się nam obecna w sądzie
kategoria prawdy (prawdziwości), rozumiana jako jego cecha sine qua non.
W akcie poznania sądowego poznany przedmiot zostaje ujęty jako zastany
i określony, niezależny w swym istnieniu i własnościach od świadomości ten
przedmiot poznającej. Rys ten określamy jako transcendencję przedmiotu aktu
w stosunku do tegoż aktu. Prawda jest zatem transcendentna zarówno wobec
aktu, jak i w stosunku do podmiotu tegoż aktu. Transcendencja przedmiotu
polega na tym, że nie jest on wyłącznie intencjonalnym korelatem aktu, lecz
6 T e n ż e , Osoba i czyn, s. 51.
7 Por. J a n P a w e ł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Libreria Editrice Vaticana, C itti del Vaticano 1986, cz. 1, rozdz. 1, § 2: „Zna
czenie pierwotnej samotności*', s. 23-32.
8 Por. T. S t y c z e ń SDS, Problem człowieka problemem miłości, w: tenże, Wprowadzenie do
etyki, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993, s. 151-153. Por. też: B. P a s c a l , Myśli, tłum.
T. Źeleński-Boy, IW PAX, Warszawa 1968, s. 117n.
9 K. Wojtyła intencjonalność aktu określi jako transcendencję poziomą, jego przeżycie przez
podmiot zaś jako transcendencję pionową. Por. W o j ty ła, Osoba i czyn, s. 164.
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egzystencjalnym transcendensem, napotkanym i odkrytym przez podmiot10.
Transcendentny charakter aktu poznania umożliwia podmiotowi rozpoznanie
błędu. W akcie takim odkrywam, że to, co za prawdę uznałem, prawdą nie jest.
Transcendencja prawdy jest podstawą zarówno obiektywizmu, jak i realizmu
aktu poznania. Realność stwierdzanego przez podmiot przedmiotu niejako
wymusza na podmiocie stwierdzenie tego podmiotu.
Asercja nie jest tylko wyrazem zgodności aktu poznania z odpowiadającym
mu przedmiotem. Podmiot bowiem - jak już mówiliśmy - stwierdzając coś
w sądzie, uznaje zarazem to, co stwierdza. Sądowe poznanie przedmiotu jest
zarazem jego uznaniem. Podmiot w akcie poznania angażuje się, niejako się
opowiada po stronie poznawanej rzeczywistości jako jej świadek. Asercja, czyli
przekonanie, że jest tak, jak informuje akt poznania, jest wyrazem elementar
nej a p r o b a t y podmiotu dla przedmiotu . Synonimem „przekonania” jest
„przeświadczenie”. W prze-świadczeniu zawiera się moment świadectwa pod
miotu o tym, o czym jest on przekonany. Dlatego przeświadczenie wzywa
podmiot do świadectwa. Doświadczamy czegoś, aby o tym czymś świadczyć,
dlatego też „doświadczenie” w języku potocznym znaczy także „próba”. Po
przez asercję, czyli „tak” dla tego, co stwierdzam swym aktem poznania, staję
niejako po stronie tego, co stwierdzam, utożsamiam się poznawczo z prawdą.
Człowiek, poznając i uznając prawdę, angażuje się w taki sposób, że nie może
nie uznać tego, co własnym aktem poznał jako rzeczywiście zachodzące. Sam,
jako podmiot poznania, uzależnia siebie od afirmowanej przez siebie prawdy.
Przeżycie spontanicznej aprobaty dla poznanego przez podmiot obiektyw
nego stanu rzeczy odsłania się z oczywistością dopiero przy próbie zaprzeczenia
prawdzie. W próbie tej odkrywamy, że dysponujemy mocą zaprzeczenia temu,
co stwierdziliśmy, poprzez wybór skierowany przeciwko sobie jako podmioto
wi poznania. Odkrywamy więc swoją wolność jako wewnętrznie związaną z ak
tem poznania. Próba zaprzeczenia prawdzie z powodu obietnicy uzyskania
pewnych cenionych przez człowieka dóbr lub groźby ich utraty odsłania przed
podmiotem normatywną moc prawdy wraz z prawdą o sobie jako o kimś, kto
jest zdolny do jej zaprzeczenia bądź potwierdzenia aktem własnego wyboru.
Próba zaprzeczenia prawdzie heurystycznie ujawnia, że prawda ma moc nor
mowania podmiotu już na etapie poznania. Osacza ona niejako poznającego
człowieka. Podmiot widzi, że zaprzeczając prawdzie, zaprzeczyłby samemu
sobie. Prawda odsłania się nam w tym momencie jako wartość samoistna (au
toteliczna), przyległa do tego oto konkretnego „ja”, jako podmiotu poznania
10 R. Ingarden określa taką transcendencję jako transcendencję radykalną. Por. R. I n g a r d e n , Spór o istnienie świata, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961, s. 60.
11 „Asercja tedy - to nie tylko bierne stwierdzenie przez podmiot prawdy o stwierdzonym
przedmiocie, lecz zarazem wyrażenie zaangażowania się poznającego podmiotu po stronie prawdy
o poznanym przedmiocie”. T. S t y c z e ń, Etyka jako antropologia normatywna, „Roczniki Filozo
ficzne” 45-46(1997-1998) z. 2, s. 19.

U źródeł dramatu człowieka

41

i wyboru. Jest ona pierwszym dobrem człowieka, pierwszym jego affirmabile,
tak jak pierwszym jego aktem jest akt jej poznania. Prawda jako wartość
wsobna rodzi kategoryczną powinność jej afirmacji, czyli jawi się podmiotowi
jako jego pierwsza norma.
Zaangażowanie człowieka podczas poznania w to, co jest przedmiotem
tego aktu, oznacza wciągnięcie w proces poznawania ludzkiej wolności. Cho
dzi tu, rzecz jasna, o wolność prerefleksyjną, którą można by określić - ana
logicznie do świadomości in actu exercito - jako „wolność exercytywną”,
spełnianą wraz ze spełnianiem asercji. Człowiek, poznając jakąkolwiek praw
dę, egzystencjalną czy esencjalną, wiąże się nią - przez moment prerefleksyjnej wolności zostaje spontanicznie zobligowany do jej respektowania. Owo
uznanie prawdy oznacza ukonstytuowanie nowego, w stosunku do wymiaru
informatywnego sądu, jego wymiaru normatywnego, czyli sui generis m o 
r a l n e g o . „Moralny” znaczy zatem źródłowo tyle co „normatywny”. Oczy
wiście chodzi tu o normatywność kategoryczną. Tak oto konstytuuje się pła
szczyzna moralna, najściślej związana z płaszczyzną poznania. Uznanie praw
dy przez podmiot w asercji sądowej jest normotwórcze, jest pierwszym acto
personae. Jest to działanie świadome i wolne, ale na poziomie prerefleksyjnym (przeżywaniowym). Powinność afirmacji prawdy jawi się więc jako po
winność kategoryczna (nie jest przedmiotem fakultatywnego uznania) i bez
interesowna (ponad wszelkimi interesami, czyli pragnieniami podmiotu). To
właśnie znaczy, że prawda jest affirmabile, czyli że jawi się jako normatywna
moc dla podmiotu.
Doświadczenie prawdy ma podstawowe znaczenie dla konstytucji osoby.
Informacja o przedmiocie staje się, dzięki świadomości prerefleksyjnej, autoinformacją o podmiocie stwierdzającym dany stan rzeczy. Dostrzegamy z oczy
wistością związek między przeżyciem prawdy przez nas poznanej a powinnością
jej uznania. Nie wolno mi nie respektować prawdy przeze mnie poznanej!
Właśnie poprzez asercję podmiot odkrywa nierozerwalne iunctim między res
pektem dla prawdy a autoinformacją. Normatywna moc prawdy przekłada się
w podmiocie, mocą jego własnego aktu poznania, na autoimperatyw. Przekład
ten nie ma charakteru psychologicznego (życzeniowego) ani formalnego, ale
intuitywno-informatywny (poznawczo-prerefleksyjny). Doświadczenie asercji
staje się wglądem w siebie: podmiot i przedmiot poznania są zarazem podmio
tem i przedmiotem moralnego zobowiązania. Przeżycie prawdy staje u źródeł
autokonstytucji osoby. Autokonstytucja ta polega na odkrywaniu siebie jako
podmiotu w stosunku do przedmiotu. Osoba-podmiot odkrywa siebie jako
osobę-przedmiot. Uprzedmiotowienie siebie jest możliwe dzięki świadomości
refleksyjnej, natomiast konstytucja osoby dokonuje się przez przeżywające
samoodsłanianie. Przez owo samoodsłanianie osoba przechodzi od stanu
przedrefleksyjnego istnienia jako osobowego bytu (łac. suppositum personale)
do statusu osobowej podmiotowości (łac. ego personale). Człowiek rodzi się
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zatem jako osoba przez poznanie prawdy12. Wraz z konstytuqą swej osobowej
podmiotowości, odkrywa swą osobową g o d n o ś ć. Jej doświadczenie jest treś
cią doświadczenia moralności. Jak widać, odkrycie godności jest ściśle związane
z doświadczeniem normatywnej mocy prawdy13. Doświadczenie etyczne jest
zatem dwufazowe: od poznania prawdy i przeżycia jej normatywnej mocy (jest
to doświadczenie moralne) do doświadczenia swojej godności (czyli doświad
czenia moralności) . Doświadczenie moralne ma charakter metaprzedmiotowy, doświadczenie moralności zaś - przedmiotowy. Doświadczenie jakiejkol
wiek wartości przedmiotowej jest zawsze „zapośredniczone” aktem poznania
podmiotu, dokonuje się zatem nieuchronnie w świetle normatywnej mocy
prawdy. W akcie poznania prawdy jest nam zawsze współdany podmiot. Akt
poznania jakiejkolwiek prawdy zewnętrznej jest zarazem - jak widzimy - ak
tem samopoznania. Człowiek odkrywa siebie jako świadka prawdy, czyli wez
wanego przez prawdę do autotranscendencji w prawdzie. Podmiot zatem to
ktoś odpowiedzialny za prawdę. Ale też jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za
prawdę, również za samych siebie jako za świadków prawdy15. W akcie samo
poznania podmiot identyfikuje zatem swoją autotranscendencję z kategorycz
nym wezwaniem do odpowiedzialności za siebie. Podmiot moralny to ktoś
odpowiedzialny za świadka prawdy, którym jest on sam. W sprzęgnięciu trans
cendencji poziomej (czyli aktu poznania przedmiotu) i transcendencji pionowej
(czyli podmiotowej świadomości aktu poznania) podmiot staje się, uno actu,
nie tylko i nie tyle odpowiedzialny za prawdę, co przede wszystkim za siebie
jako powiernika tejże prawdy. Człowiek zostaje wezwany do dania świadectwa
prawdzie, do czynienia prawdy w miłości, do p r a w d o c z y n n o ś c i . W do
świadczeniu asercji podmiot poznania staje wobec podmiotu wolności jako
wezwany normatywną mocą poznanej przez siebie prawdy, jako świadek i jej
powiernik, wezwany do jej wyboru i tym samym do potwierdzenia siebie. Au12 „Tak więc człowiek jest sobą poprzez prawdę. Stosunek do prawdy stanowi o człowieczeń
stwie, konstytuuje godność osoby”. Kard. K. W o j t y ł a , Znak sprzeciwu, Ćditions du Dialogue,
Paris 1980, s. 115.
13 „W prawdzie zawiera się źródło transcendencji człowieka wobec wszechświata, w którym
żyje. Właśnie poprzez refleksję nad własnym poznaniem człowiek objawia się samemu sobie jako
jedyne jestestwo pośród świata, które widzi się «od wewnątrz», związane poznaną prawdą - zwią
zane, a więc także «zobowiązane» do jej uznania, w razie potrzeby także aktami wolnego wyboru,
aktami świadectwa na rzecz prawdy. Jest to uzdolnienie do przekraczania siebie w prawdzie. [...]
Człowiek zauważa po prostu, że jest osobowym podmiotem, osobą. Staje oko w oko wobec swej
godności!”. J a n P a w e ł II, Odpowiedzialność za prawdę poznawaną i przekazywaną, (Przemó
wienie do świata nauki polskiej, aula KUL, 9 V I1987), w: tenże,„Do końca ich umiłował”, Trzecia
wizyta duszpasterska w Polsce, 8-14 czerwca 1987 roku, Libreria Editrice Vaticana, Citt& del
Vaticano 1987, s. 45.
14 Potrzebę odróżnienia dwóch rodzajów doświadczeń etycznych widzą zarówno K. Wojtyła
(por. Problem doświadczenia w etyce, s. 16-19), jak i T. Styczeń (por. Problem możliwości etyki,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1972, s. 132).
15 Por. T. S t y c z e ń SDS, Dlaczego Bóg Chlebem?, „Ethos” 11(1998) nr 1-2(41-42), s. 35n.
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totranscendencja podmiotu polega na powinności respektowania prawdy swą
wolnością w akcie samowyboru. Samowybór ten jest równoznaczny z osobo
wym tworzeniem siebie, czyli z antropo-praksją. Samopoznanie, czyli antropo
logia spełnia się w samowyborze, czyli antropo-praksji. Zauważmy, iż norma
tywna prawda o człowieku, gdy się odsłania, jest w nierozłącznym związku
z poznaniem świata. Ujawnia się wówczas cała podmiotowo-transcendentno-osobowa struktura człowieka, stanowiąca tytuł jego szczególnej cenności, czyli
godności.
Doświadczenie asercji, czyli normatywnej mocy prawdziwości aktu pozna
nia, to - jak mówiliśmy - doświadczenie moralne. Prowadzi ono do odkrycia,
z jednej strony, godności podmiotu aktu poznania, z drugiej zaś, poprzez affirmabile-prawdę (prawdę jako dobro - medium quo) do odkrycia affirmabile-bytu (bytu jako dobra). Byt jest nam dany w swej „dobroci” jako przedmiot
sądu podmiotu poprzez dobro-prawdę. Poznana (stwierdzona) w sądzie rze
czywistość jawi się jako dobro. Dobro pierwotnie jest pochodną prawdy. Nie
byłoby dobra, gdyby nie było prawdy. Właśnie w asercji sprzęga się prawda
rzeczy (łac. veritas ut manifestatio) z prawdą sądu (łac. veritas ut adaeąuatio)16.
Prawda jako manifestacja rzeczy jest ontologicznym, transcendentalnym, od
powiednikiem prawdy epistemologicznej. I prawda jako stwierdzona to jest
właśnie dobro. Można by powiedzieć, że dobro to veritas in assertione. D o
świadczenie godności podmiotu i doświadczenie bytu-dobra to dwie postacie
doświadczenia moralności, czyli przedmiotowego związywania podmiotu. Do
doświadczenia przedmiotowego docieramy poprzez normatywną moc prawdy,
czyli przez doświadczenie moralne. Odróżnienie tych dwóch rodzajów do
świadczeń nie jest równoznaczne z ich oddzieleniem. To właśnie przedmiot
jako poznany rodzi powinność jego zaafirmowania. Stąd verum jawi się jako
pierwsze transcendentale. W stwierdzeniu istnienia podmiotu byt odsłania się
jako prawda - ens et verum convertuntur. Normatywność prawdy stanowi
precognitum dla woli jako władzy wyboru. Osoba jako osoba spełni się tylko
w respekcie dla prawdy, to znaczy spełni się w doświadczeniu moralności ro
zumianym jako doświadczenie wartości moralnej czynu i jego sprawcy jako
kogoś, kto spełni się w akcie czyniącym zadość poznanej prawdzie. Zauważmy,
że prawda - affirmabile - przez „wyzwolenie” czy „obudzenie” osoby, staje się
zarazem appetibile. Prawda dlatego staje się celem dążenia, że „wyzwala”
osobę z prerefleksyjnego bytowania. Podkreślmy, człowiek tylko poprzez po
znanie prawdy konstytuuje swoją osobową podmiotowość, konstytuuje ją wraz
z jej odkryciem, co więcej, konstytuuje ją mocą jej odkrycia. Jego suppositum
humanum, czyli bycie osobą w znaczeniu metafizycznym, jest „nakierowane”
16
Por. t e n ż e , Wolność5 w horyzoncie prawdy, „Roczniki Filozoficzne KUL” 47(1999) z. 2,
s. 271. Por. też: W. S t r ó ż e w s k i , ,,Tak-tak, nie-nie”. Kilka uwag o prawdzie, „Ethos” 1(1988)
nr 2-3, s. 29-36.
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na odsłonięcie się osoby jako ego personale. Człowiek nie może więc nie chcieć
poznawać prawdy, co więcej - nie wolno mu nie chcieć poznawać prawdy,
ponieważ tylko przez nią się spełnia jako osoba, a j e s t o s o b ą i nie wolno
mu nią nie być.
Doświadczenie normatywnej mocy prawdy pozwala na sformułowanie nor
my: „Należy kategorycznie i bezinteresownie afirmować prawdę dla niej samej”,
czyli „Prawdzie jako prawdzie należna jest miłość”. Wszakże norma ta służy
odkryciu podstawowej normy etycznej, jaką jest norma: „Persona est affirmanda
propter seipsam”. Prawda jest tylko warunkiem, ale warunkiem koniecznym
odkrycia godności osoby i kategorycznej powinności jej respektowania.

PODMIOT MORALNY

W doświadczeniu konstytuuje się podmiot moralny. Przez akt poznania
prawdy suppositum humanum staje się podmiotem epistemologicznym. Dla
jego konstytucji kluczowa jest transcendencja prawdy. Transcendencji tej nie
przekreśla błąd. Prawda „ima” się bowiem podmiotu wyłącznie poprzez jego
własny akt poznania. Obowiązuje ona jednak człowieka nie na mocy faktu
żywienia określonego przekonania, lecz na mocy tego, że dany sąd jest sądem
prawdziwym, co najmniej w sposób domniemany. Sąd ma normatywną moc nie
dlatego, że jest mój, ale dlatego, że jest s ą d e m, a jako taki wnosi roszczenie
do prawdy. W przypadku błędu nie jesteśmy świadomi, że sąd jest fałszywy.
W momencie uświadomienia sobie tego, od razu zauważamy, że nasz sąd prze
staje nas obowiązywać. Gdybym nadal dany sąd podtrzymywał, sprzeniewie
rzyłbym się nie tylko prawdzie, lecz nadto sobie samemu. Prawda przekracza
podmiot i to przekraczanie (transcendencja) decyduje o jego statusie ontologicznym. Ten, kto poznaje, jawi się sobie jako p o d m i o t w stosunku do po
znawanego p r z e d m i o t u . Dzięki poznaniu prawdy możliwa jest konstytucja
podmiotu. Człowiek poznający jednak nie tylko j e s t podmiotem poznania, ale
ponadto wi e, że nim jest. Wiedzę tę uzyskuje dzięki refleksji in actu exercito,
czyli dzięki przeżyciu aktu poznania. Przeżycie informuje o aktualnie zachodzą
cym akcie. Funkcja przeżycia nie jest jednak tylko czysto informacyjna. Prze
życie konstytuuje nową - w stosunku do poznawczej relacji podmiot-przedmiot
- płaszczyznę: o s o b o w ą p o d m i o t o w o ś ć . Przeżycie, obok funkcji infor
macyjnej, pełni także funkcję ontologiczną, konstytuuje (nie wytwarza!) subiek
tywność człowieka. Jest to, sit venia verbo, obiektywna subiektywność. Podsta
wowym wyrazem owej subiektywności jest właśnie osobowa podmiotowość,
wyłaniająca się z suppositum humanum, czyli z ludzkiej bytowości17. W prze
17
„Suppositum humanum i ludzkie «ja» są to dwa bieguny jednego i tego samego doświad
czenia człowieka”. W o j t y ł a , Osoba: podmiot i wspólnota, s. 387.
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żywaniu osoba jest sama sobie dana, sama się sobie odsłania. Podkreślmy, że
owo odsłanianie dokonuje się w związku z poznaniem świata, w stosunku do
którego osoba się wy-osabnia18. Osoba jest pewną postacią bytu, posiada
określoną istotę kategorialną. Antropologia klasyczna mówi o człowieku zło
żonym z duszy i ciała. Niepodobna temu zaprzeczyć. Ale to nie owo złożenie
zdaje się stanowić o osobie. Stanowi ją raczej samodanie, samopoznanie, samoujawnienie się wyzwalane w akcie poznania świata. Wtedy odkrywamy siebie
jako osobę. W osobie spotykamy się z prymatem sposobu dania siebie sobie
nad swoją istotą, która określa naszą gatunkową przynależność. Wydaje się, że
średniowieczne adagium: „Intellectus est ąuadammodo omnia”, wyrażało tę
właśnie prawdę. Przez akt poznania podmiot zdobywa nowy wymiar swego
bytowania. Dlatego akt poznania nie jest po prostu jedną z form aktywności
ludzkiej, ale jest podstawowym sposobem bycia osoby. Tym niemniej osobowej
podmiotowości, która spełnia się w przeżyciu, nie wolno odrywać od podmio
towości metafizycznej19. Doświadczenie człowieka potwierdza nierozłączalną
więź między nimi. Przeżycia wszak wchodzą w strukturę ontyczną człowieka.
Człowiek jest zarazem podmiotem metafizycznym (suppositum humanum) i fe
nomenologicznym (przeżywającym siebie jako podmiot). Nie można przepro
wadzić w człowieku cezury między jego bytowością a świadomością. Człowiek
to byt świadomy.
Podmiot w akcie poznawczym nie tylko poznaje, ale i uznaje pewien stan
rzeczy jako właśnie zachodzący. Aprobata dla przedmiotu poznania oznacza
zaangażowanie się podmiotu po stronie poznawanej prawdy. Owo zaangażo
wanie to wciągnięcie wolności w proces poznania. Uznanie prawdy ma charak
ter samorzutny i spontaniczny. Można rzec, że aprobata prawdy budzi wolność
podmiotu. Struktura ta odsłania się wszakże w pełni dopiero w momencie
konfliktu między potwierdzeniem prawdy a możliwością osiągnięcia albo utra
cenia w ten sposób jakiegoś cennego dla podmiotu dobra. Podmiot odkrywa
w sobie moc potwierdzenia bądź zaprzeczenia prawdzie. Owa moc to właśnie
wolność. Źródłowe odkrycie wolności dokonuje się w horyzoncie poznanej
i przeżytej przez podmiot prawdy. Zanim człowiek użyje swej wolności, już
dana mu jest kategoryczna powinność jej respektowania. Zdaje się, że to ma
na myśli Jan Paweł II, kiedy mówi o „moralnej strukturze wolności”20. Wol
ność, odsłaniająca swoją strukturę jako „mogę-nie muszę”, zostaje koniecznie
odesłana do „powinienem”. Owo „powinienem” jest przekładem normatywnej
mocy prawdy na samozobowiązanie. Osoba przekłada autoinformację na autoimperatyw, czyli przeżycie prawdy na powinność jej wyboru. Czyni explicite to,
18 Por. J a n P a w e ł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, s. 23-32.
19 Por. K. W o j t y ł a. Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, w: tenże, Osoba
i czyn..., s. 435-443.
20 J a n P a w e ł II, Od praw człowieka do praw narodów (Przemówienie do Zgromadzenia
Ogólnego ONZ, Nowy Jork, 5 X 1995), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 16(1995) nr 11-12, s. 8.
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co implicite tkwiło w asercji sądowej. Sprzęgnięcie prawdziwości z powinnością
stanowi istotę sumienia21. To właśnie sumienie jest świadkiem owego sui
generis przejścia od „jest” do „powinienem”, a przejście to właściwie stanowi
o osobie ludzkiej. Tylko byt o strukturze osobowej jest zdolny do dostrzeżenia
powinności wyboru prawdy, a powinność ta jest wyzwaniem dla wolności oso
by. W sumieniu człowiek odkrywa nie tylko więź między prawdą a powinnością,
ale także między prawdą a wolnością. Podmiot wolności staje tu w obliczu
podmiotu poznania, w obliczu prawdy stwierdzonej aktem poznania, staje wo
bec mocy jej potwierdzenia jako warunku sine qua non spełnienia siebie po
przez jej wybór jako sobie zadanej22.
W akcie poznania spełnia się intencjonalna tożsamość przedmiotu i pod
miotu poznania, co wyrażało adagium: „Intellectus fit ąuodammodo omnia”.
W akcie wyboru prawdy osoba spełnia się zaś realnie przez zachowanie swojej
tożsamości, polegającej na jedności podmiotu poznania i podmiotu wyboru.
Dlatego respekt dla prawdy jest respektem podmiotu dla niego samego, dla
jego podmiotowej struktury, innymi słowy, dla jego osobowej godności. Wol
ność jako samozależność (wolność od) spełnia się w samouzależnianiu się od
prawdy (wolność do). Warunkiem tego jest p o z n a n i e normatywnej mocy
prawdy i s a m o p o z n a n i e prawdy o sobie jako kimś wezwanym do jej wy
boru. Osobowa wolność polega na poddaniu swego „mogę-nie muszę” swemu
„powinienem”. Tak oto osobowa podmiotowość, wolność i poznana prawda
sprzęgają się w jedno: „Ocalić swą wolność, ocalić wierność wobec poznanej
prawdy, ocalić samego siebie - to jedno i to samo”23. Człowiek odkrywa, przez
asercję aktu poznania, istotę swej osobowej podmiotowości. Polega ona na
„wolności w prawdzie” lub raczej na autotranscendencji w prawdzie, czyli na
przekraczaniu siebie w stronę prawdy. Dzięki tworzącemu się w ten sposób
poprzez prawdę dystansowi, podmiot zdobywa panowanie nad determinacjami
płynącymi ze świata rzeczy, a także nad własną samowolą. Prawda jest gwa
rancją transcendencji osoby, a transcendencja ta jest „drugim imieniem” osoby.
Pojęcie transcendencji nie tylko opisuje, ale i tłumaczy to, co dane bezpośred
nio naszej świadomości w związku z aktem poznania. Przekraczanie podmioto
wości przez intencjonalność aktu poznania można, jak już o tym mówiliśmy,
określić za Wojtyłą jako transcendencję poziomą. Transcendencji tej odpowia
da transcendencja pionowa, czyli transcendentna obecność podmiotu w tymże
akcie24. Doświadczenie normatywnej mocy prawdy przesądza o ukonstytuowa
niu podmiotu jako świadka prawdy i odpowiedzialnego za prawdę - jej powier
21 „W sumieniu zaś dokonuje się owo szczególne sprzęgnięcie prawdziwości z powinnością,
które przejawia się jako moc normatywna prawdy”. W o j t y ł a , Osoba i czyn, s. 205.
22 Por. T. S t y c z e ń SDS, Na początku była prawda, „Ethos” 9(1996) nr 1-2(33-34), s. 18.
23 T e n ż e , Wolność w prawdzie, w: tenże, Wprowadzenie do etyki> Towarzystwo Naukowe
KUL, Lublin 1993, s. 87.
24 Por. W o j t y ł a , Osoba i czynt s. 164.
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nika. Z kolei doświadczenie siebie jako wezwanego (czy wyzwanego) do wy
boru prawdy określa podmiot jako kogoś, kto jest odpowiedzialny za samego
siebie, czyli jako powiernika powiernika prawdy. W doświadczeniu asercji, jej
wymiaru poziomego i pionowego, konstytuuje się podmiot m o r a l n y , czyli
ktoś odpowiedzialny za siebie w świetle poznanej prawdy. Odkrycie tej dyna
micznej struktury jest odkryciem osobowej struktury człowieka, wyznaczającej
jego szczególną pozycję w świecie bytów, zwaną właśnie godnością. Polega ona
na wspomnianej wyżej autotranscendencji w prawdzie. Tak wygląda struktura
„ja”, struktura radykalnie różna od struktury rzeczy. Respekt człowieka dla
jego osobowej struktury jest jego respektem dla własnej godności. Człowiek
wtedy zachowuje swoją godność, gdy jest z-godny ze sobą, czyli gdy podmiot
wolności „zgadza się” z podmiotem poznania, gdy wybór spełnia wyzwanie
płynące z rozpoznania normatywnej mocy prawdy. Zostaje wtedy zachowana
- wyzwana na próbę - tożsamość człowieka. Konieczne jest w tym miejscu
odróżnienie godności osobowej jako pewnej, niezależnej od podmiotu struktu
ry ontologicznej od godności osobowościowej, która ma charakter moralnopsychologiczny25. Ta pierwsza jest zastana i nieutracalna, ta druga - nabywalna
i utracalna. Godność osobowościową człowiek zyskuje aktami moralnie dobry
mi, czyli zgodnymi z godnością osobową, traci zaś aktami tę godność narusza
jącymi. Godność osobowa jest zatem ontologicznie i aksjologicznie uprzednia
w stosunku do godności osobowościowej. Na straży godności osobowej stoi
wartość moralna, antycypowana przeżyciem normatywności prawdy, poprzez
którą powinien dokonać się wybór człowieka. Przeżycie normatywnej mocy
prawdy, czyli przekonanie o prawdzie, to moment definiujący sumienie. Stąd
sumienie jawi się nie tylko jako świadek, ale i strażnik godności człowieka26.
Związanie prawdziwości z powinnością w sumieniu stoi u źródła wezwania
skierowanego przez „ja” (czyli podmiot poznania) do „ja” (czyli podmiotu
wolności), aby wywiązać się z powiernictwa przed samym sobą. Tak postępu
jąc, zachowam swoją osobową strukturę i nie wyłączę się s a m z klasy pod
miotów. Człowiek rządzi sobą tylko wtedy, gdy poddaje się (oddaje się) po
znanej prawdzie. Jego autonomia to autotranscendencja w prawdzie. Spełnia
się ona poprzez sumienie, gdzie sprzęga się prawdziwość z powinnością. W tej
autotranscendencji osoba jest samorządzącym się podmiotem, jak mówiono
w tradycji filozofii klasycznej: „sui iuris et ipse sibi providens”.
25 Por. A. R o d z i ń s k i , U podstaw kultury moralnej, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Spo
łecznych ODiSS, Warszawa 1980, s. 86n. Por. też: T. S t y c z e ń SDS, Prawda o osobie: godność
osobista wobec godności osobowej. Odpowiedź Tadeuszowi Szkołutowi, „Ethos” 10(1997)
nr 2-3(38-39), s. 243-253.
26 Por. A. S z o s t e k MIC, Sumienie: świadek i strażnik zbawczej prawdy o człowieku. Na
marginesie części II „teologii ciała”Jana Pawła II, zwł. § 3, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą
stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca”. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń SDS,
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998, s. 179-182.

48

Kazimierz KRAJEWSKI

Osoba-podmiot staje się przedmiotem dla samej siebie. Zróżnicowanie na
podmiot i przedmiot jest fundamentalną strukturą osobowej podmiotowości.
Jest ono możliwe dzięki funkcjom świadomości: refleksywnej (nieuprzedmiatawiającej) i refleksyjnej (uprzedmiatawiającej). Podmiot zostaje wezwany do
wyboru prawdy, do prawdo-czynności, poprzez którą dokona się samowybór,
czyli moralne tworzenie siebie. Tak więc antropo-logia (samopoznanie) - po
wtórzmy - prowadzi do antropo-praksji (samowyboru). Człowiek zostaje wez
wany do samostanowienia o sobie przez wybór prawdy o sobie. Właśnie w sa
mostanowieniu podmiot staje się przedmiotem zadanym sobie po to, aby speł
nić samego siebie. Dynamizm samostanowienia jest w samospełnieniu kresem
konstytucji wolności, która ma swój początek w uznaniu prawdy sądowej. Ma
my wówczas do czynienia z dojrzałą postacią wolności, ostatecznym wyrazem
transcendencji człowieka.
W samostanowieniu ludzka wolność okazuje się władzą decydowania o sobie.
Akt woli jako odpowiedź osoby na wartość (prawdę o dobru) jest właśnie aktem
samostanowienia. Jest ono wyborem siebie jako kogoś odpowiedzialnego za
prawdę o sobie jako osobie. Godny podkreślenia jest fakt, że wola pierwotnie
jest właściwością osoby, a wtórnie władzą27. Wolność okazuje się sposobem,
w jaki osoba decyduje o sobie. Samostanowienie jest tym dla osoby, czym sub
stancja dla bytu. Osoba sama, przez samostanowienie, dokonuje swego uprzed
miotowienia, niejako swojej „substancjalizacji” poprzez s a m o - u w s o b n i e nie. Osobowa moc człowieka płynie z jego samostanowienia w świetle prawdy.
Samorządzenie, które osiąga swój kres w samostanowieniu, implikuje
określone struktury osoby. Są to struktury: samopanowania i samoposiadania28. Aby człowiek mógł o sobie stanowić, musi siebie samego posiadać i nad
sobą samym panować. Samopanowanie oznacza właściwość osoby, dzięki któ
rej panuje ona nad własnymi dynamizmami. Samoposiadanie zaś to własność,
mocą której osoba jest swoją własnością, sama siebie posiada. Właściwość ta
jest bardziej pierwotna niż samopanowanie. „Ono więc - samoposiadanie pisze K. Wojtyła - świadczy o moim własnym «ja» jako o osobie”29. Człowiek
posiada siebie przez prawdę, w innym przypadku jest posiadany przez rzeczy
bądź przez swoje pożądania. Dodajmy, że człowiek posiada siebie także przez
posiadanie swego ciała (samo-opanowanie). Struktury samopanowania i samoposiadania stanowią o człowieku jako o osobie. Decydują one o jego ontologicznej oryginalności, która polega na strukturalnej transcendencji. Samopa
nowanie i samoposiadanie stanowią o tym, że transcendencja właściwa czło
wiekowi jest autotranscendencją, czyli transcendencją „do wewnątrz”. Jest ona
możliwa dzięki wewnątrzosobowemu zróżnicowaniu na podmiot i przedmiot.
27 Por. W o j t y ł a , Osoba i czyn, s. 166n.
28 Por. tamże, s. 152n.
29 T e n ż e , Uczestnictwo czy alienacja?, w: tenże, Osoba i czyn...y s. 457.
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Osoba jako podmiot moralny wezwana jest do wyboru prawdy o sobie.
Wybór ten jest równoznaczny ze spełnieniem siebie, gdyż człowiek spełnia
się przez miłość do prawdy. Miłość do prawdy natomiast implikuje powinność
miłowania siebie jako jej powiernika. Troska o swoje spełnienie to troska
o powiernika powiernika prawdy. Od strony strukturalnej więzi, odsłaniającej
się w akcie poznania, spełnienie się osoby to zachowanie dynamicznej tożsa
mości podmiotu, czyli zgodności prawdy i wolności (autotranscendencja
w prawdzie). Osoba zachowuje swoją tożsamość przez respekt dla prawdy
o dobru, szczególnie prawdy o dobru, jakim jest drugi człowiek. Dlatego też
samospełnienie nie jest możliwe bez miłości drugiego człowieka jako drugiego
„ja”, czyli drugiego powiernika powiernika prawdy. Spełnienie siebie dokonuje
się przez wyjście z siebie ku drugiemu, przez zapomnienie o sobie30. Człowiek
powinien zabiegać o swoje spełnienie, gdyż ono jest jego szczęściem. Nie po
lega ono na naturalnym pragnieniu wpisanym w jego naturę, lecz na katego
rycznej powinności respektowania swej godności. Troska o swoją godność to
personalistyczny synonim szczęścia. Literackim przykładem dramatu wyboru
między personalistycznym rozumieniem szczęścia a rozumieniem naturalistycznym jest postać Antygony31. Sofokles potrafił dostrzec podstawowy problem
człowieka - dramat samospełnienia. Pełnię swego spełnienia człowiek osiąga
poprzez dar z siebie dla drugiej osoby. Już respekt dla prawdy jest swoistym
oddaniem się prawdzie. Prawo daru wpisane w osobową podmiotowość to nic
innego, jak autotranscendencja w prawdzie. Autoteleologia człowieka spełnia
się w przekraczaniu i przerastaniu siebie, aby skierować się ku innym, aż do
samooddania się im. Bycie darem dla innych zakłada dwie wspomniane wcześ
niej struktury osobowe: samopanowanie i samoposiadanie. Tylko ten, kto sie
bie posiada i sobie panuje, może naprawdę uczynić z siebie dar, dać siebie
w darze32.
W doświadczeniu i przeżyciu prawdy oraz jej normatywnej mocy odsłania
się „ja” jako podmiot i spełniacz aktów. „Ja” jest czymś jednostkowym, niezłożonym, niepodzielnym. W doświadczeniu wewnętrznym „ja” dane jest
przede wszystkim jako podmiot przeżyć, jako ktoś, kto sam uświadamia sobie
siebie w swym świadomym przeżywaniu. W akcie poznania człowiek uświada
mia się sobie jako podmiot, czyli jako „ktoś”, w przeciwieństwie do poznawanej
rzeczy, czyli „czegoś”. Tym „kimś”, kto się przed nami odsłania, jest człowiek
jako o s o b a . Osoba więc to „ja” odsłaniające się w przeżyciach. Podmiot
epistemologiczny to „pierwsza odsłona” człowieka jako osoby. Fenomenolo
giczna analiza poznania prawdy i jej normatywnej mocy pozwala na odsłonięcie
osobowych struktur, które to struktury są strukturami autotranscendencji
30 Por. S t y c z e ń SDS, Problem człowieka problemem miłości, s. 145-162.
31 Por. analizy T. Stycznia w artykule Dlaczego Bóg Chlebem?, s. 42n.
32 Por. K. W o i t y ł a, Osobowa struktura samostanowienia, w: tenże, Osoba i czyn..., s. 431.
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w prawdzie. Jeśli przez naturę będziemy rozumieć istotę danego bytu odnie
sioną do jego dynamizmu, to naturą osoby jest autotranscendencja wolności
w prawdzie, czyli normatywne związanie podmiotu poznania i podmiotu wol
ności. Przypomnijmy, podmiot poznania i podmiot wolności to podstawowe
struktury, które decydują o osobowym dynamizmie człowieka. Akt poznania
i akt samostanowienia bowiem to strukturalne, czyli „naturalne” przejawy na
tury osoby ludzkiej, którą stanowi rozumna wolność. Pojęcie natury, jakim się
tutaj posługujemy, ma charakter strukturalno-funkcjonalny. Ujmuje ono struk
turę osoby w funkcji określania jej osobowego dynamizmu. Tak rozumiana
osobowa natura jest człowiekowi „z góry” dana, a raczej zadana. Mówimy,
że człowiek z natury jest osobą, ale strukturalno-funkcjonalne pojęcie natury
trzeba dopełnić przez pojęcie esencjalno-kwalitatywne. Obejmuje ono ludzkie
ciało, związaną z nim psychikę oraz duchowość. Do natury ludzkiej przynależy
ciało (somatyka) i funkcjonalnie z nim związana emotywność (psychika) oraz
duchowość (rozum i wola). Struktury te są zintegrowane w ludzkiej osobie33.
Obok tych empirycznych pojęć natury występują ujęcia teoretyczne. Jednym
z takich ujęć teoretycznych jest definicja człowieka jako istoty składającej się
z duszy i ciała.
Dla uchwycenia prawdy o osobie ludzkiej niezwykle ważna jest, doświad
czalnie dana, relacja między „ja” a moim ciałem. W akcie doświadczenia „ja”
nie jest identyczne z moim ciałem, jest wobec niego transcendentne. Pierwotnie
jest mi dana radykalna odmienność jakościowa „ja” oraz mojego ciała. „Ja”
posiada ciało, ale zarazem, w oparciu o bezpośrednie dane, „ja” jest w ciele
i wnika w to ciało do tego stopnia, że zasięg naszego ciała jest zasięgiem na
szego „ja”. Można powiedzieć, że człowiek jest rozumnie wolnym i ucieleśnio
nym „ja”34. Wszystkim naszym przeżyciom towarzyszy peryferyjna świado
mość posiadania ciała. „Ja” jest zatem transcendentne, ale i immanentne wobec
ciała. Swoją transcendencję urzeczywistnia poprzez integrację somatyki i psy
chiki, czyli przez podporządkowanie ich owemu „ja”.
W świetle powyższego doświadczenia osoba jawi się jako istota żywa. Życie
jest pierwszym przejawem natury, wszak sens pojęcia natury odsyła do jej
pierwszego przejawu, jakim jest rodzenie. Natura jest tym, co ma się narodzić.
„Istnieć znaczy dla jestestw żywych to samo, co żyć”- pisał Arystoteles35. Jeśli
życie stanowi pierwsze objawienie się osoby, to koniecznym warunkiem jej
afirmacji jest respekt dla jej życia. Istnieć dla człowieka w warunkach tego
33 Por. t e n ż e , Osoba i czyn. Trzecią część swojego studium autor zatytułował: „Integracja
osoby w czynie”. Na część tę składają się dwa rozdziały poświęcone integracji w wymiarze soma
tycznym i integracji w wymiarze psychicznym.
34 Zob. T. S t y c z e ń SDS, Ciało jako „znak obrazu Stwórcy", w: tenże, Urodziłeś się, by
kochaćI Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993, s. 49-106.
35 A r y s t o t e l e s , O duszy, II 4, 415 b 13, w: tenże, Dzieła wszystkie, tłum. P. Siwek, Wy
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 82.
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świata znaczy żyć. Życie jawi się zatem jako dobro fundamentalne dla człowie
ka. Fakt utożsamiania życia z osobą pociąga konieczność uznania, że norma
chroniąca życie jest równosilna z normą personalistyczną. Oznacza to absolut
ny zakaz działań bezpośrednio wymierzonych przeciwko ludzkiemu życiu. Za
kazem tym objęte są również działania przeciwko cielesnej integralności osoby.
Jeśli życie jest pierwszym przejawem osoby, to niewątpliwie drugim jest płcio
wy charakter ludzkiej cielesności. W doświadczeniu płciowości w sposób szcze
gólny odsłania się ciało, jako znak wprost wyrażający osobę, jako język, którym
osoba mówi swoją męskością i kobiecością. Poprzez tę mowę osoby jako „ja”
i „ty” wchodzą ze sobą w miłosny dialog, w którym osiągają swoje spełnienie.
Szczytową postacią zaś tego spełnienia jest wzajemne oddanie się sobie w darze
w miłości oblubieńczej.

DOŚWIADCZENIE DRUGIEGO

W doświadczeniu normatywnej mocy prawdy podmiot poznaje prawdę
o dobru, przede wszystkim prawdę o innych osobach. W świecie, w którym
bytujemy, są obecni inni ludzie. Ujmuję ich jako innych niż ja i odrębnych ode
mnie. Mają podobne do mojego (jednorodność somatyczna), ale też odrębne
od mojego ciało (różnorodność somatyczna) i własny - analogicznie jak inne
samodzielne byty - akt istnienia. Poznanie pewnego przedmiotu jako żywego
ciała, konstytuującego się podczas spostrzeżenia charakterystycznego kształtu
tego ciała i jego specyficznego poruszania się (zachowania), doprowadza do
ujęcia człowieka. Utworzenie pojęcia „człowiek” jest owocem poznania kategorialnego (przedmiotowego) . Przedmiotowość człowieka wyraża się przede
wszystkim przez jego cielesność, ale ciało nie jawi się jako kres intencji pozna
wczej skierowanej ku drugiemu człowiekowi ani też nie jest jej kresem. Poprzez
ciało drugiego bezpośrednio i naocznie uobecnia się nam jego psychika. Ciało
pełni tu rolę czynnika wyrażającego i uzewnętrzniającego przeżycia i stany
psychiczne. Poznanie drugiego człowieka w jego treściowej swoistości i odnie
sienie go do innych przedmiotów danych mojej świadomości sprawia, że jawi
mi się on jako bytujący „inaczej”, a przez to „wyżej” od wszystkiego innego
w świecie. Człowiek przerasta swoim sposobem bytowania wszystkie byty do
stępne naszemu doświadczeniu. To, co odróżnia go od innych przedmiotów,
zarazem wyróżnia go spośród nich. Fenomenologicznie dana różnica między
człowiekiem a wszystkimi innymi „światowymi przedmiotami” pozwala na roz
poznanie prawdy o nim jako o ponadutylitarnym dobru. Istota ludzka przerasta
świat bytów, czyli wychodzi poza ich utylitarny charakter. Prawda ta ma swój
normatywny wyraz w postaci tak zwanej negatywnej formuły normy persona36 Por. W o j t y ł a , Uczestnictwo czy alienacja?, s. 451.
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listycznej37. Zakazuje ona traktowania człowieka jako środka, czyli sprowadza
nia go wyłącznie do poziomu bonum utile. W tym świecie człowiek jest bytem
najdoskonalszym, jest - jak powie św. Tomasz z Akwinu - „perfectissimum in
entibus”38.
Poznanie drugiego człowieka w różnicującym kontraście ze światem wydaje
się być jednak zaledwie wstępem do ujęcia pełnej prawdy o nim. Drugi czło
wiek to nie tylko i nie przede wszystkim pewien byt przedmiotowo scharakte
ryzowany, odpowiednik pojęcia „człowiek”, lecz to nade wszystko drugie „ja”.
Dzięki przedmiotowemu doświadczeniu ciała i wyrażonej w nim psychiki dru
giego człowieka mam możliwość wprost ująć jego podmiotowość. Moja świa
domość nie rejestruje, w jaki sposób przechodzę od ujęcia ludzkiego żywego
ciała i uobecnionej w nim psychiki do ujęcia drugiego człowieka jako innego
„ja”. Wydaje się, że rozpoznanie drugiego człowieka jako innego „ja” jest
niemożliwe bez doświadczenia własnego „ja”, danego w doświadczeniu wew
nętrznym. Moje „ja” jest sposobem dania drugiego „ja”, jest medium quo
w doświadczeniu innych ludzi. Dzięki ukonstytuowaniu się „ja” w doświadcze
niu wewnętrznym mam zdolność uczestniczenia w człowieczeństwie drugich
jako innych „ja”. Człowiek nie odkryłby drugiego „ja”, gdyby najpierw nie
miał doświadczenia swego własnego „ja”. Oczywiście, spotkanie drugiego ubo
gaca moją wiedzę o sobie. Przede wszystkim odsłania mi, że moje samospełnienie dokona się poprzez jego afirmację, a ostatecznie - przez uczynienie
siebie darem dla drugiego.
Wgląd refleksyjny we własne „ja” pozwala mi na jego uprzedmiotowienie
i odkrycie struktury „ja” jako „ja”. W sobie poniekąd odkrywam każdego
drugiego: „nie mam bowiem innego dostępu do drugiego człowieka jako
«ja», jak tylko poprzez moje «ja»”39. Prawda tego odkrycia wiąże mnie swoją
normatywną mocą. Czego mi nie wolno w stosunku do siebie, do własnego
„ja”, nie wolno mi także - z tego samego powodu - w stosunku do każdego
innego „ja”40. Rozpoznając drugiego poprzez strukturę swego własnego „ja”,
dostrzegam, że jedynie afirmując go dla niego samego, czynię zadość prawdzie
o sobie samym. Dostęp zatem do drugiej osoby wraz z kategorycznym nakazem
jej afirmowania mam poprzez moje własne „ja”. Aby ująć drugiego człowieka
jako „ja”, muszę dysponować doświadczeniem „ja”. Doświadczeniem tym jest,
oczywiście, doświadczenie swego własnego „ja”. Ujęcie drugiego jako „ja” jest
ujęciem go jako osobowego podmiotu. Poznanie godności drugiego, godności,
która domaga się kategorycznego i bezinteresownego respektu, jest wyznaczo
37 Por. t e n ż e , Miłość i odpowiedzialność, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 1982, s. 42.
38 Św. T o m a s z z A k w i n u , Summa Theologiae, I, q. 29, a. 3; wyd. poi. t e n ż e , Suma
teologiczna, t. 3, O Trójcy Przenajświętszej, tłum. P. Bełch OP, Katolicki Ośrodek Wydawniczy
„Veritas”, Londyn 1978, s. 37.
39 W o j t y ł a , Uczestnictwo czy alienacja?, s. 454.
40 Por. S t y c z e ń SDS, Dlaczego Bóg Chlebem?, s. 39.
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ne z jednej strony źródłowym spostrzeżeniem jego ciała i wyrażonej w nim
psychiki, z drugiej zaś odebraniem go jako drugiego „ja”. Na gruncie doświad
czenia drugi jest dany jako „taki, jak ja” i zarazem, ponieważ ma odrębne od
mojego ciało i własną psychikę, jest on odrębny i inny niż „ja”. Doświadczenie
drugiego to synteza tego, co podobne („ja”), i tego, co różne (ciało i psychika).
Tę wspólnotę „ja” najadekwatniej wyraża słowo „bliźni”. Tak ujęty drugi do
maga się respektu dla niego samego. W momencie tym dochodzi do odkrycia
naczelnej zasady etycznej, która w sformułowaniu pozytywnym brzmi: „Osobę
każdego drugiego należy afirmować dla niej samej!”. Norma personalistyczna
ma swój epistemologiczny fundament we wglądzie i w przeżyciu samego siebie
jako „ja”. Aby doszło do ukonstytuowania się drugiego „ja”, to najpierw „ja”
musi spostrzec drugiego człowieka. Nie ma jednak bezpośredniego przejścia od
spostrzeżenia ciała i psychiki do ujęcia drugiego jako „ja”. Przejście to doko
nuje się poprzez moje „ja”, czyli przez doświadczenie podmiotu, który spo
strzega innego człowieka. Zobowiązanie moralne, jakie rodzi drugi człowiek,
jest związane z jego byciem „ja”, a nie z faktem jego jednostkowej cielesności
i psychiczności. Negatywna formuła normy personalistycznej odróżnia człowie
ka od świata rzeczy i zwierząt, a zarazem go wyróżnia, pozytywna zaś ujmuje go
na gruncie podobieństwa „ja”: „drugi jest tak bliski mnie, jak ja sam sobie”.
Właśnie pojęcie „bliźni” wskazuje na tę najgłębszą, bo utworzoną na funda
mencie wspólnoty „ja”, bliskość drugiego. Owa wspólnota nie przekreśla oczy
wiście oryginalności drugiego, niesprowadzalnego do mojego „ja”, jego jedyności i niepowtarzalności. Średniowieczne adagium wyrażało tę prawdę w po
wiedzeniu: „Persona est ineffabile”.
Norma personalistyczna to prawda o dobru człowieka-osoby. Przypomnij
my: podmiot, który poznaje prawdę, odkrywa powinność jej bezinteresownej
i kategorycznej afirmacji, czyli - inaczej mówiąc - powinność miłości prawdy.
Miłość prawdy implikuje jednak powinność miłowania samego siebie jako jej
powiernika, czyli powinność przekraczania siebie w stronę prawdy (autotranscendencja w prawdzie). Miłość prawdy to powinność samoafirmacji, czyli po
winność miłowania siebie jako powiernika tejże prawdy. Miłość siebie to res
pekt dla siebie jako dla świadka prawdy41. Tak rozumiana miłość staje się
modelem i racją powinności miłowania każdego drugiego jako drugiego świad
ka prawdy i odpowiedzialnego za siebie jej powiernika. Powinienem miłować
41
„Miłość ta [miłość prawdy - K. K.] przyjmuje - w bezpośredniej konsekwencji - postać
wymogu tego, co w imię prawdy należne jest mnie samemu ode mnie jako komuś, kto z racji swej
struktury bytowej jest, w sensie metafizycznym, podmiotem: suppositum personale, a w sensie
fenomenologicznym świadkiem i powiernikiem tego, co stwierdza jako oczywiście prawdziwe,
a dalej powiernikiem prawdy o samym sobie jako powierniku prawdy, czyli kimś, kogo tradycja
określa mianem ipse sibi providens”. T. S t y c z e ń SDS, Wolność w horyzoncie prawdy. W sprawie
filozoficznych podstaw teologii moralnej, „Roczniki Filozoficzne” 47(1999) z. 2, Księga pamiątko
wa ku czci Siostry Profesor Zofii Józefy Zdybickiej UrszSJK, s. 276.
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każdego drugiego „jak siebie samego”, to znaczy powinienem miłować w imię
tej samej prawdy o każdym drugim „ja”, którą odkryłem w swoim własnym
„ja”. Doświadczenie godności drugiego sprzęga się w ten sposób nierozerwal
nie z doświadczeniem własnej godności. Z tego powodu nie ma afirmacji siebie
bez afirmacji drugiego.
Doświadczenie drugiego człowieka odkrywa komunijny charakter pod
miotu. Bez drugiego „ja” moje „ja” pozostałoby samotne. Drugi odsłania
przede mną perspektywę spełnienia się w miłości do niego. Relacja „ja”-drugi
może przejść w relację „ja”-„ty”, gdzie „ja” staje się „ty” dla drugiego. Drugi
pozwala mi w nowy sposób przeżyć swoją własną podmiotowość, właśnie jako
podmiotowość komunijną. Relacja „ja”-„ty” mocniej osadza mnie w mojej
podmiotowości, potwierdza ją i umacnia. Potwierdza ona przede wszystkim
pierwszeństwo podmiotu wobec relacji: nie byłoby „ty” bez „ja”. Zwrotność
i wzajemność to podstawowe cechy tej relacji. Komunijność podmiotu oznacza
ostateczne spełnienie siebie w darze z siebie dla drugiego. Dar przyjęty i od
wzajemniony tworzy komunię osób (łac. communio personarum)42. Podstawo
wym typem takiej komunii jest małżeństwo, ukonstytuowane przez miłość
oblubieńczą43.
W doświadczenie drugiego człowieka wpisane jest doświadczenie jego cia
ła. Nie mamy innego dostępu do drugiego, jak tylko poprzez jego ciało. Drugi,
tak jak ja, żyje w ciele, jest ożywionym przez „ja” ciałem, jawi się przede
wszystkim jako istota żyjąca. Koniecznym warunkiem respektu dla ludzkiej
osoby jest zatem respekt dla jej życia. Afirmacja drugiego dla niego samego
obejmuje go w mym „tak” dla jego niepowtarzalnego, rozumnie wolnego
i wcielonego „ja”. A ponieważ życie jest pierwszą manifestacją tego, co można
by określić jako naturę biologiczną, przez życie wyraża się wprost istnienie
ludzkie.
Dla podmiotu poznającego istnienie drugiego jest zawsze dane jako tożsa
me z jego życiem. Z perspektywy podmiotu drugi, jeśli tak można powiedzieć,
dlatego istnieje (jest), że żyje. Ochrona życia jest więc „pierwszym słowem
miłości” wobec innego człowieka. Inaczej natomiast relacja między istnieniem
a życiem przedstawia się w podmiocie. W nim życie nie jest „tym pierwszym”.
„Pierwsze” jest istnienie, gdyż jestem sobie dany przede wszystkim od strony
egzystencjalnej44. Można by powiedzieć, że ja dlatego żyję, ponieważ istnieję.
Transcendencja istnienia wobec życia, która stanowi refleks transcendencji
„ja” nad moim ciałem, dana mi jest bezpośrednio, dlatego moje spełnienie
dokona się nie przez zachowanie życia, jak w stosunku do drugiego, lecz przez
oddanie (oddawanie) życia. Biologiczne trwanie nie wyznacza bowiem sensu
42 Por. W o j t y ł a , Osoba: podmiot i wspólnota, s. 396-402.
43 Zob. J a n P a w e ł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała...
44 Por. M. A. K r ą p i e c, Ja - człowiek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1974, s. 112.
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ludzkiego życia, tym sensem jest bycie dobrym (moralnie) człowiekiem45. Ta
niewspółmierność doświadczenia siebie i drugiego, życia biologicznego we
własnym bycie i w bycie drugiego, należy do zasobów tego, co jest nam bez
pośrednio dane. Powinność przekraczania życia biologicznego jest wpisana
w doświadczenie autotranscendencji w prawdzie o sobie samym. Innymi słowy,
prawda o mnie obejmuje transcendencję ducha nad ciałem.

DOŚWIADCZENIE WINY
DRAMAT CZŁOWIEKA - DRAMATEM BOGA

Człowiek, w świetle doświadczenia moralnego, wezwany jest do dania świa
dectwa prawdzie przez siebie poznanej. Na tym polega jego być albo nie być
w sensie moralnym! Człowiek może też jednak aktem wolnego wyboru odrzu
cić prawdę przez siebie poznaną i uznaną. Gdy czyni tak, wówczas odrzuca
samego siebie. Dokonuje aktu samo-sprzeniewierzenia się, autodestrukcji, autoalienacji46. Wprowadza nie-siebie w siebie. Jakby mówił „tak” - aktem po
znania i uznania, a jednocześnie „nie” - aktem wyboru. Człowiek może, mocą
swojej wolności, dokonać w sobie rozłamu, uczynić coś, czego mu uczynić nie
wolno. Gdy jednak postępuje w ten sposób, przekreśla własną tożsamość, która
polega na wyborze prawdy (na świadectwie prawdy) przez siebie poznanej.
Wybór sprzeczny z prawdą jest uderzeniem we własną osobową podmioto
wość. Podmiotowość ta polega - przypomnijmy - na wolności w prawdzie, czyli
na autotranscendencji. Jeśli aktem wyboru przeczę aktowi poznania, wtedy
naruszam swoją tożsamość, czyli wprowadzam właśnie nie-ja w ja. T. Sty
czeń SDS nazywa tę sytuację „sprawą Owidiusza” w człowieku, przywołując
jego znane powiedzenie: „Video meliora proboąue, deteriora seąuor”47.
Sytuacja ta, to mówiąc inaczej, doświadczenie winy. Wina to sprawstwo
bądź współsprawstwo moralnego zła. Dramat winy polega przede wszystkim
na tym, że człowiek nie jest w stanie sam się z niego wyzwolić. Nie jest zdolny
winy unicestwić. Jest wobec niej bezsilny. W dramacie tym najistotniejszy jest
egzystencjalny charakter winy. Czyniąc zło moralne, s t a j ę s i ę ( j e s t e m)
złym człowiekiem48, czyli takim, jakim być nie powinienem. Zło moralne (ana
logicznie - dobro moralne) dotyka zatem i s t n i e n i a człowieka. Wymiar
moralny wchodzi w jego strukturę ontyczną. Właśnie w doświadczeniu winy
45 Por. T. S t y c z e ń SDS, Dobro moralne a światopogląd, w: Z zagadnień światopoglądu
chrześcijańskiego, red. ks. M. Rusecki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1989, s. 63-78.
46 Por. t e n ż e , Wolność w prawdzie, s. 90n.
47 O v i d i o, Metamorphoses, VII, 20. Por. S t y c z e ń SDS, Dlaczego Bóg Chlebem?, s. 45.
48 Por. W o j t y ł a , Człowiek w polu odpowiedzialności, s. 35; t e n ż e , Problem teorii moral
ności, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, red. bp B. Bejze, Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek, Warszawa 1969, s. 226-229.
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w sposób szczególny dostrzegamy, jak moralność głęboko wchodzi w strukturę
i konstytucję osoby. Ten egzystencjalny wymiar winy odsłania związek tego, co
moralne, z tym, co metafizyczne. Dlatego właśnie metafizyka, która wyłania się
z doświadczenia moralnego, jest metafizyką antropologiczno-etyczną49. Wina
nie jest jednak tylko złem moralnym. Jest także grzechem z powodu sprzenie
wierzenia się Stwórcy. Człowiek, sprzeniewierzając się sobie, sprzeniewierza
się też Temu, z którego szczodrej miłości j es t , czyli Bogu.
Gdy etyka staje wobec problemu winy, wówczas stwierdza, że jest on nie
rozwiązywalny na jej gruncie. Człowiek nie dysponuje mocami, które zdolne są
winę unicestwić. Etyka, dochodząc do tego punktu, staje się - jak celnie wyraża
się T. Styczeń - filozofią adwentu50, oczekiwaniem. Czyni ona człowieka na
turalnie otwartym na rozwiązanie jego własnego dramatu, otwartym na inicja
tywę samego Stwórcy. Czyni go podatnym na słuchanie wieści o wybawieniu ze
zła moralnego. Powtórzmy z naciskiem, że uwolnienie od moralnego zła nie
mieści się w możliwościach człowieka. Z tego powodu etyka staje się w doświad
czeniu winy praeambulum fidei - oczekiwaniem na „dobrą nowinę”. Wskazu
jąc na nierozwiązywalność dramatu winy, etyka otwiera człowieka jako pod
miot winy na rozwiązanie, jakie niesie Objawienie.
W tym miejscu rysuje się kompatybilność „sprawy Owidiusza” i „sprawy
Jezusa Chrystusa”. Bóg w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, aby wyzwo
lić go ze zła moralnego. Św. Anzelm stawia pytanie: Cur Deus homo?51. Od
powiedź na to pytanie pozwala odkryć powód, dla którego Bóg stał się czło
wiekiem. Zauważmy, że w Objawieniu grzech nazywany jest „śmiercią” (Rz 5,
12). I nie jest to figura retoryczna. Grzech to w pewnym sensie ontologiczna
śmierć osobowego bytu. Człowiek, popełniwszy zło moralne, nadal żyje, ale
istnieje nie tak, jak istnieć powinien. Istnieje „złym” istnieniem, czyli znajduje
się w „śmierci moralnej”. Ze śmierci wyzwolić może go tylko Bóg, Dawca
istnienia. Wszak porządek istnienia znajduje się w wyłącznej kompetencji Bo
ga. Tym, który uwalnia ze „śmierci moralnej”, jest Jezus Chrystus - Bóg Od
kupiciel. Zatem doświadczenie moralne, przez odkrycie Boga-Stwórcy (wymia
rze metafizyczny) i przez doświadczenie winy, prowadzi do wiary w Boga-Odkupiciela człowieka (wymiar teologiczny). Droga prowadzi od faktu moralnego
do faktu Objawienia, przyjętego na mocy wiary w Tego, który godny jest wiary.
„Wiem, komu uwierzyłem” - powie św. Paweł (2 Tm 1,12). Droga ta wiedzie
od osobocentryzmu doświadczenia moralnego do chrystocentryzmu doświad
czenia wiary. Personalizm etyczny otwiera się zatem na „personalizm keryg49 Por. T. S t y c z e ń SDS, Rozum i wiara współodpowiadają na pytanie: „Kim jestem?”.
Refleksje wokół encykliki „Fides et ratio’\ w: tenże, Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem?,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 209.
50 Por. t e n ż e , Dlaczego Bóg Chlebem?, s. 48.
51 Por. A n z e l m z A o s t y , Cur Deus homo? (Patrologia Latina 158, 359-432).
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matyczny”, czyli na wieść (słowo) o Osobie Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego
i Zmartwychwstałego.
Objawienie zaadresowane jest do człowieka. Podstawową kategorią antro
pologiczną, na której opiera się Objawienie, jest transcendentna wartość osoby.
Wartość ta (godność) jest - jak na to wskazuje Chrystus w przypowieści o mi
łosiernym Samarytaninie - każdemu bezpośrednio dostępna. Sercem Ewange
lii jest zatem norma personalistyczna. Wcielenie objawia rozmiar godności
człowieka, ale także... rozmiar naszego grzechu, skoro „trzeba” było aż męki
i śmierci Boga, aby ocalić człowieka. Wcielenie odsłania także bogatą w miło
sierdzie miłość Boga, wyrażoną „szaleństwem krzyża”. Objawienie chrześci
jańskie potwierdza, ugruntowuje i dopełnia teologicznie personalizm etyczny.
Fenomen moralności odsłania najgłębszą prawdę o ludzkiej osobie. Oso
bowy sposób ludzkiego bytowania i spełniania się w świecie, w którym istnieją
tylko zdeterminowane natury, stanowi istotę tajemnicy człowieka. Łacińskie
adagium stwierdzało: „Persona est ineffabile”. Tajemnica osoby „rozwiązuje
się”, jak na to wskazuje rzeczywistość miłości, w d r u g i e j osobie. Oznacza to,
że osoba spełnia się właśnie jako osoba przez bezinteresowny dar z siebie dla
osoby drugiej. Z wnętrza swego osobowego bytowania, poprzez poznanie
prawdy, człowiek poszukuje „pełnej” („prawdziwej”) (O)osoby, osoby, która
stanowi odpowiedź na jego osobowy byt. Tą poszukiwaną przez osobę ludzką
(O)osobą jest Jezus Chrystus. On jest (O)osobą - odpowiedzią na tajemnicę
osoby ludzkiej. To On wypowiedział zdumiewające słowa: „Ja jestem [...] praw
dą” (J 14, 6). „Prawdą”, to znaczy prawdziwą osobą. Dlatego właśnie osoba
ludzka wyjaśnia się w osobie Chrystusa. Stąd w Konstytucji duszpasterskiej
o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes czytamy: „Tajemnica
człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego”
(nr 22). Jezus Chrystus jest przekroczeniem i dopełnieniem osoby ludzkiej.
Owo przekroczenie i dopełnienie spełnia się w Boskim charakterze osoby
Chrystusa. Jest On (O)osobą: Boską i ludzką zarazem, jest - jak pisze św. Paweł
- Bóstwem na sposób ciała (por. Kol 2,9). Pełną osobą - w świetle Objawienia
- okazuje się osoba Bosko-ludzka. Chrystus ukazuje nam zatem, że osoba
ludzka, z samej swej istoty, jest wezwana do przebóstwienia. Przebóstwienie
to dokonuje się na płaszczyźnie moralnej (ontycznie człowiek nigdy nie stanie
się Bogiem) poprzez dar z siebie dla drugiego. W miłości - darze z siebie darujący i darowany jest tym samym. Im pełniejsze jest to oddanie, tym bar
dziej podmiot staje się niejako swoim aktem, tym bardziej „być” to „być dla”.
Właśnie w Bogu zachodzi taka tożsamość, dlatego św. Jan nazwał Boga miłoś
cią (por. 1 J 4, 8).
W miłości, w darze z siebie, człowiek, naśladując Boga, dokonuje przebós
twienia. To oddanie siebie drugiemu to inaczej ofiarowanie siebie. Ofiarowanie
się to innymi słowy poświęcenie się. To ostatnie słowo ma wyraźnie sens reli
gijny (od słowa „świętość”). Ten związek znaczeniowy nie jest przypadkowy.
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Poświęcając się, człowiek się uświęca. Świętość jest zawsze owocem poświęce
nia siebie, dlatego owo przebóstwienie dokonuje się za przyczyną poświęcenia.
W logikę miłości wpisane jest oddawanie (oddanie) życia. U podstaw tej logiki
leży prymat moralnego dobra (miłości) nad biologicznym życiem. Przez odda
nie życia człowiek spełnia się i ostatecznie przekracza siebie. Okazuje się, że
dobro moralne jest silniejsze bytowo niż biologiczne życie, dlatego dla człowie
ka istnieć znaczy tyle, co być dobrym. Droga człowieka prowadzi więc od
autotranscendencji w prawdzie, poprzez poświęcenie się, do przebóstwienia.
Zdolność do poświęcania się jest jednak darem samego Boga. Człowiek, przyj
mując dar Boga, nieoddzielny od Dawcy, pozwala Bogu wywołać przebóstwie
nie własnej osoby. Chrześcijanin otrzymuje ten dar w sakramentach, przede
wszystkim w sakramencie Eucharystii, dlatego też jest ona nazywana sakra
mentem miłości. W Eucharystii jesteśmy wezwani, aby przyjąć dar miłości
Boga. Eucharystia jest przekroczeniem i dopełnieniem porządku moralnego .
To, co moralne (ludzkie), spotyka się z tym, co Boskie, w sposób szczególny
właśnie w tym sakramencie. Personalizm etyczny, poprzez chrystocentryzm
(personalizm kerygmatyczny), przechodzi więc w personalizm sakramentalny
(eucharystyczny). Filozofia i etyka przechodzą w religię i mistykę. Dziedzina
rozumu (łac. ratio) i dziedzina wiary (łac. fides) na gruncie doświadczenia
etycznego, czyli na gruncie doświadczenia powinności i osoby, okazują się
komplementarne.

52 Por. K. K r a j e ws ki, Eucharystia a filozofia, „Ethos” 11(1998) nr 1-2(41-42), s. 243-245.
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CZY RZECZYWIŚCIE WSZELKIE ZŁO
JEST TYLKO BRAKIEM?*
Zgadzam się co do pasożytniczej natury zła: zło nie stanowi niezależnej afirmacji
samego siebie, ale istnieje jako negacja dobra, co można z łatwością zaobserwo
wać na przykładzie zbrodni dokonanej przez Kaina. Gdyby nie istniało dobro,
które zło może zaatakować, zło moralne nie wchodziłoby w grę; nie mogłoby się
ono po prostu ukonstytuować jako zło moralne. Dobro jednak, odwrotnie, nie
pasożytuje na złu; nie musi uderzać w zło, aby zaistnieć jako dobro. Nie sądzę, iż
w każdym przypadku można wyjaśnić ten pasożytniczy charakter zła w katego
riach braku, twierdzę jednak, że zło jest negacją dobra.

Wydaje się niemal bluźnierstwem żywić wątpliwości co do prywatywnej
teorii zła. Zyskała ona ogromny szacunek ze względu na to, iż głosili ją niemal
wszyscy najważniejsi myśliciele Zachodu od czasów św. Augustyna. Poza tym
wydaje się, że jest to właśnie ta teoria, którą powinni wyznawać chrześcijanie,
jeśli pragną pogodzić moc i dobroć Boga z powszechną obecnością zła w świecie
przez Niego stworzonym. Jak się również wydaje, teoria ta stanowi jedyną
alternatywę dla manichejskiego poglądu na zło, którego przecież nie chciałby
podzielać żaden rozsądny człowiek. Mam jednak kilka pytań, które stawiam ze
stanowiska nie-manichejskiego, pod adresem teorii zła jako braku, pytań, któ
rymi chciałbym się podzielić z moimi kolegami z American Catholic Philosophical Association.
W przeprowadzonej przeze mnie analizie zła nie zostanie uwzględniona
problematyka teodycei; w swoich krótkich rozważaniach przedstawię po prostu
sposób, w jaki jawią się nam pewne rodzaje zła, a następnie postawię pytanie
o to, czy możliwe jest traktowanie ich jedynie w kategoriach braku. Jeśli bowiem
zło we wszystkich swoich formach nie jest rzeczywiście niczym innym niż bra
kiem, fakt ten z pewnością ujawni się nawet wówczas, gdy przeanalizujemy
problem zła, nie wkraczając w kwestie dotyczące teodycei. Rzetelna fenomeno
logia zła z pewnością nie może stać w sprzeczności z jego teologicznym ujęciem.
Jeśli zamierzamy dokonać analizy prywatywnej teorii zła, musimy w pierw
szym rzędzie określić, co rozumiemy przez brak. Powszechnie przyjmuje się, że
Niniejszy artykuł, pod tytułem Is Evil Really Ortly Privation?, ukazał się po raz pierwszy w:
Person, Soul, and Immortality. Proceedings o f the American Philosophical Associationy vol. 75
(2001), red. M. Baur, s. 197-209. Polskie tłumaczenie tekstu publikujemy za zgodą American
Catholic Philosophical Association.
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brak jest szczególnym rodzajem nieobecności w bycie - nie wszelkiej nieobec
ności jednak, lecz nieobecności czegoś, co powinno z natury dany byt cecho
wać, lub czegoś, co jest mu należne; dlatego też byt, który nosi w sobie brak, jest
upośledzony, zraniony. Klasyczny przykład tłumaczący sens braku, o jakim
mówimy, wskazuje, że nieobecność zdolności widzenia nie jest w żadnym razie
brakiem w przypadku kamienia, lecz nieobecność tej zdolności u żywego, ma
jącego oczy zwierzęcia musi być określona jako brak.
Wszelki brak zakłada zatem istnienie bytu, który zostaje z powodu tego
właśnie braku upośledzony. Dlatego też św. Tomasz stwierdza, że zło nigdy nie
jest w stanie dokonać całkowitego zniszczenia bytu: skoro bowiem jest ono
w stosunku do danego bytu brakiem, wymaga istnienia pewnej nadal nienaru
szonej części bytu, która służyłaby jako jego podmiot. Gdyby zło całkowicie
zawładnęło bytem, uległby on redukcji do niebytu, a tym samym wyelimino
wana zostałaby jakakolwiek możliwość zaistnienia w nim braku czy zranienia.
Można bowiem zostać zranionym jedynie wtedy, gdy do pewnego stopnia nadal
się jest, gdy się istnieje. Fakt ten wskazuje z kolei na tezę, która jest bardzo
ważna dla prywatywnej teorii zła, a mianowicie na tezę o szczególnym prymacie
dobra nad złem. Zło ma wobec dobra charakter pasożytniczy, którego nie
można przypisać dobru w jego relacji do zła. Zło może zaistnieć jedynie w kon
kretnym bycie będącym dobrem, który to byt ono rani i poza którym nie może
występować. Dobro zaś nie musi zakładać zła po to, aby samo mogło zaistnieć,
ani też nie musi toczyć ze złem walki o swoje istnienie.
Tyle na temat pojęcia braku. Kolejnym punktem wstępnym naszych analiz
jest zdefiniowanie, w jakim sensie będziemy używać terminu „zło”. Otóż ter
min ten (łac. malum) stosować będziemy w szerokim sensie, posługując się nim
dla określenia nie tylko zła moralnego, ale również wszystkich innych jego
rodzajów. Jeśli zaś chodzi o kolejne pytanie, pytanie ekstensjonalne, które
wypływa z intensjonalnego, o to, jakie rzeczy należy określać jako zło, to w od
powiedzi na nie oprę się na fakcie, iż mój interlokutor będący obrońcą tra
dycyjnej, prywatywnej teorii zła uznaje za złe te same rzeczy, które jako złe
postrzegam również i ja, z jednym wyjątkiem, który omówię we właściwym
miejscu1.
Nasze zadanie polega teraz na rozważeniu różnych rodzajów zła i na próbie
określenia, czy w każdym z przypadków mamy do czynienia z opisaną formą
braku. Oczywiście z góry uznaję, że pewne rodzaje zła, jak na przykład upośle
dzenie na ciele czy umyśle, niezaprzeczalnie przybierają formę braku. Nasze
pytanie polega jednak na tym, czy teoria zła jako braku równie dobrze pełni
1
Szerokie omówienie prywatywnej teorii zła, wraz z inteligentną obroną tej teorii, można
odnaleźć w artykule P. Lee The Goodness ofCreation, Evil and Christian Teaching, zamieszczonym
w: „The Thomist” 2000, nr 2(64), s. 239-269. Lee rozważa tę teorię nie tylko z filozoficznego punktu
widzenia, ale również, jak wskazuje sam tytuł artykułu, przede wszystkim z perspektywy chrześ
cijańskiej.
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rolę wyjaśniającą w odniesieniu do innych przypadków zła. Koniec końców,
jest ona pomyślana jako teoria zła jako takiego, a tym samym jako teoria
obejmująca każdy przypadek zła.
Szczególnie istotne jest, aby pamiętać, iż pytanie moje nie dotyczy tego, czy
rodzaje zła, których przeglądu dokonam, mają swój początek w pewnego ro
dzaju braku ani też tego, czy prowadzą one do zaistnienia pewnego braku. Nie
pytam tutaj bowiem ani o to, co poprzedza zło, ani o konsekwencje zła, lecz
0 samo zło.
1.
Wskazując na zło, które łączy się z całkowitym unicestwieniem bytu,
ukażemy jednocześnie taki rodzaj zła, jaki - według mojego rozumienia - nie
może zostać wyjaśniony za pomocą teorii prywatywnej. Weźmy pod uwagę
następujący przykład: oto wielki meteoryt lub asteroida uderza w Ziemię, po
wodując jej eksplozję i niszcząc wszelkie życie. Z pewnością byłoby to straszli
we zło, inaczej przecież ludzie nie czyniliby wszystkiego, co leży w ich mocy, czy
to za pomocą modlitwy, czy techniki, aby zapobiec takiemu zniszczeniu. Czy
można jednak przypadek zła tego rodzaju wyjaśniać w kategoriach braku? Nie
da się powiedzieć, że w sytuacji takiej życie na Ziemi po prostu doznaje szkody,
że jedynie ulega zranieniu, co miałoby miejsce, gdyby w naszą planetę uderzył
mniejszy meteoryt - podlega ono bowiem całkowitemu unicestwieniu. Jeśli
zatem twierdzimy, że zło tego rodzaju można opisać za pomocą kategorii bra
ku, to gdzie w przypadku tym znajduje się podmiot owego braku, gdzie jest byt,
który poprzez zaistnienie braku został upośledzony? Czy powiemy, próbując
wskazać odpowiedź, iż poszukiwanym podmiotem jest nasz Układ Słoneczny,
czy też być może cała reszta wszechświata? Cóż jednak oznaczałoby stwierdze
nie, że pozbawiony Ziemi i właściwego jej życia wszechświat dotknięty jest
brakiem analogicznym do tego, z jakim mamy do czynienia w przypadku zwie
rzęcia dotkniętego ślepotą? Wszechświata nie da się przecież ująć jako bytu
jednorodnego, cechującego się swoją własną naturą, stanowi on bowiem system
wielu bytów, a zatem nie może funkcjonować jako podmiot braku w sensie
prywatywnej teorii zła.
Nawet jednak gdyby można było racjonalnie odnieść się do braku, jaki
wystąpiłby we wszechświecie w wyniku zagłady Ziemi, wówczas również sta
nęlibyśmy wobec pytania, czy nad zagładą człowieka nie należy ubolewać jako
nad złem także w przypadku, gdy nie łączy się ona z unicestwieniem całego
wszechświata (być może, jak twierdzą niektórzy, człowiek pełni we wszech
świecie swego rodzaju kapłańską funkcję, łącząc go ze światem Bożym, a zatem
zagłada człowieka jest stratą dla reszty wszechświata, jeśli nawet wszechświat
nie jest rodzajem bytu, który mógłby odczuwać cierpienie z powodu tej utraty).
Wydaje się, iż anioł, który byłby świadkiem uderzenia asteroidy w Ziemię
1 zniszczenia całego życia na naszej planecie, miałby co opłakiwać, niekoniecz
nie myśląc o całości wszechświata.
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Niewątpliwie jest coś paradoksalnego w idei zła pozbawionego realnego
„nosiciela”. Można by powiedzieć, że w przypadku bytu zranionego ów pod
miot zła daje się z gruntu wskazać, lecz trudno jest go odnaleźć, gdy byt został
unicestwiony. Jeśli zatem nosiciel ów nie istnieje, to można wnioskować, iż nie
mogło zaistnieć w sposób rzeczywisty również żadne zło. Wniosek ten jednak
w wyniku dokładniejszej refleksji okazuje się jeszcze bardziej paradoksalny
niż teza o istnieniu zła pozbawionego realnego nosiciela. Przeanalizujmy bo
wiem rzecz następującą: Im większe jest zniszczenie wyrządzone przez meteo
ryt, tym większe staje się spowodowane jego uderzeniem zło. Gdy jednak
zniszczenie jest tak ogromne, że planeta ulega spaleniu, to zło, z którym
mamy wówczas do czynienia, jest zerowe. Wydaje się zatem, że jeśli do
zniszczenia osiąga dostatecznie wielkie rozmiary, nie mamy wówczas w ogóle
do czynienia ze złem. Wniosek ten jest jednak absurdalny, a założenie, które
jest jego źródłem - iż z całkowitym zniszczeniem pewnego dobra nie łączy się
żadne d o - musi zatem być fałszywe. Nadal jednak stoimy wobec paradoksu
zaistniałego zła, zła, któremu brakuje rzeczywistego nosiciela. Być może pa
radoks ten byłby lżejszy do udźwignięcia, gdyby posłużyć się do jego wyjaś
nienia pojęciem stanu rzeczy (niem. Sachverhalt). Można by wówczas powie
dzieć, iż uderzenie meteoru spowodowałoby stan rzeczy, w którym Ziemia już
nie istniałaby. Ten stan rzeczy byłby wówczas rzeczywisty i aktualny i to on
właśnie stanowiłby ową rzecz, która byłaby nosicielem zła, ponieważ złem
byłby właśnie fakt, że Ziemia przestała istnieć. Ów stan rzeczy mógłby zatem
być „nosicielem”, którego poszukujemy dla zła całkowitego unicestwienia.
Oczywiście pojawiają się tutaj liczne pytania o to, jaki status mają stany
rzeczy. Ponieważ jednak w niniejszych rozważaniach nie podejmę kwestii
stanów rzeczy, zachowuję świadomość, iż wprowadzając tę kategorię, poczy
niłem jedynie sugestię w kierunku wskazania nosiciela zła całkowitego unice
stwienia. Swoje refleksje pragnę odnieść raczej do przywołanego tu argumen
tu ad absurdum, ukazuje on bowiem w sposób rozstrzygający, iż zło całkowi
tego unicestwienia, bez względu na to, w jaki sposób próbujemy je wyjaśnić,
jest złem realnym.
Jak już jednak stwierdziłem, zło tego rodzaju nie jest złem w sensie braku,
ponieważ w konsekwencji nie mamy tu do czynienia z żadnym bytem, który
ponosi uszczerbek. Eksplanacyjny zasięg teorii prywatywnej nie obejmuje fak
tu takiego zła, a zatem nie może ona być teorią uniwersalną.
Dochodzimy w tym miejscu do intrygującego rezultatu. Otóż wydaje się, iż
obok wymienionych już dwóch rodzajów niebytu: zwykłej nieobecności, która
nie łączy się z żadnym złem, i braku, który jest podstawą pewnych rodzajów zła,
istnieje trzeci typ niebytu - całkowity niebyt czegoś, co kiedyś istniało i co
powinno było kontynuować swoje istnienie. Ten właśnie trzeci rodzaj niebytu
leży u podstawy pewnych rodzajów zła, których nie da się wyjaśnić w katego
riach niebytu-braku.
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2.
Przyjrzyjmy się teraz innemu rodzajowi zła, a mianowicie fizycznemu
i duchowemu cierpieniu. W przypadkach takich mamy do czynienia ze złem,
które w przeciwieństwie do rozważanych już jego rodzajów rzeczywiście zakłada
pewien podmiot, tkwi w nim i sprawia, iż ponosi on z jego powodu uszczerbek.
Weźmy na przykład przeszywający ból, jakiego doświadcza człowiek cier
piący z powodu raka kości. Praktycznie niemożliwe jest, aby interpretować taki
ból jedynie jako brak dobrego samopoczucia, które powinno cechować zdrową
osobę. Ból ten jest niewątpliwie czymś więcej niż tylko brakiem tego rodzaju:
istnieje on na swoich własnych prawach. Jest ewidentnie przeciwieństwem do
brego samopoczucia, nie zaś po prostu jego brakiem. Oczywiście tkwi w nim
jego własny moment charakterystyczny w postaci nieobecności dobrego samo
poczucia, nieobecność ta jednak nie wyczerpuje całej rzeczywistości bólu. Fakt
ten jawi się z taką oczywistością, że trudno mu zaprzeczyć, a zatem obrońcy
teorii prywatywnej zazwyczaj go nie podważają. Zamiast tego dowodzą nato
miast, że bólu nie należy traktować jako zła. (W tym właśnie miejscu ujawnia
się wspomniany przeze mnie punkt sporny w debacie na temat tego, co należy
uznawać za zło). Jeśli zatem uda mi się pokazać, że cierpienie powodowane
odczuwaniem bólu jest rzeczywiście złem, zwolennicy teorii zła jako braku
będą musieli się zgodzić, nie wkraczając w dalszą dyskusję, iż wskazałem na
zło, którego nie da się odczytać jako braku.
Myśliciele głoszący prywatywną teorię zła zdają się wykorzystywać dwa
zasadnicze argumenty w swoich próbach kontestacji faktu, iż odczuwanie bólu
jest złem. Po pierwsze, czasami dowodzą oni, że ból jest jedynie subiektywną
oznaką pewnego zła w bycie ożywionym, samo zaś rzeczywiste zło leży w obiek
tywnych zaburzeniach spowodowanych chorobą bądź zakażeniem, a nie w bólu,
który alarmuje żywy organizm o złu dotykającym ciało. Z tego punktu widzenia
doświadczany ból jest czymś zbyt „subiektywnym”, aby można było uznać go
za zło. Wystarczająco „obiektywne”, aby równać się złu, są jedynie same stany
organiczne ożywionego bytu. Zakłada się tutaj, że w kategoriach teorii zła jako
braku łatwiej będzie interpretować zaburzenia organiczne niż odczuwany ból.
Argument ten jednak wydaje się opierać na rozumieniu człowieka, które Karol
Wojtyła określał jako nazbyt kosmologiczne, jako że deprecjonuje ono w struk
turze osoby ludzkiej miejsce świadomego przeżywania. Pewni filozofowie ana
lityczni powiedzieliby zapewne, iż takie rozumienie człowieka umniejsza istot
ny charakter pierwszoosobowej perspektywy w strukturze osoby ludzkiej. Czyż
można zaprzeczyć temu, że osoba chora na nowotwór, doświadczająca nieznoś
nego bólu, cierpi z powodu wielkiego zła, które dotyka jej ciała? Owo zło nie
leży jedynie w dezintegracji pewnego istotnego dla życia organu ani też wy
łącznie w sposobie, w jaki głęboki ból zaburza inne czynności organiczne, lecz
tkwi ono również w samym bólu. Dlaczego zatem fakt, że ból może istnieć tylko
jako świadomie doświadczany, miałby oznaczać, iż nie ma on charakteru zła
w takim sensie, jak obiektywne zaburzenie organiczne?
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Drugi i częściej podnoszony argument, za pomocą którego dowodzi się, iż
odczuwanie bólu nie jest złem, wygląda następująco: W żyjącym organizmie ból
funkcjonuje w sposób wspomagający życie, ponieważ jest źródłem awersji wo
bec czynników będących przyczyną zaburzeń organicznych, które stanowią
zagrożenie dla organizmu. Ból jest zatem czymś naturalnym, czymś, co powin
no funkcjonować w każdym organizmie, i żadna ludzka osoba nie powinna
pragnąć bez niego żyć - z tego to powodu nie można w żadnym razie stwierdzić,
iż ból jest złem. W odpowiedzi na ten argument wskazałbym, że pożytek, jaki
w sposób naturalny przynosi nam ból, absolutnie nie dowodzi, iż nie jest on
złem. Wręcz przeciwnie, ból może w sposób doskonały spełniać tę dobrą funk
cję względem żywego organizmu właśnie poprzez fakt, że jest on złem, ponie
waż tylko z tego względu, że jest złem, wytwarza on awersję wobec leżącej
u jego podłoża przyczyny organicznej. Co więcej, przywołany argument wska
zuje jedynie, że ból może funkcjonować jako dobro użyteczne, czemu nie prze
czę, a mimo to twierdzę, że sam ból jako taki jest złem2. Różne rodzaje zła dają
się wykorzystywać w dobry sposób, co jednak nie sprawia, że przestają one być
złem, a można to zauważyć na przykładzie struktury kary. Wymierzanie kary,
czy to przez Boga, czy przez człowieka, łączy się z przysporzeniem przestępcy
określonego zła. Fakt, że kara często służy poprawie złoczyńcy, pozostaje w cał
kowitej zgodzie z faktem, iż polega ona na sprawieniu, że doświadcza on pew
nego zła, a nawet ten drugi fakt zakłada. Nie tylko jednak pozamoralne rodzaje
zła, które stanowią treść kary, mogą być wykorzystane ku dobremu celowi;
Boża Opatrzność sprawia, że w sposób ten wykorzystywane może być nawet
zło moralne. Bóg może zmienić nasz grzech w felicem culpam, wydobywając
z niego pewne dobro. Jest to cud Bożej Opatrzności, który zakłada, że nasz
grzech jest grzechem i pozostaje grzechem nawet wówczas, gdy zostaje obró
cony przez Boga ku naszemu dobru. Na podstawie powyższego wnioskuję, iż
drugi powód wymieniany przy próbach zaprzeczenia faktowi, że ból jest złem
samym w sobie, a mianowicie stwierdzenie, iż ból może zostać instrumentalnie
wykorzystany w dobrym celu, nie jest ważnym powodem3.
2 Dlatego też Jorge Garcia twierdzi: „To, że ból może być dobrem użytecznym, nie oznacza
jeszcze, iż nie jest on również użytecznym złem, a nawet złem samym w sobie”. J. G a r ci a, Evil and
the Transcendentalny o f Goodness: Suarez ’s Solution to the Problem o f Positive Evib, w: Being and
Goodnessy red. S. Mc Donald, Cornell University Press, Ithaca 1991, s. 157. Bezpośrednio przed
tym stwierdzeniem autor zauważa, że instrumentalny charakter bólu, przynoszący pewną korzyść,
jest jedynie przygodny: „Nie ma powodu, dlaczego system ostrzegawczy organizmu miałby łączyć
się z bólem” (tamże). Tłum. fragmentów - D. Ch.
3 Lee usiłuje obronić drugi z wymienionych argumentów przeciwko twierdzeniu, że ból jest
złem. Mówi on, że wspomagające życie działanie bólu różni się od tego, w jaki sposób życie
wspomaga na przykład kara (do której działania właśnie nawiązałem w tekście). Lee pisze: „wra
żenie bólu, na przykład w sytuacji, gdy ciało człowieka pali się, jest elementem funkcjonowania
zdrowego organizmu, nie zaś po prostu zewnętrznym stanem jakiegoś innego dobra” (dz. cyt.,
s. 258n., tłum. fragm. - D. Ch.). Innymi słowy, działanie kary służącej moralnej rehabilitacji prze
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Musimy jednak wyjść poza próbę obalenia powyzszych dwóch argumentów
zaprzeczających temu, że ból jest złem; trzeba bowiem wykazać, dlaczego ból
sam w sobie rzeczywiście jest złem. Stawiam następującą tezę: to, że ból jest
złem i że jest on wewnętrznie zły, że jest on zły w sensie simpliciter, że jest zły
po prostu jako ból, jest absolutnie samooczywiste. Samooczywistości tej do
świadczamy za każdym razem, gdy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż pragnienie
bólu dla samego bólu ma zawsze charakter perwersji. Bólu bowiem można
słusznie pragnąć jedynie jako środka do osiągnięcia jakiegoś dobra, które prze
kracza sam prowadzący do niego ból. Ból musi być „odkupiony” przez dobro,
do którego prowadzi, i nigdy nie warto wybierać go dla niego samego. Do
podobnych wniosków dochodzimy, analizując naturę bytu ożywionego: ból
odczuwany przez taki byt nigdy nie jest pożądany tylko dla niego samego,
ale zawsze w odniesieniu do pewnego dobra, które za sobą pociąga. Uważali
byśmy, że byt ożywiony jest źle skonstruowany przez naturę, gdyby odczuwał
on ból w sytuacjach innych niż te, w których ból pełni funkcję użyteczną dla
jego zdrowia i trwania. Za uzasadnione uznalibyśmy wówczas dokonanie in
terwencji pozwalającej wyeliminować w takim organizmie wszelkie odczucie
bólu, którego charakter nie jest instrumentalny. Wydajemy sąd tego rodzaju,
ponieważ rozumiemy, iż ból jest zły sam w sobie, chociaż czasami może on być
dobry w sensie dobra użytecznego.
Poza apelowaniem do samooczywistości zła bólu, proponuję odwołać się
również do innego powodu, który wskazuje na słuszność mojego stanowiska.
W swojej wypowiedzi na temat kary wskazałem na pozytywny powód, dlaczego
ból jest złem: otóż kara, która polega na poddaniu złoczyńcy pewnemu złu,
zawsze łączy się też z zadaniem złoczyńcy pewnego bólu. Żadna kara bowiem
nie będzie w pełni wyegzekwowana, jeśli nie przysporzy bólu osobie, która jej
podlega. Czyż pobyt w więzieniu nie przestałby być karą, gdyby więzień od
czuwał zadowolenie z każdego aspektu życia więziennego? Czy piekło nie
przestałoby być piekłem, jeśli potępieni nie czuliby żadnego bólu, czy to fizycz
nego, czy duchowego? Gdyby ból nie był złem, nie mógłby on stanowić ko
stępcy charakteryzuje się większą zewnętrznością niż działanie bólu służące zdrowemu funkcjono
waniu organizmu. Kara jedynie dostarcza okazji do przemiany moralnej, ból zaś jest czymś więcej
niż po prostu dostarczeniem organizmowi okazji do zdrowego funkcjonowania. Ból wydaje się
bardziej wewnętrznie związany z dobrem organizmu; w sposób naturalny i wewnętrzny wywołuje
on awersję i to właśnie alarmuje organizm o niebezpieczeństwie. Odpowiadam, iż rzeczywiście opis
ten prowadzi do odróżnienia instrumentalnego charakteru bólu, który dostarcza ochrony organiz
mowi, od charakteru bólu towarzyszącego karze, przywracającej przestępcy zmysł moralny. Można
by ująć tę różnicę, odnosząc się do użyteczności wewnętrznej i zewnętrznej. Dlaczego jednak
odróżnienie to miałoby mieć konsekwencje dla głoszonej przeze mnie tezy? Dlaczego ból, nawet
będąc wewnętrznie użyteczny dla dobra organizmu, nie miałby być nadal zły sam w sobie? Fak
tycznie już samo rozważenie, w jakim sensie ból jest w sobie użyteczny, pozwala dostrzec, iż
rzeczywiście musi on być sam w sobie zły: ból bowiem ostrzega pozostający w zagrożeniu organizm
za pomocą wywołania awersji, która oznacza evitandum (to, czego należy uniknąć).
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niecznego elementu wszelkiej kary, która zawsze łączy się z poddaniem osoby
pewnemu złu. Przyznaję, że argument ten nie wykazuje, iż wszelki ból jest złem,
a jedynie, że złem jest ból, z jakim mamy do czynienia w przypadku kary.
I kolejna analiza. Jeśli moje stanowisko jest słuszne, potwierdza je nastę
pujący fakt: W nowym niebie i na nowej ziemi, gdzie zgodnie z chrześcijańską
wiarą wszelkie zło zostanie raz na zawsze wykorzenione, a wszelka łza zostanie
otarta, nie będzie żadnego bólu, nawet bólu uzasadnionego teleologicznie. Być
może istnieje również laicka wersja tego argumentu: każdy, kto tworzy ideę
świata wolnego od wszelkiego zła, bez względu na to, czy świat ten pomyślany
jest jako utracony raj, czy też jako przyszła utopia, z pewnością pozostawi ból
poza tym światem. Tego właśnie należałoby się spodziewać, jeśli ból - jak
twierdzę - jest rzeczywiście złem; trzeba go zatem trzymać z dala od wszelkich
wizji ostatecznej chwały4.
Skoro zaś ból jest rzeczywiście złem, to fakt ten wydaje się przemawiać
przeciwko teorii prywatywnej, jak zauważyliśmy bowiem, żaden obrońca tej
teorii nie może zasadnie stwierdzić, że ból istnieje jedynie jako brak5. Jak za
znaczyłem na wstępie, nie analizuję kwestii przyczyny zła, jakim jest ból; w świet
le tego wszystkiego, co dotąd powiedziałem, przyczyna ta jawi się jako brak tego,
co powinno być obecne w czującym bycie. Nie odnoszę się też do kwestii skut
ków bólu; stwierdzam po prostu, że osoba dotknięta wielkim bólem pozbawiona
jest możliwości normalnego fizycznego i umysłowego funkcjonowania. Rozwa
żam jedynie kwestię tożsamości zła, kwestię, czym jest zło samo w sobie, i stwier
dzam, że owo zło fizycznego bądź umysłowego cierpienia nie może samo w sobie
stanowić jedynie braku czegoś, co powinno być obecne w bycie czującym.
Chociaż na wstępie niniejszych rozważań powziąłem postanowienie, aby nie
poruszać kwestii teologicznych, które zazwyczaj rodzą się wokół pytania o ontologiczny status zła, nie mogę się oprzeć odniesieniu do pewnej obserwacji. Otóż
dlaczego absolutnie dobry Bóg nie miałby w sposób bezpośredni powodować
zła bólu o tyle, o ile powodowanie bólu jest uzasadnione? Dlatego też, jeśli Bóg
4 Rozważań tych nie traktuję jako odrębnego argumentu na rzecz mojego stanowiska, po
nieważ - jak słusznie przypomniał mi Michael Gorman - istnieją nawet pewne dobre rzeczy, na
przykład małżeństwo, dla których nie będzie miejsca w życiu chwały. Dlatego też sam fakt, iż nie
będzie tam miejsca dla bólu, nie oznacza, że jest on złem. Właściwa wydaje się słabsza forma tego
argumentu: wykluczenie bólu z chwały p o t w i e r d z a to, co skądinąd wiemy na innej podstawie,
a mianowicie, że ból jako taki jest złem.
5 Stanley Tyvoll przywołuje fakt, iż ku mojemu stanowisku skłaniał się św. Anzelm. Argu
mentując za tym, że zło, jakim jest niesprawiedliwość, istnieje jako niebyt, nawiązuje on do innych
rodzajów zła niż niesprawiedliwość i mówi: „Nieszczęście z pewnością jest złem i dlatego poszcze
gólne nieszczęścia są nazywane złem. Czasami nieszczęście jest niebytem, jak na przykład ślepota
czy głuchota; czasami zaś wydaje się, że jest ono czymś, jak na przykład w przypadku bólu i smutku”
(De conceptu virginali, 5; tłum. fragm. - D. Ch.). Por. też: św. A n z e l m , De casu diaboli, 26.
Pewien badacz średniowiecznej filozofii arabskiej z kolei mówi mi, że również Awicenna widział
w bólu coś więcej niż niebyt.
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stwarza byt ożywiony, który może odczuwać ból, aby mógł on zarazem odbierać
sygnały o zagrażającym mu niebezpieczeństwie, lub też jeśli Bóg nakłada ból
w procesie wymierzania sprawiedliwej kary, to czy można tutaj mówić o jakimś
problemie co do kwestii dobroci Boga? Inaczej jest w przypadku zła moralnego.
Bóg utraciłby swoją dobroć, gdyby był bezpośrednią przyczyną moralnego zła
w osobie ludzkiej, nie byłoby bowiem żadnego możliwego uzasadnienia dla tego
rodzaju Bożego działania. Dzieje się tak, ponieważ zło moralne jest - aby za
pożyczyć znane Kantowskie określenie - złem radykalnym. Ból jednak nie jest
złem radykalnym; jest on złem w sensie słabszym i dlatego można go w sposób
uzasadniony przysparzać. Prawdziwy skandal dotyczący obecności cielesnego
i umysłowego cierpienia w świecie stworzonym przez Boga polega na tym, że
cierpienie to często wydaje się nieuzasadnione. Skandal nie znika, gdy uznajemy
zło takiego cierpienia za pewien rodzaj niebytu, ale raczej wówczas, gdy próbu
jemy wskazać na jego uzasadnienie.
3.
Przechodzimy teraz do rozważenia zła, które - jak powiedziałem - jest
złem w sensie nadrzędnym, a mianowicie zła moralnego. Można oczywiście
stwierdzić, że nawet o złu moralnym da się zasadnie powiedzieć, iż polega
ono na braku, jak na przykład w przypadku moralnego niezdecydowania, które
prowadzi do sprzeniewierzenia się sobie przez działającą osobę. Wydaje się, iż
osoba taka nie jest zdecydowana, by trzymać się dobra i dlatego rozczarowuje
nas ona w sensie moralnym. Możliwe, że wśród przyczyn jej chwiejności od
naleźlibyśmy pewną niechęć do dobra, która przysparzałaby trudności teorii zła
jako braku, ale przynajmniej dla potrzeb niniejszych rozważań możemy zacho
wanie akratyczne wpisać w ramy teorii prywatywnej.
Trudno jednak zwolennikowi teorii zła jako braku zaprzeczyć faktowi, iż
większości rodzajów zła moralnego nie da się w sposób wygodny wpisać w teo
rię prywatywną. Nie wydaje się, aby Kainowi, którym rządzi mordercza za
zdrość, po prostu zabrakło miłości, którą winny jest swojemu bratu Ablowi.
Oczywiście fakt, że zbrodnia Kaina nie była wynikiem zaniedbania, ale została
popełniona z premedytacją, nie musi jeszcze przemawiać przeciwko teorii zła
jako braku, która przecież w żadnym razie nie wskazuje, iż wszystkie moralnie
złe czyny należy traktować jako zaniedbania. Pytanie dotyczy jednak tego, czy
zasadą niegodziwości zbrodni popełnionej przez Kaina był po prostu brak
braterskiej miłości w jego działaniu. Myślę, że wyrazem moralnego zdrowego
rozsądku będzie stwierdzenie, że to, co czyni złem morderstwo dokonane przez
Kaina, rzeczywiście obejmuje brak braterskiej miłości należnej od niego Ab
lowi, ale bynajmniej się do tego braku nie ogranicza. Jakże możemy nie do
strzegać, iż tym, co czyni jego działanie złym, jest również fakt, że zwraca się
ono przeciwko dobru, którym jest życie Abla, i przeciwko Bożej dobroci oka
zanej Ablowi? Czy można nie widzieć, że jeśli gdziekolwiek w świecie istnieje
przeciwieństwo, to jest ono obecne właśnie tutaj, w opozycji między braterską
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miłością, którą Kain winny był Ablowi, a morderczą zazdrością, którą faktycz
nie okazał wobec swojego brata? Czy ktokolwiek może rozsądnie zaprzeczyć
temu, że relacja między dobrem a złem nie jest w tym przypadku relacją między
posiadaniem a brakiem, lecz relacją między absolutnymi przeciwieństwami?
Istnieje rzeczywiście jeden sposób utrzymania prywatywnej teorii zła mo
ralnego nawet w przypadku morderczej zazdrości Kaina. Można bowiem przy
pomnieć Sokratejskie nauczanie, według którego nikt świadomie nie czyni zła,
a wszelkie zło jest rezultatem błędu w rozpoznaniu dobra i zła. Można wówczas
dowodzić, że Kainowi zabrakło określonej wiedzy na temat dobra i zła i że
gdyby tylko ją posiadał, nigdy nie pragnąłby zabić swojego brata. Według tego
poglądu zasadą najbardziej niegodziwych czynów jest nadal pewien brak czy
niedostatek, a mianowicie pewien brak wiedzy o dobru i złu. Ów Sokratejski
sposób na utrzymanie prywatywnej teorii zła nie jest jednak dostępny zwolen
nikom tej teorii, do których się odnoszę, ponieważ wszyscy oni uznają zjawisko,
którego istnieniu Sokrates zaprzeczał, a mianowicie zjawisko rozmyślnego złe
go działania, to jest rozmyślnego działania wbrew własnej wiedzy o dobru i złu.
Jeśli mogę rozmyślnie uczynić coś, co uznaję za zło, to zasadą takiej niegodziwości musi być coś innego niż niewiedza o dobru i złu.
Niekiedy zwolennicy prywatywnej teorii zła usiłują ją ratować, dowodząc, iż
w przypadkach, gdy mordercza nienawiść zmierza do doprowadzenia do nie
bytu znienawidzonej osoby, zło, którym jest nienawiść, musi istnieć jako pe
wien niebyt. Tego rodzaju wnioskowanie na podstawie formy przedmiotu czy
nu o formie samego czynu jest jednak bezspornie błędne. Skutkiem, do którego
zmierza Kain, jest rzeczywiście niebyt Abla, lecz fakt ten w żaden sposób nie
dowodzi, iż zło czynu realizującego tę złą intencję ma być wyjaśniane, co do
zasady swojej niegodziwości, wyłącznie w kategoriach niebytu. Dokonać czynu
Kaina oznacza być sprawcą zredukowania bytu Abla do niebytu; czyn ten jest
w sposób agresywny skierowany przeciwko Ablowi, i to w taki sposób, iż za
sadą jego niegodziwości nie wydaje się być zwykły brak. Kiedy Cornwall w sztu
ce Król Lear wyłupuje oczy Gloucesterowi, jego okrutny i pełen przemocy
czyn, w przeciwieństwie do ślepoty, którą spowodował u Gloucestera, nie ma
po prostu charakteru prywatywnego6.
Główny zabieg, którego dokonują zwolennicy teorii prywatywnej w odnie
sieniu do rozmyślnie dokonywanego zła, polega jednak na wnioskowaniu na
podstawie relacji, która jakoby z zasady zachodzi między wolą a dobrem.
Z reguły twierdzą oni, iż w każdym przypadku wola ze swej natury zmierza
6
Również u Tomasza odnajdujemy argument przeciwko proponowanemu wnioskowaniu
z przedmiotu o czynie. W Sumie teologicznej dowodzi on, iż możemy w sposób niematerialny
poznać to, co jest materialne, co oznacza, że nie możemy na podstawie materialnego charakteru
przedmiotu, który jest nam znany, dowodzić materialnego charakteru aktu poznania (por. I, q. 13,
a. 12, ad 3). Myślę, że podobnie nie możemy też dowodzić na podstawie prywatywnego skutku
morderstwa prywatywnego charakteru samego aktu morderstwa.
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ku pewnemu obiektywnemu dobru (łac. bonum) bądź przynajmniej ku cze
muś, co zostało uznane za dobro obiektywne czy też ujęte w tym aspekcie (łac.
bonum apparens). A zatem nawet w przypadku czynów najgorszych pod
względem moralnym wola zmierza w kierunku czegoś, co zostało ujęte jako
obiektywnie dobre. Dlatego też zwolennicy teorii zła jako braku twierdzą, iż
to, że czyn wydaje się wrogi wobec jakiegoś dobra, jest jedynie pozorem; przy
bliższym spojrzeniu dostrzeżemy jedynie zniekształconą miłość ku jakiemuś
dobru, którą można zinterpretować jako miłość pozbawioną właściwego po
rządku moralnego.
Ceniony tomista, z którym niedawno dyskutowałem o kwestii zła, próbował
w obronie teorii prywatywnej - w odniesieniu do każdego z grzechów głównych
- wskazać pewne dobro, coś rzeczywiście wewnętrznie dobrego, co jest przed
miotem pożądania w przypadku grzesznego czynu, i łączył grzech z zaburzonymi
okolicznościami pożądania tego dobra. Twierdził zatem, że związek seksualny
stanowi sam w sobie jedno z dóbr stworzenia; grzech pojawia się dopiero wów
czas, gdy człowiek pragnie osiągnąć to dobro z osobą, która nie należy do płci
przeciwnej, bądź z osobą, której nie został poślubiony. Kontynuując ten sposób
myślenia, zwolennik teorii prywatywnej twierdziłby w odniesieniu do śmierci
zadanej Ablowi przez Kaina, że jest rzeczą normalną nienawidzić pewnego zła,
które zagraża integralności własnego bytu podmiotu: błąd Kaina polegał na tym,
iż wyrażoną przez Boga akceptację dla Abla potraktował on jako zagrożenie dla
swojego własnego bytu. W tym sensie morderstwo, którego Kain dokonał na
swoim bracie, stanowiło zniekształconą wersję aktu, który sam w sobie ma
głęboki sens moralny, a mianowicie nienawiści do zła; nie było to natomiast
agresywne zwrócenie się przeciwko czemuś postrzeganemu jako rzeczywiście
dobre7. Św. Tomasz idzie nawet dalej, twierdząc, iż w czynie moralnie złym brak
właściwego uporządkowania jest praeter intentionem8, co oznacza, że intencja
podmiotu czyniącego zło nakierowana jest wyłącznie na pewne rzeczywiste do
bro i nie jest w ten sam sposób nakierowana na brak, który powstaje wskutek
złego działania. Brak pożądany jest w podobny sposób, mówi św. Tomasz, jak
pożądana przez żeglarzy jest utrata towarów, które wyrzucają oni za burtę: tak
jak ich pierwotną intencją jest uratowanie statku, nie zaś utrata towaru, tak też
sprawca zła pierwotnie zmierza ku pewnemu dobru, nie zaś ku brakowi.
W odpowiedzi stwierdzam, iż taka teoria woli i dobra jest w sensie fenome
nologicznym wysoce nieadekwatna. Przyjrzyjmy się bliżej motywacji, którą kie
ruje się osoba postępująca tak jak Kain9. Powodem, który doprowadza ją do
morderstwa na Ablu, nie musi być to, że akceptacja Abla przez Boga może
7 Na takie właśnie podejście wskazuje Lee. Por. dz. cyt., s. 262-264.
8 Por. św. T o m a s z z A k w i n u , Summa contra gentiłes, III, cap. 6, n. 7-9.
9 Mówię „osoba postępująca tak jak Kain”, aby wskazać, iż nie próbuję po prostu interpre
tować postaci Kaina tak, jak jest ona ukazana w Rdz 4. Usiłuję naszkicować prawdopodobną formę
morderczej zazdrości i dla wygody odnoszę się do niej za pomocą imienia Kaina.
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umniejszać jej własną akceptację przez Boga; osoba taka może po prostu prag
nąć być jedyną, którą Bóg akceptuje, i może żywić morderczą nienawiść wobec
każdego, kto mógłby rywalizować z nią o tę akceptację. Może ona spoglądać
z zawiścią na pozycję Abla, który wydaje się jedyną osobą akceptowaną przez
Boga. Człowiekowi, który postępuje jak Kain, nie można pomóc, wyjaśniając
mu, dlaczego akceptacja jednej osoby przez Boga nie umniejsza akceptacji przez
Niego również innej osoby, dlaczego Bożej dobroci wystarcza dla wszystkich,
dlaczego każdy zyskuje przychylność Boga w taki sposób, jakby był jedyną
osobą, która tę przychylność otrzymuje. Człowiek owładnięty kainową zazdroś
cią może to wszystko przyjąć i nadal twierdzić, że argumenty te nie znoszą jego
pragnienia, aby stać się jedyną osobą akceptowaną przez Boga. Może on po
wiedzieć, iż dzielenie Bożej przychylności z innymi nie martwi go z tego powo
du, że umniejsza jego w niej udział, lecz raczej dlatego, że eliminuje ono możli
wość, iż będzie on jedynym człowiekiem, który jest akceptowany przez Boga.
Przyjrzyjmy się raz jeszcze morderczemu czynowi Kaina, który zabija Abla
z takiego właśnie powodu. Czy można wiarygodnie stwierdzić, iż poprzez swój
czyn Kain odrzuca to, co uznał za zagrożenie dla integralności swojego bytu?
Otóż nie - jak właśnie powiedzieliśmy, próba wyjaśnienia mu, dlaczego Abel nie
stanowi zagrożenia dla integralności jego bytu, nie przemówiłaby do niego. Kain
nie uważa, że akceptacja Abla przez Boga czegoś go pozbawi albo mu zaszko
dzi; uważa on raczej, iż jego żądanie dla siebie uprzywilejowanej pozycji zos
tanie uniemożliwione z powodu akceptacji Abla przez Boga. Nie sądzi on bo
wiem - niemożliwe jest, aby tak sądził - iż owa uprzywilejowana pozycja stanowi
dla niego bonum, że udoskonali go ona w jego bycie, że jest ona czymś, bez
czego pozostanie w nim pewien brak; rości on sobie do niej prawo, lecz nie czyni
tego w aspekcie bonum. Kiedy zatem zadaje śmiertelny cios Ablowi, który stoi
mu na drodze do osiągnięcia uprzywilejowanej pozycji, jego czynu nie da się
zinterpretować jako zaburzonego dążenia do swojego dobra, jak gdyby owo
zaburzenie było jedynie brakiem właściwego uporządkowania w czynie, który
poza tym jest uporządkowany. Zaburzenie jest bowiem bardziej fundamental
ne; polega ono na żądaniu dla siebie czegoś poza sferą bonum. Wrogość Kaina
wobec Abla nie polega po prostu na niechęci wobec zła, która jest uzasadniona
tak dalece, jak dalece się rozciąga, lecz zostaje źle ukierunkowana. Wrogości
wobec Abla nie da się złagodzić poprzez umieszczenie jej pomiędzy miłością do
dobra a niechęcią wobec zła. Zasadą zła wrogości żywionej przez Kaina jest
raczej sprzeciw wobec dobra, którym jest życie Abla, i zasady tej nie da się
zredukować do braku właściwego uporządkowania woli Kaina.
Pojawi się pytanie, czy utrzymuję, iż Kain był tak wrogo nastawiony wobec
Abla, że znienawidził jego życie jako dobro. Rzeczywiście trudno byłoby to
stwierdzić. Wydaje się bowiem, iż wola nie może nienawidzić dobra w ten
sam bezpośredni sposób, w jaki wybiera dobro. Musimy się tutaj odwołać do
podstawowej intuicji, którą odnajdujemy w trzecim rozdziale pracy Dietricha
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von Hildebranda Ethics10. Twierdzi on, iż wola, poza tym, że pociąga ją dobro,
może być również przyciągana przez to, co jest dla osoby jedynie subiektywnie
zadowalające. Nie chodzi tu jedynie o tradycyjne rozróżnienie na bonum i bonum apparens, można bowiem podążać ku czemuś subiektywnie zadowalające
mu, pozostając w pełni świadomości, iż owa rzecz absolutnie człowieka nie
udoskonala, to znaczy, można ku niej podążać przy nieobecności jakiejkolwiek
dostrzegalnej ratio boni. Nałogowy palacz, sięgając po kolejnego papierosa,
może wiedzieć, że chociaż wypalenie go będzie subiektywnie zadowalające,
właściwie niszczy ono jego faktyczne dobro. Zapala papierosa nie dlatego, iż
pozostaje pod wpływem iluzji, że wypalenie go przyczyni się do jego dobra, lecz
dlatego, że jest ono dla niego subiektywnie zadowalające. Możemy zatem po
wiedzieć, że wola napotyka alternatywę dla ratio boni w postaci ratio tego, co
jest subiektywnie zadowalające. Tutaj też leży klucz do zrozumienia motywacji,
z którą mamy do czynienia w przypadku Kaina. Za rzecz subiektywnie zado
walającą uznaje on to, aby być jedyną osobą akceptowaną przez Boga, zajęcie
uprzywilejowanej pozycji pochlebi jego dumie - w ten sposób jego wola odcho
dzi od wszelkiego ratio boni. Fakt, że Abel otrzymuje akceptację Boga, nie
podoba mu się, staje się źródłem jego subiektywnego niezadowolenia. W swojej
morderczej zazdrości Kain zabija Abla, lecz czyni to nie dlatego, że dalsze życie
Abla zostało przez niego niesłusznie znienawidzone jako zło, jako coś, co jest
dla niego szkodliwe (stanowisko tradycyjne), i nie dlatego też, że znienawidził
dalsze istnienie Abla jako bonum (stanowisko niemożliwe do utrzymania), lecz
z tego powodu, iż dalsze życie Abla jest dla niego subiektywnie niezadowalają
ce11. Pozbawienie życia drugiego człowieka z tego powodu, że jego dalsze ist
nienie jest dla mordercy subiektywnie niezadowalające, jest równoznaczne z ży
wieniem takiej wrogości wobec dobra, które stanowi życie tego człowieka, jakiej
nie da się racjonalnie opisać w kategoriach braku właściwego uporządkowania
woli nadal nakierowanej na bonum. Zasadą niegodziwości takiego działania jest
właśnie owa wrogość wobec dobra, owo absolutne przeciwstawienie się dobru.
Zwolennicy teorii zła jako braku mogliby odpowiedzieć mi w następujący
sposób: Dobrze, przyjmijmy na potrzeby tej dyskusji, iż pragnąc swojej uprzy
wilejowanej pozycji, Kain nie zostaje poruszony przez żadne dobro, nawet
przez bonum apparens, lecz jedynie przez to, co jest dla niego subiektywnie
zadowalające. Nawet w tym jednak obecny jest pewien brak, a mianowicie brak
zainteresowania dobrem; wszelkie mordercze zamiary Kaina wypływają z tego
10 Franciscan Herald Press, Chicago 1972. Zob. też pracę doktorską mojego studenta Julesa
van Schaijika Dietrich von Hildebrand on Deliberate Wrongdoing, International Academy of Philosophy, Principality of Liechtenstein 2001.
11 Aby w pełni zrozumieć moje stanowisko, czytelnik może się zapoznać z analizą tej kwestii
przedstawioną przeze mnie w rozdziale dziewiątym mojej pracy Personalist Papers, zatytułowanym
Von Hildebrand on Fundamental Freedom (Catholic University of America Press, Washington
DC 2004).
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fundamentalnego braku, a zatem na najgłębszym poziomie nawet jego moral
nie zły czyn wydaje się wytłumaczalny w kategoriach braku (prywacji). Odpo
wiadam: Tak, mamy tu do czynienia z brakiem, ale również z czymś więcej niż
brak. Dumnej woli Kaina brakuje nie tylko zainteresowania dobrem, które
powinna okazywać, ale jest ona wręcz wroga wobec dobra; Kain odrzuca bo
wiem samą ideę obiektywnej dobroci, czego dowodzi jego aroganckie pragnie
nie. Próba wyjaśnienia pozostająca w tej sytuacji jedynie przy pojęciu braku
przypomina mi grę, w którą bawią się dzieci, gdy jedno z nich mówi, że ma dwa
lata, a kiedy zostaje zapytane, jak to możliwe, że mając rzeczywiście dziesięć
lat, może mieć tylko dwa lata, odpowiada, że nie powiedziało, iż ma tylko dwa
lata, że mając dziesięć lat, musi przecież mieć również dwa lata, że podało
prawdziwą odpowiedź przynajmniej w odniesieniu do części swojego wieku
i nigdy nie twierdziło, że jest to cały jego wiek. Zwolennik teorii zła jako braku
umniejsza pełną rzeczywistość zła moralnego w taki sam sposób, w jaki zacho
wuje się dziecko, które mówi, że ma dwa lata, mając dziesięć lat.
W pismach św. Tomasza występuje niejeden fragment, w którym mimo
swojego generalnego przywiązania do teorii zła jako braku wyraża on pogląd,
jaki tutaj głoszę. Św. Tomasz wyjaśnia na przykład, dlaczego zło (łac. malum)
winy (łac. culpa) jest gorsze niż zło kary (łac. poena). Drugi powód, który
podaje, polega na tym, że w przeciwieństwie do kary, w wyniku której pewne
dobro, bez względu na to, czy ma ono charakter naturalny, czy nadnaturalny,
zostaje usunięte z osoby, w przypadku winy moralnej „malum [...] opponitur
proprie ipsi bono increato: contrariatur enim impletioni divinae voluntatis”, co
tłumaczy się następująco: „wina właściwie przeciwstawia się samemu dobru
niestworzonemu; sprzeciwia się bowiem spełnianiu woli Bożej”12. Innymi sło
wy, podczas gdy zło kary wyjaśniane jest w kategoriach braku pewnego należ
nego dobra, zło winy moralnej jest wyjaśniane w kategoriach sprzeciwiania się
dobru i z tego powodu zło tego rodzaju określone zostaje jako gorsze zło.
Gdyby ten konkretny sąd św. Tomasza został należycie potraktowany na po
ziomie jego ogólnej teorii zła, myślę, że interpretacja jego myśli wykroczyłaby
poza teorię zła jako braku.
Istnieje jednak szerszy niż mogłoby się wydawać wspólny grunt między mną
a zwolennikami teorii zła jako braku. Zgadzam się z nimi bowiem, wbrew
manichejczykom, co do pasożytniczej natury zła: zło nie stanowi niezależnej
afirmacji samego siebie, ale istnieje jako negacja dobra, co można z łatwością
zaobserwować na przykładzie zbrodni dokonanej przez Kaina. Gdyby nie ist
niało dobro, które zło może zaatakować, zło moralne nie wchodziłoby w grę;
nie mogłoby się ono po prostu ukonstytuować jako zło moralne. Dobro jednak,
odwrotnie, nie pasożytuje na złu; nie musi uderzać w zło, aby zaistnieć jako
12
Św. T o m a s z z A k w i n u , Summa theologiae, I, q. 48, a. 6; wyd. poi. t e n ż e , Suma teolo
giczna, t. 4, Bóg Stwórca. Aniołowie, tłum. P. Bełch OP, Wydawnictwo „Yeritas”, Londyn 1966, s. 74.
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dobro. Prawdą jest, że nie sądzę, iż w każdym przypadku można wyjaśnić ten
pasożytniczy charakter zła w kategoriach braku, twierdzę jednak, podobnie jak
zwolennicy teorii zła jako braku, a właściwie bardziej zdecydowanie niż oni, że
zło jest negacją dobra. Owo „więcej” zła, które wydaje się przekraczać pojęcie
braku, jest bowiem czymś więcej w sensie negacji, nie zaś czymś więcej, co
pozwalałoby złu uzyskać potwierdzenie swojego istnienia.
Moja zgodność ze zwolennikami teorii prywatywnej zła idzie jednak dalej.
Twierdzę, iż brak łączy się ze złem moralnym w tym sensie, że w przypadku
osoby zło moralne zawsze prowadzi do umniejszenia jej bytu. Popełnienie
zbrodni, jakiej dokonał Kain, oznacza działanie wbrew swojemu rzeczywistemu
powołaniu osoby ludzkiej, oznacza ono zdradę własnej natury, to zaś może
prowadzić jedynie do zubożenia własnego bytu, a zatem osobie, która zbrodnię
taką popełnia, zaczyna brakować tego, co powinno ją z natury cechować13. Jak
już kilkakrotnie stwierdziłem, problem, który dostrzegam w tradycyjnym na
uczaniu na temat zła, nie dotyczy wewnętrznych skutków złego działania, ale
tego, na czym polega istota złego działania. Nawet w tym punkcie jednak nie
sprzeciwiam się tradycyjnym poglądom. Przyznaję, że wszelkie zło moralne,
rozważane samo w sobie, a nie jedynie ze względu na jego skutki, niesie ze
sobą brak; zło w każdym przypadku niesie w sobie brak szacunku dla dobra,
który to szacunek jest mu od nas należny. Przyznaję nawet, że niejednokrotnie
brak ten niemal całkowicie tłumaczy zaistnienie zła moralnego (być może jest
tak właśnie w przypadku akratycznej chwiejności). Twierdzę jednak, że bardzo
często - i zawsze w przypadkach zła moralnego cechującego się wyjątkową
niegodziwością - pełnej miary zła nie da się ująć w kategoriach braku. Istnieje
bowiem nadmiar zła - otwarta wrogość wobec dobra - którego nie da się
„przyciąć i przygiąć” tak, aby dało się zmieścić w kategorii braku14. Nie wy
kazalibyśmy realizmu w podejściu do takiego zła, gdybyśmy mieli sądzić, że
można je w wystarczający sposób wyjaśnić w kategoriach braku15.
Tłum. z języka angielskiego Dorota Chabrajska
13 Zostało to w sposób pomysłowy wyrażone przez C. S. Lewisa w opowiadaniu Rozwód
ostateczny (tłum. M. Sobolewska, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, Warszawa
1994), gdzie ludzie potępieni przedstawieni są jako pozbawione substancji upiory, w ostrej opozycji
do Świetlistych Ludzi, którzy żyją w chwale i cieszą się obfitością bytu.
14 Zob. dysertację doktorską mojej studentki Marii Fedoryki Is Morał Evil Only Privation?
The Ontological Ground and Reality o f Morał Evil [Czy zło moralne jest tylko brakiem? Ontologiczny grunt i rzeczywistość zła moralnego] (International Academy of Philosophy, Liechtenstein
1999). Zarówno ta, jak i wcześniej przywołana dysertacja wskazują, że w Międzynarodowej Aka
demii Filozoficznej w Liechtensteinie istnieje szkoła filozoficzna, która od lat krytycznie analizuje
teorię zła jako braku, badając ją jednak w taki sposób, aby zachować wszystko to, co jest w niej
niezaprzeczalnie prawdziwe i co jest w niej niezaprzeczalnie chrześcijańskie.
15 Składam podziękowania Jorge Garcii, Norrisowi Clarkowi SJ, Patrickowi Lee i Stanleyowi
Tyvollowi za ich krytyczne uwagi pod adresem wcześniejszych wersji niniejszego artykułu.

Andrzej PÓŁTAWSKI

WARTOŚCI A OSOBY*
Wartości - podstawowa kategoria bytu czy wyraz
ontologicznej bezradności?
Godność po prostu, jako aspekt doskonałości i wszechmocy, przysługuje Bogu
jako najwyższemu bytowi osobowemu. Na tym świecie zaś jedynym bytem oso
bowym jest człowiek, jako istota wolna i rozumna, o b r a z - imago Boskiego
wzorca. Wszystkie inne byty stworzone noszą w sobie z jednej strony ślad swego
Stwórcy, z drugiej zaś są w różnych aspektach wartościowe w tym sensie, że
stanowią elementy świata, o którym Bóg orzekł, że jest dobry. Dopiero jednak
stworzywszy człowieka, Bóg powiedział, że Jego stworzenie jest b a r d z o dobre
(por. Rdz 1, 31).

„Wartość” jest terminem używanym dziś w bardzo szerokim zakresie. Ani
zakres jego desygnatów i ich podział na podgrupy, ani dokładna treść tego
pojęcia nie są jednak przedmiotem powszechnej zgody; przede wszystkim zaś
podnoszone są trudności co do ustalenia, z jakim rodzajem przedmiotów mamy
do czynienia w przypadku wartości - jakie jest ontologiczne miejsce owych
desygnatów. Krytykuje się nawet samo operowanie pojęciem wartości. Tak
na przykład Etienne Gilson twierdzi, że wartości są jedynie „transcendentaliami, które próbują się uratować po zerwaniu ich więzi z bytem”1.
Wśród transcendentaliów „wartościowych” - dobra, prawdy i piękna - na
pierwsze miejsce wysuwa się dobro. Rozwijając krytykę wartości w duchu za
cytowanej wypowiedzi Gilsona, Helmut Kuhn w artykule o dobru w Wórterbuch philosophischer Grundbegriffe podkreśla, że platońskie pojęcie dobra
czyni je zasadą bytu i wszelkiego poznania. Pisze on: „Dobro okazuje się w me
tafizyce pojęciem o najwyższej sile systematyzującej. Konstruktywność ta wy
nika z jego wewnętrznego powiązania z pojęciem bytu. Wraz z rozkładem
metafizycznego pojęcia bytu rozpada się też pojęcie dobra i każda z jego części
nabiera tendencji do przedstawienia całego dobra. W tej parcelacji owo słowo-pojęcie traci swą rangę. Częściowo zostaje włączone jako termin do etyki
pojętej jako osobna dyscyplina, częściowo [zaś] pozostawione wolności języka
potocznego i w ten sposób przekazane użytkowi poetyckiemu i praktycznemu.
Pierwsze cztery części niniejszego tekstu opublikowane zostały w księdze pamiątkowej dla
prof. Władysława Stróżewskiego. Zob. Wielkość i piękno filozofii Profesorowi Władysławowi
Stróżewskiemu w darze, red. J. Lipiec, Collegium Columbinum, Kraków 2003, s. 267-278.
1
E. G i l s o n , Le rśalisme methodiąue, Chez Pierre Tequi, Paris 1937, s. 83 (tłum. fragm. A. P.).

Wartości a osoby

75

Utrata statusu, która dotknęła dobro, prowadzi ostatecznie do prób zajęcia
jego miejsca przez słowo zastępcze. Importowana z ekonomii «wartość» jest
caput mortuum niegdyś żywego pojęcia. Dobro - oderwane od bytu, wykorze
nione ontologicznie, nie będące już ponad [wszystkim], lecz raczej poniżej
wszystkiego, już tylko «warte» (jak mówimy o dolarze czy o marce, że warte
są tyle a tyle) - to jest pojęcie wartości, które wzniosło się do krótkotrwałej
filozoficznej godności”2.
Jako uderzające potwierdzenie tej oceny Kuhn wskazuje poglądy Nicolaia
Hartmanna, „którego negatywna ontologia projektuje pojęcie bytu całkowicie
oczyszczone z wszelkiego odniesienia do człowieka”, i dodaje: „Byt, zreduko
wany do pustej przedmiotowości, popycha tu wprost do uzupełnienia go przez
treść, którą obiecuje dostarczyć nauka o niebycie, zwana fenomenologią war
tości czy aksjologią. Hartmann gani Heideggera za to, że pytanie o byt (Sein)
zastąpił niedopuszczalnym jego zdaniem pytaniem o «sens bycia» (Sinn von
Sein). Na gruncie metafizyki pytanie o sens nie mogło się [jednak] pojawić
dlatego, że otrzymało [tam] zasadniczą odpowiedź poprzez zazębienie pojęcia
bytu z dobrem. Zakazywać pytania o sens bycia po zachwianiu się tego gruntu okazuje się w krytycznej refleksji objawem głębokiego zapomnienia o byciu,
aby użyć tu tego przez Heideggera ukutego zwrotu w sensie przez niego niedo
puszczonym. Inaczej: modne pytanie o «sens» - słowo, które dopiero przez
Nietzschego uzyskało swój potoczny dla nas ciężar znaczeniowy - jest w gruncie
rzeczy pytaniem o dobro, sformułowanym w stanie ontologicznej bezradności”3.
Platon ustalił - twierdzi Kuhn - związek bytu z dobrem i uczynił zachodnią
metafizykę onto-agatologiczną - nie tylko zaś, jak sądził Heidegger, onto-teologiczną. Przez Arystotelesa - w formie przez niego przekształconej - dobro
platońskie jest aż do naszych czasów przewodnią ideą tradycji filozoficznej,
chociaż przeciwstawił się on traktowaniu dobra jako dającej się wskazać jed
ności, gdyż posiada ono szereg znaczeń zależnie od kategorii, do której zostaje
zastosowane. W ten sposób różne pojęcia dobra przydzielone zostały szeregowi
dyscyplin i uprawianie dialektyki jako jednolitej nauki o dobru okazało się
niemożliwe, a badanie dobra - jako „dobra ludzkiego” - stało się domeną
filozofii praktycznej, odciętej - wbrew Platonowi - od filozofii teoretycznej.
2 H. K u h n , hasło „Das Gute”, w: Wórterbuch philosophischer Grundbegriffe, t. 3, red.
H. Krings, H. M. Baumgartner, C. Wild, Kósel-Verlag, Mtinchen 1973, s. 671 n. (tłum. fragm. - A. P.).
3 Tamże, s. 672 (tłum. fragm. - A. P.). Można tu dodać, że na przykład bliski pod wieloma
względami Hartmannowi Roman Ingarden, twórca obszernej ontologii, podkreślając centralną rolę
wartości dla człowieka, wyznaje zarazem, że nie potrafi w swej ontologii znaleźć dla nich wyraźnego
miejsca, i pisze: „Trzeba by tu szukać jakiejś drogi pośredniej, jakiegoś odmiennego modus existentiae, który z jednej strony, byłby czymś mniej, czymś innym niż prosta realność, a z drugiej strony
byłby czymś więcej i innym niż prosta intencjonalność, zwykły koszmar ludzki narzucany na świat
z powodu ludzkiego błędu czy takich lub innych uczuć” (R. I n g a r d e n , Wykłady z etyki, oprać.
A. Węgrzecki, Paristwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 337).
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Arystoteles jednak zachował jedność pojęcia dobra. Dobro przenika też ano
nimowo całą jego filozofię, także fizykę - naukę o ruchu - w jej ujęciu teleologicznym, kryjąc się pod takimi pojęciami, jak „energeia” (przeciwstawiona
„dynamis”) czy „telos” i „eidos”. Platońska formuła dobra odzywa się też
w pojęciu pierwszego poruszyciela, który porusza w sposób przysługujący du
szy „jak przedmiot miłości (cóę e q c ó ^6v o v )”4.
Ontologicznie wszechobecne pojęcie dobra wysuwa się na pierwszy plan w pochodzącej od Platona i Arystotelesa tradycji metafizycznej - prawie wy
łącznie w nauce o człowieku i o Bogu - w filozofii praktycznej i w teologii
filozoficznej.
Kuhn pisze: „Konstruktywna funkcja dobra w metafizyce polega na pełnej
napięcia jedności jego składnika kosmologicznego i jego składnika antropolo
gicznego. Z jednej strony jest ono podstawą pojęcia bytu: wszystko, co istnieje,
jest istniejącym-ku i teleologia jest formą bytu w tym świecie. Greckie rozu
mienie bytu jako dobra zostaje potwierdzone przez akceptujące słowa Boga,
wypowiedziane szóstego dnia stworzenia, że «wszystko, co uczynił, było bardzo
dobre» (Rdz 1, 31). Dobro ludzkie zostało wprawdzie także objęte tą ramą
kosmologiczną, ale modyfikuje tę ramę: człowiek jest istotą światowo-nadświatową. Oznaką tej jego nadświatowości jest jego wolność”5.
Uznając „najwyższą siłę systematyzacyjną pojęcia dobra” w jego powiąza
niu z pojęciem bytu, Kuhn twierdzi, że rozpada się ono wraz z rozpadem po
jęcia bytu. Podkreśla przy tym ścisły związek bonum z teleologicznym ujęciem
bytu ziemskiego. W tej perspektywie widzi on „wartość” jako „caput mortuum
niegdyś żywego pojęcia”.
Można jednak zapytać: czy pojęcie wartości musi być rozumiane jako de
precjacja dobra, nie zaś jako jego bliższe określenie, wykorzystywane w analizie
różnych jego odmian? Przede wszystkim zarówno dobro, jak i inne „wartościo
we” transcendentalia są w pewnym podstawowym, potocznym sensie w a r 
t o ś c i a m i . Czy zatem pojęcie wartości zawsze jest - i musi być gf ujmowane
w oderwaniu od bytu i musi być wyrazem zarzucenia teleologicznego ujęcia
bytu ziemskiego?
Kuhn zwraca uwagę na to, że Arystoteles, pośrednicząc między Platonem
a myślą następnych pokoleń w przyjęciu dobra za ideę przewodnią metafizyki,
jednocześnie „trafił skalpelem w nerw życiowy myśli Platońskiej” przez stwier
dzenie istnienia różnych znaczeń dobra i przez związaną z tym jego parcelację
między różne nauki, co czyni niemożliwym uprawianie dialektyki (filozofii) na
wzór Platoński, jako jednolitej nauki o dobru. Fakt, że mimo to dobro, jak pisze
Kuhn, „anonimowo panuje powszechnie w całej myśli Arystotelesa” dowodzi,
4 A r y s t o t e l e s , Matafizyka, 1072 a, tłum. K. Leśniak, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 2,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 813.
5 K u h n, dz. cyt., s. 670n. (tłum. fragm. - A. P.).
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iż sama ta parcelacja nie zniosła jednak „najwyższej siły systematyzującej”
dobra.
Traktowanie dobra jako transcendentale, scholastyczne adagium „ens et
bonum convertuntur”, spotkało się jednak w myśli współczesnej z obszerną
i rzeczową krytyką, połączoną z szerokim opracowaniem ontologii wartości.
Dokonał tego zwłaszcza Dietrich von Hildebrand, a John Crosby - w nawiąza
niu do von Hildebranda - przeprowadził staranną krytyczną analizę tomistycznego bonum, będącą niejako podsumowaniem klasycznego ujęcia dobra
w scholastyce.

DIETRICHA VON HILDEBRANDA
FENOMENOLOGICZNA KLASYFIKACJA WARTOŚCI
„Ważnością” (ang. importance, niem. Bedeutsamkeit) nazywa von Hilde
brand własność, która uzdalnia pewien byt do motywowania naszej woli czy
naszej reakcji afektywnej. Określa się ją zazwyczaj jako dobro lub zło. Możemy
pragnąć jedynie czegoś, co dane nam jest jako w pewien sposób dla nas ważne6.

RODZAJE WAŻNOŚCI
Von Hildebrand odróżnia trzy rodzaje ważności: 1. ważność tego, co s u 
b i e k t y w n i e z a d o w a l a j ą c e , 2. ważność tego, co o b i e k t y w n i e d o 
b r e dla kogoś, 3. ważność w a r t o ś c i .
Przedmiot autentycznie wartościowy, na przykład szlachetny czyn moralny,
odróżnia się od tego, co jest jedynie subiektywnie zadowalające, na przykład
powiedzianego nam komplementu, przez to, że: 1. jego doświadczenie z a 
k ł a d a ś w i a d o m o ś ć niezależności odnośnego dobra od przyjemności, jaką
może nam ono dać; 2. jakkolwiek również dobra autentycznie wartościowe
mogą nam sprawiać przyjemność, to n a t u r a tej p r z y j e m n o ś c i jest
w ich przypadku i n n a niż wtedy, gdy coś nas jedynie subiektywnie zadowala.
Prawdziwe, głębokie szczęście, jakie daje nam wartość, nie jest tu principium,
ale principiatum, inaczej niż w przypadku tego, co tylko subiektywnie zadowa
la ją c e j. każde z tych dwu rodzajów dóbr i n a c z e j s i ę na na s ki e r uj e :
wartość zobowiązuje nas do udzielenia odpowiedniej na nią o d p o w i e d z i .
Dobra tylko przyjemne pociągają czy zapraszają, ale nie zobowiązują nas w ten
sposób. 4. Nasza o d p o w i e d ź jest również i n n a w każdym z przypadków:
wartości skłaniają nas do porzucenia siebie, do przekroczenia granic naszego

6 Zob. D. v o n H i l d e b r a n d , Ethics, Franciscan Herald Press, Chicago 1972.
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egocentryzmu, natomiast to, co subiektywnie zadowala odnosimy wyłącznie do
siebie, w konsekwencji zamyka nas to w sobie.
W tradycyjnym pojęciu bonum przeważał, zdaniem von Hildebranda, drugi
i odzaj ważności - ważność tego, co obiektywnie dobre dla osoby. Von Hildebrand wprowadza to pojęcie poprzez analizę wdzięczności. Wdzięczność za
dobro doznane od kogoś motywowana jest przez dobry moralnie czyn owej
osoby, ale koniecznym warunkiem jej zaistnienia jest obiektywna dobroć tego,
czego doznałem (lub przynajmniej moje o niej przekonanie).
Wyróżnione przez Arystotelesa (obok bonum honestum i bonum delectabile) bonum utile - dowodzi autor - jest w swym podstawowym znaczeniu
tożsame z pewną odmianą „obiektywnie dobrego dla” - elementarnych dóbr
dla osoby, rzeczy niezbędnych dla życia cielesnego i dla duchowego dobrobytu.
W tym znaczeniu bonum utile to podgrupa tego, co pośrednio obiektywnie
dobre dla osoby. W innych znaczeniach jest to po prostu coś, co można wyko
rzystać do uzyskania określonego celu, lub coś, co może służyć wielu celom,
wszystko, co nie jest puste i błahe, a więc także to, co wartościowe jako dobre
dla osoby. Za użyteczne wreszcie należy uznać to, co jest odpowiedzią na
pytanie św. Alojzego: „Quid hoc ad aeternitatem?” („Co to oznacza w perspek
tywie wieczności?”). W tym sensie jednak rozumienie użyteczności jako unum
necessarium jest w Ewangelii przeciwstawione bonum utile, chociażby w po
równaniu przez Chrystusa postępowania Marii i Marty.

W A R TO ŚC I O N T O L O G IC Z N E A W A RTO ŚCI JA K O ŚC IO W E

Według von Hildebranda wartości dzielą się nie tylko na ułożone w pewną
hierarchię sfery, które różnią się swym tematem (np. wartości moralne, inte
lektualne, estetyczne) i w obrębie których istnieje pewna hierarchia. Oprócz
tego podziału istnieje bowiem zasadnicza różnica między wartościami ontologicznymi, na przykład wartością osoby ludzkiej - dignitas humane substantiae z jej atrybutami, wartością istot żywych (wśród nich roślin i zwierząt), a tym, co
autor określa jako wartości jakościowe. Różnice te omawia von Hildebrand,
zestawiając wartości ontologiczne z moralnymi jako typowym - obok wartości
estetycznych - rodzajem wartości jakościowych.
1. W odróżnieniu od wartości jakościowej wartość ontologiczna n ie p o 
s i a d a swego p r z e c i w i e ń s t w a .
2. Wartości moralne są znacznie b a r d z i e j o d r ę b n e wobec nosiciela
niż wartości ontologiczne, posiadają własne nazwy i pełny własny eidos. Autor
sądzi, że wartości w sensie najbardziej właściwym - moralne i estetyczne odpowiadają bardziej Platońskiej koncepcji dobra jako idei będącej źródłem
wszelkiego dobra, ontologiczne zaś Arystotelesowskiemu rozumieniu dobra
jako doskonałości pewnego bytu.
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3. Wartości tych dwu kategorii i n a c z e j m ó w i ą o Bogu: Bóg j e s t
dobrem czy sprawiedliwością, a każda doskonałość moralna człowieka zawiera
element similitudo Dei; widać to najlepiej w heroicznej, „nadludzkiej” moral
ności świętych. Ontologicznej wartości drugiego człowieka nie odbieramy na
tomiast jako należącej w ten sposób do przewyższającego nas świata. Wartość
ontologiczna osoby ludzkiej odzwierciedla Boga o tyle, o ile czynić to może
tego rodzaju byt. Przekaz o tej wartości odbieramy poprzez naturę człowieka
jako obrazu Boga. Jest to różnica między similitudo Dei a imago Dei.
4. Inne są p o s t a w y, jakie przyjmujemy wobec wartości omawianych dwu
rodzajów w przypadku nas samych. O ile pokora przysłania nam nasze wartości
jakościowe, przeoczenie wartości naszej godności jako imago Dei można by
określić jako fałszywą pokorę panteisty.
5. Wartość ontologiczna osoby przynależy do niej wraz z istnieniem i nie
jest s t o p n i o w a l n a . Wartości moralne nie są zagwarantowane samym ist
nieniem osoby i bywają posiadane w różnym stopniu.
6. Wartość ontologiczna bytów podlega hierarchii (na przykład osoba ma
wyższą wartość niż zwierzę); hierarchia ta obejmuje poszczególne wartości
ontologiczne w podobny sposób, jak ma to miejsce w przypadku poszczegól
nych sfer wartości jakościowych. Hierarchia obowiązująca w sferze moralnej
nie wykazuje ścisłej analogii do hierarchii wartości ontologicznej bytów, po
nieważ każda wartość ontologiczna stanowi nowy ty p wartości, nie zaś pewną
ich rodzinę. Istnieje jednak hierarchia wartości ontologicznych różnych zdol
ności człowieka, na przykład intelekt umiejscowiony jest w tej hierarchii wyżej
niż instynkt.
7. Wartości tych dwu rodzajów inaczej s ię r e a l i z u j ą . Realizacja war
tości ontologicznych dokonuje się poprzez samo istnienie danego indywiduum,
realizacja wartości moralnych zaś poprzez wolną postawę osób. Zniszczenie
wartości ontologicznej człowieka oznacza usunięcie bazy ontologicznej jego
wartości moralnej, zniszczenie wartości moralnej to z kolei rozpad tej wartości.
8. Inny jest s p o s ó b p r z y s ł u g i w a n i a odnośnych wartości ich nosicie
lom. Mamy naturalną tendencję do mówienia o partycypowaniu w moralnej
wartości na przykład miłosierdzia czy hojności. Nie mówimy tak w odniesieniu
do wartości ontologicznych, gdyż są one zbyt ściśle związane z ich nosicielem.
Nie znaczy to jednak, twierdzi von Hildebrand, że wartości ontologiczne są
identyczne z bytem nosiciela.
Wartości ontologiczne von Hildebrand określa też jako g o d n o ś ć : god
ność materii - jej solidność, dynamikę i siłę, godność życia wegetatywnego
i zmysłowego, godność osoby ludzkiej czy anioła; mówi jednak również o war
tości ontologicznej barwy czy dźwięku.
Poza wymienionymi grupami wartości istnieje jeszcze, zdaniem autora,
formalna, dostrzegana jedynie przez filozofa na drodze najdalej posuniętej
abstrakcji, wartość b y c i a r e a l n y m , przysługująca każdemu istniejącemu
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bytowi. Nie jest ona ani wartością jakościową, ani ontologiczną w podanym
wyżej rozumieniu. W codziennym życiu przesłaniają ją tamte wartości, a jej
dostrzeżenie utrudnia fakt traktowania przez nas wielu bytów jako wartościo
wo neutralnych. Nie można jej też w pełni dostrzec w żadnym pojedynczym
bycie. Zwraca na nią uwagę natomiast na przykład głos sumienia zakazujący
kłamstwa - głos, który uwypukla majestat rzeczywistości. Wartość ta nie jest
jednak wartością najwyższą, nie można też wydedukować z niej innych war
tości.
Przeprowadzone przez von Hildebranda analizy różnych rodzajów ważnoś
ci zmierzają zatem do ustalenia podstawowego jej rodzaju E ważności w sobie
czy też wartości w ścisłym sensie - i do skontrastowania jej z innymi odmianami
ważności.

JOHNA CROSBY’EGO KRYTYKA TOMISTYCZNEGO BONUM
John Crosby rozwija w dwu obszernych rozprawach krytykę tomistycznej
koncepcji bonum w oparciu o Hildebrandowskie pojęcie i klasyfikację ważnoś
ci, nawiązując do stwierdzenia von Hildebranda, iż koncepcja ta prowadzi dó
pojęcia dobra jako tego, co obiektywnie dobre dla podmiotu7.
Koncepcji tomistycznej Crosby zarzuca, że: 1. Brakuje w niej pojęcia pod
stawowej ważności w a r t o ś c i , metafizycznie silniejszej od bonum, oraz jej
odróżnienia od tego, co jest jedynie s u b i e k t y w n i e z a d o w a l a j ą c e .
2. Gdy twierdzi się w niej, że dobro to „byt jako appetibile”, to nie dostrzega
się w niej i m m a n e n c j i wartości w bycie, któremu przysługuje, czyni się ją
zatem jedynie aspektem tego bytu jako rozpatrywanego z zewnętrznego punk
tu widzenia celu, do którego dąży czy może dążyć inny byt. (Jest to zarzut
równoległy do stawianego często wobec tomistów zarzutu hipotetyczności ich
koncepcji powinności moralnej, uzależnienia powinności od pragnienia stania
się dobrym). 3. U t o ż s a m i a się w niej dobro z bytem, nie dostrzegając jego
odrębności. 4. Tomasz nie uświadamiał sobie w pełni pojęcia o d p o w i e d z i
na w a r t o ś ć , tego, że byt wartościowy g o d n y jest takiej odpowiedzi, że jej
wymaga, choć pojęcie takiej odpowiedzi znajduje się niejako w tle pewnych
rozważań Akwinaty. Crosby podkreśla przeciwstawność koncepcji odpowiedzi
na wartość wobec eudąjmonizmu, który głosi dążenie do doskonałości jako
najwyższego celu działania. Eudajmonizm nie pozwala na autentyczną odpo
7
Zob. J. C r o s b y , The Idea o f Value and the Reform o f the Traditional Metaphysics o f
Bonum, „Aletheia”, 1.1 (1978), nr 2, s. 231-336; t e n ż e , Are G oodand Being Reaily Convertible:
A Phenomenological Inąuiry, „The New Scholasticism”, t. 57 (1983), nr 4, s. 465-500. Zob. też:
A. P ó ł t a w s k i , Johna Crosby’ego krytyka tomistycznego „bonum”, w: Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, red.
ks. A. Szostek, ks. A. M. Wierzbicki, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2001, s. 92-104.
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wiedz na wartość: brak pojęcia wartości i odpowiedzi na nią uniemożliwia
wyjaśnienie transcendencji odpowiedzi na wartość, zaś brak przeciwstawienia
bonum wobec ważności tego, co subiektywnie zadowalające, uniemożliwia
wyjaśnienie transcendencji uzyskiwanej przez osobę dzięki wolnemu dążeniu
do dobra. Rozumiejąc przez bonum to, co obiektywnie dobre dla danego bytu,
Tomasz wiąże je z samym tym bytem, kieruje je ku niemu, podczas gdy na
leżna wartości właściwa na nią odpowiedź apeluje do wolności i do transcen
dencji działającej osoby, kieruje ją ku wartościowemu bytowi, na który osoba
odpowiada.
Crosby zgadza się natomiast całkowicie ze św. Tomaszem co do r e a l n o ś 
ci d o b r a oraz co do tego, że z a w i e r a s i ę ono efektywnie w b y c i e ,
któremu przysługuje. Sądzi jednak, że Tomasz zbyt je w bycie roztapia, nie
dość ukazuje jego odrębność, czyniąc je jedynie aspektem bytu w zewnętrznej
perspektywie.
Główne osiągnięcia analiz von Hildebranda i Crosby’ego polegają zatem
na: 1. z r ó ż n i c o w a n i u pojęcia dobra czy w a r t o ś c i p o z y t y w n e j przez
wyróżnienie bytu w sobie wartościowego i skontrastowanie go z jednej strony
z tym, co jedynie subiektywnie zadowalające, z drugiej zaś z tym, co obiektyw
nie dobre dla osoby, a co miałoby zasadniczo odpowiadać tomistycznemu bo
num; 2. wskazaniu na odpowiadającą wartości w sobie należną jej odpowiedź.

CENTRALNOŚĆ OSÓB W ŚWIECIE WARTOŚCI
Crosby, polemizując z tomistyczną koncepcją bonum, stara się pokazać, że
wartość w sobie jest m e t a f i z y c z n i e od niego s i l n i e j s z a , zawiera się
bowiem w samym wartościowym bycie i nie jest określona - w przeciwieństwie
do przedmiotu dążenia - przez relację do czegoś innego. Ponadto wartość,
w y m a g a j ą c właściwej odpowiedzi - co, jak podkreśla Crosby, można uwa
żać za jedną z jej najgłębszych definicji istotowych - czyni swego nosiciela
g o d n y m takiej odpowiedzi. Wymaganie to nosi - przynajmniej w odniesieniu
do wartości moralnie znaczących - piętno absolutności; nie zakłada się w nim
więc, jak czynił to św. Tomasz, pragnienia bycia dobrym ze strony tego, kto
daną wartość napotyka. Tak ujęta wartość broni się przed Kuhnowskim okreś
leniem jej jako niebytu. Von Hildebranda i Crosby’ego analizy odpowiedzi na
wartość ukazują zarazem jaśniej teleologiczną rolę wartości - ich funkcjono
wanie w moralnym rozwoju człowieka poprzez apelowanie do jego wolności
i transcendencji - i przeciwstawiają się eudajmonizmowi przez wyraźne odró
żnienie wartości i tego, co subiektywnie zadowalające.
Oczywiste i podkreślane przez omawianych autorów stwierdzenie, iż owo
piętno absolutności wymaganej odpowiedzi noszą jedynie p e w n e wartości,
nasuwa jednak pytanie, czy zaproponowane odróżnienie podstawowych rodzą-
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jów ważności jest juz wystarczające dla możliwie adekwatnego ujęcia proble
matyki wartości - czy nie trzeba dokonać pewnych istotnych rozróżnień w ob
rębie tego, co von Hildebrand określa jako ważne w sobie, czyli jako wartość
w ścisłym i właściwym sensie. Rozróżnienia te wynikałyby właśnie ze ścisłego
związku wartości z bytami, którym przysługują, i stanowiłyby dalsze kroki na
drodze precyzowania różnych pojęć dobra czy wartości i kontrastowania ich na
drodze wskazanej przez Arystotelesa i obranej również przez przywoływanych
fenomenologów. Punktem wyjścia będzie dla nas stosunek wartości i osób8.
Propozycję takiego zróżnicowania wysunął na gruncie polskim Adam Ro
dziński w swoich rozważaniach dotyczących filozofii chrześcijańskiej jako per
sonalizmu9. Podstawowym zagadnieniem filozofii chrześcijańskiej - zauważa
Rodziński - są relacje międzyosobowe ujęte w aspekcie wartości. Filozofia
chrześcijańska jest bowiem filozofią osoby, osoba zaś, będąc ex definitione
wartością, „jako wartość pierwsza i bezwarunkowa daje początek całemu świa
tu wartości”10.
W ten sposób Rodziński przypisuje osobie i jej wartości pozycję szczególną.
Osoba jest wartościowa w wyjątkowy sposób, posiada bowiem wartość abso
lutną w innym, silniejszym sensie niż to, co w języku von Hildebranda okreś
lane jest mianem „ważności w sobie”, wartość różną w zasadniczy sposób od
innych odmian tej kategorii. Jedynie osoby są wartościowe par excellence,
w p e ł n y m s e n s i e m e t a f i z y c z n y m, wszelkie inne wartości zaś określa
ne tak przez von Hildebranda w różny sposób odniesione są do osób. Powie
dzieć można, że osoba j e s t wartością w sensie metafizycznym. Toteż Rodziń
ski określa ją właśnie jako wartość.
Fenomenologowie, zgodnie ze swoją zasadą opierania się na opisie bezpo
średniego doświadczenia (którym jest dla nich najpierw i przede wszystkim
spostrzeżenie zmysłowe) i poszukiwania poprzez ten opis istoty rozpatrywane
go przedmiotu, podkreślają - w polemice ze św. Tomaszem - zawieranie się
wartości w samym bycie, który ją posiada, i to, że na przykład wartości moralne
jako wartości „w sobie” partycypują w odpowiednich ideach. Wychodzą oni
niejako od powierzchni rzeczy i - w dążeniu do uchwycenia istoty czy idei
przedmiotu - mają naturalną tendencję do izolacji tego przedmiotu z jego
otoczenia, skłonność do pewnego atomizmu. Z drugiej jednak strony ich ten
dencja do starannego opisu danych prowadziła w historii tego ruchu do wysubtelnienia analiz doświadczenia jako całości, do wyjścia poza jego części czy
elementy, i pozwoliła pogłębić samo rozumienie doświadczenia, zdać sprawę
z jego skomplikowanej struktury i natury perspektywicznej, kierując uwagę ku
8 Charakterystyczne jest to, że zarówno von Hildebrand, jak i Crosby, chcąc ukazać specy
fikę wartości w sensie ścisłym - tego, co ważne w sobie - sięgają przede wszystkim do przykładu
godności człowieka.
9 Zob. A. R o d z i r i s k i , Na orbitach wartości, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998.
10 Tamże, s. 67.
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jego całości. Tendencja ta pozwoliła więc sformułować takie pojęcia, jak na
przykład „świat, w którym żyjemy” (niem. Lebenswelt). Napięcie między tymi
dwiema tendencjami - analizą i syntezą - stanowi swoistą siłę napędową badań
fenomenologicznych i prawdopodobnie wszelkiej twórczej pracy filozoficznej,
prowadząc między innymi do odróżnienia tego, co H. Conrad-Martius nazwała
nauką o pojawianiu się (niem. Erscheinungslehre), i ontologii czy metafizyki
jako nauki o istocie tego, co istnieje, a także do uświadomienia sobie przez
filozofów konieczności wyjścia poza czystą fenomenologię, pojmowaną jako
pozostawanie w granicach opisu danych bezpośrednich świadomości.
Von Hildebrand określa - w duchu atomizującej analizy - wartość jako to,
co ważne „w sobie”, co zawarte jest w bycie, który ją posiada, i co nie wymaga
do swego poznania odniesienia do czegokolwiek poza tym bytem. Co jednak
oznacza „zawieranie się” czegoś w pewnym bycie i czy zwrot ten znaczy to
samo w odniesieniu do różnych rodzajów bytu - osób, istot żywych czy przed
miotów materialnych? Jakie warunki spełnić musi pewien byt, aby mógł za
wierać w sobie wszystko, co jest potrzebne do jego poznania?
Weźmy pod uwagę przedmiot, który w klasycznej fenomenologii uchodzi
za poznawany najbardziej bezpośrednio - dane zmysłowe, zwłaszcza barwne
„daty zmysłowe” - i wyobraźmy sobie, że każdy z nas widzi jednobarwnie, ale
każdy „naprawdę” w jakimś innym odcieniu. Wydaje się oczywiste, że w sytua
cji takiej żaden człowiek nie posiadałby w ogóle pojęcia barwy ani nie znałby
owego jej odcienia, w którym „naprawdę” widzi świat. Wszyscy byliby achromatami. Na to bowiem, aby rozpoznać pewną barwę, trzeba mieć również
dostęp do innych barw - trzeba posiadać zakodowane w naszym osobistym
modelu świata spektrum, które pozwala odnieść daną barwę do innych i odróż
nić ją od nich. Model ten nie jest jednak dany w fenomenologicznym sensie
bezpośredniej danej świadomości - nie jest spostrzegany - a funkcjonuje nie
jako w tle spostrzegania przez to, że je umożliwia. Jest niejako podmiotowym
odpowiednikiem „świata, w którym żyjemy”. Aby do niego dotrzeć, trzeba
wyjść poza teren doświadczenia fenomenologicznego ku ontologii czy metafi
zyce traktowanej całościowo, kontekstualnie.
Przyjrzyjmy się jednak bliżej obrazowi świata, jaki zdaje się ukazywać
w świetle chrześcijańskiego personalizmu.
W personalizmie tym świat postrzegany jest jako stworzony przez Boga
i skierowany ku Bogu. Bóg - jego cel i Stwórca - jest trójosobową jednią, której
Osoby połączone są węzłem miłości, i sam j e s t m i ł o ś c i ą . Stworzył On świat
dla ludzi jako osób będących Jego obrazem i podobieństwem (por. Rdz 1,
26.27) i mających za zadanie kierować się ku Niemu poprzez działania miłości,
prowadzące do ich uświęcenia i do podnoszenia reszty stworzenia ku Niemu.
Jako obraz, imago Dei, człowiek posiada szczególną godność, związaną z wol
nością wyboru dobra - ale także zła - i z konieczną dla tej wolności rozumnoś
cią. Jak podkreślił Kuhn, wartości jako dobro związane są nierozerwalnie z dy

84

Andrzej PÓŁTAWSKI

namiczną wizją rzeczywistości, z rozwojem moralnym osób i z ich zadaniem
podnoszenia ku Bogu siebie samych, swoich bliźnich i reszty bytu stworzonego.
W obrazie tym godność po prostu, jako aspekt doskonałości i wszechmocy,
przysługuje Bogu jako najwyższemu bytowi osobowemu. Na tym świecie zaś
jedynym bytem osobowym jest człowiek, jako istota wolna i rozumna, o b r a z
- imago Boskiego wzorca. Wszystkie inne byty stworzone noszą w sobie z jed
nej strony ślad swego Stwórcy, z drugiej zaś są w różnych aspektach wartościo
we w tym sensie, że stanowią elementy świata, o którym Bóg orzekł, że jest
dobry (por. Rdz 1, 10.12.19.21.25). Dopiero jednak stworzywszy człowieka,
Bóg powiedział, że Jego stworzenie jest b a r d z o dobre (por. Rdz 1, 31)11.
Jeśli spróbujemy wyobrazić sobie świat zawierający wyłącznie nieożywioną
materię, to wydaje się nonsensem doszukiwanie się w nim samym wartości czy
dobra - chyba że odwołamy się do osądu Boga-Stwórcy z Księgi Rodzaju Boga, który nie zawiera się w świecie i który widzi go w perspektywie swych
stwórczych planów. Świat, zawierający dodatkowo istoty żywe niebędące oso
bami, posiadałyby niewątpliwie wiele aspektów wartościowych z punktu wi
dzenia tego, co dobre dla rozwoju tego czy innego gatunku. Ponadto można by
oceniać go jako całość ze względu na ogólnie potraktowaną możliwość i per
spektywy rozwoju życia (nasuwa się jednak pytanie, kto miałby te rozważania
przeprowadzić - znowu musiałaby to być istota spoza świata).
Dla von Hildebranda byty „ważne w sobie” to, oprócz wartości ontologicznych, w tym osób i ich godności, wartości moralne i estetyczne. Wartości es
tetyczne, rozpatrywane w kontekście ludzkiego świata, a nie jedynie w przeży
ciu delektującego się nimi człowieka, są nie tylko wielorako powiązane z mo
ralnymi - przypomina się tu adagium Norwida „piękno na to jest, by zachwy
cało / Do pracy - praca by się zmartwychwstało”12 - ale także w oczywisty
sposób kierują się ku kontemplującej je osobie. Wartości moralne są więc
najważniejszą grupą, którą należy tu rozważyć.
Zastanawiając się nad zagadnieniem podstaw wartościowania moralnego,
Rodziński zauważa, że von Hildebrand „wbrew pozorom daleki raczej jest od
wydobycia z ontycznej wartości osób ludzkich wspólnej im wszystkim godności
naturalnej jako uniwersalnego parametru wartościowania moralnego” - idzie
on „w kierunku uznania każdej cnoty za osobną rodzajowo «wartość moralną»,
której solidarność z innymi cnotami pozostaje wobec tego i w gruncie rzeczy
tajemnicą”13. Jest to zwrócenie uwagi na wspomnianą fenomenologiczną ten
dencję do analitycznego atomizowania rzeczywistości. Oczywistą jest bowiem
11 Por. J a n P a w e ł II, Tryptyk rzym ski Medytacje, Wydawnictwo św. Stanisława BM,
Kraków 2003, s. 19n.
12 C. N o r w i d, Promethidion, w: tenże, Pisma wybrane, red. J. W. Gomulicki, t. 2, Poematy,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983, s. 293.
13 R o d z i ń ski, dz. cyt., s. 98, przypis 4. Rodziński wiąże ten brak z nierelacyjną koncepcją
wartości von Hildebranda.
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rzeczą, że pewna konkretna cnota nie tyle zawiera w sobie swoją charakterys
tykę, ile charakteryzuje osobę, która się nią odznacza. Można co najwyżej
powiedzieć, że charakterystyka ta zawiera się w odpowiedniej idei, ale i tu
trzeba chyba stwierdzić, że jeśli idea taka istnieje, to jest to raczej idea osoby
posiadającej daną cnotę w najwyższym stopniu.
Sądzę, że zasadnicze odróżnienie godności czy ważności osób od wszelkich
innych wartości i odniesienie owych innych wartości do osób ukazuje się jako
oczywiste natychmiast, gdy zwróci się na nie uwagę. Wydaje się ono także
istotne dla lepszego zrozumienia natury wartości - dla zrozumienia, że - zgod
nie z tradycją wywodzącą się od myśli Platona, przez myśl Arystotelesa i scho
lastykę aż do czasów Gilsona, Kuhna, von Hildebranda i Crosby’ego - wartości
są konstytutywne dla świata, w którym żyje człowiek, a także dla zrozumienia
tego, w jaki sposób różne odmiany wartości są dla tego świata konstytutywne.
A jest to w istocie cały świat, skierowany ku Bogu i w pewnym sensie obejmu
jący także Boga - świat, którego nie można naprawdę zrozumieć bez odniesie
nia do Niego.

TRZY TYPY METAFIZYKI
Giovanni Reale odróżnił w historii filozofii greckiej i chrześcijańskiej trzy
paradygmaty metafizyki, z których każdy wchłaniał kolejno poprzedni. Są nimi:
1. Grecki paradygmat henologiczny - metafizyka jedności i wielości, zapo
czątkowana przez presokratyków (nie tylko eleatów). Akademicy zachowali
nadrzędność jedności-dobra nad bytem, traktując je jako zasadę, z której wy
wodzi się sam byt. W neoplatonizmie problem jedności stał się kluczowy na
wszystkich poziomach rozważań.
2. Metafizyka bytu, esse - zapoczątkowana w pewnym sensie przez Parmenidesa, częściowo rozwinięta przez Platona i skodyfikowana w Metafizyce
przez Arystotelesa, który włączył metafizykę „jednego” w ontologię, utożsa
miając byt i jedność. Arystoteles zaprzeczył pierwszeństwu „jednego” wobec
bytu i zdefiniował metafizykę jako naukę o bycie jako bycie, wyrażając w ten
sposób jej nowy paradygmat jako ontologii i przeciwstawiając go paradygma
towi Platońskiemu. Ojcowie Kościoła, uznając wyższość jedności, starali się
pogodzić te paradygmaty, scholastycy zaś przyznali pierwszeństwo bytowi.
3. Nowy paradygmat metafizyki, który pojawił się w chrześcijaństwie, a mia
nowicie metafizyka osoby. O ile w myśli greckiej persona nie posiadała statusu
absolutnej wyższości aksjologicznej wśród bytów, w chrześcijaństwie Syn Boży,
przyjmując ludzką naturę, daje osobie ludzkiej taką całkowitą przewagę.
W myśli św. Augustyna i św. Tomasza cała problematyka metafizyczna skon
centrowana jest na człowieku, co wyraża św. Tomasz, pisząc: „Persona significat id quod est perfectissimum in tota natura scilicet subsistens in rationali
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natura” . Szczególnie wyraźnym przykładem metafizyki osoby jest - zdaniem
Realego - Osoba i czyn Karola Wojtyły15.
Powiedzieć można zatem, że metafizyczna spekulacja tradycji grecko-chrześcijańskiej przechodziła od najwyższego abstraktu jedności, poprzez bar
dziej już konkretny paradygmat bytu jako bytu, do najwyraźniejszego dla nas
konkretu, którym jest osoba16 - konkretu, z którym mamy niejako najbardziej
bezpośrednio do czynienia, będąc sami osobami, ale być może przede wszyst
kim dlatego tak nam bliskiego, że życie człowieka przebiega w świecie osób, że
jest - lub przynajmniej, dla jego prawidłowego rozwoju, winno być - ukierun
kowane przede wszystkim na osoby.
Omówiony tu proces kolejnego zawężania czy raczej stopniowego różnico
wania się platońskiego „dobra” idzie po tej samej linii, przechodząc od trans
cendentnej i abstrakcyjnej „jedności” do tożsamości z bytem (który w ujęciu
św. Tomasza zrelatywizowany jest do dążenia, a więc w gruncie rzeczy do
osoby), ku „wartościom w sobie” von Hildebranda. Ostatecznie zaś, w paradyg
macie personalistycznym, proces ten prowadzi - w propozycji sformułowanej
wyraźnie przez Rodzińskiego, ale wpisującej się, choćby w myśl przytoczonego
wyżej cytatu z Sumy teologicznej, w naturalny sposób w ten paradygmat (po
wiedzieć nawet trzeba: precyzującej właściwy sens personalizmu jako metafi
zyki osoby) - do wyróżnienia osoby jako wartości czy dobra par excellence.
Prowadzi on zatem do wyróżnienia tego, co jest wartością w innym i bardziej
podstawowym sensie niż wszystko inne nazywane tak z jakichkolwiek wzglę
dów - i do czego wszystkie inne wartości się odnoszą jako do swojego źródła.

14 Św. T o m a s z z A k w i n u , Summa theologiae, I, q. 29, a. 3.
15 Zob. G. R e a 1e, / tre paradigmi metafisici creati dal pensiero greco e dal pensiero cristiano,
w: Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia
z okazji 70. urodzinys. 249-258; zob. też: t e n ż e , Saggio introduttivo, w: K. Wojtyła, Persona e atto,
Rusconi Libri, Santarcangelo di Romania 1999, s. 16n.
16 Prawidłowość ta zdaje się potwierdzać prawo funkcjonowania umysłu ludzkiego, które
polega na przechodzeniu od szerokich ujęć ogólnych ku stopniowemu zawężaniu pojęć, co zau
ważył już Arystoteles.

JUDASZ BIBLIJNY

Bp Jan B. SZLAGA

CO PISMO ŚWIĘTE MÓWI O ZDRADZIE JUDASZA?
Kiedy Judasz stwierdził, iż wydał krew niewinną, mógł stanąć przed Jezusem
Chrystusem tak, jak stanął przed Nim Piotr. Piotr zdobył się na gorzki płacz,
gdy zobaczył Chrystusa skazanego na śmierć. Jak napisano: „Wyszedł na zew
nątrz i gorzko zapłakał” (Mt 26, 75). Judasz, który nie zdobył się na to, aby
w decydującym dla Jezusa Chrystusa momencie pokazać, że jest jednak z Nim,
nie podszedł do Chrystusa, by otrzymać Jego przebaczenie. I stąd, zamiast drogi
miłości i pojednania, została mu droga rozpaczy i śmierci.

Kim jest Judasz? Wszyscy wiemy i powtarzamy o nim, najkrócej wyrażając
zarys jego sylwetki duchowej, to, że okazał się zdrajcą Jezusa Chrystusa. W No
wym Testamencie mówi się o Judaszu dwadzieścia dwa razy. Być może warto
przytoczyć liczby tych odniesień w poszczególnych księgach. U św. Marka
wzmiankuje się go trzy razy, u Mateusza pięć, w Ewangelii według św. Łukasza
i w Dziejach Apostolskich łącznie wymieniany jest sześć razy, a u św. Jana
osiem razy. Jeżeli przyjmiemy, że kolejność przywołanych tutaj ksiąg oddaje
kolejność ich powstawania, to możemy powiedzieć, że zainteresowanie Juda
szem wzrasta. Im późniejsze księgi, tym częściej pojawia się ten na wskroś
negatywny bohater. Poszczególni autorzy ksiąg nowotestamentalnych nie prze
prowadzają analizy osobowości i duchowej sylwetki Judasza; dla nich istotne są
pewne szczegóły, które ukazały w całej rozciągłości to, co się dokonało między
nim a Jezusem Chrystusem, a właściwie co się dokonało w nim na szkodę
Jezusa Chrystusa.

JUDASZ CZŁOWIEKIEM PASCHALNYM?
t

Judasz, chociaż być może zabrzmi to dziwnie, jest także człowiekiem pa
schalnym. Razem z Chrystusem udał się na Paschę Jego męki, śmierci i zmar
twychwstania. „Oto idziemy do Jerozolimy” (Mt 20, 18), oświadczył Jezus
uczniom i wszyscy solidarnie wzięli udział w tej drodze. Judasz dostąpił także
udziału w wielkich pierwszych wydarzeniach paschalnych, aż do Ostatniej Wie
czerzy włącznie. Jedyne pytanie, jakie się tu jawi, dotyczy samego uczestnictwa
w Eucharystii: czy przyjął chleb podany przez Chrystusa, czy też wcześniej
wyszedł załatwiać swoje sprawy? Paschalność Judasza jest więc tylko częścio
wa. Końca Paschy Jezusa Chrystusa nie doczekał. Pogrążony w rozpaczy, sam
zakończył swoje życie.
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Zdrada, która się dokonała w gronie Dwunastu, a więc w ścisłym gronie
Apostołów Jezusa Chrystusa, niektórym autorom wydaje się tak nieprawdo
podobna, że uważają Judasza za postać symboliczną, a więc za człowieka, który
w rzeczywistości nie istniał. Sądzili tak na przykład J. M. Robertson, W. B.
Smith czy G. yolkmar1. Autorzy ci mówią, że samo imię Judasz, zapisane
w transkrypcji hebrajskiej jako Jhwdh, a odczytywane według cyfrowej war
tości poszczególnych liter, daje sumę trzydzieści, a więc jest niejako przełoże
niem tego, co stało się dla Judasza motywem zdrady - osiągnięcia owych trzy
dziestu sztuk srebra, czyli trzydziestu srebrników, które otrzymał on w zamian
za wskazanie miejsca pobytu Chrystusa, a następnie samego Chrystusa. Nie
którzy mówią, że Judasz jest symbolem narodu (Juda), który zdradził swojego
Mesjasza.
Wielu zapewne chciałoby, aby postać Judasza była niehistoryczna, ale
Ewangeliści nie ukrywają zła, chociaż często jawi się ono jako wprost niepraw
dopodobne. Nie stanowi to jednak powodu, aby zaprzeczać jego historyczności.
Są wśród wydarzeń ewangelicznych i takie, które kompromitują środowisko,
w którym Jezus wzrastał, na przykład mieszkańców Nazaretu czy tłumy groma
dzące się przed rezydencją Piłata, czy też tych, którzy Jezusa ukrzyżowali. Jest
wreszcie Piotr, który wyparł się Chrystusa. Te wydarzenia i wiele innych rzu
cają cień na ludzi czasu i środowiska Jezusa Chrystusa. Ewangeliści nie prze
milczają tych faktów. Dają bowiem wierny i rzetelny zapis epoki, w której
przypadło żyć Jezusowi Chrystusowi. Można w tym miejscu przypomnieć, że
to właśnie starzec Symeon wypatrzył w przyszłości odejście narodu wybranego
od Mesjasza, kiedy mówił: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powsta
nie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2, 34).
Wszystko to, łącznie z mieczem, który przeszyje serce Matki, stanie się po to,
„aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 35).
Jako jedynie ciekawostkę odnotujmy więc tę bądź co bądź szczególną in
terpretację osoby Judasza jako człowieka, który nie istniał. Istniał on i głęboko
wszedł w świadomość ludzi swojego czasu, zwłaszcza grona apostolskiego, któ
re pierwsze miało okazję przeżywać rozgoryczenie z powodu faktu, iż jeden
z nich był zdrajcą. Kiedy Chrystus zapowiadał zdradę w Wieczerniku, pytali
wszyscy: czy to ja jestem, Panie? (por. Mt 26,22). Wszyscy zatem mogli żywić
podejrzenie co do swojej stałości i obawiali się zachwiania w swojej wierze.
Ostatecznie jednak był to Judasz. Idźmy zatem śladami relacji nowotestamentalnej.

1
Zob. G. S c h 1a g e r, Die Ungeschichtlichkeit des Verraters Judas, „Zeitschrift fur Neuetestamentliche Wissenschaft”, 1.15 (1914), s. 50-59.
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JEDYNY UCZEŃ Z JUDEI
We wszystkich katalogach Apostołów Judasz wymieniany jest na ostatnim
miejscu, z komentarzem, że jest tym, który zdradził Jezusa czy też miał Go
zdradzić. Jak podaje św. Jan (por. 6,71; 13, 2.26), Judasz był synem Szymona.
O przydomku „Iskariota” mówią oprócz Jana również Marek i Mateusz. Za
pewne w tym przydomku Judasza obecny jest zapis jego pochodzenia, a mia
nowicie to, iż był on mężem z Karijot w Judei, co miałoby znaczyć, że był on
jedynym Apostołem, który pochodził spoza Galilei, a zatem był Judejczykiem.
Jak wspomniałem, imię Judasza pojawia się w Nowym Testamencie dwa
dzieścia dwa razy, ale zapowiedzi czynu Judasza czy też dotyczące go relacje bądź
aluzje do niego są znacznie częstsze i można je napotkać trzydzieści sześć razy.
Ewangeliści nie pomijają również okoliczności śmierci Judasza, który popełnił
samobójstwo, przerażony następstwami swojej zdrady. Kiedy stwierdził, iż jego
pieniądze stały się zapłatą za krew niewinną, zdjęty żalem po popełnionej zdra
dzie, odniósł srebrniki do świątyni i chciał zwrócić arcykapłanom, od których je
otrzymał. Ponieważ ich nie przyjęto, zakończył życie samobójstwem (por. Mt 27,
3-10). Mateusz nie wskazuje miejsca, gdzie Judasz się powiesił, mówi jednak
o związku jego śmierci z Polem Krwi, zwanym też Polem Garncarza, które za
kupiono w celu grzebania cudzoziemców. Mateusz widzi głębszy sens w tym
zdarzeniu, kiedy przytacza słowa proroka Jeremiasza, mówiąc, iż „wzięli trzy
dzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela. I dali je
za Pole Garncarza, jak mi rozkazał Pan” (27,9-10). Inna jest wersja podana przez
św. Łukasza w Dziejach Apostolskich, chociaż Łukasz również nawiązuje do Pola
Garncarza. Mówi on, że za pieniądze nabyte za zdradę Judasz kupił ziemię i na
niej popełnił samobójstwo, a „spadłszy głową na dół, pękł na pół, i wypłynęły
wszystkie jego wnętrzności” (Dz 1,18). „Nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi” (Dz 1,19). Dla św. Łukasza spełnia się przewi
dziana przez proroka w Psalmach okoliczność, iż opustoszeje dom Judasza i nikt
w nim nie zamieszka, a urząd jego obejmie inny (por. Dz 1,20). W wersji Wulgaty
było to jeszcze bardziej przejrzyste, wszak św. Hieronim napisał: „episcopatum
eius accipiat alter” (Ps 108,8) - „biskupstwo jego (wyraźne odniesienie do urzę
du apostolskiego) niech przejmie inny”. I podobnie jak Mateusz, tak i Łukasz
w Dziejach Apostolskich stwierdza, iż spełniło się to, co miało nastąpić, a zatem,
że się po prostu wypełniły Pisma. Apostoł Judasz okazał się uczniem, który nie
dochował wierności Chrystusowi. Sprzeniewierzył się, aby pójść swoją drogą.

SEKRET POCHODZENIA JUDASZA
Pytajmy dalej, kim był Judasz, zanim powołany został przez Jezusa Chrys
tusa do grona apostolskiego. O pozostałych uczniach wiemy, iż byli rybakami,
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a o Mateuszu, że był celnikiem. Ani łowienie ryb, ani nawet skądinąd niego
dziwy urząd celnika pobierającego podatki na rzecz Rzymian nie zaszkodziły
uczniom w nowej drodze, którą obrali, idąc za Jezusem Chrystusem. Zajęcia te
nie sprawiły jednak, że zapatrzyli się oni w wartości materialne.
O
pochodzeniu Judasza nie wiemy wiele, choć wiele możemy się domyślać.
Nie zawsze domysły są wiarogodne, ale zapewne rysują pewien obraz jego
osobowości. Chciałbym w tym miejscu przytoczyć dwie opinie na temat Judasza
i jego pochodzenia, które między innymi pojawiły się w polskiej literaturze
pięknej. Pierwsza z nich pochodzi z utworu Judasz z Kariothu Karola Huberta
Rostworowskiego2. Utwór ten ukazuje dramat Judasza, który jako człowiek
małego formatu, fałszywie pojmujący naukę Jezusa, zdradził Boga z lęku przed
cierpieniem i śmiercią. Nie dorósł do roli świadka Jezusowej męki, śmierci
i zmartwychwstania. Będąc człowiekiem, który mógł stać się paschalnym świad
kiem Chrystusa, zatrzymał się niejako na krawędzi samego wydarzenia. Sło
wami jego żony Rostworowski powtarza, niby refren, że Judasz „sklepik miał
otwarty do wieczora”; był szczęśliwy w swoim zawodzie, któremu zapewne
poświęcał się ze wszystkich sił. Odwołany nagle przez Chrystusa, poczuł się
obcy, nie mogąc się odnaleźć w Jego nowej rzeczywistości. Widział ją zapewne
inaczej, po swojemu.
Jak czytamy w Encyklopedii katolickiej , w swoim dziele Jezus z Nazarethu
Roman Brandstaetter wpisał zdradę Judasza w wymiar Bożego planu zbawie
nia. Przedstawił go jako ubogiego handlarza pachnideł. Judasz zdradził Jezusa,
ponieważ widział w Nim fałszywego proroka, który zagrażał jego szczęściu.
Szczęście dla Judasza miało polegać na wzbogaceniu się. W utworze Brand
staettera Judasz, nawet będąc Apostołem, nie zaprzestał wykonywania swojego
zawodu, ale trudnił się obnośnym handlem pachnidłami, na wartości których
dobrze się znał.
Tego rodzaju przedstawienie postaci Judasza można poprzeć tekstem sa
mej Ewangelii. Na sześć dni przez Paschą, kiedy Jezus przybył do Betanii,
został w sposób wyjątkowy uczczony przez Marię, siostrę Łazarza i Marty.
Maria wylała na stopy Jezusa funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego. Wówczas, jak pisze św. Jan, „dom napełnił się wonią olejku” (J 12, 3).
Wtedy też odezwał się Judasz, który wypomniał Marii, ale pewnie i Chrystuso
wi, ten zbyteczny, jak mu się wydawało, czyn, bo można było olejek sprzedać za
trzysta denarów i rozdać je ubogim (por. J 12,5). Komentarz ten był nieszczery.
Ewangelista pisze, iż Judasz powiedział to „nie dlatego, że dbał o biednych, ale
ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano” (J 12, 6).
*3

/I

2 Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967.
3 Zob. hasło „Judasz Iskariota”, Encyklopedia katolicka, t. 8, Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 2000, kol. 212.
4 Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1968-1969.

Co Pismo Święte mówi o zdradzie Judasza?

93

Czytając tę wypowiedź św. Jana, jego świadectwo o Judaszu, można już
w tym miejscu zadać pytanie, które zapewne niejednokrotnie powróci, kiedy
będziemy spotykać informacje i aluzje dotyczące Judasza, a mianowicie, jak się
stało to, że Jezus nie ochronił swojego ucznia przed zdradą albo też dlaczego
powołanie apostolskie, które otrzymał Judasz, nie uratowało go przed wyda
niem Mistrza? Jezus doskonale wiedział, kto jest Apostołem, który okaże się
zdrajcą. Dlaczego nie przeciwdziałał tej zdradzie? Zapewne odpowiedzi szukać
by trzeba w wielu wypowiedziach Chrystusa, między innymi w Jego przypo
wieści o pszenicy i chwaście (por. Mt 13,24-30), w której mówił, że rosnąć obok
siebie musi dobro i zło, a dopiero w czasie żniwa okazuje się, co jest na pewno
dobre, a co złe. Wówczas łatwiej można, nie niwecząc dobra, rozprawić się ze
złem. Judaszowi także przypadła łaska dojrzewania, choć dokonywało się ono
w pewnym sensie poza wspólnotą z Jezusem Chrystusem. Zapewne często
spotykał się wraz z Nim i innymi uczniami, znał bowiem miejsce, gdzie prze
bywał Jezus Chrystus, ale wszystko to miało służyć jedynie jego własnym inte
resom i im było podporządkowane.

PRZEDMIOT ZDRADY JUDASZA
Kolejne pytanie, które chciałbym postawić, dotyczy przedmiotu zdrady
Judasza. Co - i jak - Judasz zdradził? Czego jest zdrajcą? Czy samego Jezusa
Chrystusa, czy Jego sprawy? Czy jest on zdrajcą przypadkowym?
W zapisie życia Judasza nie ma jednak niczego przypadkowego. Jest on
uczniem, który wprawdzie niezbyt często pojawia się na kartach Nowego Tes
tamentu, ale zawsze sytuuje się w tym samym kontekście miłowania pieniądza,
a nadto obcości, która oddziela go od środowiska apostolskiego. Tym, co Ju
dasz faktycznie wydał, było zaś miejsce przebywania Jezusa Chrystusa, a zdra
dził Jego samego. Z lektury Nowego Testamentu wiemy, że Jezusa Chrystusa
chciano pojmać wiele razy, ale ci, którzy nosili się z tym zamiarem, nigdy nie
byli pewni, czy nie wywołają niepotrzebnych rozruchów albo też czy nie narażą
się ludziom zapatrzonym w Chrystusa i zapamiętale za Nim podążającym. Poj
mania należało zatem dokonać niejako „na gorąco”, ale zarazem w wielkim
spokoju, aby nie prowokować zbędnej sensacji. Mogła się ona pojawić później,
tak jak się to rzeczywiście stało, ale Jezusa należało pojmać spokojnie, bez
rozgłosu. Nie chciano też mącić świątecznej radości Żydów. Zapewne nie wy
baczyliby oni tego tak łatwo Piłatowi i okupacyjnym wojskom rzymskim. Ju
dasz zatem okazał się człowiekiem bardzo potrzebnym tym, którzy ostatecznie
dokonali pojmania Jezusa Chrystusa i doprowadzili Go przed urzędy żydow
skie, a następnie postawili Go przed Piłatem.
Aresztowanie dokonało się w Ogrodzie Oliwnym, gdzie Jezus Chrystus
przychodził z uczniami na modlitwę, gdzie modlił się wraz z nimi, albo oddalał
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się od nich „na odległość około rzutu kamieniem” (Lk 22,41) i modlił się sam
przez całą noc. Św. Jan pisze, że kiedy Jezus udał się do Ogrodu Getsemani, za
potok Cedron, niejako wyszedł On naprzeciw tym, którzy mieli Go pojmać.
Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, gdyż Jezus i uczniowie często się tam
gromadzili (por. J 18,1-2). „Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od
arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią”
(J 13, 3). Judasz zabezpieczył się, aby jego czyn, polegający na wskazaniu
Mistrza, został wykonany bezbłędnie. Judasz wykorzystał zatem znajomość
miejsca. Bywał tam z Jezusem, bywał z innymi uczniami. Teraz przyszedł po
to, aby wskazać Jezusa.
Może to dziwić, ale uczniowie wyczuwali napięcie podczas Ostatniej Wie
czerzy, kiedy to Jezus zapowiedział, iż jeden z nich Go zdradzi. Nie byli jednak
pewni, kto z nich jest zdrajcą. Kiedy Apostołowie jeden po drugim zaczęli
zadawać pytania, Jezus odpowiedział, iż zdrajcą jest ten, który właśnie macza
z Nim chleb w misie. Kiedy Judasz zapytał, czy chodzi o niego, Jezus potwier
dził swoje słowa, mówiąc: Tak, to ty. Judasz został przez Jezusa niejako zachę
cony: „Co masz uczynić, czyń prędzej” (J 13, 27). Jeszcze wówczas uczniowie
nie zorientowali się w całej sytuacji. Byli przekonani, że Judasz idzie kupować
dla nich coś na święta. Był bowiem tym, któremu powierzono sprawy ma
terialne grona apostolskiego. Judasz wyszedł. „A była noc” (J 13, 30).

UCZESTNIK OSTATNIEJ WIECZERZY
Nadszedł czas, aby zapytać, czy Judasz był uczestnikiem Wieczerzy Pań
skiej. Odpowiedzmy, że był nim tylko do pewnego momentu. Mógł być czło
wiekiem paschalnym, ale nie doczekał końca Paschy. Wydaje się, że w tym
kontekście trzeba też patrzeć na pewne konsekwencje jego czynu. Nie doczekał
również przyjęcia chleba podawanego przez Jezusa Chrystusa, chleba, który
odtąd miał oznaczać materię sakramentu Jego obecności. Judasz wyszedł w noc.
Św. Jan, i tylko on, zauważył właśnie, że Judasz wyszedł, „a była noc”. Infor
macja ta jest właściwie zbędna. Wiadomo przecież, że wieczerze paschalne
odbywały się wieczorem, a zatem, wychodząc z domu, w którym spożywano
wieczerzę, wychodziło się w noc. Dla św. Jana szczegół ten ma jednak znaczenie
symboliczne. Autor ten wykorzystywał każdą okazję, aby ukazać głębię oko
liczności, które często przekonująco mówią o tym, co się wydarzyło i kim jest
bohater danego zdarzenia. Judasz wybrał noc i podczas nocy tej dokonał czy
nów, które zrodzone były z ducha przemocy, ze złego ducha kłamstwa, z nie
nawiści. To właśnie w tę noc wskazał on pocałunkiem Jezusa Chrystusa i w spo
sób jednoznaczny dla pragnących aresztować Jezusa Chrystusa niejako z ciem
ności nocy wydobył Jego osobę. „Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?”
(Łk 22, 48). To zapytanie Jezusa Chrystusa nie doczekało się odpowiedzi.
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Judasz spełnił to, za co wcześniej otrzymał pieniądze. Dotrzymał umowy. Po
mógł Sanhedrynowi w przeprowadzeniu do końca planu: tak aresztować Jezu
sa, aby dokonało się to bez rozgłosu, spokojnie, bez manifestacji.

CENA ZDRADY
Wartość trzydziestu srebrników również wymaga komentarza. W wypowie
dziach Ewangelistów brak jest nazwy monety, którą zapłacono Judaszowi.
Mówi się tylko o tym, że było to srebro, trzydzieści kawałków srebra. Jest
sprawą niemal oczywistą, że mowa jest o trzydziestu syklach w srebrze, co
w czasach Jezusa Chrystusa odpowiadało wartości stu dwudziestu denarów.
Denar oznaczał zaś przeciętne wynagrodzenie za dzień pracy. Jeden denar
był także stawką rocznego osobistego podatku, jaki należał się cezarowi. Os
tatecznie zatem, biorąc pod uwagę parytet tej wartości monetarnej, możemy
powiedzieć, że Judasz otrzymał za wydanie Chrystusa zapłatę będącą równo
wartością czteromiesięcznego wynagrodzenia robotnika. Jak mamy prawo są
dzić, był to dla niego znaczny zysk. A może tylko tyle utargował? Możliwe, że
skoro uznał, iż Mesjasza nie stać na żadne sukcesy, za sukces poczytał sobie
samo zdobycie pieniędzy. Otrzymał tyle, ile obiecali mu kierujący aresztowa
niem Chrystusa. Wnet przekonał się jednak, że była to zapłata za krew nie
winną. Odszedł i powiesił się. Los ucznia zakończył się zatem tragicznie.

PRZYCZYNY DRAMATU JUDASZA
Zapytajmy w tym miejscu, po dokonaniu przeglądu nowotestamentalnych
zapisków o osobie Judasza i o jego czynie, co stało się w tym człowieku i co
doprowadziło do tego, że jego życie zakończyło się tak tragicznie? Odpowiem
na to pytanie nieco szerzej podchodząc do tragedii Judasza. Nie tylko koniec
jest bowiem w jego życiu tragiczny. Na pewno przeżywał on tragedię od samego
początku swojego apostolatu. Powołany przez Chrystusa, a więc obdarzony
Jego łaską, łaski tej nigdy do końca nie pojął. Nigdy nie współpracował z nią
tak, aby wyzbyć się swoich przyzwyczajeń, których istotę stanowiło umiłowanie
pieniądza. Nie miał dość siły, aby zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem.
W swojej relacji o powołaniu Dwunastu św. Marek przekazuje taką oto
refleksję: „I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich
na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc
Dwunastu” (Mk 3,14-16). Tu następują imiona, a na zakończenie, jak wspom
niałem wcześniej, pojawia się imię Judasza Iskarioty, który Go wydał. W zapisie
św. Marka bardzo interesujący jest przede wszystkim jeden szczegół. W polskim
przekładzie zaproponowano słowa: „aby Mu towarzyszyli”. W tekście orygi
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nalnym zapis jest następujący: „tva cooiv
avxov” co znaczy: „aby z Nim
byli”. Istotą zadań, jakie wzięli na siebie Apostołowie, było zatem to, iż mieli
oni stanowić jedno z Jezusem Chrystusem. Czy Judasz stanowił tego rodzaju
jedność z Jezusem? Można śmiało powiedzieć, że od samego początku jedności
takiej nie było. Judasz dał się prowadzić złemu duchowi, więc jak mógłby sam
wypędzać złe duchy? Czy szatan może wypędzać szatana? Czy drogi Judasza,
o których wspominają autorzy ksiąg Nowego Testamentu, schodziły się z drogą
Jezusa? Czy zadał sobie choć trochę trudu, aby Go poznać? Apostołowie często
pytali Jezusa, kim jest? Co to znaczy, że jest drogą? Jak jest z widzeniem Ojca?
„Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (J 14, 8). Sprawdzali Jego rany.
Zawsze byli blisko Niego. Judasz nie był z Jezusem Chrystusem, był człowie
kiem z grona apostolskiego, ale był zarazem obcy dla Apostołów. Był on w spo
sób uczuciowy związany z umiłowaniem spraw materialnych. Jak pisze Mate
usz, Judasz nosił trzos i chował dla siebie to, co zbierano dla wspólnego celu.
Nie jest zatem sprawą obojętną, jak popatrzymy na to, co się dzieje z Juda
szem pod koniec działalności Jezusa Chrystusa i pod koniec życia samego
Judasza. Wówczas drogi te najbardziej się rozchodzą. Judasz nieobecny wtedy,
gdy decydują się losy Jezusa Chrystusa i Jego droga przez mękę, jest nieobecny
przy Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Podczas Ostatniej Wieczerzy, w czasie,
kiedy Jezus Chrystus miał objawić do końca swoją miłość, dając siebie jako
zadośćuczynienie za grzechy świata, nie było już Judasza. Judasz załatwiał
wtedy swoje interesy z Sanhedrynem i jego przedstawicielami.
Zwróćmy dalej uwagę na to, że kiedy Judasz stwierdził, iż wydał krew
niewinną, mógł stanąć przed Jezusem Chrystusem tak, jak stanął przed Nim
Piotr. Piotr zdobył się na gorzki płacz, gdy zobaczył Chrystusa skazanego na
śmierć. Jak napisano: „Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał” (Mt 26, 75).
Judasza nie było stać na to, aby podejść do Jezusa i prosić Go o przebaczenie.
Zdecydował jedynie, aby pieniądze otrzymane za wydanie Jezusa oddać arcy
kapłanom, oni jednak ich nie przyjęli. Judasz, który nie zdobył się na to, aby
w decydującym dla Jezusa Chrystusa momencie pokazać, że mimo swojej wie
lokrotnie okazywanej słabości, doskonale znanej współtowarzyszom z grona
Dwunastu, jest jednak z Nim, nie podszedł do Chrystusa, by otrzymać Jego
przebaczenie. I stąd, zamiast drogi miłości i pojednania, została mu droga roz
paczy i śmierci.
Judasz, nie spełnił zatem zadania, jakie Jezus Chrystus przeznaczył gronu
apostolskiemu. Ci przez Niego wybrani mieli z Nim być. Gdyby byli z Nim
wszyscy, wszyscy mieliby udział w łaskach, które wysłużył Zmartwychwstały.
Judasz był jednak nieobecny. Ostatecznie, kiedy Chrystus-światłość objawiał
siebie, kiedy „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,
1), Judasz wyszedł w ciemną noc.
Tragedia Judasza, ucznia Jezusa Chrystusa, jest zapisem historii życiowej
osoby o bardzo prymitywnej osobowości, bardzo czytelnie ukierunkowanej
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w stronę rozmiłowania w sprawach materialnych, choćby były one niewielkiej
wartości. Jeśli był sklepikarzem z Kariotu czy obnośnym sprzedawcą pachnideł,
zysk, który osiągnął, był jedynie małą wartością, ale Judasz rozmiłował się
właśnie w tych małych wartościach, zapomniawszy o tym, że jest wartość pierw
sza, wielka, najważniejsza - jest nią sam Mistrz. Nie miał dość sił, aby umiłować
Chrystusa taką samą miłością, jaką On miłował swoich uczniów, pozostała mu
zatem tylko nienawiść i zdrada, a potem nie żal, lecz rozpacz.
Czy Jezus Chrystus nie mógł uratować swojego ucznia od zdrady, a więc od
tragedii? Modląc się do Ojca, podzielił się On ze wszystkimi swoimi uczniami
i z całym Kościołem każdego czasu troską o to, „aby stanowili jedno” (J 17,21).
Odszedł zatem tylko syn zatracenia, jak mówił o nim Jezus w modlitwie do Ojca
(por. J 17,12).
Scenariusz, który Bóg zapisał w Starym Testamencie dla wydarzeń nowotestamentalnych, jest często bezlitosny. Musi się spełniać. Bóg nie chce nikogo
siłą zatrzymać przy sobie. Uczniowie mogli ratować Chrystusa w chwili pojma
nia, byli w jakiejś mierze przygotowani nawet do walki wręcz (Piotr miał przy
sobie miecz, który zapewne zabrał z wieczernika, uzbrajając się na wypadek
niebezpieczeństwa). Wtedy Jezus odpowiedział: „Muszą się wypełnić Pisma”
(Mk 14,49). Pismo jest święte, wszystko dzieje się tak, jak mówi Pismo. Według
Pisma Jezus miał być odrzucony, zdradzony, a następnie miał przejść gehennę
cierpienia i śmierci, aby dopiero wtedy pokazać wielkość Zmartwychwstania.

Hubert ORDON SDS

ANATOMIA JUDASZOWEJ ZDRADY
Ewangelia według św. Mateusza, zwracając uwagę na wewnętrzną przemianę
i skruchę Iskarioty oraz na płynące stąd zachowanie aż po rozpaczliwy ostateczny
krok, ukazuje człowieka, który poczuł się oszukany przez swoich wspólników.
Tylko tak bowiem można racjonalnie zinterpretować uświadomienie sobie przez
Judasza własnego uwikłania w skazanie Jezusa na śmierć, próbę naprawienia
popełnionego zła oraz zatrzymania wszczętego postępowania, a także głębokie
rozgoryczenie z powodu nieskuteczności tych zabiegów.

Postać i czyn Judasza Iskarioty bardzo wcześnie stały się przedmiotem
rozważań oraz dyskusji w Kościele apostolskim, o czym świadczą poświęco
ne tym zagadnieniom liczne teksty Nowego Testamentu. Już wówczas szu
kano odpowiedzi na palące pytania o moment podjęcia przez Judasza osta
tecznej decyzji wydania Jezusa i etapy jej podejmowania, o sposób realizacji
zdrady, o motywy działania niewiernego ucznia oraz jego dalsze losy czy nie bez szczególnych racji - o stan świadomości Chrystusa w trakcie rozgry
wającego się dramatu zdrady. Ponieważ grono uczniów straciło kontakt
z tragiczną postacią Iskarioty, pytania te nie znalazły satysfakcjonujących
i rozwiewających wszystkie wątpliwości odpowiedzi. Pozostały tylko wspom
nienia pewnych zachowań Mistrza oraz Judasza, a na podstawie wspomnień
tych nie tylko próbowano interpretować przyczyny i okoliczności samego
czynu, ale też snuto refleksje oraz wyciągano wnioski o charakterze dydak
tycznym. Wszystko to znalazło wyraz na kartach Nowego Testamentu w zróż
nicowanych relacjach o wydarzeniach, które dotyczą dramatu Jezusowego
ucznia1. Jego osoba, a zwłaszcza zasadnicze przyczyny kroku, który podjął,
nie uzyskały tam jednak definitywnego wyjaśnienia i nadal pozostają okryte
tajemnicą.
Na przestrzeni wieków podejmowano jednak różnorodne próby odsłonię
cia chociażby rąbka intrygującej tajemnicy. Wnikliwe analizy egzegetyczne,
a także dociekania teologiczne czy filozoficzno-psychologiczne rzuciły niewąt
pliwie sporo światła na odnotowane w tekstach Nowego Testamentu fakty
i przyniosły interesujące rezultaty. Obok wyników pogłębionych studiów po-

1
Krótki przegląd rozbieżności w przekazach oraz „historycznie niewytłumaczalnych” danych
znaleźć można w: Cz. B a r t n i k , Judasz Iskariota: historia i teologia, „Collectanea The o logica”
58 (1988), f. 2, s. 6n., lOn.
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jawiły się niestety również kuriozalne, a nawet szokujące tezy, na przykład
kwestionujące sam fakt zdrady2 czy historyczność postaci Judasza3.
Opierając się na charakteryzujących postać i czyn niewiernego ucznia nie
mal powszechnie akceptowanych dotychczasowych osiągnięciach badań biblij
nych, podejmiemy w niniejszych rozważaniach próbę ukazania na szerszym tle
historycznym okoliczności i wydarzeń, które prawdopodobnie miały znaczący
wpływ na to, co się stało z wybranym przez Chrystusa Apostołem.

„JUDASZ ISKARIOTA, JEDEN Z DWUNASTU” (Mk 14, 10)4
Imię Jezusowego ucznia, który dopuścił się zdrady, pojawia się w Nowym
Testamencie dwadzieścia dwa razy, i to wyłącznie w Ewangeliach oraz Dzie
jach Apostolskich. W celu odróżnienia go od identycznie brzmiącego imienia
Juda, noszonego przez innego Apostoła, stosunkowo wcześnie dołączono do
niego przydomek Iskariot lub Iskariotes. Dodany przydomek jest grecką trans
krypcją hebrajskiego zwrotu „mąż z Karijot”. Na tej podstawie można wnio
skować, że Judasz pochodził z położonej w południowej Judei miejscowości
o nazwie Kerijot (por. Joz 15, 25) bądź też był bardzo blisko z nią związany5.
Potwierdza to wczesna tradycja chrześcijańska, która przetrwała w niektórych
starożytnych odpisach Ewangelii według św. Jana, gdzie przydomek „Iskariota” zastąpiono formułą „z Kariotu” (6,71; 12,4; 13,2.26; 14,22)6. Ewangelia ta
podaje także imię ojca Judasza - Szymon (por. J 6, 71; 13, 2.26). Fakt powią
zania Apostoła z miejscowością Kerijot posiada swoją szczególną wymowę,
gdyż prowadzi do konkluzji, że był on jedynym Judejczykiem w gronie Dwu
nastu, podczas gdy pozostali byli Galilejczykami.
Teksty Nowego Testamentu wielokrotnie odnotowują przynależność Juda
sza do gremium Dwunastu, to znaczy do uczniów najbliższych Jezusowi. Jego
imię, wprawdzie na ostatnim miejscu i ze wzmianką o popełnionej zdradzie,
2 Tezę taką postawił W. Vogler w swojej dysertacji Judas Iskarioth. Untersuchungen zu Tradition und Redaktion von Texten des Neuen Testaments und aufierkanonischen Schriften, (Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1983).
3 Już pod koniec dziewiętnastego wieku toczono dyskusje na temat historyczności Judasza.
Tendencje do ahistorycznego patrzenia na jego osobę pojawiły się także współcześnie pod wpły
wem psychologii analitycznej i jej zastosowań do tekstów biblijnych. Por. H. J. K 1a u c k, Judas ein Jiinger des H erm , Herder, Freiburg im Br. 1987, s. 26-28,145.
4 Wszystkie przytoczenia z Biblii w tłumaczeniu autora.
5 Zamiana hebrajskiego Kerioth w Karioth ma prawdopodobnie swoje źródło w greckim
tłumaczeniu Starego Testamentu, w tak zwanej Septuagincie, która w ten sposób określa miasto
o identycznej nazwie położone w Moabie (por. Jr 31, 24).
6 Obok przedstawionej interpretacji przydomka „Iskariot” istnieje jeszcze siedem innych
wyjaśnień jego znaczenia, większość egzegetów jednak opowiada się za powyższym, jako najlepiej
uzasadnionym. Por. K 1a u c k, dz. cyt., s. 40-44.
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zamieszczają przede wszystkim tak zwane katalogi apostolskie, związane z usta
nowieniem tego grona, w których wyliczane są wszystkie należące do niego
osoby (por. Mt 10,2-4; Mk 3,16-19; Łk 6,13-16; J 6,71; Dz 1,13.17). Tę jedyną
w swoim rodzaju łączność z Mistrzem i kolegium Apostołów, wyrażoną cha
rakterystyczną formułą „jeden z dwunastu”, zawierają ponadto relacje ewangelijne, które dotyczą kontaktu Iskarioty z przedstawicielami Sanhedrynu oraz
przedstawiają aresztowanie w Getsemani (por. Mt 26, 14.47; Mk 14, 10.43;
Łk 22, 3.47). Jego obecność wśród zgromadzonych uczniów odnotowują rów
nież przekazy odnoszące się do Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus
wobec Dwunastu (por. Mk 14, 17) ustanowił pamiątkę swej męki i śmierci
i przekazał zebranym misję jej sprawowania (por. Mt 26, 25; Mk 14, 17-20;
Łk 22,13.21; J 13, 2.26.29).
Nowy Testament milczy o okolicznościach pierwszego spotkania, a następ
nie przyłączenia się Judasza do słuchaczy i zwolenników Chrystusa. Można na
ten temat snuć jedynie bardziej lub mniej prawdopodobne przypuszczenia.
Skoro Judasz został powołany wraz z innymi - po niewątpliwie dłuższym okre
sie przygotowania - do uprzywilejowanego grona Dwunastu, musiało to mieć
miejsce raczej na początku publicznej działalności Nauczyciela z Nazaretu.
Widocznie postać, autorytatywne nauczanie i cała aktywność Mistrza z Galilei,
nosząca wszelkie znamiona posłannictwa prorockiego (por. Mk 8, 28 par.),
wywarły na Iskariocie, Judejczyku, tak mocne wrażenie, że pozostawił wszyst
ko, aby się z Nim związać. Miejscem spotkania mogła być Jerozolima, a zwła
szcza świątynia, w której Jezus głosił swoje orędzie7. Od tego momentu Judasz
będzie Mu towarzyszył, przypatrując się z bliska dokonywanym przez Niego
niezwykłym czynom i wsłuchując się w kierowane do Izraela pouczenia. O zys
kaniu dużego zaufania Mistrza, a być może i o posiadanych umiejętnościach
świadczy fakt, że właśnie on sprawował opiekę nad wspólnymi środkami pie
niężnymi i nimi dysponował (por. J 12, 6; 13, 29).
Odnotowywanie obecności Iskarioty w gronie kolegium Dwunastu jako
jego członka jest godne podkreślenia ze względu na rolę i autorytet tego grona
w pierwotnym Kościele. Nie zatajano tego faktu, mimo że był niewątpliwie
źródłem wielu trudności i pytań, także natury teologicznej. Co więcej, wyko
rzystywano go w celach dydaktycznych. Smutna prawda o szokującym czynie,
popełnionym w stosunku do Jezusa przez tak bliskiego i zaufanego Apostoła,
miała stanowić stałe ostrzeżenie dla wiernych, że nikt nie może być do końca
pewny swojej wiary, że nawet w gronie uczniów może pojawić się zdrajca.

7
Na podstawie trzykrotnego wspomnienia w Ewangelii według św. Jana dorocznego święta
Paschy (por. J 2,13-23; 6,4; 11, 55) oblicza się, że działalność publiczna Jezusa trwała ponad dwa
lata. W tym czasie wielokrotnie przebywał On w Judei, zwłaszcza w Jerozolimie (por. J 3,22; 5,1; 7,
14; 8, 2; 10, 22), gdzie głosił swoją naukę i dokonywał cudów.
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„JUDASZ ISKARIOTA, [...] KTÓRY GO WYDAŁ” (Mk 3, 19)
Na określenie czynu Judasza Nowy Testament używa czasownika
jiaQaói6óvai, który znaczy: oddawać, przekazywać, podawać (kogoś do sądu),
wydawać (w ręce sprawiedliwości), zdradzać. To właśnie owo szerokie pole
semantyczne dało podstawę do wielu interpretacji obciążających, potępiają
cych, ale i odciążających Iskariotę. Użycie tego czasownika stwarza bowiem
następujące możliwości rozumienia działania Judasza: 1. „wydał” Jezusa
(w sensie bardzo ogólnym) na śmierć; 2. „przekazał” Jezusa Sanhedrynowi
jako najwyższemu trybunałowi żydowskiemu; 3. „zadenuncjował” Jezusa wo
bec Sanhedrynu, wskazując na jakieś Jego przestępstwo; 4. „dopuścił się zdra
dy” w stosunku do Jezusa, nie dochowując Mu wewnętrznie wierności, a na
stępnie zewnętrznie odcinając się od Niego8.
W związku z powyższym rodzi się pytanie, która ze wskazanych możliwości
najbardziej odpowiada rzeczywistemu przebiegowi wydarzeń. Próba historycz
nego ich zrekonstruowania, czyli określenia, na czym w istocie polegał czyn
Iskarioty, nie jest łatwa, nie tylko z racji wieloznaczności użytego tutaj kluczo
wego czasownika, ale i z tego powodu, że relacje ewangeliczne nie są kroni
karskim zapisem faktów, lecz ich teologiczną interpretacją. Istnieje jednak za
sadnicza zgodność wśród większości współczesnych egzegetów, iż Judasz należący do grona najbliższych uczniów Jezusa - najpierw wewnętrznie zerwał
ze swoim Mistrzem, a następnie jawnie odstąpił od Niego, przechodząc na
stronę przeciwników. Definitywne i zarazem publiczne odejście Iskarioty od
Chrystusa dokonało się na progu Jego męki, w chwili pojmania w Ogrodzie
Oliwnym9. Judasz nie tylko świadomie znalazł się wówczas w kręgu wrogów
Jezusa, ale także musiał mieć aktywny udział w aresztowaniu Go, skoro wspól
nota uczniów jednoznacznie odczytała jego ówczesne zachowanie jako niego
dziwe10.
Za stanowiskiem takim przemawia fakt, iż informacje o czynnej roli Iska
rioty w przygotowaniach do pojmania Jezusa i w samym pojmaniu Go - wraz
z negatywną jej oceną - obecne były już w bardzo starych i niezależnych od
8 Por. W. P o p k e s, Christus traditus. Eine Untersuchung zum Begriff der Dahingabe im
Neuen Testament, Wiard, Zurich 1967, s. 218.
9 W. Vogler uważa, że Judasz był pierwszym z grona Apostołów, który zerwał z Jezusem
i oddalił się od Niego. Fakt ten z tytułu pierwszeństwa, mimo że podobnie postąpili inni, z czasem
został przedstawiony jako „zdrada” w najbardziej negatywnym znaczeniu, to znaczy jako wydanie
Jezusa w ręce wrogów. Punktem wyjścia w uzasadnieniu takiego stanowiska jest w opinii Voglera
tekst, w którym św. Paweł pisze, iż zmartwychwstały Chrystus objawił się najpierw Piotrowi, a po
tem Dwunastu (por. 1 Kor 15, 5). Z tego stwierdzenia wyprowadza on wniosek, że Judasz prze
bywał w gronie Dwunastu jako pełnoprawny członek nie tylko podczas Ostatniej Wieczerzy, ale
jeszcze przez dłuższy czas po fakcie Zmartwychwstania, co wyklucza jego wcześniejsze przejście na
stronę wrogów. Por. V o g l e r , dz. cyt., s. 35n.
10 Por. K 1a uck, dz. cyt., s. 54,138.
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siebie tradycjach odnoszących się do męki: przedsynoptycznej oraz przedjanowej. Wiarygodność tych informacji zyskuje wzmocnienie w przekazach całko
wicie od tych tradycji odrębnych, które również mieściły w sobie dane o takim
właśnie postępowaniu Judasza. Obecność identycznych elementów w różnych,
niezależnych od siebie nurtach tradycji ma w tym przypadku znaczącą wymo
wę. Bez uwzględnienia aktywnego udziału Iskarioty w zatrzymaniu Jezusa po
zbawione podstawy byłyby ponadto widoczne w Ewangeliach próby zrozumie
nia tego szokującego faktu i jego teologiczne interpretacje11.
Przedmiotem dociekań stały się między innymi motywy działania Judasza.
Już w Kościele apostolskim stawiano pytania o to, co skłoniło Jezusowego
ucznia, pierwotnie zafascynowanego swoim Mistrzem, do odwrócenia się od
Niego, jakie przyczyny i okoliczności wywarły dominujący wpływ na decyzję
wejścia na drogę zdrady. Odpowiedź na rodzące się kwestie wydają się suge
rować zamieszczone już w najstarszej (w obecnym stanie tekstu) Ewangelii
według św. Marka (por. 14,10-11) wzmianki tak o postanowieniu Sanhendrynu, aby wynagrodzić Iskariotę za wyświadczoną przysługę, jak też o jego ak
ceptacji przedstawionej propozycji. Nawiązując do tej sytuacji, kolejni Ewan
geliści będą upatrywali zasadniczej inspiracji czynu Judasza w jego wyracho
waniu i chciwości (por. Mt 26,15-16; 27,3; Łk 22,4-6; Dz 1,18). Ten sam punkt
widzenia jest nie tylko zaprezentowany, ale nawet wyeksponowany w Ewange
lii według św. Jana, gdy Ewangelista mówi o popełnianych przez Iskariotę
nadużyciach w powierzonym mu zarządzaniu wspólnymi finansami Dwunastu,
a nawet o dopuszczaniu się kradzieży (por. 12, 3-6).
Wskazanie na zachłanność jako rozstrzygający motyw czynu Iskarioty, opar
te zapewne na określonym odbiorze jego zachowań (por. J 12,3-8; Mt 26,6-16),
nie satysfakcjonowało jednak pierwszych wyznawców Jezusa. Tym, którzy za
stanawiali się nad tajemnicą zdrady Judasza, wydawało się bowiem niemożliwe,
aby zaszczycony powołaniem do grona Dwunastu uczeń, świadek niezwykłej
osobowości Mistrza, uczeń, który z bliska obserwował Jego urzekającą miłość
do każdego człowieka i słuchał głoszonej z profetyczną mocą nauki o Królestwie
Bożym, mógł się dopuścić takiej niegodziwości tylko z pobudek materialnych.
Powstające wątpliwości skłaniały więc do dalszych poszukiwań, a ich rezul
tatem jest, jak się wydaje, obecna w Ewangeliach sugestia, że właściwego po
wodu Judaszowego kroku należałoby upatrywać w jego wewnętrznym załama
niu i utracie wiary w Bożą misję Jezusa. Znamienne jest bowiem, że Iskariota,
zwracając się do Niego, używał wyłącznie określenia „Rabbi” (por. Mt 26,
25.47-49; Mk 14,43-45), podczas gdy Piotr i inni uczniowie, nieraz w tej samej
11
Tę właśnie argumentację za historyczną wiarygodnością relacji odnoszących się nie tylko
do wewnętrznego zerwania Judasza z Jezusem, ale i do zewnętrznego aktu współdziałania z Jego
przeciwnikami przedstawił T. Sóding w recenzji cytowanych powyżej publikacji W. Voglera
i H. J. Klaucka („Theologische Revue”, t. 84(1988), s. 459).

Anatomia Judaszowej zdrady

103

sytuacji, posługiwali się tytułem „Pan” (por. np. Mt 14,28.30; 26,22; Łk 5,8.12;
9, 54; 22, 33.38.47; J 6, 68; 13, 6.9.36-37; 14, 5.8.22; 20, 28; 21,15-17). To za
stanawiające zróżnicowanie uzyskuje swoją pełną wymowę, gdy weźmiemy pod
uwagę, że dla Kościoła czasów apostolskich tytuł „Pan” w odniesieniu do Je
zusa był wyrazem wiary w posłanego przez Boga i wywyższonego przez Zmar
twychwstanie oraz siedzącego po Jego prawicy Chrystusa . Fakt, że ów tytuł
nie pojawił się w ustach Judasza, świadczy więc pośrednio o przekonaniu tego
Kościoła, iż Jezusowy uczeń, który dopuścił się niegodziwego czynu, utracił
wcześniej nie tylko wewnętrzną więź ze swoim Mistrzem, ale także i wiarę.
Bez założenia głębokiego duchowego kryzysu jego postawa i działanie pozos
tawałyby absolutnie niewytłumaczalne.
To właśnie załamanie się wiary w mesjańską godność i misję Jezusa więk
szość współczesnych egzegetów przyjmuje za najbardziej przekonywujący mo
tyw zdrady Iskarioty. Mimo różnic w ujęciu i sposobie przedstawiania swoich
stanowisk zgadzają się oni zasadniczo w tym, że u podstawy decyzji Judasza
musiało tkwić głębokie rozczarowanie postawą i działalnością Jezusa, całkiem
odmiennymi od oczekiwań oraz nadziei mesjańskich przeważającej części
ówczesnego Izraela, które Iskariota w pełni podzielał13.
Powyższa interpretacja, mimo swej niezaprzeczalnej racjonalności, pozos
tawia jednak szereg wątpliwości. Fakt, że doznanie zawodu mogło spowodować
oddalenie się, a następnie zerwanie ucznia z Mistrzem, nie oznacza wcale, że
musiało ono doprowadzić do przejścia Iskarioty na stronę wrogów i do aktyw
nej z nimi współpracy. Istnieje bowiem zasadnicza różnica pomiędzy zachowa
niem dystansu w stosunku do kogoś a czynnym współdziałaniem przeciw niemu
i pierwsza postawa nie pociąga za sobą w sposób konieczny drugiej. W związku
z tym uzasadnione wydaje się poszukiwanie na podstawie tekstów ewangelicz
nych dalszych motywów i okoliczności, których wpływ umożliwił pokonanie
przestrzeni, jaka rozciąga się między odejściem i zerwaniem a tym, co jest
określane jako zdrada.

„JUDASZ ISKARIOTA,

|j| POSZEDŁ DO ARCYKAPŁANÓW” (Mk 14, 10)

Ewangelie wielokrotnie informują, że Jezusowa działalność spotykała się
z wielkim zainteresowaniem mieszkańców wiosek i miast palestyńskich, z któ
rych z czasem wyłoniło się grono stale towarzyszących Mu uczniów i zwolenni
ków. W Jego otoczeniu pojawiała się też niejednokrotnie grupa osób określana
12 Powiązanie wiary i tytułu „Pan” w odniesieniu do Jezusa jest widoczne zwłaszcza w Ewan
gelii według św. Jana (por. np. 6, 64-69; 9, 36-38; 11,27; 20, 28).
13 Na temat różnorodnych opinii co do motywów Judaszowego czynu por. R. B. H a ł a s ,
Judas Iscariot, a Scriptural and Theołogical Study o f his Person, his Deeds and his Eternal Lot,
The Cath. Univ. of America Pr., Washington 1946, s. 79-93.
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jako: arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi ludu (por. Mk 11, 27-28; Łk 19, 47;
20,1), względnie: „arcykapłani i starsi ludu” (Mt 21,23), „arcykapłani i uczeni
w Piśmie” (Mt 21,15-16) lub: arcykapłani i faryzeusze (por. Mt 21, 45; J 7, 32.
45-46; J 11, 46-47). Wzmianki o ich obecności stają się częstsze w miarę roz
wijania się publicznej działalności Jezusa i zwiększania się liczby słuchaczy,
będących pod wrażeniem Jego wystąpień. Tak określane grono stanowili albo
przedstawiciele Sanhedrynu (por. Mk 15, 1; Łk 22, 66), nazywanego także
Najwyższą Radą (por. Mt 26, 59; Mk 14, 55; Łk 22, 66; J 7,26.48), albo ludzie
z nim blisko związani. W liczący siedemdziesiąt osób skład tej Rady wchodzili:
poprzednio urzędujący arcykapłani, zwierzchnicy czterech najważniejszych ro
dzin kapłańskich, członkowie kolegium czuwającego nad kultem i świątynią
(„arcykapłani”), przedstawiciele najwybitniejszych rodów żydowskich („starsi
ludu”), a od lat siedemdziesiątych przed Chrystusem również „uczeni w Piśmie”
wywodzący się najczęściej ze stronnictwa faryzejskiego. Gremium temu prze
wodniczył arcykapłan sprawujący aktualnie władzę.
Zainteresowanie Sanhedrynu osobą, nauczaniem oraz czynami Jezusa z Na
zaretu, z czasem coraz intensywniejsze, jest całkowicie zrozumiałe. Sanhedryn
stanowił bowiem w owym czasie najwyższą wewnętrzną instancję żydowską,
której zadaniem było kierowanie sprawami doczesnymi i religijnymi narodu oraz
ich nadzorowanie, jak również pełnienie funkcji najwyższego trybunału sądowe
go Izraela. Wprawdzie okupacyjne władze rzymskie ograniczyły jego kompeten
cje sądownicze i administracyjne, to jednak pozostawiły mu pełną niezależność
w podejmowaniu decyzji w kwestiach religijnych. Najwyższa Rada zachowała też
swoją szczególną rangę faktycznego przedstawiciela narodu żydowskiego na
zewnątrz, zwłaszcza w stosunku do Cezara i jego namiestnika w Palestynie.
Świadomy swoich zadań i ciążącej na nim odpowiedzialności za losy Izraela
Sanhedryn śledził z uwagą osoby, których działalność mogła w poważnym stop
niu naruszać Prawo oraz instytucje religijne albo wyrządzić dotkliwe szkody
w zakresie bezpieczeństwa politycznego czy społecznego. W trosce więc o dobro
duchowe i materialne narodu, przede wszystkim o jego przetrwanie, podejmował
on decyzje i konkretne działania, które miały go chronić. W tym aspekcie trzeba
rozpatrywać delegację Sanhedrynu wysłaną do Jana Chrzciciela i postawione
przez jej członków pytania o tożsamość Jana oraz o charakter jego wystąpienia
i udzielanego przez niego chrztu (por. J 1,19-28), względnie liczne przesłuchania
uczniów Jezusa przed Najwyższą Radą odnoszące się do głoszonej przez nich
nauki Mistrza (por. np. Dz 4,1-7; 5,17-27; 6,12; 22, 50-23,10). O inicjowanych
przez Najwyższą Radę działaniach w kwestiach religijnych pisze także kilkakrot
nie Józef Flawiusz w Dawnych dziejach Izraela14 i w Wojnie żydowskiej15.
1
Por. J. F l a w i u s z , Dawne dzieje Izraela, ks. 20, rozdz. 8, ak. 11; ks. 20, rozdz. 9, ak. 1,6,
tłum. J. Radożycki, red. ks. E. Dąbrowski, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Lublin
1979, s. 955-958.
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Zdając sobie sprawę z posiadanej władzy oraz związanego z nią obowiązku
troszczenia się o pokój i bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, Sanhedryn inter
weniował również w sprawach o charakterze politycznym. Dotyczyło to zwła
szcza reprezentowania - a przede wszystkim obrony - ważnych interesów na
rodu wobec władz rzymskich. Wskutek bowiem tolerowania przez nie grabieży,
niesprawiedliwości, prowokacyjnych zachowań, a ponadto stosowania bez
względnego ucisku fiskalnego, wśród krzywdzonej ludności dochodziło niejed
nokrotnie do ostrych protestów i zamieszek, które łatwo mogły przekształcić
się w powszechne rozruchy i w konsekwencji ściągnąć jeszcze surowsze repre
sje oraz wyrządzić nieobliczalne szkody16.
W stosunku natomiast do własnego społeczeństwa, zdesperowanego liczny
mi nadużyciami władz okupacyjnych, wysiłki Najwyższej Rady zmierzały
w pierwszym rzędzie do złagodzenia gwałtownie narastających napięć i do za
hamowania tendencji konfrontacyjnych oraz do opanowania sytuacji17. Gdy zaś
podejmowane starania nie przyniosły rezultatu i w Jerozolimie doszło do wy
buchu buntu przeciw Rzymianom, Najwyższa Rada skupiła się na działaniach
mających uratować przed zniszczeniem święte miasto, a szczególnie świątynię18.
Te odnotowane przez J. Flawiusza interwencje Sanhedrynu z lat pięćdzie
siątych i sześćdziesiątych po Chrystusie na pozór miały wymiar bardziej poli
tyczno-ekonomiczny niż religijny. W przypadku Izraela jednak sfery te były ze
sobą ściśle powiązane, a nawet wzajemnie się przenikały. Płynęło to z głębokie
go przekonania, iż jedynym panem i władcą narodu oraz jego ziemi jest Bóg.
Pojawiające się więc na przestrzeni całego okresu rządów prokuratorskich
(lata: 6-41 i 44-66 po Chr.) niepokoje, rozruchy i czynny opór ze strony Żydów
miały w istocie bardzo często, chociaż nie zawsze, podłoże religijne19. Niektóre
ugrupowania, zwłaszcza tak zwani zeloci, które odwoływały się do powyższych
idei, tylko zewnętrznie tolerowały rządy Rzymu i przy nadarzającej się okazji
próbowały zrzucić jarzmo niewoli, pozyskując dla swoich działań wielu zwo
lenników (por. Dz 5, 37)20.
15 Por. t e n ż e , Wojna żydowska, ks. 2, rozdz. 12, ak. 12, 5; ks. 6, rozdz. 5, ak. 3, tłum.
J. Radożycki, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1980, s. 172-174, 383-386.
16 Por. tamże, ks. 2, rozdz. 12, ak. 1-2,5, s. 172-174; ks. 2, rozdz. 14, ak. 8, s. 180; ks. 2, rozdz. 17,
ak. 4, s. 192. We wspomnianej przez J. Flawiusza delegacji Żydów z Jerozolimy (por. tamże, ks. 2,
rozdz. 6, ak. 1-2, s. 158n.), zwracającej się do cezara Augusta z prośbą o autonomiczną formę
rządów krajem po śmierci Heroda Wielkiego, znajdowali się najprawdopodobniej przedstawiciele
Sanhedrynu. Mogli oni również wchodzić w skład żydowskiej reprezentacji domagającej się depozycji etnarchy Heroda Archelausa (por. tamże, ks. 2, rozdz. 7, ak. 3, s. 160n.).
17 Por. tamże, ks. 2, rozdz. 15, ak. 2-4; ks. 2, rozdz. 17, ak. 3, s. 181 n., 191n.
18 Por. tamże, ks. 2, rozdz. 17, ak. 4-5, s. 192.
19 Por. tamże, ks. 2, rozdz. 9, ak. 2-4; ks. 2, rozdz. 10, ak. 1-5; ks. 2, rozdz. 12, ak. 1-2, s. 166-170,
172n.
20 Por. F l a w i u s z , Dawne dzieje Izraela, ks. 18, rozdz. 1, ak. 1, tłum. J. Radożycki, s. 794n.
Por. też: t e n ż e , Wojna żydowska, ks. 2, rozdz. 8, ak. 1, s. 161.
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Napiętą sytuację dramatycznie zaostrzały wystąpienia ludzi podających się
za Bożych wysłanników czy proroków, którzy zapowiadając różne cudowne
wydarzenia pociągali za sobą tłumy entuzjastów. Byli to na przykład: Teudas
(por. Dz 5, 36), grupy wędrownych głosicieli22 czy pewien Egipcjanin23 (por.
Dz 21,38). Te wystąpienia i ruchy, mimo iż miały zasadniczo religijny charak
ter, spotykały się w każdym przypadku ze zdecydowaną reakcją prokuratorów,
którzy nie wahali się wysyłać oddziały wojska i krwawo je tłumić24.
Wprawdzie przedstawiony powyżej stan rzeczy miał miejsce po zakończe
niu publicznej działalności Jezusa, to jednak ogólna atmosfera niepokojów
i napięć cechowała także poprzedzający ją okres. Dużą rolę w podtrzymywaniu
a nawet intensyfikowaniu tej atmosfery odgrywało wspomniane ugrupowanie
zelotów, którego początki sięgają 6-7 roku po Chrystusie. Doszło wówczas do
wybuchu buntu Judy Galilejczyka i Saddoka-faryzeusza przeciw narzuconemu
przez Rzymian spisowi majątków oraz przeciw płaceniu podatków jako nie
zgodnym z ideą jedynego pana - Boga (por. Dz 5, 37). Opanowane silnymi
tendencjami wolnościowymi ugrupowanie zelotów było stałym zarzewiem kon
fliktów i akcji konfrontacyjnych. Flawiusz nie wahał się napisać o jego twór
cach: „Juda i Saddokos [...] nie tylko cały kraj pogrążyli wtedy w zamęcie, ale
i na przyszłość [...] posiali ziarna zła, które potem się rozpanoszyło”26.
W tak skomplikowanej rzeczywistości, po przykrych doświadczeniach z prze
szłości i w obawie przed jeszcze poważniejszymi nieszczęściami w przyszłości,
Sanhedryn nie mógł pozostawać obojętnym wobec osób, wokół których groma
dziła się większa liczba ludzi. Oczywista zatem była jego szczególna czujność
w stosunku do ich działań, które łatwo mogły stać się zarzewiem buntu, a także
podejmowanie kroków mających na celu opanowanie już w zarodku wszelkich
konspiracyjnych akcji i stłumienie niebezpiecznych aspiracji ich przywódców.
W świetle powyższych uwag właściwego znaczenia nabiera fakt zainteresowa
nia się przez Najwyższą Radę osobą, nauczaniem, planami i postępowaniem Je
zusa (por. Łk 20,1-2; J 11,46-47), a następnie - dla uzyskania lepszego rozeznania
Por. T e n ż e , Dawne dzieje Izraela, ks. 20, rozdz. 5, ak. 1, tłum. J. Radożycki, s. 948.
22 Por. tamże, rozdz. 8, ak. 6, s. 953n. Por. też: t e n ż e , Wojna żydowska, ks. 2, rozdz. 8, ak. 4,
s. 162.
23 Por. t e n ż e , Dawne dzieje Izraela, ks. 20, rozdz. 8, ak. 6, tłum. J. Radożycki, s. 953n. Por.
też: t e n ż e , Wojna żydowska, ks. 2, rozdz. 13, ak. 5, s. 176.
24 Typowe w tym względzie jest zachowanie Poncjusza Piłata, który w roku 35 wysłał wojsko
przeciw Samarytanom licznie zebranym pod górą Garizim. Zgromadził ich tam pewien fałszywy
prorok, obiecując, iż pokaże im ukryte na górze przez Mojżesza święte naczynia. W przypuszczo
nym przez żołnierzy ataku wiele osób poniosło śmierć, inni trafili do niewoli, a pojmanych przed
stawicieli i dostojników samarytańskich Piłat kazał zgładzić. Por. F l a w i u s z , Dawne dzieje Izraela,
ks. 17, rozdz. 4, ak. 1, tłum. J. Radożycki, s. 800n.
25 Por. t e n ż e , Dawne dzieje Izraela, ks. 18, rozdz. 1, ak. 1, tłum. J. Radożycki, s. 835n. Por.
też: tenże, Wojna żydowska, ks. 2, rozdz. 8, ak. 1, s. 161.
26 T e n ż e , Dawne dzieje Izraela, ks. 18, rozdz. 1, ak. 1, tłum. J. Radożycki, s. 836.
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- umieszczanie swoich przedstawicieli w kręgu Jego słuchaczy (por. J 7,32.45-46;
11,57) i w końcu decyzja o położeniu kresu działalności Rabbiego z Nazaretu ze
znamiennym uzasadnieniem, że płyną z niej poważne zagrożenia dla Izraela (por.
J 11,49-50.53; Mt 26,3-4; Mk 14,53-55; Łk 19,47). W celu uzyskania pełniejszej
wiedzy o ideach i celach Jezusa, a być może i zdobycia obciążających argumentów,
obok oficjalnych kroków27 podejmowano zapewne również próby przeniknięcia
w Jego najbliższe otoczenie. Doskonałą okazję do tego stwarzał kontakt z ucznia
mi Jezusa, a w szczególności z pochodzącym z Judei Judaszem.
Jeśli początkowo przedstawiciele Sanhedrynu i faryzeusze uważnie przy
glądali się słowom i czynom Rabbiego z Nazaretu, to z czasem zaczęły się w nich
budzić coraz poważniejsze wątpliwości oraz zastrzeżenia wobec Niego, co
w końcu doprowadziło do licznych kontrowersji, ostrych polemik, do formuło
wania złośliwych oskarżeń (por. Mk 3,12-30 par.) i wreszcie do zdecydowanego
odrzucenia Jezusa. Zasadniczy sprzeciw w owym gronie budziło zwłaszcza
uzdrawianie przez Niego chorych w szabat (por. Mk 3,1-6 par.; Lk 13,10-17;
14,1-6; J 5,2-10; 9,1.6-16), odbierane jednoznacznie jako łamanie Prawa (por.
Wj 20,8-11; Pwt 5,12-15), nieliczenie się z przepisami Tory i z ich kazuistyczną
interpretacją co do czystości rytualnej (por. Mt 23, 25-26; Mk 7, 2-4.15) oraz
demonstracyjne kontakty z celnikami i grzesznikami, traktowanymi wówczas
na równi z ludźmi bezbożnymi (por. Mk 2,15-17; Łk 7, 34; 15,1-2), a wreszcie
otwarta krytyka tak zwanej Tradycji starszych (por. Mt 23,16-24; Mk 7 ,2-15)28.
Jako oburzający zamach na postanowienia Prawa musiało się jawić w świado
mości przeciwników Jezusa autorytatywne zakwestionowanie przez Niego
przepisu (por. Pwt 24,1) umożliwiającego mężczyźnie oddalenie żony na pod
stawie listu rozwodowego (por. Mt 5, 31-32; 19, 3-9). Za bardzo poważne
przewinienie, a nawet za bluźnierstwo uznano Jego zapowiedź zniszczenia
świątyni oraz zbudowania nowej (por. Mt 26, 61; Mk 14, 58; J 2,19); w mnie
maniu członków Sanhedrynu oznaczało to targnięcie się na największą świętość
Izraela - miejsce szczególnej obecności Boga pośród Jego ludu29.
27
Jako ich przykład mogą służyć indagacje przeciwników Jezusa w sprawie dopuszczalności
rozwodów (por. Mk 10,2-12 par.), płacenia podatków Rzymowi (por. Mk 12,13-17 par.) czy życia
pozagrobowego (por. Mk 12,18-27 par.).
Por. J. G n i l k a , Jesus von Nazareth. Botschaft und Geschichte, Herder, Freiburg im
Br. 1993, s. 221, 270n.; H. M e r k l e i n , Die Jesusgeschichte - synoptisch gelesen, Katholisches
Bibelwerk, Stuttgart 1994,s.205n.;P. S t u h l m a c h e r , Biblische Theologiedes Neuen Testaments,
1.1, Grundlegung von Jesus zu Paulus, Wandenhoeck & Ruprecht, Góttingen 1997, s. 144n.
29
O bardzo podobnej sytuacji związanej z postacią jakiegoś Jezusa, syna Ananiasza, wspo
mina Józef Flawiusz (por. Wojna żydowska, ks. 6, rozdz. 5, ak. 3, w. 300-309). Począwszy od roku 62
przez niemal siedem i pół roku zapowiadał on zniszczenie Jerozolimy i świątyni. Zapowiedzi te do
tego stopnia oburzyły władze miasta, że aresztowano go i ubiczowano. Gdy to nie pomogło, a ów
Jezus w dalszym ciągu głosił swoje „biada” miastu i Przybytkowi, przedstawiciele Sanhedrynu,
oskarżywszy, wydali go w ręce prokuratora Albinusa. Ten jednak po przesłuchaniu i kolejnym
ubiczowaniu Jezusa uznał go za szaleńca i wypuścił na wolność.
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Wszystko to sprawiało, że religijne władze i autorytety Izraela zaczęły
z czasem postrzegać oraz oceniać osobę Rabbiego z Nazaretu jako fałszywego
proroka, to znaczy jako kogoś występującego wprawdzie w imię Boga, lecz bez
Jego mandatu i posłania - takie nauczanie i zachowanie nie mogło przecież
pochodzić od Tego, który był Dawcą Prawa. Cuda czynione przez Jezusa inter
pretowano jako dokonywane nie dzięki posiadanej mocy Bożej, lecz wskutek
interwencji sił szatańskich (por. Mk 3, 22-30 par.). W konsekwencji też San
hedryn bez najmniejszych wątpliwości zakwalifikował całą tę nadzwyczajną
działalność jako zwodzenie Izraela słowem i czynem, a więc jako jedną z nie
bezpiecznych prób odciągnięcia ludu od Jahwe, i zgodnie z postanowieniem
Tory (por. Pwt 18,20) wydał na obciążonego tym zarzutem wyrok śmierci (por.
Mt 26, 3-5 par.)30.
Przedstawione powyżej najważniejsze zarzuty przeciw Jezusowi oraz inter
pretacje jego słów pojawiały się w częstych dyskusjach, polemikach i oskarże
niach kierowanych bezpośrednio pod adresem Jezusa i Jego uczniów, ale roz
powszechnianych też w całym społeczeństwie. Ich znaczącą wagę i niemałą siłę
oddziaływania podnosiło to, iż płynęły one z ust ludzi cieszących się wielkim
szacunkiem i autorytetem w Izraelu. Stąd można sobie wyobrazić, jak mocne
wrażenie i jak poważny zamęt musiały one powodować w otoczeniu Chrystusa.
W tym właśnie fakcie trzeba upatrywać najbardziej prawdopodobnej przyczyny
wkradających się z czasem wątpliwości, podejrzeń i - w ich następstwie osłabienia względnie utraty wiary w Mistrza ze strony niektórych Jego słucha
czy, być może i Judasza. To zaś z kolei uzasadniało ich współdziałanie z tymi,
którzy powołując się na Prawo Boże i stając w jego obronie, postanowili poło
żyć kres wystąpieniom Rabbiego z Nazaretu.

„WTEDY JUDASZ [...] PONIEWAŻ POŻAŁOWAŁ TEGO,
ZWRÓCIŁ TRZYDZIEŚCI SREBRNIKÓW ARCYKAPŁANOM
I STARSZYM” (Mt 27, 3)
Zredagowana przez autora pierwszej Ewangelii w oparciu o ustną tradycję
perykopa o przemianie Judasza i jego tragicznym końcu (por. Mt 27, 3-10)
wydaje się być kluczem do pełniejszego zrozumienia dramatu Apostoła i wska
zania dodatkowych elementów, które się do tego dramatu przyczyniły31. Poz
wala ona bowiem poczynić interesujące spostrzeżenia co do okoliczności, które
30 Zarzut pod adresem Jezusa, iż zwodził Izrael przez dokonywane czary i magię, zachował się
w Talmudzie. W nim też znajduje się informacja, że właśnie za to zwodzenie i kontakt z mocami
ciemności zgodnie z przepisem (por. Pwt 13, 9) Jezus został skazany na śmierć (por. Talmud
babiloński, traktat Sanhedryn 43a).
31 Por. W. G r u n d m a n n , Das Eyangelium nach Matthaus, Evangelische Verlagsanstalt,
Berlin 1986, s. 549.
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ostatecznie zaważyły na Judaszowej decyzji wydania Jezusa w ręce Sanhedry
nu. Apostoł, widząc, że został wydany wyrok śmierci na Jezusa i że przekazano
Go w ręce namiestnika rzymskiego, zdjęty żalem pojawił się przed Najwyższą
Radą w celu powstrzymania biegu wydarzeń. Taki sens ma wydanie tam przez
niego świadectwa o niewinności skazańca, co zgodnie z ówczesną praktyką
sądową powinno było doprowadzić do zawieszenia wykonania wyroku i do
powtórnego rozpatrzenia sprawy32. Gdy podjęta przez Judasza interwencja
nie przyniosła skutku, zwrócił on otrzymaną zapłatę, zrywając tym gestem
dotychczasowy układ z arcykapłanami, a następnie w poczuciu bezradności
popełnił samobójstwo.
Ewangelia według św. Mateusza potwierdza bliski kontakt i współdziałanie
Judasza z Sanhedrynem w aresztowaniu Jezusa33. Z drugiej jednak strony,
zwracając uwagę na wewnętrzną przemianę i skruchę Iskarioty oraz na płynące
stąd zachowanie aż po rozpaczliwy ostateczny krok, ukazuje ona człowieka,
który poczuł się oszukany przez swoich wspólników. Tylko tak bowiem można
racjonalnie zinterpretować uświadomienie sobie przez Judasza własnego uwi
kłania w skazanie Jezusa na śmierć, próbę naprawienia popełnionego zła oraz
zatrzymania wszczętego postępowania, a także głębokie rozgoryczenie z powo
du nieskuteczności tych zabiegów. Chronologiczne zestawienie danych nowotestamentowych i tekstów pozabiblijnych z drugiego wieku po Chrystusie na
temat Judasza wykazuje, że z biegiem czasu jego postać, czyn oraz motywy są
przedstawiane coraz bardziej negatywnie. Od tendencji tej wyraźnie odcina się
zredagowana pod koniec lat siedemdziesiątych po Chrystusie perykopa o żalu
i rozpaczy Judasza, charakteryzująca się ponadto zwięzłością i bezbarwnością
relacji. Te właśnie elementy przemawiają za jej historycznym rdzeniem.
Powrót Judasza do przedstawicieli Najwyższej Rady i jego zachowanie
sugerują jednak przede wszystkim, że to właśnie wśród nich trzeba szukać
inspiratorów i realizatorów planu, którego urzeczywistnienie sprawiło, iż Apos
toł poczuł się podstępnie wykorzystany i wprowadzony w błąd. Odpowiedź na
pytanie, jak do tego doszło, ułatwia powyższe przedstawienie sytuacji politycz
nej i religijnej Izraela oraz roli i odpowiedzialności, jakie przypadły w udziale
Sanhedrynowi. Z wielkim prawdopodobieństwem można przyjąć, że jego
członkowie i zwolennicy, a także z własnej inicjatywy koła faryzejskie, zanie
pokojeni zarówno popularnością, jak i bulwersującą działalnością Jezusa, szu
kali dróg dotarcia do Jego najbliższych uczniów, aby poprzez dyskusje z nimi
32 Por. Miszna, cz. 4, traktat Sanhedryn 6,1.
33 Fakt współdziałania Judasza z Synhedrynem podsumowuje następująco Sóding: „Trzeba
liczyć się z tym, że Judasz zagrał ręka w rękę i to dobrowolnie z tymi, którzy chcieli Go pojmać.
Historycznie można przyjąć, że dał wskazania wpływowym członkom Sanhedrynu, a samemu
zbrojnemu oddziałowi znak, który umożliwił identyfikację i aresztowanie Jezusa” (dz. cyt., s. 459;
tłum. fragm. - H. O.). Por. też: W. H r y n i e w i c z , Judasz zdrajca?, w: Dwunastu Apostołów, red.
J. Tumau, Znak, Kraków 2002, s. 72.
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(por. Mk 2,15-16 par.; Mt 15,12-14; 16,6) mieć wgląd w osobiste aspiracje oraz
zamierzenia ich Mistrza, zdobywać obciążające Go dowody winy czy wreszcie
osłabiać entuzjazm Jego uczniów i ich wiarę w Niego. Niemal idealnym narzę
dziem do realizacji tych planów wydawał się wywodzący się z Judei Judasz.
Poważne oskarżenia i ostra krytyka kierowane w jego obecności pod adresem
Jezusa przez najwyższe autorytety w Izraelu, przedstawicieli Świątyni, znaw
ców Prawa i faryzeuszy, musiały wywierać silne wrażenie na Iskariocie i w kon
sekwencji zachwiać jego przekonaniami oraz zaufaniem do Mistrza.
Przeciwnikom Jezusa udało się pozyskać Judasza zapewne dzięki podkreś
laniu, a nawet wyolbrzymianiu niebezpieczeństwa zagrażającego Izraelowi nie tylko od strony religijnej, ale zwłaszcza politycznej - w przypadku dalszego
tolerowania wystąpień Rabbiego z Nazaretu. Jedynym zatem rozsądnym roz
wiązaniem, jakie się w tej sytuacji nasuwało, było zmuszenie słynnego Rabbie
go do zakończenia działalności. Przekonanie o konieczności podjęcia przeciw
Niemu konkretnych kroków nie musiało jednak być równoznaczne z wyrokiem
śmierci; wystarczyłoby przecież skazanie Go na dłuższy pobyt w więzieniu.
Spowodowałoby to z czasem rozproszenie się Jego uczniów i zwolenników,
a następnie stopniowe wygasanie całego ruchu, przede wszystkim zaś ocalenie
Ludu Bożego i kraju przed najgorszym. Tego rodzaju wizje wyjścia z trudnego
położenia podsuwane Judaszowi, poparte sugestywną argumentacją, mogły
przyczynić się do ostatecznego przełamania jego wewnętrznych oporów przed
wydaniem Mistrza i do podjęcia przez niego pełnego współdziałania z Sanhed
rynem. Wprowadzony w błąd Apostoł zorientował się w podstępnie zorgani
zowanej intrydze i w wyznaczonej mu roli dopiero wówczas, gdy Najwyższa
Rada podjęła decyzję o zgładzeniu Rabbiego jako fałszywego i niebezpiecznego
proroka, a następnie wraz z odpowiednim uzasadnieniem wyroku przekazała
Jezusa trybunałowi rzymskiemu.

*

Przedstawiona propozycja rozwikłania tajemnicy Judaszowej zdrady, z jed
nej strony oparta na przekazach nowotestamentowych, z drugiej zaś uwzględ
niająca szersze polityczno-religijne tło ówczesnego Izraela, pozwala zwrócić
uwagę na udział i rolę przedstawicieli Sanhedrynu w upadku Jezusowego ucz
nia. Mimo że przez dłuższy czas pozostawali w cieniu głównej dramatis personae, to jednak byli oni właściwymi autorami i realizatorami planu, w który
umiejętnie wplątany został Judasz. Interpretacja taka w żadnym razie nie um
niejsza jego winy i odpowiedzialności za popełniony czyn, a tylko odsłania
mechanizmy i metody wciągania człowieka w zło, jakże często stosowane w his
torii ludzkości.
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CZY MOŻNA ZDRADZIĆ CHRYSTUSA?
Jeśli Judasz streszczał sobą to, co w nas wszystkich najgorsze, jeśli pamiętać o tymt,
Że to my wszyscy swoimi grzechami wydaliśmy Syna Bożego na śmierć, to mo
ment zdrady Judasza ujawnia radykalną asymetryczność relacji między Bogiem
a grzesznikiem: Bóg nie przestaje kochać grzesznika nawet w momencie, kiedy
ten usiłuje Go skrzywdzić, kiedy odrzuca Jego miłość i się od Niego oddala.
WIELOPOSTACIOWOŚĆ ZDRADY
„Bo zaiste, cóż to znaczy zdradzić? - pytał Mickiewicz w wykładach z lite
ratury słowiańskiej - Zdradzić jest to opuścić ideę trudną do zrealizowania, to
porzucić żmudny obowiązek dla korzyści namacalnych, widocznych i łatwo
uchwytnych”1.
Mam trzy uwagi do tej jakby-definicji. Po pierwsze, zdrada to chyba bar
dziej porzucenie żywych ludzi (męża, żony, przyjaciół, oblężonego miasta, oj
czyzny) niż idei. Ludzi - wobec których miało się zobowiązania, którym może
nawet się przysięgało wierność i którzy mieli wszelkie powody po temu, żeby
spodziewać się ze strony tego, kto zdradził, lojalności, współpracy, a może
nawet opieki.
Zdradą jest również takie porzucenie związanych z sobą osób, że się je
pociąga za sobą na ich zgubę. Na pewno zdrady dopuszcza się matka, która
wtajemnicza swoją córkę w uprawianie prostytucji, czy ojciec wciągający włas
ne dzieci w swoje nałogi. Zdrajcami - nie tylko wobec Chrystusa i Kościoła, ale
również wobec swoich parafian - byli ci średniowieczni księża bułgarscy, którzy
nie mogąc już udźwignąć wprowadzonej przez Turków dyskryminacji chrześ
cijan, przekonali parafian do zbiorowego przejścia na islam.
Po wtóre, ludzie dopuszczają się zdrady nie tylko ze względu na trud,
jakiego wymagałaby wierność. Także dlatego, że po prostu nie przejmują się
losem tych, których zdradzają. Cóż na przykład kosztowałoby aliantów nie
zdradzić Polski w Jałcie?2 Nie jest również tak, żeby ucieczka przed trudem
czy żmudnym obowiązkiem była głównym powodem zdrad małżeńskich.
1 A. M i c k i e w i c z, Literatura słowiańska, kurs drugi, wykład XIX, tłum. L. Płoszewski, w:
tenże, Dzieła, t. 10, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1955, s. 246.
2 Por. sam nawet tytuł wspomnień pierwszego ambasadora amerykańskiego w PRL Arthura
Bliss-Lane’a / Saw Poland Betrayed (The Bobbs-Merill Company, Indianapolis-New York 1948),
wyd. poi. A. B l i s s - L a ne, Widziałem Polskę zdradzoną, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1984.
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Zdarza się nawet, ze dokonanie zdrady wymaga od człowieka nieporówna
nie więcej trudu, niż przezwyciężenie pokusy, żeby zdradzić. Ileż musiał się
natrudzić twórca Rękopisu królodworskiego oraz Rękopisu zielonogórskiego,
aby jego „podrzutki” mogły zrobić tak oszałamiającą karierę, jaką zrobiły, to
znaczy, aby przez długie lata uznawane były za autentyczne utwory średnio
wieczne! Chociaż jego intencje były subiektywnie szlachetne, nie ma wątpli
wości, że zdradził w ten sposób zarówno naród czeski, któremu wyświadczył tę
niedźwiedzią przysługę, jak i społeczność uczonych, którzy mają przecież świę
te prawo do tego, aby nie podejrzewać się wzajemnie o świadome oszustwa
naukowe.
Wreszcie po trzecie, zdrada nieraz jest czymś więcej niż zwyczajnym odej
ściem i porzuceniem tych, wobec których miało się zobowiązania. Szczególnie
nikczemną postacią zdrady jest przejście na stronę nieprzyjaciela i aktywne
zaangażowanie się przeciwko tym, dla których byłem współtowarzyszem i któ
rzy mieli prawo uważać mnie za swojego przyjaciela, a nawet za opiekuna
i obrońcę. Takim zdrajcą był na przykład młody ksiądz unicki Józef Siemaszko,
który podsunął Mikołajowi I strategię oderwania swojego Kościoła od Stolicy
Apostolskiej i przez prawie dziesięć lat - zostawszy za sprawą cara metropolitą
tego Kościoła - zajmował się podstępnie jego rozmontowywaniem, zanim ofi
cjalnie ogłosił jego zerwanie ze Stolicą Apostolską3.
Dwa etapy w historii zdrady arcybiskupa Siemaszki pozwalają zobaczyć na
konkretnym przykładzie, że często towarzyszący zdradzie podstęp nie należy
do jej istoty, jest raczej wynikiem wybranej w danym momencie - obliczonej na
skuteczność zdradzieckiego działania - taktyki. Od chwili, kiedy podstęp osiąg
nął skutek, zdrajca kontynuuje swoje działanie z otwartą przyłbicą.
Dodajmy jeszcze, że aktywne zaangażowanie przeciwko swojej dotychcza
sowej wspólnocie może wyrażać się syndromem apostaty, trafnie opisanym
przez Maxa Schelera. Wydaje się, że opis ten może dotyczyć zarówno antyse
mityzmu niektórych osób pochodzenia żydowskiego czy antypolonizmu nie
których Niemców urodzonych w polskich rodzinach na Górnym Śląsku, jak
również wrogości wobec swojego poprzedniego wyznania u niektórych neofi
tów radykalnych ugrupowań protestanckich:
„Apostatą - twierdzi Max Scheler - nie należy nazywać człowieka, który
kiedyś w toku swego rozwoju zmienił radykalnie swe najgłębsze przekonanie
religijne lub jakiekolwiek inne (polityczne, prawne, filozoficzne); nie można go
tak nazwać nawet wtedy, kiedy następuje to nie w sposób ciągły, lecz nagle,
w formie zerwania. Apostatą jest raczej człowiek, który nawet po zmianie wiary
nie żyje przede wszystkim jej treścią pozytywną i nie dąży do realizacji właści
wych jej celów, lecz walczy jedynie z daną wiarą i żyje po to, by ją zanegować.
3
Bogatą dokumentację swojej zdrady opublikował sam zdrajca. Por. J. S i e m a s z k o , Za
piski, 1.1-3, Sankt-Petersburg 1883.
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Nie zaakceptował on nowych treści ze względu na same treści, lecz spełnia
tylko długi ciąg aktów zemsty na własnej przeszłości duchowej, która faktycznie
trzyma go nadal w niewoli, a nowe przekonania funkcjonują wobec niej tylko
jako potencjalny układ odniesienia, pozwalający mu odrzucać i negować prze
konania dawne. Apostata jako typ religijny jest zatem przeciwieństwem czło
wieka odrodzonego, dla którego nowe treści wiary i odpowiadający im nowy
główny nurt życia mają znaczenie i wartość same przez się”4.

TRZY ASPEKTY ZDRADY JUDASZA
Jak się wydaje, samo pojęcie zdrady pojawia się w Biblii dopiero w księgach
machabejskich (por. 1 Mch 1,11-15; 2,23; 6,21-27; 7,5-7; 10,61; 11,21.25; 2 Mch
4,7-15), chociaż nie jest wyrażone wprost za pomocą oznaczającego je wyrazu.
Jeśli współczesne przekłady wcześniejszych ksiąg Starego Testamentu sięgają
po wyraz „zdrada” czy „zdradzić”, to dla oddania takich pojęć, jak „szkodzić”
(Rdz 21,23), „działać przeciwko” (Kpł 26,40), „działać niegodziwie” (1 Sm 24,
12), „działać podstępnie” (Syr 1, 30), „działać przewrotnie” (Iz 24,16).
Nawet zdrada Judasza przedstawiona jest w Ewangeliach za pomocą po
jęcia „wydać w ręce wrogów” i jeszcze Biblia Wujka nie nazywa Judasza „zdraj
cą”, ale imiesłów jiaęaóióoiię oddaje jako „który go wydał” (por. Mk 14, 44;
Mt 26, 48). Warto natomiast zauważyć, że na początku Dziejów Apostolskich
czyn Judasza - ucznia i przyjaciela, który „pokazał drogę tym, co pochwycili
Jezusa” (1,16) - przedstawiony jest jako „zboczenie z miejsca służby i apostol
stwa, aby iść na swoje własne miejsce” (1, 25). Słowem, bardziej podkreśla się
to, że Judasz straszliwie skrzywdził samego siebie i zmarnował swoje powoła
nie, niż to, że wydał swojego Mistrza na mękę i śmierć.
W zdradzie Judasza warto zauważyć kilka momentów, które odróżniają ją
od przypadków zdrady, jakie zdarzają się między ludźmi. Po pierwsze, zdrajca
stosował maskowanie i podstęp, chociaż nie było tak, że Zdradzony dał się
podejść i zaskoczyć. Jezus z całą świadomością dopuścił do tego, aby zdrada
została dopełniona (por. J 13,21-30 i par.), i realnie mógł do niej nie dopuścić
(por. J 19,17-42; Mt 26,45-46.53). Taki właśnie jest Bóg: dopuszcza do tego, że
od Niego odchodzimy i że Go zdradzamy, chociaż z całą pewnością mógłby
tego nie uczynić (por. np. Sdz 2,11-19; 2 Kri 17,7-18). Także więc poprzez swój
stosunek do zdrajcy i do zdrady Jezus zostawił nam pouczenie, jak reaguje na
zdradę Jego Ojciec (por. J 12, 45).
Po wtóre, Judasz swoją zdradą wystawił Jezusa na niesprawiedliwe i niedające się wyobrazić poniżenie i cierpienia, ale Jezus wskutek jego zdrady niczego
4
s. 64n.

M. S c h e l e r , Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, „Czytelnik”, Warszawa 1977,
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nie stracił (por. Hbr 5, 7). Przeciwnie, „dał swoje życie jako okup za wielu”
(Mt 20, 28), pokonał śmierć (por. Rz 6, 9) i dokonał pojednania całego stwo
rzenia ze swoim przedwiecznym Ojcem (por. Kol 1, 20).
W ten sposób Jezus stał się dla nas wzorem również w odniesieniu do zdrad
i krzywd, jakich doznajemy. Jeśli w Nim trwamy, żadna zdrada nie sprowadzi
na nas straty ostatecznej (por. Mt 10, 28), a cierpliwe znoszenie tych krzywd,
których nie potrafimy uniknąć, przemienia się dla nas w naszą drogę do życia
wiecznego (por. 2 Kor 4, 8-18).
I
po trzecie, zdrajca wydał na śmierć absolutnie niewinnego Jezusa, nato
miast Jezus nie przestał go kochać i nawet w samym momencie zdrady trakto
wał go jak swego przyjaciela (por. Mt 26,50). Jeśli Judasz streszczał sobą to, co
w nas wszystkich najgorsze, jeśli pamiętać o tym, że to my wszyscy swoimi
grzechami wydaliśmy Syna Bożego na śmierć, to moment zdrady Judasza ujaw
nia radykalną asymetryczność relacji między Bogiem a grzesznikiem: Bóg nie
przestaje kochać grzesznika nawet w momencie, kiedy ten usiłuje Go skrzyw
dzić, kiedy odrzuca Jego miłość i się od Niego oddala.
Powyższa perspektywa nabiera niewyobrażalnej wręcz intensywności, jeśli
w straszliwych cieroieniach Jezusa zobaczyć - co tak mocno podkreślał Hans
Urs von Balthasar - obraz tajemniczych cierpień miłości, jakie z powodu na
szych grzechów ogarniają niezmiennego i niepodlegającego przecież żadnym
doznaniom trójjedynego Boga6.

MIĘDZY PRZESŁANIEM BIBLIJNYM
A INTERPRETACJĄ OŚWIECENIOWĄ
Postać Judasza niepokoi współczesnych chrześcijan głównie z powodów
teoretycznych, rzadko natomiast ogarnia kogoś z nas niepokój - o siebie lub
o innych - aby nie pójść jego nieszczęsną drogą. Jako duszpasterz ciągle słyszę
ludzkie niepokoje - najczęściej inspirowane wypowiedzią Chrystusa Pana za
pisaną w Ewangelii według św. Łukasza (22,22) - czy Judasz nie był przypad
kiem do swojego czynu zdeterminowany7. A przecież bez porównania ważniej
5 Por. np. H. U r s v o n B a l t h a s a r , Teologia misterium paschalnego, tłum. E. Piotrowski,
WAM, Kraków 2001; T. Wi l s k i , Krzyż jako trynitarna wierność Bogu, sobie i ludziom, „Studia
Gnesnensia” 1981, t. 6, s. 119-138.
6 Por. Iz 43, 24; Ef 4, 30; J a n P a w e ł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, nr 39;
J. G a l o t , Czy Bóg cierpi?, „Przegląd Powszechny” 1991 nr 3, s. 359-376; W. H r y n i e w i c z ,
Bóg cierpiący? Rozważania nad chrześcijańskim pojęciem Boga, „Collectanea Theologica”
51(1981) nr 2, s. 5-24. Zob. też Th. G. W e i n a n d y , Czy Bóg cierpi?, tłum. J. Majewski, Wy
dawnictwo „W drodze”, Poznań 2003.
7 W odpowiedzi na te niepokoje zazwyczaj zwracam uwagę na dwa momenty: 1. w każdej
wielotysięcznej społeczności grzeszników pojawia się statystyczna konieczność popełnienia zbrodni
(np. w milionowym mieście rokrocznie musi dojść co najmniej do kilku morderstw), z czego nie
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sze jest pytanie, czy w moim sercu nie rośnie zdrada, która może się zakończyć
tym, że i ja sam odłączę się od Chrystusa, i innych za sobą pociągnę.
Mentalność oświeceniowa, której po trosze wszyscy ulegamy, powoduje, że
prawie nie zauważamy niezwykle licznych tekstów nowotestamentalnych, wzy
wających do wierności Chrystusowi oraz ostrzegających przed zaparciem się
Go lub odejściem od Niego. Daltonizm ten jest owocem oświeceniowego do
gmatu, nakazującego widzieć w wierze tylko światopogląd i wobec tego trak
tującego utratę wiary po prostu jako zmianę światopoglądu. Kolejny zdumie
wający dogmat mentalności oświeceniowej głosi, że ludzie zmieniają światopo
gląd wyłącznie z powodu intelektualnej uczciwości, toteż wskazywanie na mo
ralnie naganne powody odchodzenia od wiary jest zamachem na wolność su
mienia.
Przypomnijmy pokrótce, jak się ma wiara do światopoglądu. Św. Tomasz
z Akwinu, przedstawiając wiarę jako zalążek życia wiecznego8, jej „dzianie się”
w nas, opisywał ją jako trzy wzajemnie uhierarchizowane warstwy. Jest w wie
rze wymiar „wierzę, że”, który polega na uznaniu jej treści za prawdziwą;
wymiar „wierzę Bogu”, czyli nawiązanie, dzięki Bożej łasce, osobowej relacji
z Bogiem; i wreszcie wymiar „wierzę w Boga”, czyli zmierzanie, w stanie łaski
uświęcającej i dzięki darowi nadprzyrodzonej miłości, ku całoosobowemu za
wierzeniu Bogu samego siebie i wszystkich swoich spraw9.
Otóż światopogląd dotyczy tylko pierwszego wymiaru, wymiaru „wierzę,
że”. I nigdy dość przypominania, że gdyby czyjaś wiara ograniczała się wyłącz
nie do uznawania prawdziwości choćby nawet wszystkich bez wyjątku prawd
wiary katolickiej, człowiek taki byłby nadal człowiekiem niewierzącym. Nie ma
bowiem teologalnej cnoty wiary bez osobowej relacji z Bogiem żywym.
Sytuację człowieka uznającego już prawdę wiary katolickiej, a więc przyj
mującego katolicki światopogląd, ale wciąż jeszcze niewierzącego, trafnie opi
sał św. Augustyn, zdając sprawę ze swojej własnej drogi do wiary. Tamten
moment swojego życia porównał Augustyn do tak dobrze znanego nam stanu,
kiedy to po przebudzeniu lenimy się ze wstawaniem: „Chociaż ze wszystkich
stron mi okazywałeś, [Boże,] że taka jest prawda, i byłem już o tym zupełnie
wynika ani to, że zbrodniarz był do popełnionej przez siebie zbrodni zdeterminowany, ani to, że nie
jest on za swoją zbrodnię odpowiedzialny; 2. pełne zharmonizowanie prawdy o Bożej przedwiedzy
z prawdą o naszej ludzkiej wolności przekracza obecne siły naszych umysłów, natomiast niewąt
pliwie fałszywe są takie wyjaśnienia, które opierają się na zwątpieniu w prawdę naszej wolności.
8 „Fides est habitus mentis, qua inchoatur vita aeterna in nobis, faciens intellectum assentire
non apparentibus”, św. T o m a s z z A k w i n u , Summa theologiae 2-2, q. 4, a. 1 („Wiara jest to
usprawnienie umysłu, zaczynające w nas życie wieczne i skłaniające rozum do przyjęcia rzeczy
nieoczywistych”, św. T o m a s z z A k w i n u , Suma teologiczna, t. 15, Wiara i nadzieja, tłum.
P. Bełch OP, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn 1966, s. 61).
9 Por. św. T o m a s z z A k w i n u , Summa theologiae 2-2, q. 2, a. 2; J. S a 1i j OP, Co to znaczy
być człowiekiem wierzącym?, w: tenże, Eseje tomistyczne, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań
1995, s. 69-79.
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przekonany, umiałem Ci odpowiadać tylko sennymi słowami omdlałego czło
wieka: «Jeszcze chwilę! Jeszcze tylko chwilę! Poczekaj nieco...»”10. Wkrótce
miała miejsce słynna - opisana pod koniec tej samej ósmej księgi Wyznań scena „Tolle, lege”, która zakończyła się tym, że Augustyn naprawdę w Chrys
tusa uwierzył.
Gdyby wiara była tylko religijnym światopoglądem, w dodatku gdyby jej
przedmiotem były mniemania i domysły (8ó£a), a nie poznana prawda
(emoxr|(iT]), wówczas odejście od niej na rzecz innego światopoglądu byłoby
- w każdym razie mogłoby być - czymś równie usprawiedliwionym, a nawet
pożytecznym i przybliżającym do prawdy, jak zmiana wstępnej hipotezy w po
szukiwaniach naukowych.
Skoro jednak wiara jest relacją wzajemnego zaangażowania się Boga i czło
wieka, odejście od niej jest czymś podobnym do odejścia syna marnotrawnego
od ojca (por. Łk 15,11-32) albo do odejścia żony od kochającego męża (por.
Jer 2,20) - czymś, co rani Boga, człowieka zaś odcina od Życia i wydaje na łup
śmierci. To właśnie dlatego utratę wiary Nowy Testament porównuje do roz
bicia okrętu (1 Tm 1, 19) i przedstawia jako nieszczęście ostateczne: „Nie
można bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru
niebieskiego i stali się współuczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali rów
nież wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a [jednak] odpadli odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają
Go na pośmiewisko” (Hbr 6, 4-6; por. 2 P 2, 20-22; Mt 12, 43-45).
W nowotestamentalnych wezwaniach do wytrwania w wierze uderza wielość
czasowników pochodnych od słowa ^ieveiv (trwać, pozostawać)11. Otóż warto
zdać sobie sprawę, że słowa tego Septuaginta używa w wypowiedziach podkreś
lających Bożą wiecznotrwałość12. Natomiast w Ewangelii według św. Jana tym
właśnie słowem określa się naszą najintymniejszą łączność z Jezusem13.
Stąd wierność przekonaniom czy dostosowanie się do obowiązujących
w Kościele poglądów - bo tak mentalność oświeceniowa wyobraża sobie pie
10 Św. A u g u s t y n , Wyznania, księga ósma, nr 5, tłum. Z. Kubiak, Instytut Wydawniczy
„Pax”, Warszawa 1982, s. 138. O tym, że uznając prawdę wiary tylko w wymiarze „wierzę, że”,
można nadal być człowiekiem niewierzącym, mówi również Tomasz z Akwinu w Wykładzie Listu
do Rzymian (cap. 4, lect. 1, nr 327), tłum. J. Salij OP, „W drodze”, Poznań 1987, s. 69.
11 i>Jtoneveiv (Mt 10,22; 24,13; Mk 13,3; Rz 12,2; 2 Tm 2,12; Hbr 10,32; Jk 1,12; 5,11; 1 P 2,
20); i pochodzący od tego słowa rzeczownik imo^ovr| (Łk 8,15; 21,19; Rz 2,7; 2 Kor 1,6; 2 Tes 3,
5); JiQoofieveiv (Dz 11,23; 13,43; 1 Tm 5,5); óicąieveiv (Łk 22,28); eni^£veiv (Rz 11,22; Kol 1,23;
1 Tm 4,16); Jiaganeveiv (Jk 1,25).
12 „Zamiar Pana t r w a na wieki, zamysły Jego serca - poprzez pokolenia” (Ps 33, 11);
„sprawiedliwość Jego t r w a na wieki wieków” (Ps 111, 3.10; 112, 3), „prawda Pana t r w a na
wieki” (Ps 117,2). (Wyróżnienia - J. S.).
13 „ T r w a j c i e we Mnie, a Ja w was. [...] Kto t r w a we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc
obfity” ( J 15,4-7); „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, t r w a we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56;
por. 5, 38; 6, 27; 8, 31; 14,17). (Wyróżnienia - J. S.).
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lęgnowanie prawowierności oraz wsłuchiwanie się w głoszone przez Kościół
dogmaty - to kategorie w Nowym Testamencie w ogóle nieznane. Wezwania
do wytrwania w wierze i w czynach wiary - do wytrwania pomimo prześlado
wań, cierpień, pokus czy innych przeciwności - dotyczą tam wierności Chrys
tusowi: nie jakiejś idei, ale Chrystusowi, który żyje i prowadzi nas do życia
wiecznego14.
Owszem, już w czasach apostolskich niektórzy próbowali degradować wia
rę do poziomu wyznawania poglądów, które podlegają zmianom. W Nowym
Testamencie znajdziemy bardzo wiele protestów przeciwko tego rodzaju ma
nipulacjom (por. Ga 1,6-9; 1 Kor 15,12-19; 1 J 4,1-3; 1 Tm 4,1-3; 2 Tm 2,16-18;
4, 4). Nie ma jednak wątpliwości, że nie chodziło tu o konflikt poglądów poglądów przyjętych w Kościele i jakichś poglądów konkurencyjnych - ale
o konflikt wiary z poglądami czysto ludzkimi, o konflikt wiary w Jezusa Chrys
tusa z poglądami niszczącymi tę wiarę. Kto odrzuca prawdziwego Chrystusa napisał apostoł Jan - opowiada się po stronie Antychrysta (por. 1 J 4,3; 2 J 7).
Nowy Testament nie ma jeszcze terminu określającego zdradę, wyraz
„zdrada” pojawia się dopiero w jego współczesnych przekładach. Wczytajmy
się jednak uważnie w terminy, za pomocą których opisuje się w Nowym Tes
tamencie utratę wiary, a znajdziemy w nich sporo tych treści, które łączymy
z pojęciem zdrady.
I
tak Chrystusa i wiary można się „zaprzeć” (aQveia0ai: Mt 10, 33; 26,70;
Dz 3,13-14; 1 Tm 5, 8; 2 Tm 2,12; Tt 1,16; 2 P 2,1-25; 1 J 2, 22-29; Jud 4).
Można od Niego albo od wiary „odstąpić” (d<t>ioxavai: Łk 8,13; 1 Tm 4,1; Hbr
3,12), można zgubić właściwy wierze lub prawdzie kierunek (doxoxeiv15: 1 Tm
1,6; 6, 21; 2 Tm 2,18), w wierze można „zbłądzić” (jrXavav; djcojttaxvdv Jk 5,
19; 1 Tm 6,10). Co najmniej dwa pierwsze terminy natychmiast kojarzą się ze
zdradą, zwłaszcza jeżeli odniesione są do Chrystusa Pana16.

14 Por. teksty przywołane w przypisie 11.
15 Słowo ó oróxoę oznacza cel.
16 Odrębnym tematem byłoby bogactwo nowotestamentalnej terminologii na określenie ko
rozji, jakiej może ulegać wiara. A może ona „słabnąć, ulegać zaćmieniu” - exXeuieiv (Lk 22, 32),
może być pomieszaniem „tak” i „nie” - óiaxQiveiv (Mt 21, 21; Jk 1, 6), chrześcijanin może być
człowiekiem „o dwóch duszach”, jednej wierzącej, drugiej niewierzącej - Ów|>uxoę (Jk 1, 8; 4, 8),
w wierze można wątpić - 6iordęeiv (Mt 14,31; 28,17), zaciemniać ją „pustą myślą” - ótoA-oyuj^óę
(Lk 24,38; Flp 2,14), można uczynić się „niezdatnym” do wiary - dóoxi|ióę (2 Tm 3,8), można być
wreszcie człowiekiem „małej wiary” - oUYÓmoroę (Mt 6, 30; 8, 26; 16, 8; 17, 20).
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GOŚCIE WIECZERZY CHRYSTUSA*
Pozostali goście przy stole w Wieczerniku to inni Apostołowie. Oni takie nie
mogli być z siebie dumni po zakończeniu pasji. Wszyscy - z wyjątkiem Jana uciekli w panice, gdy Jezus został zatrzymany, a kiedy niósł swój ciężki krzyż, nie
było ich przy Nim. Odzyskali odwagę dopiero po zstąpieniu Ducha Świętego.
Chociaż czcimy ich dzisiaj jako świętych, w chwili próby okazali się słabi Nie byli
wolni od ludzkich ograniczeń i wad, takich jak nadmierna ambicja, słaba wiara
czy brak odwagi. Tacy byli ludzie, których Jezus zaprosił na Ostatnią Wieczerzę.

Każdego roku w Wielki Czwartek przypominamy sobie Ostatnią Wieczerzę
Jezusa z Jego uczniami. Głównym bohaterem tego wieczoru był oczywiście sam
Jezus. Chciałbym jednak w moich refleksjach skupić uwagę na gościach, któ
rych Jezus zaprosił i którzy zasiedli razem z Nim do stołu. Możliwe jest bowiem,
że niektórzy z nich są do nas podobni.
Pierwszy gość, o którym mowa jest w ewangelicznych opisach Ostatniej
Wieczerzy, to Judasz Iskariota. Trochę współczuję Judaszowi. Jest on chyba
najgorszym anty-bohaterem w całej Ewangelii. Piłat, Herod i inni do nich
podobni nie byli doskonali, ale można powiedzieć na ich usprawiedliwienie,
że nie znali Jezusa osobiście. Judasz natomiast był przyjacielem Jezusa, a prze
cież zdradził swojego Mistrza, a następnie popełnił samobójstwo. Wszystko
jednak tak dobrze się rozpoczęło. Trzy lata wcześniej, po całej nocy spędzonej
na osobistej modlitwie do Boga Ojca, Jezus wybrał Dwunastu spośród wszyst
kich swoich uczniów. Wybrał tych, których w sposób szczególny wyróżniał
i kochał. A wśród nich znalazł się Judasz. Przez trzy lata mieszkali oni razem
z Jezusem, wsłuchiwali się w Jego słowo. Po pewnym czasie Jezus posłał ich, by
głosili Jego naukę - i Judasz także był w tym gronie. Prawdopodobnie Mistrz
dostrzegł u niego szczególne zdolności, uczynił go bowiem odpowiedzialnym za
finanse całej grupy. Zapewne więc Jezus mu ufał. Judasz był Jego przyjacielem,
uczniem i współpracownikiem. A jednak... Dlaczego Judasz Go zdradził?
Na dobrą sprawę nie wiemy do końca, dlaczego tak się stało. Ewangelie nie
przedstawiają nam punktu widzenia Judasza. Być może wydał Jezusa władzom
z powodu pieniędzy. Nie jest wykluczone, że pieniądze jakoś kleiły się Juda
szowi do rąk. Być może nie mógł oprzeć się pokusie trzydziestu srebrników.
Być może był rozczarowany, uznał, że zawiódł się na Jezusie. Być może, tak jak
Homilia wygłoszona 8 kwietnia 2004 roku podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w koś
ciele św. Stanisława w Lublinie.
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i inni Apostołowie, był zachwycony Jezusem, gdy rozpoczynał On swoją dzia
łalność publiczną. Czuł wielki podziw, kiedy słyszał Nauczyciela głoszącego
orędzie o Królestwie Bożym. Sądził, że oto zbliża się koniec rzymskiego pano
wania nad narodem izraelskim. A potem rozgniewał się, gdy zdał sobie sprawę,
że się tak nie stanie - przynajmniej nie w taki sposób, w jaki on to sobie
wyobrażał. Być może istnieje inna jeszcze przyczyna jego zdrady. Nie wiemy.
Wiemy tylko, że coś się wydarzyło. Coś spowodowało u Judasza przemianę
wewnętrzną. Coś sprawiło, że dobry człowiek zmienił się radykalnie i stał się
kimś, kto zdradził Jezusa, a potem zniszczył samego siebie. Ewangelia mówi, że
wszedł w niego szatan. Przychodzi mi na myśl obraz pięknego smacznego
jabłka, które leży w magazynie. W pewnym momencie do środka owocu wcho
dzi mały robak i powoli całe jabłko gnije.
Każdy z nas jest uczniem Jezusa - niektórzy od wielu już lat. Ale fakt ten
nie daje żadnej gwarancji, że będziemy wierni do końca. To, co się stało w życiu
Judasza, mogłoby się wydarzyć w życiu każdego z nas! Mały, niepozorny du
chowy robak mógłby wkraść się do naszej duszy i spowodować podobną zdra
dę. Robak ten może wejść do naszego wnętrza poprzez nasze zdolności i talen
ty. Przecież Judasz miał prawdopodobnie zdolności do zarządzania finansami z tej racji Jezus polecił mu pieczę nad trzosem. Albo robak mógłby pojawić się
wskutek naszych rozczarowań i zawiedzonych nadziei. Rzadko się zdarza, że
życie toczy się tak, jak je sobie wyobrażamy. Św. Paweł pisze: „Niech przeto
ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” (1 Kor 10, 12). Przykład
Judasza przypomina nam, że człowiek jest kruchy i że dopóki żyje, nieustannie
potrzebuje mocy Ducha Świętego. Wierność Bogu i powołaniu jest darem,
którego potrzebujemy codziennie.
Drugim gościem - uczestnikiem Ostatniej Wieczerzy - na którego zwraca
uwagę Ewangelia, jest Szymon Piotr. Dzisiaj mówimy o nim: „święty Piotr”, ale
wtedy nie postępował jak święty. Podczas Ostatniej Wieczerzy Piotr zapewniał
Jezusa o swojej gotowości oddania za Niego życia. Miał wielkie serce, chciał być
wierny swojemu Przyjacielowi. Wyraził chęć pójścia za Jezusem do samego
końca. Siła wewnętrzna Piotra okazała się jednak niewystarczająca. Kilka go
dzin później, kiedy ogrzewał się na dziedzińcu arcykapłana, czekając na roz
strzygnięcie sprawy Jezusa, kilka osób, od których zdania zapewne niewiele
zależało, podeszło do niego i zapytało, czy należy on do grona uczniów Jezusa.
Trzykrotnie padło pytanie i za każdym razem Piotr zaparł się swego Mistrza.
Zapewniał indagujących go, że nie jest uczniem Jezusa, a nawet, że Go nie zna.
Powodowany panicznym lękiem, zdradził swojego Pana. Jego grzech nie był
bynajmniej mniejszy od grzechu Judasza. Ale tym, co różni obu Apostołów, jest
ich zachowanie po popełnieniu grzechu. Piotr ponownie otworzył się na łaskę
Jezusa. Już wcześniej Piotr wiele razy popełniał błędy, a niektóre z nich były
poważne. Upomniał Mistrza, kiedy Ten powiedział, że będzie musiał umrzeć
śmiercią krzyżową. Jezus wypowiedział wówczas słowa: „Zejdź mi z oczu sza
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tanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku” (Mk 8, 33). Innym razem,
chodząc po wodzie jeziora, zwątpił w moc Jezusa i zaczął tonąć. Jezus zapytał
go: „Czemu zwątpiłeś?” (Mt 14, 31). Piotr, będąc świadomy własnej słabości,
nieustannie doświadczał miłości Jezusa i powracał do Niego. W końcu nauczył
się wierności i zginął śmiercią męczeńską.
Prawdopodobnie niejeden z nas podobny jest do Piotra. Chcielibyśmy być
uczniami Jezusa, ale nie zawsze nam się to udaje. Tak jak Piotr jesteśmy słabi
i mimo naszej najlepszej woli zdradzamy Jezusa i inne osoby, które są nam
bliskie. Przykład Piotra pokazuje nam, że powrót do Jezusa zawsze jest możli
wy. Jezus zawsze jest gotowy przebaczyć i przyjąć tego, kto przyznaje się do
błędu i kto ufa Jego miłości.
Pozostali goście przy stole w Wieczerniku to inni Apostołowie. Oni także
nie mogli być z siebie dumni po zakończeniu pasji. Wszyscy - z wyjątkiem Jana
- uciekli w panice, gdy Jezus został zatrzymany a kiedy niósł swój ciężki krzyż,
nie było ich przy Nim. Odzyskali odwagę dopiero po zstąpieniu Ducha Świę
tego. Chociaż czcimy ich dzisiaj jako świętych, w chwili próby okazali się słabi.
Nie byli wolni od ludzkich ograniczeń i wad, takich jak nadmierna ambicja,
słaba wiara czy brak odwagi. Tacy byli ludzie, których Jezus zaprosił na Os
tatnią Wieczerzę. Doskonale zdawał sobie sprawę z ich słabości. Ale był ich
przyjacielem i wierzył w nich. Kochał ich i był gotów oddać swoje życie za nich i za nas, którzy jesteśmy do nich podobni. Tych, których kochał, zaprosił na tę
szczególną ucztę. Wiedząc, że są grzesznikami, ufał, że z mocą Ducha Świętego
mogą się stać lepsi. Tak samo dzisiaj Jezus nas kocha i dlatego zaprasza nas na
Wieczerzę. Wie, że nie jesteśmy doskonali, że nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi
od tych, których powołał na Apostołów, ale ufa, że z mocą Ducha Świętego
możemy stać się lepsi, niż jesteśmy. Przykład Judasza przypomina nam jednak,
że można odejść od Jezusa i dopuścić się zdrady.

OBRAZ JUDASZA
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JUDASZ W SZTUCE
W kręgu obrazowania zdrady w malarstwie europejskim
W sztuce nowożytnej czyn Judasza poddawany jest różnym interpretacjom, za
wsze jednak opartym na pogłębionej refleksji nad kondycją człowieka, jego sła
bością i jego siłą płynącą z łaski Boga. Zawarte w obrazach przemyślenia malarzy
nad osobą Judasza nie dawały jednoznacznych odpowiedzi na pytanie o zbawie
nie tego Apostoła. W artystycznie wypracowanej formie, jaką osiągnąć mógł tylko
geniusz twórczy największych osobowości malarskich, kieruje Judasz do widza
dręczące pytanie o determinację człowieka i o moc Chrystusowego przebaczenia.

Pasję Chrystusa, którą przekazują Ewangelie oraz apokryfy, poprzedza
zdrada uczniów - najpierw Judasza, potem Piotra. Od początku kreowania
wydarzeń ewangelicznych w sztuce te dwa akty zdrady unaoczniane były w cyk
lach pasyjnych bądź w pojedynczych scenach przedstawiających mękę Chrys
tusa. Narracja zdarzeń uzyskiwała jednak w dziejach sztuki różnorodną formę
przekazu. Była adekwatna do tekstu Ewangelii bądź tworzyła rozbudowaną
treść dzięki różnym komentarzom teologicznym, modlitwom, pieśniom i kaza
niom. W obrazach charakteryzujących się narracją tego drugiego typu artyści
oprócz sprawozdawczego przekazu historycznego włączali do swoich kompozy
cji bogaty repertuar środków subiektywnego przeżywania pasji Chrystusa, w tym
również momentu zdrady. Takie jednak obrazy, charakteryzujące się subiek
tywną formą przekazu, pojawiały się dopiero w sztuce nowożytnej. Zasługą
średniowiecza było najwcześniejsze ustalenie pewnych trwałych motywów sce
nicznych w sztuce europejskiej, w których miejsce Judasza jest jasno określone.
Pojawia się on przede wszystkim w scenach Ostatniej Wieczerzy, podczas której
miała miejsce zapowiedź zdrady ucznia i rozpoznanie jego zamysłu przez Chrys
tusa. Drugim momentem, w którym najczęściej ukazywano Judasza, był akt
dokonania zdrady w ogrodzie Getsemani, bezpośrednio poprzedzający pojma
nie Jezusa. Wszystkie Ewangelie: Mateusza (10,2-4), Marka (3,13-19), Łukasza
(6,16) i Jana (6,70), pośród dwunastu Apostołów powołanych przez Chrystusa
wymieniają imię Judasza Iskarioty i wprowadzają dlań określenie zdrajcy.
W Ewangelii św. Jana Judasz nazwany jest diabłem. Mistrz wiedział, że Judasz
zdradzi, już w momencie powołania go. Moment powołania uczniów nie był
jednak dla sztuki zdarzeniem, które wyeksponowałoby w jakiś szczególny spo
sób postać Judasza. Wydarzeniem, które czyni to od samego początku sztuki
średniowiecznej, jest właśnie scena Ostatniej Wieczerzy. Podczas tej uczty na
stąpiło ujawnienie przez Chrystusa zamysłu zdrady ucznia. Znakiem tego ujaw
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nienia jest ukazywane w obrazach podanie Judaszowi kawałka chleba. W śred
niowiecznym obrazowaniu Judasz siedzi zazwyczaj po przeciwnej stronie stołu,
skrywając w dłoniach worek z monetami, a wyróżnia go spośród innych uczniów
mroczna, pełna niepokoju fizjonomia, emanująca wewnętrznym złem.
Doniosły dla artystów, lecz niejednoznacznie rozumiany był moment odej
ścia Judasza z Wieczernika. Nie mieli oni pewności co do obecności Judasza
w chwili ustanowienia Erucharystii przez Chrystusa, dlatego czasem w zdarze
niu tym uczestniczy tylko jedenastu uczniów, niekiedy zaś są obecni wszyscy
Apostołowie, łącznie z Judaszem. Eliminowanie Judasza suponowało jego
odejście do faryzeuszy i tym samym dokonanie zdrady. Potęgowało to nega
tywny stosunek wiernych do Judasza. Skala artystycznych możliwości sugeru
jących potępienie czynu tego ucznia rozwijana była przez artystów zwłaszcza
w malarstwie czternastego i piętnastego wieku, kiedy opanowano do perfekcji
kompozycję przestrzenną obrazu oraz odtwarzanie indywidualnych cech po
staci. Lorenzo Monaco (1394-1395) na predelli ołtarza przechowywanej w mu
zeum w Berlinie ukazał Judasza w całkowitym odosobnieniu, po przeciwnej
stronie stołu zajmowanego przez Chrystusa z jedenastoma uczniami. Miejsce
przy stole, który był prototypem ołtarza eucharystycznego, dobitnie zatem
wyrażało stosunek artysty do Judasza. Ten sposób komponowania Ostatniej
Wieczerzy stał się modelem wzorcowym w malarstwie Italii oraz północnej
Europy. W wieloobrazowym cyklu scenicznym z życia Chrystusa ukazanym
na obrazie z lat 1400-1420 (Berlin Staatliche Museen) malarz ze szkoły kolońskiej wyeksponował Judasza powiększonymi proporcjami ciała oraz żółtym
płaszczem, trwałym motywem, znanym z fresku Giotta w Kaplicy Scrovegnich
w Padwie (ii. 14). Żółty kolor jako kolor zdrady przetrwał w tym znaczeniu
jeszcze długo w malarstwie nowożytnym. Na tablicy berlińskiej zły uczeń od
dzielony został od grupy Apostołów uczestniczących z Chrystusem w uczcie.
Postać Judasza wyróżniają rekwizyty - najczęściej spotykany jest worek
z monetami, trzymany w dłoni lub uczepiony na pasku sukni. Zajęty trzosem
Apostoł odwraca głowę od Chrystusa. Eksponowanie monet było unaocznie
niem zdrady dokonanej dla pieniędzy i wywołać miało w odbiorcy uczucie
potępienia i wzgardy dla dóbr materialnych, pełniąc tym samym funkcję dy
daktyczną, zwłaszcza wobec lokalnych środowisk mieszczańskich. Dosadnie
wyeksponował ten aspekt obrazowania postaci Judasza anonimowy mistrz,
znany w badaniach nad sztuką późnośredniowieczną jako Mistrz Księgi Do
mowej, pracujący w Moguncji prawdopodobnie na przełomie piętnastego i szes
nastego wieku. W jego obrazie przechowywanym obecnie w Berlinie (Staatli
che Museen) Judasz siedzi odizolowany od uczestników Ostatniej Wieczerzy;
odwraca głowę, zajęty workiem z monetami. Odwrócenie twarzy od Jezusa
było zamierzeniem świadomie wypracowanym w malarstwie i snycerce późno
średniowiecznej jako eksponowanie Judasza wyeliminowanego z realnego
uczestnictwa w uczcie Chrystusa.
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Judasz w sztuce ukazywany jest na różne sposoby jako osoba upadła
i grzeszna, ale nie potępiona. Tylko w sporadycznych przypadkach artyści,
odwołując się do słów przekazanych w Ewangelii św. Jana, przedstawiali złego
ucznia z diabłem o zdeformowanym ciele. Tak prezentowała go monumentalna
rzeźba portalowa okresu romańskiego oraz gotyku. W tym szczególnym miejs
cu zawarto w skondensowanej formie oficjalną naukę Kościoła o dziejach ludz
kiego grzechu i o zbawieniu. Model obrazowania Judasza z diabłem siedzącym
na barkach lub zbliżającym się do ucha zostanie jednak stopniowo odsunięty,
zwłaszcza pod wpływem sztuki zakonów żebraczych, franciszkanów i domini
kanów, w której zamiast potępienia eksponowano łaskę i miłosierdzie Boże.
Jednym z ostatnich tak rygorystycznie pojmowanych obrazów Judasza jest
fresk Ostatnia Wieczerza Cosimo Rosselliego w Kaplicy Sykstyńskiej z roku
1481. Malarz usytuował Judasza dokładnie twarzą w twarz z Jezusem, choć po
przeciwnej stronie stołu. Na barkach Judasza patrzącego w oczy Mistrza unosi
się uskrzydlony brunatny demon, wyraźnie określając potępienie ucznia.
Nie było również jednoznacznej pewności co do uczestniczenia Judasza
w Komunii udzielanej Apostołom przez Chrystusa. Wydarzenie to, często uka
zywane w sztuce bizantyńskiej, utrwalali również malarze łacińskiego obszaru
religijnego. Niezwykle uroczysty charakter tego zdarzenia ukazał Justus z Gan
dawy (Joos van Wassenhove) w scenie Komunii Apostołów (ii. 1), malowanej
w latach 1473-1475 (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche). Komunia
Apostołów rozgrywa się w przestrzennej paradnej komnacie kolumnowej. Ucz
niowie w nabożnym skupieniu podchodzą do Chrystusa, klękając, przyjmują
Komunię z ręki Mistrza. Judasz stoi przy drzwiach, obserwuje z dala to zda
rzenie. Jego twarz ukazana została przez gandawskiego malarza niezwykle
charakterystycznie: napiętnowana zdradą, wywołuje pogardę i potępienie.
Z drugiej jednak strony fakt jego obecności podczas Komunii sugeruje, iż
w sztuce istniała tendencja, aby nie przedstawiać Judasza jako pozbawionego
nadziei zbawienia. Uczestnictwo w akcie ustanowienia Eucharystii, mimo
wcześniejszego stwierdzenia Chrystusa, iż nie wszyscy Apostołowie są czyści,
było łaską dla Judasza. Fakt jego obecności w tak ważnym momencie dawał
artystom nowożytnym podstawę do nowych przemyśleń kompozycyjnych.
Refleksję tę pogłębił Nicolo Poussin (1594-1665), najwybitniejszy malarz
królewski na dworze Ludwika XIII. Obraz Ustanowienie Eucharystii, zamó
wiony przez władcę do kaplicy zamku królewskiego w Saint-Germain-en-Laye,
ukończony został w roku 16421. Idea Komunii Apostołów, gdy chodzi o kon
cepcję ogólną kompozycji, utrzymana została tutaj w tradycyjnej konwencji
określonej już przez Justusa z Gandawy. Nicolo Poussin nadał jednak scenie
1
Por. J. T h u i 11i e r, Tout l’oeuvre peint de Poussin, katalog, Musće des Beaux-Arts de
rO ntario, Paris 1974, s. 101.
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rego konsekwencją była męka Chrystusa. Epilogiem poznania swojego uczyn
ku jest samobójcza śmierć Judasza, kolejny czyn sprowadzający potępienie na
jego sprawcę. Sztuka średniowieczna najczęściej przedstawia Judasza w mo
mencie rzucenia srebrników przed grono arcykapłanów, a następnie ukazuje
nieszczęsnego ucznia wiszącego na gałęzi drzewa. Obraz ten rozpowszechniony
był w sztuce późnośredniowiecznej jako ilustracja kazań głoszonych w środo
wiskach miejskich i miał stanowić przestrogę dla ludzi dążących za wszelką
cenę do gromadzenia bogactw. Ostateczny czyn ucznia, samobójcza śmierć,
był także upomnieniem dla niewierzących w miłosierdzie Boga i wątpiących
w łaskę zbawienia. Moment ten doczekał się szerszych interpretacji artystycz
nych w sztuce nowożytnej.
Dopiero Rembrandt van Rijn, ukazując moment wyrzucenia srebrników
przed arcykapłanów (il. 18), wydobył w swoich obrazach (dwa obrazy o tej
tematyce znajdują się w zbiorach prywatnych) aspekt nadziei na łaskę Bożego
przebaczenia dla zdrajcy. Wnosi ją właśnie postać Judasza o twarzy naznaczo
nej skruchą i żalem, wyznającego przed Żydami swój grzech. Malarz pominął
często łączoną z tym faktem scenę samobójstwa, co w kontekście stylu ukazanej
postaci oznacza zamysł łagodzenia zdecydowanie negatywnej oceny Judasza.
Rembrandt związany był ze środowiskiem mennonickim, które w swojej reli
gijności szczególnie mocno podkreślało bezwzględne zaufanie Bogu i wiarę
w Boską moc kształtowania duszy i czynów człowieka. Łaska Boga przewyż
szała, w przekonaniu tych grup, racjonalny bilans dobrych uczynków w dziele
Zbawienia. Oficjalna nauka Kościoła natomiast zachowywała konsekwentnie
dystans wobec złagodzenia interpretacji czynu Judasza.
Moment przyznania się do winy ukazuje tekst apokryficznej Ewangelii Ni
kodema. Autor uznaje Judasza winnym, zarazem jednak mówi o jego uczuciu
odrazy do srebrników, które nieszczęsny uczeń rzuca przed arcykapłanów3.
W obrębie różnorakich aspektów rozumienia i obrazowania Judasza w sztuce
natrafiamy - pośród zasadniczo potępiających średniowiecznych modeli obrazo
wania - na przedstawienie całkowicie odrębne w swoim przesłaniu, które nie
znalazło analogicznych naśladownictw. Uznać je można za całkowity unikat,
zarówno pod względem formalnym, jak i ikonograficznym. Jest to nieznany do
tej pory w literaturze przedmiotu fenomen obrazowania Judasza w sztuce wczes
nośredniowiecznej. Nie przytaczają tego przykładu leksykony sztuki, które
określiły repertuar motywów związanych z pasją Chrystusa i obrazem Judasza.
W Średniowiecznym Muzeum Narodowym Cluny (Musee National du
Moyen Age - Thermes de Cluny) w Paryżu, zbudowanym na obszarze daw
nych term rzymskich, w podziemiach, gdzie prezentowane są najstarsze zbiory
rzeźby rzymskiej, przechowywana jest niewielka (o wymiarach 56 x 47 cm)
3
Por. Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, 1 .1, cz. 2, Wydawnictwo Towa
rzystwa Naukowego KUL, Lublin 1986, s. 441 n.
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4. Wiszący Judasz, fragment.

TT
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19. Umywanie nóg Apostołom, Lublin, Kaplica Zamkowa (fot. P. Maciuk).

20. Ostatnia Wieczerza, Lublin, Kaplica Zam kowa (fot. P. Maciuk)

21. Ostatnia Wieczerza, fragment.
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24. Porażenie żołnierzy , Lublin, Kaplica Zamkowa (fot. P. Maciuk).

25. Pojmanie, Lublin, Kaplica Zamkowa (fot. P. Maciuk)
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tablica wapienna (ii. 3). Perfekcyjnie wypolerowana powierzchnia głębokiego
reliefu ukazuje scenę ukrzyżowania, w której uczestniczą: Maryja, stojąca pod
krzyżem po prawej stronie Jezusa, św. Jan po stronie lewej oraz Judasz wiszący
na drzewie. Wskazuje się na syryjskie pochodzenie tablicy datowanej na rok
500, która odpowiada w swoim układzie kompozycyjnym znanym modelom
ukrzyżowania, ustalonym od piątego wieku zarówno w miniatorstwie, drobnej
plastyce, jak i w malarstwie monumentalnym4.
O
niepowtarzalności dzieła i jego oryginalności decyduje postać Judasza
wiszącego na drzewie palmowym. Drzewo palmy i jego usytuowanie - po
prawej stronie krzyża, gdzie stoi Matka Chrystusa, wnosi do sceny nowe as
pekty znaczeniowe ukrzyżowania, a zarazem naprowadza na nieznany do tej
pory kontekst interpretacyjny śmierci Judasza. Gałąź drzewa, na której uka
zany jest Judasz, została w szczególny sposób wypracowana. Jest rozłożysta
i zachodzi łagodnym łukiem ponad głowę Maryi. W ten sposób wiąże kompo
zycyjnie wszystkie postaci obecne pod krzyżem Chrystusa. Najważniejszym
dopełnieniem funkcji tego drzewa jest ptak, który przysiadł na gałęzi będącej
zarazem miejscem śmierci Judasza (il. 4). Nieporadna, acz czytelna forma ptaka
wskazuje, iż chodzi tutaj o Feniksa, symbol Zmartwychwstania często ukazy
wany w tamtym okresie, w sztuce wczesnochrześcijańskiej.
Sposób przedstawienia postaci wiszącej na drzewie wskazuje na nowy kon
tekst interpretacyjny dziejów Judasza. Jego głowa została celowo odwrócona
ku zmarłemu Zbawicielowi, wbrew naturalnemu porządkowi. Ten niejako
sztucznie zakomponowany układ głowy związany jest z treścią przekazu, który
określa całą kompozycję. Twarz Judasza została wypracowana w taki sposób,
aby wyeliminować wszelkie cechy zła i wykluczyć skojarzenia z diabłem. Ten
sposób przedstawienia wykazuje wyraźną tendencję do psychologizacji postaci.
Regularny owal głowy wieńczą gęste, misternie ułożone pukle włosów, oczy
wyraźnie zakreślone, pełne, mięsiste wargi nadają ukazanej twarzy łagodny
charakter, właściwy postaciom zmarłych. Podobne rysy twarzy utrwalone zos
tały w reliefach sarkofagowych pochodzenia antiocheńskiego. Fizjonomia ucz
niów tam ukazywanych pozwala wpisać przedstawioną na omawianej tablicy
postać Judasza do analogicznego ciągu osobowości, które określały grono
Apostołów Chrystusa. Na tamte wzorce wskazuje także ubiór Judasza, długa
pofałdowana tunika oraz płaszcz udrapowany na wzór starożytnej togi (łac.
trabea), w jakich ukazywano uczniów w uroczystych scenach grupowych z Mis
trzem. Postać Judasza jawi się widzowi jako przynależąca jeszcze do grona
uczestników uczty w Wieczerniku.
Po prawej stronie krzyża Chrystusa przedstawiano zazwyczaj dobrego ło
tra, o którym podaje opis męki Chrystusa w Ewangelii według św. Łukasza
4
Tablica z numerem 1986 określona została przez badaczy Muzeum Cluny jako Wiszący
Judasz (Syria, 500 r.).
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(por. 23, 39-43). Jednakże w omawianym tu przedstawieniu nie należałoby
upatrywać ścisłego odwzorowania tekstów ewangelicznych. Dobremu łotrowi
przyznano w tradycji obrazowania prawą stronę krzyża Chrystusa, chociaż nie
wspomina o tym żaden tekst Ewangelii. Nie ukazywano łotrów jako powieszo
nych na gałęzi drzewa, tym bardziej palmowego. Scena zatem, w swoim pod
stawowym wątku znaczeniowym, odnosi się do wydarzenia historycznego, jed
nakże poprzez dopełnienie postacią Judasza i symboliką botaniczną wnosi
głębsze przesłanie teologiczne.
Przedstawiona postać Chrystusa również nie odpowiada ścisłym odwzoro
waniom tekstu Pisma Świętego, nie jest postacią zmarłego ani umęczonego
cierpieniem. Realizuje wczesnochrześcijański model obrazu Chrystusa na krzy
żu, który jednocześnie nosi cechy Chrystusa zmartwychwstałego. Zbawiciel
przedstawiony został raczej na tle krzyża aniżeli jako postać na nim wisząca.
Stopy oparte są na supendaneum, prawa noga zgięta lekko w kolanie oddaje
ruch postaci, a nie zastygły bezwład śmierci. Pominięte zostały wszelkie wizual
ne odniesienia do męki. Wyraziście zaakcentowane, duże „śpiące oczy” nawią
zują do oczu z ikony. Późniejsze wzorce ikonograficzne określiły ten typ przed
stawienia Chrystusa jako Anapeson, szeroko znany w sztuce bizantyńskiej.
Całe ciało, a szczególnie tors o miękkim modelunku eksponującym mięśnie,
pozbawione zostało ran; brak ich na dłoniach, stopach i boku. Peryzonium
nawiązuje do obnażenia Chrystusa przed rozpoczęciem pasji, natomiast jego
forma, skrócona w stosunku do porównywalnych scen z miniatorstwa wczesnobizantyńskiego, skłania do przypuszczeń, iż tablica mogła powstać później,
niż przewiduje proponowana data, czyli rok 500. Również postaci Maryi i św. Ja
na, wyrażające emocjonalne zaangażowanie, mogą wskazywać na późniejszą
aniżeli proponowana datę wykonania tablicy, czyli na połowę szóstego wieku.
Maria zwrócona jest profilem do Syna i, unosząc dłonie, kieruje do Niego
modlitwę za ludzkość w analogiczny sposób, w jaki ukazywały Matkę Chrys
tusa sceny Deesis.
Św. Jan dotyka dłonią twarzy; gest ten wyraża płacz ucznia z powodu śmier
ci Mistrza. W lewej ręce Apostoł trzyma zwój, znak autorstwa Ewangelii oraz
Księgi Objawienia. Zarówno formalna, jak i ikonograficzna koncepcja tablicy
wskazują na syro-palestyński obszar pochodzenia tego dzieła, które jest całko
wicie unikatowe na tle znanych scen ukrzyżowania. Odsłania postać Judasza
odnajdującego nadzieję zbawienia, które stało się możliwe poprzez śmierć
Chrystusa na krzyżu. Precyzyjnie przemyślaną i wymodelowaną w każdym
szczególe postać ucznia zestawiono ze Zbawicielem w taki sposób, aby zdradę
Judasza można było rozumieć w kontekście wypełnienia Pisma. Drzewo pal
mowe oraz Feniks siedzący na tej samej gałęzi, na której ukazany jest Judasz,
nawiązują do znanych symboli zbawienia, przekazanych w malarstwie mozai
kowym i na reliefach sarkofagowych. Tam ukonstytuował się zakres scenicz
nych wyobrażeń pasyjnych, które unaoczniały jednocześnie ideę Zmartwychw
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stania. Napis IC XC po lewej stronie poziomej belki krzyża stanowi symetrycz
ny, zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i ikonograficznym, odpowied
nik gałęzi, na której przysiadł Feniks. Jezus Chrystus zarazem ukrzyżowany
i zmartwychwstały to model wczesnochrześcijańskiej wiary w sens męki Chrys
tusa. W omawianym tu przedstawieniu sens śmierci Chrystusa wzbogacają
wątki drzew: drzewo życia - palma i drzewo Krzyża, które spotkały się w jednej
idei Zmartwychwstania5.
W środowiskach gnostyckich znana i używana była Ewangelia Judasza
Iszkarioty, według której Judasz przez swą zdradę przyczynił się do spełnienia
tajemnicy zbawienia ludzkości. Tekst owego apokryficznego utworu znany był
Ireneuszowi, stąd powstało przypuszczenie, iż mógł on powstać między 130
a 170 rokiem6. Przez zdradę Judasza, jak pisał ten autor, „to, co ziemskie i to,
co niebieskie, zostało rozwiązane”7. W tym nurcie z pogranicza gnozy, pene
trującej obszary Italii północnej i południowej Francji jeszcze w okresie wczes
nośredniowiecznym, napotykamy obrazy łagodzące potępienie Judasza. Do
piero dojrzałe średniowiecze trzynastego i początku czternastego wieku jasno
określiło negatywną ocenę Judasza, przenosząc nawet tę ocenę na wszystkich
Żydów zamieszkujących coraz liczniej miasta europejskie8. Wtedy też obrazo
wanie Judasza wyróżniały, czasem karykaturalnie, etniczne cechy żydowskie.
Rysy twarzy Judasza różniły się od rysów pozostałych uczniów. Podobne za
barwienie różnic narodowych prezentują obrazy potępionej Synagogi i zwycię
skiej Eklezji, na przykład Benedetto Antelamiego płyta marmurowa z baptysterium w Parmie z roku 1178.
W scenach Ostatniej Wieczerzy zachowywano powściągliwość wobec rygo
rystycznie pojmowanych rozstrzygnięć w kwestii wyeliminowania Judasza w mo
mencie ustanowienia Eucharystii oraz Komunii Apostołów. Obecność tego ucz
nia podczas świętego misterium, wielokrotnie przedstawiana również w sztuce
średniowiecznej, oddala jednoznacznie potępiający wyrok kary wiecznej dla
Judasza. Chociaż Dante umieścił go w ostatnim kręgu piekła, interpretacja losu
tego ucznia Chrystusa w sztuce zakłada ambiwalentną ocenę jego postaci.
W interpretacjach plastycznych także inne wydarzenie zbawcze przedsta
wiane jako dowód miłosierdzia Boga budzi nadzieję na złagodzenie wyroku
potępiającego Judasza. Są to sceny zejścia do otchłani (por. Ef 4,9-10). Ukazy
wano w nich Chrystusa, który po zmartwychwstaniu zstępuje do piekieł, aby
5 Jako drzewo Judaszowe określano judaszowiec (cercis siliąuastrum), figowiec, osikę lub
bez. Por. P. C a l v o c o r e s s i , Kto jest kim w Biblii, tłum. J. Jaraniewicz, Wydawnictwo Łódzkie,
Łódź 1992, s. 185.
6 Por. Apokryfy Nowego Testamentu, t. i j cz. 1, s. 81.
7 Cyt. za: Apokryfy Nowego Testamentu, 1 .1, cz. 1, s. 82.
8 Por. M. B o c i a n , Leksykon postaci biblijnych, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo Znak,
Kraków 1995. s. 294n.
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wyprowadzić stamtąd pierwszych rodziców, Adama i Ewę. Zdrada, której do
puścił się Judasz wobec Chrystusa, była analogiczna do tej, która dokonała się
w raju wobec Boga miłującego. Przywiązanie do scen zejścia Chrystusa do
otchłani w okresie średniowiecza było charakterystyczne zarówno dla sztuki
chrześcijańskiego Wschodu, jak i Zachodu. Kreowanie tych scen jako niemal
jednoznacznych ze Zmartwychwstaniem ułatwiało wiernym zrozumienie zna
czenia łaski zmartwychwstania uzyskanej dla ludzkości dzięki męce i śmierci
Chrystusa. Nie zachowały się w sztuce przykłady dzieł plastycznych, które jed
noznacznie przedstawiałyby zbawienie Judasza. Omawiana tu płyta z Muzeum
Cluny, na której postaci zdrajcy i Ofiary znalazły miejsce obok siebie, w takim
rozumieniu pozostała odosobnionym obrazem w plastyce chrześcijańskiej.
Świadomie, acz również nie w sposób jednoznaczny problem nadziei na
zbawienie Judasza podjęli artyści epoki renesansu oraz baroku. Ikonografia
Judasza prezentuje znacznie bogatszą skalę interpretacji tej postaci zarówno
w scenie Ostatniej Wieczerzy, jak i w scenie pojmania w Ogrodzie Oliwnym.
Nicoló di Liberatore (1439-1502?) na predelli ołtarza namalowanego dla koś
cioła św. Mikołaja w Foligno (obecnie w zbiorach Luwru) przedstawił na pierw
szym planie Chrystusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym, natomiast w głębi
ukazał Judasza wynurzającego się z ciemności nocy z grupą żołnierzy. Wska
zuje on palcem na Chrystusa. Gest ten oznacza zdradę. Poprzez taki sposób
ukazania wydarzenia malarz wskazuje, że zdrada nastąpiła już w samym za
myśle Judasza, a nie dopiero w momencie złożenia pocałunku, opisywanym
przez Ewangelie. W obrazie zawarte jest przesłanie, iż zdrada dokonuje się nie
w samym działaniu, ale w umyśle człowieka.
Nowożytne obrazy Ostatniej Wieczerzy obok tradycyjnej formy kompozy
cyjnej zawierają szczegóły wprowadzające szerszy zakres interpretacji tego
wydarzenia. Przez zbliżenie został ubogacony kontekst relacji pomiędzy Mis
trzem a uczniem. Judasz, niegdyś manifestacyjnie odsunięty od Chrystusa, a na
wet od grona Apostołów, teraz sprowadzony został do środkowej części stołu.
Na przykład na fresku Andrei del Castagno w refektarzu klasztoru św. Apo
lonii we Florencji (1445-1450) oczy Chrystusa spotykają się ze wzrokiem Juda
sza. Obraz ten (ii. 5) wskazywany jest często jako analogia fresku Leonarda da
Vinci w refektarzu Santa Maria delle Grazie w Mediolanie (il. 6) Można uznać
to skojarzenie za trafne w odniesieniu do ogólnej kompozycji obu dzieł, jed
nakże przedstawienie osoby Judasza znacznie różni wspomniane obrazy. Dą
żeniem obu malarzy jest zbliżenie Judasza do Chrystusa i grona uczniów. Cas
tagno jednak postępuje jeszcze w sposób tradycyjny - zbliżając miejsce Judasza
do środka stołu, zachowuje różnicę jego stron. Leonardo da Vinci natomiast
głębiej zespala postać Judasza z Chrystusem i uczniami, wykorzystując zarów
no bogactwo swoich mistrzowskich możliwości artystycznych, jak i przygotowa
nie intelektualne. Judasz zajmuje miejsce obok Jezusa, w najbliżej usytuowanej
grupie, wraz ze św. Janem i Piotrem - Apostołami, którzy uczestniczyli w cudzie
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Przemienienia na górze Tabor. Leonardo rozmieścił Apostołów zgromadzo
nych wokół Chrystusa w czterech grupach po trzy postaci. Symbolika cyfr
„cztery” i „trzy” miała dla malarza ogromne znaczenie. Znał zagadnienia sym
boliki cyfr z filozofii neoplatońskiej, którą zgłębiał, przebywając w środowisku
florenckich humanistów. Jako intelektualista obeznany z literaturą patrystycz
ną zdawał sobie sprawę, jak głęboko przenikała ona do wyobrażeń chrześcijań
skich, zwłaszcza w scenach, których sens trudno wyrazić poprzez realia widzial
nego świata. Dzięki liczbom oraz figurom geometrycznym możliwe było
unaocznienie istoty Trójcy Świętej. Komponując zatem grupy Apostołów po
trzy postaci, Leonardo zawarł w swojej Ostatniej Wieczerzy głęboką treść z za
kresu teologii trynitamej.
Usytuowanie Judasza w jednej „trójcy” z wybranymi Apostołami, którzy
obecni byli podczas Przemienienia na Taborze, nie jest przypadkowe. W czasie
Ostatniej Wieczerzy nastąpiło ponowne przemienienie - przeistoczenie chleba
i wina w Ciało i Krew Pańską. Judasz doświadczył tej tajemnicy, mimo iż był
zdrajcą Chrystusa. Mistrz Leonardo szczególnie precyzyjnie wymodelował po
stać Judasza jako pięknego młodzieńca9. Jego głowa unosi się ponad głowami
Piotra i Jana. Ubrany jest w purpurową suknię identyczną ze spodnią szatą
Jezusa. Wskazuje rękoma na siebie. Gest ten sugeruje pytanie znane z Ewan
gelii według św. Mateusza: „Czyżbym ja, Rabbi?” (26, 25).
Leonardo był mistrzem zarówno w dziedzinie formy artystycznej, jak i mis
trzem przekazu intelektualnego. W swojej kompozycji fresku w refektarzu
klasztoru dominikanów, w którym to zgromadzeniu silnie akcentowano jed
ność poznania intelektualnego i wiary, połączył dwa elementy znaczeniowe:
dogmat o Trójcy Świętej oraz ideę łaski i nieograniczonego miłosierdzia Boże
go. Miłość Chrystusa jest ostateczną racją Uczty eucharystycznej - jako Uczty
miłości. Ujawnienie zdrajcy poprzedzone zostało faktem obmycia nóg (por.
J 13, 4-5) - również Judaszowi. Leonardo konsekwentnie włączył do grupy
umiłowanych uczniów, Jana i Piotra, również Judasza. Oni trzej są de facto
ze sobą zjednoczeni w tekście Ewangelii według św. Jana (por. 13, 21-25).
Leonarda szczególnie intrygowała postać Judasza. To dla niej właśnie po
szukiwał idealnego modelu twarzy, która wyraziłaby głębię przemyśleń artysty
nad istotą Judaszowego czynu. W zbiorach zamku w Windsorze (Windsor
Castle, Royal Library, RL 1252) zachowany jest rysunek - Studium profilu
głowy Judasza z roku 1495, powstały krótko przed ukończeniem fresku. Stu
dium to zalicza się do najpiękniejszych portretów wykonanych przez malarza10.
Naznaczona wyniosłym tragizmem, porównywanym z tragedią Edypa podda
nego nieuchronności losu i przeznaczenia, twarz Judasza na mediolańskim
fresku Leonarda wyróżnia się jako najpiękniejsza twarz w grupie Apostołów.
9 Por. D. A r a s s e, Lćonard de VincL Le Rythme du mondey Hazan, Paris 1997, s. 337.
10 Tamże, il. 260, s. 377.
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Przyznanie Judaszowi tego samego koloru sukni, co Chrystusowi, purpury,
odsłania zamysł malarza, aby również i poprzez symbolikę koloru wskazać
na nieuchronność męki Pana, ale jednocześnie także i Judasza. Trójcę Apos
tołów: Jana, Piotra i Judasza, zespala fakt, iż zostali oni wybrani przez Chrys
tusa; każdy z nich, na inny sposób, spełnił swoje przeznaczenie.
Trudno byłoby w niniejszych rozważaniach ukazać dalszą ewolucję zapo
czątkowanego przez Leonarda da Vinci wątku zbliżenia Judasza do postaci
Chrystusa. Fresk Leonarda był niewątpliwie inspiracją wielkich kompozycji
artystycznych w nowożytnej Europie. Giovanni Battista Tiepolo w swojej ory
ginalnej kompozycji Ostatniej Wieczerzy z lat 1745-1747 (Paryż, Luwr), mimo iż
nie powtórzył idei, którą stworzył Leonardo, to jednak w sposób oczywisty
zbliżył postaci ucznia i Mistrza. Ostatnia Wieczerza w obrazie Tiepola nabiera
charakteru gwarnej uczty weneckiej, która pochłania Apostołów zajętych bie
siadowaniem. Słów Chrystusa słucha jedynie Judasz. Uniesiona twarz Mistrza
wyraża modlitwę, adekwatnie do sakramentalnych słów ustanowienia Eucha
rystii, jednocześnie palce prawej dłoni delikatnie wskazują na Judasza, który
moment ten w skupieniu obserwuje. Zgiełk ucztowania, podkreślony przez
obecność psów oczekujących na resztki rzucone im ze stołu, skontrastowany
został z milczeniem Judasza, który de facto w uczcie nie uczestniczy. Wyłączony
z grona biesiadników, wsłuchuje się w słowa Chrystusa.
Podobne do zawartych w kompozycji Leonarda intuicje sceny Ostatniej
Wieczerzy mieli artyści z kręgu malarstwa północnego końca piętnastego i po
czątku szesnastego wieku, które tkwiąc jeszcze głęboko w późnośredniowiecz
nej tradycji niderlandzkiej, czerpało inspiracje ze sztuki italskiej. Z tych inspi
racji zrodziła się {tendencja, aby oddać ideę Ostatniej Wieczerzy w scenie, w któ
rej postać Judasza nie jest jednoznacznie potępiona. Przykładem może być
kompozycja Joosa van Clevego w predelli ołtarza Opłakiwania i złożenia do
grobu (Paryż, Luwr). Obraz (ii. 7, 8) namalowany został w latach 1520-1525 na zamówienie - do kaplicy braci mniejszych kościoła Santa Maria della Pace
w Genui. Fakt ten tłumaczy bliski związek ideowy kompozycji Joosa van Clevego z koncepcją Ostatniej Wieczerzy, jaką stopniowo wprowadzało malarstwo
renesansowe Italii.
Uczta w Wieczerniku przyjęła klimat uczty przyjaciół. Uczniowie ukazani
zostali w ożywionym dialogu z Mistrzem, przy stole nakrytym białym obrusem,
zastawionym chlebem, kielichami z winem oraz wodą. Zielone gałązki oliwne
oraz kwiaty nawiązują do ówczesnego zwyczaju dekorowania stołu wielkanoc
nego. O zamyśle odniesienia uczty Chrystusa do czasów współczesnych mala
rzowi świadczy również fakt ukazania jego samego przy stole - jako trzynasty
niesie on wielki dzban, usługując świętej grupie.
Judasz znajduje się pomiędzy uczniami, jedynym jego wyróżnikiem jest
worek z pieniędzmi, trzymany przez niego w dłoniach. Jego zaniepokojona
twarz wydaje się wyrażać pytanie skierowane do Chrystusa, który wie, kto jest
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zdrajcą. Ze względu na ograniczone wymiary predelli unoszącej scenę opłaki
wania artysta zmuszony był pomniejszyć przestrzeń sceny Ostatniej Wieczerzy,
jednakże sens w niej zawarty sytuuje postać Judasza w tym samym nurcie
interpretacyjnym, w którym umieścił ją Leonardo da Vinci.
Malarstwo francuskie na początku siedemnastego wieku odsłoniło nowe,
pogłębione rozumienie Judasza. Przełomową rolę odegrało środowisko Port
Royal, do którego należał znakomity malarz tego czasu Philipp de Champaigne
(1602-1674). Jego kompozycja Ostatniej Wieczerzy zachowana jest w dwóch nie
mal identycznych wersjach (obie znajdują się w Luwrze). Cechuje ją klimat spe
cyficznej religijności obecnej w życiu osobistym artysty. Mniejszego formatu ob
raz z roku 1648, znany jako Petite Cene (il. 9), jest szkicem do dużego obrazu
zamówionego dla kościoła opackiego Port-Royal-des-Champs i ukończonego
w roku 1652. Malarz wyeliminował z kompozycji wszelkie odniesienia do uczty
historycznie rozumianej jako realny posiłek spożywany przez Jezusa z Apostoła
mi. Na stole pokrytym białym obrusem stoi złoty kielich mszalny, Chrystus trzy
ma w dłoniach patenę z chlebem, który błogosławi, modlitewnie unosząc głowę.
Pomiędzy szkicem a wersją ostateczną istnieje nieistotna kompozycyjnie,
acz ważna dla treści obrazu różnica, pomijana do tej pory w opisach tych dwu
dzieł. Ujawnia ona jednak ostateczny zamysł malarza, aby oddać w tej scenie
mistykę liturgii eucharystycznej. W pierwotnej wersji artysta ukazał w narożni
ku, z prawej strony obrazu, naczynia do obmywań i ręcznik, które wskazują na
dokonane obmycie stóp Apostołom. W wersji ostatecznej wyeliminował nawet
i te rekwizyty, pozostawiając jedynie złoty dzban wyeksponowany na środku
obrazu w pobliżu stóp Chrystusa. Naczynie to nawiązuje do opisu ukrzyżowa
nia z Ewangelii według św. Jana (por. 19,29), w którym mowa jest o naczyniu.
Uczta mistyczna ukazana na obrazie Philippa de Champaigne’a zawiera od
niesienie do momentu śmierci Chrystusa na krzyżu. Związek tych dwu wyda
rzeń jest ważnym założeniem treściowym obrazu, naprowadzającym na mis
tyczną teologię wspólnoty Port Royal, z którą związany był malarz.
Judasz jest obecny podczas tego wydarzenia, uczestniczy w misterium Eu
charystii razem z gronem Apostołów obmytych pierwej przez Nauczyciela.
Siedzi przy prawym (patrząc od strony Chrystusa) narożniku stołu, jego złocistożółty płaszcz założony na jasnoniebieską suknię stanowi wyrazistą dominantę
barwną nieprzypadkowo wypracowaną przez malarza. Wsparty lewym łokciem
o stół, eksponuje worek z monetami. Klasycyzm artysty, wyrażający się w per
fekcyjnej aranżacji scenicznej, w nieskazitelnie czystym rysunku postaci, a także
w skali barwnej o harmonijnie rozłożonych akcentach, osiągnął akademickie
wyżyny w stosowaniu zalecanych reguł malarskich. Jest jeszcze jeden szczegół
w tej kompozycji, wskazujący, iż malarz posiadał doskonałą znajomość rzeźby
antycznej. Szczegół ten wykorzystany został dla pogłębienia tkanki treściowej
obrazu: lewe kolano Judasza zostało manifestacyjnie odsłonięte - jak u tronu
jących cezarów i władćów rzymskich (il. 10).
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Obnażone kolano w antycznych monumentach wyrażać miało siłę fizyczną
i moc ziemskiego panowania, co przejęte zostało także w średniowieczu w nie
których portretach tronujących królów. Poza Judasza poprzez ukazanie odsło
niętego kolana manifestuje siłę i władzę pieniądza. Postać Judasza, wyekspo
nowana proporcją, ubiorem i stylem siedzenia, kontrastuje z modlitewnie sku
pionym Chrystusem, kierującym wzrok ku niebu. W ten sposób przeciwstawio
ne zostały dwie władze, ziemska i Boska. Wątek ten obecny był w nauce jan
senizmu rozwijanej w obrębie Port Royal. W okresie silnie rysującego się
intelektualizmu francuskiego oświecenia w religijności odwoływano się do
św. Augustyna teologii serca i uzależniano możliwość zbawienia człowieka
od szczególnej ingerencji miłosierdzia Bożego.
Judasz w obrazie Ph. de Champaigne’a został przeciwstawiony osobie Chrys
tusa, ale nie został ukazany jako potępiony. Nawet jeżeli nie są ukazane skrucha
Judasza i jego żal za popełniony czyn, to przesłanie obrazu należy odczytywać,
uwzględniając fakt, iż był on adresowany do szczególnego odbiorcy i dostosowa
ny do charakteru pobożności łączącej przeżycie religijne z racjonalną wiedzą,
propagowaną w tym środowisku poprzez lekturę Pisma Świętego i ówczesne
nauki teologiczne11. Nauka o Łasce i Odkupieniu związana była z pogłębionym
kultem Najświętszego Sakramentu w życiu religijnym, a także z zalecaniem częs
tej spowiedzi i powściągliwego przyjmowania Komunii świętej. Jansenizm dążył
do odnowy wiary według wzorów pierwotnego chrześcijaństwa, podkreślał po
trzebę stałego oczyszczania duchowego człowieka. Nurt ten żywy był w kręgu
Ludwika XIV, mecenasa de Champaigne’a, król bowiem na gruncie tej poboż
ności poszukiwał dróg odrodzenia kultury oraz zasad sztuki religijnej12.
Duch miłosiernej łaski Boga, zbawiającej całą bez wyjątku ludzkość, któ
rym przepojone było pierwotne chrześcijaństwo, powrócił w społeczeństwie
Francji doby oświecenia, co objawiało się w różnych motywach ikonograficz
nych. Refleksje teologiczne nad Judaszem, przekazane na tablicy z Muzeum
Cluny, które zostały przez średniowiecze całkowicie wyparte na rzecz sprawozdawczo-historycznego sposobu obrazowania tej postaci, często niepozbawionego negatywnych asocjacji uczuciowych, zdają się w tych kręgach powracać,
ale już w nowej formie artystycznej. W sztuce nowożytnej czyn Judasza pod
dawany jest różnym interpretacjom, zawsze jednak opartym na pogłębionej
refleksji nad kondycją człowieka, jego słabością i jego siłą płynącą z łaski Boga.
Zawarte w obrazach przemyślenia malarzy nad osobą Judasza nie dawały jed
noznacznych odpowiedzi na pytanie o zbawienie tego Apostoła. Często sam
Judasz „przemawia” do odbiorcy, domagając się jego refleksji. Nie jest skost
niałym potępieńcem, którego odsunięto od udziału w miłosierdziu Boga. Trzy
11 Była to liturgiczna edukacja poprzez drukowanie i rozpowszechnianie znacznej liczby
ksiąg. Por. T a v e n e a u x, dz. cyt., s. 335.
12 Por. tamże, s. 300-306.
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ma worek określający cel zdrady, ale jednocześnie to właśnie on słucha uważ
nie słów Chrystusa. W artystycznie wypracowanej formie, jaką osiągnąć mógł
tylko geniusz twórczy największych osobowości malarskich, kieruje Judasz do
widza dręczące pytanie o determinację człowieka i o moc Chrystusowego prze
baczenia. Język sztuki malarskiej zdołał oddać subtelności psychiki Judasza
w sposób szczególnie oddziałujący na wrażliwość odbiorcy.
Mathieu Le Nain w scenie Ostatniej Wieczerzy z roku 1665 (Paryż, Luwr)
ukazał Judasza odwracającego się od stołu, aby spojrzeć w oczy widzowi (il. 11).
Judasz jest blisko Chrystusa, jego odsłonięte kolano niemal dotyka kolana Mis
trza, który unosząc twarz ku górze, modli się do Ojca i konsekruje chleb. Grupa
Apostołów, oprócz św. Jana, który patrzy na Chrystusa, zajęta jest rozmową.
Jeden z nich powstał, w ekspresyjnym niekontrolowanym geście unosi ręce, być
może na znak niewinności. Jedynie Judasz niepokojące spojrzenie kieruje na
widza. Środki artystyczne, którymi posłużył się artysta, są odmienne od środków
stosowanych przez malarzy z kręgu akademickich elit twórczych, eksponujących
chłodny, intelektualny dystans do ukazywanych zdarzeń. Le Nain odcinał się
wyraźnie od klasycyzmu Poussina, Le Bruna i Champaigne’a, odnajdując swoją
tożsamość artystyczną w nurcie caravaggionizmu. Atmosfera ludowej prostoty
i autentyzm uczuć są cechami jego wszystkich kompozycji13. Gminne, żarliwe
w swoim wyrazie twarze nie skrywają autentycznych uczuć, a ich gesty pozba
wione teatralnej reżyserii potęgują niepokój serca. Scena Ostatniej Wieczerzy
przybrała u Le Naina charakter spotkania w karczmie. Młodzi chłopcy usługu
jący do stołu, duży dzban, psy - nieodzowni towarzysze karczemnych wnętrz również i tutaj znajdują swoje miejsce. W warsztacie malarskiej rodziny Le Nain
podejmowano także inne kompozycje ukazujące posiłek prostych wieśniaków,
który przyjmuje charakter uczty na wzór Eucharystii, ze względu na motyw
chleba błogosławionego przez najstarszego z domowników (np. obraz Antoine’a
Le Naina Repas de paysans {Posiłek wieśniaków) z roku 1642, znajdujący się
w Luwrze). Ukazanie posiłku wieśniaków skupionych wokół chleba domowego
leżącego na rodzinnym stole było wyrazem pogłębionej pobożności i budziło
asocjacje z modlitwą eucharystyczną aktualizującą się w domu prostych ludzi.
Spojrzenie Judasza jest dla widza przestrogą przed zdradą, której Judasz
już dokonał w swoim zamierzeniu. Ale obok niego jest modlący się Chrystus.
W scenie nazywanej Ecce Homo Jego purpurowy płaszcz zostanie zdjęty i roz
pocznie się męka odkupieńcza prowadząca do zbawienia, z którego sztuka
nowożytna nigdy nie wykluczyła Judasza.
Zdrada Judasza, rozpoczynająca cykl pasyjny, w malarstwie nowożytnym
znajduje dopełnienie w głębokiej skrusze, nieskrywanym żalu Piotra. Dopiero
13
Por. J. T h u i 11 i e r, A. C h a t e 1e t, La peinture franęaise: De Le Nain a Fragonard, Skira,
Geneve 1964, s. 21n.
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nowożytni artyści zdecydowali się ukazać Piotra plączącego. Barokowe kom
pozycje wykorzystały bogactwo środków malarskich, aby oddać głębię pokory
Apostoła napełnionego wzniosłym i jednocześnie dojmującym żalem. Tak
właśnie jawi się on na obrazie Giovanniego Francesca Barbieri zwanego Guercino. Obraz ten (il. 12), zatytułowany Płaczący Piotr (Paryż, Luwr), malarz
zrealizował w roku 1647 na zamówienie księcia Ugo Boncompagniego (1614-1676), według literackiego poematu Luigiego Tansilla (z roku 1560), znanego
pod tym samym tytułem (Le Lacrime di San Piętro). Piotr przybył do Maryi,
osamotnionej i pogrążonej w smutku z powodu pojmania Chrystusa. Na jej
smutek wskazuje trzymana w dłoniach chusta, którą zapewne otarła łzy. Płacz
Piotra jest przejmująco szczery, niczym nieosłonięty, niezrównoważony ani
apostolskim wybraństwem, ani godnością pierwszego następcy Chrystusa, tak
chętnie eksponowaną w sztuce. Siedząc blisko Maryi, Piotr kieruje ku Niej
swoją twarz, wyznając winę. Matka Jezusa staje się dla niego pierwszym spo
wiednikiem. Nakierowane ku sobie postaci mają bardzo czytelną wymowę.
Postawa Piotra wyraża jasno potrzebę wyznania grzechu; cierpliwa, pełna spo
koju Maryja wyznanie to w pokorze przyjmuje. Ta niepowtarzalna pod wzglę
dem środków artystycznych scena jest jedną z najbardziej przejmujących wizji
gorzkiego żalu Piotra. Odsłania ona sens bardzo propagowanej w ówczesnej
pobożności spowiedzi, która daje oczyszczenie i uspokojenie duszy.
Wyznanie winy kieruje Piotr także do samego Boga. Na obrazie Giovanniego Lanfranco (1581-1647) Święty Piotr (Paryż, Luwr) Apostoł ukazany zos
tał w mistycznym uniesieniu żarliwej modlitwy, z odsłoniętym torsem - na znak
pokuty. Pusty krajobraz zatopiony w nocnym mroku koresponduje z mrokiem
duszy ucznia, który klucze, symbol swojej godności, złożył na skale i rozsunął
purpurowy płaszcz, pozostając nagim wobec Boga.
Skala stanów psychicznych, które wydobywają malarze w prezentowanej
postaci Piotra, rozpięta jest pomiędzy mistycznym uniesieniem a spokojnym
rozmyślaniem. Gerard Seghers (1591-1651) ukazał właśnie Piotra rozmyślają
cego. Pochylona smutna twarz i przymknięte powieki przywodzą na myśl słowa
Piotra, po wypowiedzeniu których usłyszał on pianie kura. G. Seghers umieścił
stojącego koguta na księdze, na której złożone są klucze. Atrybuty Piotra
określają więc kontekst znaczeniowy jego wizerunku.
Wśród przedstawień Piotra istnieje obraz, którego złożona kompozycja nie
została do tej pory rozwikłana w aspekcie treści, aczkolwiek jej ogólny sens
wydaje się oczywisty. Ukazuje on Apostoła w momencie skruchy. Pochodzący
z roku 1740 obraz autorstwa Giuseppe Antonia Petri Petriniego (1677-1755)
zatytułowany jest Le Sommeil de Saint Pierre (Sen świętego Piotra) (?). Znak
zapytania umieszczony przy tytule oznacza wahania badaczy z Luwru zarówno
co do osoby, jak i stanu przedstawionej postaci14. Obraz (il. 13) przedstawia
Istnieją także przypuszczenia, iż jest to św. Hieronim (tłumacz Biblii) lub św. Jakub.
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mężczyznę leżącego na ubitej ziemi. Jego tors, ręce oraz położona na dłoniach
głowa ukazane zostały w doskonałym skrócie perspektywicznym. Niebieska
suknia, starcze rysy twarzy, łysa głowa - to cechy wskazujące na Piotra; żółty
płaszcz przypomina o jego zdradzie. Skrawek niewielkiego wzgórza z dwiema
wysuszonymi gałązkami, na których wyrosły drobne kwiaty, stanowi dopełnie
nie symboliki obrazu.
W tym kontekście Apostoł nie jest postacią śpiącą - interpretacja taka
insynuowałaby, że obraz przedstawia zdarzenie historyczne mające miejsce
tuż przed pojmaniem Chrystusa i przed zaparciem się Piotra. Gdyby kompo
zycja miała na celu odtworzenie sceny z Ewangelii (por. Mk 14, 33-41), to jeżeli nawet znalazłoby się jakieś uzasadnienie pominięcia postaci Jezusa i po
zostałych Apostołów - trudno byłoby wytłumaczyć obecność księgi, na której
Piotr wspiera głowę. Księga (być może także klucze) odsyła do wydarzenia
pozahistorycznego, pozanarracyjnego. Wskazuje na Piotra jako autora części
Pisma Świętego. Nadana Apostołowi przez malarza leżąca poza koresponduje
natomiast z przedstawieniami Chrystusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym.
Pokorna modlitwa Piotra rozpamiętującego swoją zdradę i mękę Pana naśla
duje zatem tamtą modlitwę Mistrza w Getsemani. Obraz Petriniego jest kon
templacyjnym wizerunkiem Piotra jako następcy Chrystusa.
Obraz Piotra w sztuce baroku powinien być głębiej przeanalizowany w kon
tekście tekstów z tej epoki, głównie kazań, pieśni i rozważań nad kondycją
duchową człowieka. Barokowa pobożność poszukiwała wzorów obrazowych,
które unaoczniałyby modlitwę, kontemplację czy stany mistyczne. Istnieje sze
reg przykładów obrazowania świętych, które nawiązując do oficjalnej hagio
grafii, tworzą nowy model postaci świętego, aby unaocznić jego niepowtarzalną
duchowość; sposób ukazania postaci świętego jest jednak pozahistoryczny.
W nurcie tym mieściłyby się również obrazy św. Piotra, a także Judasza. Ogólna
specyfikacja Judasza, którą spotykamy w leksykonach ikonograficznych, uwz
ględniająca różne przedstawienia zła określającego tego Apostoła, nie wyczer
puje rozumienia jego czynu i oceny tej postaci w sztuce nowożytnej15. Problem
ten warto byłoby głębiej prześledzić zarówno w sztuce, jak i w paralelnej lite
raturze teologicznej, która podejmuje refleksję nad słabością człowieka, a za
razem nad działaniem łaski.

15
Por. Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 2, red. K. Engelbert SJ, G. Bandmann i in.,
Herder, Rom-Freiburg-Basel-Wien, kol. 444-448.
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JUDASZ W MALARSTWIE NOWOŻYTNYM
Duccio łagodnie się obszedł z Judaszem. Ale nadejdą czasy, gdy brać malarska
nie będzie dla niego już tak łaskawa. Przedstawią go z trzosem w ręku, z twarzą
o szpetnych rysach, z diabłem na ramieniu i kotem u stóp. A wszystko dla wzmoc
nienia ekspresji.
Zacznijmy od Giotta di Bondone (1267-1337), ojca nowożytnego malar
stwa. W padewskiej Kaplicy Areny, na samym początku czternastego wieku,
Giotto wykonał cykl fresków poświęcony dziejom Matki Bożej i Jezusa. Wśród
ilustracji wielu epizodów ewangelicznych znajdują się tam i takie, które ukazują
Judasza. Pierwsza - to scena zatytułowana Zdrada Judasza.
Na tle błękitnego nieba, obok świątynnego przedsionka, stoi kilku męż
czyzn. Trzej z nich to żydowscy kapłani, czwarty - to Judasz. Przyszedł po
pieniądze, które już ściska w lewej ręce, w płóciennym woreczku. Ma na sobie
żółty płaszcz narzucony na żółtą suknię. Giotto ukazał go w profilu - niskie
czoło, wydatny nos, rude włosy, ryża bródka i wąsik. Nie jest szpetny ani od
rażający; jest zwyczajny.
Słucha w wielkim skupieniu arcykapłana ubranego w obszerny czerwony
płaszcz ze złotą bordiurą, a kapłan z przejęciem udziela mu jakichś instrukcji,
zbliżając przy tym poufale, niemal z ojcowską miłością, swoje dłonie do dłoni
Judasza. Obok stoją dwaj inni kapłani: jeden w zielonej szacie, drugi - w po
pielatej. Spoglądają na siebie znacząco, a ten w zielonej szacie, wskazując
stojącego z tyłu Judasza, dyskretnie daje drugiemu znak kciukiem prawej
dłoni.
I to byłoby już wszystko, gdyby nie drobny wkład wyobraźni artysty. Kolor
żółty to symbol fałszu, ponieważ żółty podszywa się pod złoto. Malarzowi nie
wystarczyły jednak żółty płaszcz i ruda płeć Judasza jako oznaki zdrady. Za
pragnął scharakteryzować tego człowieka dobitniej: nad jego rudą głową
umieścił grubą czarną aureolę, a za plecami - kosmatego doradcę. Miał pełne
prawo tak go przedstawić, jako że św. Jan wyraźnie pisze, iż w Judasza, po
przyjęciu chleba z rąk Jezusa, wstąpił szatan (por. J 13,27). Giotto jednak wolał
obecność diabła związać ze srebrnikami aniżeli z chlebem.
Odrażająca kudłata kreatura, chudy diabeł wzrostu samego Judasza, pazurzaste łapska trzyma na ramionach swego podopiecznego. Brodatą paszczę
zbliża do karku Judasza, aż chucha na niego; już go nie wypuści...
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Obraz Giotta jest doskonały, nasycony narracją, malarz za pomocą spoj
rzeń, gestów i kolorów odsłania nam kulisy zdrady i charakteryzuje postać
zdrajcy. Zdrada Judasza to jednak dopiero początek opowieści. Ciąg dalszy
ukazał Giotto na obrazie Ostatnia Wieczerza.
Przedstawił Judasza nieomal tyłem do patrzących, obok czterech innych
Apostołów siedzących plecami i - poza żółtą szatą - niczym szczególnym go
tym razem nie wyróżnił. Nawet nie innym kolorem aureoli, bo wszystkie au
reole, z wyjątkiem Jezusowej, po wiekach sczerniały; fundator najwyraźniej
poskąpił złota. Judasz jednak, jako jedyny z Apostołów, sięga ręką do misy,
do której w tej samej chwili sięga Jezus. I tylko ten gest, zaczerpnięty z Ewan
gelii św. Mateusza, stanowi potwierdzenie, że człowiek w żółtej tunice, który
z Jezusem „macza [...] rękę w misie” (Mt 26, 23)1, to z pewnością Judasz.
Innym znakiem, że wokół tego człowieka dzieje się coś niedobrego, jest
niezwykły wyraz twarzy Apostoła siedzącego vis a vis Judasza - siwowłosego
mężczyzny, wprost osłupiałego z wrażenia - ze wzrokiem utkwionym w zdrajcy,
który na to spojrzenie wcale nie reaguje. Jeszcze tylko jeden z Apostołów,
siedzący po przekątnej z prawej strony stołu, wpatruje się groźnie w Judasza.
I to już wszystko. Cisza. Jezus milczy. Jan z zamkniętymi oczami oparty na Jego
piersi wygląda jakby spał.
Ożywioną akcję wprowadza Giotto dopiero na trzecim fresku z tego cyklu na Pocałunku Judasza. Zgiełk, tłum, pochodnie, dzidy, maczugi, dźwięk rogu,
słowem, jak w Ewangelii św. Mateusza - „wielka rzesza z mieczmi i z kijmi”
(Mt 26,47). Na pierwszych dwóch planach poszczególne gestykulujące postacie,
w głębi - zbity tłum, głowa obok głowy, ludzie bez twarzy zasłaniający się
wzajem. Uwagę naszą przyciągają Jezus i Judasz - stanowiący niemal jedność,
bo Judasz właśnie zarzucił swój żółty płaszcz na Jezusa i przyciągnął Go mocno
do siebie. Otyły, niski, zbliża swą pucołowatą gębę do twarzy Jezusa i bezczelnie
patrzy Mu w oczy, zbierając się do pocałunku. Jezus nieco wyższy, niezwykle
spokojny, odpowiada spojrzeniem sięgającym dna duszy. Obaj ukazani są w pro
filu. Chociaż oko każdego z nich Giotto zaznacza tylko dwiema kreskami i krop
ką ciemnej farby, malując, jak zwykle, oczy w kształcie trójkącika, osiąga zdu
miewającą siłę spojrzenia, spięcie wzroku odpowiadające wadze wydarzenia.
Z lewej strony obrazu wzburzony św. Piotr sięga nożem do ucha jednego
z napastników (ucho już ledwo się trzyma i zwisa poniżej noża); po przeciwnej
stronie czarnobrody kapłan w fioletowej szacie, wskazując palcem Jezusa, zdaje
się dawać hasło żołnierzom: to ten, brać Go! Na prawej krawędzi, wśród tłumu,
rozpoznajemy twarze dwóch kapłanów ze sceny pierwszej - arcykapłan przy
szedł sprawdzić, czy aby nie poszły na marne wypłacone srebrniki...
I ten fresk jest doskonały, artyście udało się przekazać nam wszystko to, co
najważniejsze: istotę zdrady, postawę Jezusa, reakcje innych. Tyle Giotto.
1 Wszystkie fragm enty z Biblii przytaczam w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka.
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Inni malarze ukazywali Judasza zazwyczaj tylko w scenie Ostatniej Wie
czerzy. Obrazów na ten temat jest bardzo dużo. Zatrzymajmy się przy kilku
najsłynniejszych, pozostając w kręgu sztuki włoskiej z czternastego i piętnastego
wieku. Zacznijmy od przedstawiciela szkoły sieneńskiej Duccia di Buoninsegni
(1278-1318), który działał w tym samym czasie co Giotto.
Ostatnia Wieczerza Duccia, którą obecnie można oglądać w Muzeum
Katedralnym w Sienie, powstała prawdopodobnie wcześniej niż padewski
cykl Giotta. Czy Giotto ją znał - trudno powiedzieć, ale obaj malarze po
dobnie rozmieścili postaci Apostołów: wbrew kanonom bizantyjskim umieś
cili ich po dwóch przeciwnych stronach stołu i, tych na pierwszym planie,
odwróconych od patrzącego: Giotto namalował kilku siedzących tyłem,
a Duccio - bokiem.
I tu, podobnie jak u Giotta, trzeba sobie zadać nieco trudu, żeby odnaleźć
Judasza, bo nie wyróżnia się ani szpetotą, ani czarną aureolą. Jednak tylko
jeden z Apostołów ma na sobie żółtą tunikę i tylko jeden ma puste ręce, bez
chleba i bez wina. I tylko ten jeden prowadzi ożywioną dyskusję z sąsiadem, jak
to wynika z gestów. Inni milczą. Jan z zamkniętymi oczami opiera głowę na
ramieniu Jezusa. A człowiek w żółtej tunice, zajęty rozmową, nie dostrzega
nawet, że Jezus wyciąga ku niemu dłoń z chlebem, zgodnie z zapisem Ewangelii
św. Jana: „On jest, któremu ja omoczywszy chleb podam” (J 13,26). Jezus jest
głęboko zasmucony, spogląda gdzieś w dal, nie patrzy na Judasza. I tylko jeden
z uczniów, siedzący - jak u Giotta - z prawej strony po przekątnej, siwowłosy
i siwobrody, kieruje spod krzaczastych brwi swe przenikliwe spojrzenie na
rozprawiającego zdrajcę.
Duccio łagodnie się obszedł z Judaszem. Ale nadejdą czasy, gdy brać ma
larska nie będzie dla niego już tak łaskawa. Przedstawią go z trzosem w ręku,
z twarzą o szpetnych rysach, z diabłem na ramieniu i kotem u stóp. A wszystko
dla wzmocnienia ekspresji.
We Florencji, w refektarzu klasztoru św. Apolonii, znajduje się fresk Os
tatnia Wieczerza pędzla Andrei del Castagno (1423-1457). Na pierwszym pla
nie obrazu Judasz w zielonej sukni siedzi samotnie przy bardzo długim stole, za
którym malarz umieścił postacie pozostałych jedenastu Apostołów. Jako jedy
ny nie ma aureoli; zastąpiły ją kruczoczarne włosy nad twarzą osłoniętą gęstą
czarną brodą. I tylko dwóch Apostołów poświęca mu uwagę: Bartłomiej i Szy
mon - wiemy kto, bo są podpisani. Bartłomiej składa ręce jak do modlitwy,
jakby chciał powiedzieć: - Błagam cię, bracie, nie czyń tego! A Szymon przy
łożył dłoń do twarzy, gestem wyrażającym przerażenie.
Ćwierć wieku później na bocznej ścianie Kaplicy Sykstyńskiej na Watyka
nie swoją wersję Ostatniej Wieczerzy namalował Cosimo Rosselli (1439-1507).
I on „pokarał” zdrajcę separacją, umieszczając go - jako jedynego - po drugiej
stronie stołu. Co więcej, na jego karku umieścił małego skrzydlatego czarnego
diabełka, wczepionego we włosy Judasza niczym nietoperz. Dodał szarą aureo
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lę i parę nastroszonych zwierząt: kota, symbol fałszu, i warczącego nań psa,
symbol wierności.
Na obrazie Rossellego reakcja zgromadzonych Apostołów jest także bardzo
powściągliwa, choć aż pięć osób spogląda na Judasza: Piotr kładzie prawicę na
sercu i patrzy Judaszowi błagalnie w oczy, Jan przykłada obie dłonie do piersi,
wyrażając zdumienie. Obok siedzą jeszcze dwaj Apostołowie, wyraźnie przejęci
sytuacją - jeden młody patrzy z niechęcią na Judasza, drugi siwy, mocno oparty
o stół, lekko pochylony z wrażenia, przygląda mu się z zafrasowaną miną.
Nad stołem, ustawionym w półkole w niszy, znajdują się trzy okna, przez
które widać trzy dalsze sceny: „Modlitwę w Ogrójcu”, „Pojmanie” i „Ukrzyżo
wanie”. W „Pojmaniu” malarz raz jeszcze ukazał Judasza jako tego, który
swoim pocałunkiem wydaje Nauczyciela.
Bardzo podobnie ukazuje Ostatnią Wieczerzę Domenico Ghirlandaio na
fresku w klasztorze San Marco we Florencji, w refektarzu na parterze. Zasad
nicza różnica dotyczy drugiego planu - Rosselli namalował w tle dalsze epizody
z Ewangelii, Ghirlandaio umieścił tam pejzaż. Także i on umieszcza Judasza po
drugiej stronie stołu, przydając mu kota za krzesłem. Podczas gdy wszystkie
postacie mają złote aureole, nienaruszone zębem czasu, Judasz wokół głowy
nie ma nic. Tym razem to on trzyma chleb w ręce, sięgając w stronę misy
stojącej przed Jezusem, by go umoczyć w oliwie, jak zapisano w Ewangelii:
„który macza ze mną rękę w misie, ten mię wyda” (Mt 26, 23).
Jeśli chodzi o reakcję współtowarzyszy, dwóch tylko wyraża silniejsze emo
cje, są to Apostołowie siedzący po prawicy Jezusa, obaj znacznie starsi. Pierw
szy, zapewne św. Piotr, wprost piorunuje wzrokiem Judasza, kierując jedno
cześnie w jego stronę ostrze noża - zapowiedź, że w obronie Nauczyciela gotów
jest się nim posłużyć. Drugi Apostoł, prawdopodobnie św. Andrzej, opiera na
stole splecione dłonie i patrzy na Judasza tak, jakby jeszcze nie dowierzał, jakby
roztrząsał w myślach: czy ten człowiek może popełnić coś tak strasznego?
Fresk Ghirlandaia jest cudowny kolorystycznie, bardzo dekoracyjny, aż
zbyt dekoracyjny jak na taki temat: stół ustawiony pod dwiema arkadami,
a na czystym, zaprasowanym „w kancik” obrusie, przy nakryciu każdego z ucz
niów ktoś rozsypał pachnące czereśnie. Wszyscy siedzą na długiej ławie, której
oparcie stanowi wysoka drewniana obudowa. Za nią, przez otwarte arkady,
widać korony drzew obsypane owocami, smukłe cyprysy i przelatujące po
niebie ptaki. Na parapecie okna przysiadł paw - od czasów katakumb będący
symbolem nieśmiertelności. W rezultacie tej obfitości, patrząc na obraz, chłonie
się przede wszystkim jego malarską urodę, a nie dramatyczny przekaz.
Inaczej jest z Ostatnią Wieczerzą Leonarda da Vinci, której opisem chcia
łabym zakończyć ten przegląd. Zanim jednak przejdę do charakterystyki tego
obrazu, pragnę jeszcze zwrócić uwagę na mniej znany sposób przedstawiania
Ostatniej Wieczerzy, na tak zwaną Komunię Apostołów, gdzie główny akcent
malarze kładą na ustanowienie Eucharystii.
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Ujęcie takie występuje o wiele częściej w malarstwie Europy Północnej,
u Flamandów, na przykład u Justusa z Gandawy, urodzonego prawdopodobnie
w roku 1440, a zmarłego po 1480, który Komunię Apostołów wykonał dla
Federiga Montefeltre z Urbino. Obraz ten, znany też pod tytułem Ustanowienie
Eucharystii, znajduje się w zbiorach muzealnych w Urbino. Justus także po
kazał Judasza jako rudego antypatycznego człowieczka w żółtej tunice i z trzo
sem srebrników w ręce.
Włosi rzadko podejmowali ten temat chociaż Komunię Apostołów nama
lował na przykład Luca Signorelli (1450-1523) dla swojej ojczystej Kortony,
gdzie w Muzeum Diecezjalnym obraz znajduje się do dziś. Jest to o tyle orygi
nalne ujęcie, że Judasz - człek pospolity, o zwyczajnej twarzy, wychudzony,
łysawy, w kolorowych szatach - niebieskiej koszuli, pomarańczowej sukni
i ciemnozielonym płaszczu - zachowuje się niegodnie już podczas wieczerzy:
gdy z rąk Jezusa otrzymuje chleb-komunię, chowa go cichaczem do czarnej
sakwy u pasa...
I wreszcie Leonardo (1452-1519). Jego słynny fresk w mediolańskim klasz
torze dominikanów mimo zniszczeń wart jest szczególnej uwagi. Leonardo
malował go na zlecenie Lodovica Sforzy, zwanego il Moro, w latach 1495-1498. Fresk wypełnił niemal całą poprzeczną ścianę refektarza (ma około
dziewięciu metrów szerokości), a dzięki efektom iluzjonistycznym stał się na
turalnym przedłużeniem sali. Ponieważ postacie są wielkości ponadnaturalnej,
wszystko to razem sprawia niezwykłe wrażenie. Dodajmy, że malarz świadomie
nie wprowadził żadnych ozdobników, żadnych złoceń, symboli, nawet aureoli niczego, co mogłoby rozproszyć naszą uwagę: surowe ściany refektarza, skrom
ny belkowany strop, za oknem odległy pejzaż ginący we mgle. Tematem jest
przecież poruszenie wewnętrzne Apostołów.
Za punkt wyjścia artysta przyjął moment, w którym uczniowie dowiadują
się z ust Jezusa, że jeden z nich Go zdradzi. Wiadomość ta wywołuje we wszyst
kich wstrząs, istną eksplozję emocji. Ciała wyrażają ducha - niektórzy zrywają
się z miejsc, inni gwałtownie się przechylają, a wszyscy z ożywieniem gestyku
lują. To prawdziwy taniec rąk, tak ruchliwych u południowców. Jedna z rąk jest
przecież bohaterką tej opowieści: „oto ręka tego, co mię wydaje, ze mną jest na
stole” (Łk 22, 21). Ręce Judasza zatem pozostawił malarz na stole. Zdrajca
cofnął się ze zdumienia, ale dłonie tylko przesunął nerwowo, rozlewając przy
tym wino. W żadnym z dotychczasowych przedstawień tej sceny ręce nie były
aż tak ważne, jak na obrazie Leonarda da Vinci. Stały się nośnikiem niepoko
jącej treści malowidła, zastąpiły słowa.
Leonardo długo dochodził do ostatecznego kształtu malowidła, niejedną
noc musiał spędzić na rozmyślaniach nad swoją Ostatnią Wieczerzą. Świadczą
o tym zarówno jego własne zapiski i rysunki przygotowawcze, jak też skargi
przeora na powolność pracy czy monit sekretarza księcia Sforzy, ponaglający
artystę, i wreszcie wspomnienia świadków.
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„Częstokroć widziałem - zapisał w swych wspomnieniach bratanek przeora
dominikanów, Matteo Bandello - jak Leonardo szedł wcześnie rano na ruszto
wanie [...] i tam od świtu do nocy nie odkładał pędzla tylko malował, nie jedząc
i nie pijąc. Potem bywało, że mijały trzy, cztery dni, kiedy ani tknął pracy, lecz
co dzień przyglądał się malowidłu godzinami i krytykował postacie mówiąc sam
do siebie”2.
Kiedy już malarz rozmieścił przy stole niemal wszystkie postacie, nadal
brakowało dwóch najważniejszych - Jezusa i Judasza. Leonardo krążył po
mieście ze swym notatnikiem u pasa, łowiąc typy charakterystyczne, ale na
tych dwóch nie mógł się natknąć. Wreszcie dostrzegł postać Judasza w dzielnicy
przestępców, Barghetto.
Początkowo, jak o tym świadczą rysunki przygotowawcze, zamierzał go
przedstawić, podobnie jak jego koledzy malarze, z drugiej strony stołu, samot
nie. Po przemyśleniu jednak umieścił go w pobliżu Jezusa, obok Piotra. Jego
twarz zaledwie ukazał, malując ją en profil perdu. Podkreślił przez to gwałtow
ny i mocny gest odchylenia się Judasza, który usłyszał właśnie zdumiewające
słowa Jezusa. W ręku Judasz trzyma nóż, którym przy poruszeniu potrącił
szklankę z winem, rozlewając je.
Dziś malowidło jest tak uszkodzone i odmienione, że ani profil Judasza nie
znajduje się w swym pierwotnym położeniu, ani rysy jego twarzy nie są już
oryginalne. Nie jest też rzeczą pewną, co Judasz trzyma w rękach. Wydaje się,
że w prawej - worek z pieniędzmi, w lewej - szklankę z winem. Wątpię, czy to
Leonardo namalował w dłoni Judasza trzos srebrników, bo to zbyt oczywisty
atrybut. Artysta zastanawiał się nad każdym gestem, nad każdym przedmio
tem, rozważał każdy szczegół malowidła, dążąc do tego, aby był jak najbliższy
prawdy, w zgodzie z reakcją psychiczną bohatera. „Dobry malarz maluje dwie
sprawy: człowieka i wnętrze duchowe”3 - napisał kiedyś.
Zachował się fragment notatek z czasów, gdy Leonardo zmagał się z tema
tem Ostatniej Wieczerzy, gdy poszukiwał najwłaściwszych gestów Apostołów.
Zapisał wtedy: „Ten, który pił, odstawia kielich na swym miejscu i zwraca
głowę ku mówcy. Drugi splótł palce rąk i z surowymi brwiami [...] zwraca się
do towarzysza; inny z rękoma otwartymi pokazuje dłonie, wznosi ramiona ku
uszom i otwiera w podziwie usta [...]. Inny mówi coś do ucha następnemu, a ten,
który go słucha, zwraca się ku niemu i nachyla doń ucho, trzymając w jednej
ręce nóż, a w drugiej chleb w pół rozkrojony tym nożem. Inny, odwracając się,
z nożem w ręce, przewraca tą ręką kielich na stole”4. „Inny” to właśnie Judasz.
Cyt. za: K. C l a r k , Leonardo da Vinci, tłum. K. Jurasz-Dąmbska, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1964, s. 90n.
3 M. R z e p i ń s k a , Leonarda da Vinci „Traktat o malarstwie| | Zakład Narodowy im. Osso
lińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1984, s. 74.
4 Cyt. za: C 1a r k, dz. cyt., s. 96.
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Ale to już nie ten Judasz, którego my oglądamy. Żadna z postaci Aposto
łów widoczna dzisiaj na ścianie mediolańskiego klasztoru nie jest już dziełem
Leonarda. Malowidło niefortunnie wykonane farbą olejną z werniksem na
podłożu gipsowym, na ścianie zawilgoconej z powodu wód podskórnych, za
częło bardzo prędko niszczeć. Już w roku 1517, jeszcze za życia artysty, jeden
z jego uczniów pisał, że wspaniałe to dzieło zaczyna zanikać. W roku 1556
Giorgio Vasari stwierdził, że „nic zeń nie widać, tylko rozmazane plamy”5.
Sto lat później Francesco Scanelli zapisał, że z oryginału pozostało zaledwie
kilka zarysów postaci. Ponieważ ocalały wczesne kopie fresku (w Weimarze
i w Strasburgu), wykonane przed jego zniszczeniem, nietrudno dostrzec prze
róbki nieznanych malarzy, kolejno ratujących malowidło przed zagładą6.
Powinniśmy być im wdzięczni za wysiłki, żaden z nich jednak nie był ob
darzony talentem geniusza z Vinci i nie potrafił sprostać jego zaleceniu, że
postacie malowane „winny być przedstawione w taki sposób, by widz mógł
łatwo odgadnąć z ich ruchów myśl ich ducha”7. Niefortunne przemalówki od
mieniły w pewnym stopniu i układ postaci (na przykład ręka z nożem za ple
cami Judasza znalazła się właściwie bez właściciela), i położenie głów, i wyraz
twarzy. Na przykład Apostoł, który znajduje się najbliżej Jezusa po Jego lewicy,
podnoszący ku niebu palec, ma tak paskudną twarz, że gdy pierwszy raz oglą
dałam obraz, sądziłam, że to on jest Judaszem.
Zaniknięcie oryginalnych twarzy pędzla Leonarda to niepowetowana stra
ta. Nawet ostatnia konserwacja z wykorzystaniem techniki komputerowej,
dziesięć lat mozolnej pracy pani Pinin Brambilli Barcilon w latach dziewięć
dziesiątych dwudziestego wieku, nie przywróciła, bo nie mogła przywrócić,
pierwotnej prawdy i urody malowidłu. Mimo wszystko jednak fresk jest wspa
niały, nadal wieje od niego przedziwny wiatr, bo rozbiegane ręce i poruszenie
postaci nadają mu niezwykłą dynamikę.
I
co za szczęście, że nie unicestwiły malowidła ani wojska hiszpańskie sta
cjonujące w klasztorze w roku 1620, kiedy to przebito dla wygody drzwi pod
freskiem, ani żołnierze napoleońscy, którzy z refektarza dominikanów uczynili
stajnię i właśnie przy tej ścianie przywiązywali swe konie, ani bomba zrzucona
w roku 1943.
Malarze zawsze opierali się na Ewangelii, gdy ukazywali sceny z Judaszem.
Ciekawe jednak, że z opowieści Ewangelistów czerpali tylko pewne wątki,
a inne pomijali. Nigdy na przykład nie pokazywali sceny, kiedy Jezus wyraźnie
ostrzega Judasza, że zdrada skończy się dla niego tragicznie: „biada onemu
człowiekowi, przez którego Syn człowieczy będzie wydan!”(Mt 26, 24).
5 Cyt. za: C l a r k , dz. cyt., s. 91.
6 Por. tamże, s. 91-93.
7 L e o n a r d o da Vi n c i , Pisma wybrane, tłum. L. Staff, De Agostini, Altaya, Warszawa
2002, s. 246.
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Nie malowali też Judasza opuszczającego wieczerzę: „On tedy, wziąwszy
sztuczkę, natychmiast wyszedł, a noc była” (J 13,30). Jakiż wspaniały nokturn
mógłby powstać o takiej treści! Ale chyba nigdy nie powstał. Nikt też nie
sięgnął, do powszechnie znanych apokryfów, które zawierały niekiedy bogaty
materiał do przemyśleń na temat Judasza, jak choćby scena z piętnastowiecznego Rozmyślania przemyskiego8, kiedy to po uwięzieniu Jezusa zrozpaczona
Matka Boska szuka rady u... Judasza właśnie, jako że miał znajomych „pomię
dzy biskupy”. Wyobrażam sobie to niezwykłe spotkanie w wykonaniu Leonar
da czy Caravaggia - specjalisty od trudnych scen, albo Rembrandta: Ją, ufną
i kochającą, gorączkowo szukającą ratunku, i jego, chytrego krętacza, udają
cego przyjaciela. Ale skoro taka scena nigdy nie powstała, sięgnijmy do innej,
właśnie w wykonaniu Rembrandta.
Rozpoczęliśmy nasz przegląd scen malarskich z Judaszem od przyjęcia przez
niego pieniędzy, skończmy może na ich zwrocie, kiedy to Judasz „żalem zdjęty
odniósł trzydzieści śrebrnych przedniejszym kapłanom i starszym” (Mt 27, 3).
Tę scenę zilustrował Rembrandt (1606-1669), geniusz z innej epoki i z innej
części Europy. Obraz Judasz zwracający srebrniki (1629), malowany olejno
na desce, znajduje się obecnie w zbiorach prywatnych w Wielkiej Brytanii.
Judasz Rembrandta to postać budząca współczucie, a autor - to artysta
miłosierny i największy psycholog wśród malarzy. Ukazuje Judasza prawdziwie
zrozpaczonego, nieszczęśliwego, tragicznego. Padł właśnie na kolana przed
gromadą kapłanów, rzucił im pod nogi owe przeklęte srebrniki i splótł ręce
w błagalnym geście. Ale kapłani nie chcą już mieć z nim nic wspólnego: arcy
kapłan odwraca od niego głowę, a wyciągniętą w jego stronę ręką odpycha
Judasza wraz z jego kłopotliwymi wyrzutami sumienia, które nie mają prawa
wstępu do świątyni.
Inni, choć nachyleni ku klęczącemu Judaszowi, reagują podobnie - gestami
rąk i wyrazem twarzy dają do zrozumienia, że nie ma tu czego szukać, a wy
glądają tak, jakby chcieli odpędzić wściekłego psa, który im zagraża. Tylko
jeden, stojący najbliżej siedzącego arcykapłana, zachowuje się inaczej w oczach ma przerażenie, dłonie ściśnięte w pięści - nie wiadomo, czy ukazała
mu się jakaś straszliwa wizja, czy też chce się rzucić z pięściami na Judasza.
Niezwykłe napięcie panuje na tym obrazie, wieje wprost grozą. Co się stanie
potem, wiadomo z Ewangelii... Judasz się powiesi. Ale takiej sceny w malar
stwie nowożytnym nigdy nie widziałam.

8 Zob. Rozmyślanie przemyskie, Wyd. A. BrUckner, Kraków 1907.
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JUDASZ ZAPRZEDANY DIABŁU
(we freskach Kaplicy Zamkowej w Lublinie)
Zdradę Judasza uzewnętrznia siedzący mu okrakiem na karku diabeł, który
przytrzymuje go za szyję. Niewielki, o ludzkim, nagim i ciemnym ciele, z ogonem,
ze sterczącymi do góry, sztywnymi włosami i haczykowatą krótką bródką - wy
glądałby jak w wielu przedstawieniach sztuki wschodniej, szczególnie w Sądzie
Ostatecznym, gdyby nie brak skrzydeł. Znacznie większy i bardziej udziwniony
diabeł pojawia się tui poniżej, w scenie Zmowy Judasza z kapłanami; czyżby tym
razem był to sam szatan, odpowiednio do wagi wydarzenia - dokonywanej właś
nie zapłaty za wydanie Chrystusa?

Przedstawianie Judasza w psychologicznym i pogłębionym, „portretowym”
ujęciu przypadło na czasy nowożytne. W sztuce średniowiecznej wystarczały
znaczące gesty i układ postaci w scenach wielofiguralnych, aby dobitnie, nieraz
dosłownie, zobrazować wydarzenia zawarte w Ewangelii i - w ślad za tym w tekstach apokryficznych. Kształtowanie się ikonografii chrześcijańskiej na
stępowało przez przejmowanie formuł i motywów ze sztuki późnoantycznej.
Wcześnie też wytworzył się w sztuce chrześcijańskiej - zwłaszcza na obszarze
cesarstwa bizantyńskiego i jego wschodnich peryferii - jej własny kanon cha
rakterystyki opisowej, a później wzornikowej, osób Starego i Nowego Testa
mentu, niezmienny w ciągu wieków, przestrzegany w przedstawieniach rysów
twarzy, przy - co oczywiste - różnicach i niuansach stylu odpowiednich do
miejsca i czasu.
Judasz we freskach lubelskich1 z roku 1418 podlega zatem tym samym
regułom w zakresie typu ikonograficznego oraz zestawienia jego postaci z in
nymi w kompozytach, w których albo tylko współuczestniczy on w rozgrywanej
akcji, albo też wyróżnia się jako negatywny bohater.
Szeroki cykl pasyjny w prezbiterium Kaplicy Zamkowej namalowany został
najpewniej przez głównego mistrza zespołu (artelu) ruskich malarzy, Andrieja,
wymienionego w cyrylicznej inskrypcji fundacyjnej króla Władysława Jagiełły zleceniodawcy ozdobienia kaplicy malowidłami. Cykl ten obejmuje piętnaście
scen, od Umywania nóg do Niewiast u Grobu> następujących po sobie zgodnie
z chronologią ewangeliczną, rozmieszczonych okrężnym obiegiem w trzech
1
W sprawie ewentualnych uzupełnień ikonograficznych cyklu pasyjnego por. A. R ó ż y c k a
B r y z e k , Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, PWN, Warszawa 1983,
s. 68-73, 97n.
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rzędach, na ścianie północnej oraz zamykającej prezbiterium. Centrum ideo
wym i formalnym cyklu jest mensa ołtarzowa, która symbolizuje zarazem tron
Boga oraz grób Chrystusa i Jego ofiarę. W tym więc miejscu, przy ołtarzu
wypowiadane są słowa liturgii codziennie ponawianej Ofiary eucharystycznej.
Znajdują one obrazowe dopowiedzenie we freskach umiejscowionych powyżej
ołtarza, przypominających epizody Męki Pańskiej opisane przez synoptyków,
a nade wszystko przez św. Jana. Szczegółowego odniesienia słów i gestów li
turgii Mszy świętej do epizodów życia Jezusa zawartych w Ewangelii dokonał
w czternastym wieku grecki teolog Nikolaos Kabasilas, co w niejednym przejęli
ikonografowie, tworząc adekwatny do Pisma Świętego i obrządku Kościoła
Wschodniego pasyjny cykl Wielkiego Tygodnia.
Judasz w cyklu lubelskim wstępuje na scenę owych dramatycznych wyda
rzeń w obrazie Umywania nóg, przedstawiony w grupie uczniów w Wieczerniku
w chwili, gdy już było wiadomo, że to on zdradzi Chrystusa (por. J 13, 2-11).
W zachowanej do dziś prawej części sceny widnieje ośmiu Apostołów: trzej
u góry najpewniej siedzą wyprostowani na ławie, trzej poniżej, pochyleni, za
pewne rozwiązują sandały, podobnie jak dwaj u dołu. Wszyscy, zakłopotani
tym, że Mistrz zamierza obmyć im nogi, okazują zdziwienie, zwracając się
głowami ku sobie. Judasza rozpoznać tu trzeba - dzięki ustalonym w ikonografii
rysom fizjonomii - w środkowej postaci w wyższym rzędzie: młody, bez zarostu,
o krótkich odrzuconych do tyłu włosach, brązowych zamiast rudych, rozmawia
z Apostołem znajdującym się po jego prawej stronie. W takim układzie od
wraca się od Chrystusa, który powinien stać po lewej stronie kompozycji, prze
pasany ręcznikiem, przy ustawionej obok misie - jej wysoka stopa stanowi
jedyną pozostałość tego zniszczonego fragmentu malowidła. Ów zwrot głowy
Judasza jest znaczący, semantycznie negatywny2.
Tok opowiadania ewangelicznego prowadzi we freskach wyżej, na prawo,
do scen, które również rozgrywają się w Wieczerniku: Ostatniej Wieczerzy i jej
końcowego epizodu - Odejścia Judasza. W sztuce Kościoła prawosławnego
główną treścią obrazów ukazujących paschalną wieczerzę jest ujawnienie zdra
dy Judasza, a nie Eucharystia. Ustanowienie Eucharystii ukazuje bowiem
wcześnie już pod wpływem liturgii ukształtowana kompozycja Komunii Apos
tołów, w której podchodzą oni ku Chrystusowi, tworząc procesyjny układ osobno od lewej po chleb, od prawej po wino. Ostatnia Wieczerza wchodzi
w skład narracyjnego cyklu pasyjnego (tak jest również w Kaplicy Zamkowej
w Lublinie), podczas gdy Komunii Apostołów przysługuje w kościołach prawo
sławnych czołowe miejsce powyżej ołtarza (w lubelskiej kaplicy przedstawiono
tę scenę w innym miejscu, jako niezgodną z katolickim rytem komunii3).

2 W podobnej pozie, odwrócony od Chrystusa, Judasz występuje w Komunii Apostołów.
3 Por. R ó ż y c k a B r y z ę k , dz. cyt., s. 84-86 i odpowiednio przypisy; nadto s. 121.
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Warto przypomnieć, że istnieją dwa warianty ikonografii tematu Ostatniej
Wieczerzy: w jednym Chrystus siedzi po lewej stronie stołu, w drugim - po
środku za stołem. Kompozycja lubelska należy do wariantu drugiego, po
wszechniejszego w okresie późnobizantyńskim, czyli w epoce Paleologów.
Chrystus z przypadającym mu do piersi Janem figuruje pośrodku za owalnym
stołem, wokół którego swobodnie ugrupowani są Apostołowie, niektórzy z nich
widoczni z boku czy nawet z tyłu, zgodnie z ówczesnym przestrzenno-dynamicznym stylem. Zaniepokojeni słowami Nauczyciela o zdradzie (por. J 13,
21-30), dają temu wyraz, jakby się wzajem pytali: „O kim mówi?”, i podkreślali
gestami swoje wątpliwości. Judasz z prawej strony gwałtownie przesuwa się
całym ciałem przez stół, by sięgnąć do misy i tym gestem się ujawnia - „Lecz
oto ręka mojego zdrajcy jest obok Mnie na stole” (Łk 22, 21). W czasie spot
kania w Wieczerniku „diabeł już nakłonił serce Judasza [...] aby Go wydał”
(J 13,2). Nabrzmiała zdradą atmosfera tego miejsca znalazła swój finał w zilu
strowaniu końcowych słów Ewangelisty: „On więc po spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł” (J 13, 30). W tym celu malarz jeden tylko raz zastosował
w specjalnie rozbudowanej wszerz kompozycji4 manierę kontynuacyjną. Dwu
krotnie bowiem Judasz ukazuje się w ramach jednej sceny: najpierw siedzi przy
stole i oto już zaraz, na prawo, odchodzi zamaszystym krokiem z rozwianym
brzegiem płaszcza i w pędzie niemal sięga lewą stopą obramienia. Literalnie
więc słowo przekłada się na obraz! Siła wizualizacji natychmiastowego odejścia
z Wieczernika jest przy tym w dużym stopniu pochodną stylu epoki, w której
żywość układu ciała przenosi się organicznie na sposób fałdowania szat
(w poprzednim okresie traktowanych niemal autonomicznie). Równie dosłow
nie - i jakże dosadnie - zdradę Judasza uzewnętrznia siedzący mu okrakiem na
karku diabeł, który przytrzymuje go za szyję. Niewielki, o ludzkim, nagim
i ciemnym ciele, z małym ogonkiem, ze sterczącymi do góry, sztywnymi wło
sami i haczykowatą krótką bródką - wyglądałby jak w wielu przedstawieniach
sztuki wschodniej, szczególnie w Sądzie Ostatecznym, gdyby nie brak skrzydeł5.
Znacznie większy i bardziej udziwniony diabeł pojawia się tuż poniżej, w scenie
Zmowy Judasza z kapłanami; czyżby tym razem był to sam szatan - odpowied
nio do wagi wydarzenia - właśnie dokonywanej zapłaty za wydanie Chrystusa?
Ten zły duch nadleciał nagle ze strefy powietrznej, okołoziemskiej, będącej
według pewnej tradycji teologicznej siedliskiem strąconych aniołów, albo z leś
i

4 Lubelska Ostatnia Wieczerza niezwykle blisko nawiązuje - mimo niewątpliwych pośrednich
ogniw - do fresku w kościele św. Klimenta (Periblepty) w Ochrydzie z roku 1295. Por. R ó ż y c k a
B r y z e k , dz. cyt., s. 69, rys. 11, 132, 13. Przy identycznym rozwiązaniu postaci doszło do ich
ścieśnienia w obrębie sceny, dzięki czemu uzyskano wolną przestrzeń na prawo, po to, żeby dodać
tam epizod odejścia Judasza.
5 Brak skrzydeł jest rysem szczególnym, nieczęsto pojawiającym się w sztuce bizantyńskiej.
Por. S. S k r z y n i a r z , Upadły anioł. Antropomorficzne uskrzydłone przedstawienia Diabła w sztu
ce bizantyńskiej, „Folia Historiae Artium”, Seria Nowa, t. 2 (1996-1997), s. 65-80.
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nych ostępów i mokradeł, gdzie umieszczała demony popularna wyobraźnia.
Zatrzymał się z impetem, z podkurczonymi nogami, by zawisnąć przy głowie
Judasza. Wygląda z profilu niemal identycznie z diabłem z Wieczernika, ma
również ostre rysy twarzy, postawione na sztorc krótkie włosy i bródkę, w miejs
cu szyi jednak wyrasta zwierzęcopodobna niby-kryza, pofałdowana skóra, roz
pięta promieniście na chrzęstnych prętach zakończonych pazurami. Ten zdu
miewający stwór mógł zaistnieć w ikonografii najpewniej na obrzeżnym, bizantyńsko-azjatyckim obszarze, niewątpliwie pośrednio odwzorowany z typu ja
szczurki, która nadymając się, eksponuje olbrzymią kryzę i równocześnie syczy
dla odstraszenia swoich wrogów . Już w Biblii płazy i gady, wraz z tworami
fantastycznymi, miały wyraźnie diabelskie konotacje, a nasiliło się to jeszcze
w chrześcijańskim piśmiennictwie i ikonografii, przede wszystkim w tak zwa
nych fizjologach. To oczywiste, że malarz lubelski podpatrzył albo sam motyw
tak wyjątkowego diabła, albo całą kompozycję pośród czternastowiecznych
bałkańskich malowideł ściennych, znanych mu być może z autopsji lub, co
bardziej prawdopodobne, z doraźnie zestawianych przerysów warsztatowych.
Ówczesny kierunek w sztuce bizantyńskiej, zwany narracyjnym, prężnie roz
wijał się w Macedonii i Serbii, znajdując wiele inspiracji, głównie ikonograficz
nych, w archaizującej, peryferyjnej sztuce Kapadocji. I tak na przykład - tylko
w odniesieniu do omawianego tematu - w Yilanli Kilise, we fresku z przełomu
dziewiątego i dziesiątego wieku, diabeł w Ostatniej Wieczerzy, określony ins
krypcją „demon Selefur”, podkrada się z podkurczonymi nogami i szepce Ju
daszowi do ucha. To zapewne jeden z pierwowzorów diabła z kaplicy w Lubli
nie, mimo, że ma skrzydła a nie ową jaszczurczą kryzę7. W lubelskiej scenie
6 Nie udało się dotychczas znaleźć odpowiednika dla tego skórnego otoku głowy diabła ani
w materiale ikonograficznym, ani w bestiari uszach, ani też w opracowaniach dotyczących rzeczy
wistych lub fantastycznych zwierząt znanych w średniowieczu. Tym bardziej winna jestem wdzięcz
ność panu dr. T. Skalskiemu z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w tym rysie
diabła lubelskiego rozpoznał fałd skórny dużej jaszczurki zwanej agamą kołnierzastą, w chwili
zagrożenia napinający się na chrzęstnych prętach. Co więcej, jaszczurka ta, występująca również
w Europie południowowschodniej, potrafi szybko biegać na dwóch nogach (por. C. K l i p a t r i c k ,
J. H a r d , Ilustrowana encyklopedia zwierząt', tłum. R. Terrpil, F. Kaczmarski, Wydawnictwo Pas
cal, Warszawa 1990, s. 147). Szczegółowe rozpoznanie omówionego motywu było możliwe dopiero
po ukończeniu konserwacji w roku 1997, dotowanej w ostatnim etapie prac przez Unię Europejską
dzięki staraniom Dyrektora Muzeum Lubelskiego, mgr. Zygmunta Nasalskiego; zob. słowo wstęp
ne do albumu: A. R ó ż y c k a B r y z ę k, fotografie P. M a c i u k, Freski bizantyńsko-ruskie fundacji
Jagiełły w Kaplicy Zam ku Lubelskiego, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2000. Por. też: M. M i l e w s k a , Konserwacja polichromii w kaplicy Świętej Trójcy na Za
m ku Lubelskim w latach 1976-1995, w: Kaplica Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim. Historia,
teologia, sztuka, konserwacja, Muzeum Lubelskie w Lublinie - PTTK Oddział Miejski w Lublinie,
Lublin 1999, s. 249-271.
7 Por. N. T h i e r r y, M. T h i e r r y, Nouvelles ćglises rupestres de Capadoce. Region du Hasan
Dag, Nicole & Michel, Paris 1963, s. 103n., il. 51a; w spisach demonów nie istnieje przytoczone tu
imię. Drugi zacytowany przykład to Ostatnia Wieczerza w Kokar Kilise, gdzie diabeł umieszczony
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Zmowy Judasza z kapłanami widać wyraźnie otwarte usta diabła tuż przy uchu
wiarołomnego ucznia, którego namawia on do wzięcia monet już przygotowa
nych na stole. Za stołem siedzą trzej przedstawiciele Sanhedrynu. Zróżnicowa
nie koloru ich szat oraz chust, jakie przysługują starszyźnie żydowskiej, okry
wających głowy po szyję i ramiona, wskazuje być może, iż są to dwaj kapłani
i faryzeusz. Ci bliżej Judasza szerokim ruchem prawicy z wysuniętym palcem
wskazują na jego sakiewkę - atrybut skarbnika Dwunastu (sakiewka jest nie
widoczna; znajdowała się w części zniszczonej i obecnie umownie zrekonstruo
wanej). Za chwilę ma on do niej włożyć monety (por. Mt 26,15). Z trzydziestu
srebrników, dokładnie odliczonych w dwu rzędach, na stole pozostało zaledwie
jedenaście. Dla pełnej czytelności przedstawienia namalowano je w widoku od
góry jako okrągłe, bez złudnych skrótów perspektywicznych - w myśl bizan
tyńskiej zasady realizmu przedmiotowego. Schemat kompozycji, znanej od
czasów wczesnochrześcijańskich, lecz niezwykle rzadko stosowanej w malar
stwie ściennym, został zaczerpnięty z tradycji obrazowania sądów nad Chrys
tusem. Wszelako we fresku lubelskim kluczowego znaczenia nabiera zmateria
lizowanie podszeptów zła, nadające kuszeniu wymiar wyższy niż tylko narra
cyjny: w tragicznej rozterce moralnej Judasza szatan jest współsprawcą jego
wiarołomstwa8. Kusiciel ów nie mógł więc być groteskowy, jak to często ma
miejsce w wyobrażeniach diabła. Jawi się on raczej jako groźny przeciwnik
w duchowym pojedynku. W wydarzeniach, które nastąpią po tej scenie, diabeł
już się więcej nie pojawi, działanie pozostawiając zdrajcy.
W Wieczerniku i w komnacie świątynnej występują w tle - zamiast niezna
nych sztuce bizantyńskiej rzeczywistych wnętrz - zestawione obok siebie bu
dowle, portyki czy kolumnowe cyboria, w dużej mierze przejęte ze spuścizny
hellenistycznej. Z wnętrz budowli narracja przenosi się poza Jerozolimę, za
potok Cedron, na wzgórze Oliwne, do Ogrójca. Na tle potężnych murów miasta
rozgrywa się akcja w scenie Porażenia żołnierzy poprzedzająca pojmanie
Chrystusa. Oto od strony skalistego wzniesienia wyszła naprzeciw Niemu
zbrojna kohorta. Sprowadził ją Judasz (por. J 18, 3), lecz sam trzyma się na
uboczu, na końcu grupy Apostołów, której przewodzi Piotr, idący najbliżej
Mistrza. Jezus wskazuje na siebie dłonią, odpowiednio do słów z Ewangelii
według św. Jana: „Ja jestem” (18, 5), po których żołnierze, którzy Go szukali,
„cofnęli się i upadli na ziemię” (J 18, 6). Porażeni mocą Bożą - widomym jej
jest przed Judaszem. Podobnie jest w miniaturze w kaptyjskim Ewangeliarzu, Biblioteka Narodo
wa w Paryżu, cod. copt. 13. W bliżej niedatowanej Komunii Apostołów w Atenach, w kościele, tak
zwanym Portyku Hadriana, mały czarny diabeł szepce na ucho Judaszowi, namawiając go do
świętokradczego przyjęcia Komunii. Por. A. N. D i d r o n, Manuel d*.Iconographie chretienne grecque et latin, tłum. P. Durand, Paris 1845, s. 190, przyp. 1; s. 233n., przyp. 1. Przytoczone przykłady
należą do wyjątkowych.
8
Na temat złożonego i niezwykle trudnego problemu dramatu Judasza por. W. H r y n i e w i c z
OMI, Judasz zdrajcą?, w: Dwunastu Apostołów, red. J. Turnau, wyd. Znak Kraków 2002, s. 71-83.
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znakiem był (dziś już nieistniejący) zwój w lewej dłoni Chrystusa, symbol Lo
gosu - mimo że uzbrojeni, cofają się w panice: jeden nadal jeszcze stoi, dwaj się
przechylają do tyłu i na bok, inny padł całym ciałem do przodu (jak wolno go
odtworzyć na podstawie wizerunków stóp i dłoni zachowanych w zniszczonej
części kompozycji), a znów inny przewrócił się na plecy. Temat ten, wyjątkowy
w malarstwie monumentalnym, choć znany w malarstwie książkowym, pozwala
na szczególnie dynamiczne i malownicze ujęcie żołnierzy w stylizowanych na
wzór antycznych zbrojach i hełmach zdobnych białym piórem, z kolczą osłoną
szyi i ramion. Pierwotnie zapewne trzymali oni włócznie, nadal zaś widnieją na
obrazie duże tarcze typu pawęż, charakterystyczne dla sztuki zachodniej. Dy
namice ruchów ciała i gestów żołnierzy przeciwstawione jest statyczne ujęcie
grupy uczniów z Chrystusem na czele, zmierzającym ku spełnieniu ofiary.
W następnej, kulminacyjnej scenie w Ogrójcu - Pojmaniu (Pocałunku Ju
dasza), inicjatywę znów przejmuje zdrajca. Tym razem to on podchodzi od
lewej strony - w myśl przejętej z antyku kompozycyjnej zasady, że działanie
rozwija się w kierunku na prawo. Judasz obejmuje Chrystusa za ramiona,
przytula swój policzek do Jego twarzy, równocześnie przydeptując stopę Mis
trza, co w świetle tradycji biblijnej (por. Ps 60,10) należy uznać za znak władzy
nad Nim. Otacza ich półkręgiem sześciu napastników, starszych i młodszych,
groźnie nastających na Chrystusa. Dwaj po lewej stronie stoją w szerokim roz
kroku i z rozmachem ramion zamierzają się do ciosu, jeden sękatym kijem,
drugi pałką, napastnik z prawej zaś chwyta Pojmanego za ramiona, usiłując
zedrzeć z Niego płaszcz. Dwaj wyżej ściskają w dłoniach krótsze pałki, gotowi
uderzyć Chrystusa w głowę. Trzeci, pomiędzy nimi, wspiął się jeszcze wyżej
i w uniesionych rękach trzyma pochodnie (por. J 18, 3), oświetlając postacie
stojące poniżej, by łatwiej rozpoznać Tego, na którego już zapadł wyrok. Do
biega zatem końca nocny dramat w Ogrójcu.
Gdy Chrystus wszedł z uczniami na to szczególne wzgórze, zaskoczyła Go
zbrojna kohorta, dalej zaś stanął twarzą w twarz z Judaszem. Jedność miejsca
obu wydarzeń wyrażona została przez ukazanie w tle dwóch kolejnych scen
tego samego górskiego pejzażu. W tej drugiej, napięcie akcji wzmacnia niespo
kojny rytm szczelin i nawisów skalnych. Wobec dynamizmu ruchów i gestów
oprawców i odpowiadającej mu ekspresji pejzażu górskiego - jedynie Chrystus
tchnie spokojem, trzymając w lewej dłoni zwój, symbol Logosu9. Pozostaje
obojętny także wobec czynu porywczego Piotra, który właśnie obciął ucho
Malchusowi, słudze kapłana, co wyobrażono na prawo od grupy centralnej.
W całości kompozycja lubelska czerpie z obiegowych późnobizantyriskich
wzorców powszechnych na Bałkanach. Niezwykle tłumne na ogół ujęcie tutaj
9
Serdecznie dziękuję pani mgr K. Durakiewicz, byłemu Głównemu Konserwatorowi Mu
zeum Lubelskiego, za informację o stwierdzeniu przy dłoni Chrystusa śladowych ilości bieli, która
świadczy o obecności tam zwoju.
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poddano jednak ograniczeniu, usuwając kilka figur z drugiego planu, gdy po
zostawić te z planu pierwszego, w każdym szczególe powielając ulubione acz
konwencjonalne pozy, od dawna obecne w ikonografii.
Wątek Judasza we freskach lubelskich urywa się na scenie Pojmania zgodnie z powszechną tradycją ikonografii bizantyńskiej pominięte zostały fi
nalne godziny jego życia10. Podobna sytuacja ma miejsce w bliskich terytorial
nie i czasowo freskach kolegiaty wiślickiej i sandomierskiej, również powsta
łych z fundacji króla Władysława Jagiełły. Wszystkie one wyrosły ze wspólnego
pnia stylu epoki Paleologów, a przecież każda z tych kompozycji posiada od
rębne rysy tak w zakresie ikonografii, jak i w przyswojonej z różnych kręgów
manierze warsztatowej jej twórców. Porównując freski w Lublinie i Sandomie
rzu (w Wiślicy są niekompletne), można zauważyć, że malarze czerpali z do
świadczeń rozmaitych środowisk. W Umywaniu nóg Apostołom i w Ostatniej
Wieczerzy mistrz lubelski wykazuje skłonność do swobodnego grupowania
postaci, podczas gdy w analogicznych scenach w Sandomierzu obecna jest
tendencja do wyrównywania linii głów, dającego efekt niemal izokefalii; san
domierski malarz ponadto posłużył się archaizującym ujęciem Chrystusa z boku
stołu, in comu dextro, zamiast, w myśl nowszej ikonografii, pośrodku za stołem.
W scenie Zmowy Judasza z kapłanami wybrano dwa różne momenty tego
wydarzenia: w Lublinie przed wzięciem zapłaty, a w Sandomierzu już po zgar
nięciu przez Judasza większości monet z nadstawionej poły płaszcza kapłana do
mieszka. Jako wręcz wyjątkowy jawi się w cyklu lubelskim epizod Porażenia
żołnierzy, niewprowadzony ani w Sandomierzu, ani w Wiślicy. Zestawienie
natomiast zredukowanego pod względem liczby figur Pojmania z kaplicy lu
belskiej z kompozycją sandomierską potwierdza raz jeszcze dowolne posługi
wanie się wzornikami pojedynczych postaci w pozach typowych, indywidualnie
komponując całość obrazową. Zbiegowisko faryzeuszy, żołnierzy i pachołków
z halabardami i żagwiami w Sandomierzu ciasno otacza oprawców. Tacy sami
oprawcy, wręcz wyjęci z tamtej całości, ukazani są w kompozycji lubelskiej.
Szybszym krokiem niż w scenie lubelskiej, z rozwianym brzegiem płaszcza,
podchodzi „sandomierski” Judasz do Mistrza (przez pomyłkę twórcy lub kon
serwatora z lat 1934-1935 odwrotnie - przydeptuje jego stopę Pojmany!).
Przy wielkiej różnorodności rozwiązań ikonograficznych pozostaje bez
spornym faktem, że poza kaplicą zamku lubelskiego upostaciowiony diabeł
nie występuje w żadnym z zachowanych malarskich cyklów Jagiełłowych. Przy
padek ten zasługuje na dalsze badania.
10
Żal i skruchę Judasza prowadzące go do samobójstwa (por. Mt 27,3-6) wyobrażano w sce
nach Zwrotu srebrników i Powieszenia się na drzewie. Por. D i o n i z j u s z z F u r n y , Hermeneia
czyli objaśnienie sztuki malarskiej, tłum. I. Kania, red. M. Smorąg Różycka, Wydawnictwo Uni
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 130. Tematy te występują w bizantyńskim malarstwie
książkowym od wczesnego okresu; częściej pojawiają się w sztuce zachodniej.
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„MIŁE ZŁEGO POCZĄTKI...”
O ryzyku utraty moralnej wrażliwości*
Moralną wrażliwość można utracić - i to bardzo łatwo. Dlaczego jednak mieli
byśmy ją łatwo utracić? Otóż dlategoi że początki złego są „miłe”, a nadto zdają
się nam w utracie moralnej wrażliwości „pomagać”: mechanizmy społecznego
konformizmu, doraźne korzyści, a nawet własna inteligencja. Jakby nie było,
winę za moralne otępienie, a w końcu ślepotę ponosimy sami i jest ona zawsze
jakąś formą zdrady naszych pierwotnych przekonań moralnych. Jeśli w sytua
cjach takich nie postrzegamy samych siebie jako zdrajców, to dlatego, że proces
utraty moralnej wrażliwości nie dokonuje się z dnia na dzień.

„Miłe złego początki, lecz koniec żałosny”1- zaczyna jedną ze swoich bajek
Ignacy Krasicki, starając się alegorycznie wyrazić doskonale znaną nam i bez
filozoficznych studiów prawdę o tym, że pokusa łatwych i na pozór niewinnych
rozwiązań wiedzie częstokroć do nieoczekiwanych i dramatycznych konsek
wencji. Doraźna korzyść, którą postrzegamy w rezygnacji z wierności przyjmo
wanym regułom postępowania, czyni nas bowiem niejednokrotnie krótko
wzrocznymi. Zapewne nie zgodzilibyśmy się na wyłom w regule, gdybyśmy
w momencie zbaczania z kursu mogli przewidzieć, do czego doprowadzi nas
jego zmiana. Rzecz natomiast w tym, że początki złego są miłe... A skoro mowa
o „złym”, to z góry wskazujemy, iż wyjątki od reguł, które zdarza się nam
akceptować jako pierwsze z odstępstw na drodze powolnego odchodzenia od
normy, mogą stanowić może nikłe (rzecz kontrowersyjna, czy zawsze takie
nikłe), ale jednak naruszenie moralnego porządku. Wyraźnie nawiązuje do
tego podtytuł niniejszych rozważań: „o ryzyku utraty moralnej wrażliwości”,
który wydaje się znacznie poważniejszy niż przestroga obecna w poetyckim
wersie Krasickiego „miłe złego początki”. Ostatecznie chodzi zatem o to, że
proces osłabiania wierności przyjmowanym normom z wolna moralnie nas
„otępia”. W miarę jak pozwalamy sobie na kolejne wyjątki, coraz mniejszy jest
w nas opór przeciw łamaniu normy i coraz większa łatwość samousprawiedliwiania, zanikają skrupuły i coraz silniejsza staje się tendencja do przekraczania
kolejnych barier, tak niedawno jeszcze - zdawałoby się - absolutnie nienaru
Wykład zaprezentowany 11 III 2003 r. w ramach Konwersatorium Myśli Jana Pawła II
w cyklu „Czy etyka potrzebuje teologii moralnej?”.
1
I. K r a s i c k i , Woły krnąbrne, w: tenże, Bajki Wybór, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1981, s. 38.
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szalnych. Pozwalając sobie zatem na niewielką niewierność, ryzykujemy znacz
nie większą niewierność.
Owa tendencja do stopniowego przekraczania za pomocą „małych kro
ków” porządku uznawanego uprzednio za niepodważalny pojawia się nie tylko
na terenie moralności. Proces ten znany jest również prawnikom, szczególnie
tam, gdzie prawo budowane jest na precedensach. Zna go też każdy urzędnik,
na przykład kierownik dziekanatu, który zdaje sobie sprawę z tego, że przyjęcie
od jednego petenta dokumentów poza wyznaczonym terminem pozbawia go
w praktyce racji, aby podobnego wyjątku nie zastosować wobec petenta kolej
nego, nie mówiąc już o tym, że zadowolony z korzystnego dlań obrotu sprawy
petent może sobie dobrze zapamiętać, iż potraktowano go w sposób ulgowy,
i istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości domagać się będzie ko
lejnych wyjątków. Proces ten znają w końcu rodzice - stanowi on dla nich
przestrogę, by nie pozwalać dziecku na zbyt wiele w obawie przed tym, że
coraz większym jego wymaganiom nie sposób będzie sprostać - zgodnie ze
starym porzekadłem: daj komuś palec, będzie chciał i rękę. Skoro tak wiele
jest zastosowań zauważonej przez nas prawidłowości, którą nazwę tutaj 1o g i k ą w y j ą t k ó w , to można powiedzieć, że pretenduje ona do stanowienia
niemal życiowej prawdy, i tak też potraktował ją w swojej bajce Krasicki.
W dalszym ciągu artykułu interesować mnie będzie jednak głównie m o r a l n y ,
nie zaś prawny, polityczny czy pedagogiczny wymiar „logiki wyjątków”. Przez
logikę tę rozumieć będę zatem proces, który wywołany zostaje wskutek do
puszczenia ryzykownych wyjątków: podjęcie ryzykownej decyzji wiążącej się
z przekroczeniem normy moralnej uznanej za słuszną przez podejmujący de
cyzję podmiot prowadzi w konsekwencji do całej serii od tejże normy wyjąt
ków, w miarę ich mnożenia coraz łatwiej akceptowanych. Ryzyko moralne
okazuje się ryzykiem szczególnie niebezpiecznym. Ryzykowane nie jest tu
wszak sprawne funkqonowanie urzędu lub rozwydrzenie rozpieszczonego mal
ca (chociaż zapobieganie błędom wychowawczym tego rodzaju też ma swoją
moralną doniosłość), lecz moralna wrażliwość podejmującego działanie pod
miotu. Czym zatem jest owa m o r a l n a w r a ż l i w o ś ć i dlaczego miałaby
być taka ważna?
Próba odpowiedzi na to pytanie stanowić będzie pierwszy krok prowa
dzonej przeze mnie refleksji. W drugim poddam pod dyskusję możliwość
uznania za wiążącą argumentacji, w której uznaje się ryzyko za wystarczający
powód zaniechania działań; trzeci i ostatni będzie próbą pokazania, jak da
lece „logika wyjątków” znajduje swoje zastosowanie w praktyce, konkretnie
w dziedzinie wykorzystywania osiągnięć współczesnej biomedycyny. Racją
wyboru tego właśnie obszaru praktycznego zastosowania analizowanej tu
argumentacji jest to, że ryzyko utraty moralnej wrażliwości w sposób szcze
gólny wiąże się w tym przypadku z ryzykowaniem fundamentalnego dobra
osoby - ryzykowane jest zdrowie, a czasem i życie innych ludzi. Ostatecznie
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będziemy zatem mówili o p o d w ó j n y m r yz yku: nie tylko o ryzyku do
tyczącym tego, kto działa (podmiotu działania), ale i tego, względem kogo
podjęte jest działanie (przedmiotu działania). Jeśli podejmujemy ryzykowne
działania względem samych siebie, wówczas jesteśmy zarówno podmiotem,
jak i przedmiotem ryzyka.

SKĄD W NAS TA WRAŻLIWOŚĆ?
Przez wrażliwość moralną rozumieć będę swoistą dyspozycję człowieka
polegającą na umiejętności trafnego, czyli słusznego, odczytywania moralnego
status quo sytuacji, z którą styka się on w życiu. Tak rozumiana wrażliwość
byłaby zatem dyspozycją rozumu, a nie woli lub emocji, stąd zrozumiałe jest
łączenie jej z s ą d a m i s u m i e n i a . Dlatego też termin „wrażliwość moralna”
bywa najczęściej wymieniany w kontekście nauki o sumieniu, co wcale nie
znaczy jednak, że wrażliwość moralna jest nieodłącznie związana z sumieniem.
Sumienie wrażliwe jest bowiem ideałem sumienia, a nie cechą przysługującą
mu niejako z definicji. Utożsamianie moralnej wrażliwości z emocjonalnym
nastawieniem czy też ze szlachetnymi motywami towarzyszącymi naszym dzia
łaniom mogłoby natomiast prowadzić do utożsamienia wrażliwości ze zdolnoś
cią do wzruszania się w sytuacjach apelujących do naszych uczuć. Nie twierdzę,
że wrażliwość moralna pozbawiona jest elementu emocjonalnego - jest on
z pewnością bardzo ważny. Sama umiejętność wzruszania się nie decyduje
jednak jeszcze o moralnej wrażliwości. Ludzie szczególnie uczuciowi wzruszają
się stosunkowo łatwo i łatwo też wylewają łzy nawet z błahego powodu, co
wcale nie stanowi jeszcze gwarancji, że wykazują oni moralną wrażliwość.
Można serdecznie ubolewać nad losem ubogich i nie podjąć najmniejszego
kroku w celu ulżenia ich doli. Element emocjonalny związany z moralną wraż
liwością porównać można natomiast do o d c z u w a n i a w a r t o ś c i w rozu
mieniu Dietricha von Hildebranda. Można słuchać melodii i rozumieć jej pięk
no - twierdzi Hildebrand - a jednak nie zostać przez nią poruszonym. Podobnie
jest w przypadku wartości moralnych - dopiero odczuwanie wartości pozwala
nam je prawdziwie przeżyć2. We wrażliwości chodzi zatem o coś więcej niż
tylko o poznanie, chociaż poznanie jest warunkiem pojawienia się wrażliwości.
Wrażliwość moralna pojawia się w momencie, w którym poznaję nie tylko
w sensie „wiedzotwórczym”, lecz kiedy ja poznaję; posługując się ponownie
terminologią Hildebranda można powiedzieć, kiedy „odpowiadam na rozpo
znaną wartość”3.
2 Por. D. v o n H i l d e b r a n d , Sittłichkeit und ethische Werterkenntnis. Eine Untersuchung
iiber ethische Strukturprobleme, Patris Verlag, Vallendar-Schónstatt 1982, s. 29-31.
3 T e n ż e , Christliche Ethik, Patmos, Dusseldorf 1959, s. 285 (tłum. fragm. - B. Ch.).
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Moralną wrażliwość będę dalej rozumieć w kategoriach arystotelesowskiego złotego środka, czyli cnoty, a zatem jako nieodłącznie związaną z roztrop
nością. Wykroczeniem przeciwko wrażliwości będzie z jednej strony nadwraż
liwość, a z drugiej brak wrażliwości, czyli nieczułość, którą - aby uniknąć nie
potrzebnych skojarzeń ze sferą uczuciową - lepiej będzie określić mianem
m o r a l n e j ś l e p o t y . Wprawdzie interesująca nas w kontekście podjętego
tematu utrata moralnej wrażliwości wiąże się z jej niedomiarem, a nie nadmia
rem, ale dla pełniejszej charakterystyki moralnej wrażliwości warto przyjrzeć
się obu ekstremom. Nadwrażliwość polega bądź na upatrywaniu moralnej do
niosłości w wydarzeniach, którym brak tego rodzaju znaczenia, bądź na przy
pisywaniu wydarzeniom dużo większej wagi, niż mają ją w rzeczywistości. Jako
przykład pierwszego typu reakcji może posłużyć nieszczęsny widz teatralny
w opowiadaniu Antoniego Czechowa, nieustannie przepraszający urzędnika
za niefortunny incydent podczas spektaklu i z tego powodu zadręczający się
na śmierć4. Drugi typ zachowania charakterystyczny jest dla stanu sumienia,
który określamy mianem skrupulanckiego. W przypadku tego rodzaju najdrob
niejsze wykroczenia urastają do niebotycznych rozmiarów. Tego, co może do
prowadzić skrupulanta do choroby nerwowej, ktoś, kto pozbawiony jest mo
ralnej wrażliwości, nawet nie zauważy. Trudno jednak chwalić go za to, że nie
przesadza i nie jest zbyt drobiazgowy, po pierwsze dlatego, że nie postrzega on
nie tylko szczegółów, ale i rzeczy ważnych, a po wtóre z uwagi na to, że jeśli
przez drobiazgowość rozumieć dbałość o szczegóły, to wrażliwość polega mię
dzy innymi właśnie na tej dbałości. Drobiazgowość zwykliśmy rozumieć raczej
w sensie pejoratywnym, pomiędzy drobiazgowością jednak a dbałością o szcze
góły granica nie jest ostra. Człowiek wrażliwy spostrzega w swoim życiu mo
ralnym znacznie więcej powodów do niepokoju niż „moralnie niedowidzący”,
mógłby stąd łatwo zostać okrzyknięty przez tego drugiego drobiazgowym,
a jednak byłoby to nieporozumienie.
Człowiek wrażliwy ma wyostrzony wzrok - wyostrzony zmysł moralny jakby powiedział Francis Hutcheson, chociaż jego teoria zmysłu moralnego nie
współgra dokładnie z tym, co rozumiem przez moralną wrażliwość. To wy
ostrzone widzenie wzmaga się na przykład dzięki delikatności względem dru
gich. Każdemu z doświadczenia znane jest tego rodzaju nastawienie, przeja
wiamy je zazwyczaj w kontaktach z tymi, których kochamy, na których nam
bardzo zależy. Niewłaściwe zachowanie, na jakie nawet nie zwracamy uwagi,
jeśli okazujemy je osobom nam obojętnym lub niesympatycznym, w stosunku
do ukochanych poczytujemy sobie niemal za zbrodnię. I jest to relacja zwrotna.
Złe słowo bardziej boli, jeśli wypowiada je ukochana osoba. Jeśli zło spotyka

4
Zob. A. C z e ch o w, Śmierć urzędnika, tłum. J. Wyszomirski, w: tenże, Opowiadania, Czy
telnik, Warszawa 1984, s. 5-7.
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nas ze strony ludzi nam nieżyczliwych, jakoś to znosimy, ale kiedy „to jesteś ty,
równy mi, przyjaciel, mój zaufany” (Ps 55,14)...
Otóż człowiek moralnie wrażliwy nie będzie wrażliwy w y b i ó r c z o , źród
łem jego wrażliwości nie jest bowiem jakaś szczególna więź, łącząca go z kon
kretnymi osobami, ale dobro, które rozpoznaje tak w nich, jak i w innych
ludziach. Wrażliwość bierze się w nas z r o z p o z n a n i a dobr a. W jego roz
poznawaniu wspomaga nas wychowanie, ale nie sposób wszelkich przejawów
naszej moralnej ślepoty złożyć na karb wychowawczych błędów. Wrażliwość
bierze się w nas bowiem również z rozpoznawania samych siebie. Nie jest
kwestią przypadku, że tak obcy sobie ideologicznie myśliciele, jak św. Augus
tyn i Kant podkreślają, że koniecznym warunkiem budowania moralnego cha
rakteru jest poznanie samego siebie5. Chrześcijanin warunek poznania siebie
łączył będzie z warunkiem poznania Boga: noverim me - noverim te. Stąd w nas
ta wrażliwość. I jeszcze rzecz niezmiernie ważna: bez względu na to, do jakich
opcji światopoglądowych się przyznajemy, moralna wrażliwość - podobnie jak
wszelka inna cnota - nie jest cechą naszego moralnego charakteru, na którą nie
mielibyśmy wpływu. Warunkiem jej zachowania i kształtowania jest wierność
podpowiedziom sumienia - dlatego właśnie moralna wrażliwość tak często
łączona jest z doktryną o sumieniu.
Moralną wrażliwość można utracić - i to bardzo łatwo. Dlaczego jednak
mielibyśmy ją łatwo utracić? Otóż dlatego, że początki złego są „miłe”, a nadto
zdają się nam w utracie moralnej wrażliwości „pomagać”: mechanizmy społecz
nego konformizmu, doraźne korzyści, a nawet własna inteligencja. W miarę
zyskiwania życiowego doświadczenia coraz więcej potrafimy sobie przy jej po
mocy wytłumaczyć. Nasza inteligencja - twierdzi bynajmniej nie odkrywczo
Simon Blackburn - może nas prowadzić równie dobrze do samozniszczenia,
jak i do kwitnącego rozwoju6. Jakby nie było, winę za moralne otępienie,
a w końcu ślepotę ponosimy sami i jest ona zawsze jakąś formą zdrady naszych
pierwotnych przekonań moralnych. Jeśli w sytuacjach takich nie postrzegamy
natomiast samych siebie jako zdrajców, to dlatego, że proces utraty moralnej
wrażliwości nie dokonuje się z dnia na dzień - jest on długi. Nieznaczne uchy
bienia, na jakie stopniowo sobie pozwalamy, czasami czynią go dla nas niemal
niezauważalnym. Dopiero wówczas, gdy wykroczenie jest ewidentne, z niedo
wierzaniem patrzymy wstecz, stawiając sobie pytanie: jak właściwie do tego
doszło? Przecież nigdy nie myśleliśmy, nie chcieliśmy...

5 Zob. św. A u g u s t y n, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
1987. Por. I. K a n t , Die Metaphysik der Sitten, Suhrkamp, Frankfurt am Mein 1977, s. 576n.
6 Por. S. B l a c k b u r n , Sens dobra. Wprowadzenie do etyki, Dom Wydawniczy Rebis, Poz
nań 2002, s. 130.
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ARGUMENTACJA „Z RYZYKA”

Opisany powyżej proces stał się nie tylko podstawą do tworzenia życiowych
maksym, lecz również do sformułowania argumentacji określanej bodaj naj
częściej mianem argumentu „równi pochyłej”. Obrońcy argumentu ostrzegają
przed podejmowaniem ryzykownych decyzji, nawet wówczas, gdy pierwszy
krok zasługujący na takie miano wydaje się niewinny lub wręcz pożądany
w perspektywie oczekiwanych korzyści. Ostrzegają: „nie ryzykuj”, ponieważ
jeśli raz zaakceptujesz wyjątek, nie znajdziesz wystarczających racji, by odrzu
cić kolejny, a sekwencja tak zwanych małych kroków - małych odstępstw do
prowadzi cię w końcu do konsekwencji, których nigdy nie zaakceptowałbyś,
zdając sobie z nich sprawę w punkcie wyjścia. Argumentacja „równi pochyłej”
jest zatem argumentacją odwołującą się do konsekwencji, i to na dodatek
konsekwencji niemożliwych dokładnie do przewidzenia. Jako taka, jest rodza
jem konsekwencjalnego rozumowania w etyce, które stoi w opozycji względem
podejścia niekonsekwencjalnego, wykluczającego ocenianie słuszności (nie
słuszności) działania wyłącznie w odniesieniu do dobroci bądź złości powodo
wanych przez nie skutków. Przykładem pierwszego typu rozumowania jest
utylitaryzm, drugiego etyka imperatywu kategorycznego Kanta, intuicjonizm
D. Rossa, a także personalizm. Z pozycji niekonsekwencjalisty, a w szczególnoś
ci personalisty, rozumowanie wykorzystywane w argumencie „równi pochyłej”
wydaje się mocno podejrzane. Argumentacja ta odwołuje się wszak wyraźnie
do skutków działania, które w niekonsekwencjalnej teorii etycznej nie decydu
ją o jego słuszności. Dbałość o przestrzeganie logicznych zasad w myśleniu
nakazywałaby nam odrzucić argument „równi pochyłej” z jeszcze jednego po
wodu: z faktu, że zgodziliśmy się na „a”, a potem na „b”, nie wynika, że
zgodzimy się na „c”. Przykładowo: przyjęcie od jednego z petentów dokumen
tów poza terminem nie prowadzi z konieczności do wyrażenia zgody na uczy
nienie wyjątku w odniesieniu do kolejnego z nich (pierwszy i drugi mogli nam
być z jakichś powodów bliscy, a z następnym nie łączy nas podobna relacja).
Nawiązując zaś do problematyki, którą analizować będziemy w kolejnym
punkcie, możemy powiedzieć, że legalizacja eutanazji dobrowolnej nie musi
prowadzić do prawnego zezwolenia na eutanazję niedobrowolną (nie pozwoli
na nie na przykład respekt dla zasady autonomii pacjenta).
Zwolennicy argumentu będą podkreślać, że „równia” nie dość, że pochyła,
to jeszcze jest śliska (ang. slippery slope), jego przeciwnicy natomiast wskazy
wać będą na fakt, że statystyka nie może decydować o słuszności podejmowa
nych działań. Co prawda można wskazać, że w x podobnych przypadków po
dopuszczeniu „a” zezwolono na „b”, ale można również wskazać sytuacje
przeciwne. Niektórzy twierdzą, że diagnostyka prenatalna (podkreślam: pre
natalna, nie zaś preimplantacyjna ani presymptomatyczna) jest zła, ponieważ
godząc się na nią, ryzykujemy selekcję eugeniczną na poziomie prenatalnym.
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Statystyki dostarczane przez lekarzy prowadzących punkty diagnostyczne wy
kazują jednak, że pokaźny procent kobiet poddających się diagnostyce prena
talnej decyduje się urodzić dziecko, mimo iż wcześniej były już zdecydowane na
usunięcie ciąży. Czy zatem - wykorzystując tylko wymienione dwa z licznych
zarzutów stawianych argumentacji „równi pochyłej” - nie należałoby jej pod
ważyć? A jeśli tak, to czy nie jest to równoznaczne z podważeniem życiowej
prawdy o niebezpieczeństwie stopniowego uchylania moralnych zasad?

RYZYKOWNE SKUTKI
Zacznijmy od tego, że ryzyko zawsze wiąże się z pewną niewiadomą. Dzia
łanie ryzykowne tym różni się od działania pozbawionego ryzyka, że w pierw
szym wypadku nie potrafimy wyraźnie określić jego konsekwencji, w drugim
natomiast tak. Co prawda nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć przy
szłości (ściśle rzecz biorąc, każde działanie można by określić jako ryzykowne),
lecz oceniając działania jako ryzykowne bądź nie, opieramy się jednak na do
stępnej nam wiedzy i na umiejętności przewidywania. Ryzyko wiąże się z praw
dopodobieństwem pojawienia się jakiegoś zła (szkody); zazwyczaj nie odwołu
jemy się do ryzyka w perspektywie prawdopodobnego sukcesu . Bez względu
na to, czy działanie jest ryzykowne, czy też nie, w jego ocenie bierzemy pod
uwagę cel, w perspektywie którego je podejmujemy. Pytamy samych siebie o to,
czy w perspektywie osiągnięcia takiego to a takiego celu ryzyko jest usprawied
liwione, czy ryzykować warto?
Różnica między konsekwencjalnym i niekonsekwencjalnym rozumowa
niem w etyce nie opiera się na przyjmowaniu bądź na wykluczaniu zamierzo
nego celu (zarazem skutku) z oceny działania. Szczególne znaczenie zamierzo
nego skutku dla moralnej oceny działania uznają obie konkurencyjne teorie
etyczne. Jeśli w etyce katolickiej wskazujemy na kategorię czynów wewnętrz
nie złych, to uznajemy je za takie nie dlatego, że w ich ocenie nie bierzemy pod
uwagę ich konsekwencji, ale z uwagi na to, że znając charakter tych działań,
znamy też ich zasadniczy skutek (nie dyskutuję tutaj o skutkach ubocznych).
Niekonsekwencjalizm nie wyklucza zatem skutków z oceny działania, obstaje
natomiast przy tym, że o jego ocenie nie decyduje bilans skutków, czyli próba
„zbalansowania” dobrych i złych skutków działania. Ryzyka jednak bez pod
obnej kalkulacji skutków ocenić się nie da. Innymi słowy: bez uprzedniego
oszacowania skutków ryzykownych decyzji wydanie sądu: „nie ryzykuj”, wy
daje się nieuzasadnione. Jak można zatem ocenić ryzykowne działania, nie
stając się równocześnie wyznawcą konsekwencjalnej teorii?
7
rzyści.

Istnieją również interpretacje ryzyka wiążące je zarówno z wystąpieniem szkód, jak i ko
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Zauważmy najpierw, że istnieją sfery działania pozwalające na ocenę ryzy
ka wedle zasad prostej kalkulacji. Gra na giełdzie jest bodaj najwyraźniejszym
tego przykładem, ale z podobnym sposobem szacunku ryzyka mamy również
do czynienia wtedy, gdy planujemy dotarcie do celu, wybierając między róż
nymi środkami lokomocji, gdy decydujemy o tym, do jakiego funduszu eme
rytalnego przystąpimy, w jakim banku założymy lokatę, jakiego środka użyje
my do wywabienia plamy z delikatnego materiału. Kalkulację ryzyka przepro
wadzać będziemy również, decydując się na jedną z wielu alternatywnych te
rapii mogących uratować życie człowieka. Ocena tego rodzaju działań uwarun
kowana jest już jednak dodatkowo słusznością celu, dla którego podejmowane
jest ryzyko. Istnieją zatem dobra, których kalkulacja potrzebna dla oszacowa
nia dopuszczalnego ryzyka nie przedstawia większych problemów z uwagi na
ich pozamoralną wartość, i istnieją dobra moralnie doniosłe, których kalkulację
przeprowadzamy w perspektywie celu - ryzykowną terapię można dopuścić,
można też, a nawet należy przeprowadzać kalkulację w przypadku możliwości
podjęcia kilku różnych ryzykownych terapii, jeśli jest to jedyna szansa na ura
towanie życia pacjenta.
W kalkulacji ryzyka mamy zatem wzgląd na różną rangę wchodzących w grę
dóbr i stratę, jaką stosownie do przedstawianej przez nie rangi spowodować
może ich naruszenie. Istniejąca wśród dóbr hierarchia wskazuje na potrzebę
coraz ostrożniejszego i wieloaspektowego bilansowania ryzyka w miarę zbliża
nia się ku dobru o wzrastającej dla osoby doniosłości. Z chwilą, gdy na arenie
ryzykownych decyzji pojawiają się tak elementarne dobra osoby, jakimi są jej
życie lub jedność jej psychofizycznej struktury, ryzyko ich utraty bądź istotnego
naruszenia nie może konkurować z żadną szansą, jakkolwiek obiecujące mog
łyby być potencjalne korzyści ryzykownej decyzji. Konsekwencjalna racjonal
ność - uprawniona w odniesieniu do dóbr-środków - winna zostać wówczas
poddana kryterium rozumności (recta ratio). Prawy rozum uznany za normę
moralności, to inaczej r o z u m p r o w a d z o n y r o z p o z n a n ą p r a w d ą
o osobie, a więc zwracający się ostatecznie ku dobru osoby. Kierowana nim
decyzja będzie nie tylko racjonalna, ale i roztropna. Podporządkowując racjo
nalność rozumności, nie chcę wprowadzać sztucznej dychotomii między nimi,
działanie racjonalne nie musi być wszak kontraproduktywne względem dobra
podmiotu działającego, czyli może być naznaczone rozumnością8. Inna jest
jednak ranga ostrzeżenia: „nie ryzykuj”, odnoszonego do poziomu pragmatyki
(jedynie racjonalności), a inna, gdy w grę wchodzi dobro osoby.
Kalkulacja ryzyka - podobnie jak środków wybieranych do realizacji celów
- ma zatem swoje uprawnione miejsce w niekonsekwencjalnej teorii. Zostaje
8 Por. J. N i d a - R u m e l i n , Kritik des Konseąuentialismus, Oldenbourg Verlag, Munchen
1993, s. 158-164; por. też: B. C h y r o w i c z , Etyka konsekwencjalna czy konsekwencjalizm w etyce?,
„Roczniki Filozoficzne” t. 43-44 (1995-1996), z. 2, s. 178-181.
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podporządkowana zamierzonemu celowi, względem którego oceniana jest
słuszność działania. Jako taka, ma ona zatem charakter roztropnościowy, po
trzebne nam są do niej zdolność trafnego ujęcia danej sytuacji, ostrożność,
zapobiegliwość, pamięć, otwartość na opinie innych, zdolność przewidywania,
domyślność i zdrowy sąd. Jeśli kalkulacja ta jest podporządkowana celowi dzia
łania, to ostrzeżenie: „nie ryzykuj”, będzie dla nas sensowne jedynie w odnie
sieniu do działania uprzednio dopuszczalnego na gruncie teorii. Mogę zatem
stawiać sobie pytanie o to, czy przymykając oko na pięciominutowe spóźnianie
się pracownika, nie ryzykuję, że będzie on stopniowo wydłużał czas porannej
absencji w pracy i pewnego dnia z niewinną miną stawi się na swoim stanowisku
o godzinę za późno. Nie mogę natomiast pytać, czy dopuścić ryzyko przeprowa
dzania terapeutycznych eksperymentów na ludzkich zarodkach, w obawie przed
tym, że mogłoby to - zgodnie z mechanizmem „równi pochyłej” - prowadzić do
eksperymentów eugenicznych, ponieważ działanie takie będzie złe bez względu
na to, do czego może prowadzić. Niekonsekwencjalista będzie w tym miejscu
oczywiście zobowiązany do uzasadnienia, dlaczego działanie takie jest złe.
Dyskusja nad tym, czy uda się nam powstrzymać wspomnianą wyżej sekwencję kolejnych eksperymentatorskich zapędów (tzn. czy A musi koniecznie
prowadzić do B), jest wobec powyższego dyskusją wtórną i jej wynik niczego
w ocenie działań nie zmieni. Warto jednak mieć na uwadze, iż związek warun
kowy między A a B oznacza w przypadku argumentu „równi pochyłej”, że jeśli
nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, A przypuszczalnie doprowadzi do
B. Przy założeniu, że A jest racjonalnym przypuszczeniem i że związek warun
kowy A i B również ma charakter racjonalny, racjonalne jest także domniema
nie pojawienia się B. Nie oznacza to, że B pojawi się z całą pewnością, lecz że
należałoby tymczasowo założyć prawdę B. Mielibyśmy zatem do czynienia
z rozumowaniem, które nie jest dedukcyjnie wiążące, lecz przypuszczalnie wią
żące (presumptywne). Jeśli przeciwnik argumentacji nie potrafi wykazać ani
braku racjonalności przypuszczalnego związku A i B, ani racjonalności przy
puszczalnego zaistnienia w danej sytuacji A, to B jawi się jako racjonalne
przypuszczenie. Ostrzegawczy charakter argumentu „równi pochyłej” opiera
się zatem na przypuszczalnych skutkach - w tym też tkwi jego słabość. Brak
oczywistości nie może być jednak utożsamiany z błędem. Błąd w argumentacji
wystąpi wówczas, gdy domniemanie zostanie zastąpione nieuchronnością; ar
gument „równi pochyłej” nie może sobie rościć praw do tak mocnych założeń9.
Powyższa obrona poprawności rozumowania stojącego u podstaw argu
mentacji „równi pochyłej” nie oznacza bynajmniej wycofania się z przedstawio
nego wyżej stanowiska odnośnie do możliwości oceny działania poprzez kalku
lację skutków. Z faktu, że ryzykowne skutki, na które wskazuje argument
„równi pochyłej”, nie mogą stanowić podstawy w ocenie działania, nie wynika
9 Por. D. W a l t o n, Slippery Slope Argumenis, Clarendon Press, Oxford 1992, s. 213-219.
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bowiem, że znana nam z doświadczenia dynamika „równi pochyłej” jest rozu
mowaniem niepoprawnym. Moralny wymiar tego rozumowania wydaje się
jednak tkwić nie tyle w przechodnich ryzykownych skutkach, co w skutkach
nieprzechodnich, w ryzyku, jakie podejmujemy, godząc się na wyjątki od norm
moralnych. Ryzykujemy wówczas w jakiś sposób samych siebie, a przede
wszystkim swoją moralną wrażliwość.

RYZYKOWNE DECYZJE
Zauważyliśmy już, że utrata moralnej wrażliwości jest procesem powol
nym, prowadzi poprzez sekwencję małych kroków, dokładnie tak, jak przed
stawiają to teoretycy argumentu „równi pochyłej”. Jako taka, utrata moralnej
wrażliwości stanowi problem natury zarówno etycznej, jak i psychologicznej.
Psychologiczny wymiar problemu wiąże się z naruszeniem utrwalonego sposo
bu zachowań, etyczny polega zaś na rezygnacji z wierności wobec przyjętego
porządku norm moralnych. O ile przekroczenie normy po raz pierwszy stanowi
dla nas z reguły poważny problem natury tak moralnej, jak i psychologicznej, to
przełamanie b a r i e r y p i e r w s z e g o k r o k u czyni każdą kolejną decyzję
0 wiele łatwiejszą. Już się nie czerwienimy, nie wstydzimy, śpimy spokojnie
1 spokojnie patrzymy drugim prosto w oczy. Już nas nie boli własna zdrada,
co więcej, w im większą inteligencję wyposażyła nas natura, tym lepiej potra
fimy wytłumaczyć własne, do niedawna jeszcze uznawane przez nas samych za
naganne postępowanie. Wbrew pozorom kłamstwo jest bardzo trudne - ileż
sytuacji trzeba przewidzieć, na ile niezręcznych pytań znaleźć odpowiedź!10
Któż zresztą powiedział, że inteligencja jest gwarancją moralnej prawości?!
Proces utraty moralnej wrażliwości ma również wymiar społeczny. Proces
ten polega bowiem na stopniowym przyjmowaniu przez daną społeczność
norm, wobec których wcześniej wyrażała ona sprzeciw. I jakkolwiek można
by ten fakt zbyć krótkim podsumowaniem: błąd socjologiczny, to nie można
nie zdawać sobie sprawy, szczególnie w kontekście dyskusji nad moralną oceną
postępu we współczesnej biomedycynie, że działania poddawane tu ocenie
wymykają się prostej intuicji. Przejmowanie przez podmiot uznanej społecznie
normy będzie zatem z konieczności bazowało na opinii społecznie uznanego
autorytetu, a konkretnie na moralnej wrażliwości kogoś, kto za taki autorytet
zostaje tutaj uznany. Tego rodzaju autorytetem bywają obdarzeni prawodawcy,
jego kreowanie odbywa się często za pośrednictwem mediów. Stwierdziliśmy
wcześniej, że za swoją moralną wrażliwość każdy odpowiada sam. Może się
jednak zdarzyć, że ktoś - nie bez wahania - ale w końcu w dobrej wierze
c

10 Por. J. A n t a s, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Universitas,
Kraków 2000, s. 15-22.
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przejmie opinie kreowane przez tak zwanych dyżurnych moralistów. Ci zaś
mogą zarówno uwrażliwiać, jak i otępiać. Moraliści mogą być jak nieproszeni
goście na przyjęciu, którzy zakłócają stan błogiej równowagi irytującymi uwa
gami o rzekomym moralnym nieporządku. Ich słowa i opinie mogą jednak
również zagłuszać moralne niepokoje na wzór cieni, które przysłonią nasze
wątpliwości, pozwalając nam na udawanie, że ich nie żywimy. Funkcją autory
tetu moralnego jest zatem kształtowanie w sposób pośredni moralnego uwraż
liwienia społeczności, w której funkcjonuje on właśnie jako autorytet. Ten
sposób kształtowania moralnej wrażliwości określamy jako pośredni, ponieważ
ostatecznie każdy sam odpowiada za własne rozeznanie moralne, a słuchanie
autorytetu nie przekłada się wprost na decyzje słuchającego.
Indywidualny wymiar zaniku naszej moralnej wrażliwości (związany wprost
z sumieniem) i jego wymiar społeczny (bazujący na społecznym konformizmie)
można rozróżniać, nie sposób jednak ich oddzielać. Jeśli bowiem ktoś rezyg
nuje z własnych przekonań moralnych na rzecz przyjętych w społeczeństwie
standardów zachowań, działa wbrew swoim sądom sumienia, doprowadzając
z wolna do jego zagłuszenia, przynajmniej w odniesieniu do tych norm, z któ
rych przestrzegania rezygnuje. Piszę „przynajmniej”, ponieważ trudno sobie
wyobrazić, by łamanie moralnego prawa, nawet pod jednym tylko względem,
nie wpływało zarazem na całość moralnego życia człowieka. A zatem - jakkol
wiek zagłuszanie głosu sumienia nie zawsze ma związek z uznawaniem funkcjo
nujących w społeczeństwie norm za prawdziwe na mocy samego ich funkcjo
nowania lub prawnego usankcjonowania, to rezygnacja z własnych sądów mo
ralnych - bez względu na stojące za nią powody - koniecznie prowadzi do
utraty moralnej wrażliwości. Dlaczego tak łatwo ją tracimy?
Powodów pewnie jest tak wiele, jak wiele korzyści spodziewamy się po
owym pierwszym kroku, przez który odchodzimy od porządku uznawanego
niegdyś za uświęcony. Wszystkich tych powodów nie sposób wyliczyć. W każ
dym z nich postrzegaliśmy pewne dobro, każdy na swój sposób był miły. Spró
bujmy na koniec naszych refleksji przyjrzeć się ryzykownej utracie wrażliwości
w odniesieniu do fundamentalnego dobra, które uznaliśmy za niepodlegające
ryzykownym kalkulacjom, a mianowicie ludzkiego życia.

LUDZKIE ŻYCIE - WARTOŚĆ TAK CENNA I TAK BANALNA?
Uważny czytelnik winien w tym miejscu upomnieć się o rozróżnienie między
ryzykowaniem życia drugich a ryzykowaniem własnego życia. Życie jest funda
mentalnym, ale nie najważniejszym dobrem osoby ludzkiej, może się zatem
zdarzyć - i zdarza się - że w imię wierności sumieniu bądź próbując uczynić
zadość wymogom miłości, warto, a nawet trzeba będzie narazić własne życie
i skazać się na niechybną śmierć. Tego rodzaju decyzję podjąć jednak można
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jedynie o sobie, znacznie większe bowiem prawo mamy do własnego życia niż
do życia innych. Podejmowanie tego rodzaju decyzji za innych jest równoznacz
ne z czynieniem z nich przymusowych ofiar, stanowi zatem naruszenie ich nie
zbywalnego prawa do życia. Decyzja o oddaniu własnego życia za innych opiera
się wyraźnie ekonomicznym kalkulacjom: utrata życia oznacza równocześnie
utratę wszystkiego, co można by tu i teraz przeliczyć. Nie znaczy to, że ryzyko
wanie własnego życia jest niczym nieograniczone. Ekipa ratownicza udająca się
na poszukiwanie zasypanego w kopalni człowieka przechodzi najpierw odpo
wiednie przeszkolenie, dysponuje specjalnym sprzętem, a to w tym celu, by
z jednej strony maksymalnie ograniczyć zagrożenie życia ratowników, a z drugiej
stworzyć realne szanse na uratowanie ofiary wypadku. Udział w akcji ratowni
czej osób nieprzygotowanych uznawany jest za zbytnie ryzyko, z czego wynika,
że konsekwencjalny rachunek (dotyczący środków technicznych) znajduje i tutaj
właściwe sobie miejsce. Jako taki, dokonany jest jednak uprzednio względem
ryzykownych decyzji i podporządkowany celowi, dla którego działanie zostanie
podjęte - dokładnie tak, jak to stwierdziliśmy wyżej.
Na akcje ratunkowe relacjonowane w mediach patrzymy z zapartym tchem.
Podziwiamy odwagę spieszących z pomocą. Przez kilka, czasem kilkanaście
godzin prowadzenia akcji urastają oni w naszych oczach do rangi bohaterów.
Każdy uratowany człowiek staje się dla nas niezwykle cenny. Jeszcze przez
kilka kolejnych dni słuchać będziemy o tym, że jest w szpitalu, że jego stan
się poprawia. Potem o nim zapomnimy, ale zapytani o to, czy jest sens narażać
życie całych ekip ratowników dla ratowania pojedynczych ofiar i na dodatek
wydawać ogromne pieniądze na prowadzenie akcji tego rodzaju, odpowiemy
z przekonaniem: Ależ tak! Przecież chodzi o życie ludzkie! Jeśli nasze szczere
oburzenie pozbawione będzie kalkulacji, to dlatego, że uznajemy ludzkie życie
za cenne. Czy oznacza to, że jesteśmy dzisiaj w sposób szczególny wrażliwi na
wartość ludzkiego życia? Śmiem twierdzić, że tak nie jest. Ocenie czytelnika
pozostawiam, czy należałoby powiedzieć: „nie zawsze tak jest”, „czasami tak
jest”, „przeważnie tak jest” czy też „najczęściej tak jest”. Sądzę, że mimo
deklaracji słownych, istnienia komitetów praw człowieka, rzeczników praw
człowieka, organizowania akcji charytatywnych i wszelkich możliwych zbiórek
pieniędzy tracimy powoli wrażliwość na wartość ludzkiego życia. Powoli. Pro
ces ten nie musi jednak być niepowstrzymany. Argumentacja „równi pochyłej”
wskazuje jedynie na prawdopodobieństwo; uznanie, że prowadzi ona do wnio
sków pewnych, byłoby - jak pamiętamy - błędem.
Owa utrata wrażliwości na wartość ludzkiego życia może jednak (chociaż
nie musi) dokonywać się pośrednio - rzecz paradoksalna - wskutek rozwoju
nauk biomedycznych, które niejako z definicji winny go strzec. Poniżej posta
ram się tę tezę - przynajmniej pokrótce - skomentować i uzasadnić.
Przede wszystkim zdecydowanie odrzucam twierdzenie, jakoby rozwój na
uk biomedycznych, przez który rozumiem zdobywanie i pogłębianie wiedzy na
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temat funkcjonowania ludzkiego organizmu, miał być w jakikolwiek sposób
moralnie naganny. Po pierwsze, sama wiedza jako taka, na przykład na temat
budowy genu, jest moralnie neutralna, po drugie natomiast, bez wiedzy bio
medycznej nie mógłby się dokonywać rozwój terapii. Problem zdaje się tkwić
nie tyle w wiedzy, c o w p o z y t y w i z u j ą c e j f a s c y n a c j i . Wprawdzie dale
ko nam do pełnej wiedzy na temat naszych gatunkowych właściwości, ale wie
my już dostatecznie dużo, by móc zastosować wobec naszego gatunku podobne
zabiegi, jakie od lat stosujemy w hodowli zwierząt. Zafascynowani możliwością
łączenia ludzkich gamet w warunkach laboratoryjnych, przyzwyczailiśmy się
postrzegać własny gatunek podobnie jak każdy inny. W połączeniu z tezą o rze
komo reprezentowanym przez nas gatunkowym szowinizmie wpłynęło to na
osłabienie przekonania o wyróżnionej pozycji człowieka we wszechświecie.
Badania nad dziedziczeniem cech oraz zależnością pomiędzy fenotypem a ge
notypem niektórzy pragną odczytywać jako próbę ostatecznego wyjaśnienia
naszego zachowania. Badania nad strukturą mózgu miałyby wyjaśnić nam na
wet istotę budzących się w nas uczuć. Cóż z nas zatem pozostaje - inteligentny
mechanizm, którego inteligencję zastąpią w przyszłości neuronowe sieci? Cóż
może wówczas znaczyć zaryzykowanie zdrowia lub nawet życia kogoś, kogo nie
widzimy i z kim nie łączą nas szczególne relacje?
Stwierdziliśmy wszak, że wrażliwość bierze się w nas z rozpoznania dobra.
Im bardziej banalne staje się „rozłożone na części pierwsze” ludzkie życie,
tym trudniej o wrażliwość. A pamiętać należy, że w przypadku każdego
ryzykownego dla życia ludzkiego przedsięwzięcia wskazywana jest zawsze
jakaś korzyść: zniszczymy pewną liczbę ludzkich zarodków, ale powstanie
nowy człowiek, uzyskamy komórki macierzyste dla opracowywania nowych
terapii, niszcząc ludzkie życie na etapie prenatalnym, ale nie urodzi się ciężko
chory człowiek - oszczędzimy wielu cierpień jemu samemu i jego rodzinie;
skrócimy życie człowiekowi cierpiącemu, ale sam o to prosi - wykażemy
szacunek dla jego autonomii. Powtarzam raz jeszcze: jednokrotne wyrażenie
zgody na działanie niszczące ludzkie życie w wymienionych wyżej sytuacjach
nie oznacza z konieczności eskalacji zjawiska, a ryzyko jej wystąpienia nie
będzie racją karygodności tej zgody. Nie można jednak ignorować faktu, że
podejmujemy wówczas decyzje brzemienne w skutki dla nas samych - coraz
mniej w nas wrażliwości, a to my, a nie ślepe siły technicznego postępu
decydować będziemy o wdrażaniu kolejnych ryzykownych przedsięwzięć.
Koło się zamyka. Czy oznacza to, że kroczymy drogą ku przysłowiowej prze
paści? Nie wiem. Na koniec jednak pozwolę sobie zacytować bajkę Ignacego
Krasickiego w całości:
Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
Nie chciały w jarzmie chodzić woły podczas wiosny,
W jesieni nie woziły zboża do stodoły;
W zimie chleba nie stało, zjadł gospodarz woły.

Wojciech CHUDY
Z D R A D A SŁO W A
Wartością współdecydującą o byciu lub niebyciu dziełem jest p r a wd a . Twór
czość i jej rezultat - powieść, utwór poetycki, reportaż czy dzieło plastyczne - nie
są wyizolowane z kontekstu społecznego. Przeciwnie: tkwią one w osobowej
wspólnocie ludziy która istnieje w ogromnej mierze dzięki przenikającym ją rela
cjom komunikacyjnym. Twórca komunikuje się nie tylko z przedmiotem estetycz
nym i aksjologicznym (pięknem), ale takie ze społeczeństwem To, czy sł owo,
przy pomocy którego komunikuje się on z innymi ludźmi, jest nośnikiem prawdy,
czy tylko wehikułem dowolnych znaczeń - ma decydujące znaczenie dla auten
tycznego bycia zarówno społeczeństwa, jak i jednostki w społeczeństwie.

Mowa stanowi f a k t m o r a l n y i a n t r o p o l o g i c z n y . Elementarną
strukturą językową jest forma: nadawca-środek komunikacji-odbiorca, której
zasadniczą funkcję stanowi przekaz informacji między osobami. Stąd język jest
też konstytutywnym faktem w aspekcie bycia społeczeństwa. Wartość komu
nikacji, wyrażająca podstawową funkcję języka, stanowi źródło wielu innych
funkcji, umożliwiających zrozumienie człowieka. Język to fenomen ujawniają
cy się „na przecięciu”: wewnętrznego i tego, co zewnętrzne; podmiotowości
(osoby) i przedmiotowości (znaku materialnego); jednostkowości (osoby lub
aktu) i powszechności.
Słowo - istota języka werbalnego - posiada wielostronną funkcję i rangę
w antropologicznej strukturze człowieka. „Słowo wewnętrzne” - duchowy za
lążek komunikacji, nieubrany jeszcze w materialną formę (np. dźwięk, znak
graficzny) 3 jest ośrodkiem konstytuowania się tożsamości człowieka. Osoba
ludzka żyje słowem, koncentruje się na rozumieniu siebie, innych ludzi, świata
oraz jego sensu poprzez nazywanie rzeczy, istot, cech, stanów i dynamizmów.
Słowo jest czynem, aktem, który zrealizowany w jednostkowej decyzji oso
bowej zamienia ogólną formę znaczeniową w konkretną i szczegółową postać
mogącą oddziaływać na innych i na „ja”, zmieniać rzeczywistość, nadawać
sensy, krzywdzić, a nawet - jak twierdzą niektórzy - unicestwiać. Słowo-czyn
ze względu na swój obligatoryjny, obowiązujący charakter staje się wyrazem
wartości moralnej, której ostatecznym kształtem jest postawa (np. wyraz „przy
sięgam” należy do słów-postaw „streszczających” wielość słów-czynów i ich
moralnych aspektów). K r e a c y j n a m o c słów objawia się najpełniej w dialo
gu, kiedy jeden człowiek dokonuje wraz z drugim wymiany znaczeń stowarzy
szonych z plejadą charakterów pozawerbalnych (jak akcent, ton, rytm czy
sygnały ciała), tak ważnych dla tworzenia wspólnoty osób. Ów rudymentarny
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akt przekazywania i odczytywania znaczeń jest zarazem początkiem procesu
określania podmiotowej sytuacji dialogu, w której biorą udział: „ja”, „ty” oraz
relacja, w jakiej pragnęlibyśmy być. Słowo przekazywane i oddawane wraz
z momentem kreacji, której źródłem jest samo znaczenie (logos) oraz osobowa
energia uczestników wymiany, jest prapoczątkiem wychowania. Człowiek uczy
się poprzez słowo drugiego człowieka.
Powszechna jest funkcja wspólnotowa języka. Niosąc znaczenie i wyrażając
prawdę, słowo tworzy wspólnotę1, łącząc jednostki ludzkie więzią zaufania
i odpowiedzialności za prawdę, będącą podstawową wartością kultury praw
dziwie ludzkiej. Swoistym szczytem funkcji słowa jest jego funkcja religijna.
„Na początku było Słowo” (J 1,1) - teistyczna wartość elementu językowego
wiąże się z każdym aktem mowy, mając swoje źródło w akcie i ekonomii stwo
rzenia, a swój wyraz w normatywnym charakterze słowa, żyjącego wyzwolicielską mocą prawdy.
Zdrada słowa jest kłamstwem. Ktoś odwracający się czynem lub postawą
od prawdy słów, określających aksjologiczną tożsamość jego samego oraz sieć
związków, w jakich się znajduje, zaprzecza samemu sobie i światu. Każde słowo
w jakimś sensie jest p r z y r z e c z e n i e m . Przyrzeczeniem rzeczy w porządku
bytowym; przyrzeczeniem drugiemu w polu powinności moralnej; sobie, swe
mu ethosowi, rodzinie, profesji, narodowi i innym wartościom. Dlatego zerwa
nie z prawdą słowa, drastyczne zadanie kłamu jego wewnętrznemu antropolo
gicznemu sensowi - zasługuje na kwalifikację zdrady.
Dramat zdrady słowa dotyczy istotowo każdego człowieka, który zaprze
cza wewnętrznemu sensowi lub zewnętrznej adekwatności swoich wypowie
dzi. Jednak w szczególności dramat ten dotyczy wspólnoty tych twórców,
którzy z wyboru i z powołania moralnego niosą odpowiedzialność za wartość
słowa. Są to pisarze i poeci, krytycy i dziennikarze, ale także - w szerszym
znaczeniu - wszyscy ci twórcy, którzy swym działaniem ustanawiają relacje
odpowiedniości między znakiem a rzeczywistością; zbiór ten pomieści więc
pewną część twórców dzieł plastycznych, twórców filmowych czy telewizyj
nych. Niniejsze rozważania zawierają w swej materii etycznej moment ostrze
żenia. Chociaż bowiem wymiar ilustracyjny naszego tekstu pochodzi w więk
szości z historii tego „laboratorium” zakłamania słowa, którym był w dwu
dziestym wieku ustrój komunistyczny, to jednak należy stwierdzić, że ujaw
nione na tej podstawie antywartości i mechanizmy rządzące ich aktualizacją
mają charakter uniwersalny i dziś zagrażają człowiekowi oraz jego kulturze
podobnie jak wówczas.
1 Zob. W. C h u d y , Prawda (prawdomówność) jako dobro konstytuujące wspólnotę, w: Co
dzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia
Z okazji 70. urodziny red. ks. A. Szostek, ks. A. M. Wierzbicki, Instytut Jana Pawła II KUL, Lu
blin 2001, s. 124-134.
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Wojciech CHUDY
ETHOS TWÓRCY

Szczególnie dotkliwa kategoria zdrady ethosu słowa dotyczy świata pisarzy,
literatów albo najszerzej: intelektualistów. Mówi się o wielkich pisarzach i po
etach, że są sumieniem narodu. Kiedyś mówiło się o rządzie dusz; później
trochę ironicznie - o inżynierach świadomości zbiorowej. Ze względu na spe
cyficzne losy narodu, na jego tragiczną historię, aspekt wychowania przez lite
raturę ma w Polsce ciągle żywe znaczenie. Mickiewicz, Słowacki i Krasiński,
nazywani wieszczami, odgrywają w kulturze istotną rolę pedagogiczną.
Co stanowi ethos zawodu (raczej należałoby powiedzieć: powołania lub
misji), który wykonuje pisarz, twórca lub intelektualista? Szukając odpowiedzi,
sięgniemy do wypowiedzi samych twórców.
Formalną zasadą kształtowania ethosu intelektualisty jest j ę z y k p r a w d y. Zbigniew Herbert mówił: „Podstawowym obowiązkiem intelektualisty jest
myśleć i mówić prawdę. Za to społeczeństwo im płaci. Myśleć - to znaczy
zastanawiać się nad tym, kim jesteśmy i jaka jest otaczająca rzeczywistość.
Oznacza to, siłą rzeczy, odpowiedzialność za słowo” . Na pierwszym planie
staje tu nie kreatywność pisarza, intelektualisty, dziennikarza czy filozofa, lecz
jego wierność rzeczywistości.
Drugą wartość składową tego ethosu stanowi p r o s t o t a . Język prawdy jest
językiem prostym, dotyczy bowiem prostych wartości. W cytowanym wywiadzie
Z. Herbert pisze: „Twierdzę, że najpierw trzeba rzecz przedstawić możliwie
prosto, bez zdań warunkowych, a dopiero potem zastanawiać się nad niuansa
mi”3. Podstawowym czynnikiem zdrady słowa, zdrady podstawowej wartości,
jaką określa język prawdy, często jest rozmywanie pewnej elementarnej jedno
znaczności przedmiotowej, do której odnosić się winno słowo twórcy. Przykła
dowo podważanie sensu patriotyzmu przez wskazywanie na ciemne strony his
torii narodu jest kwestionowaniem ukonstytuowanych przez wieki oczywistości,
a zarazem zaprzeczeniem prostoty jako modusu ujawniania zasad aksjologicz
nych. Na to samo od strony podmiotu wskazuje Gustaw Herling-Grudziński.
Pisać należy tak, by „wywoływać odrobinę zaufania do siebie”4. Tekst ma nie
pozostawiać wątpliwości albo przynajmniej pozwalać się domyślać, „że to jest
dla pisarza najważniejsza sprawa”5. Pisarz, twierdzi Herling-Grudziński, powi
nien kierować się oczywistością aksjologiczną, „a nie przyłączać się do partii,
koterii czy do mód”6. Postawa taka zarazem budzi zaufanie i jest zgodna z ocze
kiwaniami społecznymi wobec intelektualisty. Ów moment zwrócenia się twórcy
a

Zob. wywiad z Z. Herbertem zatytułowany Pojedynki Pana Cogito przeprowadzony przez
A. Gelberga i A. Poppek. „Tygodnik Solidarność” z 11 XI 1994, s. 1,12-14.
3 Tamże.
4 Literatura i polityka, rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim, „Życie” z 25 V 2000, s. 14n.
5 Tamże.
6 Tamże.
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ku powszechności odbioru i potwierdzenia w recepcji waloru swego ethosu
twórczego wiąże się z tą cechą prawdy jako wartości poznawczej, która czyni
ją dostępną każdej osobie; powszechna dostępność prawdy pociąga indywidual
ną odpowiedzialność każdej osoby za tę wartość. Każdy czytelnik (widz czy
słuchacz) występuje w roli świadka i sędziego, oceniającego ethos twórcy.
Współistotową i współistotną cechą tego ethosu jest w o l n o ś ć . Szczegól
nym symbolem i wyrazem tej wartości jest życie i dzieło pisarza ciągle mało
znanego w Polsce, Sergiusza Piaseckiego. Ten niezwykły człowiek i pisarz nie
tylko swoją twórczością, ale i życiem opiewał i afirmował wolność człowieka,
niepodporządkowanego instytucjom lub innym strukturom ponadosobowym7.
Jego twórczość jest wyrazem sądu, że pisarz powinien stać na straży wolności
człowieka i narodu. Niemiecki recenzent Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy
P. Huhnerfeld napisał w „Die Zeit”, że Piasecki jest literackim ambasadorem
Polski niepodległej; „wola wolności to czerwona nić w historii całego narodu
polskiego” - dodał recenzent8.
Czwarta cecha ethosu twórcy podsumowuje w pewien sposób poprzednie.
Stanowi ją zdolność dawania przez pisarza swoją postawą moralną ś w i a d e c 
t wa prawdzie i wolności. Pisarz nie powinien płynąć z prądem, lecz winien
umieć własnym głosem przeciwstawić się zastanym fałszywym lub spetryfikowanym opiniom. Powinien reprezentować własną postawę moralną. Przykła
dem takiego twórcy - mimo całej kontrowersyjności tej postaci - jest Oriana
Fallaci9. Sama deklaruje, że „nie stara się rozumieć racji przyświecających jej
rozmówcom, ale zawsze zajmować moralne stanowisko wobec ich czynów”10.
7 Postać i życie S. Piaseckiego dostarczyć może materiału do barwnej powieści awanturniczej.
Przebywając w więzieniu z wyrokiem dożywocia, wydał on w roku 1937 powieść Kochanek Wielkiej
Niedźwiedzicy, opisującą dzieje przemytników. Nielegalne przekraczanie granicy, podczas którego
przemycane są towary, staje się w tej powieści symbolicznym aktem, w którym nie chodzi wcale
0 towary i pieniądze, lecz o samo przekraczanie granic, o łamanie barier państwowych, przekra
czanie struktur społecznych i innych. Książka ta, będąca wielką apologią i afirmacją wolności (a
także szereg innych pozycji, które Piasecki napisał w więzieniu), wywarła tak wielkie wrażenie, że
czołowi literaci polscy, m.in. Melchior Wańkowicz i Tadeusz Dołęga Mostowicz, który był wtedy
przewodniczącym Związku Literatów Polskich, wystąpili do prezydenta RP o ułaskawienie Pia
seckiego. W wyniku tej interwencji zmniejszono mu karę do piętnastu lat więzienia. Tuż przed
wojną wyszedł z więzienia. Dziś nie jest on znany w kraju między innymi dlatego, że cenzura
komunistyczna nałożyła na jego dzieła i nazwisko całkowite embargo. Jednak również po roku
1989 nie bardzo wzrosła jego popularność, reprezentował bowiem bezkompromisową postawę,
a swoimi tekstami naraził się wielu intelektualistom, którzy kolaborowali z ówczesnym ustrojem.
8 P. H U h n e r f e l d , Polnische Balladę vom freien Lebeny „Die Zeit” z 24 VII 1957 (tłum.
fragm. - W. Ch.).
9 Fallaci, kiedyś nazwana najwybitniejszą dziennikarką świata, po 11 września 2001 roku
zasłynęła z agresywnego artykułu na temat zamachu w Nowym Jorku, zatytułowanego Wściekłość
1 duma, w którym przeciwstawiła się powszechnej opinii próbującej zdyskontować w ramach po
prawności politycznej konflikt, który istnieje między cywilizacją islamu i cywilizacją Zachodu.
10 Cyt. za: M. J ę d r y si k, Wściekłość i obsesja, „Gazeta Wyborcza” z 6-7 X 2001, s. 8.
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To radykalna i w pewnym stopniu skrajna postawa twórcza: dziennikarz staje
się w pewnym sensie przeciwnikiem swojego rozmówcy, broni swojej postawy
moralnej i nie waha się opowiedzieć przeciwko tym ludziom i ideom, co do
których ma zastrzeżenia. W perspektywie ethosu psychologa, psychoterapeuty
czy naukowca innej specjalności neutralność postawy wobec spraw i proble
mów, z którymi się stykają, jest zrozumiała. Inaczej pisarz, poeta, etyk - „praw
nik sumienia” - ten ma obowiązek oceny, odwagi przeciwstawienia się, męstwa
płynięcia pod prąd zastanej a k s j o l o g i i , moralności i obyczajowości, w któ
rych dostrzega fałsz deformacji, konformizmu bądź relatywizmu. Na pytanie:
„Co jest powołaniem pisarza?”, Gustaw Herling-Grudziński odpowiada takimi
słowy: „Powołaniem pisarza jest także śledzić zjawiska otaczającego go świata
i wyłapywać to, co jest niebezpieczeństwem w życiu społecznym. A następnie
pisać o tym otwarcie, nie pytając nikogo, czy to dobrze czy źle, nie zastanawia
jąc się nad tym, czy to się spodoba, czy nie spodoba. Tak robili Orwell czy
Camus, po prostu pisali to, co myślą. I ten sposób postępowania odniósł skutek.
Dla mnie wielkim, radosnym przeżyciem było to, że kiedy jeździłem do Paryża,
widywałem w metrze młodych ludzi czytających kieszonkowe wydania Camusa
(a nie spotykałem młodych ludzi czytających kieszonkowe wydanie Sartre’a).
W Anglii było podobnie: autorytet Orwella był coraz większy”11.
Ethos twórcy opiera się na wierności prawdzie oraz na gotowości przeciw
stawienia w razie potrzeby swojej postawy moralnej całemu otaczającemu świa
tu. Prawda słowa i uczciwość postawy twórczej - to kondensacja powyżej za
rysowanej formuły.

ISTOTA ZDRADY ETHOSU TWÓRCY
Najbardziej powszechną w dwudziestym wieku formą zdrady słowa stała się
instrumentalizacja powinności pisarza. Nagminne było zamienianie ethosu
twórcy na ethos f u n k c j o n a r i u s z a u s t r o j u . Ideologie, starając się zapa
nować nad umysłami ludzi w celu narzucenia zbiorowościom jednego schematu
politycznego, potrzebowały różnych środków wyrazu, by trafić jednostajnym
ideowo tonem do możliwie wielkiej liczby odbiorców. Werbunek twórców - na
przykład pisarzy, malarzy, muzyków - na służbę ideologii totalitarnej odbywał
się na zasadzie kuszenia (uposażeniem wykraczającym ponad średnią, sławą,
masowymi nakładami lub możliwością wyjazdów zagranicznych) lub strasze
nia: bez względu jednak na charakter przeważającego „argumentu”, istota aktu
pozostawała ta sama. Ceną zawsze stawała się potrójna rezygnacja twórcy:
z własnej indywidualnej prawdy na rzecz „prawdy” zapośredniczonej przez
ideologię (a więc podporządkowanej celowi politycznemu); z wolności: zarów11 Literatura i polityka, s. 16.
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no z wolności-do tej prawdy, która winna stanowić ośrodek i źródło osobistego
ethosu, jak i z wolnośd-od antywartości związanych z funkcjonowaniem sys
temu totalitarnego; wreszcie - z zasady adekwatności życia i słowa, najdotkli
wiej przypominającej o zdradzie twórcy, który zapomina o tym, co stanowi
rdzeń moralny tworzenia: o istotnej autonomii słowa (szerzej: znaku będącego
wyrazem twórczym) i jego znaczenia.
Dziś zaskakują i być może niekiedy bulwersują fragmenty utworów z tam
tych lat - naszych ulubionych lub uznanych twórców12. Nie przywołujemy tych
utworów gwoli łatwego potępienia, ale po to, by ukazać zadziwiającą powszech
ność zakłamania ethosu pisarza, które się zdarzało - i nadal zdarza - bardzo
często nawet najsłynniejszym, chociaż obecnie w okolicznościach innych niż te
w czasach stalinowskich. Szczególnie łatwo jest popaść w zdradę swojego ethosu
temu twórcy, który przywiązuje większą wagę do własnego aktu kreacji artys
tycznej niż do jej przedmiotu, a popularność myli z wartością społeczną.
Wszelka władza starająca się wykorzystać myślenie i twórczość dla swoich
celów liczy na dwuznaczność tych wartości oraz dziedzin. Aby stworzyć bar
dziej korzystne warunki zdrady, władza PRL sypała orderami oraz gratyfika
cjami, powoływała sztuczne dwory i inne fasadowe struktury, przede wszystkim
zaś konstruowała hiperboliczne uzasadnienia. Ostatecznie chodziło o to, aby
intelektualista lub twórca uznał zdradę za wierność słusznej sprawie, zniewo
lenie za wolność, a instrumentalizację za posłannictwo. Jedną ze stosowanych
wówczas metod było publiczne „piętnujące wyróżnianie” twórców zgodnych
z linią partii. Pozornie wyglądało to na nagradzanie, lecz w istocie działał tu
swoisty mechanizm palenia mostów. Wymienienie z nazwiska twórców orto
doksyjnych względem linii partii wprowadzało ostrą granicę między twórcami
„porządnymi” a niepokornymi; ci pierwsi, funkcjonując z oficjalnym piętnem
kolaboranta, nie mieli szans wielkiego manewru w planie literatury (lub innej
dziedziny twórczości) spójnej aksjologicznie ze swoją wewnętrzną prawdą.
Przykładowo w roku 1985 Witold Nawrocki, sekretarz Podstawowej Organiza
cji Partyjnej Związku Literatów Polskich, wyliczył w trakcie ogólnokrajowego
12
Oto kilka przykładów. „I moja lira z nowej stali, \ i dumnie przemieniona muza, \ obywateli
jasny wzrok, \ i głos, i oddech, myśl i krok \ i wolność, która nas odurza \ - to Stalin” (S. J. L e c,
Stalin, „Czerwony Sztandar” (Lwów), nr 61 z 5 X II1939); „Twórco ery, radziecki narodzie \ Wieki
dadzą ci rangę bajeczną: \ Epos - jakąś wszechludzką Bylinę, \ Z Rewolucją, krasawicą wieczną, \
Z wiecznie żywym herosem Stalinem” (J. T u w im , Do narodu radzieckiego, 1950); „Teraz jest
wojna \ Zimna mówią, \ [...] Szaleńcy i przemysłowcy \ karmią fałszem \ który skacze do gardła \
prostym ludziom \ i zagryza dzieci \ Ale są żołnierze \ którzy karabin przyciskają do serca \ po to aby
zabić wojnę \ I jest człowiek \ O nim pisze poeta: \ «W trzech komnatach Kremla Starego \ mieszka
człowiek, który się zwie \ Józef Stalin \ Do późnej nocy świeci się w jego oknie.»” (S. R ó ż e w i cz,
Pożegnanie z matką, z tomu: Czerwona rękawiczka, „Książka”, Kraków 1948); „Partia. \ Należeć
do niej. \ Z nią działać. \ Z nią marzyć. \ [...] Wierz mi to najpiękniejsze \ co się może zdarzyć”
(W. S z y m b o r s k a , Wstępującemu do partii, w: Pytania zadawane sobie, Wydawnictwo Literac
kie, Kraków 1954).
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zgromadzenia publicznego twórców lojalnych względem władzy13. Lista zawie
rała następujące nazwiska: Bratny, Dobraczyński, Siejak, Biliński, Łoziński,
Wasilewski, Adamski, Sandauer, Myśliwski, Stępień, Kostkiewieżowa, Pierz
chała, Kurowicki, Białokozowicz, Szyrocki, Honsza, Orłowski, Klafkowski, Janaszek-Ivanićkowa, Tadeusz Chrzanowski, Greń, Harasymowicz, Różewicz.
Jako lojalnych publicystów wymienił on: Urbana, Rakowskiego, Wojnę, Misiornego i Górnickiego.
Zdrada ethosu jest niezależna od „koloru ideologii”. Wielu twórców zdra
dziło, oddając swój talent na usługi ideologii lub nawet partii faszystowskiej albo
wyrażając twierdzenia popierające zbrodnie tego systemu. Trzeba wymienić tu
tak wielkich pisarzy, jak Knut Hamsun (wielki prozaik norweski i noblista),
Ezra Pound (wielki poeta z pokolenia Eliota, twórca słynnych Cantos), Ferdy
nand Celine oraz Mircea Eliade14. Oprócz tych i innych wielkich twórców istniał
„legion” mniej wybitnych, za to gorliwych karierowiczów, których nazwiska
również wyliczano na zebraniach nazistowskich, oddzielając plewy od ziaren.
Zdrada ethosu słowa wywołuje kwestię d o b r e j wi a r y , czyli pytanie
o stopień uświadomienia sobie kłamstwa przez twórcę. Przejście bez skrupułów
do obozu wroga różni się od zjawiska przyjęcia za swoje z oporami i wahaniem
poglądów dotąd obcych, a od tego momentu zrozumiałych i akceptowalnych,
a nawet bliskich. Jak każdy problem z dziedziny intencji, i ten przywołuje raczej
kontekst konfesjonału niż publicystyki lub nauki. Jednak w świetle obiektyw
nej analizy ejdetycznej - w odróżnieniu od analizy psychologicznej - akt zdrady
dokonany cynicznie w wyniku kalkulacji („kto zwyciężył, kto ma siłę i kto
będzie płacił?”) jest w aspekcie skutku i d e n t y c z n y z aktem neofity, w do
brej wierze odczytującego nową ideologię jako szansę społeczną dla świata,
a egzystencjalno-moralną dla siebie. Akty te różnią się jedynie w aspekcie
autokłamstwa15. Ten jednak nie jest w stanie dostarczyć kryterium rozstrzyga
jącego o charakterze odpowiedzi na pytanie: „Zostałem oszukany czy raczej
dałem się oszukać?”. Z pewnością decydującego wyjaśnienia nie dostarczy tu
ani argument: „silni mają rację”, ani hipoteza Czesława Miłosza ze Zniewolo
nego umysłu o „ukąszeniu heglowskim”.

ZAKŁAMYWANIE TWÓRCZOŚCI - ODMIANY I POZIOMY
Obecnie postaramy się wymienić główne t y p y k ł a ms t w , które występu
ją zarówno w przedmiotowym, jak i podmiotowym wymiarze twórczości, w tym
13 Por. M. G ł o w i ń s k i , Końcówka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 69.
14 Zob. N. M a n e a, O klownach. Dyktator i artysta, tłum. H. Mirska-Lasota, Wydawnictwo
Pogranicze, Białystok 2001.
15 Por. W. C h u d y , Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społe
czeństw, Oficyna Wydawnicza Yolumen, Warszawa 2003, s. 405-436.
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szczególnie twórczości artystycznej. Kłamstwo ethosu twórczości sięga w głąb
aktu twórczego i dzieła, zasadniczo modyfikując ich charakter i wartość.
Główny rodzaj kłamstwa w tej dziedzinie należałoby nazwać z a k ł a m a 
n i e m p i e ś n i . Pisarz, poeta, czy szerzej - twórca, działający w domenie ję
zyka, tworzy pieśń, podobnie jak dawniej, w starożytnej Grecji, kiedy to lite
raturę, historię, a nawet filozofię, tworzyli wieszczowie (Hezjod, Homer, filo
zofowie jońscy, Marek Aureliusz i inni) - śpiewając, czyli opisując świat lub
wyrażając wewnętrzne stany ducha strofami poezji, językiem natchnionym,
mową wysoką. Pierwsze zdania wiekopomnych dzieł kultury ludzkiej unaocz
niają to dobitnie: „Merin aejde tea” („Gniew, bogini śpiewaj”16) - Iliada;
„Arma virumque cano” („Broń i męża opiewam”1 ) - Eneida. Pieśń, która
niesie w sobie treści ogólne, określa środkami językowymi istotę człowieka,
sztuki i kultury. Cała kultura to język. Zakłamując język, wypowiadając w nim
treści sprzeczne z jego naturą bądź konstruując światy antyludzkie, fałszuje się
istotną część człowieka. Tak jak skalpel, który powinien przyczyniać się do
ratowania zdrowia, może służyć do popełnienia zbrodni, tak i język może zos
tać użyty przez pisarza w dobrym lub złym celu. Zbigniew Herbert mówi o „za
paści semantycznej” języka, dokonującej się na naszych oczach i częściowo
przy naszym współudziale. Dziś słowa bardzo często służą wprowadzaniu
w błąd, wywoływaniu chaosu i szumu informacyjnego, stanowią bełkot, miast
realizować pieśń, czyli objawiać człowiekowi naturę jego prawdziwego dobra.
Herbert utrzymuje, że genezą współczesnej degeneracji języka był dwudzies
towieczny marksizm, a ściślej biorąc, dialektyka marksistowska, oparta na
schemacie intelektualnej zgody na sprzeczność18. Ten modus językowy, prze
jęty przez intelektualistów Zachodu i upowszechniony przez dziennikarzy, pu
blicystów i filozofujących literatów, stał się podstawą powszechnej deformacji
i zakłamania mowy ludzkiej. Brak głębokiej jasności logicznej języka oraz
rygoru formalnego słów stanowi zdaniem poety główną zasadę choroby, która
toczy język intelektualistów i skłania szerokie kręgi społeczne do łatwego roz
grzeszania nadużyć językowych.
Podstawowa postać tego kłamstwa wyraża się w przedstawianiu f a ł s z y 
w e g o o b r a z u r z e c z y w i s t o ś c i . Marian Brandys w książce zatytułowanej
Nierzeczywistość ukazał wyalienowany z realizmu świat ustroju komunistycz
nego, będący niemal w całości projekcją sztucznego i fałszywego języka19.
Pisarze i uczeni humaniści zamieniali znaczenia nazw wartości: patriotyzm miał
być internacjonalny, poczucie obecności wroga miało być normą, a walka 16 H o m e r , Iliada, pieśń 1, w. 1, tłum. K. Jeżewska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław 1981, s. 3.
17 P u b l i u s z W e r g i l i u s z M a r o , Eneida, ks. 1, w. 1, tłum. T. Karyłowski, Zakład Na
rodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1981, s. 3.
18 Zob. cytowany wywiad z Z. Herbertem.
19 Zob. M. B r a n d y s, Nierzeczywistość, NOWA, Warszawa 1977.
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najbardziej twórczyni stanem. W niezliczonych utworach naświetlano jasny,
promienny obraz ustroju komunistycznego, z drugiej strony rysowano ciemny,
zły świat zachodniego kapitalizmu. Czasy przedwojenne przedstawiano z pięt
nem reakcji i niesprawiedliwości, w stosunku do nich teraźniejszość malowana
była w kolorach postępu i nadziei na lepszą przyszłość. Kościół i religię metaforyzowano jako opium dla ludu, a więc źródło ciemnoty; w przeciwieństwie do
nich program Partii objawiał twarz prawdziwego humanizmu. Te kłamstwa
dotyczące opisu rzeczywistości były najczęściej grube i proste, przedstawiały
fałsze, które łatwo było rozpoznać. Nierzadko jednak zdarzały się kłamstwa na
wysokim poziomie; te zatruwały społeczeństwo w większym stopniu. Do tego
systemowi potrzeba było wybitnych twórców. Popiół i diament Jerzego And
rzejewskiego był książką, która przez swój wysoki walor artystyczny skutecznie
przekazała dużą dawkę fałszu na temat historii Polaków po drugiej wojnie
światowej.
Innym rodzajem aktu zakłamującego ethos pisarza jest tak zwane k ł a m 
s t w o p o d w ó j n e j mi ary. Wielu pisarzy skłonnych było po latach odrzucić
zawartość ideową swojej twórczości z okresu stalinizmu, lecz nadal podtrzymy
wali tezę o wartości tych dzieł czy ich fragmentów, twierdząc, że ich utwory były
wybitne, ponieważ reprezentowały wysoki poziom od strony artystycznej. Sto
sowali dwójmyślenie, zakładając, że czym innym jest porządek estetyczno-artystyczny, czym innym zaś - treściowo-moralny. G. Herling-Grudziriski ilustru
je to zjawisko w cytowanym już wywiadzie dwoma przykładami: „Kazimierz
Brandys oświadczył mi kiedyś w Paryżu: «To prawda, moi Obywatele są książką
kłamliwą, ale za to - przyzna pan - dobrze napisaną». Na to ja odpowiedziałem:
«Nigdy panu tego nie przyznam, bo nie ma takiego zwierzęcia. Albo-albo...
Albo kłamliwa, albo dobrze napisana»”20. Drugi fragment dotyczy Władysława
Broniewskiego. Na jednym z przyjęć, urządzonych w redakcji dwutygodnika
„W drodze” redagowanego przez Wiktora Weintrauba , „po kilku kieliszkach
Broniewski urządził przedstawienie, które wywoływało u mnie wymioty. Jego
ulubionym tematem było odgrywanie, co by zrobił, gdyby dostał w swoje ręce
Stalina. Pokazywał na przykład, jak będzie ciął ciało Stalina na kawałki. [...]
Minęło wiele lat i Broniewski pojawił się po 1956 roku w Neapolu. Tłumaczył,
że co prawda bohater jego poematu Słowo o Stalinie nie jest godzien podziwu,
ale on sam napisał wspaniały utwór. Mówił, że trzeba odróżnić bohatera po
ematu i sam ten utwór, do którego jest bardzo przywiązany”22. Argumentacja
ta, oparta na dialektycznym zestawieniu: „nikczemny, ale wybitny”, w istocie
rozrywa jedność dzieła, w swoich zaś głębokich podstawach teoretycznych
Literatura i polityka, s. 16.
Nie było to dzisiejsze dominikańskie „W drodze”, ale komunizujące pismo powołane
w okresie drugiej wojny światowej na Zachodzie.
Literatura i polityka , s. 16.
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opiera się na koncepcji „sztuki dla sztuki”23. Błędność tej teorii, negującej
jedność dzieła i jego wartości, zwłaszcza jedność dzieła w kontekście społecz
nym, owocuje ostatecznie tym, że pozwala ona (zwłaszcza w sensie moralnym!)
uzasadniać postawy i sytuacje destrukcyjne i antyludzkie; w skrajnych formach
może sankcjonować zło i kłamstwo, a nawet służyć kłamstwu i zbrodni lub
przynajmniej w nich współuczestniczyć.
Trzeci typ kłamstwa twórcy idzie jeszcze dalej - jest to z a k ł a m a n i e
p o s t a w y . Dokonuje się ono wówczas, gdy twórca ponad literaturę, pisarstwo
oraz ich ethos przedkłada jakiś system ideologiczny, polityczny lub merkantyl
ny. Ujmując rzecz najprościej - twórca oddaje się do dyspozycji formacji ak
sjologicznej zewnętrznej wobec sztuki, sprzedając swój kunszt i talent; można
to zilustrować fikcyjną sytuacją pojawienia się wybitnego aktora dramatyczne
go (na przykład 01iviera, Minettiego czy Zapasiewicza) w reklamie gumy do
żucia albo dżemu. Odbiorca intuicyjnie wyczuwa, że jest to kłamstwo, w którym
twórca sprzedaje swój talent i poświęca prawdę twórczości dla zysku. Na pierw
szy plan w tej postawie wybija się brak odpowiedzialności twórcy za swój talent
i ethos. W kategoriach absolutnych bowiem talent oraz prawda twórczości jest
rodzajem daru. Trwoniąc i deformując swój talent przez wykorzystywanie go
do celów nieadekwatnych w stosunku do jego naturalnego przeznaczenia,
twórca dopuszcza się kłamstwa sięgającego ostatecznie wymiarów nadprzyro
dzonych twórczości.

MECHANIZMY KŁAMSTWA
Jakie są m e c h a n i z m y z d r a d y ? Na czym polega „ścieżka” myślowo-emocjonalna (intelektualno-moralna) odwodząca człowieka sztuki od prawdy
jego powołania i wprowadzająca go w przestrzeń zdrady ethosu intelektualisty,
poety, dziennikarza czy ogólnie twórcy? Mechanizmy zdrady mają u swych
podstaw głównie przyczyny psychologiczne lub socjopsychologiczne, ich najis
totniejszym czynnikiem jest jednak zakłócenie stosunków aksjologicznych
w wizji świata posiadanej przez człowieka.
Mechanizmy zdrady ethosu twórcy układają się w swoiste pasmo: od bru
talnej, cynicznej świadomości aż po nieświadomy lub prawie nieświadomy od
ruch psychiczny, będący często chorobliwym konformizmem. W takim też po
rządku zostaną one przedstawione poniżej.
Pierwszy nazwiemy m e c h a n i z m e m p o l i t r u k a . Politruk wie, że kła
mie, ale twierdzi, że kłamie w imię racji wyższej albo na rozkaz. Ma pełną
świadomość kłamstwa, osobiście jednak ceni siłę (np. ekonomiczną lub poli
23
Według teorii tej dzieło sztuki powstaje dla samego wyrazu artystycznego i jego treść,
w szczególności treść moralna, jest rzeczą drugorzędną.
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tyczną), przejawia pogardę dla okłamywanych, jest bowiem przekonany, że są
oni kimś niższym, że muszą być okłamywani, gdyż nie dorośli do przyjęcia
pełnej prawdy. Politruk jest intelektualistą na usługach. Istnieją tu modelowe
nazwiska: Joseph Goebbels, który kłamstwo podniósł do rangi podstawowego
narzędzia politycznego, Ilia Erenburg, który służalczość traktował jako profe
sję towarzyszącą zawodowi pisarza, czy Jerzy Urban do roku 198924. Nie trzeba
dodawać, że dziś w zbiorze ludzi zdradzających słowo według tego mechanizmu
jest wielu rzeczników prasowych, specjalistów od public relations lub marke
tingu. Mechanizm jest w takich przypadkach prosty. Ktoś zgłasza swój akces do
struktury, która jest silna politycznie, ideologicznie lub finansowo - i służy jej:
„na zimno” i bez niedomówień.
Drugi typ mechanizmu zdrady ethosu twórcy nazwać można s p r z e d a j n o ś c i ą . Herling-Grudziński nazywa go dosadniej: prostytucją moralną25. To
chyba najczęstszy dziś mechanizm zakłamania ethosu twórcy lub intelektualis
ty. Kłamie się dla zysku, kierując się zasadą: kto da więcej. Typowe zachowanie
objawia się w postaci komercjalizacji. Twórca na przykład obniża poziom swe
go scenariusza filmowego, chcąc pozyskać hojniejszego producenta. Ceną jest
sowita zapłata, sława, wysokie nakłady, podniesienie jakości życia. Warto za
uważyć, że we wczesnym okresie PRL-u pisarze zakłamywali swój ethos twór
cy, godząc się na przynależność do gwardii ideologicznej rządów komunistycz
nych za dość skromne apanaże. Opływających w luksusy, jak Tuwim lub Iwasz
kiewicz, było wówczas niewielu. Mieszkanie M-5, w miarę godziwa pensja,
samochód i paszport, który sporadycznie umożliwiał wyjazd na Zachód, przede
wszystkim zaś możliwość publikowania - taka była cena duszy indywidualnego
twórcy26. W miarę degradacji ustroju wzmagały się nastawienia komercyjne
twórców, coraz bardziej świadomych swej wartości jako listka figowego władz
wobec Zachodu. Jednocześnie nastała era telewizji i apetyty twórców mogły
zostać zaspokojone, portfel tantiem stał się znacznie grubszy. Jeden z najlepiej
poinformowanych twórców systemu M. F. Rakowski wskazuje na prawidło
wość tej ewolucji: „Twórcom - i to w każdej epoce - bardzo zależało, by władza
ich kochała. Dzisiaj tak nie jest. [...] Główną wartością jest teraz pieniądz”27.
Kłamstwo - najpierw skromne i siermiężne - zakorzeniało się i stabilizowało.
24 Po tej dacie główny mechanizm postępowania byłego rzecznika prasowego rządu uległ
znaczącej zmianie.
25 Por. Literatura i polityka, s. 15.
26 W epoce stalinowskiej, a także w okresie tzw. gomułkowszczyzny głównym czynnikiem
korumpującym był strach: najpierw przed represjami fizycznymi, a później (to był zresztą zawsze
istotny motyw) - przed zamilknięciem, indolencją twórczą. Stąd nawet możliwość drukowania
treści pozornych, jałowych i pustych w okresie stalinowskim wydawała się wielu twórcom zyskiem
wartym zaparcia się samego siebie. Trzeba było heroicznej siły męstwa - jak u Dąmbskiej, Elzenberga, Herberta i Tyrmanda - by twórczość swoją zawierzyć szufladzie.
27 W rozmowie z M. Subotić pt. Przekleństwo polityków, „Rzeczpospolita” z 16 XI 2002,
dodatek „Plus-Minus” nr 46.

Zdrada słowa

181

Kolejny mechanizm zakłamania opiera się na s ł a b o ś c i twórcy. Może to
być słabość emocjonalna, słabość osobowości, słabość intelektualna albo mo
ralna (słabość woli). Mechanizm słabości zakłada wyraźną świadomość kłam
stwa. Twórca wie, że kłamie, ale nie jest w stanie się temu przeciwstawić. Ma
zamąconą refleksję, w szczególności samoświadomość aksjologiczną i moralną.
Twierdzi na przykład: „Nie mam wyjścia” albo „Jaką kolosalną siłę ma stali
nizm!” - lecz zna samo zło i wchodzi w jego układ. Mechanizm działa, kiedy
twórca wie, że się zakłamuje w swoich utworach, ale nie jest się w stanie oprzeć
strachowi; lęk każe mu zdradzić prawdę swej twórczości. Szczególny rodzaj
stanowi słabość względem pokusy, kiedy ktoś nie jest w stanie oprzeć się cza
rowi, uwodzicielskiemu wdziękowi siły. Na przykład Czesław Miłosz krótko po
wojnie był funkcjonariuszem władz komunistycznych, ambasadorem Polski
Ludowej na Zachodzie. Popierał w swych tekstach system, aż do momentu,
gdy „wybrał wolność”, zrywając z władzami w Warszawie. Kilka lat temu, jako
człowiek już stary, z perspektywy przeżytego czasu, w wywiadzie z cyklu R ozmowy na koniec wieku, przyznał się do swej niezdrowej f a s c y n a c j i siłą.
„Wy, to znaczy młode pokolenie, nie zdajecie sobie sprawy, jaką siłę miał
stalinizm. Intelektualną siłę. Fantastyczną..., nie było żadnej intelektualnej
przeciwwagi, żadnej obrony”28.
W kontekście mechanizmu słabości jawi się problem, czy i na ile pisarz jest
w stanie wyzwolić się ze zniewolenia kłamstwem. Miłosz krótko po zerwaniu
z ustrojem komunistycznym, czyli po wyborze emigracji, opublikował Zniewo
lony umysł, gdzie przedstawił cztery postaci twórców polskich i ich zniewolenie
w sytuacji zakłamania - Broniewskiego, Gałczyńskiego, Putramenta i Andrzeje
wskiego . Na tym przykładzie starał się pokazać mechanizmy powodujące znie
wolenie duchowe w komunizmie (słynne „ukąszenie heglowskie” oraz „ketman”). Nie można się jednak oprzeć wrażeniu, że książka ta jest nie tylko
opisem i analizą interakcji między twórcami a aparatem nacisku totalitarnego,
ale również rodzajem samousprawiedliwienia. Książka oskarża i broni jedno
cześnie, sugerując ścisły determinizm i nieuniknioność zniewolenia30.
Coraz powszechniejszy staje się obecnie mechanizm z a a n g a ż o w a n i a
p o l i t y c z n e g o albo inaczej politycznej poprawności. Jego działanie wyraża
się w przedkładaniu przez ulegających mu twórców ideologii nad prawdę. Jed
nostka sama podejmuje decyzję i dokonuje ocen, ale kryteria tych aktów są
poddane ciśnieniu ze strony ideologii typu politycznego, komercyjnego, świa
topoglądowego lub obyczajowego. Można tu dostrzec analogię do mechanizmu
politruka w zarysowanej powyżej wersji i oddać niniejszy mechanizm w sposób
Cyt. za: C. M i c h a 1s k i, Klatka Ezry, „ Arcana” 1999, nr 30, s. 151.
Zob. C. M i ł o s z, Zniewolony umysł, Instytut Literacki, Paryż 1953.
30
C. Michalski stwierdza: „Po intelektualnych trudach długiego życia autor dojrzewa do
poziomu bohaterów własnego, jakby nie było, pamfletu” (dz. cyt., s. 151).
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żartobliwie-przenośny formułą: „politruk w wersji skantyzowanej”. Według
pierwszego mechanizmu twórca działa na rozkaz „sumienia z zewnątrz”, na
przykład partii albo zarządu konsorcjum. Twórca zaś uległy obecnie omawia
nemu mechanizmowi kieruje się własnym sumieniem, uformowanym już jednak
przez jakiś rodzaj ideologii, działa - jakby rzekł Kant - według imperatywu:
„Niebo gwiaździste nade mną, prawo polityczne we mnie”. Postawa popraw
ności politycznej rozprzestrzenia się w różnych odmianach w dzisiejszej kultu
rze, oddziałując na nią destruktywnie, zarówno od strony jej ideologizacji w as
pekcie ogólnym, jak i w aspekcie niwelowania autentyczności decyzji jednostek.
Mechanizm ten funkcjonuje na różnych poziomach kultury, również w sferach
intelektualnych, w których można by się spodziewać odporności na to zjawisko.
Na przykład Jacques Derrida, guru filozofii współczesnej, tropiący we
współczesnym życiu umysłowym objawy kłamstwa i korupcji intelektualnej31,
objawia się nagle jako podręcznikowy przykład funkcjonowania w ramach po
prawności politycznej. Ów głośny swego czasu incydent32 unaocznia dobrze
główne zarysy działania tego mechanizmu. Derrida w roku 1991 podjął próbę
zakulisowego wywarcia presji na wydawców, aby uniemożliwić opublikowanie
zbiorowej pracy o Heideggerze33, ponieważ w książce tej jeden z autorów
ukazał Derridy dwuznaczną apologię pisarza belgijskiego Paula De^ Mana,
który w okresie drugiej wojny światowej kolaborował z okupantem . Fakt
tej potajemnej presji ujawnił dziennikarz i krytyk literacki Thomas Sheehan,
publikując w „The New York Review of Books” artykuł zatytułowany A Normai Nazi [Zwyczajny nazista], w którym ukazał nieznaną twarz uznanego au
torytetu filozoficznego35. Sprawa miała dalsze odsłony, nabierała impetu i nie
była wolna od nieprzyjemnych akcentów. Autorowi artykułu publicznie zarzu
cono niskie motywy i równie niegodną formę paszkwilu oraz potwarzy; w ko
lejnym etapie, kiedy sprawa stała się głośna w skali międzynarodowej, Derrida
(jak pisze przytaczany tu John Ellis) „przyzywa swoje posiłki”36 - wspiera go
Jk

31
W latach dziewięćdziesiątych szereg wykładów głoszonych w krajach europejskich poświę
cił on problematyce kłamstwa w dziejach społecznych ludzkości, głosząc jedną z odsłon tego „wy
kładu permanentnego” zatytułowaną Prolegomena do historii kłamstwa w Warszawie w roku 1997.
Zob. J. D e r r i d a, Historie du mensonge. Prolegomens, „Eurćsis. Cahiers roumains d’ćtudes littćraires” 1996, nr 1-2, s. 7-31; por. też: C h u d y , Filozofia kłamstwa, s. 282-293.
Podsumował go i uogólnił J. M. Ellis w Literature Losl Social Agenda and the Corruption o f
Humanities, Yale University Press, New Haven-London 1997, s. 156n.
33 Chodziło o pozycję The Heidegger Controversy, red. R. Wolin, New York 1992.
34 O sprawie relacji: Derrida-De Man zob. D. L e h m a n, Signs o f the Times: Deconstruction
and the Fali o f Paul de Man, Poseidon Press, New York 1991 (zwł. rozdz. 9: „A Scandal in the
Academy”), s. 209-243.
35 Zob. T. S h e e h a n , A Normal Nazi, „The New York Review of Books” z 14 I 1993.
Kontynuacja polemiki nastąpiła w tym samym czasopiśmie w numerach z: 11 II, 4 III, 25 III i 22
IV (tegoż roku).
36 E 11i s, dz. cyt. (tłum. fragm. - W. Ch.).
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dwudziestu pięciu prominentnych intelektualistów amerykańskich (wśród nich
J. Hillis Miller, Jonathan Culler i Frederic Jameson), którzy podpisują się pod
tekstem otwartym, próbując zdezawuować Sheehana i narzucić ostracyzm kry
tyka w środowisku literackim Nowego Jorku.
Charakterystyczne, że w całej serii polemik podejmowanych przez lumina
rzy nauki i literatury, broniących dobrego imienia J. Derridy, zabrakło pytań
0 prawdomówność i kłamstwo. D e facto cały ten zbiorowy proces obrony przez
atak był kłamstwem, „uruchomionym” przez mechanizm politycznej popraw
ności. Kłamstwem mającym zakryć zdradę ethosu twórcy. Mechanizm, o któ
rym mowa, „pracuje” jednak na różnych poziomach życia społecznego i skutki
jego działania rzucają się w oczy nachalnym automatyzmem i bezkrytycyzmem
intelektualnych reakcji ludzkich. Najczęściej korzystają z tego mechanizmu
rozmaite grupy interesu, na przykład autorytety, które, jak pisze Paul Johnson,
na plan pierwszy wybijają „roszczenie, by przewodzić społeczeństwu” i „po
uczać ludzkość”, samym będąc w uprzywilejowanej pozycji „regulowanej jedy
nie własną wolnością”37.
Częsty błąd intelektualistów polega na tym, że nie kierują się oni wyłącznie
własnym rozsądkiem, lecz decyzją urobioną już przez schematy ideologiczne.
Ellis, referując całą sprawę w roku 1997 już z perspektywy lat, konkluduje
w horyzoncie całego życia uniwersyteckiego: „powszechność takich incyden
tów, w których pracownicy naukowi organizują się w gangi, pokazuje, jak życie
akademickie degraduje się, gdy centralne w nim staje się zaangażowanie poli
tyczne: umysł wtedy staje się zbyt zamknięty, aby poszukiwać”38.
Kolejny mechanizm zdrady prawdy zasadza się na z b y t m a ł y m k r y 
t y c y z m i e twórcy albo wręcz na jego naiwności. Istnieją grupy pisarzy czy
w ogóle twórców, o których mówi się - idealiści romantyczni. Przywiązują oni
ogromną wagę do swojej twórczości, przesłania im ona życie, uprawiają swoją
dziedzinę sztuki eon amore, obsesyjnie przywiązani do wartości, tematu, nad
którym właśnie pracują, do swego stylu, wartości dzieła oraz oceny zewnętrz
nej. Na dalekich peryferiach twórczości leży ich świat realny, dla nich istnieje
on gdzieś w oddali, jakby za mgłą. Niektórzy z nich są zupełnie oderwani od
rzeczywistości, żyją w wieży z kości słoniowej. Do takich pisarzy należał Knut
Hamsun, który był całkowicie pochłonięty swoim dziełem, ideami twórczymi 1z nich wyprowadzał przesłanki do działania w świecie realnym (między innymi
popieranie hitleryzmu w okresie drugiej wojny światowej). Spośród twórców
polskich można tu wskazać Tadeusza Nowaka, autora między innymi bogatych
i namiętnych psalmów poetyckich, budzących głębokie emocje sakralne, a przy
tym członka PZPR, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego
wieku silnie zaangażowanego w działalność partyjną. Dzięki temu mechaniz
37 P. J o h n s o n , Intelektualiści, tłum. A. Piber, „Edition Spotkania”, Warszawa 1994, s. 9.
38 E l l i s , dz. cyt., s. 157 (tłum. fragm. - W. Ch.).
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mowi twórcy pochłonięci bez reszty swoją dziedziną nierzadko oddają się kłam
stwu mimochodem, niemal nieświadomie. Najczęściej mają oni mecenasa i pro
motora, który ich w kłamstwo wciąga, podpowiadając kierunki różnych, nie
zawsze chwalebnych zaangażowań (w przypadku Hamsuna, jak twierdzą his
torycy, była to żona, żarliwa wyznawczyni faszyzmu). Osobną kwestią pozo
staje pytanie: Na ile ów „romantyczny idealizm” zdejmuje z twórcy odpowie
dzialność za oddanie siły swego słowa na służbę struktur zła, na ile zaś on sam
jest odpowiedzialny za zdradę swojego ethosu?
Kolejnemu - szóstemu w naszej typologii - rodzajowi mechanizmu kłam
stwa można nadać nazwę: idealistyczny pragmatyzm. O ile w poprzednim przy
padku najistotniejszy był element „szału”, Platońskiej „mania”, irracjonalności
talentu, przesłaniający realia życia, o tyle tutaj twórca zdaje sobie w pełni
sprawę z tego, w co się angażuje, celem dlań nadrzędnym jest jednak dzieło.
Na chłodno decyduje się na transakcję: realizuje wielkie w swym mniemaniu
dzieło za pomocą środków niegodnych: na poły mafijnego stanowiska partyj
nego czy poparcia zbrodniczej ideologii. Postawa taka byłaby typowym machiawelizmem (realizacją zasady: „cel uświęca środki”), gdyby nie szczególny
charakter celu, który zamierza osiągnąć twórca. Jest nim wartość dzieła sztuki
lub nauki, wartość autoteliczna i bezinteresowna, apelująca do poczucia do
skonałości, nieredukowalna do egotycznej interesowności twórcy. Wyraziście
wskazują na to konkretne przypadki, choćby casus Jerzego Grotowskiego,
który na plecach partii komunistycznej w PRL (sam był w pewnym okresie
członkiem jej Komitetu Centralnego) zbudował najpierw awangardowy, nowa
torski „teatr-laboratorium”, potem rewelatorski teatr źródeł i korzeni antro
pologicznych, znany i ceniony w całym świecie. Innym przykładem jest Kurt
Furtwangler, genialny i światowej sławy dyrygent, który nie odłożył batuty
w okresie rządów Hitlera, lecz podniósł ją na szczyty maestrii.
Dylematy oceny nie pozwalają w przypadku i tego mechanizmu na łatwe
wyważenie zła i dobra postawy twórcy, który mu ulega39. Mamy niewątpliwie
do czynienia z zakłamaniem ethosu twórcy, wykorzystywanym jednak w celach
pozytywnych. Bywa, że skutkiem takiego działania celowego jest arcydzieło
albo przełom w sztuce. Jak się jednak wydaje, nie dyskontuje to moralnie
zdrady ethosu. Bez względu na to, jak wielkie dzieło stworzyłby twórca tego
rodzaju, nie jest pewne, czy znalazłoby się wielu ludzi, którzy oddaliby mu na
wychowanie swoje dziecko.
39
Złożoność i skomplikowanie materii ocen w przypadku ulegania mechanizmom zła - zwłasz
cza obecnie omawianemu i poprzedniemu - zilustrować można wskazaniem na szereg nazwisk
twórców polskich związanych z totalitarną władzą komunistyczną w Polsce, na przykład J. Iwasz
kiewicza, Z. Nałkowskiej, M. Dąbrowskiej, W. Żukrowskiego, J. Dobraczyńskiego i J. Przymanowskiego. Byłoby niesprawiedliwością przypisać wszystkim tym postaciom w równej mierze kwalifika
cję zdrady słowa, stratyfikacja oceny w odniesieniu już do tej nielicznej grupy osób jest zadaniem tak
trudnym, że prawie niemożliwym.
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Siódmy i ostatni wyróżniony przez nas rodzaj mechanizmu kłamstwa twórcy
zasługuje na miano k a m e l e o n i z m u . Powoduje on najbardziej groteskową
formę zakłamania twórcy. Pod wpływem działania tego mechanizmu pisarz lub
intelektualista odnosi się afirmatywnie do każdej formacji ideowej, która przy
nosi mu korzyść lub dostarcza wzmocnień, wspomagając jego twórczość albo
ekspresję. Twórca taki to chorągiewka na wietrze, symboliczny Zelig40, autokreacyjny konformista, na zawołanie zmieniający orientację. Człowiek taki naj
częściej nie ma przejrzystej świadomości kłamstwa, potrafi uzasadnić każdą
zmianę swojej orientacji. (W skrajnych przypadkach twórca tego rodzaju poru
sza się na granicy zaburzenia emocjonalnego lub choroby psychicznej). Jako
przykład ulegania mechanizmowi kameleonizmu intelektualnego można wymie
nić francuskiego myśliciela Rogera Garaudy’ego: najpierw identyfikował się on
z egzystencjalizmem zbliżonym do poglądów J.-P. Sartre’a, aby w drugim etapie
przejść na pozycje marksizmu, następnie został żarliwym katolikiem, a wreszcie
stał się wyznawcą islamu. W Polsce w ciągu dwóch ostatnich dekad zaobserwo
wać było można wiele mniej lub bardziej wyraźnych roszad ideologicznych lub
światopoglądowych, zwłaszcza wśród twórców zaangażowanych politycznie.
*

Powróćmy na koniec do i s t o t y e t h o s u t wó r c y . Trzeba powtórzyć:
wartością współdecydującą o byciu lub niebyciu dziełem jest p r a wd a . Twór
czość i jej rezultat - powieść, utwór poetycki, reportaż czy dzieło plastyczne nie są wyizolowane z kontekstu społecznego. Przeciwnie: tkwią one w osobowej
wspólnocie ludzi, która istnieje w ogromnej mierze dzięki przenikającym ją
relacjom komunikacyjnym. Twórca komunikuje się nie tylko z przedmiotem
estetycznym i aksjologicznym (pięknem), ale także ze społeczeństwem. To, czy
s ł o w o (szerzej: znak niosący przekaz), przy pomocy którego komunikuje się
on z innymi ludźmi, będącymi jego partnerami w osobotwórczym procesie
wymiany wartości, jest nośnikiem prawdy, czy tylko wehikułem dowolnych
znaczeń - ma decydujące znaczenie dla autentycznego bycia zarówno społe
czeństwa, jak i jednostki w społeczeństwie. Bez względu na rzeczywistość wy
kreowaną przez środowisko lub przez mass media wspomagające twórcę, to
ostatecznie prawda - obiektywna, powszechna, sprawdzona w doświadczeniu
społecznym i wcześniej czy później dostępna opinii publicznej - jest autoryte
tem wyznaczającym kierunek i ton ethosu wychowawców pokoleń ludzkich.
Do bycia takim autorytetem i wychowawcą pretenduje także każdy twórca.
Deklarowana prawda autorytetu nie przyniesie spodziewanego owocu - satys
fakcji intelektualnej i moralnej jednostek, ładu i zgody społecznej - jeśli nie
znajdzie oparcia w autorytecie prawdy.
40 Zelig - tytułowy bohater filmu Woody’ego Allena z roku 1983.
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Ng|§LADOWAĆ GEST DOBROCI
Oteatr wierny osobie
Idąc do teatru, nie chcę czuć się w nim jak intruz lub człowiek naiwny, którym
można manipulować. Do teatru zaprasza się widza - osobę - do nawiązania
istotnego życiowo dialogu, do zainicjowania komunikatu między osobą a osobą
lub komunikatu wewnątrzosobowego. Teatr ma szansę pomóc dojrzeć człowie
kowi prawdę o sobie jako osobie, dostrzec ostateczne racje jego istnienia i pomóc
mu spełnić się jako osobie. Oto jego powołanie. Ma tę szansę tym bardziej', że
może się stać dla uczestnika generalną próbą przed niepowtarzalnym aktem ży
cia, przed osobowym czynem.

Określenie przedstawienia teatralnego jako naśladowania przez artystę
stwórczego aktu Boga sformułował Henri Gouhier w pracy zatytułowanej
Uessence du theatre. Napisał tam, że „najbardziej wulgarny wodewil naśladuje
gest Boży”1 oraz że „ambicją teatru jest stworzenie osób, a nie jedynie posta
ci”2. W trzeciej części swojej trylogii poświęconej filozofii teatru, części zatytu
łowanej L ’oeuvre theatrale, twierdził natomiast o artyście: „autor jest stwórcą
stworzeń”3. „Powaga, najwyższy szacunek dla tajemnicy każdego życia i prob
lemu ludzkiego, pokora wobec potęgi twórczej, przywołującej obecność no
wych osób” - oto cechy postawy twórcy „pierwszej nowoczesnej, wszechstron
nej filozofii teatru”4.

ZAGADKA I TAJEMNICA TEATRU
0 Prometeuszu, Edypie i ich teatralnych odtwórcach Gouhier pisał: „chcia
łoby się wiedzieć, które postaci «naśladują», a które są «naśladowane»”5. Re
fleksja ta jest wyrazem pokory wobec twórczego aktu artysty. Gouhier niebez
piecznie jednak niweluje ważną cezurę, co może zawieść do odczytania odwra
cającego porządki bytowe poprzez nadanie przez człowieka bytom intencjonal
nym, jak postać sceniczna, wartości istnienia realnego, jakie przysługuje czło
1 H. G o u h i e r, Uessence du thć&tre, Aubier-Montaigne, Paris 1968, s. 223; cyt. za: I. Sławiń
ska, Teatr w myśli współczesnejy PWN, Warszawa 1990, s. 22.
2 Tamże, s. 219 (tłum. fragm. - A. K.).
3 T e n ż e , L ’<zuvre theatrale, Flammarion, Paris 1958, s. 33 (tłum. fragm. - A. K.).
4 I. S ł a w i ń s k a , Teatr w myśli współczesnej, PWN, Warszawa 1990, s. 23.
5 G o u h i e r , Uceuvre thedtrale, s. 38 (tłum. fragm. - A. K.).
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wiekowi. Na początku dwudziestego pierwszego wieku można więc refleksję
Gouhiera odczytać też jako potwierdzenie i zatwierdzenie deifikacyjnych ten
dencji współczesnej kultury. Pomieszanie porządków bowiem wprowadza
w błąd odbiorców, a przede wszystkim artystów, którzy chętnie kwalifikują
siebie do klasy stwórców6 i - tym samym - moralnych decydentów. „Dziś autorowie są jak Bóg”7 - pisał C. Norwid i tym lapidarnym stwierdzeniem określił
współczesną jemu, ale i nam sytuację duchowej pustki człowieka twórcy.
Teatr stanowi szczególnie podatny grunt dla tego typu tendencji, gdyż w te
atrze artysta (np. autor, a dziś głównie reżyser) posługuje się drugim człowiekiem
(np. aktorem), aby wyrazić swoją ideę artystyczną. Granice znaczeń pojęć: rola,
postać, aktor, zamazują się wobec przebywającego na scenie realnego człowieka.
Granice te jednak istnieją - wyznaczone przez różne porządki bytowe. Różnica
między porządkami nie ma jednak odzwierciedlenia w wielu językach, choć
dobrze w języku polskim oddają ją terminy „stwórca” i „twórca”. Podkreśla to
Ojciec Święty: „Jaka jest różnica między «stwórcą» a «twórcą»? Ten, kto stwa
rza, daje samo istnienie, wydobywa coś z nicości [...]. Twórca natomiast wyko
rzystuje coś, co już istnieje i czemu on nadaje formę i znaczenie”8.
Jedyną tajemnicą teatru jest człowiek, jako twórca i odbiorca dzieła tea
tralnego. Wbrew twierdzeniom Gouhiera nie wynika z tego, że teatr jest świą
tynią9, w której dokonywany byłby tajemniczy akt stworzenia nowej rzeczywis
tości10. Teatr jest bowiem dziełem człowieka, wyjątkowym, bo przyczyną,
przedmiotem, materiałem, a nawet sposobem (w pewnym sensie) i celem jego
jest sam człowiek. Artysta teatralny zaś tworzy dzieło, które może się stać
generalną próbą przed życiowymi decyzjami twórcy i odbiorcy.
Wymiar rzeczowy zawsze podporządkowany jest w teatrze wymiarowi
ludzkiemu, gdyż to osoba sprawia, że dzieło posiada cechy inteligibilności i wolitywności. Ponieważ twórcą teatru jest zawsze osoba, to stanowi ona o istocie
tego dzieła artystycznego: o tym, że teatr jest wytworem na miarę sprawcy, czyli
człowieka, i o tym, że posiada naturę etyczną, nieodłączną od rozumnego
i wolnego podmiotu. Dlatego też tworząc, artysta poznaje siebie, stanowi o so
bie i jest odpowiedzialny za swoje dzieło (to znaczy za siebie samego, za tych,
z którymi je tworzy i dzięki którym je tworzy, za widza).
6 W. Tatarkiewicz wyjaśnia tę współczesną sytuację następująco: „Kult twórczości jest też
może skutkiem nadprodukcji sztuki”; W. T a t a r k i e w i c z , Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warsza
wa 1988, s. 305.
7 C. N o r w i d, Bogowie i człowiek, w: tenże, Vade-mecumy Zakład Narodowy im. Ossoliń
skich, Wrocław 1990, s. 113.
8 J a n P a w e ł II, List Ojca Świętego do artystów, „LłOsservatore Romano” wyd. poi.
20(1999) nr 5-6, s. 4. Por. też: T a t a r k i e w i c z, dz. cyt., s. 294.
9 W słowach „Teatr jest świątynią sztuki” (S. Wyspiański, Wyzwolenie) brzmi nuta moder
nistyczna, wspólna filozoficznym sympatiom H. Gouhiera.
10 Zob. G o u h i e r , L ’essence du thććtre oraz L'ceuvre thćatrale, zwł. rozdział „Aristote dćpassć”, a tu: fragment dotyczący kategorii prawdopodobieństwa i charakterów.
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Wobec trudności wyborów, które napotyka żyjący dziś człowiek, staje rów
nież teatr. Przyczyną tych problemów, jak się wydaje, jest sam człowiek, jego
twórca. To on, zbliżając teatr do człowieka, jakim jest, a jednocześnie zapomi
nając o człowieku, jakim być powinien11, zredukował jego osobowy wymiar.
Dzisiaj, mówiąc obrazowo, teatr odwrócił się od człowieka. To ogólne stwier
dzenie dotyczy większości teatrów współczesnych, gdyż rzadko artysta i widz,
gdy wychodzą z przedstawienia, mogą powiedzieć: „Zobaczyłem coś lub kogoś
pięknego, więc będę lepszy, niż jestem, będę wrażliwszy, będę bardziej kochał”.
Jako najistotniejsze zadanie teatru12, czy sztuki w ogóle, jawi się więc trans
cendencja osoby, bo przecież człowiek styka się z pięknem po to, aby stawać się
istotą doskonalszą, piękniejszą, a piękno w odniesieniu do osoby nie dotyczy
przypadłościowej własności. Piękny człowiek to człowiek żyjący w prawdzie,
przede wszystkim w prawdzie o sobie jako o osobie - rozumnym, wolnym „ja”,
podmiocie „moich” - cech i dynamizmów - osobie, która na co dzień spełnia
zadanie odczytane w swojej naturze, zobowiązujące ją do bycia bardziej, pełniej
człowiekiem, dzięki panowaniu „ja” nad „moimi”. Możliwe jest to tylko w przy
padku, gdy osoba dostrzega prawdę o sobie jako o osobie i świadczy życiem o tej
prawdzie, jest za nią odpowiedzialna13. Prawda o sobie dotyczy przygodności
człowieka i jego wyjątkowej natury jako osoby - rozumnej, wolnej, wrażliwej
na piękno i tworzącej piękno, zdolnej do miłości, poświęcenia, do przekraczania
siebie, a w każdej swojej cesze - potencjalnej, czyli możliwej do rozwoju, postępu.
Człowiek bowiem jest bytem dynamicznym i ciągle niedoskonałym14. Osoba
zobowiązana jest więc poznawać zaktualizowaną formę swojej natury, tę możli
wie najdoskonalszą, i - poprzez poznanie i miłość skierowane ku Najdoskonal
szej Osobie - osiągnąć „najpełniejsze zaktualizowanie [swoich] możliwości”15.
Powyższe ogólne twierdzenia na temat osoby zostały przypomniane po to,
aby ujaśnić model teatru jako wytworu człowieka, który ułatwiać ma mu speł
nianie powinności realizowania siebie jako osoby, przede wszystkim w praw
dzie. Model ten w dalszej części nazwiemy mimetycznym.
Rodzaj funkcji spełnianych przez teatr zależy od tego, jak ich twórca rozu
mie świat i człowieka. Rozumienie człowieka niezgodne z opisaną naturą osoby
może doprowadzić do wypaczenia zasadniczych funkcji teatru oraz do tak
zwanego kryzysu sztuki. Błędne rozumienie istoty teatru prowadzić może z ko
11 Por. A r y s t o t e l e s , Poetyka 1460 b 30, w: tenże, Retoryka - Poetyka, tłum. H. Podbielski,
PWN, Warszawa 1988, s. 363.
12 Koncepcja celu teatru zaprezentowana w artykule jest odmienna od koncepcji Gouhiera,
który jako cel dzieła teatralnego wyznacza samo to dzieło i jego doskonałość. Zob. L ’ceuvre thćatrale.
13 Zob. T. S t y c z e ń SDS, Na początku była prawda. U genezy pojęcia osoby, „Ethos”
9(1996) nr 1-2(33-34), s. 15-30.
14 Zob. M. A. K r ą p i e c, Z. J. Z d y b i c k a, Świętość spełnieniem osoby, w: M. A. Krąpiec,
Człowiek - kultura - uniwersytet, RW KUL, Lublin 1982, s. 59-72; Z. J. Z d y b i c k a, Partycypacja
bytu, TN KUL, Lublin 1972, s. 155-171.
15 K r ą p i e c , Z d y b i c k a, Świętość spełnieniem osoby, s. 63.
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lei do fałszywego pojmowania człowieka. Największe konsekwencje moralne
ponosi jednak zawsze osoba, która jest zarazem twórcą i odbiorcą działalności
kulturowej. Pojawienie się w dziejach filozofii i teologii koncepcji osoby dało
podstawy rozumienia człowieka w kontekście ostatecznych racji jego bytowości, jego natury i relacji do świata. W tej perspektywie ujawnia się też specyfika
teatru jako znaku osobowego16.
„Poprzez swoje dzieła artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi”17,
a teatr jest specyficzną sytuacją komunikacji między osobą nadawcy (np. au
torem, reżyserem, aktorem) a osobą odbiorcy (np. aktorem, widzem). Jest nią
od czasów preteatralnych, to znaczy od czasów, gdy w kulturze śródziemno
morskiej zaczęła się rozwijać ekspresyjna trójjedyna sztuka chorei. Pierwotnie
odbiorcą tego komunikatu miało być bóstwo, z czasem jednak wśród śpiewa
jących tancerzy wytworzyły się grupy aktywnych i biernych uczestników18.
Podobnej ewolucji kilka wieków później uległa sztuka teatralna. Podział ten
stał się w teatrze jego istotną cechą. Od początku istnienia teatru mówić można
o komunikacji pomiędzy grupami aktywnych i biernych uczestników, a też
wewnątrz tych grup, między nadawcą a odbiorcą, którzy w prawdziwym dialo
gu wymieniają się swoimi funkcjami.
Komunikacja w teatrze odbywa się więc pomiędzy osobami artystów oraz
pomiędzy osobą artysty a widzem, stąd określić ją można jako interpersonalną.
Zawsze jednak równocześnie do niej, a także wcześniej i później, odbywa się
komunikacja intrapersonalna, gdyż każdy twórca, na przykład aktor, pracując
nad rolą, w mniejszym lub większym stopniu odnosi ją do własnej osoby, a także
widz może odnieść do siebie przekazany w teatrze komunikat.
Komunikacja w teatrze posiada też jeszcze jedną fundamentalną dla niego
właściwość. Teatr powstał dzięki cesze człowieka zwanej naśladowaniem .
Naśladowanie rozumiane jednak odmiennie od tego, jak ujmuje je wielu współ
czesnych artystów i badaczy teatru, wiąże się ono bowiem z naturalnym ludz
kim poznaniem.
„Z mimezą mamy do czynienia nie tylko w sztuce, ale i w codziennym
naszym poznaniu, bowiem tworząc sobie pojęcie, już dokonujemy (tym sa
mym) spontanicznej i naturalnej mimezy”20. Proces poznawczy od pierwsze
16 Na temat pojęcia znaku osobowego w kontekście istoty teatru zob.: A. K a w a l e c ,
Znak osobowy człowieka a istota teatru, w: Codzienne pytania Antygony, red. ks. A. Szostek,
ks. A. M. Wierzbicki, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2001, s. 277-291.
17 J a n P a w e ł II, dz. cyt., s. 5.
18 Por. E. Z w o l s k i , Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej, PAX, Warszawa 1978, s. 12-14; W. T a t a r k i e w i c z , Estetyka starożytna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo,
Wrocław 1962, s. 26n.
19 Por. A r y s t o t e l e s , Poetyka 1448 b 5, s. 319.
20 M. A. K r ą p i e c. Sztuka - mimesis czy mania?, w: Sztuka - mimesis czy kreacja?, Redakcja
Wydawnictw KUL, Lublin 1992, s. 37.

190

Anna KAW ALEC

go momentu poznania rzeczywistości jest mimetyczny. Twierdzenia Arysto
telesa, że sztuka powstaje w momencie utworzenia jednego ogólnego ujęcia
podobnych rzeczy w oparciu o wielość doświadczeń oraz że sztuka rodzi się
z naśladowania, zakładają w genezie sztuki pierwotne doświadczenie, inte
rioryzację danych empirycznych oraz zreflektowanie ich i utworzenie wzor
ców ogólnych, wzbogaconych wrażliwością, emocjonalnością i dotychczasową
wiedzą twórcy. Początek procesu twórczego i jego koncepcja są niezwykle
istotne, po pierwsze, by uznać, że artysta i sztuka nie są narzędziem prze
pływu fal „jakości emocjonalnych”22, krążących wszędzie tam, gdzie ludzie
czują na przykład smutek, lecz że artysta zdolny jest naśladować proces
tworzenia się natury (przyrody)23, a nadto - uzupełnia jego braki oraz do
konuje wyboru tych cech świata, które połączone utworzą byt doskonalszy od
zastanej rzeczywistości .
Jeśli nawet artysta buntuje się przeciw kategorii naśladowania, to i tak
najpierw musi zreflektować to, przeciw czemu się buntuje25. To, co powstaje
wskutek owego buntu, jest bądź zaprzeczeniem istnienia przedmiotu, bądź
deformacją jego cech. I jedno, i drugie zjawisko zakłada zaangażowanie każdej
sfery działań ludzkich, a zasadniczo działanie poznawczo-refleksyjne. Artysta
tym samym tworzy, posługując się specyficzną dla człowieka umiejętnością
naśladowania, gdyż uwarunkowaną poznaniem empirycznym, teoretycznym
(w różnym stopniu), „jak formowanie pojęć, sądów, dobór argumentacji, [a
głównie] tworzenie modeli [uogólnień] ujaśniających rozumienie samej rzeczywistości”26.
Do istoty teatru należą więc: mimetyczność jako cecha rozumnej natury
człowieka - twórcy i odbiorcy, dzięki której może on wyrażać swą wewnętrzną
rzeczywistość27, oraz komunikatywność teatru w wymiarze interpersonalnym,
a także intrapersonalnym, angażująca wszystkie cechy bytu osobowego. Oba te
elementy strukturalne teatru mogą odgrywać wyłącznie fundamentalną rolę
w życiu człowieka, kształtując jego osobowy charakter.
^

Ą

21 Por. A r y s t o t e l e s , Metafizyka 981 a 5, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 2, PWN, Warsza
wa 1990, s. 617.
22 Termin wprowadzony przez W. Stróżewskiego. Por. W. S t r ó ż e w s k i , Mimesis i methexis,
w: Sztuka, mimesis czy kreacja?, s. 59.
23 Por. H. P o d b i e l s k i , Znaczenie i funkcja mimesis w „Poetyce§ Arystotelesa, „Roczniki
Humanistyczne” 29(1981) z. 3, s. 41.
24 „Twory sztuki [...] [tym się odróżniają] od natury, że cechy, rozproszone tam [w naturze], są
w nich złączone w jedno”. A r y s t o t e l e s , Polityka 1281 b 10, tłum. L. Piotrowicz, cyt. za: Tatar
kiewicz, Estetyka starożytna, s. 189.
Fakt znamienny dla zjawisk: antyakcji w dramacie, groteski, antysztuki i modelu teatru
nazwanego w tym artykule antymimetycznym.
M. A. K r ą p i e c, Człowiek w kulturze, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej-Pallottinum II, Rzym-Warszawa 1990, s. 226.
27 Por. T a t a r k i e w i c z , Dzieje sześciu pojęć, s. 313.
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TEATR BLISKI SWOJEJ TAJEMNICY
W PO SZU K IW A N IU M O D E L U

Określona wyżej istota teatru może się w różny sposób realizować w posz
czególnych modelach. Który więc model teatru odpowiadałby na osobową
potrzebę przekraczania siebie, przekraczania ku prawdzie i dobru?
Próby modelowania zjawisk teatralnych są czynnością złożoną, zależną od
dominującego nurtu w teatrologii, a nawet w kulturze. Przykładami takich prób
są badania J. Brach-Czainy oraz K. Pleśniarowicza28. Pierwsza próba jest pro
pozycją modeli teatru utworzoną na podstawie teorii dzieła teatralnego w jego
odniesieniu do dzieła dramatycznego. Druga natomiast propozycja opiera się
na antynomii iluzja-deziluzja. Zatrzymajmy się na drugiej, która - według jej
autora - oddaje ducha współczesności.
Pleśniarowicz zasadniczo wskazuje na dwa modele teatru. Pierwszy dotyczy
„pudełka do patrzenia”, czyli tradycyjnego teatru iluzji. Teatr ten jest „lustrem
rzeczywistości”29. Drugi natomiast to teatr deziluzji, teatr, który jest „modelo
wą częścią rzeczywistości”30. Dyrektor krakowskiej „Cricoteki” tę zasadniczą
opozycję teatralną omawia szczególnie w oparciu o kategorię przestrzeni. Stąd
jego wracająca koncepcja „pudełka”, „wpisująca w przestrzeń teatru Euklide
sową «piramidę wzrokową»”,31 która „pozostaje najdoskonalszą manifestacją
ówczesnej wiary, że «świat ma postać geometryczną», a sama natura jest nie
zmienna, poddana matematycznym regułom”32, którą jednak człowiek odbiera
jako ulotny i prawdziwy spektakl.
Ostatni (piąty) rozdział swojej pracy Pleśniarowicz nazywa: „Poza utopią
i wiarą: przestrzenie wolnej kreacji”. Już tytuł tej części jest wartościujący.
W całości poświęcony on jest modelom teatru deziluzji: modelowi R. Wilsona,
T. Kantora oraz P. Brooka. Ma to być teatr poza konwencjami zniewalającymi
artystę, teatr napięcia między produktem a procesem, czyli ciągle się formują
cy, bez ostatecznej wersji, teatr obejmujący skrajności wysokiej i niskiej kultu
ry. Patronem tego modelu badań teatralnych jest Jacąues Derrida33.
Polscy badacze dokonań Derridy, E. i T. Sławkowie, przywołując jego tezy,
pisali, że „teatr i dyskurs filozoficzny winny być penetracją znaków skierowaną
odwrotnie, niż zazwyczaj się przyjmuje, nie ku uporządkowaniu gwarantowa
28 Zob. J. B r a c h - C z a i n a , Na drogach dwudziestowiecznej myśli teatralnej, Zakład Naro
dowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1975; K. P l e ś n i a r o w i c z , Przestrzenie deziluzji, Universitas, Kraków 1996.
29 P l e ś n i a r o w i c z , dz. cyt., s. 171.
30 Tamże.
31 Tamże, s. 11.
32 Tamże.
33 Por. tamże, s. 133.
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nemu przez Logos, lecz ku nieładowi, chaosowi, który nie jest zaprzeczeniem
znaczenia, ale współistnieniem wszelkich możliwych znaczeń. [...] teoria gramatologii musi być swoistą teorią teatru. Teatru, który można by określić jako
stałe zapadanie się znaczeń, zmierzanie tekstu ku granicy chaosu”34. Odrzuce
nie mitu Kosmosu suponuje odrzucenie kategorii mimesis - jak pisze Pleśniarowicz i uwolnienie się wreszcie od dogmatu wiary i iluzji35. Dodajmy: popa
dając w dogmat wolnej kreacji. Wydaje się bowiem, że sięganie przez postmodernistów poza Logos w poszukiwaniu wszystkich sensów staje się kolejnym
dogmatem, jeśli za pierwszy uznali oni istnienie konwencji. I wcale teatr deziluzji nie musi sięgać do rytuału, by popaść w niewolę szukania sensów, raczej
już w nią popada, szukając chaosu. Niewola ta jest niemal tragiczna, gdyż
stajemy poza kategorią absurdu, jeśli absurd rozumieć będziemy jako „pytania
człowieka i milczenie świata”36, w tym przypadku bowiem w ogóle nie mamy
do czynienia ze światem (kosmosem).
W zakończeniu pracy Pleśniarowicza pojawiają się przywołane już określe
nia: iluzja jako społeczna kategoria odbioru scenicznego dzieła i współczesna
deziluzja jako indywidualna kategoria psychologicznej reakcji na teatr37. Za
określeniami tymi ukryta jest jednak pewna koncepcja rzeczywistości i to ona
faktycznie decydowała o podziale modeli teatru. Nie jest to tylko ściśle rozumia
na geometryczna przestrzeń świata i jej negacja. Z iluzją Pleśniarowicz wiąże
uporządkowaną wizję świata, jego inteligibilność - która to cecha rzeczywistości,
według badacza, jest społecznym stereotypem mentalnym, z deziluzją - chaos, do
którego dotrzeć można jedynie przez irracjonalne, na przykład czysto fizjologicz
ne akty jednostki. I iluzja, i deziluzja są jednak - jak sądzimy - pewnymi formami
wiary (wiary, że świat jest kosmosem lub chaosem) i są pozorami poznania i zrea
lizowania bądź porządku, bądź bezładu. Z tym, że teatr iluzji przyznaje się do
tego, a nawet świadomie stawia sobie taki cel, podczas gdy „teatr deziluzji”, teatr
(o ironio!) „prawdy”, nie określi swojego celu nawet wtedy, gdy wytworzy tak
zwany teatr uniwersalny, ucieleśni powrót do źródeł. Warto jednak podkreślić
i powtórzyć zasadniczą uwagę: czy teatr iluzji, czy też teatr deziluzji zawsze będzie
to teatr, a gdy straci to miano i swoje znaczenie, wówczas stanie się na przykład
działaniem społecznym. Na razie jednak „deziluzja” - pomimo iż dąży do tego faktycznie nie znosi fundamentalnej konwencji teatralnej w teatrze, bo nie może
znieść jego mimetyczności w pierwotnym znaczeniu, a przeciwnie - poszukiwania
te zawsze są wyrazem racjonalnej i wolitywnej aktywności człowieka.
34
E. S ł a w e k, T. S ł a w e k, Teatr w filozofii, „Teatr” 1988, nr 1, s. 24; cyt. za: Pleśniarowicz,
dz. cyt., s. 135.
3 Por. M. S u g i e r a, Dramat dwudziestowieczny: próby porządkowania, „Dialog” 1992, nr 6,
s. 120-131.
36 A. C a m u s , Człowiek zbuntowany, tłum. J. Guze, Oficyna Literacka Res Publica,
Kraków 1991, s. 9.
37 Por. P l e ś n i a r o w i c z , dz. cyt., s. 169.
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Inną znaną propozycją modelowania zjawisk teatralnych jest praca S.
Świontka Modele aktorstwa X X wieku38, którą zastosować można przy wyróż
nianiu modeli teatru. Świontek wyróżnia dwa zasadnicze modele gry aktor
skiej, i nie tylko współczesne, choć przykłady pochodzą z dwudziestego wieku,
lecz dotyczyć one mogą całej historii teatru. Pisze więc autor o modelu „iluzjonistycznym” i modelu „antyiluzjonistycznym”. Oba jednak modele opierają się
na podstawowej funkcji teatru: przemianowaniu, czyli na konwencji teatralnej.
Rozróżnienie to - tak popularne - Świontek wywodzi ostatecznie z dwutoro
wości percepcyjnej odbiorcy spektaklu: jego identyfikacji z poznawanym
przedmiotem oraz jego dystancjalizacji. Ta binarna determinacja odbiorcza
implikuje więc istnienie aktorstwa iluzji i antyiluzji („gry z dystansem”). Prze
kładając te propozycje gry na modele teatru, moglibyśmy określić je jako teatr
znaczonych (teatr iluzji) i teatr znaczących (teatr antyiluzji).
I jeden, i drugi typ zakłada istnienie konwencji teatralnej. Podobnie do
Pleśniarowicza Świontek oddziela od tych podstawowych form teatralnych
modele, które dążą do uniknięcia bariery znakowości, teatralnej konwencji,
w których zmierza się do zatarcia granicy pomiędzy teatrem a życiem. Do
grupy tej Świontek zalicza model „obrzędowo-magiczny”, którego przykładem
jest „Teatr Okrucieństwa” A. Artauda, oraz model „ofiarniczy”, którego głów
nym przedstawicielem jest teatr „Laboratorium” Grotowskiego. I w jednym,
i drugim przypadku Świontek dostrzega próbę deziluzji. W teatrze Artauda pisze Świontek - „«plan rzeczywistej materii» powinien objawiać się [...] i wy
czerpywać sam w sobie i sam dla siebie, co oznacza, że jego kreacja nie ma na
celu odsyłania do czegoś poza nim samym, a więc że pozbawiony jest funkcji
znakowych”39. Podobnie rzecz się ma w przypadku teatru Grotowskiego, w któ
rym postać dramatyczna ma być „trampoliną” w dotarciu do głębi aktorskiej
osobowości, a rola rozumiana jest jako osobisty, jednostkowy czyn aktora.
Relacja między rolą a czynem jest natomiast jak pomiędzy rolą społeczną
a „czynem prawdy”.
Według Świontka obie te formy aktorstwa ciążą ku śmierci teatru, ku wy
chodzeniu poza aktorstwo, gdzie kończy się już fakt teatralny, którego funda
mentem jest konwencja, a zaczyna życie. Teatrolog łódzki wskazuje na jeszcze
jeden model aktorstwa. Dotyczy on Trzeciego Teatru E. Barby, a określony
zostaje jako model „syntetyczny”40.
38 W: Aktor we współczesnej kulturze, red. E. Udalska, Fundacja Astronomii Polskiej, War
szawa 1994, s. 9-22.
39 Tamże, s. 17. Oczywiście teatr Artauda jako wytwór człowieka będzie posiadał funkcje
znakowe - wydaje się jednak, iż Świontkowi chodziło o funkcje specyficznie teatralne, tu: konwen
cji teatralnej w szerokim sensie.
40 Dwa główne modele - według Świontka - pełnią swą zasadniczą funkcję przekazywania
komunikatu teatralnego, natomiast teatr Artauda i Grotowskiego, a także Barby spełniają rolę
wyrażania, ekspresji, którą Świontek chyba nie dość trafnie przeciwstawia grze. Nietrafność ta
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Biorąc pod uwagę powyższe rozróżnienie Świontka oraz koncepcję teatru
jako komunikacji interpersonalnej oraz intrapersonalnej, proponuję dystynk
cję modeli teatru na teatr mimetyczny i teatr antymimetyczny. Podział ten
wynika z wzięcia pod uwagę szerokiego znaczenia filozoficznego kategorii
mimesis jako naturalnego procesu poznawczego człowieka.
Teatr ten za podstawę swoją ma uświadomioną i przyjętą jako warunek
konieczny swojego istnienia konwencję teatralną w szerokim sensie, która sta
nowić będzie o granicy między teatrem a życiem, światem oraz grą a czynem.
Tyle znaczyć będzie ów akt naśladowania, nie zaś, jak rozumie to Pleśniarowicz
i inni - odwzorowywanie rzeczywistości. W tym ostatnim przypadku bowiem
mimeza byłaby jedynie ikonicznym podobieństwem schematu cech. W związku
mimetycznym natomiast zawsze występuje relacja przyczynowania, jak się wy
daje - nie tylko wzorczego, lecz też celowego, a ostatecznie sprawczego.
Mimetyczny model teatru posługuje się znakami osobowymi oraz ich do
pełnieniem, czyli znakami rzeczowymi. Znaki te mogą być przezroczyste
(w przypadku stosowania tak zwanej iluzji) oraz nieprzezroczyste (gdy będzie
to forma antyiluzji - czyli nabudowanie na znakach przezroczystych znaków
nieprzezroczystych), co jednak może utrudnić odbiór znaków osobowych oraz
zmniejszyć ich skuteczność w osiągnięciu celu. Celem tym ma być w idealnej
formie - performacja w znaczeniu spełniania się osoby ludzkiej, ale również
katharsis, a może też być to funkcja czysto ludyczna (np. w przypadku farsy),
która jednak wypaczy zasadniczą funkcję teatru, czyli performację.
Model antymimetyczny natomiast odpowiadać może teatrowi deziluzji
Pleśniarowicza. Nazwany jest jednak w taki sposób, gdyż termin „deziluzja”
nie oddaje w pełni znaczenia tego typu teatru. Model antymimetyczny wska
zywać będzie na akt próby usuwania bariery konwencji teatralnej - przejawu
mimesis w filozoficznym sensie, samego faktu znakowości teatru, nie zaś - jak
znaczy formant „dez-” - zasadniczy jej brak. Uważam, iż istotą teatru jako
faktu kulturowego jest jego definicyjna konwencjonalność (choćby w najszer
szym sensie) i że przez nią teatr może być tylko mimetyczny lub antymimetycz
ny. Nie znaczy to jednak, iż traci on w ostatecznym wymiarze swą cechę na
turalności, jaką jest bycie oznaką-skutkiem działań osoby ludzkiej, gdyż akt
wytworzenia konwencji (jak i jej zanegowania) już jest oznaką rozumnej natury
osoby ludzkiej. Podobnie też akt zgody na tę konwencję lub sprzeciw wobec
niej jest przejawem intelektualno-wolitywnej działalności człowieka.

polega na pominięciu faktu spełniania przez znak - obok funkcji komunikowania - również funkcji
wyrażania, która w dziełach sztuki, wytworach człowieka, szczególnie w kontynuacji chorei, jest
realizowana. I jeśli gra jest znakowaniem, a to podkreślał też Świontek, to spełniać się będzie
również funkcja wyrażania. Nieporozumienie - jak się wydaje - tkwi w wyakcentowaniu tych
funkcji. Zasadniczo jednak pragnienie „teatru deziluzji” do wyrażania się bezznakowego faktycz
nie może być tylko mrzonką.

Naśladować gest dobroci

195

DLACZEGO NIE TEATR ANTYMIMETYCZNY
Rozumienie procesu mimetycznego jako aktu poznania i zarazem wyraża
nia się - obce współczesnym twórcom, którzy chcą widzieć w sobie narzędzie
wyższych sił, a najlepiej siebie jako stwórcę - wyklucza aspiracje artystów
„amimetycznych”. Dążenia ich będą raczej próbą buntu przeciw temu, co jest
specyficznie ludzkie i nieoddzielne od natury człowieka. Wydaje się też, że
wysiłki artystów zmierzające do zanegowania wszelkiej rozumności ludzkiej,
irracjonalistyczne koncepcje sztuki swój wyjściowy punkt zawsze mają w mniej
lub bardziej bogatym i uświadomionym pojęciowaniu, a często nawet tworze
niu całościowych modeli dzieła czy idei sztuki. Dlatego też drugi model teatru
nazwałam antymimetycznym.
Wywodzi się on bowiem również z pewnych koncepcji, próbujących zane
gować znakowe zapośredniczenie poznania przez manifestację pojęć teatru
jako świata, życia, a gry aktorskiej jako czynu, codziennego lub duchowego
działania człowieka, które - według nich - nie ma nic wspólnego z konwencją
teatralną. Teatr, który chce być życiem, światem w dosłownym znaczeniu, może
być jedynie znakiem fałszywym, gdyż ignoruje różnice bytowe oraz barierę
konwencjonalności faktu teatralnego.
A.
Artaud, twórca jednego z modeli antymimetycznych - Teatru Okrucień
stwa - chciał uciec od słów, dialogów w teatrze, gdyż - według niego - są one
wytworem zbyt abstrakcyjnym. Jego zaś teatr miał być metafizyczny, to znaczy
taki, w którym działają konkretne byty, i to w sposób tak namacalny, że nadwyrężający zmysły odbiorców. Język konkretów - na przykład rekwizytów,
przestrzeni, dźwięków, aktorów - byłby jednak właściwą drogą ekspresji sce
nicznej, gdyby przeznaczony dla rozumnego człowieka był naznaczony rozum
nością, nie zaś zwierzęcością.
Nie znać też w pismach Artauda znaku świadomości potencjalności, aktu
alizowania potencjalności osobowych, a jeśli już jakichś potencjalności, to ra
czej zwierzęcych - zmysłowych i przedintelektualnych (chociaż istnienie ab
strakcyjnych idei w wypowiedziach Artauda temu przeczy). Nie może też być
mowy w tej koncepcji o intelektualnym i wolnym przygotowaniu aktów decy
zyjnych, gdyż zmiana w odbiorcy następuje w sposób automatyczny, magiczny.
Również technika gry i środki, którymi posługuje się aktor i teatr, nie miałyby
być uwikłane w żadną konwencję (po prostu krzyczy się, oślepia widzów rażą
cym zmiennym światłem i stosuje inne agresywne środki prowokacji).
Innym przykładem teatru antymimetycznego jest dzieło J. Grotowskiego.
Mityczne „Laboratorium” traktowano jako świątynię człowieka, która przede
wszystkim poucza o jego kondycji fizycznej, głosowej, o jego charakterze czy
osobowości.
W roku 1985 Grotowski rozpoczął we Włoszech praktykę sztuk rytual
nych, w oparciu o kulturę różnych rejonów świata. Cel jego przypominał
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ten, który realizował P. Brook w Mahabharacie, a również E. Barba w ciągle
zmieniającym się Theatrum M undi41. Grotowski odkrywał „na nowo bardzo
stare formy sztuki, sztuki jako drogi poznania”42. Chciał stworzyć taką formę
sztuki, która sięgałaby do wspólnych źródeł rytuału i twórczości artystycznych,
gdy sztuka nie była jeszcze autonomiczna i miała najpotężniejszą moc działa
nia. Aby dotrzeć do niej, nie potrzeba ani wiedzy filozoficznej, ani teologicz
nej, można - według Grotowskiego - odkryć ją w samym sobie, na przykład
przez chód-taniec, śpiew, pieśń. Widoczne jest więc jego sięganie do praformy
sztuki - chorei. Przeniesienie to jednak nie jest automatyczne, wymaga dojścia
dwiema alternatywnymi drogami: albo poprzez wiwisekcję siebie, albo lepiej
poprzez swój czyn: „Performer z dużej litery [sic!] - jest człowiekiem czynu.
A nie człowiekiem, który gra innego. Jest tancerzem, kapłanem, wojownikiem,
jest poza podziałami na gatunki sztuki. Rytuał to performance, akcja spełnio
na, akt”43.
Poszukiwania Grotowskiego, Barby, Brooka zmierzają więc w podobnym
kierunku. Artyści ci dążą do źródeł, do czasu i form, gdy teatr nie był jeszcze
teatrem, a więc nie istniała jeszcze konwencja teatralna, nie odróżniano
życia codziennego od przeżyć rytualnych, gdyż w autentycznym doświadcze
niu były one spojone. Chodzi w tym przypadku najprawdopodobniej o taką
formę chorei, która była zalążkiem, a więc w której nie było jeszcze podziału
na przedstawiających i widownię. Stąd dość intuicyjnie wskazywany przez
Grotowskiego „teatr wspólnoty”, w ramach tak zwanej Drugiej Reformy
Teatru, oraz „teatr ubogi”, czyli „ogołocenie teatru ze wszystkiego, co tea
trem nie jest, skupienie się na tym, co jest jego zalążkiem, rdzeniem, ob
jawiło inne bogactwo, jakby leżące już w jego istocie, to znaczy w obrębie
fachu”44. Ten „fach” - to właśnie poznanie przez aktora siebie samego po
to, by autentycznie się wyrazić. W centrum teatru Grotowskiego stanął aktor-człowiek.
Dostrzega więc twórca teatru „Laboratorium” - i jak się zdaje również
Barba i Brook - wyjątkowość człowieka w świecie, chce dociec jego losu i prze
znaczenia. Metody jednak, którymi się posługują wszyscy ci artyści, nie prowa
dzą do filozoficznych pytań o naturę człowieka, poprzestając na ich surogacie,
jakim miałoby być uogólnienie rezultatów antropologii przyrodniczej i kulturo
wej oraz psychologii, dokonane ponaddyscyplinamie według jakiejś idei lub
przyjętej wizji świata albo też jako analityczna refleksja nad faktami ogólnie
41
Rozpoczęcie pracy w roku 1982 - zakończenie około 1995. Zob. F. T a v i a n i, „Theatrum
Mundi”, 1998 (www.odinteatret.dk/ista/mundi.htm).
D | S u |l i v a n, A Prophet o f the Far Out Comes to Orange County, „Los Angeles Times”
z 2 X 1983, („Calendar”), s. 1,42. Cyt. za: J. G r o t o w s k i , Teksty z lat 1965-1969, Wydawnictwo
Centralnego Programu Badań Podstawowych, Wrocław 1990, s. 191.
43 J. G r o t o w s k i , „Performer”, polska wersja autoryzowana, w: tenże, dz. cyt., s. 214.
44 T e n ż e , Teksty z lat 1965-1969, s. 15.
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przyjmowanymi w naukach szczegółowych o człowieku, zmierzająca do odpo
wiedzi na pytania o naturę ludzką, rację i sens istnienia człowieka45.
Konsekwencją przyjęcia antymimetycznych modeli teatru są także okreś
lone środki pracy aktorskiej i reżyserskiej. Reżyser ma być instruktorem du
chowym, aktor zaś człowiekiem czynu, który rozpoczyna swe badania od ciała
i wyraża siebie również poprzez ciało. Pomiędzy przedmiotem poznania a środ
kiem wyrazu jest jednak „człowiek wewnętrzny”, „Ja-Ja”, którego doświadcze
nie - według Grotowskiego - jest warunkiem istnienia performera (człowieka
czynu).
Grotowskiego inspirowały mistyczne pisma Eckharta. Rozważając je, za
pisał w swych notatkach: „Kiedy stałem w mojej pierwszej przyczynie, nie
miałem Boga, byłem przyczyną siebie [...] Tym czego chciałem byłem ja, a czym
byłem chciałem; byłem wolny od Boga i od czegokolwiek”46.
Nie wiadomo jednak, jak pisma te Grotowski rozumiał, gdyż nie mamy
żadnego komentarza do przywołanego tekstu. W kontekście jednak poprzed
nich notatek można wysunąć tezę, iż - pomijając fakt fałszywego znaku, jakim
jest teatr antymimetyczny - człowiek - jako centrum - w tym modelu teatru
zasadniczo „rozgrywa się” na płaszczyźnie „moich”. Świadczą o tym metody
i środki stosowane przez Grotowskiego czy Brooka. W tym kontekście cytat
z mistrza Eckharta odczytać można raczej jako filozoficzne dopełnienie psycho
logicznego egotyzmu.
Kategoria autentyczności (prawdy?) w tej wizji teatru dotyczy koncepcji
człowieka spełnionego, człowieka-boga. Czyny będą autentyczne na miarę ich
podmiotu-bóstwa, natomiast nie będą znakami osobowymi, gdyż tylko pozna
nie swego istnienia i istnienia świata, uświadomienie sobie ich przygodności,
własnej potencjalnej natury, transcendowania „moich” przez „ja”, a również
działania aktualizujące zgodne z tymi aktami wewnętrznymi mogą być znakami
osobowymi.
W omówionym modelu teatru nie dojdzie do przygotowania aktów decy
zyjnych, gdyż człowiek nie musi aktualizować swych osobowych cech (nie
należy mylić tego aktu z badaniem siebie i umiejętnościami ekspresji). Wyraża
jedynie swoje „ja”, które wyczerpuje się w „moich” i z nimi. Postulowana
przez Grotowskiego performatywność nie dotyczy osobowej performacji (któ
ra możliwa jest tylko w ostatecznej perspektywie, ukazującej samej osobie
ludzkiej jej osobowy wymiar, perspektywie pełni i wiecznej aktualności w osobie Boga), lecz tylko tej, która zachodzi na linii badanie-wyrażanie „ja
= moje”.

45 Por. S. K a m i ń s k i , J. H e r b u t, hasło „Antropologia filozoficzna”, w: Leksykon filozofii
klasycznej, red. J. Herbut, TN KUL, Lublin 1997, s. 45.
46 G r o t o w s k i , „Performer”..., s. 217 (we fragmencie zachowano pisownię oryginalną).
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Mimesis poprzez poznawczy walor gwarantuje teatrowi jego konstytutywną
cechę, jaką jest konwencja teatralna. Tak twórca, jak i widz, obcując ze sztuką
mimetyczną, rozwijają swą poznawczą potencjalność47. Dla Arystotelesa
zwieńczeniem aktu mimetycznego była katharsis48. To dzięki niej dochodziło
do porządkowania także emotywnego aspektu przeżyć człowieka. Chrześcijań
ska koncepcja osoby i osobowego Absolutu zainicjowała nowe rozumienie
człowieka, które pozwoliło wyjaśnić fakt istnienia osoby i świata, w tym i dzieł
kultury. Uzasadnia ono odróżnienie świata bytów realnych od bytów intencjo
nalnych. Możemy stwierdzić więc, iż mimo w pewnym sensie autonomicznego,
bo w dużej części zmaterializowanego poza osobą ludzką istnienia dzieł kultu
ry, są one przede wszystkim zmaterializowanym duchem ludzkim. Są wyrazem
działania podmiotu osobowego i są znakiem tego ducha.
Nie każde jednak dzieło artystyczne wyraża osobowy charakter twórcy.
Aby było to możliwe, twórca i odbiorca muszą być świadomi swych niepowta
rzalnych, konkretnych i potencjalnych cech bytu osobowego i muszą podjąć
trud ich aktualizowania.
Trud taki podjął w mimetycznym modelu K. Stanisławski. Koncepcja ta, jak
się wydaje, najpełniej realizuje - z dotychczasowych idei - interpersonalną
i intrapersonalną komunikację teatralną. Pomimo frapującego tego artystę
problemu „działania słownego” czy zbliżenia życia do roli, nigdy nie znosił
on granicy między realnym życiem a rolą. Dążył raczej do naturalności niż
realizmu czy naturalizmu, a polegać to miało na wprowadzaniu w „wewnętrzne
samopoczucie sceniczne” realnego odczucia życia roli, i to nie tylko psychicz
nego, lecz i cielesnego49. Stanisławski zaznaczał: „Niech jego [dramaturga]
fabuła pozostanie. Nieodzowny jest jednakże wasz stosunek do niej. Wykonuj
cie także działania przewidziane przez autora, ale one powinny stać się waszymi
własnymi, a nie pozostawać cudzymi. Nie można szczerze przeżywać obcych
działań, stworzyć należy swoje, analogiczne do roli, wskazane przez własną
świadomość, wolę, uczucie, logikę, konsekwencję, prawdę, wiarę”50.
Stosunek aktora do postaci sprecyzuje A. M. Czechow - uczeń Moskiew
skiego Teatru Artystycznego (MCHAT), współpracujący przez szesnaście lat
z samym Stanisławskim, a w połowie dwudziestego wieku kształcący wielu
sławnych aktorów (np. Gregory’ego Pecka, Anthony’ego Quinna, Ingrid Berg
man, Marylin Monroe): „Aktor myli się, myśląc, że może zagrać rolę za po
47 Por. A r y s t o t e l e s , Poetyka 1448b 5-20, s. 319.
Por. M. A. K r ą p i e c, Od mimesis do katharsis, w: tenże, U podstaw rozumienia kultury,
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991, s. 206.
49 Por. K. S. S t a n i s ł a w s k i , Realne odczucie życia w sztuce i w roli, tłum. B. Horoszowska,
Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1954, s. 8.
50 Tamże, s. 10.
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mocą osobistych uczuć. Nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, ze jego uczucia
osobiste mówią mu tylko o nim samym i nie mogą powiedzieć o jego roli. Tylko
współczucie zdolne jest do przeniknięcia w obcą duszę”51. Czechow więc wy
raźniej niż Stanisławski podkreśla rozbieżność między bytem postaci scenicz
nej, którą nazywa nierealną świadomością, a więc bytem intencjonalnym, a bytowością samego aktora. Wydaje się jednak, że i Stanisławski miał świadomość
tej rozbieżności, skoro jego „system” polegać miał właśnie na dopasowaniu roli
do bogactwa aktora, a następnie owego bogactwa do wytworzonej już pełnej
roli i postaci. „Niech aktor nie zapomina - pisał - zwłaszcza w scenie drama
tycznej - że trzeba zawsze żyć swoją własną istotą, a nie rolą, zapożyczywszy
z niej tylko okoliczności suponowane”52.
Twórca MCHAT-u miał świadomość rozwoju aktorów, którzy po kilka
nieraz lat pracowali nad rolą aktorską. Ta żmudna praca miała służyć przede
wszystkim rozwojowi umysłu, ale twierdził on też, że „nieodzowny jest bezpo
średni, żarliwy udział emocji i woli, i wszystkich innych elementów «wewnętrznego samopoczucia scenicznego»”53. Znamienne jest, iż oczywisty wydaje się
Stanisławskiemu fakt pracy aktora nad sobą, co warunkować ma jego pracę
nad rolą. Idea kształtowania siebie stała się cechą charakterystyczną Reduty
(czy Bractwa św. Genezjusza), a o jednym z jej przedstawicieli - S. Jaraczu J. Iwaszkiewicz pisał: „Jaracz posiadał przede wszystkim niezwykle fascynującą
indywidualność”54 i dodawał: „twarz piękna” - co miało oznaczać Tołstojowską „doskonałość”. A. Grzymała-Siedlecki pisał zaś o aktorstwie Jaracza: „[...]
wielkość i chwałę zapewniło mu odtwarzanie, powiedzmy - userdecznianie
tego, co jednakowe w każdym człowieku, co niezmienne we wszelkich epokach
i identyczne pod każdą szerokością geograficzną: sfera najgłębszych uczuć
ludzkich podstawowych stanowiących o człowieczeństwie w człowieku”55.
W opiniach tych na temat aktora Reduty dają się zauważyć dwa kierunki.
Po pierwsze, aktor zachwyca swym indywidualnym bogactwem wewnętrznym
i „jest piękny”. Po drugie, bogactwo to wykorzystuje w kreacji roli - ubogaca
schematyczne pojęcia, które ją tworzą i które aspektowo odpoznaje. Nie jest
natomiast tak, jak pisał Diderot, a powtarzają za nim współcześni artyści, że
aktorzy „mogą udawać wszystkie charaktery, ponieważ sami nie mają żadne
go”56. Jaracz, podobnie jak Czechow, podkreśla istnienie refleksji towarzyszą
51 M. A. C z e c h o w , O technice aktora, tłum. M. Sołek, Wydawnictwo AKSHA, Kraków
1995, s. 124n.
52 K. S. S t a n i s ł a w s k i, Praca aktora nad rolą, tłum. W. Arct, „Pamiętnik Teatralny” 1952,
z. 4, s. 78.
53 T e n ż e , Realne odczucie życia w sztuce i w roliy s. 8.
54 Cyt. za: S. J a r a c z , O teatrze i aktorze, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warsza
wa 1962, s. 150.
55 Tamże.
56 D. D i d e r o t , Paradoks o aktorze, tłum. J. Kott, Czytelnik, Warszawa 1958, s. 72.
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cej podczas gry aktora. Jeśli natomiast w wyjątkowych sytuacjach zdarzy się, że
aktor zapomni, iż gra, to wówczas stoi on w milczeniu lub bełkocze jakieś
niezrozumiałe słowa. „To są momenty niebezpieczne i niepożądane - pisał Jakąś wiarę aktor musi dać, ale musi być to «oko», żeby wszystko stworzyło
zwartą kompozycję (!). I w życiu też jest w naszej psychice taki «kontroler»”57.
„Kontrolera” Czechow nazywa „Ja” w przeciwieństwie do „ja”, czyli świado
mości zdroworozsądkowej. „Ja” spełnia jednak funkcję nie tylko kontrolera,
lecz również jest - według Czechowa - podmiotem aktów twórczych aktora.
Dzięki „Ja” może powstać tak zwana trzecia świadomość przynależna postaci
scenicznej, tak jak ona jednak intencjonalna.
Oprócz fundamentalnej funkcji poznawczej i reflektującej, którą podkreś
lają wszyscy twórcy z kręgu szkoły aktorstwa realistycznego, artyści ci akcen
tują również realizację aktów wolitywnych. Na przykład w propozycjach ćwi
czeń Czechowa wola, współdziałając z aktami poznawczymi, warunkuje funk
cjonowanie wyobraźni wespół z uwagą, podczas ćwiczeń panowania nad wy
obraźnią. Autor podkreśla owo wzajemne oddziaływanie na każdym etapie
pracy aktora, na przykład w koncepcji aktywnego oczekiwania w ćwiczeniach
wyobraźni uczeń Stanisławskiego zaleca: „Powinieneś nauczyć się cierpliwie
czekać. Leonardo da Vinci czekał całe lata na moment, kiedy mógł wreszcie
wykończyć głowę Chrystusa w Ostatniej Wieczerzy. [...] Cóż robisz w okresie
oczekiwania? Stawiasz pytania pojawiającym się postaciom, tak jak możesz
zadawać je swoim przyjaciołom”58. Jasno widać więc współdziałanie nie tylko
poznawczej i wolitywnej aktywności człowieka, lecz nadto postulat Czechowa opierający się na idei „prawdy życiowej” - dotyczący rozwoju samej osoby
aktora. Uczenie się cierpliwego czekania bowiem nie jest niczym innym, jak
wyrabianiem w sobie cnoty cierpliwości, a cnota ta działa tak wobec wyimagi
nowanych postaci, jak i wobec drugiego człowieka. Co więcej, Czechow zaleca
nie tylko cierpliwe oczekiwanie, lecz aktywne oczekiwanie, twórcze, które
przyniesie pozytywne skutki również samej osobie aktora.
Przykładów bogacenia „moich” przez aktora z tego kręgu twórców jest
bardzo wiele. Długa, żmudna praca aktorów spod znaku modelu teatru Stani
sławskiego dotyczy przede wszystkim pracy nad sobą, a to stanowi grunt wy
tworzenia „żywej roli”. Dowodem niech będzie przykład, cytowany przez Ja
racza, rozmowy z aktorką MCHAT-u. Gdy owa aktorka oznajmiła Jaraczowi,
iż pracuje tam już cztery lata, ten zapytał ją, co dotychczas grała. Ona odpo
wiedziała, iż raz tylko atak histeryczny za sceną. Jaracz zdziwiony wykrzyknął:
„Jakto [!] i to pani wystarczyło?”. Ona na to: „O mój Panie, nigdy bym z tego
teatru nie odeszła”59. Fakt, że Jaracz mógł wyrażać na scenie prawdziwe „czło57 J a r a c z, dz. cyt., s. 71.
58 C z e c h o w , dz. cyt., s. 15.
59 J a r a c z, dz. cyt., s. 75.
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wieczeristwo” i że kobieta uaktualniała swe potencjalności w żmudnej pracy
nad sobą, rzadko nawet mogąc poświęcić rezultaty tej pracy widzom, świadczy
o ogromnej pokorze, której uczył twórca MCHAT-u60.
Wzbogacanie „moich” przez tych aktorów i przez to wpływanie na swoje
„ja” miało też wyraz w postawie odpowiedzialności za to, co robili. Odpowie
dzialności nie tylko wobec samych siebie, lecz również wobec społeczeństwa:
„Obudzone «Ja» [...] ma zdolność przewidywania reakcji widzów [...] aktor jest
zdolny do rozróżniania prawdziwych potrzeb współczesnego społeczeństwa od
wymagań wątpliwego smaku tłumu”61.1 dodawał: „Wsłuchując się w głosy do
chodzące z widowni, stopniowo uczy się być uczestnikiem życia społecznego”62.
„Ja” aktorskie może się wyrażać jedynie przez cielesność aktora - podkreś
la i Stanisławski, i Czechow. Dlatego też obaj, a szczególnie ten drugi, propo
nują ćwiczenia, które pomagają w wyrażeniu postaci, na przykład przez gest
psychologiczny. Na scenie jednak - jak podkreśla Czechow - gest ten ma być
ukryty, ma być tylko pomocny w realizowaniu gestyki samej odgrywanej po
staci. Ta zaś i stanowi twór kulturowy, i mobilizuje do aktualizowania się
aktora.
Charakterystyczne jest też, że i Stanisławski, i Czechow, i twórcy Reduty63
przywołują tak zwany wielki repertuar, głównie Szekspira (Otella, Króla Leara,
dzieła romantyzmu polskiego). Stanisławski wybór Otella do przygotowań ins
cenizacji chwali, a jednocześnie ostrzega, gdyż sama natura gatunku tragedii
dla początkujących jest nieznana. Dzieła te są wielkie artystycznie, a to znaczy,
że są ponadczasowe, ponadprzestrzenne, że zawierają bogactwo treściowe,
które rozwinie przyszłego odtwórcę. Dzieła te są też pełne, to znaczy gdy
Czechow omawia pracę zespołu teatralnego czy aktora nad kompozycją utwo
ru i ukazuje ewolucję Leara, to wprost ocenia postawy bohaterów („zły”, „peł
na światła”) w aspekcie etycznym, ukazuje proces ich dojrzewania, a to daje
aktorowi możliwość kształtowania siebie, swego niepowtarzalnego „ja”, szansę
doskonalenia się i zbliżania do wzoru-idei, do tego, kim być powinien.
W takiej całościowej i ukierunkowanej pracy aktora nie będzie mowy o za
grożeniach związanych z fascynacją złem odpoznanym w jakiejś roli. Aktor
ciągle kontroluje swoje działania - i w pracy nad rolą, i na scenie dystansuje
się wobec wykreowanej świadomości postaci. Tak o tej postawie pisze Cze
60 Karol Wojtyła pisał, iż pokora winna być odpowiedzią na Łaskę, która roznieca płomień,
„zryw” w artyście, dlatego „walka o Poezję będzie walką o Pokorę”. K. W o j t y ł a, List do Kotlarczyka z 7 X 1940 r., w: M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym. 60-lecie powstania
Teatru Rapsodycznego, oprać. J. Popiel, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Sol
skiego, Kraków 2001, s. 322.
61 C z e c h o w, dz. cyt., s. 126.
62 Tamże.
Por. List Osterwy do Limanowskiego z 2 I V 1930 r., w: M. Limanowski, J. Osterwa, Listy,
PIW, Warszawa 1987, s. 112.
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chow: „Jeżeli chcesz [...] wyzwolić swoje siły twórcze [... wypracuj] w sobie
zdolność patrzenia (do pewnego stopnia) na siebie samego w życiu z boku,
jak na kogoś obcego”64. Aktor może więc kontrolować kierunek poruszeń woli
i oceniać swoje akty decyzyjne. Kontrola ta stawia twórcę w pozycji wyjątko
wej: „nawet wówczas gdy artysta zanurza się w najmroczniejszych otchłaniach
duszy lub opisuje najbardziej wstrząsające przejawy zła, staje się w pewien
sposób wyrazicielem powszechnego oczekiwania na odkupienie”65.
W tym typie teatru oprócz wyraźnej fundamentalnej konwencji teatralnej,
która w trakcie spektaklu nie musi być w pełni uświadomiona, a która pozwala
odróżnić realność od wytworzonej fikcji, inne znaki, w tym i konwencje, dążą
do przezroczystości. Dzięki temu akty osobowe, na przykład wytwarzanie kon
wencji, podejmowanie aktów decyzyjnych, aktu darowania, czyli „bycia dla
drugiego”, działania rozwijające społeczeństwo i inne, będą czytelne dla od
biorcy i również dla nich - dla aktorów, a zarazem odbiorców, jako komuni
kacja intrapersonalna, teatr może się stać generalną próbą przed decyzjami
życiowymi.
W takim też teatrze - początkowo „zamknięte, ciemne, otoczone atmosferą
despotyzmu” miejsce, przestrzeń Leara, a potem „zamiast sali tronowej - step to burzliwy, to ckliwy i pustynny, skały”66 - poprzez działania, znaki osobowe
aktora i jego symboliczne gesty - ta przestrzeń - znak rzeczowy - może uzyskać
cechy osobowe, którymi obdarował ją aktor, może się stać nośnikiem znaków
osobowych.
Drugi, obok iluzyjnego, typ modelu mimetycznego, teatr antyiluzyjny re
prezentowany był w historii przez teatr B. Brechta. W teatrze tym znacznie
komplikuje się rozkład działań osobowych. Wydawałoby się, iż u podstaw tej
wizji teatru tkwi niepodważalna wiara w rozumność ludzką, czysty intelektualizm przeżyć osobowych.
W układzie tym nie liczy się autentyczność, prawda człowieka, lecz przyjęta
przez aktora (i cały Zespół Berliński) ideologia, która miała być przekazywana
w sposób najbardziej „obiektywny”, czyli pod pozorem komentarzy pozbawio
nych jakiejkolwiek emocjonalności. Aby uzyskać tę „obiektywność”, Brecht
proponuje technikę gry z dystansem. Celem takiej gry miała być krytyczna,
naukowa obserwacja, tejże zaś celem - perswazja ideologiczna. Każdy widz,
oglądając spektakl, musi wiedzieć, że „najwyższe wyroki dla rodzaju ludzkiego
wywalcza się na ziemi, a nie w przestworzach. W «świecie zewnętrznym», a nie
w głowach. Ponad walczącymi klasami nie może stać nikt, ponieważ nikt nie
może stać ponad ludźmi”67. Brechta nie interesuje jeden konkretny człowiek,
64 C z e c h o w , dz. cyt., s. 125n.
65 J a n P a w e ł II, dz. cyt., s. 9.
66 C z e c h o w , dz. cyt., 134n.
67 B. B r e c h t, Małe Organon dla teatru, tłum. A. Sowiński, „Pamiętnik Teatralny” 1955, nr 1,
s. 55.
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„Bo nie człowiek, lecz dwaj ludzie [!] są najmniejszą jednostką społeczną”68,
a tym bardziej nie jego świat wewnętrzny.
„Antyiluzyjność” tego teatru wynika ze świadomie podjętych działań ideo
logizacji widowni, proletariatu. Nie niweluje się przy tym świadomości podsta
wowej konwencji teatralnej, choć skutki oddziaływania teatralnej „rozkoszy”,
jak mawiał Brecht, powinny być widoczne w decyzjach partyjnych odbiorców,
już poza teatrem. Nie można jednak stwierdzić, iż zachodzi tu performacja,
a więc realne przekształcenie osoby ludzkiej ku jej doskonałości, gdyż: po pierw
sze, nie mamy do czynienia z konkretną jednostką ludzką, po drugie - człowiek
nie jest rozumiany jako osoba ludzka, lecz trybik w machinie walki społecznej,
a więc wzięty jest tylko w wymiarze społecznym, i to ideologicznym. Ze względu
na to - po trzecie - człowiek ten nie dąży do żadnego ideału (tym bardziej
duchowego), gdyż najwyższym ideałem jest ludzkość, której on sam jest cząstką.
Analiza zatem relacji „ja”-„moje” jest w przypadku tego teatru bezsensow
na, gdyż „ja” osoby w ogóle nie istnieje, a „moje” jest cząstką „nasze”. Nie ma
mowy o transcendowaniu siebie, o dochodzeniu do własnego ideału, gdyż „na
sze” jest tym ideałem i to już zaktualizowanym, doskonałym. Żadna więc z cech
osobowych, poza pewnym i niepełnym aspektem poznawczym człowieka, nie
przejawia się w grze aktorskiej w tym modelu teatru.

TEATR - SERVUS PERSONAE
Ponieważ głównym celem teatru jako ludzkiego dzieła jest udoskonalanie
samego człowieka, to formy teatru, które nie realizują tego zadania, tracą
szansę świadczenia o ostatecznych racjach istnienia osoby ludzkiej. Wcześniej
mowa była o antymimetycznym modelu teatru oraz antyiluzyjnym teatrze
B. Brechta. Problem ten dotyczy jednak również określonych gatunków czy
jednostkowych przedstawień. Farsa na przykład jest gatunkiem, w którym
„widz wyzwala się od przymusów rzeczywistości i racjonalnego myślenia”69
i w którym triumfuje cielesność postaci i aktora70. Wpisana w sztukę tego typu
koncepcja człowieka - w zależności od postawionych przez twórców akcentów
- może nie przyczynić się do rozwoju ani artysty, ani widza jako osób. Podobnie
rzecz się ma ze współczesną formą groteski, która tym różni się od tej kategorii
w twórczości na przykład Witkacego czy Becketta, że nie ma żadnych metafi
zycznych uzasadnień, a funkcjonuje jako formalny ozdobnik, odpowiadający
obecnej modzie. Lękiem też przejmują prowokacyjne formy współczesnego
68 Tamże.
69 P. P a v i s, hasło „Farsa”, w: tenże, Słownik terminów teatralnych, Zakład Narodowy imie
nia Ossolińskich-Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 146.
70 Por. tamże.
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teatru. Widz w tak zwanym teatrze alternatywnym, a obecnie także na widowni
teatru zawodowego, doznaje gwałtownych wrażeń słuchowych, wzrokowych
czy węchowych. Aktor zwraca się do niego nieartykułowanymi dźwiękami,
aby zaangażować go w artystyczny akt. Lub: aktorzy ostentacyjnie ignorują
widza, przedstawiając pornograficzne sceny. Lub: aktor wykonuje niedwu
znaczne gesty na bochenku chleba, który za chwilę aktorka rozdziera nożem.
Scena ta ma być symbolem połączenia mistyki i erotyzmu. To kilka przykładów
niewyczerpanej ludzkiej pomysłowości, której celem jest zaszokowanie widza,
aby ten... odpowiedział na najważniejsze pytania. Prowokacja, jak wynika z de
finicji, jest „podstępnym działaniem, mającym na celu nakłonienie kogoś do
określonego postępowania, zwykle zgubnego w skutkach dla tej osoby i osób
z nią związanych”71. Czasownikowe wyjaśnienie, jako pobudzanie do określo
nych działań na korzyść prowokatora72, również wskazuje na niemoralny spo
sób osiągnięcia, być może, szczytnego celu. Trzeba postawić jednak pytanie,
czy prowokacja nie podlega kategoriom moralnym. Z. Herbert skomentowałby
przywołane zachowania aktorów, wskazując na kategorię smaku.
Jeśli już jednak widz uczestniczy w przedstawieniu, z którego czasem trud
no mu wyjść, bo w sali jest ciasno i innym może przeszkodzić, to w jaki sposób
ma on obronić się przed psuciem jego zmysłu smaku - wrażliwości moralnej?
A jak obronili się goście spektaklu Fernanda Bonassiego Apokalipsa 1, 11
zaprezentowanego w salach więziennych w Wołowie, podczas którego przed
stawiono obnażone intymne części ciała, dokonano zbiorowego gwałtu na jed
nej z bohaterek przez „rozmodlonych” mężczyzn? „Kraty i grube mury nie
pozwalały na odwrót”73.
Idąc do teatru, nie chcę czuć się w nim jak intruz lub człowiek naiwny,
którym można manipulować. Do teatru zaprasza się widza - osobę - do na
wiązania istotnego życiowo dialogu, do zainicjowania komunikatu między oso
bą a osobą lub komunikatu wewnątrzosobowego.
Teatr powinien służyć człowiekowi. Jest to zadanie, przed którym stoi i au
tor, i reżyser, i aktor, i inni twórcy, i widz - słowem: teatr. Teatr ma szansę
pomóc dojrzeć człowiekowi prawdę o sobie jako osobie, dostrzec ostateczne
racje jego istnienia i pomóc mu spełnić się jako osobie. Oto jego powołanie. Ma
tę szansę tym bardziej, że może się stać dla uczestnika generalną próbą przed
niepowtarzalnym aktem życia, przed osobowym czynem.
Nie znaczy to, by teatr propagował „z trybuny” wzorce postępowania,
często zbyt oczywiste, aby angażowały poznanie i emocje widza. Przeciwnie,
najciekawsze są te sztuki, które pośrednio, w złożony sposób (taki, jak życie
*

71 Hasło „Prowokacja”, w: Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1988, s. 946.
72 Por. tamże.
73 J. R. K o w a l c z y k , Pokolenie porno w teatrzey „Rzeczpospolita” z 6 XII 2003, dodatek
„Plus-Minus” nr 49.
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ludzkie) ukazują sprawy najistotniejsze dla człowieka74. Ponadto „dzieło sztuki
może stanowić ekspresję szczególnych przeżyć i stanów artysty i nawet gdy ich
wypowiedzenie wymaga ostrych środków wyrazu, to jednak musi być w nim
zawarta ta głęboka perspektywa, która pozwala właściwie odczytać środki”75.
Tą głęboką perspektywą jest prawda o człowieku jako bycie osobowym - po
znawcza, moralna i religijna. Przez jej świadomość i realizowanie w dziele
i aktor, i widz będą mogli, nie wypaczając tej prawdy, przedstawiać (czy ob
serwować) nawet złe czy brzydkie przedmioty, nie naruszając swej osobowej
wartości i realizując się jako osoby. Dzisiejsza sztuka teatralna jako dominantę
swoją wyznaczyła jednak ostrość, różnorodność i wielość środków wyrazu,
najczęściej kosztem zasadniczego celu.
Współczesnemu teatrowi brakuje głębokiej, osobowej perspektywy, dlate
go inscenizacje, choć często fascynują nas doskonałą i urozmaiconą techniką
gry aktorskiej, zostawiają w widzu wrażenie rozczarowania. Chciałoby się ape
lować za K. Wojtyłą, aby artyści, walcząc o prawdziwą Poezję, walczyli o cnotę
Pokory76. O kształtowaniu postaw aktorów tak pisał obecny Papież, relacjonu
jąc pewne przedstawienie Teatru Rapsodycznego: „Wyczuwa się, że żywe sło
wo poetyckie jest stale przedmiotem kultu, że przed nim każdy wykonawca
pochyla się z jakąś czcią. Więcej może w tym przedstawieniu jest kultu słowa
niż kunsztu słowa. Ale wolę ten kult niż kunszt, który łatwo przechodzi w wir
tuozerię pozbawioną kultu dla słowa”77.
Teatr, jeśli zapomina, co jest jego zasadniczym celem, przeradza się w pustą
formę, choćby i świątynię, ale bez Boga78. A potrzeba nie tak wiele, na przy
kład, aby teatr był wyrazicielem piękna i zadał pytanie (zadanie podobne jak
cel prowokacji, lecz środek jest dobry moralnie) sobie i wszystkim uczestnikom
o to, „co najistotniejsze: czy człowiek jako człowiek [...] staje się lepszy, ducho
wo dojrzalszy, bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej
odpowiedzialny, bardziej otwarty na drugich, zwłaszcza dla potrzebujących,
dla słabszych, bardziej gotowy świadczyć i nieść pomoc wszystkim”79, a może
czasami podsunął dzisiejszemu zabieganemu widzowi, a może i samym twór
com, kilka propozycji odpowiedzi. Czy będzie to przekraczanie granicy wol
ności osoby-twórcy i osoby-widza?
74 Por. K. B r a u n , Teatr współczesny w poszukiwaniu sacrum, w: Dramat i teatr sakralny,
red. I. Sławińska i |n., RW KUL, Lublin 1988, s. 33-43.
75 A. S z o s t e k MIC, Sztuka a moralność, w: Sztuka - mimesis czy kreacja?, s. 65-71.
76 Por. K o t l a r c z y k , W o j t y ł a , O Teatrze Rapsodycznym, s. 322.
77 Tamże, s. 330 (w liście tym mowa jest o przedstawieniu Boskiej komedii w inscenizacji
M. Kotlarczyk a z 21 marca 1964 roku).
78 Jak mówił A. Mickiewicz o poezji J. Słowackiego. Por. List J. Słowackiego do matki
z 3 I X 1832 r., w: J. Słowacki, Dzieła wybrane, t. 6: Listy do matki, oprać. Z. Krzyżanowska, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1983, s. 73.
79 J a n P a w e ł II, Encyklika Redemptor hominis, nr 15.
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Moralny wymiar bytu osobowego istotnie wpływa na naturę dzieła człowie
ka, jakim jest teatr. Przekroczenie Arystotelesa nastąpiło dzięki chrześcijań
stwu, ale - jak się wydaje - nie na płaszczyźnie kategorii dramatycznych Stagiryty, jak chciałby Gouhier80, lecz - co również podkreśla francuski filozof w koncepcji człowieka. Nie animal rationale, lecz osoba jest twórcą i odbiorcą
dzieła teatralnego. To jej życie sceniczne czy na widowni jest znakiem bytu
osobowego, który to byt może się stać znakiem osoby Stwórcy. W tym sensie
teatr staje się misterium człowieka, które jest samą tajemnicą Boga wcielonego.
Dotknięcie tej tajemnicy, którą wyrażają fakt zaistnienia człowieka jako osoby
oraz potencjalna natura osoby, jest zasadniczą funkcją teatru, a „kto dostrzega
w sobie tę Bożą iskrę, którą jest powołanie artystyczne [...] - odkrywa zarazem
pewną powinność: nie można zmarnować tego talentu, ale trzeba go rozwijać,
ażeby nim służyć bliźniemu i całej ludzkości”81.
Oby artyści teatru dwudziestego pierwszego wieku, służąc osobie, naślado
wali gest Boga, nie uzurpując sobie jednak mocy stwarzania czy miana stwórcy,
lecz aby po zrealizowaniu głównego zadania swojego dzieła teatralnego mogli
powiedzieć, że wszystko, co uczynili, „było bardzo dobre” (Rdz 1, 31).

80 Por. G o u h i e r, L ’ceuvre theatrale, s. 40.
81 J a n P a w e ł II, List Ojca Świętego do artystów, s. 5.
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ZDRADA NAUKI - ZDRADA PRAWDY - ZDRADA
CZŁOWIEKA
Wydaje się, ze za każdą z wymienionych form zdrady nauki stoi odrzucenie
wiążącej mocy prawdy: poznaję i formułuję swój własny sąd o poznanym stanie
rzeczy, a działam tak, jakby tego poznania i sądu nie było. Poddaję prawdę woli,
nie zaś wolę prawdzie. Innymi słowy, zdrada nauki jest po prostu zdradą prawdy,
nie zaś prawd pewnego określonego rodzaju czy prawd dotyczących pewnych
wyróżnionych aspektów świata.

Przeglądając rozmaite słowniki języka polskiego, łatwo zauważyć, że termin
„zdrada” ma wyraźnie negatywne konotacje: zdrada jest czarna, haniebna, sro
motna; zdradę się knuje, snuje, popełnia; o zdradę się obwinia, oskarża, posądza;
zdrada boli, grozi, czai się wokół. Łatwo jest też wskazać przykłady zdrady w mi
łości, w polityce czy w przyjaźni. Czy można jednak mówić o zdradzie w nauce i na
czym miałaby ona polegać? Aby odpowiedzieć na to pytanie, rozpatrzymy naj
pierw fenomen zdrady, co pozwoli nam pokazać, kiedy w ogóle mamy do czynie
nia ze zdradą, a następnie przeanalizujemy formy, jakie zdrada przybiera w nauce.
W artykule będę bronić czterech zasadniczych tez: 1. Można w sposób niemetaforyczny mówić o zdradzie w nauce - może to być zdrada celu nauki, wspólnoty
naukowej i wreszcie społeczeństwa, w ramach którego nauka jest uprawiana.
2. Zdrada jednego z tych elementów staje się zdradą wszystkich innych. 3. Jeśli
odrzucimy twierdzenie, że prawdziwość można orzekać jedynie o sądach faktualnych, a zatem nie można o niej mówić w przypadku sądów moralnych, to wszystkie
formy „zdrady naukowej” dają się sprowadzić do zdrady prawdy. Odrzucenie
tego twierdzenia wydaje się konieczne, ponieważ przyjęcie g o - w imię obrony
neutralności nauki - prowadzi do zanegowania racjonalności, obiektywności, a na
wet poznawczego charakteru nauki. 4. Zdrada prawdy jest zawsze zdradą czło
wieka: auto-zdradą, gwałtem na własnym intelekcie, albo zdradą innego - wiarołomstwem, wyrzeczeniem się współczłowieczeństwa i działaniem na szkodę,
z wszystkimi konsekwencjami obu tych form, które to konsekwencje dotykają
zarówno zdradzającego, jak i tego, wobec kogo zdrada została popełniona.

FENOMEN ZDRADY
Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, czym jest zdrada. Na potrzeby
niniejszej pracy z rozważań nad tym fenomenem wykluczymy te przypadki,
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które w języku polskim określamy terminem „zdrada” lub „zdradzanie”, a któ
re sprowadzają się do mimowolnego ujawnienia czegoś, na przykład: pałające
oczy zdradziły chorobę; listy stylem zdradzały obycie i wykształcenie autora;
twarz zdradzała wzruszenie. Wykluczymy także te przypadki, gdy zdradę przy
pisujemy zwierzętom: na przykład koń rżeniem zdradził miejsce pobytu, pies
zdradził swego pana i przystał do rzeźnika. Nie podejmiemy także kwestii
zdradzenia Boga. Nasze zainteresowanie skupimy na przypadkach, gdy zdrada
jest aktem ludzkim - świadomym i wolnym działaniem człowieka wobec pew
nego przedmiotu. Zdrada jest czynem moralnie złym, czymś nagannym, co nie
powinno mieć miejsca. Do zdrady można namawiać, ale się jej nie zaleca;
zdradę się zarzuca, nie przypisuje się jej zaś jako zasługi; trudno też sobie
wyobrazić, by określenie „zdrajca” było komplementem, a zdrajca - choć nie
raz sowicie wynagradzany - był darzony szacunkiem i zaufaniem nawet przez
tych, którym swoją zdradą się przysłużył. Zdrajca to wiarołomca, ktoś, kto
zawiódł zaufanie, sprzeniewierzył się, odstąpił. Nosi się piętno zdrajcy. Kiedy
więc człowiek może popełnić zdradę i wobec kogo lub czego?
Wydaje się, że co najmniej trzy warunki muszą zostać spełnione, aby można
było przypisać komuś zdradę. Po pierwsze, człowiek może popełnić zdradę
wobec kogoś lub czegoś, jeśli ma wobec nich trwałe zobowiązanie lub ponosi
za nich odpowiedzialność. Przypomnijmy w tym miejscu wprowadzone przez
Hansa Jonasa odróżnienie dwóch sensów terminu „być odpowiedzialnym za”,
które można by nazwać formalnym i metafizycznym. W sensie formalnym
działający jest odpowiedzialny za swoje działanie bez względu na to, jakie były
jego cele i czy zostały osiągnięte oraz czy sam działający ową odpowiedzialność
akceptuje. W sensie metafizycznym działający jest odpowiedzialny za byty,
które - jeśli działający odpowiedzialność tę podejmuje - wyznaczają cele dzia
łania i normy wskazujące, które działania można uznać za moralnie dopusz
czalne, nakazane i zakazane1. Różne są źródła odpowiedzialności metafizycz
nej: naturalne, bez wykonywania szczególnych aktów podejmowania odpowie
dzialności - jak w przypadku odpowiedzialności rodziców za dzieci czy Pola
ków za Polskę; czysto prawne, gdy szczególnym aktem przyjmujemy na siebie
konkretną odpowiedzialność - jak w przypadku odpowiedzialności zarządcy za
nieruchomość czy nauczyciela za klasę. Niezależnie jednak od tego, z jakiego
źródła płynie owa odpowiedzialność metafizyczna, jest ona źródłem zobowią
zania, by działać na korzyść i dla dobra owego bytu, za który ponosi się od
powiedzialność. Zdrada byłaby więc świadomym działaniem na szkodę tego
bytu. Obcemu możemy wyrządzić krzywdę, ale nie możemy go zdradzić. Krót
ko mówiąc, zdradzić możemy tylko to, z czym pozostajemy w szczególnej relacji
„bycia odpowiedzialnym za” czy „bycia zobowiązanym wobec”.
1
Zob. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum.
M. Klimowicz, Wydawnictwo „Platan”, Kraków 1996.
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Drugi warunek, który musi zostać spełniony, aby można było przypisać
komuś zdradę, ujawni się, gdy rozpatrzymy, za jakie byty bierzemy odpowie
dzialność. Status ontyczny owych bytów jest bardzo różny, ale wszystkie są
przez działającego ujmowane jako pewne rzeczywiste dobro, które powinno
być chronione, a którego pomyślność, rozwój, a nawet istnienie zależą od na
szej woli i aktywności. Dobrem takim jest ojczyzna, naród, przyjaźń, miłość,
małżeństwo, rodzina, zaufanie między ludźmi. Ten fakt zależności bytu-dobra
od naszego działania zobowiązuje nas do czynienia tego, czego dobro owego
bytu wymaga. Zdrada byłaby więc krzywdą wyrządzoną dobru - świadomym
działaniem na szkodę tegoż dobra, niedochowaniem wierności dobru, które
zostało powierzone działającemu. Nie znaczy to, że działający nie może się
pomylić, uznając pewien byt za rzeczywiste dobro. Zauważmy więc, że o zdra
dzie mówimy wtedy, gdy ktoś sprzeniewierza się komuś (lub czemuś), nie
przestając owego kogoś (czegoś) za rzeczywiste dobro uważać. Załóżmy, że
członek gangu - uznawszy, iż dotąd błądził, uważając gang za rzeczywiste dobro
- wycofuje się z niego, a nawet współpracuje z policją. Zdrajcą okrzykną go
niewątpliwie inni członkowie gangu - ci, którzy wciąż uważają gang za coś
dobrego, za coś, co zasługuje na dalsze istnienie i rozwój. Ci jednak, którzy
uważają gangi za raka na ciele społeczeństwa, nie nazwą tego człowieka zdraj
cą, a raczej nawróconym. Opowiedzenie się po stronie sprawiedliwości nie jest
zdradą zła, lecz powrotem do dobra. Inny jest przypadek kogoś, kto otwiera
bramy oblężonego miasta wrogim wojskom. Ojczyzna czy naród nie przestają
być przez owego człowieka uznawane za dobro zobowiązujące do wierności;
nie stwierdza on pomyłki co do faktyczności dobra, lecz po prostu ignoruje ten
fakt dla majątku, stanowiska czy przywilejów.
Powyższy przykład pozwala sformułować jeszcze jeden warunek zasadnego
przypisywania komuś zdrady i piętnowania kogoś jako zdrajcy. Zdrajca wyrzą
dza krzywdę wyższemu dobru, by posiąść niższe: narodowi w zamian za przy
wileje, rodzinie w zamian za cielesną przyjemność, osobie w zamian za pienią
dze. Oto dowódcy garnizonów dwóch oblężonych miast podejmują decyzję
0 poddaniu się. Jeden czyni tak dlatego, że rozpatrzył wszystkie możliwości
1 uznał dalszą obronę za niemożliwą, a liczy, że w danym momencie wynego
cjuje rozsądne warunki kapitulacji; drugi dowódca poddaje się, bo oblegający
miasto wróg zapłacił mu za to i zagwarantował osobistą nietykalność. Choć
pierwszemu można zarzucić brak wiary czy tchórzostwo, nie napiętnujemy go
jako zdrajcy ojczyzny. Drugi na piętno zdrajcy zasługuje, nawet jeśli znajdzie
my jakieś okoliczności łagodzące. Zdradą nie będzie natomiast zrzeczenie się
odpowiedzialności za pewne dobro, gdy dochodzi do konfliktu odpowiedzial
ności. Trudno napiętnować jako zdrajcę kogoś, kto dobro ojczyzny przedłożył
nad dobro instytucji, dla której pracował.
Podsumujmy nasze rozważania. By zasadnie przypisywać komuś zdradę
kogoś lub czegoś, muszą być spełnione trzy warunki: pierwszy - dana osoba
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musi być w sensie metafizycznym odpowiedzialna za pewien byt; drugi - ów byt
musi być przez nią rozpoznany jako dobro; trzeci - uzasadnieniem działania na
szkodę tego dobra musi być pożądanie niższego dobra. Spróbujmy zatem od
powiedzieć teraz na pytanie, czy w opisanym sensie można mówić o zdradzie
w nauce, a jeśli tak - to na czym ta zdrada miałaby polegać.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NAUKĘ JAKO DOBRO DLA CZŁOWIEKA
Twierdzenie, iż naukowiec jest odpowiedzialny za naukę, nie budzi szcze
gólnych kontrowersji. Nauka jest bytem, którego istnienie i rozwój zależą od
woli i działania tych, którzy się jako naukowcy zadeklarowali. Niektórzy myś
liciele uważają nawet, że ten, kto postanawia zostać naukowcem, implicite
zawiera kontrakt ze społeczeństwem - finansującym przecież naukę - iż naukę
będzie rozwijał. Ideę tę - choć nie odwołując się do terminu „kontrakt” wyraził w swoim raporcie dla prezydenta USA Vannevar Bush2. Nauka uwa
żana jest za pewne dobro, które powinno być promowane. Jak zauważa Stefan
Amsterdamski, nauka nie może się rozwijać bez odpowiednich warunków
zewnętrznych, gwarantujących autonomię instytucji naukowych co do wyboru
przedmiotu i metody badań oraz możliwość publikowania wyników i niekaral
ność błędów poznawczych3. W tym sensie nie tylko sami naukowcy, ale także
społeczeństwo jest odpowiedzialne za rozwój nauki. Niekontrowersyjne jest
także twierdzenie, że nauka jest rozpoznawana jako dobro dla człowieka. Speł
nione są więc warunki, by można niemetaforycznie mówić o zdradzie nauki.
Byłaby ona świadomym, dobrowolnym i motywowanym pożądaniem niższego
dobra działaniem na szkodę nauki, mimo podjęcia odpowiedzialności za jej
rozwój i mimo przekonania, że nauka jest dobrem dla człowieka. Na czym
jednak miałaby owa zdrada nauki polegać?
Ze względu na podmiot ponoszący odpowiedzialność za naukę można wy
różnić zdradę nauki popełnioną przez społeczeństwo i zdradę popełnioną przez
samych naukowców. Oba te rodzaje zdrady wzajemnie się warunkują, w niniej
szych rozważaniach jednak podejmiemy jedynie problem zdrady nauki przez
naukowców.
Wydaje się, że można wymienić co najmniej cztery formy zdrady nauki:
oszustwo naukowe, plagiaty i inne działania naruszające integralność wspólno
ty naukowej, rozwijanie antynauki (zwanej eufemistycznie nauką alternatyw
ną) oraz moralnie niedopuszczalne badania naukowe. Przyjrzyjmy się kolejno
tym formom zdrady nauki.
2 Zob. V. B u s h, Science - The Endless Frontier. A Report to the President, July 1945, United
States Govemment Printing Office 1945 (http://wwwl.umn.edu/scitech/assign/vb/VBushl945.html).
3 Por. S. A m s t e r d a m s k i , Nauka i wartości, w: tenże, Tertium non datur?, PWN, Warsza
wa 1994, s. 129-146.
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Naukowiec zobowiązany jest do realizowania celu nauki: dostarczania rze
telnej wiedzy. Filozofowie nauki dyskutują o tym, co należy rozumieć przez
wiedzę, jaka jest relacja teorii naukowych do świata czy też o tym, na czym
polega racjonalne uzasadnienie tez naukowych. Niezależnie jednak od roz
strzygania sporów filozoficznych nauka uznawana jest za p o z n a w a n i e
ś w i a t a . Pomińmy w tym miejscu spór o status nauk humanistycznych. Nauki
przyrodnicze i - przynajmniej w części - społeczne mają odkrywać prawa rzą
dzące określoną dziedziną rzeczywistości i wyjaśniać ją. Innymi słowy, twier
dzenia naukowe mają głosić, jak jest i dlaczego jest tak, jak jest - mają być
prawdziwe w klasycznym sensie tego słowa. Fakt pojawiania się błędów po
znawczych czy radykalnych zmian teorii ani nie stanowi argumentu przeciwko
uznaniu prawdy za cel nauki, ani nie podważa sensowności nauki jako przed
sięwzięcia poznawczego. Dopiero uznanie - jak czynią to filozofowie postmo
dernistyczni - iż człowiek nie jest zdolny poznać rzeczywistości, a potrafi jedy
nie konstruować kolejne narracje, ani lepsze, ani gorsze niż wcześniejsze, ale po
prostu inne, wśród których nauka niezasłużenie zajmuje wyróżnioną pozycję,
czyni naukę rozumianą jako poznanie przedsięwzięciem nieracjonalnym. Ana
lizą powyższego stanowiska - będącego również swoistą formą zdrady nauki zajmiemy się w dalszej części rozważań.
Najprostszą formą zdrady nauki jest podporządkowanie celu nauki - po
znania - celom osobistym czy instytucjonalnym w sytuacji, gdy jednoczesna
realizacja obu tych celów nie jest możliwa. Zdrada przybiera wtedy formę
oszustwa naukowego, którym jest: fabrykowanie danych (ang. forging); „przy
rządzanie” (ang. cooking) raportów z eksperymentów w taki sposób, aby uzys
kać pożądany wniosek; „wygładzanie danych” (ang. trimming), czyli pomijanie
pewnych wyników, tak by ukryć niepewność wniosku. Oszustwo naukowe jest
zdradą celu nauki, a więc zdradą prawdy: jako wiedzę ogłasza się tezy, które
faktycznie nie ukazują, jaki jest badany świat, i nie wyjaśniają tego świata.
Fabrykowanie danych jest przypadkiem najbardziej oczywistym. W tygod
niku „Wprost” opisano taki właśnie przypadek: genialny fizyk i jeden z najpo
ważniejszych kandydatów do Nagrody Nobla, Jan Hendrik Schon, w szesnastu
spośród dwudziestu czterech opisów swoich najgłośniejszych eksperymentów
podał te same sfabrykowane dane4. Fabrykowanie danych stwierdzają też kon
trole prowadzone przez komisje etyczne w instytucjach naukowych między
innymi w Wielkiej Brytanii i w USA. Badacze zajmujący się zjawiskiem oszu
stwa naukowego podają różne jego motywy: chęć zdobycia lub utrzymania
prestiżu („w nauce nie ma srebrnych medali”), pozyskania sponsorów, osobiste
korzyści finansowe czy awans w ramach instytucji. Oszustwo zawsze jednak jest
4 Zob. Z. W o j t a s i ń s k i , Nauka oszustów, „Wprost” z 1 XII 2002.

212

Agnieszka LEKKA-KOW ALIK

działaniem na szkodę nauki w tym sensie, że w zamian za doraźne korzyści
naukowiec przestaje odkrywać, a zaczyna wytwarzać, a więc świadomie i do
browolnie przestaje realizować cel, do którego realizacji się zobowiązał i który
uznał za dobry. Zauważmy przy tym, że ocena fabrykowania wyników jako
zdrady nauki nie jest motywowana fałszywością rzekomych danych. Wyobraź
my sobie sytuację, gdy naukowiec publikuje dane wzięte „z sufitu” jako wyniki
eksperymentu i przez przypadek owe dane są takie właśnie, jakie byłyby, gdyby
eksperyment został rzetelnie przeprowadzony. Czy uznalibyśmy, że ów nauko
wiec nie sfabrykował danych? Z pewnością nie. Co najwyżej moglibyśmy
stwierdzić, że mu się udało, albo westchnąć z ulgą, że nie doprowadził swoim
działaniem do tylu szkód, do ilu mógł doprowadzić.
Zdrada prawdy jako celu działania naukowego przy bliższej analizie oka
zuje się również zdradą całej wspólnoty uczonych. Ujawni się to, gdy uświado
mimy sobie, że przez naukę rozumiemy co najmniej trzy różne, choć współza
leżne od siebie byty: wiedzę o określonych cechach; poznanie szczególnego
rodzaju; system społeczny (instytucje), w ramach którego poznanie to jest pro
wadzone, a wiedza rozpowszechniana. W systemie tym w toku rozwoju wypra
cowano reguły postępowania wiedzotwórczego, kontroli wyników i kształcenia
nowych adeptów. Nie znaczy to, że owe reguły muszą być niezmienne. Według
Dudleya Shapere’a nauka jest systemem społecznym, w którym bezustannie
uczymy się czegoś nowego o świecie, a zarazem uczymy się uczyć - opracowy
wane są nowe metody, ulepszane te znane poprzednio, odrzucane te, w których
zauważono błąd5. Tymczasem fabrykowanie danych jest odrzuceniem nauko
wych procedur wiedzotwórczych i kontrolnych bez poinformowania o tym
wspólnoty uczonych i bez podania uzasadnienia tegoż odrzucenia, uzasadnie
nia, które pokazywałoby, iż nowo zaproponowane procedury lepiej służą rea
lizowaniu celu nauki.
Zdrada prawdy-celu nauki poprzez fałszowanie czy fabrykowanie danych
jest więc zarazem zdradą wspólnoty uczonych: działaniem na jej szkodę, mimo
że wspólnota ta rozpoznawana jest jako pewne dobro - jako kompetentne
środowisko, w którym skutecznie realizowany jest cel nauki, i mimo że nauko
wiec, wchodząc do tej wspólnoty, podejmuje za nią odpowiedzialność. Nauka
jako poznanie jest bowiem działaniem zbiorowym co najmniej dlatego, że wy
niki przeprowadzonych eksperymentów zakładane są przy opracowywaniu na
stępnych. Projekty badawcze oparte na wynikach „z sufitu”, zafałszowanych,
zdeformowanych, nie pozwolą zdobyć rzetelnej wiedzy. We wspomnianym
wcześniej artykule Nauka oszustów opisano przypadek dobrze ilustrujący po
wyższe rozważania: japoński archeolog z Uniwersytetu Tohoku, Shinichi Fujimura, „odkrywał” zakopane przez siebie przedmioty, zyskując dzięki tym „od
kryciom” sławę i opinię poważnego badacza. Sfałszował ponad czterdzieści
5 Zob. D. S h a p e r e, Reason and the Search for Knowledge, Reidel, Dordrecht 1984.
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wykopalisk. Jego oszustwa podważyły wiarygodność japońskiej archeologii i na
nowo trzeba będzie napisać podręczniki prehistorii Japonii. Zmarnowany zos
tał w ten sposób potencjał wspólnoty - finanse, entuzjazm, praca - i podważone
zostało wzajemne zaufanie, bez którego nie może powieść się żadne wspólne
przedsięwzięcie.
Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu aspektowi tej zdrady nauki. Ktoś, kto
deklaruje się jako naukowiec - nawet jeśli nie jest formalnie pracownikiem
instytucji naukowej - bierze na siebie obowiązek odkrywania i rozpowszech
niania rzetelnej wiedzy. Na wiedzy tej opierają się nie tylko inni naukowcy, ale
także lekarze, inżynierowie, rolnicy, ekonomiści, politycy. Innymi słowy, wie
dza naukowa jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na funk
cjonowanie całego społeczeństwa i poszczególnych jego systemów. Trudno
uznać powyższe twierdzenie za kontrowersyjne - wyraża ono fakt, na który
powołują się niemal wszyscy dyskutujący o nauce. Ogłaszanie sfałszowanych
czy sfabrykowanych wyników jest świadomym i dobrowolnym działaniem na
szkodę społeczeństwa - jest marnowaniem środków, które społeczeństwo
przeznacza na rozwój nauki, nadużywaniem zaufania społecznego i wreszcie
skazywaniem społeczeństwa na skutki oparcia planów działania na fałszywych
danych. Zdrada prawdy okazuje się więc nie tylko zdradą wspólnoty uczonych,
ale także zdradą społeczeństwa, którego owa wspólnota jest częścią.
PLAGIATY I INNE DZIAŁANIA GODZĄCE W INTEGRALNOŚĆ
WSPÓLNOTY NAUKOWEJ
Zjawisko przypisywania sobie cudzych osiągnięć lub ich deprecjonowania
jest rozpowszechnione bardziej, niż się nam wydawało. Przybiera ono najróż
niejsze formy: przedstawiania cudzych wyników (tekstów) jako własnych (pla
giat), nieuzasadnionego wpisywania własnego nazwiska na listę autorów pracy,
pokątnego organizowania funduszy na finansowanie własnych projektów, blo
kowania czyjegoś awansu. Soqologowie nauki wskazują rozmaite powody tego
stanu rzeczy: profesjonalizację nauki (uprawianie nauki związane z pobiera
niem pensji), rosnące koszty badań i konkurencję o fundusze, indywidualne
pragnienie sławy. Na pierwszy rzut oka działania takie nie stanowią zdrady
prawdy jako celu nauki: z punktu widzenia rzetelności wiedzy nie ma przecież
znaczenia, kto dany wynik osiągnął i kto figuruje jako autor pracy. W tym
sensie na przykład plagiat nie zagraża bezpośrednio rozwojowi nauki tak, jak
zagraża mu oszustwo. Nie ma natomiast wątpliwości, że działania te szkodzą
wspólnocie naukowej, podważając wzajemne zaufanie naukowców i możliwość
owocnej współpracy między nimi. Zaufanie i współpraca są bowiem warunka
mi, bez których trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie jakiegokol
wiek systemu społecznego. Naruszenie tych warunków można uznać za zdradę
wspólnoty naukowej w tym sensie, że jest ono działaniem na jej szkodę, po
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dejmowanym w zamian za korzyści finansowe, sławę czy stanowisko, chociaż
naukowiec - jako naukowiec - jest za wspólnotę naukową odpowiedzialny.
Odpowiedzialność tę stwierdzają wyraźnie wszystkie opracowane dotąd ko
deksy zawodowe poszczególnych dyscyplin naukowych.
Zdrada wspólnoty naukowej jest przy tym zdradą społeczeństwa, które
uznając cel nauki za wartościowy i godny realizacji, finansuje funkcjonowanie
tejże wspólnoty i gotowe jest w różnych sprawach podporządkować się eksper
tyzie uczonych, a członkom wspólnoty naukowej przyznaje określone przywile
je, co oznacza, że przynależność do wspólnoty uczonych traktuje jako profesję6.
Akceptując swoją wyróżnioną społecznie pozycję, wspólnota naukowa przyjmu
je zarazem odpowiedzialność za społeczeństwo i za skutki, jakie społeczeństwu
przynosi rozwój naukowy. Nie chodzi przy tym o zastosowania odkryć nauko
wych, chociaż i to stanowi problem wart głębszych analiz. Skutki dla społeczeń
stwa wywołuje zarówno naukowy proces poznawania, na przykład eksperymen
towanie, jak i rozpowszechnianie zdobytej wiedzy, która może radykalnie zmie
nić nasze widzenie istotnych spraw czy otworzyć nowe możliwości działania.
Plagiat, nieuzasadnione żądanie współautorstwa czy utrącanie projektów wyra
żających inny punkt widzenia podporządkowują poznawcze cele nauki celom
prywatnym i są oszustwem nie tyle poznawczym, ile zawodowym.
Przy bliższej analizie działania takie okazują się także zdradą prawdy, i to
w podwójnym sensie: po pierwsze, są działaniami skierowanymi przeciwko
celowi nauki, ponieważ grożą likwidacją korzystnych warunków jej uprawiania,
a po drugie - oznaczają ignorowanie prawdziwych sądów, i to sądów sformu
łowanych przez samą naukę. Psychologowie pracy twierdzą - powołując się na
wyniki badań naukowych - że skuteczność działań w ramach instytucji jest
zależna od wzajemnego zaufania i od przestrzegania elementarnych zasad
współpracy. Naukowiec, który w ramach instytucji nauki działa wbrew tym
zasadom, osłabia skuteczność poszukiwania i rozpowszechniania rzetelnej wie
dzy, a nawet rzetelność tej wiedzy, jeśli proces jej poszukiwania czy rozpow
szechniania uzależnia od osobistych korzyści. Nie ma przy tym znaczenia, czy
chodzi tu o działania podejmowane przez indywidualnego naukowca czy całą
instytucję.
ANTYNAUKA
Swoistą postacią zdrady nauki jest zanegowanie poznawczego celu nauki,
które głoszą filozofowie i socjologowie nauki wywodzący się z postmodernizmu.
Dla niektórych spośród nich nauka to jedna z możliwych narracji, opowieść
pośród innych opowieści. Jasno wyraża tę tezę Kenneth J. Gergen twierdząc,
6
Z ob.D .G . J o h n s o n , Forbiddenknowledge>„TheMonist” 79(2),red.B.Smith, A.Lekka-Kowalik, D. Schulthess, s. 197-217.
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że każdy styl czy rodzaj literacki funkcjonuje zgodnie z lokalnymi regułami lub
konwencjami, a sposób, w jaki rozumiemy przedmioty reprezentacji, w dużym
stopniu determinuje owe konwencje. Literatura naukowa nie dostarcza więc
bardziej adekwatnego obrazu rzeczywistości niż fikcja7. Dla innych nauka to
zbiór modeli pożytecznych dla określonej grupy społecznej. Krytyka obecnie
uprawianej nauki zmierza w kierunku pokazania, że naukowe teorie obarczone
są przesądami swych twórców, na przykład rasizmem, seksizmem czy eurocentryzmem. Tymczasem wszystkie modele są równouprawnione, ponieważ nie
istnieje nic takiego jak Prawda. Nie ma więc powodu, by mówić o jednej nauce
czy też nadawać uprzywilejowaną pozycję jednemu sposobowi uprawiania na
uki. Helen Longino wprost proponuje, aby rozwijać naukę feministyczną, ste
rowaną przez społeczne i kulturowe wartości feministyczne; ale możliwe są też
inne „nauki”, sterowane przez inne kompleksy wartości8. Nauka nie ma bowiem
celów poznawczych - jest instrumentem służącym wyzwoleniu grup dotąd spo
łecznie uciśnionych, na przykład kobiet, czarnych czy homoseksualistów9.
Nauka nie jest poznaniem ani wyjaśnianiem rzeczywistości, ale konstruo
waniem pożytecznych modeli; nie ma więc nauki i pseudonauk, ale jest nauka
oficjalna i nauki alternatywne (np. astrologia, chiromancja, feministyczna teo
ria sztuki, postmodernistyczna fizyka). Paradoksalnie, tezy te i im podobne
głoszone są przez ludzi z tytułami naukowymi z uniwersyteckich katedr jako
naukowe (filozoficzne, sozologiczne, psychologiczne) poznanie tego, czym jest
nauka, i w tym sensie ludziom tym można przypisać zdradę nauki. Jako na
ukowcy należący do wspólnoty naukowej i cieszący się społecznymi przywile
jami profesjonalistów działają bowiem na szkodę i wspólnoty naukowej, i nauki
jako dążenia do prawdy o otaczającym nas świecie. Po pierwsze, odmawiają oni
prawdzie miejsca w nauce lub co najmniej traktują prawdę jako jedną z war
tości, które mają konkurować o społeczne poparcie. Po drugie, głoszą oni choć rzadko wprost - iż członkowie wspólnoty naukowej są w gruncie rzeczy
hochsztaplerami, ponieważ to, co głoszą, nie jest rezultatem poznania, jak
przedstawione jest to ludziom i instytucjom finansującym badania, ale rezulta
tem ich osobistych czy społecznych uprzedzeń. To, czy powyższe teorie fak
tycznie przyczyniły się do spadku nakładów na naukę, należałoby zbadać em
pirycznie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że teorie te podważają społeczny
status nauki jako systemu społecznego i jako profesji. Podważają też sensow
ność nauki jako przedsięwzięcia poznawczego, chociaż głoszące je osoby -

7 Zob. K. J. G e r g e n , The social constructionist movement in modem psychology, „American
Psychologist”, 40 (1985) nr 3, s. 266-275.
8 Zob. H. L o n g i n o , Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Re
search, Princeton University Press, Princeton 1990.
9 Zob. np. E. A n d e r s o n, Feminist epistemology: an interpretation and defense, „Hypatia”
10(1995) nr 3, s. 50-84.
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z tytułami profesorskimi i piastujące stanowiska w szkołach wyższych - wzięły
odpowiedzialność za rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy.
Nie znaczy to bynajmniej, że przedstawiciele „nowej nauki” rezygnują z wy
korzystywania wyników nauki oficjalnej, a czynią to tym chętniej, że nie krę
pują ich rygory logiczno-metodologiczne. Gerald Holton nazywa wszystkie
tego typu zjawiska antynauką10, wskazując przy tym na swoistą rebelię przeciw
ko nauce w końcu dwudziestego wieku1 . „Nowa nauka” nie jest bowiem
jakimś rodzajem oszustwa naukowego. Gdyby wziąć na serio powyższe tezy,
w „nowej nauce” oszustwa popełnić się nie da - po prostu skonstruowany
zostanie kolejny model, tak jak w sztuce powstają kolejne dzieła. Co najwyżej
pozostanie problem plagiatu.

NIEDOPUSZCZALNE MORALNIE BADANIA NAUKOWE
Analiza antynauki, oszustwa czy plagiatów ukazała, że działania te mają
znamiona przypisywane zdradzie. Są działaniami na szkodę nauki rozpoznanej
jako pewne dobro, za które naukowiec jako naukowiec jest odpowiedzialny,
a przy tym działaniami podporządkowującymi cele poznawcze nauki innym, na
przykład zdobyciu sławy, stanowiska, pieniędzy czy nawet „wyzwoleniu spo
łecznie prześladowanych”. Co więcej, analiza ta pokazała, że zdrada celu nauki
jest zarazem zdradą wspólnoty naukowej i społeczeństwa, w ramach którego
nauka funkcjonuje, zdrada wspólnoty zaś jest zdradą i społeczeństwa, i prawdy
jako celu nauki.
Przyjrzyjmy się jeszcze jednej formie zdrady nauki: moralnie niedopusz
czalnym badaniom naukowym. I one - chociaż na pierwszy rzut oka wydają się
co najwyżej zdradą społeczeństwa - przy bliższej analizie okazują się zdradą
prawdy i zdradą wspólnoty naukowej. Mówimy tu o tych przypadkach, w któ
rych działania rzetelne poznawczo wydają się nieakceptowalne z moralnego
punktu widzenia. Wśród nich wymienia się: eksperymenty na ludziach, którzy
nie są w stanie udzielić świadomej i dobrowolnej zgody na uczestnictwo w ba
daniach lub zgoda ta wymuszona jest okolicznościami; badania naruszające
integralność jakiejś grupy; wykorzystywanie moralnie niedopuszczalnych me
tod badawczych; eksperymentowanie na zwierzętach (chodzi tu zwłaszcza o tak
zwany brak proporcji między zyskami poznawczymi a cierpieniem zwierząt);
naruszanie prywatności; prowadzenie eksperymentów bez analizy ryzyka, któ
re niosą one dla człowieka i dla środowiska. Oczywiście lista ta nie jest kom
pletna, ale wymienione przykłady dobrze ilustrują obszar rozważań. Czy wy
10 Zob. G. H o l t o n , Science and Anti-science, Harvard University Press, Harvard 1993.
11 Zob. t e n ż e , Einstein, History, and Other Passions. The Rebellion against Science at the
End o f the Twentieth Century, American Institute of Physics Press, Woodbury, NY 1995.

Zdrada nauki - zdrada prawdy - zdrada człowieka

217

mienione przypadki pokazują, że niekiedy w nauce mamy do czynienia z kon
fliktem wartości? Czy naukowiec skazany jest na permanentną schizofrenię:
jako naukowiec proponuje pewną metodę badania jako najlepszą z dostępnych,
ale jako obywatel stanowczo protestuje przeciwko jej zastosowaniu? Czy musi
zdradzić naukę, aby chronić społeczeństwo? Na pierwszy rzut oka wydaje się,
że wspomniane wyżej moralnie niedopuszczalne eksperymenty, ignorowanie
ryzyka czy nieinformowanie społeczeństwa o możliwych konsekwencjach
określonych eksperymentów są tylko zdradą społeczeństwa, w tym sensie, że
naukowiec, który dokonuje takich eksperymentów, świadomie działa na szko
dę społeczeństwa (lub jego części), chociaż uznaje owo społeczeństwo za pewne
dobro. Działa on jednak w imię zdobycia i rozpowszechnienia prawdy, a więc
wydaje się realizować cel nauki - zaniechanie eksperymentu byłoby zdradą
nauki. Czy wobec tego naukowiec staje niekiedy przed dylematem: zdradzić
prawdę czy pozostać wiernym moralności?
Odpowiedź negatywna stanie się oczywista, jeśli zauważymy, że naukowiec
nie jest odpowiedzialny jedynie za prawdę w nauce, ale za prawdę po prostu, do
jakiejkolwiek dziedziny by ona nie należała. Rozważmy dla przykładu ekspe
ryment - a podobne prowadzone były w nazistowskich obozach koncentracyj
nych - którego celem było zbadanie wpływu temperatury na organizmy, w tym
na organizm człowieka. W ramach eksperymentu zamrażano stopniowo pewną
liczbę ludzi, ustalając moment ustania funkcji życiowych. Wyniki takiego eks
perymentu można uznać za rzetelne poznawczo, jeśli nie popełniono elemen
tarnych błędów metodologicznych. Czy był to więc wspaniały eksperyment
naukowy, tyle że - niestety - niemoralny? Bynajmniej. Aby móc przeprowa
dzić taki eksperyment, badacz musiał zignorować swoje własne sądy dotyczące
przedmiotu badania, sądy dotyczące tego, czym - a raczej kim - jest zamrażany
organizm. Owszem, z punktu widzenia nauki prawdą jest, że był to organizm
ludzki, ale prawdą jest także - choć być może nie-naukową w sensie science,
a na przykład filozoficzną - że była to osoba, która ma niezbywalne prawo do
życia, i prawdą jest, że naukowiec powinien to prawo respektować. Aby wy
konać wspomniany eksperyment, naukowiec musiał postąpić wbrew tej praw
dzie. Własnym sądem uznał, iż przedmiotem badania jest człowiek-osoba i że
fakt ten musi być wzięty pod uwagę przy planowaniu eksperymentu. Jeśli na
ukowiec zaplanował i przeprowadził eksperyment tak, jakby przedmiot jego
badania osobą nie był - odrzucił własny sąd. Popełnił więc oszustwo swoistego
rodzaju - oparł eksperyment na fałszu, „przykroił” dane tak, by znikła z nich
dana o osobowym charakterze przedmiotu badań. Złe moralnie eksperymenty
okazują się więc zdradą prawdy, a przez to również zdradą nauki.
Co więcej, złe moralnie eksperymenty są też działaniami na szkodę wspól
noty naukowej, ponieważ podważają status nauki jako dobra społecznie uzna
nego i wartego społecznego poparcia, także finansowego, a zarazem na szkodę
autonomii nauki. Nie jest to bynajmniej „teoretyczne” zagrożenie - na jego
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istnienie wskazuje już sama wszechobecność komitetów etycznych. Zespoły
naukowców, etyków i tak zwanych szarych ludzi wyrażają zgodę na realizację
takich czy innych projektów badawczych, ponieważ społeczeństwo przestało
ufać naukowcom. Zdaniem Davida Gustona moralnie niedopuszczalne bada
nia naukowe doprowadziły do podważenia idei społecznego kontraktu, na
10
której opierało się rozumienie miejsca nauki w społeczeństwie . W tym właś
nie sensie złe moralnie badania obracają się przeciwko nauce jako wspólnocie
i podważają status nauki jako profesji.

ZDRADA NAUKI JAKO ZDRADA PRAWDY
Rozpatrzyliśmy powyżej cztery formy zdrady nauki: oszustwo, plagiat, antynaukę i moralnie niedopuszczalne badania. Każda z nich okazywała się zdra
dą i celu nauki, i wspólnoty naukowej, a zarazem społeczeństwa, w ramach
którego nauka jest uprawiana. Czy istnieje jakiś wspólny mianownik dla tych
form zdrady?
Wydaje się, że za każdą z wymienionych wyżej form zdrady nauki stoi od
rzucenie wiążącej mocy prawdy: poznaję i formułuję swój własny sąd o poznanym
stanie rzeczy, a działam tak, jakby tego poznania i sądu nie było. Poddaję prawdę
woli, nie zaś wolę prawdzie13. Najwyraźniej widać to w przypadku oszustwa: oto
poznaję, że mój eksperyment nie przyniósł spodziewanych rezultatów i formułuję
prawdziwy sąd „nie mam wyników do opublikowania na poparcie mojej tezy”.
Odrzucam jednak swój własny sąd o poznanym stanie rzeczy i działam tak, jakby
sąd „nie mam wyników” był fałszywy - publikuję artykuł. Naturalną koleją
rzeczy, jeśli nie mam wyników, to muszę je sfabrykować. Podobne rozumowanie
- będące wyrazem odrzucenia wiążącej mocy prawdy - przeprowadza ktoś, kto
popełnia plagiat. Oto stan rzeczy jest taki, że nie mam własnej pracy, a leżąca
przede mną praca została napisana przez kogoś innego. Wiem to, a jednak dzia
łam, jak gdyby powyższe stwierdzenie było fałszywe; odrzucam poznaną przeze
mnie prawdę i wolą „ustanawiam” prawdziwość zdania: ten artykuł jest moją
pracą. W obu przypadkach mamy więc do czynienia ze zdradą nauki, która to
zdrada okazuje się zdradą prawdy. Zauważmy przy tym, że owo zdradzanie
prawdy nie dotyczy bynajmniej żadnych skomplikowanych teorii o głębokiej
naturze świata, ale banalnych stwierdzeń o nieudanym eksperymencie czy o au
torstwie artykułu. Innymi słowy, zdrada nauki jest po prostu zdradą prawdy, nie
zaś prawd pewnego określonego rodzaju czy prawd dotyczących pewnych wy
IO

Zob. D. H. G u s to n, Retiring the social contract for science, „Issues in Science and Tech
nology” (on-line), Summer 2000 (http://www.nap.edu/issuesl).
13
Zob. T. S t y c z e ń SDS, Wolność w horyzoncie prawdy, „Roczniki Filozoficzne” 47(1999)
z. 2, s. 261-282.
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różnionych aspektów świata. Dwa pozostałe przypadki zdrady nauki - uprawia
nie antynauki i prowadzenie moralnie niedopuszczalnych eksperymentów - przy
bliższej analizie okazują się także zdradą będącą odrzuceniem wiążącej mocy
prawdy. Konsekwencje tej zdrady są dla nauki bodaj bardziej zabójcze niż kon
sekwencje zdrad w postaci oszustwa czy plagiatu.
Uprawianie antynauki - kolejna forma zdrady nauki - jest odrzuceniem
poznawczego charakteru nauki poprzez traktowanie teorii naukowych jako
„pożytecznych modeli”. Prawda nie może mieć w tej sytuacji żadnej mocy wią
żącej - nawet jako cel - gdyż nauka staje się instrumentem, a instrument oce
niany jest z punktu widzenia skuteczności, a nie prawdziwości, i to właśnie
skuteczność ma moc wiążącą dla tych, którzy takie czy inne badania naukowe
chcą rozwijać. Tymczasem, jak zauważa Evandro Agazzi, redukcja racjonalnoś
ci naukowej do racjonalności instrumentalnej jest zasadniczą deformacją racjo
nalności człowieka. Punktem wyjścia analiz Agazziego jest teza, iż racjonalność
praktyczna rządzi tymi działaniami, które można uznać za czyny ludzkie. Istotą
racjonalności praktycznej jest odkrycie, co p o w i n n o się uczynić i d 1a c z e g o
właśnie to powinno się uczynić. Owo odkrywanie odbywa się poprzez formuło
wanie sądów wartościujących, które wyrażają ocenę każdego działania w kate
goriach: „dobre samo w sobie”, „dopuszczalne” czy „zabronione”, a ocenie tej
podlegają niezależnie od siebie: cel działania, środki, okoliczności podjęcia dzia
łania i wreszcie jego konsekwencje. Od racjonalności praktycznej należy odró
żnić racjonalność techniczną, która pozwala jedynie na sformułowanie sądu
dotyczącego tego, co powinno zostać wykonane dla zrealizowania danego celu.
Innymi słowy, raqonalność praktyczna pozwala ocenić działanie jako s ł u s z n e ,
a racjonalność techniczna (instrumentalna) - jako s k u t e c z n e . Sąd o skutecz
ności nie uwzględnia ani okoliczności działania, ani jego konsekwencji, ani na
wet wartości celu i dopuszczalności środków. Zredukowanie racjonalności prak
tycznej do racjonalności technicznej jest okaleczeniem racjonalności człowieka.
Co więcej, redukcja taka nie tylko deformuje ludzkie działanie, ale zagraża
ludzkiej wolności. Jeżeli nie mogę oceniać celów i środków jako obiektywnie
powinnych, dopuszczalnych czy zabronionych, to nie mam innego wyboru, jak
iść za tym, co zostało mi przedstawione jako konieczne posunięcia, i wykonać
te „posunięcia” bez względu na okoliczności i konsekwencje. Jestem zdetermi
nowana do wykonania działania, jeśli założymy, iż chcę zrealizować wybrany czy
postawiony przede mną cel. Działanie takie jest jednak rezygnacją z części mojej
wolności - i z części mojego rozumu, zaczynam bowiem postępować jak maszy
na realizująca wpisany w nią cel, ślepa na zmieniające się okoliczności działania
i na pojawiające się konsekwencje. Moje działanie j a k o d z i a ł a n i e 1u d z k i e zostaje zdeformowane14.
14
Zob. E. A g a z z i , Das Gute, das Bose und die Wissenschaft Die ethische Dimension der
wissenschaftlich-technologischen Unternehmung, Akademie Yerlag, Berlin 1995.
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Przenieśmy powyższe rozważania na grunt nauki i zapytajmy o praktyczną
racjonalność działania zwanego badaniem naukowym. Badanie naukowe jest
świadomym i wolnym działaniem człowieka, a wobec tego powinna nim rządzić
racjonalność praktyczna. Podejmując jakiekolwiek badania naukowe, należa
łoby więc je „osądzić”. Nawet jeśli z góry przyjmiemy, że cel danych badań jest
moralnie dopuszczalny, pozostaje jeszcze ocena środków, okoliczności i kon
sekwencji danego działania poznawczego. Jeśli się z takiej oceny działań w na
uce zrezygnuje, to deformuje się naukę jako działanie ludzkie, redukując na
ukowców do umysłów do wynajęcia i podważając pretensje nauki do auto
nomii. Innymi słowy, antynauka dając s k u t e c z n o ś c i - a nie p r a w d z i e
- moc wiążącą i regulującą działanie naukowe, w dużym stopniu odbiera nauce
racjonalność i wolność.
Przyjrzyjmy się na koniec niedopuszczalnym moralnie eksperymentom: oto
chcę przeprowadzić eksperyment dotyczący zamrażania ludzi i w imię tegoż
„chcę” odrzucam poznaną przez siebie prawdę o osobowym charakterze przed
miotu mojego eksperymentu. Realizując owo „chcę”, działam na szkodę nauki:
zdradzam cel nauki, bo jako naukowiec zobowiązałam się do poznawania świa
ta i do respektowania wyników tego poznania bez względu na osobiste korzyś
ci, a tymczasem odrzucam wiarygodne rezultaty poznawcze, by - poznając inny
fragment rzeczywistości - zdobyć sławę, pieniądze czy stanowisko. Tym samym
zdradzam wspólnotę naukową, bo z jednej strony moje postępowanie podważa
w oczach społeczeństwa dobrotwórczy charakter nauki, a przez to i jej status
jako profesji, a z drugiej - podważam własną wiarygodność jako badacza, gdyż
rodzi się podejrzenie, że z tych samych powodów mogę zdecydować się na
przykład na fabrykowanie danych. Działam też na szkodę społeczeństwa, które
zmuszone jest ponosić ryzyko i koszty eksperymentów prowadzonych przeze
mnie dla własnej korzyści czy dla korzyści mojego zespołu.
Powyższego wniosku możemy uniknąć tylko wtedy, gdy faktycznie odmó
wimy człowiekowi możliwości poznania prawdy o rzeczywistości. Nie obali tego
wniosku nawet relatywizm moralny, ponieważ owo związanie się prawdą o mo
ralnie niesłusznym charakterze tego czy innego eksperymentu naukowego lub
odrzucenie tej prawdy w imię sławy czy pieniędzy, które może przynieść kon
tynuacja badań, będzie dalej obowiązywać w ramach danego systemu moral
nego. Uważam jednak, że nawet największy relatywista zawaha się przed uzna
niem za równoprawny na przykład z moralnością chrześcijańską systemu,
w którym nazistowskie eksperymenty medyczne prowadzone w obozach kon
centracyjnych byłyby moralnie dopuszczalne.
Tezy o wiążącej mocy prawdy - i wszystkiego, co za nią idzie - nie podważy
także twierdzenie, że sądom wartościującym czy normatywnym (a więc także
i sądom lub normom moralnym) nie przysługuje kwalifikacja prawdy i fałszu,
a przez to odrzucenie takiego sądu nie może być uznane za zdradę prawdy.
Spróbujmy w tym miejscu potraktować na serio tezę, że człowiek nie p o z n a -

Zdrada nauki - zdrada prawdy - zdrada człowieka

221

j e dobra i zła, ale je t w o r z y - czy to indywidualnie, czy społecznie, która to
teza wydaje się stać za twierdzeniem, iż sądom wartościującym nie przysługuje
kwalifikacja prawdy i fałszu. Konsekwentnie należałoby uznać, że naukowcowi
- jeśli nie chce on pogwałcić neutralnego charakteru nauki jako poznania
prawdy - nie wolno formułować żadnych sądów wartościujących. Jest to oczy
wiście niemożliwe, gdyż prowadzenie badań naukowych wymaga formułowa
nia - i respektowania w działaniu - choćby takich sądów, jak „nie wolno fa
brykować danych eksperymentalnych” czy „do badań nad skutecznością leku
powinno się wybierać próbkę reprezentatywną populacji, w której dany lek ma
być stosowany”. Uparty zwolennik nie-poznawczego charakteru sądów wartoś
ciujących mógłby twierdzić, że przytoczone przeze mnie przykłady norm nie
mają faktycznie charakteru norm aksjologicznych, a jedynie charakter norm
instrumentalnych: „jeśli chcesz osiągnąć cel nauki, to rób to czy tamto (nie rób
tego czy tamtego)”. Zgódźmy się i na to zastrzeżenie, choć czysto instrumen
talny charakter norm w nauce przestaje być oczywisty na przykład w przypadku
norm zabraniających plagiatu, jako że plagiat nie zagraża bezpośrednio reali
zacji celu nauki. Na konieczność formułowania sądów o wyraźnie moralnym
charakterze, których nie da się sprowadzić do sądów instrumentalnych, słusznie
wskazał Michael S. Scriven. Twierdzi on, iż przynajmniej w niektórych dyscy
plinach nauk stosowanych należy uwzględnić moralny aspekt pewnych prob
lemów, ponieważ aspekt ten stanowi integralną część owych problemów jako
problemów naukowych15.
Rozważmy - modyfikując nieznacznie przykład podawany przez Scrivena przypadek, gdy do przedstawicieli nauk społecznych zwraca się Ministerstwo
Edukacji, prosząc, aby rozwiązali problem utrzymania dyscypliny w klasach
szkolnych. Naukowcy proponują „czysto naukowe”, ich zdaniem najskutecz
niejsze rozwiązanie: należy każdego ucznia podłączyć przewodami do konso
lety kontrolowanej przez nauczyciela i w razie złamania dyscypliny aplikować
elektrowstrząsy o określonej sile. Czy można w takim przypadku powiedzieć, iż
naukowcy rozwiązali postawiony problem? Niestety nie, ponieważ zapropono
wane rozwiązanie nie może być faktycznie wykorzystane - i to głównie z po
wodów moralnych, a nie jedynie prawnych. Rozwiązanie bezużyteczne nie jest
faktycznym rozwiązaniem problemu praktycznego, a więc czas, ludzkie wysiłki
i pieniądze zostałyby w takim przypadku zmarnowane. Jeśli problem ma zostać
rozwiązany, wyznaczając go, naukowcy muszą uwzględnić jego wymiar moral
ny, a więc zadecydować na przykład, jakie środki można uznać za usprawiedli
wione i jakie konsekwencje zastosowania zaproponowanego rozwiązania są do
przyjęcia ze względów moralnych. Nawet jeśli nie istnieje „naukowa procedu
15
Zob. M. S. S c r i v e n , The exact role o f valae judgments in science, w: Ethical Issues in
Scientific Research, red. E. Erwin, S. Gendin, L. Kleiman, Garland Publishing, New York-London
1994, s. 29-50.
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ra” podejmowania takich decyzji, są one koniecznym elementem wyznaczania
pewnych problemów w obrębie nauki. Innymi słowy, w niektórych przypad
kach wartościujące sądy moralne stanowią część określenia, na czym właściwie
polega problem. Gdyby więc odmówić sądom wartościującym kwalifikacji
prawdy i fałszu, to - przyjmując, że ich podejmowanie jest integralną częścią
działalności naukowej - należałoby uznać, żę nauka nie jest ani racjonalna, ani
obiektywna. To zaś godziłoby w poznawczy charakter nauki. Innymi słowy,
usiłowanie „obronienia” nauki przed wiążącą mocą sądów moralnych poprzez
odmówienie tymże sądom prawdziwości, okazuje się atakiem na naukę jako na
przedsięwzięcie poznawcze16.

ZDRADA PRAWDY JAKO ZDRADA CZŁOWIEKA
Podsumujmy nasze dotychczasowe rozważania. Rozpatrzyliśmy cztery for
my zdrady nauki: oszustwo, plagiat, antynaukę oraz niedopuszczalne moralnie
badania i znaleźliśmy dla nich wspólny mianownik. Każda z nich okazuje się
zdradą prawdy w tym sensie, że jest odrzuceniem wiążącej mocy prawdy: sąd
prawdziwy o poznanym stanie rzeczy jest odrzucany, a działanie prowadzone
tak, jak gdyby ów sąd był fałszywy. Tak rozumiana zdrada prawdy okazuje się
też mieć daleko idące konsekwencje dla nauki. Po pierwsze, badanie naukowe
jako działanie zostaje pozbawione pełnej raqonalności i wolności. W tej per
spektywie naukowcy stają się umysłami do wynajęcia - realizatorami celów
podyktowanych im z zewnątrz.
Po drugie zaś, jeśli broniąc się przed zarzutem zdrady prawdy, odmówimy
sądom moralnym kwalifikacji prawdy (fałszu), to nauka okaże się irracjonalna
i nieobiektywna, jako że bez sądów takich prowadzenie badań naukowych jest
niemożliwe. Jeśli zaś nauka jest irracjonalna i nieobiektywna, to nie ma powo
du, by instytucjom naukowym przyznawać autonomię, a wiedzy naukowej wy
różnione miejsce w naszej kulturze. Można ewentualnie uznać, że owszem,
instytucje naukowe i wiedza naukowa mają pewien szczególny status - ale
o tym, która z instytucji jest naukowa i jakie tezy do nauki należą, decydują
nie naukowcy-badacze, ale na przykład rządząca partia polityczna. A może
decydować o tym powinni ci, których stać na wynajęcie już pracujących na
ukowców? Możliwość takiego rozwoju sytuacji - skądinąd przerażająca - nie
jest bynajmniej czystą spekulacją, jak wskazują toczące się od mniej więcej
dziesięciu lat „wojny o naukę” („science wars”). Jak pokazuje James R. Brown
- a czyni to przekonująco - nie mamy tu do czynienia po prostu z walką między
naukowcami-praktykami a postmodernistycznymi filozofami o to, czy elektron
16
Zob. A. L e k k a - K o w a l i k , Sądy moralne jako konstytutywny element badania nauko
wego, „Roczniki Filozoficzne” 48-49(2000) z. 2, s. 91-115.

Zdrada nauki - zdrada prawdy - zdrada człowieka

223

istnieje naprawdę, czy też jest społecznym konstruktem. Chodzi natomiast o to,
kto na przyszłość „zdefiniuje” rzeczywistość, prawdę, racjonalność czy obiek
tywność. Zdaniem Browna, ktokolwiek wygra wojnę o naukę, zdobędzie nie
spotykany dotąd wpływ na to, jak zorganizowane zostanie globalne społeczeń
stwo i jak będzie ono zarządzane. Innymi słowy, jeśli odmówimy prawdzie
mocy wiążącej, fakty, dowody, argumenty zostaną w nauce sprowadzone do
gry subiektywnych interesów. Siła racji będzie musiała wtedy ustąpić przed
racją siły - pieniądza, władzy, armii, układów. Czyż nie byłby to powrót do
barbarzyństwa w najczystszej postaci?17
I tak oto zdrada nauki okazuje się zdradą prawdy, a zdrada prawdy obraca
się przeciwko człowiekowi. Obraca się przeciwko samym zdrajcom, bo pozwala
naukowców zredukować do roli wykonawców woli silniejszych. Obraca się
także przeciwko ludziom, bo zezwala na instrumentalizację osób, a nawet ca
łych grup społecznych czy narodów, by osiągnąć cele podyktowane przez moż
nych tego świata. I wreszcie obraca się przeciwko ludzkości, bo korzystając
z zaufania, jakim poprzez wieki obdarzaliśmy naukę, co najmniej promuje, jeśli
nie narzuca, barbarzyński model rozwoju społecznego.
Dodajmy na koniec naszych rozważań jeszcze jedną uwagę: chociaż zdrada
prawdy zawsze jest bolesna i choć wszystkie wymienione jej postaci są dla nauki
niszczące, najgroźniejsza jest zdrada prawdy w postaci odrzucenia moralnego
wymiaru badań naukowych. Są co najmniej dwa tego powody. Po pierwsze, jest
ona najmniej oczywista jako z d r a d a pr a wdy . Na ogół postrzega się ją jako
zdradę moralności. Takie podejście nie uwzględnia faktu, że należałoby wtedy
uznać, iż na przykład nazistowscy lekarze eksperymentujący na więźniach byli
wspaniałymi naukowcami, wiernymi celowi nauki, a co najwyżej niemoralnymi
ludźmi. A przecież p o t ę p i a m y i ch j a k o n a u k o w c ó w . Po drugie i bardziej istotne - przeciwko pozostałym trzem formom zdrady prawdy nauka
jako system społeczny wypracowała pewne mechanizmy obronne: oszuści są
eliminowani, plagiatorzy karani, a zwolennicy „nauki alternatywnej” ignoro
wani, a przynajmniej nie buduje się wedle ich pomysłów samolotów ani nie
urządza szpitali. Tymczasem nie wydaje się, by w nauce funkcjonował mecha
nizm obronny przed nieakceptowalnymi moralnie badaniami naukowymi. Ow
szem, w obrębie społeczności naukowej podnoszą się głosy przeciwko złym
moralnie praktykom: niektórzy żądają na przykład wykluczenia wyników eks
perymentów nazistowskich z dorobku wiedzy; podpisywane są też listy protes
tacyjne przeciwko klonowaniu. Jednakże wyrażający te głosy na ogół nie żądają
wykluczenia autorów owych praktyk z nauki i apelują o reakcję nie do wspól
noty naukowej, lecz do czynników zewnętrznych: rządu, fundacji, kościołów.
Instytucja komitetów etycznych, powoływanych zarówno w akademickich, jak
i pozaakademickich instytutach badawczych, wyraźnie wskazuje na brak takie
17 Zob. J. R. B r o w n, Who Rules in Science, Harvard University Press, Cambridge, Mass 2001.
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go mechanizmu obronnego w samej nauce i na świadomość potrzeby takiego
mechanizmu. Tymczasem zdrada prawdy w postaci odrzucenia moralnego wy
miaru nauki ma najgroźniejsze konsekwencje, gdyż nauka - nawet wprzęgnięta
w służbę złu - jest niezwykle skutecznym narzędziem. Co więcej, można się
obawiać, że - tak jak gorszy pieniądz wypiera lepszy - tak i amoralni badacze
będą wypierać tych, którzy nie tylko oszustwa, plagiatu czy antynauki, ale także
i tej formy zdrady prawdy nie praktykują. Co wobec tego należałoby zrobić,
aby ten proces k u l t u r o w e g o s a m o b ó j s t w a powstrzymać? Być może
ktoś uzna przedstawione tu obawy za przedwczesne, warto się jednak nad
tym pytaniem zastanowić, jeśli człowiek ma pozostać człowiekiem i rozwijać
naukę. A może pytanie powinno raczej brzmieć: jak człowiek ma rozwijać
naukę, aby pozostać człowiekiem?

Marek OLEJNICZAK

WIERNOŚĆ WARTOŚCIOM
Refleksje o powołaniu do zawodów medycznych
Powołanie polega na rozpoznaniu pewnej określonejwysokiej w hierarchii wartości pozytywnej i z a c h w y c e n i u si ę nią oraz na chęci i gotowości takiego
kierowania własnym życiem, aby tę wysoką wartość móc jak najpełniej urzeczy
wistnić. Do istoty powołania w zawodach medycznych należy zaliczyć zachwyt
nad wartością życia ludzkiego i pragnienie poświęcenia swojego życia służbie
ludziom, polegającej na ratowaniu ich życia i przywracaniu im zdrowia oraz
na przynoszeniu im ulgi w cierpieniu.
Jakże bardzo samarytański jest zawód lekarza czy pielęgniarki,
czy inne im podobne! Ze względu na „ewangeliczną” treść,
jaka się w nim zawiera, skłonni jesteśmy myśleć tutaj
bardziej o powołaniu, nie tylko o zawodzie.
Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris, nr 29

Współczesna medycyna przeżywa wyjątkowy w swojej historii rozkwit. Za
sprawą niebywałego postępu technicznego oraz naukowego lekarze mogą le
czyć pacjentów coraz skuteczniej, szybciej i bezpieczniej. Średnia długość życia
ludzkiego stale się wydłuża, jakość życia z przewlekłymi chorobami poprawia
się, lepsza jest profilaktyka zdrowotna. Cywilizacja naukowo-techniczna, która
wyrosła z liczącej ponad dwa i pół tysiąca lat kultury i nauki europejskiej,
niewątpliwie przynosi obecnie na polu medycyny wiele owoców.
Postęp naukowo-techniczny nie zawsze jednak musi iść w parze z postępem
moralnym. Przeciwnie - wydaje się, że właśnie obecnie świadomość moralna
społeczeństw nie nadąża za gwałtownym rozwojem cywilizacyjnym. Papież Jan
Paweł II twierdzi, że współczesna kultura coraz bardziej staje się kulturą śmier
ci i że coraz bardziej nagląca staje się potrzeba troski o rozwój kultury życia1.
Wydaje się bowiem, że w świecie współczesnym życie ludzkie utraciło swoją
bezwzględną wartość. Również przedstawiciele medycyny zdają się zatracać
poczucie, iż życie ludzkie ma wartość bezwzględną i że należy o nie dbać i za
biegać o jego utrzymanie zawsze, w każdych okolicznościach2. Coraz łatwiej
naukowcy i lekarze godzą się na dokonywanie eksperymentów na zarodkach
ludzkich, coraz powszechniej dokonuje się aborcji, coraz częściej pojawiają się
1 Por. J a n P a w e ł II, Encyklika Evangelium vitaey nr 87.
2 Por. ks. J. N a g ó r n y , Godność powołania medycznego, w: „Roczniki Teologiczne”
44(1997) z. 3, s. 7-11.
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głosy, które domagają się legalizacji eutanazji3. Oczywiście, wielu lekarzy nadal
dostrzega, jak cenne jest życie ludzkie i walczy o nie w każdych okolicznoś
ciach, niemniej jednak mentalność utylitarystyczna i materialistyczna zdaje się
być coraz powszechniejsza.
Dlatego wydaje się, że potrzeba obecnie nowego pogłębionego namysłu
nad tym, kim naprawdę są: lekarz, pielęgniarka i położna. Jakim wartościom
dziś służą, a jakim powinni służyć, czyli jaki jest faktycznie, a jaki powinien być
ethos osób zatrudnionych w zawodach medycznych i zajmujących się naukami
medycznymi? I wreszcie ważne pytanie: czy w przypadku zawodów medycz
nych można mówić o powołaniu, a jeśli tak, to co jest jego istotą?4
W niniejszych rozważaniach ukażemy, co stanowi cechy konstytutywne
powołania jako takiego, kiedy można mówić o powołaniu zawodowym, a kiedy
jedynie o wypełnianiu obowiązków zawodowych. Wskażemy, iż każda osoba
jest do czegoś w życiu powołana, nie każda osoba spełniająca swoje obowiązki
zawodowe spełnia jednak równocześnie swoje życiowe powołanie. Teza ta
uzasadniona zostanie w pierwszej części artykułu. W drugiej części pracy pod
jęta zostanie natomiast próba ukazania rysów istotowych powołania w zawo
dach medycznych: lekarza, pielęgniarki i położnej i wskazania wartości, które
w przypadku tych zawodów stoją najwyżej w hierarchii.

POWOŁANIE I JEGO ISTOTA
Aby uchwycić istotę powołania, warto sobie uświadomić, że chociaż współ
cześnie pojęcie to najczęściej kojarzy się ze sferą religijną (mówi się o powoła
niu do kapłaństwa lub do stanu zakonnego), to przecież nie ogranicza się ono
do niej. Przeciwnie, powołanie religijne do służby Bogu i bliźniemu jest jedynie
szczególnym przypadkiem powołania jako takiego. O powołaniu można bo
wiem mówić w odniesieniu do każdego niemal zawodu. W szczególności wska
zuje się na powołanie nauczycielskie, naukowe czy lekarskie. Czym zatem jest
w swojej istocie powołanie i jaka relacja zachodzi między powołaniem a jedynie
spełnianiem określonego zawodu?
Na początku należy wyjaśnić pewną istotną prawidłowość życia duchowego
człowieka. Według niemieckiego filozofa Maxa Schelera, najważniejszym ele
mentem życia duchowego osoby są jej przeżycia emocjonalne, a dopiero w dal
szej kolejności akty intelektualne. Jak trafnie określa to Scheler, człowiek,
zanim stanie się bytem myślącym i bytem chcącym, jest przede wszystkim
3 Problem ten sygnalizowany jest m.in. w pracach: L. I s r a e 1, Eutanazja, czy życie aż do
końca, tłum. A. Wojciechowski, WAM, Kraków 2002; R. F e n i g s e n, Eutanazja. Śmierć z wybo
ru?, „W drodze”, Poznań 2002.
4 Por. L. N i e b r ó j , Podstawy filozofii pielęgniarstwa, Śląska Akademia Medyczna, Katowi
ce 2001, s. 54.
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bytem kochającym5. Oznacza to, że o tym, kim człowiek jest jako osoba oraz
o wartości moralnej jego czynów decyduje nie to, co poznał drogą intelektual
ną, lecz to, co kocha i czego nienawidzi. Życie emocjonalne decyduje o tym,
jakie dana osoba podejmuje wybory. Uczucia nie są bowiem - wbrew opiniom
wielu filozofów, na przykład Immanuela Kanta, z którego tezami Scheler po
lemizował, a przed nim sensualistów, przede wszystkim Davida Hume’a - cha
osem pozbawionym głębszego sensu . Według Schelera i wielu późniejszych
fenomenologów to poprzez uczucia człowiek poznaje świat wartości, a akty
woli spełnia (czyli podejmuje wolne decyzje) zawsze w oparciu o te czysto
emocjonalne wglądy w świat wartości7.
Należy dodać, że według Schelera poznawany na drodze uczuć świat war
tości jest jeden, lecz jest on różnie odczytywany przez poszczególne osoby.
Konkretna osoba może być na przykład wyjątkowo wrażliwa na cierpienie
drugich i, widząc negatywną wartość cierpienia, będzie się starała nieść pomoc
cierpiącym. Inny człowiek z kolei może, bojąc się i unikając wszelkiego cierpie
nia, afirmować inne wartości, na przykład poznawcze, i poświęcać się pracy
naukowej. Możliwe są też wszelakiego rodzaju złudzenia w poznawaniu war
tości oraz błędy. Dlatego, chociaż istnieje jeden, obiektywny świat wartości,
wiele jest różnych ethosów, czyli jednostkowych obrazów hierarchii wartości
poszczególnych osób lub grup społecznych, zawodowych, a nawet całych na
rodów. Warto zauważyć, że owa wielość ethosów jest przyczyną, z powodu
której dosyć powszechne jest, zwłaszcza współcześnie, mylne przekonanie o relatywności dobra i zła moralnego. Tymczasem prawda o dobru i złu nie jest
względna, lecz obiektywna hierarchia wartości bywa różnie przez ludzi rozpo
znawana. Dla kultury postmodernistycznej, w której obecnie żyjemy, charak
terystyczny jest relatywizm, również relatywizm moralny.
Według Schelera każdy człowiek, każda grupa społeczna, każdy naród, ma
swoją indywidualną hierarchię wartości, swój własny ethos. Odnosi się to rów
nież do osób wykonujących zawody medyczne: lekarza, pielęgniarki, położnej
czy farmaceuty, a także do tych grup zawodowych. Można powiedzieć, że
ethos, czyli indywidualna, subiektywna hierarchia wartości, jest wyrazem kon
stytutywnego elementu osoby, jakim jest jej porządek miłości (ordo amoris)8,
5 Por. M. S c h e 1e r, Ordo amoris, tłum. A. Węgrzecki, w: O miłości Antologia, red. M. Gra
bowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998, s. 26.
6 Por. t e n ż e , Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der
Grundlegung eines ethischen Personalismus. Um ein Vorwort yermehrt, w: tenże, Gesammelte
Werke, t. 2, red. M. Scheler, Francke Verlag, Bern 1954, s. 86-88.
7 Zob. J. G a l a r o w i c z , W drodze do etyki odpowiedzialności, 1.1, Fenomenologiczna etyka
wartości (Max Scheler - Nicolai Hartmann - Dietrich von Hildebrand), Wydawnictwo Naukowe
Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1997; A. W ę g r z e c k i , Scheler, Wiedza Powszechna,
Warszawa 1975; S c h e l e r , Der Formalismus in der Ethik...
8 Por. S c h e l e r , Ordo amoris, s. 20.
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jak również tym, co w istotny sposób odróżnia jedną grupę społeczną lub za
wodową od innej. Ethos lekarski na przykład różni się istotnie od ethosu pie
lęgniarskiego, podobnie jak ethos jednego konkretnego lekarza różni się w ja
kimś stopniu od ethosu innego lekarza. I chociaż można mówić o wspólnym
ethosie lekarskim bądź pielęgniarskim w oderwaniu od ethosów poszczegól
nych lekarzy lub pielęgniarek, to przy rozważaniu problemu p o w o ł a n i a
z a w o d o w e g o bardzo istotny jest również i n d y w i d u a l n y e t h o s osoby.
Scheler twierdzi, że człowiek jako osoba żyje w świecie wartości (rozpo
znaje je zawsze drogą emocjonalną). Poznaje świat w sposób bardziej lub mniej
adekwatny i urzeczywistnia wartości zawsze wedle tego porządku, jaki rozpo
znał. Dana osoba stawia wyżej od innych te wartości, na które jest szczególnie
uwrażliwiona i które ją szczególnie poruszyły, i konsekwentnie dąży do ich
urzeczywistniania w swoim życiu. Podobnie jest z określonymi grupami spo
łecznymi lub zawodowymi - pewne wartości w grupach tych dominują, a inne
stawiane są niżej.
I tak, ethos nauczycielski podporządkowany jest dobru dziecka, jego
wszechstronnemu rozwojowi, ethos lekarski - życiu i zdrowiu pacjenta, ethos
prawniczy zaś sprawiedliwości. Każda grupa społeczna, a w szczególności grupa
zawodowa, ma swój ściśle określony (choć nie zawsze jasno uświadamiany
sobie przez jej członków) ethos, w którym pewne szczególne wartości stoją
wysoko w hierarchii, a inne, ważniejsze dla innych grup, niżej.
Ponieważ każda osoba ma swój własny ethos oraz własny porządek tego, co
kocha, czego pragnie i czego nienawidzi (ordo amoris, którego pochodną jest
ethos), Scheler mówi również o i n d y w i d u a l n y m p r z e z n a c z e n i u czło
wieka, czyli o losie, który może spotkać tylko tę właśnie osobę ze względu na jej
szczególną wrażliwość na wartości, inną od wrażliwości każdego innego czło
wieka. To indywidualne przeznaczenie człowieka, ufundowane na tej szczegól
nej wrażliwości na wartości, nazywa Scheler p o w o ł a n i e m9.
W podobnym duchu wypowiada się na temat powołania Karol Wojtyła.
Pisze on o powołaniu w następujący sposób: „słowo «powołanie» wskazuje
na to, że istnieje właściwy każdej osobie kierunek jej rozwoju przez zaangażo
wanie się całym życiem w służbie pewnych wartości. Kierunek ten każda osoba
powinna trafnie odczytać przez zrozumienie z jednej strony tego, co w sobie
nosi i co mogłaby z siebie innym dać, a z drugiej zaś - czego się od niej
oczekuje”10. Wojtyła zatem zwraca uwagę na te same rysy istotowe powołania,
które podkreśla Scheler. Obaj myśliciele mówią o powołaniu w odniesieniu do
osób, które angażują się całym swoim życiem w służbę pewnym określonym
wartościom. Aby zaangażowanie to było możliwe, osoby muszą głęboko prze
9 Por. tamże.
10 K. W oj ty ła, Miłość i odpowiedzialność, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL,
Lublin 1986, s. 229.
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żyć te wartości, zachwycić się nimi - tutaj, jak się zdaje, leży klucz, pozwalający
uchwycić istotę powołania jako takiego. Różnica między obydwoma myślicie
lami wyraża się w tym, że o ile według Schelera poznanie wartości jest podpo
rządkowane sferze emocjonalnej, to według Wojtyły sfera emocjonalna i wolitywna jest ukierunkowana przez poznanie wartości11.
W poznaniu wartości możliwe są błędy, pomyłki i złudzenia. Możliwe jest,
że osoba nie ukonstytuuje w sobie w sposób właściwy jej własnego ethosu.
Ordo amoris, czyli porządek miłości, a w konsekwencji również ethos danej
osoby pozostają w takim przypadku wypaczone. Nie dochodzi wówczas do
zachwytu osoby dla tej szczególnej wartości, na którą powinna ona być wyjąt
kowo wrażliwa (złe wychowanie na przykład może skutecznie przytępić wraż
liwość emocjonalną człowieka), lub też ma miejsce zachwyt dla wartości niższej
albo innej wysokiej wartości, lecz takiej, której dana osoba, obiektywnie rzecz
biorąc, nie jest w stanie w życiu urzeczywistniać. Wtedy mówimy, że osoba
błądzi w swoim życiu, że nie ma jasno wyznaczonego celu lub po prostu, że
„rozminęła się z powołaniem”12. O „rozminięciu się z powołaniem” można
mówić również wtedy, gdy obiektywne czynniki uniemożliwiają osobie spełnie
nie trafnie rozpoznanego powołania.
Z problemem powołania i urzeczywistniania pewnych ściśle określonych,
właściwych dla danej osoby wartości, wiąże się jeszcze jedno zagadnienie.
Otóż tak Scheler, jak i Wojtyła, a także wielu innych myślicieli chrześcijań
skich, podkreśla aspekt miłości do osoby13 (osoby człowieka lub - w przypadku
powołania specyficznie religijnego, zakonnego lub kapłańskiego - osoby Bo
ga). Powołanie bowiem jest zawsze wezwaniem do p e ł n e g o z a a n g a ż o 
w a n i a się w urzeczywistnianie określonych wartości, które ma służyć czyjemuś dobru. „Powołanie oznacza zawsze - stwierdza Wojtyła - jakiś główny
kierunek miłości danego człowieka. Tam, gdzie się jest powołanym, tam nie
tylko trzeba ukochać kogoś, ale i «dać siebie» z miłości”14. Miłość do drugiego
człowieka (lub do Boga) jest tym elementem, który sprawia, że pracę anga
żującą powołanie postrzega się zawsze jako szlachetną i posiadającą wysoką
wartość moralną15.
Można się zastanawiać nad jeszcze jednym ważnym problemem związanym
z powołaniem: co dzieje się wówczas, gdy osoba nie spełnia swojego życiowego
11 Por. t e n ż e , Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu
Maxa Schelera, w: tenże, Zagadnienie podmiotu moralności, Wydawnictwo Towarzystwa Nauko
wego KUL, Lublin 1991, s. 73-75.
12 S c h e l e r , Ordo amoris, s. 20.
13 Ks. T. Styczeń dowodzi, że miłość jest warunkiem spełnienia osobowego człowieka, zatem można dodać - z konieczności również musi być warunkiem wstępnym każdego rodzaju powołania.
Por. T. S t y c z e ń SDS, Urodziłeś się, by kochać, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993, s. 32.
14 W o j t y ł a , Miłość i odpowiedzialność, s. 229.
15 Por. N i e b r ó j, dz. cyt., s. 56.
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powołania bądź to z powodu tego, że niewłaściwie rozpoznała świat wartości
i błądzi w swoim życiu, bądź też dlatego, że obiektywne czynniki uniemożliwiają
to spełnienie? W przypadku takim uwidacznia się w sposób szczególnie wyraźny
różnica między powołaniem a wykonywaniem zawodu, który został jedynie wy
uczony16. Osoba, która czuje się do czegoś powołana, podejmuje niezbędne
kroki do tego, aby spełniać swoje powołanie jak najlepiej. Zdobywa więc wy
kształcenie i nabywa doświadczenia po to, aby coś szczególnego czynić wyjątko
wo dobrze. Świadomie więc wybiera swój zawód i kształci się w nim. Tymczasem
w innych przypadkach osoby zdobywają wykształcenie i nabywają doświadczeń
niejako przypadkiem, to znaczy nie dlatego, że motywowane pewnym konkret
nym przeżyciem wartości dokonały one świadomego wyboru, lecz dlatego, że tak
ułożyły się okoliczności ich życia. Mogą one wówczas wykonywać swój zawód
w sposób rzetelny, dobry, sumienny, lecz nigdy nie będzie w nich tego „żaru”
zaangażowania, z którym mamy do czynienia w przypadku powołania.
Można zatem powiedzieć, że powołanie polega na rozpoznaniu pewnej
określonej, wysokiej w hierarchii wartości pozytywnej i z a c h w y c e n i u się
nią (nie jest się powołanym do rzeczy złych, gdyż one z konieczności nie mogą
budzić zachwytu) oraz na chęci i gotowości takiego kierowania własnym ży
ciem, aby tę wysoką wartość móc jak najpełniej urzeczywistnić. Nie każda
osoba wykonująca swój zawód, spełnia jednocześnie swoje powołanie. Do is
toty powołania należy bowiem również pełne oddanie się służbie określonym
wartościom oraz miłość do drugiego człowieka lub do Boga. Jeżeli warunki te
nie zostają spełnione, można co najwyżej mówić o lepszym lub gorszym wy
pełnianiu obowiązków zawodowych, lecz nie o powołaniu.

POWOŁANIE I ETHOS W ZAWODACH MEDYCZNYCH
Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji, która nierzadko okazuje się „cy
wilizacją śmierci”, warto zadać sobie pytanie, co jest właściwym powołaniem
osób zatrudnionych w zawodach medycznych: lekarza, pielęgniarki czy położ
nej, i jaki jest typowy dla każdego z tych zawodów ethos. Pełne i adekwatne
uchwycenie ethosu charakterystycznego dla wymienionych zawodów medycz
nych nie jest rzeczą łatwą, o ile bowiem łatwo można zrozumieć u konkretnej
osoby zachwyt nad życiem ludzkim i jej pragnienie niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi (czyli zrozumieć indywidualne powołanie i ethos tej osoby), o tyle
trudniej uchwycić właściwą, obiektywną hierarchię wartości, czyli pełny i adek
watny ethos, który obowiązywałaby wszystkich wykonujących dany zawód. Jest
to jednak sprawa ważna, którą warto rozpatrzyć bardziej szczegółowo.
16
Zauważmy, że język niemiecki w piękny sposób łączy ze sobą pojęcia zawodu i powołania
w jednym słowie: „Beruf**j
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Otóż nie ulega wątpliwości, że zawody lekarza, pielęgniarki i położnej polegają na służbie życiu i zdrowiu drugiego człowieka; można powiedzieć, że są
to zawody samarytańskie w ewangelicznym tego słowa znaczeniu. Wiąże się to
z wyjątkową odpowiedzialnością ludzi, którzy zawody te wykonują. Pracowni
cy służby zdrowia (termin „służba zdrowia” dobrze oddaje samarytański cha
rakter tych zawodów) spotykają się bowiem z człowiekiem potrzebującym
i szukającym pomocy, cierpiącym, niejednokrotnie całkowicie bezbronnym
w swoim cierpieniu i patrzącym z nadzieją na osobę, która ma przynieść pomoc.
Muszą więc oni, jeżeli chcą dobrze wykonywać swój zawód - co czasem oznacza
również spełnienie powołania - kochać drugiego człowieka.
Miłość do drugiego człowieka jest podstawowym warunkiem dobrego wy
pełniania obowiązków w zawodach medycznych, a tym bardziej jest ona wa
runkiem powołania w ścisłym tego słowa znaczeniu. Twierdzenie takie wyra
żają również sami lekarze. „Lekarz i osoby, które z nim współdziałają - pisze na
przykład Jan Tatoń, lekarz i profesor Akademii Medycznej w Warszawie wykonują misję posługi ludziom w duchu miłości i poszanowania wszystkich
praw ludzkich. Celem tej misji jest wyłącznie dobro chorego, siłą motoryczną metody wynikające z postępu naukowego, a sprawdzianem - bezwzględne
i ostre oceny etyczne i społeczne”17. Na czym jednak polega ta wyjątkowa
miłość do drugiego człowieka i jak należy rozumieć dobro chorego, o którym
mówi Tatoń?
Można odnieść wrażenie, że dla wielu ludzi, również dla lekarzy, życie
ludzkie utraciło swoją niepodważalną, bezwzględną wartość, a troska o nie
przestała być dla nich priorytetem. Znaczna część lekarzy przestała służyć życiu
i zdrowiu swoich pacjentów, lecz motywowana innymi wartościami przystała na
dokonywanie aborcji, eutanazji czy ryzykownych dla zdrowia operacji plastycz
nych. Jeżeli teza ta jest rzeczywiście prawdziwa, należy zapytać, w jakim kie
runku ulega przemianie współczesny ethos lekarski? Czy nadal dobro chorego
ma bezwzględny priorytet przed wszystkimi innymi celami? Co jest właściwym
celem medycyny?
„Uczynienie człowieka istotą zdrową - zauważa w swojej książce Anna
Nawrocka - jest celem i zadaniem współczesnej medycyny, farmacji, analityki
medycznej i pielęgniarstwa. Poprzez swoją działalność nauki te przywracają to,
co jest dla człowieka najcenniejsze, czyli życie i zdrowie. Ochrona wartości
zdrowia i życia ludzkiego jest nadrzędnym celem działania lekarza, farmaceuty,
analityka medycznego i pielęgniarki, stanowiąc podstawę istnienia tych zawo
dów w społeczeństwie” . Czy Nawrocka ma rację?

17 J. T a t o ń, Filozofia w medycynie, PZWL, Warszawa 2003, s. 226.
18 A. N a w r o c k a, W poszukiwaniu podstaw i zasad bioetyki, Śląska Akademia Medyczna,
Katowice 2001, s. 194.
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Otóż badając ethos w medycynie należy zwrócić uwagę na jego dwa aspek
ty: normatywny i opisowy. Ethos o charakterze normatywnym to obiektywna
hierarchia wartości, odsłaniana w filozoficznych dociekaniach. Ethos norma
tywny różni się jednak zawsze od ethosu faktycznie obecnego w świadomości
danej grupy ludzi. Wydaje się zatem, że mówiąc, iż celem współczesnej medy
cyny jest ochrona wartości zdrowia i życia ludzkiego, Nawrocka wskazuje pew
ne elementy medycznego ethosu normatywnego. Ethos ten jednak w wielu
przypadkach odbiega od faktycznego stanu rzeczy, o czym świadczy coraz
częstsze stosowanie praktyki aborcji i eutanazji.
Wydaje się natomiast, że rację ma lekarz Leon Kowalczyk, kiedy stwierdza,
że: „Powołaniem lekarza jest przeciwstawianie się śmierci, obrona życia - do
końca, wykorzystując możliwości współczesnej medycyny, z intensywną terapią
i reanimacją włącznie”19. Jeżeli jest tak, jak twierdzi Kowalczyk, to wartością,
która szczególnie porusza młodego człowieka o d c z u w a j ą c e g o p o w o ł a 
ni e do zawodu związanego z medycyną i wybierającego medyczny kierunek
studiów, powinna być wartość życia ludzkiego. To w tym celu - aby chronić
życie ludzkie, przywracać zdrowie i przynosić ulgę w cierpieniu - podejmuje on
studia, nabywa doświadczenia i tak organizuje całe swoje życie, aby jak naj
lepiej służyć wartościom, które tak go poruszyły. W każdy innym przypadku,
bo możliwe są też inne, mniej szlachetne motywacje, nie mamy zapewne do
czynienia z powołaniem do bycia lekarzem, pielęgniarką czy położną. Bywa
również tak, że o wyborze zawodu decyduje przypadek, a właściwe powołanie
zawodowe zostaje odkryte dopiero w trakcie podjętych już studiów lub w trak
cie wykonywania pracy.
Medycyna ze swojej istoty służy życiu i zdrowiu ludzkiemu, a w sytuacjach,
w których tak nie jest, mamy do czynienia z pewnym wypaczeniem jej idei.
Dlatego do istoty powołania w zawodach medycznych należy zaliczyć zachwyt
nad wartością życia ludzkiego i pragnienie poświęcenia swojego życia służbie
ludziom, polegającej na ratowaniu ich życia i przywracaniu im zdrowia20 oraz
(co jest charakterystyczne przede wszystkim dla zawodu pielęgniarki oraz le
karza anestezjologa) na przynoszeniu im ulgi w cierpieniu. Jeżeli osoba wyko
nująca zawód związany z medycyną kieruje się innymi motywacjami, warto się
zastanowić, czy rzeczywiście nie rozminęła się ona z powołaniem i czy nie
powinna zmienić pracy.
Na zakończenie warto dodać jeszcze jedną istotną uwagę. Otóż o ile w przy
padku niektórych zawodów można się zgodzić na to, że osoba je podejmująca
19 L. K o w a 1c z y k, Lekarz wobec cierpienia i śmierci człowieka, w: Cierpienie i śmierć, red.
A. J. Nowak OFM, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992, s. 167.
20 „Chodzi tu o niezawodną determinację, by służyć życiu, by zaangażować się dla dobra
każdego życia ludzkiego, które zostało mu [lekarzowi] powierzone”. I s r a e 1, dz. cyt., s. 65n.
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nie ma prawdziwego powołania do wykonywania związanej z nimi pracy, o tyle
są pewne zawody, w obrębie których od osób je wykonujących można słusznie
oczekiwać wysokiego standardu moralnego i wysokiego stopnia zaangażowa
nia, zapewnić je zaś może jedynie prawdziwe powołanie zawodowe. Do zawo
dów takich należą niewątpliwie, obok zawodu nauczycielskiego oraz powołania
duchownego, zawody lekarza, pielęgniarki i położnej. Ze względu na wyjątko
wą odpowiedzialność pracowników służby zdrowia ważne jest, aby kochali oni
swoją pracę, aby byli p o w o ł a n i d o s w o j e g o z a w o d u . Oceniając zacho
wania lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia, które wydają się cza
sem kontrowersyjne, należy jednak pamiętać, że nie każdy człowiek potrafi
właściwie rozpoznać swoje powołanie. Nie zawsze też ma możliwość urzeczy
wistnić powołanie trafnie rozpoznane. Być może więc d o, które czasem do
strzec można w pracy zawodowej pracowników służby zdrowia, nie wynika ze
złej woli osób je popełniających, lecz z ich wewnętrznego zagubienia.

Ks. Jerzy KUŁACZKOWSKI

PRZYMIERZE I NIEWIERNOŚĆ
Zagadnienie niewierności małżeńskiej w nauczaniu proroków
Sposób ukazania Boga jako oblubieńca, małżonka, jest odwołaniem do najszla
chetniejszych i najgłębiej zakorzenionych w sercu każdego człowieka myśli, dzię
ki którym człowiek jest zdolny zaangażować się po stronie kochającego Boga.
Małżeństwo, jako wspólnota dwojga osób, mężczyzny i kobiety, stanowiło od
najdawniejszych czasów i niemal we wszystkich kulturach podstawę prawidło
wego funkcjonowania społeczeństwa. Jakiekolwiek czynniki więc, które naru
szały trwałość tego związku, zawsze były traktowane jako wyzwanie do głębszej
refleksji nad rzeczywistością małżeństwa i w ten sposób również jako wyzwanie
do szukania właściwych środków zaradczych w sytuacji rozbicia tej wspólnoty.
W Starym Testamencie również znajdują się teksty, w których podejmowane jest
to zagadnienie. Widoczne są one zwłaszcza w nauczaniu prorockim1. Oczywiście
chodzi tu wyłącznie o aspekt ściśle starotestamentalnego zjawiska prorockiego2.
1
Profetyzm starotestamentalny posiada swoją długą historię, stanowiącą integralną część
całej historii zbawienia. Nie pokrywa się ona z zakresem przekazanych w Starym Testamencie
ksiąg „większych” i „mniejszych” proroków. Po wielu prorokach nie pozostała nawet najskrom
niejsza spuścizna literacka, mimo że ich wpływ przewyższał oddziaływanie niektórych mężów
Słowa. Stąd też trudno jednoznacznie ustalić granice czasowe starotestamentalnego profetyzmu.
Wydaje się jednak, iż najstarsze z ksiąg prorockich nie przekraczają ósmego wieku przed Chrys
tusem, podczas gdy najmłodsze odnoszą się do wieku szóstego. Należy podkreślić, iż księgi biblijne
nie podają systematycznego opisu powstawania profetyzmu i jego rozwoju. Ich autorzy ograniczają
się do podkreślenia tych momentów, które mają decydujące znaczenie dla rozwijającej się historii
zbawienia. Por. L. S t a c h o w i a k , Ogólna charakterystyka proroków, w: Wstęp do Starego Tes
tamentu, red. L. Stachowiak, Pallottinum, Poznań 1990, s. 238.
Działalność proroków nie była ograniczona ani miejscem, ani czasem (por. Iz 7,13; Jr 7,2; Am
7,12; Ez 8,1; Jr 11,6; 17,19-20). Występowali oni niezależnie od wszelkich instytucji, bowiem czas
i miejsce ich wystąpienia określał sam Bóg. W głoszeniu orędzia prorocy pomagali sobie czynnoś
ciami symbolicznymi, które stanowiły wyższą formę ich przekazu (por. G. v o n R a d , Teologia
Starego Testamentu, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986, s. 437-439). Miały one na celu
zwrócenie uwagi obecnych na jego treść i ukazać je w sposób bardziej interesujący, bardziej
zrozumiały i bardziej przekonujący (por. Jr 28,10; Ez 3, 24; Zach 11,15; Oz 1-3). Posłannictwo
nabierało w ten sposób charakteru dramatycznego, tak bardzo pożądanego przez proroków. Por.
S. A m s 1e r, Les prophetes et la communication par les actesy„Zeitschrift fiir die Alttestamentlische
Wissenschaft”, t. 74 (1962), s. 165-177.
Skoro profetyzm był jednym z nurtów kształtujących religie Starego Testamentu i przyczynia
jących się do tworzenia Ludu Bożego starego przymierza, to należałoby zapytać o jego odniesienie
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Warto zatem podjąć próbę analizy przedstawienia zjawiska niewierności
małżeńskiej w najwcześniejszych tekstach prorockich, czyli tekstach z czasów
poprzedzających niewolę babilońską (586 r. przed Chr.), aby w ten sposób
szukać tych aspektów, które również współcześnie mogą okazać się pomocne
we właściwym rozwiązaniu problemów małżeńskich3.
MIŁOŚĆ MĘŻA DO ŻONY
JAKO MOTYW ZACHĘCAJĄCY DO WIERNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
NA PRZYKŁADZIE RELACJI BOGA DO IZRAELA
W UJĘCIU OZEASZA
Najstarszy tekst w księgach prorockich opisujący fakt zawarcia małżeństwa
znajduje się w Księdze Ozeasza w rozdziale pierwszym, wersie drugim4. Opi
do innych nurtów, które oddziaływały na te procesy. Należy wymienić tu takie rzeczywistości, jak
Prawo, zwyczaje religijne czy kult. Ogólnie można stwierdzić, że krytyczne wypowiedzi proroków
odnoszą się mniej do samych instytucji czy tradycji, bardziej zaś do ich wypaczeń, nie wystarczal
ności lub dezaktualizacji. Por. M. L. H e n r y , Prophet und Tradition, de Gruyler, Berlin 1969;
R. E. C 1e m e n t s, Prophecy and Tradition, John Knox Press, Oxford 1975.
Co się tyczy Prawa i odniesienia proroków do niego, to należy podkreślić, że Prawo określa to,
co powinno zawsze obowiązywać każdego człowieka. Prorok więc nie krytykuje Prawa, ale napięt
nuje wykroczenia przeciwko Prawu. Różni się on od przedstawicieli Prawa tym, że nie oczekuje na
zaistnienie jakiegoś konkretnego faktu, by móc się wypowiedzieć, ale występuje bez jakiegokolwiek
odwoływania się do władzy otrzymanej od całej społeczności, a wypowiada się jedynie na podstawie
tego, co objawi mu Bóg w danym momencie, wiążąc tym samym Prawo z życiem (por. Oz 4,2; Jr 7,9;
Ez 18,5-18). Prorocy nie obawiają się piętnować tych, którzy mieli być stróżami Prawa, a sami łamią
jego normy własnym postępowaniem (por. Iz 3,2; Jr 5,4; Oz 5,1). Por. W. H. S c h m i d t, Prophetisches Zukunftswort und priesterliche Weisung, „Kairos” 1970, nr 12, s. 289-308. Piętnują oni zwy
czaje społeczne, które naruszają dobro bliźniego (por. Jr 22,13; Ml 3,5; Am 8,5; Oz 12,8; Mi 3,11;
Iz 3,15), nie wyłączając kompromisów religijnych i politycznych. Por. B. A l b r e k t s o n , Prophecy
and Politics in the Old Testament, w: The Myth o f the State, red. H. Bezais, Amąuist and Wiksell,
Stockholm 1972, s. 45-50; J. H o m e r s k i , Rola proroków w życiu politycznym Izraela w ocenie
współczesnych egzegetów, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 1 .19 (1972), s. 35-43.
2 Profetyzm w sensie szerszym nie jest wyłącznie zjawiskiem izraelskim. Por. M. W e i n f e 1d,
Ancient Near Eastern Patterns in Prophetic Literature, „Vetus Testamentum”, t. 27 (1977), s. 178-95.
3 Uwzględniając specyfikę zjawiska profetyzmu starotestamentalnego, można pełniej zrozu
mieć wypowiedzi proroków dotyczące małżeństwa. Chociaż problematyka małżeństwa i rodziny
nie jest przez nich ujęta ani całościowo, ani wyczerpująco, to jednak w ich pouczeniach znajdują
się takie elementy obrazu małżeństwa i rodziny, które uznali za pożyteczne w swoim posłannictwie
słowa. Dotyczy to obrazów, które nadawały się do budowania symboli, alegorii i metafor, jak również
do formułowania na ich podstawie konkretnych, duszpasterskich wniosków. W małżeństwie, które
stanowi wzór doskonałej i nienaruszalnej jedności między mężem i żoną, można było dostrzec obraz
związku, jaki od czasów przymierza pod Synajem zaistniał między Bogiem a narodem wybranym.
Stąd też i pewne teksty prorockie pozwalają określić charakter przymierza małżeńskiego.
4 Por. J. S c h a r b e r t , Ehe und Eheschliepung in der Rechtssprache des Pentateuch und beim
Chronisten, w: Studien zum Pentateuch. Festschrift W. Kornfeld, Herder, Wien-Freiburg-Basel
1977, s. 218-220.
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sane jest tam polecenie udzielone przez Boga prorokowi Ozeaszowi, które
w języku hebrajskim oddane jest jako „qah-leka ’eszet”, co można przetłuma
czyć na język polski: weź sobie za żonę. Ważna jest tu myśl nawiązująca niejako
do stwórczego zamiaru Boga wobec małżeństwa. W przekonaniu proroka pod
stawą związku małżeńskiego jest wola Boga. Ponadto inicjatywa należała do
mężczyzny, ponieważ to on właśnie miał podjąć działania zmierzające do usku
tecznienia zamiaru Bożego. Uprzywilejowane miejsce mężczyzny w dziele
urzeczywistnienia związku małżeńskiego może więc sugerować jego większą
inicjatywę i odpowiedzialność za kształt małżeństwa. Zdumiewająca jest także
druga część wezwania Bożego skierowana do proroka Ozeasza, który za żonę
ma wziąć nierządnicę i mieć z nią „dzieci nierządu”. Wyjaśnienie takiego po
stępowania znajduje się w dalszej części tego wiersza. Oto bowiem małżeństwo
Ozeasza z „kobietą uprawiającą nierząd” ma być symbolem relacji zachodzącej
pomiędzy Bogiem a Izraelem jako narodem szczególnie przez Niego wybra
nym i umiłowanym. Naród ten, odchodząc od Boga, czyli nie żyjąc wedle Jego
wskazań, a tym samym nie przyjmując Jego miłości (przykazania są wyrazem
miłości Bożej), podobny jest do kobiety uprawiającej nierząd.
Kobieta, o której tu mowa, jak wskazują dalsze teksty (por. Oz 4,12; 5,4),
była opanowana przez „ducha rozpusty” i nie cieszyła się dobrą opinią. Musiała
więc już wcześniej dopuścić się cudzołóstwa. Określenie „nierządnica” nadane
tej kobiecie w świetle całego proroctwa można rozumieć raczej jako skłonność
niż jako zawód. Tekst Księgi Ozeasza przemawiałby za tym, że kobieta mogła
również oddawać się prostytucji sakralnej5. Mogła też zostać tak nazwana ze
względu na akt inicjacyjny przed małżeństwem, dokonany w miejscu poświę
conym czy to Baalowi, bogowi płodności, czy też Asztarte, bogini płodności6.
Ponadto w motywacji wyboru małżonki dla Ozeasza jest mowa o nierządzie
jako o czynności ciągłej, wielokrotnie powtarzanej, rodzącej w człowieku swo
isty stan ducha nierządu. Wydaje się zatem, że w Księdze Ozeasza chodzi
o pokazanie kobiety nie tyle popełniającej cudzołóstwo, ile skłonnej do nie
wierności.
Według tradycyjnego zwyczaju małżeństwo u Izraelitów zawierano w kręgu
rodu. Na małżonkę obierano kobietę nieposzlakowanych obyczajów7. Potwier
dzają to teksty prorockie, w których wychwalana jest miłość małżeńska, a po
tępiane kult prostytucji sakralnej i rozwiązłość kobiet. Wybór nierządnicy na
małżonkę dokonany przez Ozeasza musiał więc wywołać wielkie zaskoczenie.
Stąd też jedynym wytłumaczeniem takiego postępowania był motyw nadprzy
rodzony, czyli wyraźne polecenie otrzymane od samego Boga. Nakaz czynności
5 Por. G. v o n R a d , Theologie des Alten Testaments, t. 2, C. Keiser, MUnchen 1968, s. 147.
6 Por. E. J a co b, L ’heritage cananien dans le livre du prophete Osee, „Revue d’histoire et de
philosophie religieuses”, t. 43 (1963), s. 250-259.
7 Por. R. d e V a u x, Les Institutions de l’Ancien Testament, 1.1, Ćditions du Cerf, Paris 1958,
s. 55n.
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„idź”, poprzedza partykuła ,,‘od” (3,1). Najczęściej tłumaczy się ją jako „zno
wu, jeszcze”, co wskazuje na ponowienie czynności dokonanej już w przeszłości
(por. Rt 1,14) lub ciągłość trwania, pewną dynamiczność ubogacającą istnie
jący stan8.
Określenia dzieci pochodzących z takiego związku mianem „dzieci nierzą
du” nie należy traktować jako stwierdzenia, iż żona Ozeasza poczęła je z innym
mężczyzną, a nie ze swoim mężem. Chodzi tu bowiem o zasadę znaną w ówczes
nym czasie, zgodnie z którą niesława matki przechodziła na dzieci, niezależnie
od tego, czy pochodziły one od prawowitego małżonka, czy też z cudzołóstwa
(por. Ez 16, 44; Syr 41, 5-13).
Ważne jest również zwrócenie uwagi, iż autor tekstu w wierszu drugim nie
posługuje się wyrazem „naród”, lecz wyrazem „kraj”. Wyraz „kraj” w języku
hebrajskim jest rodzaju żeńskiego, natomiast wyraz „naród” jest rodzaju mę
skiego. Taki zabieg, jak również wyżej zarysowany kontekst małżeństwa Ozea
sza, obrazowały myśl, że Bóg związał się z narodem izraelskim, mimo że ten
zasługiwał na zaufanie z Jego strony nie bardziej niż kobieta, która ma skłon
ność do nierządu9.
W kolejnych fragmentach tekstu ukazane są dzieje małżeństwa Ozeasza.
Prorok, będąc posłuszny poleceniu Boga, wybrał za żonę kobietę o imieniu
Gomer, która urodziła troje dzieci. Ważne są imiona, które nadał im prorok.
Już jednak sam fakt nadawania imion przez proroka, który spełnił wobec dzieci
rolę, jaka w obyczajowości Izraela przysługiwała zwykle matce (por. Rdz 29,
30-31; 35,18; 1 Sm 1,20), a czasem ojcu (por. Rdz 16,15; Wj 2,22), podkreśla
raz jeszcze tę prawdę, że Ozeasz uznał je za swoje dzieci. Gomer więc nie mogła
ich urodzić ze związków pozamałżeńskich.
Pierwszy ich syn otrzymał imię „Jizreel”, to znaczy Bóg sieje. Nie jest ono
spotykane jako imię własne, lecz jest nazwą miejscowości, w której Jehu, za
łożyciel dynastii wówczas panującej, wymordował rodzinę Jeroboama (por.
2 Kri 9, 7-10; 10, 1-11.28-31; 17, 2-3), ostatniego króla z poprzedniej dynastii
Omrydów. Co prawda przyczyniło się to do wytępienia kultu Baala, popiera
nego przez króla Achaba, jednakże sposób, którym posłużył się Jehu, był
okrutny. Imię Jizreela miało więc przypominać o odpowiedzialności przed
Bogiem, który za złe postępowanie pociągnie ród Jehu do odpowiedzialności.
Karą będzie zniszczenie potęgi wojennej Królestwa Północnego.
Drugim dzieckiem w małżeństwie Ozeasza była córka, która otrzymała
imię „Po ruhamah” (1, 6), to znaczy bez miłosierdzia. Miało ono wskazywać
na to, że Bóg nie ulituje się i nie okaże miłosierdzia wobec Izraela, lecz ześle na
niego kary.
A

Por. W. G e s e n i u s , F. B u h 1, Hebraisches und Aramaisches Handwórterbuch iiber das
Alte Testament, Leipzig 1921, s. 12n.
9 Por. J. S. S y n o w i e c , Prorocy Izraela, Bratni Zew, Kraków 1994, s. 123.
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Trzecie dziecko, którym był ponownie syn, zostało nazwane „l’o ‘ammi”
(1,9), to znaczy nie mój lud. Oznacza to, że wskutek grzechów naród zaparł się
Boga i niejako przynaglił Go do rozwiązania stosunku ustalonego na podstawie
Przymierza pomiędzy Nim a narodem wybranym. Ozeasz, nadając imiona
swym dzieciom, w sposób symboliczny zapowiedział kary, które miały spaść
na naród izraelski i jego władców za niewierność wobec Boga. Przez symbo
liczne imiona chciał więc uświadomić narodowi jego ówczesny stan moralny10.
Ważna prawda dotycząca relacji małżeńskiej ukazana jest w Księdze Ozeasza w rozdziale drugim, wersie czwartym, w którym to fragmencie prorok
cytuje formułę rozwodową. Prorok, w imieniu Boga, publicznie oskarża naród,
małżonkę Jahwe, o zdradę małżeńską11. Oskarżyciel, którym w tej sytuacji jest
zdradzony mąż, stosuje formułę rozwodu, oświadczając dzieciom, że ich matka
straciła wszystkie prawa małżonki, a więc że wyciągnięte będą konsekwencje
prawne wobec niewiernej12. Wiersz czwarty ma również znaczenie symbolicz
ne. Naród złamał wierność małżeńską, dlatego Jahwe, jako zdradzony małżo
nek, wytoczył proces Izraelowi - swej niewiernej żonie. Bóg jednak jako pra
wodawca nie chciał wyciągnąć konsekwencji prawnych w sposób bezwzględny.
Postawił więc warunek, aby oskarżona usunęła znaki nierządu i „ozdoby cu
dzołożnicy”, czyli aby zerwała z bałwochwalczym kultem. W przeciwnym razie
będą wobec niej wyciągnięte sankcje, takie jak obnażenie (por. w. 5) i pozba
wienie środków do życia, co w owym czasie było znakiem, iż małżonek czuje się
wolny od obowiązku troski o swą żonę. W dalszej kolejności, używając symbo
licznego obrazu pustyni, prorok mówi, że małżonka utraci płodność i umrze
z tęsknoty za macierzyństwem.
Oskarżenie więc i jego sankcje miały na celu położenie kresu niewierności.
Potwierdzają to kolejne wiersze, z których dowiadujemy się, że Bóg-Małżonek
nie zerwał małżeństwa, ale podjął działania mające na celu skłonić grzeszną
małżonkę do zmiany postępowania i powrotu do wierności małżeńskiej (por.
w. 6-7). Na wiarołomstwo nie odpowiada odesłaniem małżonki, nie karze, jak
uczyniłby posiadający władzę jej pan i właściciel, lecz wszczyna rozprawę są
dową. Przez fakt ten prorok zwraca uwagę na istnienie niewierności małżeń
skiej i rozwodu. Powołanie dzieci na świadków przeciw ich własnej matce
podkreśla sprawiedliwość i wierność męża wobec żony, która wykazując się
niewiernością wobec męża, ponownie wróciła do uprawiania nierządu (w. 7).
10 Por. D. B e r g a n t, Symbolic names in Hosea, „The Bibie Today”, t. 20 (1982), s. 159n.
11 Por. B. G e m s e r , The rib or Controversy Pattern in Hebrew Mentality, „Vetus Testamen
tom Suplementum”, t. 3, Leiden 1955, s. 129; J. H a r v e y, Le „Rib-Pattern" reąuisitoire prophetique sur la rapture le l’alliancet „Biblica”, t. 43 (1962), s. 172-196.
12 Por. J. P. A u d e t, Love and Marriage in the Old Testamenty „Scripture”, 1.10 (1958), s. 77;
G. G r e e n g u s , The Old Babilonium Marriage Contract, „Journal of the American Oriental
Society”, t. 89 (1969), s. 520; W. A. F e u i 11e d, Les origines de Vallegorie du marriage de Yahweh
et d’Israely „Dieu Vivant”, t. 23 (1953), s. 135-138.
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Wierność i miłość męża wobec niewiernej żony wyraża się w nieustającej ini
cjatywie, zmierzającej do odbudowy rozkojarzonego małżeństwa. Mąż ciągle
jej życzliwy podejmuje wszelkie działania mające skłonić żonę do powrotu (por.
w. 8-10). „Zamknie jej drogę” i „murem otoczy” (w. 8), czyli uniemożliwi
kontakt z partnerami grzechu. Osiągnie on zamierzony cel, czyli powrót swej
małżonki do rzeczywistego małżonka (por. w. 9)13. Kolejny wiersz tego roz
działu jeszcze pełniej ukazuje zachowanie Boga, odpowiadające subtelnej tak
tyce miłosnej. Małżonek bowiem tłumaczy przyczynę niewierności, mówiąc, że
„Po jade‘ah” - nie poznała Go (w. 10) jako dawcy materialnych dóbr, które
rodzi stworzona przez Niego ziemia. Kolejne wiersze (od 11 do 15) dotyczą
następnego etapu doświadczeń, które mają skłonić niewierną małżonkę nie
tylko do powrotu do Boga, ale również do uświadomienia sobie, komu za
wdzięcza ona bogactwo dóbr materialnych. Bóg bowiem zabierze jej te dobra
materialne, a nawet odzienie (por. w. 11-12). Będzie ona zawstydzona i pohań
biona. Znikną powody do radości, nie będzie zbiorów winogron, święta nowiu,
świętowania szabatu (por. w. 13). Bóg zamieni płodną ziemię w jałową (por.
w. 14). Ogałacając ze wszystkiego niewierną żonę, zmusi ją do nawrócenia14.
Wszystkie te sankcje płyną z przymusu miłości małżeńskiej Boga. Mąż najpierw
chce uświadomić niewiernej małżonce niegodność jej postępowania (por. Oz 2,
5-6.8.12.14-15), a potem umiłować ją taką miłością, jaka łączyła ich na początku
(por. Oz 2,16-19). Miłosny język w Księdze Ozeasza jest bardzo śmiały. Ter
minologia małżeńska ustąpiła miejsca zwrotom miłości oblubieńczej: „mefatejah” (zwabię ją), „holaktijah hamidbar” (wyprowadzę na pustynię). Użyte
przez proroka słowo „patah” oznacza sposób zachowania się oblubieńca, który
swoją miłosną mową chciał zdobyć względy umiłowanej przez siebie oblubie
nicy15. Prorok przedstawił więc Boga jako Oblubieńca, który pragnie zdobyć
dla siebie serce Izraela. Wyprowadzenie na pustynię jest metaforą powrotu do
warunków całkowitej wierności i posłuszeństwa Bogu (por. w. 16)16.
Za pomocą kolejnego wyrażenia, opisującego miłosną relację oblubieńca
i oblubienicy, wypowiedziane zostało zaproszenie mające skłonić oblubienicę
do przyjęcia miłości ukochanego. Prorok sięgnął do bardzo mocno zakorzenio
nej w ludzkiej świadomości zależności kobiety od mężczyzny: kobieta dla uko
chanego zostawia swój dom i rodzinę. Obraz urodzajnej pustyni, która staje się
nową ziemią obiecaną, oznacza, że dobrodziejstwa, które wcześniej były przy
czyną zapomnienia o Bogu przez oblubienicę, teraz nie odsyłają do kultu Baa
13 Por. S. V i r g u 1i n, La sposa infedele in Osea, „Parola Spirito e Vita”, t. 13 (1986), s. 32.
14 Por. O. E i s f e 1d t, Ba'alsemem und Jahwe, „Zeitschrift fiłr die Alttestamentlische Wissenschaft”, t. 57 (1939), s. 1-31.
15 Por. M. S a e b o, hasło: „Pth verleitbar sein”, w: Theologisches Handwórterbuch zum Alten
Testament, t. 2, red. E. Jenni, C. Westermann, Kaiser Verlag, Miinchen 1979, s. 496n.
16 Por. H. F r e y , Der Aufbau der Gedichte Hosea’s, „Wort und Dienst”, t. 5 (1957), s. 29n.;
J. K i n g , Hosea*s Message o f Hope, „Biblical Theology Bulletin”, 1 .12 (1982), s. 92.
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la; Oblubieniec tak bardzo pozyskał jej serce, że poza Nim nikogo nie będzie
widzieć (por. w. 17). Z kolei oblubienica da odpowiedź nie tylko słowem, ale
i życiem, zobaczy i zrozumie to wszystko, co Bóg dla niej uczynił. Odpowie na
Jego miłość wiernością i uległością.
Pośród tych przejawów miłości męża do żony można wyróżnić codzienne
obowiązki męża względem żony. Należy tu wymienić zapewnienie żonie po
żywienia (por. 2, 10) i okrycia (por. 2, 11). Na podstawie porównania ciała
kobiety do wyschniętej ziemi (por. 2,5) można wnioskować, że okrycie dawało
kobiecie poczucie piękna, dodawało energii i odwagi. Natomiast brak okrycia
przynosił jej zawstydzenie i niechęć do życia17. Z wiersza jedenastego można
wnosić, iż ubiory wykonywano z lnu i wełny, natomiast na pożywienie, o którym
wspomina prorok, składały się zboże, moszcz i oliwa. Słowa te określają zatem
wszelkie dary materialne, które otrzymywała kobieta od swego małżonka .
Dary te nie były czymś tylko formalnym, lecz płynęły z serca (por. 2, 16)
i świadczyły o miłości. Małżonka mieszkająca w domu męża czuła się więc
bezpiecznie i była traktowana z należnym jej szacunkiem. Przypomnienie
o tym niewiernej małżonce miało ją skłonić do refleksji (por. 2, 9) nad zabie
gami miłującego męża i do skutecznego odrodzenia ich małżeństwa. Przejawem
tego odrodzenia będzie przezwyciężenie przez żonę skłonności do niewiernoś
ci. Ozeasz stwierdza zatem, że małżeństwo może zostać uratowane jedynie
przez niemal heroiczną wierność małżonka, taką, jaką była za czasów młodości
ich związku. „Ne‘urim” (2,17) to dla małżonków potrzeba odwołania się do
czasu młodości, w którym jako wolni wybrali siebie nawzajem, a zarazem zde
cydowali się na realizowanie dobra - wzajemnej miłości. „Ne‘urim” to również
możliwość ciągłego odnawiania małżeńskiego życia przez nawiązanie do zda
rzeń i uczuć, które stały się początkiem i zalążkiem małżeństwa19.
Gdy niewierna żona powróci do swego męża, nie będzie już więcej nazywać
go swoim baalem, ale swoim małżonkiem. Termin „ba‘ali”, czyli „mój pan”,
oznacza właściciela, pana. W aspekcie małżeńskim określa on męża jako pana
swej żony i wyraża relację nie tylko zależności żony od męża, ale również jego
zobowiązania wobec niej20. W słowie „’iszi”, czyli mój mąż, wartościowana jest
miłość w relacji mąż-żona. Nowy związek małżeński Boga z narodem będzie
istniał w aspekcie wybraństwa i będzie się opierał na miłości. Naród porzuci
17 Por. J. D r o z d, Księga Ozeasza, PST, Poznań 1968, s. 68n.
18 Por. H. Z o b e 1, hasło: „Matar”, w: Theologisches Wórterbuch zum Alten Testamenty t. 4,
red. G. J. Botterweck, H. Ringren, Kohlhammer, Stuttgart 1984, s. 838.
19 Por. S. K o z i o ł , Obraz życia małżeńskiego i rodzinnego w świetle tekstów prorockich, w:
U źródeł mądrości, red. S. Haręzga, Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, Rzeszów 1997,
s. 193.
20 Por. M. J. M u 1d e r, hasło: „Ba’aP\ w: Theologisches Wórterbuch..., 1.1, red. G. J. Botter
weck, H. Ringren, Kohlhammer, Stuttgart 1973, s. 706-724.
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grzeszny kult i wszelkie o nim wspomnienie21. Akcent w tej wypowiedzi jest
więc przesunięty z prawnego aspektu małżeństwa na aspekt bardziej personal
ny, oblubieńczy. Między małżonkami nastąpią jakby nowe zaślubiny. Prorok
Ozeasz trzykrotnie użył słowa ,,’aras” (w wersach: 2, 21a; 2 ,21b; 2,22) w jed
nakowym zwrocie „we’erastik li”, co dosłownie znaczy: i poślubię sobie. Słowo
to nie oznacza formalnego aktu małżeństwa, ale obrzęd poprzedzający uroczys
tości weselne, który w naszym rozumieniu można określić jako zaręczyny,
z tym, że był to akt oficjalny, ustanawiający przyszłe małżeństwo, akt, któremu
towarzyszyły pewne formy prawne. Chociaż narzeczeni nie mieszkali razem, to
narzeczona była jednak zobowiązana do zachowania wierności narzeczonemu.
Niewierność w tym okresie była traktowana na równi z niewiernością małżeń
ską. Słowo ,,’aras” służyło zatem do określania tego okresu w życiu dwojga
ludzi, w którym stawali się oni w stosunku do siebie oblubieńcami22. Ślubne
dary, takie jak sprawiedliwość, prawo, miłość, miłosierdzie i wierność, są zna
kami dobroci i łaski Oblubieńca . Oblubienica pozna Pana, czyli odda mu swe
serce. Oznacza to istotę religijnej więzi Boga z Izraelem, więzi opartej na
wzajemnej miłości - nierozerwalnej i trwającej na wieki - „le‘olam” .
W dalszej części tekstu następuje ponowne wezwanie Ozeasza do miłowania
niewiernej żony, a wyrazem tego ma być jej wykup (por. 3, 2). W wierszu tym
znajduje się określenie „wa’ekreha li” - to znaczy: i nabyłem ją sobie. Czasownik
„karah” użyty w tekście nie oznacza zwykłej transakcji handlowej, lecz sposób
nabywania przez mężczyznę określonych praw do żony25. W aspekcie religijnym
jest on zbliżony znaczeniowo do wyrazu „mohar”, używanego dla określenia nie
tyle ceny, jaką narzeczony lub jego ojciec miał dostarczyć ojcu lub opiekunowi
dziewczyny przed zaślubinami, ile raczej rodzaju rekompensaty, jakiej domaga
no się, gdy dziewczyna opuszczała dom rodzinny. Niska suma wykupu Gomer
wskazuje, jak bardzo nisko upadła, gdy odrzuciła miłość swego męża.
Przykład małżeństwa proroka Ozeasza poucza o zasadniczych prawdach,
które odnoszą się do relacji pomiędzy mężem a żoną. Podstawowym obowiąz
kiem małżonków, wynikającym z małżeńskiego przymierza, jest wierność. Po
winna ona być główną cechą małżonki. Nawet jednak w przypadku niewier
ności mąż nie powinien odrzucać małżonki, ale swoją troskliwą, cierpliwą,
21 Por. W. O s t b o r n, Yahwe und Baal. Studies in the Book ofHosea and Related Documents,
Lunds Universitets Arsskrift, Lund 1956, s. 79-86; M. A. F r i e d m a n n , Israels response in Hosea
l,17b: |Y o u are m y husband’\ „Journal of Biblical Literature”, t. 99 (1980), s. 199-204.
22 Por. J. K u h l e w e i n , hasło: ,,’aras” pi., w: Theologisches Handwórterbuch zum Alten
Testament, 1.1, red. E. Jenni, C. Westermann, Kaiser Verlag, Mlinchen 1971, s. 241 n.
23 Por. B. R e n a u d, Fidćlitć humaine et fidelitć de Dieu, „Revue de Droit Canoniąue”, t. 33
(1983), s. 198.
24 Por. E. J e n n i , Das Wort olam im A T , „Zeitschrift ftir die Alttestamentlische Wissenschaft”, t. 64 (1952), s. 235-239.
25 Por. K. S c h u n c k , hasło: „Karah”, w: Theologisches Wórterbuch..., t. 4, s. 319-322.
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pełną miłosierdzia i gotowości przebaczenia miłością powinien skłaniać ją do
powrotu26. Wzorem postępowania małżeńskiego jest dla męża sam Bóg, który
pomimo nieustannej niewierności narodu wybranego, przyrównanego do żony
skłonnej do nierządu, stale jest wierny i miłujący.
Ozeasz jako pierwszy z proroków posłużył się symboliką małżeństwa Boga
ze swym narodem. Życie tego narodu - małżonki Jahwe - było ciągłą niewier
nością, małżonek natomiast nieustannie kochał swój naród i usiłował go sobie
pozyskać. Ozeasz posłużył się symboliką życia małżeńskiego po to, aby dopro
wadzić do odrodzenia tego duchowego związku narodu z Bogiem. Prorok ten
zwracał uwagę na to, że dzięki wiernej miłości Boga związek ten może mieć
charakter nowego przymierza27. Ideą przewodnią dla Ozeasza była Boża łas
kawość, która jest wymagająca, gdyż Bóg żąda szczerej miłości i poznania Go,
czyli kierowania się Jego wolą. Ten sposób ukazania Boga jako oblubieńca,
małżonka, jest odwołaniem do najszlachetniejszych i najgłębiej zakorzenionych
w sercu każdego człowieka myśli, dzięki którym człowiek jest zdolny zaanga
żować się po stronie kochającego Boga28.

NIEWIERNOŚĆ MAŁŻEŃSKA W UJĘCIU JEREMIASZA
JAKO KRZYWDA WYRZĄDZONA MĘŻOWI PRZEZ ŻONĘ
Następnym prorokiem po Ozeaszu (w kolejności chronologicznej), który
podjął problematykę małżeństwa, był Jeremiasz. Chociaż sam nie założył ro
dziny i żył w bezżeństwie (dokonało się to na wyraźne polecenie Boga (por.
Jr 16,2) i było istotnym elementem głoszonego przez proroka Słowa Bożego),
to jednak nie pominął on ważnych zagadnień małżeńskich29.
Już na początku orędzia (por. Jr 2, 2) prorok posługuje się symboliką
małżeństwa, aby oddać relację zachodzącą pomiędzy Bogiem a Izraelem. Przy
wołuje on czas młodości, w którym małżonka była wierna i miłowała męża.
Użyty tu termin „hesed ne‘urajik”, który oznacza „czas młodości”, rysuje pe
wien abstrakcyjny obraz. W naturalnym kontekście nabiera takich specyficz
nych znaczeń, jak: młodzieńczy zapał, nierozwaga, lekkomyślność, młody, wol
ny, świeży, kwitnący. Termin ten posiada ogromną siłę semantyczną - każdo
razowy kontekst konstytuuje nowy aspekt znaczeniowy. W znaczeniu określe
nia czasu oznacza ciągłość od młodości po dziś dzień. W aspekcie religijnym
26 Por. C. A b r a m o w i t z , Hosea’s true marriage, „Dor le Dor”, 1 .15 (1987-1988), s. 79-83.
27 Por. M. A d i n o 1f i, Appunti sulsymbolismo sponsale in Osea e Geremia, „Euntes Docete”,
t. 25 (1972), s. 131.
Por. A. N i e b e r g a l l , Ehe und Eheschliessung in der Bibel Geschichte der Alten Kirchey
Elwert, Marburg 1985, s. 17.
29
Por. Ch. R. S e i t z, The Prophet Moses and the canonical shapes ofJeremiah, „Zeitschrift
fiir die Alttestamentlische Wissenschaft”, t. 101 (1989), s. 5n., 12.
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oznacza bojaźń, wierność Bogu i wstrzemięźliwość od nieczystości . W wier
szu 2a prorok nawiązał do tego okresu, kiedy pomiędzy Bogiem a narodem
istniała pełna harmonia. Służy temu przedstawiona symbolika pustyni. W Księ
dze Jeremiasza nie są to tylko dni młodości, jak u Ozeasza, ale również czas
narzeczeństwa i zaślubin.
Ekspresja intymnej miłości z lat młodzieńczych w Księdze Jeremiasza zos
taje spotęgowana za pomocą kolejnego terminu, którym posługuje się prorok:
„kelulot”, czyli narzeczeristwo. „Kelulot” to czas emocjonalnego dojrzewania
i doskonalenia się człowieka. Jego rozwój może być rozumiany jako wykańcza
nie doskonałej budowli, doskonalenie siebie, aby w pełni dojrzałym rozpocząć
życie małżeńskie. Na wartość teologiczną terminu „kelulot” wpływa pojęcie
„kallah”, które określa stosunek kobiety do przyszłego męża (narzeczona) i jed
nocześnie do jego ojca i matki (synowa). Kallah kończy się wraz z urodzeniem
pierwszego dziecka i dotyczy przede wszystkim sfery emocjonalnej człowieka.
Obejmuje radosny nastrój związany z uroczystością weselną31. Prorok związał
ze sobą czas narzeczeństwa i młodości, ponieważ zamierzał przedstawić prawdę
o tym, że pierwsze lata związku narodu z Bogiem cechowały się miłością i wier
nością32. Naród wówczas był w pełni oddany Bogu, uległy Jego woli i dlatego
szedł za swym Oblubieńcem. Według proroka istotnymi elementami prawdzi
wego małżeństwa Boga z narodem były: wierność w młodości, miłość okresu
narzeczeństwa i wierność Jahwe w czasie pobytu narodu na pustyni .
Zdaniem Jeremiasza zawarcie związku małżeńskiego jest w oczach Bożych
tak zasadniczym faktem, że nie mogła go naruszyć późniejsza niewierność na
rodu. Mówiąc więc o świętości narodu, prorok nawiązał do wydarzeń pod
Synajem, gdzie Bóg objawił się Izraelowi, okazując mu niezasłużoną miłość.
Nie wynikała ona z żadnych zobowiązań, a jedynie z Jego niewypowiedzianej
dobroci. Przez akt ten naród stał się Jego narodem, własnością świętą. Przy
mierze bowiem określało stan prawny narodu wobec Boga (por. w. 2-3). Izrael
jest „pierwszym plonem zbiorów Bożych”, gdyż właśnie pierwociny należały do
Boga (por. Wj 23, 19). Kto chciałby je sobie przywłaszczyć, ten naruszyłby
prawo samego Boga (por. Kpł 22, 14-16)34. Miłościwym staraniem Boga naród-oblubienica został wyniesiony w godności ponad inne narody.
30 Por. H. F. F u c h s , hasło: „Na’ar”, w: Theologisches Wórterbuch zum Alten Testament, t. 5,
red. G. J. Botterweck, H. Ringren, Kohlhammer, Stuttgart 1986, s. 517.
31 Por. J. C o n r a d , hasło: „Kallah”, w: Theologisches Wórterbuch..., t. 4, s. 174-176.
32 Por. V. D e l l a g i a c o m a , Israele sponsa di Dio. La metafora nuziale del Vecchio Testamento, Verona 1961, s. 45; C. W i e n e r , „Fiancailles,, or epousailles, „Recherches de science
religieuse”, t. 44 (1956), s. 403-407.
33 Por. H. D. N e e f, Gottes Treue und Israels Untreue. Aufbau und Einheit von Jeremia 2,2-13,
„Zeitschrift fUr die Alttestamentlische Wissenschaft”, t. 98 (1987), s. 44.
34 Por. H. L a m p a r t e r , Prophet wider Willen. Der Prophet Jeremia iibersetzt undausgelegt,
Stuttgart 1964, s. 44; A. W e i s e r, Dos Buch des Propheten Jeremia, Kaiser Verlag, Góttingen 1969,
s. 16.
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W dalszym fragmencie tekstu ukazana jest rozległość zła, które sprawia
kobieta uprawiająca nierząd. O ile prorok Ozeasz piętnuje niewierność mał
żeńską z pozycji surowego oskarżyciela, o tyle Jeremiasz występuje z pozycji
męża zranionego w swej miłości i niesprawiedliwie pokrzywdzonego (por. 2,5-13). Naród-małżonka Jahwe, oddalając się od Boga, zlekceważył Jego miłość
i postąpił niedorzecznie, uprawiając kult bałwochwalczy nieistniejących bóstw.
Świadomie stał się w oczach Bożych nicością, czyli wybrał śmierć . Nawiązu
jąc do wyprowadzenia z Egiptu (por. w. 6) i czterdziestoletniej wędrówki po
pustyni, Jeremiasz wyraźnie podkreślił, że była to ziemia sucha i popękana,
pusta i mroczna, niemożliwa do przejścia i zamieszkania. Przez obrazy te
prorok daje do zrozumienia, jak wielka była opiekuńcza dobroć Boga wzglę
dem narodu w tych bardzo trudnych dla tego narodu chwilach początku ist
nienia. W dalszej części tekstu ukazana jest równie wspaniała jak pierwotnie
miłość Boga, która została jednak odrzucona przez naród36. Bóg ukazany jest
jako wypełniający obietnicę i wprowadzający naród, swoją oblubienicę, do
Jego ziemi, podobnie jak mąż wprowadzał swoją małżonkę do własnego domu
(por. w. 7)37. Tym razem jednak naród, nie wyłączając przywódców ducho
wych i politycznych, również zlekceważył ten wyraz Bożej miłości. Pytanie:
„Gdzie jest Pan?” (w. 8), wypowiadane przez kapłanów, wskazuje na szcze
gólną ich odpowiedzialność w sprawie niewierności Bogu38. Nie uczyli bowiem
ludu poznawania woli Bożej. Uczeni w prawie nie uczyli z kolei odkrywania
działania Bożego w życiu ludzkim. Przywódcy polityczni natomiast zawierali
przymierza z innymi narodami, łamiąc przymierze z Bogiem39. Prorocy, za
miast być głosem Boga, stali się czcicielami i rzecznikami Baala, obcego bós
twa (por. w. 8). Za te występki Bóg wezwie na sąd pokolenie czasów Jeremia
sza (por. w. 9).
W całym tekście Księgi Jeremiasza zagadnienie relacji męża do żony jest
przedstawione bardziej pozytywnie. Według tego ujęcia mąż nie powinien być
oskarżycielem swej żony, ale jako niesłusznie skrzywdzony i zraniony, powi
nien stawać w obronie świętości ich małżeństwa. Małżonka natomiast powinna
pamiętać, że krzywda wyrządzona mężowi zemści się na niej. Na fakt złego
postępowania żony wskazuje tu forma pewnego rodzaju przewodu sądowego,
którą posługuje się Jeremiasz40. Wyraz „rib”, podobnie jak u Ozeasza, oznacza
35 Por. Jr 8,19; 14, 22; 16,19.
36 Por. W. G r o s, Die HeraufiihrungsformeL Zum Verhdltnis von Formel und Syntax, „Zeitschrift fiir die Alttestamentlische Wissenschaft”, t. 86 (1974), s. 436.
37 Por. H. W i l d b e r g e r , Israel und sein Land, „Evangelische Theologie”, t. 16 (1956),
s. 404-424.
38 Por. J. H o m e r s k i , Poszukiwanie Boga w rozumieniu proroków Starego Testamentu,
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. 32 (1985), s. 117-131.
39 Por. P. V o 1z, Der Prophet Jeremia, KAT 10, Tiibingen 1930, s. 19.
40 Forma ta często występuje u Izajasza (por. 1,18; 5,3-4; 41,1-5; 43,8; 44,6-8; 48,1-2; 50,1-2).
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proces sądowy41. Podkreśla on przestępczy charakter postępowania żony, któ
ra zdradziła swego męża. Złe postępowanie narodu wybranego nie polega
tylko na zerwaniu przymierza, ale także na poniżeniu Boga. Bóg, aby pod
kreślić wielkość winy narodu wybranego (por. w. 12), daje za przykład postę
powanie pogan, którzy są wierni swoim bóstwom (por. w. 10-11). Naród wy
brany opuścił Boga, źródło żywej wody, i wybrał wodę deszczową z nieszczel
nych cystern. Słowa „meąor” (źródło żywej wody - w. 13; w tym przypadku
Jahwe - Małżonek dający żonie pełne i zdrowe utrzymanie) oraz „b’orot”
(cysterny popękane, nieszczelne - tamże) symbolizują niewierność małżeńską,
szukanie utrzymania poza związkiem z Jahwe42. Postępując w ten sposób,
małżonka działa zupełnie nierozumnie (por. 2, 13). Spotka ją więc zasłużona
kara (por. 2, 14-19), którą ściągnie własnym postępowaniem (por. 2, 14).
Symbolem kary są młode ryczące lwy oraz ostrzyżenie głowy. W symbolice
biblijnej lwy oznaczały siłę nie do pokonania, często zagrażającą człowieko
wi43. Z kolei ogolenie wierzchołka głowy było oznaką niewolnictwa i podda
nia44. „Sługą” i „niewolnikiem z urodzenia” (w. 14) określił Jeremiasz naród,
który odszedł od Boga. „Sługą” i „niewolnicą z urodzenia” stała się żona,
która odeszła od swego męża. Naród, chcąc się uwolnić od przymierza z Bo
giem, utracił wolność i niezależność, czyli najcenniejsze wartości. Nazwanie
„sługą”, według prawa, dawało nadzieję na wyzwolenie i wykupienie z tej
sytuacji (por. Wj 21, 2-4; Pwt 15, 12-15). Być „niewolnikiem z urodzenia”
oznaczało, że narodu nie chroni żadne prawo, a jego życie zależy wyłącznie
od łaskawości obecnego Pana. Za tak złe postępowanie, zerwanie łączności
z Bogiem, naród zapłaci spustoszeniem ziemi danej mu przez Boga i deportacją
mieszkańców (por. w. 16). Prorok mówi o łamaniu przymierza z Bogiem przez
zawieranie układów z Asyrią czy z Egiptem, które to układy prowadziły w kon
sekwencji do obowiązku przyjmowania form kultu narodów pogańskich45.
Aby podkreślić wielkość kary niewiernej żony, Jeremiasz posługuje się też
symbolem chłosty (por. w. 19), która w starotestamentalnych czasach, oprócz
pouczenia, upomnienia i nagany, była środkiem wychowawczym, stosowanym

41 Por. H a r v e y , dz. cyt., s. 172-196; G. L i e d k e , hasło: „Rib, streiten”, w: Theologisches
Handwórterbuch zum Alten Testamenty t. 2, s. 776; E. v o n W a l d o w , Der traditionsgeschichtliche
Hintergrund der prophetischen Gerichtsreden, „Beihefte zur «Zeitschrift ftir die Alttestamentlische
Wissenschaft*”, t. 85, Berlin 1963, s. 39.
42 Por. M. d e R o c h e , Israel „two evils” in Jeremiah 2, 13, „Vetus Testamentom”, t. 31
(1981), s. 369-372; H. W. Wo l f , „ Wissen um Gott” bei Hosea ais Urform von Theologiey w:
Gesammelte Studien zum Alten Testament, Kaiser Verlag, Milnchen 1973, s. 182-205.
43 Obraz lwa, wyobrażającego najazd nieprzyjacielski, często spotyka się u Jeremiasza (por.
4, 7; 25, 38; 49,19; 50,17).
44 W ówczesnym czasie głowy golono niewolnikom. Czynność ta może również oznaczać
żałobę (por. Iz 3,. 17; 7,20).
45 Por. 2 Kri 23,12-13.
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przez rodziców i nauczycieli mądrości46. Bóg bardzo boleśnie przeżywa pod
wójne zło swej oblubienicy: odejście i brak bojaźni. Zrzucenie więzów i jarzma,
symboli życia w przymierzu z Bogiem, i zmiana stylu życia na styl nierządnicy
to symbole kultu obcych bóstw47.
W dalszej części Księgi Jeremiasza prorok nawiązuje do symboliki winoro
śli. Symbolika ta w czasach starotestamentalnych była już dobrze znana (por.
Oz 10,1; Iz 5,1-7; Ez 15,16; Ps 80, 9-17; 128, 3). Przywoływała ona obecność
Boga, który wybrał Izraela, dał mu w posiadanie ziemię Kanaan i ciągle tro
szczył się o niego. Ponieważ naród w ten sposób poznał, co jest prawe, dlatego
też musiał odpowiedzieć za swą nieprawość. Jego wina polegała bowiem na
przewrotności, czyli świadomym schodzeniu z prawej drogi. Przewrotność ta
jest przyrównana do brudu, który przylgnął do ciała. W wierszu 22. stwierdza
się, że wina żony uprawiającej nierząd jest tak wielka, iż nie można jej obmyć
sodą i ługiem. W tamtym czasie nie znano jeszcze mydła, dlatego też te dwa
specyfiki uzyskiwane z minerałów i sporządzane z wybranych roślin były pod
stawowymi środkami czyszczącymi używanymi do obmyć. Skoro nawet one nie
mogły zmazać winy niewierności, to znaczy, że nasilenie zła związanego z tym
grzechem jest zbyt wielkie, by mogło nie pozostawić trwałych śladów. Zdegenerowanie oblubienicy potęguje fakt, że choć jest ona splamiona winą, to broni
swej niewinności kłamstwem (por. w. 23). Największym zagrożeniem dla wiary
był formalizm religijny i obce formy kultu. Przykładem tego zagrożenia jest
przywołany obraz doliny. Chodzi tu z pewnością o dolinę usytuowaną w południowo-zachodniej części Jerozolimy, która była miejscem, gdzie zabijano dzieci
na cześć Molocha (por. 2 Kri 2 3 ,10)48. Skłonność do nierządu jest u oblubienicy
tak wielka i nieopanowana, że Jeremiasz przyrównuje tę kobietę do oślicy
i wielbłądzicy49. Opanowana tą namiętnością, sama dostrzega, że intensywność
jej żądzy domaga się ślepego używania i zaspokajania (por. w. 25). W kolejnych
wierszach prorok oficjalnie stwierdza winę narodu, który odwrócił się od Boga
i stał się ślepy na przejawy Jego dobroci. Naród więc zerwał z Bogiem i nie
wróci do Niego. Zupełnie zapomniał o darach, które otrzymał od swego Ob
lubieńca w dniu ślubu (por. w. 32). W dalszych wierszach zostaje ukazane
46 Por. W. L a n g e r , hasło: „Chłosta”, w: Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. Grabner-Haider, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994, kol. 164.
47 Por. E. D ą b r o w s k i , Religia Kananejczyków i Fenicjan, w: Religie świata, red. ks. E. Dą
browski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1957, s. 197-206; W. L. H o l l a d a y , On Every
High Hill and Under Every Treey „Vetus Testamentum”, t. 11 (1961), s. 170-175; S. M o s c a t i ,
Kultura starożytnych ludów semickich, tłum. M. Czerwiński, PIW, Warszawa 1963, s. 143-155.
48 Por. L. K r i n e t z k i, „ Tal” und „Ebene” im Alten Testament, „Biblische Zeitschrift, neue
Folgę”, t. 3 (1961), s. 214-220; J. A. S o g g i n , „La tua condotta nella valla". Nota a Ger. 2, 23a,
„Revista degli Studi Orientali”, t. 36 (1961), s. 206-211.
49 Por. M. L u r k e r, hasło: „Osioł”, w: Słownik obrazów i symboli biblijnych, Pallottinum,
Poznań 1983, s. 162n.; K. E. B a 11e y, W. L. H o 11a d a y, The „ Young Camel” and J Wild A ss" in
Jer 2, 23-25, „Yetus Testamentum”, 1.18 (1968), s. 256-260.
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prawdziwe oblicze narodu: niewierność (por. w. 33), pospolite przestępstwa
(por. w. 34) i cynizm religijny (por. w. 35).
Zasadne staje się zatem postawienie pytania o możliwość powrotu do męża
żony czyniącej tak wielkie zło (Jr 3,1). Prawo uniemożliwiało powrót do pierw
szego męża kobiety oddalonej i poślubionej przez innego mężczyznę (Pwt 24,
1-4)50. Jeremiasz doskonale zdawał sobie sprawę z tej zasady prawnej. Powrót
do Boga narodu-oblubienicy Jahwe był zatem niemożliwy. Dotyczyło to szcze
gólnie sytuacji braku skruchy. Nawet pomimo pewnej przestrogi, jaką jest tu
klęska suszy (por. w. 3a), nie nastąpiło otrzeźwienie. Jaka zatem musiała być ta
skłonność, skoro nawet nieszczęścia, które dotykały niewierną żonę, nie były
w stanie przynaglić jej do zmiany postępowania? (por. Jr 3,3). Punkt szczytowy
oskarżenia zawierają wiersze czwarty i piąty. Występuje tu określenie Boga
jako ojca. Znaczenie tego wyrazu w Starym Testamencie jest niezwykle bogate.
Oddaje ono relację bardzo osobistą. Jednakże w tym przypadku chodzi nie tyle
o relację ojciec-syn, ile o bardzo intymne określenie męża51.
Nasilenie zła w Księdze Jeremiasza jest tym bardziej widoczne, że zostaje
spotęgowane wielokrotną zdradą żony, i to z różnymi mężczyznami. Co więcej,
niewierna kobieta przyrównana została do Araba siedzącego na pustyni, który
nieustannie oczekiwał, aby dokonać zła w postaci rabunku na przejeżdżających
przez pustynię karawanach. Niewierność żony stała się więc skłonnością. Jak
wielka i równocześnie pełna miłosierdzia musi być zatem miłość małżonka,
skoro nawet tak zhańbionej kobiecie pozwala on wrócić do siebie. Bóg, pełen
przebaczenia, pozwala wrócić do siebie narodowi, który Go zdradził, nie z racji
prawa należnego narodowi, lecz jedynie na podstawie swojej wyjątkowej łaski
(por. Jr 4, ln; 31,21-22)52. Bóg ciągle zwraca się do narodu z początkową, pełną
zapału, młodzieńczą ufnością. Izrael jest dla Niego tą jedyną, wymarzoną ko
bietą. Pragnie być z nią znów zjednoczony tym uczuciem, które połączyło ich
w pierwszym porywie i zachwycie serca. Chce wrócić do tego dialogu, w którym
słowa były mową serca; do czasu prawdziwego oddania się oraz do idealnego
wzajemnego poznania siebie53.
50 Por. L. O. B u r k e, The Stilistic Compose o f Jeremiach 3, 1-5, „Zeitschrift fiir die Alttestamentlische Wissenschaft”, t. 88 (1976), s. 387; J. D. M a r t i n, Theform s background to Jer 3, ||l
„Vetus Testamentum”, 1 .19 (1969), s. 82-92.
51 Por. G. M o r a l d i , La patemita di Dio neWAntico Testamento, „Revue Bibliąue”, t. 7
(1959), s. 49-51; A. D e N i c o l a , La moglie della tua giovinezza, „Bibbia e Oriente”, t. 12
(1980), s. 165n.
52 Por. B. W. A n d e r se n, „ The Lord has created something new” - a stylistic study o f Jer 31,
15-22, „The Catholic Biblical Quarterly’\ t. 40 (1978), s. 463-478; J. Z i e n e r, Femina circumdabit
virum (Jr31,22). Eine Dittographie?, „Biblische Zeitschrift, neue Folgę”, 1.1 (1957), s. 282n.; G. B.
C l o s e n , Femina circumdabit virum, „Verbum Domini”, 1 .16 (1936), s. 295-304.
53 Por. D. H. W i m m e r, The confession o f Jeremiah, „The Bibie Today”, 1 .19 (1981), s. 9398; C. C o n r o y , „Jeremiah and Sainthood’\ w: Saints in World Religions, „Studia Missionalia”,
t. 35 (1986), s. 1-40.
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Prorok Jeremiasz w nauczaniu dotyczącym małżeństwa wskazuje na cnoty
potrzebne do zachowania wierności małżeńskiej. Są to: cierpliwość, miłosier
dzie, sprawiedliwość i przebaczenie niewiernej małżonce. W ujęciu tego pro
roka stosunek Jahwe do Jego oblubienicy jest bardziej pozytywny, niż miało to
miejsce w nauczaniu Ozeasza. Prorok podkreśla bowiem, iż w młodości oblu
bienica była dla Boga wierną i miłującą małżonką, nazywającą Go swym przy
jacielem, a nawet ojcem. Bóg nie występuje tu w roli surowego oskarżyciela, ale
zranionego w swej miłości i niesprawiedliwie skrzywdzonego. Jego postępowa
nie powinno stać się wzorem dla męża w przypadku zdrady żony. Mąż nie
powinien być oskarżycielem żony, ale nawet jako niesłusznie skrzywdzony
i zraniony zawsze winien stawać w obronie świętości małżeństwa.

*

W świetle wyżej przeprowadzonych analiz, dotyczących zagadnienia nie
wierności małżeńskiej w nauczaniu proroków sprzed niewoli babilońskiej, pre
zentują się oni jako duszpasterze troszczący się o małżeństwo, które w ramach
społeczności ludzkiej jest najbardziej podstawową wartością. W swej symbolice
małżeńskiej prorocy posługują się obrazem relacji pomiędzy Bogiem a Jego
narodem i dlatego wskazują na najważniejsze wydarzenia w dziejach narodu.
Miało to w pierwszej kolejności wzmocnić wiarę narodu, sprawić, aby nie miała
ona charakteru wyłącznie formalnego, ale opierała się na żywym doświadcze
niu Boga. Prorocy zamierzali w ten sposób podkreślić wielką godność małżeń
stwa i tym samym podać motywy skłaniające do właściwego rozwiązania prob
lemu niewierności małżeńskiej.

WIERNOŚĆ W ŚWIECIE OSÓB

Rocco BUTTIGLIONE

BÓL POLITYKI*
Prawo naturalne istnieje, ale polityka, która musi pośredniczyć między prawem
a siłą, nie zawsze jest w stanie go bronić. Na tym polega b ó l p o l i t y k i albo jak kto woli - k r z y ż p o l i t y k i Zadaniem polityka jest zdobywanie poparcia
dla prawdy i chociaż nie zawsze udaje mu się wykonać to zadanie, porażka
w bitwie nie powinna przeszkadzać mu nadal toczyć wojny.

Tematem naszych rozważań jest związek między polityką a ludzkim cier
pieniem.
Według św. Augustyna polityka bierze początek z potrzeby przeciwstawie
nia się złu, a zatem z grzechu pierworodnego. Upadła natura człowieka spra
wia, że grzech nie pozwala mu układać swoich stosunków z innymi ludźmi
zgodnie z zasadą sprawiedliwości. A zatem, aby można było postawić tamę
przemocy rodzącej się z nieumiarkowanego egoizmu, który prowadzi nawet
do pogardy i nienawiści do drugiego człowieka i do Boga, musi istnieć ludzkie
prawo, wyznaczające granice złej woli. Obok tego ludzkiego prawa zaś musi też
istnieć władza, która wymusza jego poszanowanie. Polityka to proces, poprzez
który zostaje ustanowione ludzkie prawo i zagwarantowane jego przestrzega
nie. Polityka zatem z samej swej istoty i od samego początku związana jest
z doświadczeniem zła.
Tę więź z doświadczeniem zła można rozumieć na dwa sposoby. Z jednej
strony zależność między polityką a złem jest bezpośrednia. Źli ludzie próbują
tak zorganizować rzeczywistość, aby służyła ich interesom, a jednocześnie po
sługując się przemocą lub oszustwem, działają wbrew uprawnionym interesom
innych członków społeczności. Jest to już pewna forma organizacji politycznej.
Natomiast druga zależność między złem a polityką jest pośrednia. Dobrzy
ludzie również się organizują, aby usunąć z życia politycznego przemoc i ucisk.
Politykę można w tym wypadku postrzegać nie tylko jako konsekwencję grze
chu pierworodnego, ale zarazem jako lekarstwo na sam ten grzech. Powrócimy
jeszcze do tego aspektu problemu. W tym momencie ograniczymy się do przy
pomnienia, że jedna z tradycji, wywodząca się z politycznej myśli augustyńskiej,
skłonna jest widzieć zadanie „dobrej” polityki paradoksalnie w unicestwieniu
Wykład, który miał miejsce 16 X 2000 r. w ramach Konwersatorium Myśli Jana Pawła II
w cyklu: „Deus homo... Cur? - Bóg Człowiekiem... Dlaczego? Chrześcijaństwo na progu trzeciego
tysiąclecia”.
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samej polityki. Polityka jest ze swej natury zła, rodzi się z niesprawiedliwości
i z przemocy. „Dobra” polityka jest negacją polityki, dokonaną wewnątrz po
lityki i przy pomocy politycznych środków. „Dobrzy” zajmują przestrzeń poli
tyki, aby zagrodzić drogę „złym”, i dążą do tego, aby w miarę możliwości
przestrzeń ta pozostała pusta, nieużywana. Pod pewnymi względami tę zasadę
augustyńskiej teologii politycznej realizuje konsekwentnie tradycja liberalna.
Państwo (czyli polityka) jest złem, a więc zadaniem liberalnej polityki jest
zredukowanie do minimum obecności i działalności państwa.
Inna tradycja, którą zwykliśmy wywodzić z myśli św. Tomasza z Akwinu,
chociaż bynajmniej nie neguje demonicznego aspektu polityki ani jej związku
z grzechem, odsłania jednak inny wymiar rzeczywistości politycznej. Człowiek
jest z natury istotą społeczną, która nie może osiągnąć właściwego sobie dobra
bez współdziałania z innymi istotami ludzkimi. To współdziałanie musi być
zorganizowane, a więc zadaniem polityki jest właśnie tworzenie takiej organi
zacji. Ta jej pierwotna funkcja nie jest wpisana w ludzką naturę skażoną przez
grzech, ale przynależy do ludzkiej natury przed grzechem i niezależnie od
grzechu. Posługując się językiem nowszej filozofii, możemy powiedzieć, że
istnieją działania, które człowiek może podejmować tylko razem z innymi ludź
mi i które z natury mają charakter społeczny. Niektóre z tych działań należą do
sfery polityki. Niektóre, ale nie wszystkie. Sfera polityczna nie pokrywa się
dokładnie z dziedziną ludzkiego życia społecznego. Charakter społeczny mają
przecież także działania należące do sfery życia rodzinnego czy do sfery eko
nomicznej. Jak zatem odróżnić sferę polityki od innych dziedzin życia społecz
nego? Można powiedzieć, że do sfery politycznej należą działania podejmowa
ne wspólnie z innymi, poprzez które dąży się do realizacji niepodzielnego dobra
publicznego, to znaczy dobra wspólnego, wymagającego zgodnego wysiłku
całej społeczności. Aby można było osiągnąć to dobro, musi się zorganizować
wspólnota polityczna.
Za pośrednictwem R. Hookera ten tomistyczny pogląd przeniknął do tra
dycji filozofii anglosaskiej oraz do systemów opartych na pojęciu common law
(prawa zwyczajowego). John Locke powiedział na przykład, że istnieje prawo
naturalne wpisane w ludzkie serca, ale istnieją także namiętności ludzkiej na
tury, które sprawiają, że nikt nie może być sędzią samego siebie. Wobec braku
sędziów, trybunałów i policji człowiek jest zarazem sędzią i stroną we własnej
sprawie. Brak bezstronnego sędziego sprawia, że nie istnieje werdykt przez
wszystkich podzielany i akceptowany oraz uprawomocniony przez autorytet
całej wspólnoty. Skutkiem tego jest walka wszystkich przeciw wszystkim. War
to zauważyć, że według Locke’a walka wszystkich przeciw wszystkim nie jest
konsekwencją braku prawa naturalnego, wiążącego w sumieniu wszystkich
ludzi. Możemy raczej powiedzieć za Dantem Alighierim, że „mamy prawa,
ale któż po nie sięga?” - a więc że prawa istnieją, ale nikt ich nie interpretuje
ani nie stosuje. Inne jest stanowisko Thomasa Hobbesa, który twierdzi, że
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jedyna zasada prawa naturalnego stanowi, i ż k a ż d y ma t y l e pr a wa , i l e
w ł a d z y . Prawo i władza są tu utożsamione, nie może zatem istnieć prawo, za
którym nie stoi odpowiednia siła.
Locke nie neguje roli siły w historii, ale ogranicza jej zadanie do o c h r o 
ny praw. Człowiek słaby posiada prawo naturalne, ale nie potrafi go wyeg
zekwować. Prawo stanowione jest niezbędne, aby można było zapewnić po
szanowanie prawa naturalnego, samo jednak nie ustanawia go ani nie zastępu
je, ale raczej uzupełnia je i zapewnia jego realizację w praktyce, gwarantując
mu skuteczność i nadając mu moc obowiązującą. Stanowisko św. Tomasza,
którego echo słychać w poglądach Locke’a, wprowadza pewne napięcie między
prawem naturalnym a prawem stanowionym, związane właśnie z zagadnieniem
skuteczności i siły.
Z zagadnieniem tym stykamy się w postaci zalążkowej w prawie między
narodowym. W prawie tym istnieje zespół norm, które określają, co jest słusz
ne, a co niesłuszne, a tym samym pozwalają zasadniczo odróżnić postępowanie
sprawiedliwe od niesprawiedliwego.
W konkretnej sytuacji spornej jednak prawo naturalne nie przewiduje (czy
raczej nie przewidywało do momentu powstania Narodów Zjednoczonych)
instytucji sędziego, zdolnego narzucić swój werdykt stronom i sprawować
nad nimi jurysdykcję. Nie istnieje też siła, która mogłaby zmusić sporne strony
do uznania swojej decyzji. Każde państwo może na swój sposób interpretować,
a także stosować prawo międzynarodowe. W konsekwenqi, w obliczu aktu
agresji lub przemocy każde państwo ma zasadniczo możliwość egzekwowania
prawa międzynarodowego, ale żadne nie jest do tego zobowiązane. W przypad
ku poważnego pogwałcenia praw człowieka każde państwo może zatem swo
bodnie zadecydować, czy powstrzymać się od sformułowania własnego osądu,
czy wyrazić tylko ocenę moralną, nie nadając jej żadnej mocy wiążącej, czy też
posłużyć się siłą, jaką dysponuje, aby wymusić poszanowanie sprawiedliwości
i bronić praw napadniętej strony. Oczywiste jest, że decyzja o wykorzystaniu
lub niewykorzystaniu własnej siły w celu zapewnienia ochrony podeptanemu
prawu będzie decyzją o charakterze wybitnie politycznym. O jej podjęciu po
winny zadecydować warunki, które św. Tomasz określił jako warunki wojny
sprawiedliwej (a za nim kontynuowała tę myśl Druga Scholastyka). Wojnę
można zatem uznać za sprawiedliwą pod czterema warunkami: po pierwsze jeśli jest reakcją na poważne naruszenie praworządności międzynarodowej, po
drugie - jeśli nie istnieje żadna inna możliwość przywrócenia sprawiedliwego
ładu, po trzecie - jeśli działania podjęte w celu odtworzenia naruszonego po
rządku nie powodują jeszcze większych szkód, po czwarte - jeśli istnieją duże
szanse na pomyślny wynik walki.
Obowiązkiem każdego człowieka jest nienaruszanie prawa naturalnego, ale
nie jest tak, że każdy ma obowiązek interweniować w celu ukarania przestępcy
i przywrócenia naruszonego ładu prawnego. Stanowisko św. Tomasza na temat
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wojny sprawiedliwej można odnieść do problemów wykraczających daleko
poza to konkretne zagadnienie, a nawet poza dziedzinę prawa międzynarodo
wego. Mam na myśli ogólny problem współistnienia wielu wolnych podmiotów
oraz odpowiedzialności każdego z nich za utrzymanie sprawiedliwego ładu
w społeczności wolnych podmiotów. Być może zasady, które stosuje św. To
masz, rozpatrując problem wojny sprawiedliwej, można odnieść też do prob
lemu politycznych wyborów i decyzji w pluralistycznym społeczeństwie.
W naszych społeczeństwach wielu jest dziś zwolenników poglądu, że nie
istnieje - w ogóle, a przynajmniej w porządku politycznym - żadna prawda
obiektywna oraz że miejsce prawdy zajmuje opinia większości. W tej perspek
tywie, ukształtowanej w dużej mierze pod wpływem zasady Hobbesa, każdy ma
tyle prawdy, ile głosów. Demokracja modyfikuje tylko jeden element zasady
Hobbesa, a mianowicie tezę, że ostatecznie o kształcie prawdy decyduje siła
fizyczna, wyrażająca się przez przemoc i wojnę. Konfrontacja militarna pod
postacią wojny domowej w ustroju demokratycznym zostaje zastąpiona przez
inny sposób mierzenia siły różnych stron: przez konfrontację wyborczą. Głów
się nie ścina, ale liczy, a kartki wyborcze zastępują pociski jako narzędzia
pozwalające określić, jaka prawda powinna obowiązywać w danym systemie
politycznym. Taki sens ma amerykańska formuła „ballots instead of bullets”
(głosowanie zamiast kul). Zwykle zresztą wyniki wyborów i wojny domowej są
zbieżne, ponieważ siła armii, podobnie jak siła partii politycznej, zależy od jej
liczebności. Oczywiście ci, którzy wierzą w istnienie pewnego zespołu wartości
obiektywnych, zasad „z natury słusznych” oraz prawa naturalnego, nie mogą
się pogodzić z takim systemem demokracji relatywistycznej i zgłaszają wobec
niego stanowczy sprzeciw w imię prawdy. Sprzeciw wobec demokracji w imię
prawdy był też zresztą najważniejszą bronią, jaką posługiwał się kontrrewolu
cyjny i reakcyjny katolicyzm w walce z rewolucją francuską i z jej zasadami.
Słabość stanowiska reakcyjnego ujawnia się natychmiast, gdy tylko wycho
dzimy poza zwykłą afirmację obiektywnej wartości prawdy, niezależnej od
liczby zwolenników, i stawiamy sobie pytanie: co robić, gdy większość ustana
wia normę opartą na błędnej, a tym samym niesprawiedliwej zasadzie?
Przekonanie, że prawda nie jest uzależniona od liczebności tych, którzy jej
bronią, wydaje się nam tak oczywiste, że nie warto go tu szczegółowo uzasad
niać. W tym miejscu pragniemy jedynie przypomnieć banalny fakt, iż opinia
większości opiera się na argumentacji, która odwołuje się do prawdy. Jeżeli
dyskutujemy o problemie, co do którego żywimy jakieś przekonanie, to naj
głębszym fundamentem tego przekonania nie jest fakt, iż tak samo myśli więk
szość, ale raczej fakt, że w wyniku określonego rozumowania uznajemy to
przekonanie za rzeczywiście słuszne. Opinia większości kształtuje się na pod
stawie domniemanej prawdy. Dopiero na następnym etapie opinia, która zos
tała przyjęta przez przeważającą część społeczeństwa, znajduje oparcie także
w samym fakcie, że jest opinią większości.
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Jeśli zatem przyjmujemy, że istnieje prawda niezależna od opinii większoś
ci, to jak winniśmy postąpić, gdy większość odrzuca prawdę? Odpowiedzią
reakcyjną jest odrzucenie demokracji, co z zasady prowadzi do wojny domo
wej. Jeśli bowiem nie chcemy podejmować decyzji na podstawie opinii więk
szości, będziemy musieli podjąć próbę narzucenia naszej opinii siłą i zmierzyć
się z możliwą czy wręcz prawdopodobną reakcją tych, którzy stawią nam czoło
na tym samym polu. Zanim jednak wejdziemy na tę drogę, powinniśmy się
zastanowić, czy istnieją warunki pozwalające wszcząć sprawiedliwą wojnę,
i prawdopodobnie dojdziemy do wniosku, że warunki takie nie istnieją, ponie
waż stosunek sił, jaki wyłania się z konsultacji wyborczej, odzwierciedla w przy
bliżeniu stosunek między siłami społecznymi, które popierają różne stanowiska
występujące w określonej sytuacji politycznej. Prawo naturalne istnieje, ale
polityka, która musi pośredniczyć między prawem a siłą, nie zawsze jest w sta
nie go bronić. Na tym polega b ó l p o l i t y k i albo - jak kto woli - k r z y ż
polityki.
Dostrzegamy więc ograniczoność demokracji, która polega na tym, że de
mokracja nie zawsze jest w stanie zagwarantować poszanowanie prawa. Z dru
giej strony widzimy tu też ograniczoność krytyki antydemokratycznej, wynika
jącą stąd, że nie potrafi ona wskazać procedury, która lepiej niż demokracja
zapewniałaby prawdzie poparcie siły. Wojna domowa nie gwarantuje zwycię
stwa prawdy skuteczniej niż demokratyczne głosowanie, jej triumf nie jest też
bardziej prawdopodobny w systemie autokratycznym, opartym na sile zbrojnej.
Co zatem czynić? Czy istnieje demokratyczna odpowiedź na niedostatki
demokracji? Aby znaleźć taką odpowiedź, musimy oczywiście uświadomić sobie
najpierw ograniczoność demokracji, którą W. Churchill wyraził zwięźle w słyn
nym stwierdzeniu, że demokracja jest najgorszym z możliwych systemów poli
tycznych, jeśli nie liczyć wszystkich pozostałych. To przekonanie o ograniczonoś
ci demokracji odróżnia naiwną wiarę w demokrację - którą łatwo można spro
wadzić na manowce, wiodące do jakiejś formy totalizmu i do „dyktatury więk
szości” - od naszego krytycznego poparcia dla demokratycznej formy rządów.
Demokratycznego lekarstwa na niedostatki demokracji możemy z powo
dzeniem szukać tylko wówczas, gdy przejdziemy od statycznej do dynamicznej
i procesualnej koncepcji demokracji, i ogólnie całej polityki. Zadaniem polity
ka jest zdobywanie poparcia dla prawdy i chociaż nie zawsze udaje mu się
wykonać to zadanie, porażka w bitwie nie powinna przeszkadzać mu nadal
toczyć wojny. Prawda, która dzisiaj nie została przyjęta, może zyskać poparcie
jutro, jeżeli będziemy wytrwale i skutecznie działać, aby zapoznać z nią opinię
publiczną. Naukę o grzechu pierworodnym należy zatem odnieść również do
sfery polityki.
Dziedzina polityki ukierunkowana jest ku prawdzie, ale jest też nieustannie
i systematycznie sprowadzana z drogi ku prawdzie przez pożądliwość, to znaczy
przez pragnienie osobistej korzyści i żądzę władzy. Podobnie jak w życiu jed
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nostki, również w życiu politycznym kształtowanie nawyku dobra, czyli cnoty,
wymaga aścezy i jest walką, którą trzeba toczyć pośród zwycięstw i porażek,
posuwając się naprzód metodą prób i błędów. Życie polityczne, podobnie jak
indywidualne, nie jest aż tak zepsute, że pozostaje głuche na głos rozumu, ale
jest nieustannie zakłócane przez gwałtowne, nieuporządkowane namiętności.
Polityk demokratyczny nie sądzi, że lud - a mówiąc ściślej: społeczność głosu
jących - ma zawsze rację. Jest jednak przekonany, że od społeczeństwa, które
podejmuje błędną decyzję, można i należy się odwołać do społeczeństwa lepiej
poinformowanego. Suwerenne społeczeństwo wyda słuszny werdykt, jeśli bę
dzie mogło spokojnie rozważyć argumenty rozumu.
Co należy czynić, aby suwerenne społeczeństwo mogło sformułować słusz
ny osąd, rozważając wszystkie argumenty rozumu w atmosferze spokoju i nie
ulegając naciskom nieokiełznanych namiętności? Refleksja polityczna poszu
kująca odpowiedzi na to pytanie rozwijała się w dwóch kierunkach.
Kierunek pierwszy każe nam zastanowić się nad i n s t y t u c j a m i . Proce
dury, poprzez które społeczeństwo uzyskuje informacje i podejmuje decyzje,
sposoby wybierania przedstawicieli społeczeństwa, mechanizmy ustanawiania
lub unieważniania praw - wszystko to może ułatwiać lub utrudniać rozpozna
nie, co jest prawdą w sferze politycznej. Należy zatem wprowadzić - w ramach
systemu demokratycznego lub na demokratycznym fundamencie - pewien ele
ment a u t o r y t e t u , który potrafiłby oprzeć się chwilowym namiętnościom
mas i upoważniałby jakąś niezawisłą instytucję do wydawania osądu. Warto
rozważyć z tego punktu widzenia rolę Sądu Najwyższego w systemie insty
tucjonalnym Stanów Zjednoczonych. W optyce systemu amerykańskiego naj
wyższym wyrazem niezawisłości sądownictwa jest ochrona podstawowych praw
przed samowolą większości.
Pismo „Federalist Papers” dostarcza przykładu myśli politycznej, która
poprzez system instytucjonalny stara się ustanowić więź między rozumem a siłą,
tworząc mechanizm pomagający suwerennemu społeczeństwu podejmować de
cyzje zgodne z zasadami sprawiedliwości. System instytucjonalny kieruje się
przeświadczeniem, że człowiek jest istotą ułomną i narażoną na pokusy. Dla
tego system ten tworzy „mechanizmy przeciwwagi”, tak aby ambicja i chciwość
jednych była trzymana na wodzy przez ambicję i chciwość innych, a więc by
nawet indywidualne przywary mogły ostatecznie służyć wspólnemu dobru. Sys
tem ten jednak nie może funkcjonować bez c n o t y . System polityczny ufający
zbytnio w cnotę rządzonych i rządzących to system niedobry, który na pewno
będzie funkcjonował źle albo nie będzie funkcjonował wcale. Najlepszy system
to taki, którego działanie wymaga pewnego minimum cnoty subiektywnej,
podobnie jak najlepszy samochód to ten, który zużywa najmniej benzyny. Po
dobnie jednak, jak nie można skonstruować samochodu, który nie spala ben
zyny, nie sposób też zbudować systemu politycznego, który funkcjonuje bez
cnoty. Skąd jednak bierze się cnota? Gdzie i w jaki sposób wytwarza się cnotę?
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To pytanie wskazuje nam drugi możliwy kierunek refleksji nad tym, jak
wzajemnie pogodzić siłę i prawo. Uwaga skupia się tu nie na sposobie podej
mowania suwerennej decyzji, ale na jej podmiocie. Jeśli społeczeństwo jest
zupełnie zepsute, nie jest w stanie rządzić się zgodnie z zasadami sprawiedli
wości. Po mistrzowsku omawia ten temat F. Schiller w Listach o estetycznym
wychowaniu człowieka%
Wychowanie estetyczne sprawia, że to, co jest obiektywnie sprawiedliwe
i jako takie przynależy do porządku natury, zostaje przyswojone przez podmiot
nie tylko w sferze pojmowania rozumowego, ale także percepcji uczuciowej.
Człowiek jest istotą uczuciową w takiej samej mierze, jak racjonalną, a może
nawet w nieco większej mierze. Nagi rozum nie jest w stanie zapanować nad
siłą namiętności. Aby zwyciężyć, musi tę właśnie siłę namiętności wykorzystać
do swoich celów - musi ukazać p i ę k n o pr a wdy .
Podobną koncepcję rozwija Platon w swoim Państwie2. Fundamentem bu
dowli społecznej jest „muzyka”, pojmowana w szerokim znaczeniu jako sztuka,
która łagodzi i oswaja namiętności człowieka. Według Platona nie może istnieć
dobrze urządzone państwo tam, gdzie muzyka jest niedobra, bo rozbudza w du
szy nieuporządkowane namiętności, zamiast je łagodzić i skłaniać do poddania
się kierownictwu rozumu.
Jaki jest dzisiaj stan muzyki w naszych krajach? Możemy tu przyjrzeć się
muzyce w ścisłym sensie, która wywiera bardzo duży wpływ na formację no
wych pokoleń. Możemy także rozważyć stan muzyki rozumianej w szerszym
znaczeniu, które w naszych systemach społecznych obejmuje telewizję, kino,
teatr czy literaturę. W obydwu wypadkach stan muzyki w naszych krajach jest
przygnębiający. Wyraża ona wyobcowanie nowych pokoleń, które nie mogą
znaleźć drogi do spełnienia swoich oczekiwań i nadziei. Zamiast tak kształto
wać namiętności, aby pod kierownictwem rozumu wskazywały człowiekowi, że
droga do przemiany świata i prawdziwego zaspokojenia potrzeb prowadzi
przez pracę i rodzinę, pobudza się je do poszukiwania złudnego zaspokojenia
poza granicami rzeczywistości, całkowicie zniekształcając jej obraz.
Kiedy system społecznego przekazu skupiony jest na świecie iluzji i pogrąża
w świecie iluzji nawet informacje o realnych wydarzeniach, wówczas zadanie
polityki staje się niezwykle trudne. Polityk bowiem to nie filozof, który w swoim
rozumowaniu przyjmuje za punkt wyjścia prawdę samą w sobie i dobro samo
w sobie. Punktem odniesienia dla rozumowania polityka jest piękno i dobro
w takiej postaci, w jakiej istnieją już one w umysłach obywateli, w jaki są
odczuwane i przeżywane przez społeczeństwo, którego polityk ma być przed
stawicielem i zarazem przewodnikiem. Jeśli w duszy społeczeństwa nie mieszka
1 Zob. F. S c h i l l e r , „Listy o estetycznym wychowaniu człowieka” i inne rozprawy, tłum.
I. Krońska, J. Prokopiuk, Warszawa 1972.
2 Zob. P l a t o n , Państwo, 1 .1,2, tłum. W. Witwicki, Alfa, Warszawa 1994.
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cnota, bo jest ono nieustannie oszukiwane przez przekaz społeczny oderwany
od prawdy, nawet najlepszy system instytucjonalny nie może trwale zabezpie
czyć dobra wspólnego.
Dlatego fundamentalnym problemem demokracji jest wychowanie este
tyczne społeczeństwa, czyli mówiąc językiem Platona - problem muzyki. Platon
twierdzi, nieco naiwnie, że polityk i może, i powinien zakazać w swoim pań
stwie „złej” muzyki i w jej miejsce zaprowadzić „dobrą”. Chociaż polityka
może oczywiście odgrywać pewną rolę w zapobieganiu najbardziej ewidentnym
wynaturzeniom systemu mass mediów, nie można i nie należy oczekiwać od
niej właściwej odpowiedzi na kwestię estetycznego wychowania społeczeństwa.
Funkcję tę winny spełniać sztuka i literatura, Kościoły i instytucje kulturalne,
społeczeństwo cywilne, a przede wszystkim rodzina, kształtując ludzi, a tym
samym naród, zdolnych panować nad swoimi namiętnościami i potrafiących
formułować sądy zgodne z prawdą. W realizacji tego zadania winien uczestni
czyć także polityk, bardziej jednak jako człowiek niż na mocy sprawowanej
funkcji politycznej, kierując się przeświadczeniem, że powodzenie także jego
specyficznej misji zależy w ostatecznym rozrachunku od czegoś, co jest pier
wotne wobec polityki i co stanowi kryterium jej oceny.
W chwili, gdy przystępujemy do poszerzenia i umocnienia struktur ekono
micznych i politycznych Europy, nie powinniśmy zapominać, że powodzenie
także w tej dziedzinie zależy przede wszystkim od tego, czy nastąpi odrodzenie
kulturowych korzeni tożsamości europejskiej. Jeśli tak się nie stanie, polityka,
która ze swej natury porusza się w sferze konkretnych, konstruktywnych do
konań, może zostać zmuszona do odegrania roli ostatniego, bezsilnego świad
ka. Nieprzypadkowo właśnie w tych dniach Jan Paweł II ukazuje nam jako
naszego patrona św. Tomasza More’a. Ten angielski święty, wyczerpawszy
wszystkie środki działania politycznego, złożył ostateczne świadectwo o praw
dzie przez męczeństwo.
Żaden polityk nie powinien życzyć sobie takiego losu, nikt jednak nie
może uprawiać polityki w służbie prawdy, jeśli nie jest gotów przyjąć takiego
właśnie przeznaczenia, zachowując niezłomną nadzieję, że świadectwo po
wierzone Bożemu miłosierdziu może wydać nowe owoce prawdy w życiu i kul
turze narodów.

Ks. Michel SCHOOYANS

SUMIENIE PRAWODAWCY WOBEC ODSTĘPSTW
OD POSZANOWANIA PRAWA DO ŻYCIA
W DEMOKRATYCZNYM USTAWODAWSTWIE*
Od czasów starożytności żywe jest przekonanie, iż nawet za cenę własnego życia
człowiek w swoim sumieniu ma prawo odmówić posłuszeństwa jakiemuś prawu
pozytywnemu, gdy narażone na szwank są wartości wyższe. Bardzo wcześnie
rodzi się intuicja, że między prawami stanowionymi przez ludzi a moralnością,
między legalnością a sprawiedliwością nie zawsze istnieje harmonia. Bardzo
wcześnie rodzi się przekonanie o niezbywalnej osobistej odpowiedzialności, ro
zumianej jako prawo i obowiązek własnego sumienia względem prawdy, spra
wiedliwości i dobra.

Debaty nad legalizacją aborcji ujawniły konieczność pogłębienia refleksji
nad sprzeciwem sumienia. W ustawie [Simone] Veil z roku 1975, zezwalającej
na dokonywanie aborcji we Francji, odstąpiono od zasady ogólnej, w myśl
której prawo gwarantuje ochronę życia ludzkiego. Wprowadzono bowiem wy
jątek od zasady sformułowanej w 3. artykule Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka z 1948 roku. Niewątpliwie już to prawne odstępstwo, uchwalone
w roku 1975, było nie do przyjęcia na gruncie moralnym i wielu słusznie i od
ważnie mu się przeciwstawiało.
Od roku 1975 debata na temat aborcji uległa jednak znacznej ewolucji.
Prawne przyzwolenie na dokonywanie aborcji nie jest już przedstawiane jako
odstępstwo od zasady ochrony życia, znaczna część opinii publicznej domaga
się natomiast gwarancji ustawodawczej dla dokonywania aborcji. W ustawie
winno się więc dążyć do uczynienia prawem działań, które tradycyjnie uzna
wane były za „okropne przestępstwa”1. Żądanie to pojawia się obecnie w pro
jektach i w propozycjach praw. Propagowane jest poprzez różne agencje Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych, poprzez organy Unii Europejskiej oraz
poprzez liczne organizacje pozarządowe. Z upodobaniem podejmują je media.
Analogiczny problem pojawia się z coraz większą siłą w odniesieniu do zjawi
ska eutanazji. Żąda się prawa do legalnego zadawania śmierci.
Komunikat wygłoszony podczas międzynarodowej Konferencji Parlamentarzystów Europy
Środkowej na temat: „Współczesna rodzina, bioetyka a odpowiedzialność członków ciał ustawo
dawczych”, zorganizowanej 3 października 2003 roku w Bratysławie przez Radę Narodową Repu
bliki Słowackiej.
1
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes> nr 51.
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W obu rozważanych tutaj kwestiach, zarówno aborcji, jak i eutanazji, jako
pierwsze nasuwa się pytanie, czy państwo uważające się za demokratyczne,
które legalizuje aborcję, a wkrótce zapewne również eutanazję, nie wpisuje
w swe prawa zasady rozróżniania istot ludzkich dopuszczonych do życia i in
nych, których życie mogłoby być niszczone. Czy państwo takie nie weszło już na
drogę swego rodzaju totalitaryzmu negującego jednakową godność wszystkich
ludzi? Jeżeli tak się rzeczy mają, to jaka jest przyszłość demokracji? Jakie
perspektywy rysują się dla stosunków międzynarodowych, którym Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku dawała nową podstawę, mającą zapo
biec powrotowi potwornych reżimów, otworzyć drogę dekolonizacji i stymulo
wać rozwój?

KONSENS A NOWE PRAWA
Niezależnie od tego, czy próby legalizacji zadawania śmierci powiodą się,
są one symptomatyczne dla pewnej perwersji w obszarze naszej tradycyjnej
koncepcji prawa. Ustawodawstwo wszystkich krajów cywilizowanych uzna
wało prawo do życia za niezbywalne i otaczało je ochroną. Prawodawca
uznawał rzeczywistość człowieka, szanował tę rzeczywistość i wpisywał ją
w swe deklaracje, konstytucje, prawa cywilne i karne. Obecnie ta realistycz
na koncepcja prawa jest coraz częściej wypierana przez pewną koncepcję
wedle której prawem par excellence jest prawo handlowe. Stanowi ono
idealne ramy dla prowadzenia interesów, handlu, negocjacji, a więc, co za
tym idzie, dla zawierania konsensu. Z wykorzystaniem prawa handlowego
prowadzi się negocjacje, których przedmiotem jest cena i wartość rzeczy
wymienialnych, mogąca podlegać fluktuacji w ramach rynku i co do której
możliwe są ustępstwa.
To właśnie owa czysto konsensualna czy woluntarystyczna koncepcja pra
wa zaczęła dominować w refleksjach nad prawami człowieka. Prawa te stały się
przedmiotem dyskusji, negocjacji i w nieskończoność możliwego do renegocja
cji kompromisu. Ponieważ w dyskusji zrezygnowano z odwołania się do rze
czywistości człowieka, do dotyczącej go prawdy egzystencjalnej, zalegalizowa
ne może zostać wszystko. Tak więc, w wyniku targów, pojawiają się nowe
prawa, poprzez które wola silniejszych - czy też większości - zawsze w końcu
zostanie narzucona.
Tego rodzaju rewolucja w koncepcji prawa i praw człowieka dokonuje się
najczęściej z wykorzystaniem międzynarodowych instrumentów prawnych.
Zwykle proces ten odbywa się etapami. Najpierw w łonie wielkich zgroma
dzeń międzynarodowych toczą się negocjacje celem osiągnięcia konsensu.
Obecnie na niezliczonych konferencjach organizowanych przez Fundusz Lud
nościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Fundusz Narodów Zjednoczo
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nych na rzecz Dzieci (UNICEF), Światową Organizację Zdrowia (WHO) czy
też przez Unię Europejską, bezustannie mówi się o propagowaniu „prawa” do
aborcji. Używane są rozmaite eufemizmy maskujące okrucieństwo aktu abor
cji, na przykład „macierzyństwo bez ryzyka”, „prawa rozrodcze”, „trwały
rozwój” czy „nowy paradygmat zdrowotny”. Z chwilą osiągnięcia konsensu
odbiorcy, w tym przypadku państwa członkowskie ONZ albo Unii Europej
skiej, stają się przedmiotem nacisku poprzez nakłanianie ich do podpisania
określonych paktów, konwencji czy protokołów dotyczących dopuszczalności
dokonywania aborcji, względnie innych decyzji przewidujących rozporządza
nie życiem ludzkim. Te zaś instrumenty prawa międzynarodowego nabierają
mocy prawnej w ratyfikujących je państwach. Co więcej, moc prawna tych
konwencji, paktów i protokołów staje się nadrzędna wobec prawa narodowe
go poszczególnych państw.
Mechanizm, który właśnie ukazaliśmy, pociąga za sobą przerażające na
stępstwa. Parlamenty narodowe i prawodawcy narodowi zmuszani są do mil
czenia i niepostrzeżenie pozbawiani uprawnienia do stanowienia prawa w ob
szarze dotyczącym życia ludzkiego. Z chwilą, gdy złożony zostanie projekt
ustawy wprowadzającej ograniczenia prawa do życia reprezentanci władzy wy
konawczej są poddawani naciskom międzynarodowym. Zakłada się również,
że przy rozstrzyganiu kwestii spornych sędziowie winni przyjąć założenie, że
międzynarodowe instrumenty prawne mają większą wagę niż prawo narodowe.
Można zatem powiedzieć, że suwerenność państw ograniczana jest w dziedzi
nach o istotnym znaczeniu dla ochrony człowieka i jego praw, a także dla
utrzymania narodowej niezawisłości.

LEGALIZACJA ZADAWANIA ŚMIERCI
Z chwilą legalizacji dokonywania aborcji głębokiej zmianie uległy warunki
jej dokonywania. Zalegalizowanie aborcji wyprowadziło dokonywanie tego
aktu ze sfery prywatności, nadając mu rozgłos. Dokonanie aborcji nie jest już
aktem realizowanym doraźnie przez medyka na prośbę kobiety. Ma ono zna
czenie polityczne. Staje się aktem złożonym, wynikłym z szeregu uprzednio
zaplanowanych, a następnie zespolonych czynności. Zadanie śmierci, czy to
w wyniku aborcji, czy to w wyniku eutanazji, zakłada istnienie spoistego łańcu
cha solidarnych współuczestników zbrodni: od prawodawcy po lekarza, sędzie
go i całą rzeszę osób pragnących odnieść korzyść materialną. Oto w jaki sposób
powstaje l e g a l n e s t o w a r z y s z e n i e z ł o c z y ń c ó w . Okoliczność dodat
kowo obciążającą stanowi fakt, iż każdy jest tu wspólnikiem winy swych part
nerów. To właśnie ten łańcuch wspólnictwa należy przerwać.
Prawodawcy i parlamentarzyści ponoszą szczególną odpowiedzialność
w procesie przygotowywania praw legalizujących zbrodnię aborcji. Chociaż
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to nie ręka zacnego senatora przynosi śmierć dziecka, to jednak on decyduje
o śmierci wielu. Nie z a b i j a p o ś r e d n i o , jak gdyby śmierć była niejako
niechcianym następstwem dokonanego czynu. Z a b i j a w p r o s t , tyle że
posługuje się przy tym prawnymi instytucjami, aby zwielokrotniona zbrodnia
była prawnie usprawiedliwiona. Zgadzając się z filozofem Paulem Ricoeurem, że dobro może się dokonywać za pomocą instytucji i praw, należy też
uznać, iż za sprawą instytucji i praw może się dokonywać również zło. Pra
wodawca i parlamentarzysta, którzy legalizują aborcję i eutanazję, czynią
z prawa narzędzie masowej egzekucji. Promując tego rodzaju prawa, prawo
dawcy w sposób najbardziej bezpośredni przygotowują grunt dla d o k o n a 
nia zbrodni.
Wynika stąd, że zamiast nieść pomoc dostawcom śmierci, odpowiedzialni
politycy chrześcijańscy winni zwracać uwagę na to, iż p r a w o d o s p r z e c i 
wu s u m i e n i a może być przedmiotem żądań nie tylko jednostek, lecz także
grup uwikłanych w proceder zadawania śmierci, takich jak: personel medycz
ny, stowarzyszenia wzajemnej pomocy, media czy partie polityczne. Trzeba,
abyśmy bezzwłocznie zdali sobie sprawę z tego, iż jesteśmy w s t a n i e w o j 
ny p r z e c i w b e z b r o n n e m u ż y c i u , i to nie tylko dlatego, że na całym
świecie dokonywanych jest rocznie około pięćdziesięciu milionów aborcji
(według Światowej Organizacji Zdrowia), ale również dlatego, że w ten sposób
pięćdziesiąt milionów kobiet zostaje na zawsze zranionych w swym ciele i ser
cu. Ta bezprecedensowa sytuacja ujawnia z b r o d n i c z y d e f i c y t o c h r o 
ny n i e w i n n e g o , którego życie prawo naraża na niebezpieczeństwo.

PRAWO I WOLA SILNIEJSZEGO
Wiele ludzi uważa, że państwo zawsze czuwa nad dobrem wspólnym i że
prawo zawsze jest w służbie sprawiedliwości. Nie można jednak z góry przy
pisywać państwu i prawu czynów wyłącznie dobrych i sprawiedliwych. Bieg
dziejów skłania nas raczej do krytycznej czujności, jeśli nie do systematycznej
podejrzliwości.
Podejmijmy zagadnienie prawa, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Za
sygnalizowaliśmy już niepokojące odejście od realistycznej koncepcji prawa i jej
zastąpienie koncepcją woluntarystyczną. W rzeczy samej obserwujemy dziś
upowszechnienie się woluntarystycznej koncepcji prawa. Prawnicy zgodni są
co do tego, że tę pozytywistyczną koncepcję prawa podbudował teoretycznie
H. Kelsen; wielu też wie, iż źródło jej znajduje się w filozofii Th. Hobbesa.
Prawo jest w niej postrzegane jako dzieło woli silniejszego. Selekcja jednostek
dokonywana jest na zasadzie siły, a władza silniejszych wyraża się w prawie. Ta
koncepcja prawa odpowiada pod każdym względem radykalnym formom so
cjalizmu i liberalizmu. Już Kelsenowi pozwalała ona stwierdzić, że nawet
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ZSRR pod rządami Stalina był państwem prawa! Dzisiaj zaś koncepcja ta służy
umacnianiu totalitarnego skrzywienia liberalizmu.
Zgubne skutki woluntarystycznej koncepcji prawa nasiliły się z powodu
braku zainteresowania polityków etyką przekonań wyłożoną przez Maxa We
bera oraz wskutek przyjęcia przez nich e t y k i o d p o w i e d z i a l n o ś c i
przedstawionej również przez tego autora. Etyka przekonań to etyka świętych
i bohaterów, którzy swoje postępowanie nakierowują na wartości wyższe, filo
zoficzne bądź religijne. Jest to etyka tych, którzy praktykują sprzeciw sumienia,
etyka męczenników. Etyka odpowiedzialności zaś, to etyka „panów”, ludzi,
którzy uważają, że za swe czyny odpowiadają jedynie przed samymi sobą i któ
rzy sądzą, że ich wola nabiera mocy prawnej.
Postępując różnymi drogami, Kelsen i Weber zbliżają się ku tej samej,
pozytywistycznej koncepcji prawa. Najsilniejszym podmiotem, którego wola
wyraża się w prawie, będzie - przy przyjęciu tej koncepcji - zależnie od sytua
cji, dyktator, partia, rasa albo despotyczna większość, której tyranię piętnował
już A. de Tocqueville. Prawo nie ma już tu żadnego związku z prawdą; jego
przedmiotem nie jest sprawiedliwość, ale norma prawna, czyli ustawa. Mamy
tu do czynienia z dziwnym paradoksem: prawo poddaje się woli najsilniej
szych; jest i musi być obce moralności, musi spychać religię do sfery życia
prywatnego.
To właśnie ta koncepcja prawa potępiona została podczas procesu norym
berskiego (1945-1947), echo zaś tego potępienia odnajdujemy w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka z roku 1948. Nazistowskim przywódcom i lekarzom
zarzucano właśnie to, iż promowali oni instytucjonalizację zbrodni, że podpisali
się pod nią, że byli solidarni w zbrodni. Za szczególną winę nazistowskich leka
rzy uznano ich posłuszeństwo niesprawiedliwym prawom i rozkazom. Wraz
z hitlerowskimi przywódcami zostali oni oskarżeni o organizowanie masowego
zadawania śmierci. I jedni, i drudzy skazani zostali za to, że nie stosowali
s p r z e c i w u s u m i e n i a , albowiem w sercu każdego człowieka świeci się choćby słabiutko - światło prawdy i o d p o w i e d z i a l n o ś c i o s o b i s t e j .
W pewnym sensie sędziowie z Norymbergii poszli dalej niż niektórzy dzi
siejsi moraliści czy politycy katoliccy, którzy ograniczają się do wznoszenia
kazuistycznych konstrukcji z góry skazanych na niepowodzenie w nadziei, że
można pertraktować z kulturą śmierci.

KIEDY NIEPOSŁUSZEŃSTWO STAJE SIĘ OBOWIĄZKIEM
Sprzeciw sumienia notowano już w starożytności w obliczu sytuacji, w któ
rych zagrożone były istotne wartości. Ilustrują to dwa znane przykłady. Oto
oskarżony o bezbożność Sokrates nad prawo państwa przedkłada posłuszeń
stwo wewnętrznemu głosowi sumienia, które jest jego przewodnikiem w pozna

264

Ks. Michel SCHOOYANS

waniu prawdy i dobra. Oskarżyciele i sędziowie Sokratesa dostrzegali, iż po
szanowanie prawdy i dobra, choćby tylko przez jednego człowieka, niesie w so
bie potencjał kontestacji, który może zaszkodzić niesprawiedliwym prawom
państwa. W podobny sposób, jak w przypadku Sokratesa, niezbywalne poczu
cie odpowiedzialności znajduje wyraz w tragedii Sofoklesa. Antygona odmawia
posłuszeństwa edyktowi Kreona i w imię niepisanych praw urządza swemu
bratu Polinikowi godny pochówek.
Od czasów starożytności zatem żywe jest przekonanie, iż nawet za cenę
własnego życia człowiek w swoim sumieniu ma prawo odmówić posłuszeństwa
jakiemuś prawu pozytywnemu, gdy narażone na szwank są wartości wyższe.
Bardzo wcześnie rodzi się intuicja, że między prawami stanowionymi przez
ludzi a moralnością, między legalnością a sprawiedliwością nie zawsze istnieje
harmonia. Bardzo wcześnie rodzi się przekonanie o niezbywalnej osobistej
odpowiedzialności, rozumianej jako prawo i obowiązek własnego sumienia
względem prawdy, sprawiedliwości i dobra. Bardzo wcześnie pojawia się też
myśl, że prawa niepisane obowiązują obywateli, ale też i urzędników kierują
cych państwem.
Od samego początku istnienia Kościoła m ę c z e ń s t w o jawi się jako par
excellence chrześcijański wyraz sprzeciwu sumienia. Akt wiary w Jezusa, Pana
zmartwychwstałego, jest aktem całkowicie wolnym i wprowadza człowieka
w międzyosobową relację z Bogiem. Żadna ziemska instancja nie ma prawa
zgłaszania tu jakiegokolwiek sprzeciwu. Tymczasem cesarze rzymscy starali się
wykorzenić wiarę, sądząc, że nowa religia głosząca Boga bez ojczyzny zagraża
jedności i spoistości imperium. Chrześcijanie, zwłaszcza należący do armii, byli
więc podejrzewani lub wręcz oskarżani o ateizm, bowiem czcili Boga, który nie
czyni różnicy ani między ludźmi, ani między państwami, a prócz tego nie skła
dali ofiar zgodnie z religią państwową. Od Trajana po Dioklecjana, od Marka
Aureliusza po Maksymina Daję, wszyscy cesarze drżeli na myśl o istnieniu
władzy konkurencyjnej wobec ich własnej. Zmuszali więc chrześcijan do sta
wania przed dylematem, jaki wiele lat później napotkać miał Tomasz Morus:
wyrzec się swojej wiary albo umrzeć.
Problem sprzeciwu sumienia powrócił na pierwszy plan z chwilą rozpoczę
cia debaty nad legalizacją praktyk aborcji i eutanazji. Refleksja moralistów
skupiała się na kwestiach dotyczących postawy lekarzy i personelu medycznego
wobec tych nowych problemów. Uznano, że lekarze i personel medyczny po
winni wyrażać sprzeciw sumienia w sytuacjach, gdy wymagane jest od nich
uczestnictwo w dokonywaniu aborcji. Następująca jednak ewolucja prawodaw
stwa i jego coraz dalej idąca skuteczność w ograniczaniu prawa do życia to
czynniki, które prowadzą do konkluzji, że sprzeciw sumienia dotyczy także i to nieuchronnie - polityków, parlamentarzystów i wszystkich prawodawców.
W ich przypadku, podobnie jak w przypadku lekarzy, sprzeciw sumienia staje
się obowiązkiem moralnym, a jego brak jest poważnym zaniedbaniem.
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Prawo legalizujące aborcję włącza bowiem prawodawców i polityków
w ponury orszak handlarzy śmiercią. Prawodawcy stają się w nim pierwszym
ogniwem opisanego łańcucha wspólnictwa, obiektywnymi wspólnikami
„okropnego przestępstwa”, którego dokonują „technicy” wykonujący posta
nowienia prawa uchwalonego przez prawodawców. W przypadku tych ostat
nich mamy niewątpliwie do czynienia ze w s p ó l n i c t w e m f o r m a l n y m
w dokonywaniu aborcji, w grzechu wyjątkowo ciężkim, a zatem kara eksko
muniki latae sententiae, przewidziana w artykule 1398. Kodeksu prawa kano
nicznego winna rozciągać się na parlamentarzystów i na członków władzy
wykonawczej legalizujących dokonywanie aborcji. Są oni bowiem jej s p r a w ca mi, co potwierdzają oficjalne statystyki, wskazując, że prawo przez nich
uchwalane wywołuje określone skutki. Tymczasem poszanowanie życia ludz
kiego jest czymś podstawowym w definicji chrześcijańskiej tożsamości, a uzna
nie nieskończonej wartości każdej osoby ludzkiej jest istotnym elementem
chrześcijańskiej moralności. Co więcej, uznanie tej dostępnej rozumowi war
tości jest w a r u n k i e m wejścia na płaszczyznę moralności chrześcijańskiej.
Nie jest ono przedmiotem wyboru pozostawionego indywidualnemu sumieniu
- przeciwnie, prawda ta, obiektywnie uzasadniona, nadaje ramy całej moral
ności chrześcijańskiej.
W podobny sposób prawo, które legalizuje eutanazję, czyni z podpisujących
się pod nim prawodawców obiektywnych wspólników w ciężkim przestępstwie
dokonywanym przez innych ludzi. Mamy tu do czynienia z f o r m a l n y m
wspólnictwem w dokonywaniu eutanazji, czyli z grzechem ciężkim. Działania
wszystkich wspólników przestępstwa cechuje tu bowiem j e d n o ś ć i i d e n 
tyczność intencji.
Trzeba niestety dodać, iż postawa chrześcijańskich parlamentarzystów czy
władz wykonawczych, które proponują albo projektują tego rodzaju prawa, jest
skandalem. Konsternację wywołuje widok podpisów chrześcijańskich polity
ków pod prawami legalizującymi dokonywanie aborcji (ostatnio również euta
nazji) w państwach takich, jak Francja, Belgia, Włochy. Poparcie dla takich
praw wyrażone w głosowaniu jest w tym przypadku słusznie postrzegane jako
aprobata zbrodni ze strony parlamentarzystów. Często powtarzane tłumacze
nie: „jeżeli nie zgodzę się podpisać pod tym prawem, poniosę z tego tytułu
szkody” wskazuje, iż parlamentarzyści mają nieczyste sumienie i świadomość,
że współuczestniczą w zbrodni.
W kwestiach moralnych, które pojawiają się w rezultacie rozwoju nauk
biomedycznych, a związanych z narażaniem niewinnego życia ludzkiego, sprze
ciw sumienia - jak również ustawowa ochrona prawa do sprzeciwu sumienia jawią się nie jako heroiczna opcja, ale jako o b o w i ą z e k każdego p o l i t y k a
c h r z e ś c i j a ń s k i e g o i każdego obywatela. Parlamentarzyści chrześcijańscy
nie mogą się godzić na zniewolenie, wykonując polecenia innych ludzi; pod
porządkowując się dyscyplinie partyjnej czy dyrektywom swoich sponsorów.
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SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ
I WSCHODNIEJ

Większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej wejdzie wkrótce do
Unii Europejskiej. Kraje te, które mają za sobą trudne doświadczenie czter
dziestu lat socjalistycznego totalitaryzmu, muszą zdawać sobie sprawę z niebez
pieczeństw, na jakie są i będą w nowych warunkach narażone. Ceną za bilet
wstępu do Unii Europejskiej nie może być wyparcie się wartości ogólnoludz
kich i chrześcijańskich, które pozwoliły narodom tych krajów przetrwać w god
ności mimo bezlitosnego reżimu totalitarnego. W obecnej sytuacji w Unii Eu
ropejskiej dominuje technokratyczna mniejszość o silnym nastawieniu antychrześcijańskim. Kraje członkowskie Unii potrzebują krajów wschodnich, aby
uchronić swoje tradycyjne wartości, bez których jedność Europy budowana
będzie na piasku. Politycy Europy Wschodniej nie powinni więc dać się zwieść
perspektywie liberalizmu, ani też mirażom społeczeństwa konsumpcyjnego.
Muszą stawić opór naciskom, szantażom, zastraszeniu, które mają na celu
zmianę ich sposobu myślenia. Grozi im, że zostaną wykorzystani jako sprawcy
ideologicznej kolonizacji swego narodu. Wejście do Unii Europejskiej nie
może się dokonywać za cenę rewolucji kulturalnej niszczącej wartości, za które
tylu świadków prawdy oddało swoje życie, ani też za cenę rezygnacji z suwe
renności narodowej.
*

Wydaje się, że wielu chrześcijan nie zdaje sobie jeszcze sprawy z powagi
bezprecedensowych zagrożeń dla prawa do życia, dla prawa, które przecież jest
nierozłącznie związane z Ewangelią. Zbyt wielu chrześcijan szuka wybiegów
i nie zgłasza sprzeciwu, kiedy prawo to jest deptane czy też wówczas, gdy
politycy zmierzają do jego podeptania. Sytuacja ta jest tym bardziej poważna,
że chrześcijanie nie mają przecież monopolu na obronę życia ludzkiego. Po
szanowanie każdego ludzkiego życia jest przecież fundamentalną zasadą
wszystkich wielkich tradycji moralnych ludzkości i wszystkich cywilizacji. Pra
wo do życia pozostaje też istotnym elementem każdego społeczeństwa demok
ratycznego. Wszystkie wielkie ruchy społeczne, które powstały począwszy od
wieku dziewiętnastego, protestowały przeciw nadużyciom władzy czynionym
przez silniejszych wobec słabszych. Najbardziej jaskrawą oznaką tego, że wła
dza - być może na początku prawowita - zaczyna dryfować ku totalitaryzmowi,
jest to, iż zaczyna ona atakować niewinnych. Władzę taką należy oskarżać
i zwalczać; aktywny opór wobec niej staje się obowiązkiem sumienia.
Tak więc poszanowanie wyższych wartości, które stanowiło podstawę
sprzeciwu sumienia chrześcijańskich żołnierzy w starożytności chrześcijańskiej,
dzisiaj uzasadnia sprzeciw sumienia nie tylko personelu medycznego, ale i po
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lityków - prawodawców, a zwłaszcza parlamentarzystów - w sytuacji, gdy na
ruszane jest prawo do życia. Odwaga króla Belgów Baldwina, który odmówił
podpisania ustawy legalizującej aborcję, może być przykładem dla chrześcijan
naszego czasu. Bojaźń Boga po trzykroć świętego, który zabraniał chrześcija
nom składania ofiar bogom starożytnego państwa, zabrania dzisiejszym chrześ
cijanom składać ofiary bałwanom współczesnego antyteizmu. W dzisiejszym
świecie, gdzie prawo do życia wisi jedynie na włosku zwanym konsensem,
każdy chrześcijanin musi być znakiem sprzeciwu (por. Łk 2,34) i przypomnieć
sobie, że poprzez swój chrzest został włączony do ludu proroków. Tymczasem
w imię pluralizmu wielu chrześcijan pozwala się pozbawić swej własnej moral
ności i zaczyna popierać spaczoną koncepcję demokracji. Ewangeliczne wez
wanie do oporu nigdy jeszcze nie było tak naglące.
Tłum. z języka francuskiego Alfons Pilorz

Joaąurn NAYARRO-YALLS

LUDZKI REALIZM ŚWIĘTOŚCI
Jeśli znaczenie słowa „święty ” zostało w trakcie dziejów niebezpiecznie zawężo
ne, to u św. Escrivy odzyskuje ono swój pierwotny zakres. Według niego, świętość
jest ideałem, w którym wyrażone jest powołanie skierowane do każdego człowie
ka. Jest to ideał, który odnosi się do wszystkich, a nie tylko do nielicznych ludzi;
ideał konkretnyf możliwy do odczytania i do zrealizowania. Św. Escrivd poka
zuje, że święty nie żyje w świecie pozorów i cieni, lecz jest zakorzeniony w kon
kretnej rzeczywistości ludzkiej, w której owo „coś Bożego” j e s t j u ż o b e c n e
i oczekuje na odkrycie.

„Świętość” stała się dzisiaj słowem zagadkowym. Nie zawsze tak było, ale
epoka dwuznaczności wartości, taka jak nasza, patrzy na samo pojęcie świętości
jak na chimerę. Kiedy w języku, którego dzisiaj używamy, napotykamy to
słowo, nie wiemy, jak mamy je rozumieć.
Z podobnym zakłopotaniem stajemy wobec pojęcia „święty”. Świętych umie
szczamy w niszach kościołów, ale poza tym nie wiemy, co mamy z nimi zrobić. Jest
to częściowo wynikiem kryzysu wzorców, który charakteryzuje naszą kulturę.
Sądzimy, że bohater może pojawiać się tylko w literaturze, a święty w nieszkodli
wym półcieniu świątyń. Ale w życiu, to znaczy w naszej bezpośredniej codzien
ności, obaj są tylko nierzeczywistymi cieniami, archetypami i bliżej jest im do mitu
niż do wzorca, od którego można się uczyć i który powinno się naśladować.
Wiąże się z tym wiele problemów, a przede wszystkim problem następują
cy: Jak wygląda nasza idea świętego? Innymi słowy - skąd pochodzi idea
świętego, którą podziela większość z nas?
Prawdopodobnie nasze pierwsze pojęcie świętości zaczerpnęliśmy ze sztuk
plastycznych: z ikonografii, w którą nasz region jest szczególnie bogaty. Na
stępnie zaś kształtowała je literatura hagiograficzna i apologetyczna. Wydaje
mi się jednak, że żadna z tych form sztuki nie oddaje sprawiedliwości temu,
czym było życie świętych.
Święty czy święta pojawiający się na większości obrazów o tematyce reli
gijnej, odpowiadają przede wszystkim - i to wydaje się logiczne - kryteriom
symboliki plastycznej, która zmierza do tego, aby przedstawić ich w najbardziej
charakterystycznej chwili ich życia. Sztuka, szczególnie w okresie baroku, po
mija to, co zwykłe, codzienne, a to właśnie zajmuje większość czasu i angażuje
większość fizycznych i duchowych sił osoby. Sztuka skupia się na tym, co wy
jątkowe i wspaniałe, być może dlatego, że wyjątkowość wydaje się dawać wię
cej możliwości ekspresji niż to, co codzienne.
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W konsekwencji tego przekonania artystyczny obraz świętego ukazuje go
często w okolicznościach wyjątkowych, sugerując, że tylko one są w stanie
odpowiednio wyrazić jego życie.
Oczywiście, w tym sposobie przedstawiania świętości jest coś z prawdy;
wielkość nie ma jednak nic wspólnego z wyjątkowymi okolicznościami, lecz
wiąże się z samą rzeczywistością świętości. Święty nie jest kimś, kto odkrywa
ludzki ideał i próbuje go urzeczywistnić. Święty jest kimś, kto odkrywa Boży
projekt dotyczący jego osoby i czyniąc go swoim, nie stawia przeszkód w jego
realizacji. Ów Boży projekt teologia katolicka słusznie nazywa powołaniem,
jako że mamy tu do czynienia z autentycznym wezwaniem do osiągnięcia rze
czywistości, która przekracza całkowicie osobę ludzką. Jeśli ktoś pragnie świę
tości, to nie dlatego, że sądzi, iż jest zdolny do jej osiągnięcia, lecz - jak naucza
teologia katolicka - dlatego, że jego ludzka natura została wyniesiona przez
łaskę do czegoś (zjednoczenia z Bogiem), czego człowiek nie tylko nie może
oczekiwać, lecz nawet w swoich najśmielszych marzeniach nie byłby w stanie
wymyślić. Na ten pozorny paradoks wskazuje św. Escriva, gdy mówi, że świę
tość jest bardziej dostępna niż mądrość, ale łatwiej jest być mędrcem niż świę
tym. Pamiętając o tej zasadzie, chcemy się zastanowić, czy owo wezwanie do
realizacji projektu Bożego zarezerwowane jest tylko dla osób wyjątkowych i czy
może być urzeczywistnione tylko w wyjątkowych okolicznościach.
W przypadku świętych męczenników sztuki plastyczne w niezliczonych for
mach przedstawiają okrutne okoliczności, w jakich - zazwyczaj pośród wielkie
go cierpienia - dokonało się potwierdzenie wyznania wiary, które zakończyło
ziemskie życie danego męczennika. To podkreślenie cierpienia może jednak
prowadzić do zniekształcenia naszego widzenia świętości; grozi nam bowiem
niebezpieczeństwo wzięcia skutku za przyczynę. Męczennik nie jest święty
dlatego, że wiele wycierpiał, lecz dlatego, że przyjął Boży projekt dotyczący
jego osoby, godząc się na utratę życia. Św. Augustyn w mistrzowski sposób
wprowadza rozróżnienie pomiędzy przemocą, której doznaje męczennik, a po
wodem, dla którego Kościół uważa go za świętego: „Martires non faciat poena
sed causa”1. Powodem, dla którego Kościół uznaje kogoś za świętego nie jest
jego cierpienie, lecz m o t y w , z raqi którego zdecydował się on na oddanie
swojego życia. Katolicki męczennik nie jest kimś, kto pragnie cierpienia lub
śmierci, nie pogardza życiem, lecz głęboko je kocha. Jednym słowem, nie jest
samobójcą. Jest kimś, kto chociaż obawia się cierpienia i nie chce stracić życia,
podporządkowuje tę obawę wyższej racji, nawet jeśli może to prowadzić do
najwyższej ofiary. Aby się o tym przekonać, wystarczy przeczytać listy, które
Tomasz Morus pisał z więzienia przed swoją egzekucją.
Opisany powyżej sposób przedstawiania świętości zaowocował wieloma
wybitnymi dziełami artystycznymi. Można jednak przypuszczać, że jednocześ
1 A u g u s t i n u s H i p p o n e n s i s , Epistulae, 89.
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nie przyczynił się on do umieszczenia świętości w obszarze, który daleki jest od
aspiracji zwykłego chrześcijanina. Tak ukazana świętość dotyczy bowiem tylko
tych nielicznych osób, których życie zostało naznaczone tym, co niezwykłe,
niecodzienne, a więc rzadkie.
Istnieją przynajmniej dwa niebezpieczeństwa związane z malarskim i lite
rackim przedstawianiem świętości. Z jednej strony jest to niebezpieczeństwo
pomieszania trudności i cnoty. Innymi słowy, sugeruje się, że cnota jest czymś,
co dochodzi do głosu wyłącznie w wyjątkowych i dramatycznych wydarzeniach.
Z drugiej zaś strony jest to idea, że zwyczajne życie - chodzi tu przede wszyst
kim o taką zwyczajność, która składa się z tego, co codzienne, powtarzalne
i pozbawione szczególnego wymiaru estetycznego czy historycznego - nie ma
specjalnej wagi moralnej. W rezultacie dochodzi do rozdziału pomiędzy powo
łaniem człowieka a drogą, którą podąża on w swojej zwyczajnej i niewiele
znaczącej egzystencji. Można mieć wówczas wrażenie, że realizacja ideału musi
oddalać człowieka od rzeczywistości. Gdyby tak było, to ideał życia i codzienna
rzeczywistość nigdy by się nie spotykały. Konsekwencją takiej wizji byłby ten
rodzaj pogardy dla codzienności, który nazywamy nieodpowiedzialnością.
W jednym ze swoich tekstów św. Escriva de Balaguer po mistrzowsku
opisuje tę sytuację: „Sądzę, że wiele złego wyrządzają chrześcijanom te biogra
fie świętych, w których mówi się wyłącznie o rzeczach niezwykłych, o wywiera
jących wrażenie cudach [...] a niczego nie mówi się o wewnętrznym życiu danej
osoby, która - podobnie jak ja i ty - naznaczona była brakami i niedoskonałościami. Nie mówi się w nich o zmaganiach świętego, o jego porażkach i zwy
cięstwach. Nie mówi się nam, że święci czasami się wahali; nie mówi się, że byli
ludźmi z krwi i kości. Wydają się ludźmi z innej planety. A tymczasem tak nie
jest. Życie świętych - to, o którym powinny mówić ich prawdziwe biografie było takie jak twoje i moje życie. Byli Bożymi robotnikami, którzy trudzili się,
pracowali, cierpieli, zwyciężali - a czasami ulegali; wówczas jednak natychmiast
powstawali i walczyli dalej. Święci byli osobami, które zwracały uwagę na
szczegóły, na to, co konkretne, patrzyli z miłością [...] Taka jest droga do
świętości - i nie ma innej”2. Można podziwiać odwagę tego sformułowania.
Ta sama idea pojawia się w nauczaniu Jana Pawła II. W dokumencie ogłoszo
nym na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000 Ojciec Święty stwierdza, że „nie
należy mylnie pojmować tego ideału doskonałości jako swego rodzaju wizji życia
nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym «geniuszom» świętości”3. Dlate
go, dodaje Papież, „składam dzięki Bogu za to, że pozwolił mi beatyfikować i ka
nonizować w minionych latach tak wielu chrześcijan, a wśród nich licznych wier
nych świeckich, którzy uświęcili się w najzwyklejszych okolicznościach życia”4.
2 J. E s c r i v i , Mientras nos hablaba en el camino (tłum. fragm. - J. M.).
3 J a n P a w e ł II, List apostolski Novo millennio ineuntey nr 31.
4 Tamże.
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To właśnie Jan Paweł II 6 października 2002 roku kanonizował Josemarię
Escrivę de Balaguera. Poprzez akt kanonizacji nieomylne nauczanie Kościoła
stwierdza, że kanonizowana osoba - w tym przypadku Josemana Escriva de
Balaguer - ma udział w wizji uszczęśliwiającej oraz że wskazaną przez niego
drogą mogą b e z p i e c z n i e podążać inni chrześcijanie. W przypadku świę
tych założycieli powołanie do świętości nie wyczerpuje się w ich osobistej bio
grafii, lecz nabiera wymiaru misji, którą należy rozwijać w świecie. Josemana
Escrivd de Balaguer nie traktował swego życia i swego dzieła wyłącznie jako
osobistego powołania, lecz również jako zadanie, które skierowane jest do
innych. W swoim życiu starał się przywrócić idei ludzkiej świętości uniwersal
ność, która zawsze powinna ją cechować. Wydaje mi się, że rewolucja, jakiej
dokonał św. Escriva de Balaguer w Kościele naszych czasów, polegała właśnie
na pozbawieniu idei świętości owego znamienia niezwykłości.
Idea, że powołanie do świętości dotyczy w s z y s t k i c h chrześcijan, nie
była zbyt często obecna w pismach autorów tekstów z teologii duchowości
w ostatnich dziesięciu czy dwunastu wiekach. Kiedy idea ta pojawia się w nie
których z tych pism, to traktuje się ją jak teoretyczną możliwość, dodając
jednak zarazem, że w przypadku kogoś, kto żyje w normalnych warunkach
społecznych, świętość jest czymś wyjątkowym.
W pismach tych jeszcze rzadziej pojawia się pogląd, iż rzeczywistość, którą
dzisiaj nazywamy świecką, a która w języku teologii duchowości nazwana jest
światem - czyli to wszystko, co jest związane z zawodem, rodziną czy relacjami
społecznymi - nie tylko może być miejscem, w którym realizuje się świętość, ale
jest nade wszystko d r o g ą , n a r z ę d z i e m i m a t e r i ą świętości. Przeciwnie,
obecne jest przekonanie, że p o m i m o owych okoliczności ludzkiego życia rea
lizacja chrześcijańskiego ideału jest możliwa. W najmniejszym stopniu nie bierze
się pod uwagę, iż to właśnie te okoliczności są miejscem spotkania z Bogiem.
„Znaczenie słowa «święty» - pisze kard. Joseph Ratzinger - zostało w trak
cie dziejów niebezpiecznie zawężone i zawężenie to oddziałuje aż do dzisiaj.
Myślimy o świętych przedstawianych na ołtarzach, o cudach i o heroicznych
cnotach i sądzimy, że chodzi tu o coś, co jest zarezerwowane dla nielicznych,
wybranych osób, do grona których nie możemy zaliczyć siebie. Świętość po
zostawiamy dla nielicznych, nieznanych nam osób, a sami pozostajemy tacy,
jacy jesteśmy. Josemana Escrivś obudził nas z tej duchowej apatii”5.
Jeśli, jak mówi kardynał Ratzinger, znaczenie słowa „święty” zostało w trak
cie dziejów niebezpiecznie zawężone, to u św. Escrivy odzyskuje ono swój
pierwotny zakres. Według niego bowiem świętość jest ideałem, w którym wy
rażone jest powołanie skierowane do każdego człowieka (nawet jeśli czasami
on sam o tym nie wie). Jest to ideał, który odnosi się do wszystkich, a nie tylko
Kard. J. R a t z i n g e r , Homilia z 19 V 1992 (tłum. fragm. - J. M.).
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do nielicznych ludzi; ideał konkretny, możliwy do odczytania i do zrealizowa
nia. Oczywiście, jego realizacja możliwa jest dzięki Bożej łasce. Dlatego ideał
ten należy uwolnić od związków z idealizmem i utopią. Nie należy on bowiem
do świata atrakcyjnych, ale nieosiągalnych idei, lecz do codziennej rzeczywis
tości chrześcijańskiej. Siła przesłania Josemaru Escrivy płynie między innymi
z jasności, z jaką ostrzega on człowieka przed unikaniem zdrowego realizmu,
przede wszystkim wówczas, gdy trzeba realizować ów projekt, a nie tylko ogra
niczać się do jego podziwiania.
Prawdę tę dobrze wyrażają słowa św. Josemarii Escrivy: „musicie teraz
zrozumieć - w nowym świetle - że Bóg wzywa was, abyście mu służyli w miejscu
pracy i podczas spełniania obowiązków cywilnych, materialnych, świeckich,
życia ludzkiego: w laboratorium, na sali operacyjnej w szpitalu, w koszarach,
w auli uniwersyteckiej, w fabryce, w warsztacie, na polu, w domu i w całej
ogromnej różnorodności miejsc pracy. Bóg codziennie czeka na nas. Zapamię
tajcie: istnieje coś świętego, Bożego, ukrytego w sytuacjach najbardziej pro
zaicznych i każdy z was ma to odkryć”6. Swój wywód kończy zaś śmiałym
stwierdzeniem: „albo potrafimy spotkać Pana w naszym codziennym życiu,
albo Go nie spotkamy nigdy”7.
Słowa te dokładnie określają m i e j s c e , w którym należy szukać ideału
świętości chrześcijańskiej i w którym trzeba starać się o jego zrealizowanie.
Dla kogoś, kto żyje w społeczeństwie cywilnym, miejscem tym jest c o d z i e n 
ne ż y c i e . Oczywiście, stwierdzenie to brzemienne jest w liczne konsekwen
cje. Przede wszystkim chodzi jednak o to, aby rzeczywistość świecką zobaczyć
w świetle tej idei stworzenia, o której mówi nam Księga Rodzaju: „A Bóg
widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (1,31). Pierwszym powo
dem optymizmu chrześcijańskiego nie jest ani naiwność, ani zaufanie we włas
ne siły moralne i intelektualne, lecz przekonanie o p i e r w o t n e j d o b r o c i
wszechświata, który został stworzony przez Boga i naznaczony jest śladem Jego
obecności. Być może na tym właśnie polega pierwszy poziom realizmu, którego
naucza Escrivd de Balaguer: chodzi o to, aby o d k r y ć ż y c i e c o d z i e n n e
jako miejsce chrześcijańskiej świętości.
Ale i ktoś, kto żyje zanurzony w świecie, może doświadczać go w sposób
nierzeczywisty i utopijny. Jest tak wówczas, gdy człowiek wyobraża sobie idealne
okoliczności swego życia - dotyczące jego charakteru, pozycji społecznej, środ
ków ekonomicznych - które nie odpowiadają temu, jak jest w rzeczywistości.
W jednym z tekstów Josemana Escrivd trafnie opisuje tę sytuację: „Łatwo też
aby wybujała wyobraźnia podsuwała ucieczkę w fantazję, która odwodzi od
rzeczywistości i doprowadza do uśpienia woli. To jest to, co niejednokrotnie
6 Rozmowy z prałatem Escrivd, 114, tłum. zespół pod kierownictwem J. Garusa, Księgarnia
św. Jacka, Katowice 1993, s. 260.
7 Tamże.
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nazywałem mistyką gdybania, urobioną z próżnych marzeń i fałszywych ideałów.
Mówi się wówczas: «gdybym nie wyszła za mąż», «gdybym nie miała tego zawodu», «gdybym miała więcej zdrowia» albo «mniej lat» czy «więcej czasu»!”8.
Te słowa św. Escrivy, które stały się już klasyczne we współczesnej litera
turze ascetycznej, są nie tylko dobitnym wezwaniem do realizmu. Stanowią
przede wszystkim solidny fundament ascetycznej drogi, która może prowadzić
do świętości. Estetyczny sposób przedstawiania świętego, o którym wspomnia
łem na początku, idzie natomiast w przeciwnym kierunku. „To, czym się po
winno być”, czyli cel, ku któremu zmierza człowiek pragnący urzeczywistnić to,
co w nim najlepsze, można sobie bowiem wyobrażać jako okoliczności całko
wicie odmienne od tych, które tu i t e r a z określają nasze życie.
Sytuację tę można by opisać w sposób następujący: Ktoś jest wrażliwy na
ideał moralnego doskonalenia się, zdaje sobie nawet sprawę, że ów ideał mógł
by kształtować jego życie. Widzi piękno cnoty. Odczuwa wezwanie do głębszej
przyjaźni z Bogiem, co jest charakterystyczną cechą świętości. Jednocześnie
jednak zwleka z odpowiedzią, nie potrafi podjąć decyzji, mając nadzieję na
zmianę okoliczności - w grę może tu wchodzić praca, rodzina, zdrowie czy
charakter - jako że wydaje mu się, iż jego obecna sytuacja nie sprzyja realizacji
ideału, to jest świętości.
Przeszkodą, na którą ludzie najczęściej wskazują wówczas, gdy usprawied
liwiają swój brak dążenia do doskonałości, jest to, że nie żyją w odpowiednich
okolicznościach. Tę właśnie postawę św. Escriva nazywa „mistyką gdybania”.
W swoim nauczaniu wyraźnie i zdecydowanie piętnuje tę błędną postawę.
Okazją do dążenia do doskonałości jest „tu i teraz” naszego życia, a nie owe
idealne i nierzeczywiste okoliczności, składające się na możliwe życie, które
nigdy nie stanie się rzeczywiste.
Nasuwa się tu oczywiście pewien zarzut, na który trzeba odpowiedzieć. Świat,
w którym żyjemy, nie jest dokładnie tym światem, który został stworzony przez
Boga. Ludzkie zaniedbania, błędy i słabości zmieniły jego oblicze, czasami głę
boko go zniekształcając. Obok dążenia do Boga istnieje też tendencja do odda
lania się od Niego. Czy możliwe jest, aby zwykłe życie i codzienne okoliczności
mogły stać się materią ludzkiej doskonałości, jeśli utraciły one p i e r w o t n ą
n i e w i n n o ś ć , tę niewinność, która charakteryzowała je w chwili stworzenia?
W tym miejscu musimy zatem dokonać realistycznej oceny naszego krajo
brazu kulturalnego. Nie wnosząc roszczenia do przedstawienia wyczerpującej
analizy, możemy powiedzieć, że żyjemy w epoce, która przyzwyczaiła się do
życia z dala od Boga; Boga wyklucza się raczej z codziennego życia i zamyka się
Go w murach kościołów, w jakimś dalekim zakątku własnej świadomości czy
też na stronicach książek poświęconych historii religii. Jeśli nawet godzimy się
na obecność Boga, to jest to obecność marginalna. Pozostaje On na marginesie
8 T am że, 88, s. 196.
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codziennego życia. Przemienia się ono w neutralną przestrzeń, w której pro
wadzimy egzystencję maksymalnie wygodną i minimalnie wymagającą. W ten
sposób tworzy się kultura n i e o b e c n o ś c i t r a n s c e n d e n c j i , w której
człowiek doświadcza rozpaczy właściwej komuś, kto został pozbawiony pod
stawy swojej egzystencji.
Nawet mówienie o Bogu okazuje się czasami problematyczne. Współczesny
język kształtowany jest przez wynalazki techniczne, procesy ekonomiczne
i przez środki społecznej komunikacji. W tym ograniczonym języku trudno jest
mówić o Bogu i o wielkich tematach życia człowieka, gdyż używane w nim słowa
okazują się nieodpowiednie. Kiedy posługujemy się tym językiem, przyjmując
obecne w nim założenia, temat Boga znika po prostu z naszego horyzontu.
Mogłoby się wydawać, że w sytuacji takiej możliwe są tylko dwa wyjścia:
można albo podporządkować się temu krajobrazowi kulturowemu, ryzykując
utratę własnej tożsamości, albo też stworzyć własny ekosystem, swego rodzaju
getto, za co płaci się dramatycznym ograniczeniem obecności w kulturze i współ
działania z innymi ludźmi. Według św. Escrivy, należy odrzucić oba te rozwią
zania, gdyż żadne z nich nie odpowiada temu, co jest istotą chrześcijaństwa.
Aby pokazać, jak można wyjść poza tę alternatywę, przytoczę raz jeszcze
słowa jednej z najbardziej znanych wypowiedzi św. Escrivy: „Zapamiętajcie:
istnieje coś świętego, Bożego, ukrytego w sytuacjach najbardziej prozaicznych
i każdy z was ma to odkryć”. I dalej: „ Nie ma innej drogi [...]: albo potrafimy
spotkać Pana w naszym codziennym życiu, albo Go nie spotkamy nigdy. [...]
nasze czasy powinny zwrócić materii i sytuacjom, które wydają się najbardziej
pospolite, ich szlachetny i prawdziwy sens, oddać je na służbę Królestwu Bo
żemu, uduchowić, czyniąc z nich środek i okazję do naszego stałego spotkania
z Jezusem Chrystusem”9.
Tym odważnym sformułowaniem założyciel Opus Dei odpowiada na minimalistyczną wizję człowieka, rozpowszechnioną w różnych obszarach myśli
współczesnej, przede wszystkim w tej formie kultury, która jest wyrazem prze
konania o dalekości - czy nawet nieobecności - Boga. Bliskości Boga nie można
wyrażać w kategoriach przestrzennych - w metrach, kilometrach czy w latach
świetlnych; zdaniem św. Escrivy, wyraża się ona raczej w kategoriach bytu. Tam,
gdzie jest człowiek, we wszelkich okolicznościach jego codziennego życia, jest
„coś Bożego”, jest tam ukryta głębia transcendencji, którą należy odkryć.
Głównym problemem nie jest tu zatem ani m i e j s c e , w którym urzeczy
wistnia się - czy też: może być urzeczywistniana - świętość, ani realizm prze
żywania o k o l i c z n o ś c i kształtujących nasze „tu i teraz”, lecz to, j ak reali
zować ideał chrześcijański w świecie, który jest taki, jaki jest, i w okolicznościach
życia, które są takie, jakie są.

9 Tam że, 114, s. 260.
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W wielu dziełach - takich, jak Droga, Bruzda, Kuźnia10 - i w całym swoim
nauczaniu św. Escrivd wskazuje na to, jak należy szukać owej „Bożej iskry”,
która obecna jest w naszym codziennym życiu, i jak ją odkrywać. Powiedział
bym, że świętość polega, według niego, właśnie na t r w a n i u w postawie po
szukiwania w ludzkich sprawach tego, co Boże. Takie zadanie stawia sobie ten,
kto traktuje na serio chrześcijański ideał.
Poszukiwanie tego, co Boże, w tym, co codzienne, nie jest nowym zada
niem, które mielibyśmy dodać do innych zadań wykonywanych każdego dnia;
jest to nowy sposób odnoszenia się do rzeczy i do osób. Tym, co odkrywamy,
jest właśnie p e r s p e k t y w a , w której każde zadanie - od najważniejszych aż
po najzwyklejsze - znajduje swoje miejsce. Nie jest to nowe zajęcie, które
dochodzi do tego, co człowiek już robi, lecz coś, co nadaje właściwe proporcje
i sens temu, co się robi. W nauczaniu św. Escrivy znika dylemat tych ludzi
mających powołanie do życia świeckiego, których każdy dzień wypełniony jest
ogromną liczbą zadań. Czyż można dodać do nich jeszcze j e d n o zadanie,
które dotyczy świętości?
Ów dylemat można rozwiązać, jeśli urzeczywistnianie ideału chrześcijańskie
go i urzeczywistnianie ideału zawodowego nie bedą zmierzały w dwóch przeciw
nych sobie kierunkach. W jednej ze swoich homilii św. Escrivd mówi o tym, że
należy przezwyciężyć alternatywę, która wprowadza rozdarcie w ludzką duszę:
„Zwykłem mówić studentom i robotnikom, którzy przychodzili do mnie w latach
trzydziestych, że powinni umieć zmaterializować życie duchowe. Chciałem przez
to ustrzec ich od pokusy, tak częstej wówczas, a i teraz, prowadzenia podwójnego
życia: z jednej strony życia wewnętrznego, życia w relacji z Bogiem, a z drugiej,
innej i oddzielnej, życia rodzinnego, zawodowego i towarzyskiego, pełnego ma
łych, ziemskich spraw. Nie moje dzieci i jeszcze raz nie! Nie można prowadzić
podwójnego życia, bo nie możemy stać się schizofrenikami, skoro chcemy być
chrześcijanami: istnieje jedno, jedyne życie, ustanowione z ciała i duszy, i takie
ma być - z duszy i ciała - święte i pełne Boga. Boga niewidzialnego spotykamy
w rzeczach jak najbardziej widocznych i materialnych”11.
Ów niezwykły fragment wyjaśnia idee zawartą w poprzednim cytacie, który
mówił o „uduchowieniu” sytuacji, które wydają się całkiem zwyczajne. Teraz
zaś, co pozornie wydaje się sprzeczne, św. Escrivś mówi o potrzebie „materia
lizacji” życia duchowego. W rzeczywistości pokazuje nam, że jedyny sposób na
uduchowienie rzeczywistości i na odzyskanie jej pierwotnego sensu polega na
„materializowaniu” świętości w codziennej rzeczywistości. Owa materializacja
jest konieczna, ponieważ osoba ludzka żyje w ciele, wchodzi w relacje z rzecza
mi i z innymi osobami p o p r z e z swoją cielesność. Dlatego powinna „zmate
rializować” - to jest wyrazić w rzeczywistości ziemskiej i w doczesnych działa
10 Księgarnia św. Jacka-Apostolicum, Katowice-Ząbki 2000.
11 Rozmowy z prałatem Escrivd, 114, s. 260n.
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niach - nawet swoje najbardziej duchowe dążenia. Ponownie realizm św. Escrivy oddala nas od d e h u m a n i z u j ą c e g o a n g e l i z m u , w który wydają się
popadać wspomniane na początku moich refleksji wyobrażenia artystyczne.
Ostateczną podstawą jego nauczania jest postać Chrystusa, przez którego
Bóg wkracza w ludzkie dzieje nie jako idea czy jako inspiracja, lecz przyjmuje
człowieczeństwo i staje się człowiekiem. W ten sposób, na mocy Wcielenia,
wszelkie autentyczne ludzkie wartości zostają przebóstwionę. Dlatego św. Escrivd odważnie i na pozór paradoksalnie stwierdza, że Boga niewidzialnego
spotykamy w rzeczach jak najbardziej widocznych i materialnych. Owo wykra
czanie poza zwykłe rzeczy sprawia, że życie chrześcijanina cechuje spokojny
realizm kogoś, kto widzi świat takim, jakim jest, a nie takim, jakim się wydaje.
Kiedy przekraczamy wewnętrzny podział na ludzkie działania i uczestnic
two w życiu Boga, wówczas działanie ludzkie nabiera nieoczekiwanego wymia
ru transcendentalnego. Św. Escriva mówi: „Tak rozumiana praca jest modlit
wą. Tak pojęte studia są modlitwą. Tak rozumiane badania są modlitwą. Za
wsze to samo: wszystko może być modlitwą, wszystko może prowadzić nas do
Boga, wspomagać nasz kontakt z Nim od rana do nocy. Każda uczciwa praca
może być modlitwą; wszelka praca, która jest modlitwą, jest apostołowa
niem”12. Słowa te wyrażają istotę przemiany, jakiej świętość dokonuje w natu
rze rzeczy materialnych, przemieniając je w rzeczywistość o wymiarze trans
cendentnym. Jeśli wszystko może i powinno prowadzić do Boga, to wydarzenia
z życia ludzkiego, małe lub wielkie, przestają być n i e w a ż n e i całe ludzkie
życie może stać się sposobem obcowania z Bogiem, i to dosłownie - w modlit
wie. Jeśli praca jest narzędziem świętości, to w samym wykonywaniu pracy
obecny jest wymiar wieczności. Oczywiście, ten sposób widzenia każe nam
inaczej spojrzeć na alternatywę życia kontemplacyjnego i życia czynnego, która
wydawała się polegać na ich radykalnym rozdzieleniu.
Trzeba jeszcze powiedzieć o aspekcie, o którym z powodu braku czasu
mogę tylko wspomnieć, chociaż jest to jeden z centralnych tematów nauczania
św. Escrivy. Poszukiwanie i odkrywanie czegoś świętego, Bożego w zwykłych
sytuacjach codziennego życia nie jest tylko wynikiem ludzkiego wysiłku. Jeśli
jest w tym poszukiwaniu coś heroicznego, to jest to wynik współpracy człowie
ka z działaniem Boga, które dokonuje się przede wszystkim poprzez sakramen
ty. To działanie łaski, którą człowiek otrzymuje przez sakramenty - mówiąc
słowami św. Escrivy - otwiera nam „drogi Boże na ziemi” i sprawia, że trwamy
w postawie poszukiwania tego, co Boże, w sprawach życia codziennego. Wedle
nauki św. Escrivy de Balaguera, w postawie poszukiwania nie można wytrwać
wyłącznie za pomocą sił ludzkich. Katolicyzm - jak głosi Jan Paweł II - jest
12
J. E s c r i va d e B a 1a g u e r, To Chrystus przechodzi, 10, tłum. A. Kajzerek, Księgarnia
św. Jacka, Katowice 1992, s. 29n.
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religią t r w a n i a w Bogu. Owo trwanie jest jednak możliwe tylko dzięki współ
działaniu ludzkiego wysiłku z działaniem Boga. Tym tłumaczy się nacisk, jaki
św. Escrivś kładł na konieczność korzystania z tego źródła Bożej łaski, jakim są
sakramenty. Święty zdaje sobie sprawę zarówno z możliwości ludzkiej natury,
jak i z jej ograniczeń. Ponieważ wie, do czego został powołany, ma odwagę
dążyć do świętości. Ponieważ zaś zna swoje naturalne ograniczenia, całą swoją
nadzieję pokłada w inicjatywie Bożej. Odwaga, która charakteryzowała życie
św. Escrivy, i to, co w swoim nauczaniu proponuje on innym, płynie z jego
przekonania, że działanie Bożej łaski jest niezbędne we wszystkim, również
w dążeniu to stawania się lepszym człowiekiem. Droga, której nauczał i którą
szedł, jest w sensie dosłownym drogą sakramentalną.
W dwudziestym wieku na nowo przypomniano o roli chrześcijan świeckich
w Kościele. Podstawowym elementem procesu uświadamiania świeckim
chrześcijanom ich roli jest zrozumienie, że człowiek świecki został powołany
do pełni życia chrześcijańskiego p o ś r ó d zwykłych okoliczności swego co
dziennego życia. Już główne dokumenty Soboru Watykańskiego II, który za
kończył się w roku 1965, zawierają taką teologię laikatu. Wkład św. Escrivy, od
momentu założenia Opus Dei w roku 1928, w tworzenie tej nowej świadomości
był ogromny.
Na zakończenie powróćmy jeszcze do tych obrazów świętych, o których
wspomniałem na początku. Sądzę, że jeśli w naszym życiu poznaliśmy kogoś
świętego, to dostrzegliśmy, że musimy zmodyfikować ideę świętości, którą być
może ukształtowaliśmy sobie na podstawie tych wyobrażeń. Musimy ją zmie
nić, ponieważ brakuje jej realizmu, spójności, proporcji. Być może w obrazach
świętych szukaliśmy oznak tego, co niezwykłe, a jeśli je znajdowaliśmy, to
widzieliśmy je w tym, co było całkowicie inne od porządku naturalnego. Po
nieważ świętość ma coś wspólnego z Bogiem, to wydawało nam się, że nie może
ona mieć niczego wspólnego z rzeczywistością materialną i z tym, co ludzkie.
Św. Escriva pokazuje nam natomiast, że święty nie żyje w świecie pozorów
i cieni, lecz jest zakorzeniony w konkretnej rzeczywistości ludzkiej, w której
owo „coś Bożego” j e s t j u ż o b e c n e i oczekuje na odkrycie. Ten rzeczywisty
świat jest właśnie materią świętości chrześcijanina. Jest to ta sama materia,
z którą ma do czynienia na co dzień każdy z nas, w naszym zwykłym życiu,
które - w każdej z jego chwil - może być wypełnione transcendencją.
Tłum. z języka hiszpańskiego Jarosław Merecki SDS
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UCZESTNICTWO I ALIENACJA
Odmowa uczestnictwa sprzeniewierzeniem się wspólnocie
Zadaniem człowieka-osoby jest aktualizacja swojego uczestnictwa we wspólnocie,
w której żyje, dzięki czemu dokonuje on własnego spełnienia. Jeżeli tego nie
czyni, nie podejmuje wysiłku coraz pełniejszego uczestnictwa, zdradza nie tylko
samą wspólnotę, dzięki której istnieje i może się rozwijać, nie tylko innych ludzi,
Z którymi łączą go konkretne relacje, ale zdradza przede wszystkim samego
siebie. Ta największa zdrada polega na tym, że człowiek nie podejmuje wysiłku
odkrycia tego, kim jest, ani swojego przeznaczenia.

Każdy człowiek w pewien sposób ma udział w doświadczeniu świętego
Piotra. W doświadczeniu człowieka, który po pojmaniu Jezusa wyparł się Go
trzy razy. Dopiero pianie koguta, przepowiedziane przez Nauczyciela, budzi
Piotra jako osobę. Uświadamia on sobie, co uczynił oraz kim jest. Wie już, że
nie tylko zdradził swojego Mistrza, ale zdradził też samego siebie oraz tych,
z którymi razem chodził za Jezusem - Apostołów.
Doświadczenie zdrady może być szansą do przeżycia przez człowieka siebie
jako osoby. Osoby, czyli istoty odpowiedzialnej za to, kim się staje, i odpowie
dzialnej za innych, gdyż osoba wchodzi w różne relacje z ludźmi, także osoba
mi. Człowiek-osoba może w tych relacjach się odnajdywać i wzrastać, ale może
również tych relacji nie nawiązywać bądź je wypaczać. Jest to sprawa zasadni
cza dla każdego człowieka, ponieważ od momentu narodzin żyje on i rozwija
się w jakiejś wspólnocie.
Wiele uwagi problemowi wspólnotowego uczestnictwa poświęcił Karol
Wojtyła. Wychodząc od fundamentalnego społecznego faktu, że podstawą każ
dej wspólnoty jest osoba, przeanalizował i przedstawił on najważniejsze jej
cechy: rozumność i wolność. Następnie przebadał relację typu „ja” - „drugi”
oraz relację określaną zaimkiem „my”. Prześledźmy te kroki przyszłego Papieża
po to, aby na tym tle określić, czym jest alienacja oraz do czego ona prowadzi.

ROZUMNOŚĆ I WOLNOŚĆ - GŁÓWNE CECHY OSOBY
Rozum wyróżnia człowieka z całego świata przedmiotowego, w którym
człowiek żyje. Poza nim w świecie bytów widzialnych nie mamy do czynienia
z myśleniem pojęciowym. Dzięki rozumowi osoba jest przedmiotowo „kimś”
wobec świata pozostałych bytów, które są zawsze tylko „czymś”.
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Właściwą czynnością rozumu jest poznawanie, będące zdolnością oraz
sprawnością czynnego rozumienia. Dzięki poznaniu mamy dostęp do znaczenia
poszczególnych rzeczy, odkrywamy związki, jakie między nimi zachodzą1.
Poznanie ludzkie jest złożoną funkcją osoby, ma do niego zastosowanie
rozróżnienie na agere i pati. Poznanie bowiem dane nam jest zasadniczo jako
działanie - kiedy poznaję bądź myślę, to działam. W działaniu tym (poznaniu
czy myśleniu) możemy jednak wyróżnić pewien stan pasywny, kiedy nie jes
teśmy sprawcą poznania, lecz biernym jego odbiorcą. Karol Wojtyła określa tę
pasywność jako przeżycie typu „myśli mi się”2.
Należy zauważyć, że również w poznaniu (myśleniu) rozumianym jako
działanie osoby do pewnego stopnia mamy również do czynienia ze swoistą
biernością. Poznanie do określonego punktu jakby „dzieje się”, a po jego
przekroczeniu staje się już działaniem. Tym miejscem granicznym jest moment
wydania sądu. Właśnie w nim człowiek przeżywa siebie jako sprawcę pozna
nia3. Można to zobrazować następująco: oglądając jakiś przedmiot, rejestruje
my biernie jego kształt czy kolor, a następnie stwierdzamy coś o nim, na przy
kład że jest to fragment muru. Wydanie sądu jest ukoronowaniem czynności
poznawczej człowieka; zakłada ona wcześniejszą od niej czynność pojęciowania, która wykorzystywana jest w wydawaniu sądu.
Rację ludzkiego poznania stanowi prawda, która jest jednocześnie podsta
wą transcendencji osoby w działaniu. Człowiek poznaje nie tylko prawdę ontologiczną, czyli to, jakimi są przedmioty poznania, lecz równocześnie - w tym
samym akcie - poznaje on prawdę aksjologiczną, dotyczącą wartości danego
przedmiotu. Czyn jest sobą dzięki prawdzie o dobru, to ona nadaje mu kształt
prawdziwego czynu osoby (actus personae)4. Zdolność do ujmowania prawdy
odsłania również duchową naturę osoby.
Wojtyła definiuje czyn jako świadome działanie człowieka5. Świadomość
towarzyszy działaniu, występuje przed nim i po nim. Świadomość ma swoją
ciągłość i tożsamość niezależną od świadomie podjętego czynu. Czyn zastaje
już świadomość, wobec niej się rozwija oraz przemija, zostawiając w świado
mości swój ślad. Świadomość ma funkcję odzwierciedlającą (odbijającą) czyn,
czyli działanie człowieka, oraz to, co „dzieje się” w człowieku. W świadomości
obecny jest cały człowiek, jak również cały świat zewnętrzny, z którym człowiek
wchodzi w kontakt poznawczy - w tym sensie można mówić o poznawczej
funkcji świadomości. Istota aktów poznawczych polega jednak na tym, że wni
kają one w przedmiot, obiektywizują go intelektualnie oraz dokonują jego
1 Por. K. W o j t y ł a, Osoba i czyn, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994, s. 84.
2 Tamże, s. 188.
3 Por. tamże, s. 189.
4 Por. tamże.
5 P or. tam że, s. 73.
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zrozumienia. W takim rozumieniu akty poznawcze mają charakter intencjonal
ny, są zwrócone na przedmiot poznania. Świadomość - jak twierdzi Wojtyła nie posiada funkcji poznawczej, ponieważ nie jest ona intencjonalnym zwróce
niem się na przedmiot poznania. Świadomość nie jest aktem poznania, pomimo
że przedmioty poznania, zrozumienie i wiedza są przedmiotami świadomości.
Świadomość ogranicza się do odzwierciedlenia tego, co zostało poznane6. Jest
to możliwe dlatego, że ma ona swoistą zdolność „prześwietlania” wszystkiego,
co jest człowiekowi poznawczo dane.
Odbijająca funkcja świadomości występuje także wówczas, gdy przedmio
tem poznania staje się człowiek dla samego siebie. Tego typu poznanie (zro
zumienie) jest możliwe dzięki samowiedzy. Dzięki niej możemy dotrzeć do
tego, co jest podstawą, w której zakorzenione są czyny - do poznania osoby.
W samowiedzy świadomość jest ściśle obecna, lecz pełni tylko rolę odzwier
ciedlającą czyny oraz ich relację do „ja”7.
W swoich rozważaniach na temat wolności Wojtyła wychodzi od analizy
doświadczenia. Człowiek doświadcza w sobie momentu wolności. Sytuację tę
można określić jako przeżycie typu mogę I nie muszę. Oprócz tego doświadcza
on swej woli jako właściwości osoby, jako tej, dzięki której osoba może spełniać
czyny, ponieważ ją posiada8. Stosunek ten można odwrócić i powiedzieć, że
osoba unaocznia się poprzez wolę. Owo spełnianie czynów przez człowieka,
potwierdzające go jako osobę, Wojtyła nazywa samostanowieniem. W samo
stanowieniu człowiek przeżywa siebie jako tego, który działa, w odróżnieniu od
tego, co po prostu dzieje się w nim bądź z nim.
W pierwszym momencie samostanowienia, czyli w doświadczeniu: mogę nie muszę, ujmujemy osobową sprawczość - to „ja” działa, „ja” jest przyczyną
własnego działania. Samostanowienie nie występuje natomiast w tym, co się
dzieje w człowieku - w tym przypadku nie ma mowy o sprawczości osoby. Ze
sprawczością wiąże się również odpowiedzialność za swoje działanie, za swoje
czyny9.
W analizie aktów woli Wojtyła zauważa, iż akty te cechuje intencjonalność,
czyli zwracanie się ku przedmiotom chcenia - wartościom, które stanowią jego
cel. Poprzez intencjonalne zwrócenie się podmiotu ku przedmiotowi następuje
transcendencja podmiotu, wyjście poza siebie w kierunku przedmiotu. Trans
cendencję taką Wojtyła nazywa transcendencją „poziomą”. Stwierdza on przy
tym, że nie jest to jedyny i najważniejszy rodzaj transcendencji. Istnieje także
transcendencja „pionowa”, która realizuje się nie tylko przez intencjonalne
skierowanie w stronę przedmiotu, lecz przez sam fakt wolności podmiotu,
6 Por. tamże, s. 81.
7 Zob. tamże, s. 85.
8 Por. tamże, s. 151.
9 Por. t e n ż e , Osobowa struktura samostanowienia, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia
antropologiczne, s. 425.
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przez bycie wolnym w działaniu. Obok intencjonalnego nakierowania podmio
tu na wartości obecna jest więc ludzka decyzja o tym nakierowaniu, i to poprzez
nią człowiek stanowi o sobie10.
Człowiek jest sprawcą czynów, a przez te czyny jest również twórcą samego
siebie. Każde działanie człowieka, które jest czynem, posiada bowiem swój
skutek. Skutek ten w stosunku do osoby jest jednocześnie zewnętrzny i wew
nętrzny, a także przechodni i nieprzechodni. Czyn, będąc skutkiem sprawczości
osoby, posiada pewną wewnętrzność i zewnętrzność. Jego zewnętrzność polega
na tym, że czyn posiada w sobie nakierowanie na przedmiot, który jest poza
osobą. Równocześnie ten sam czyn mocą samostanowienia wnika w podmiot,
który jest jego pierwszym i podstawowym przedmiotem11. Każdy czyn pod
pewnym względem przemija. Ma swój początek i koniec zarówno w wymiarze
zewnętrznym, jak i wewnętrznym, jednak w wymiarze wewnętrznym osoby
czyn zarazem przemija i nie przemija. Czyn „odnosi skutek trwalszy niż on
sam, skutek ten zaś tłumaczy się sprawczością i samostanowieniem, czyli za
angażowaniem osoby w wolność. Zaangażowanie to uprzedmiotawia się [...]
nie w samym tylko czynie jako skutku przechodnim, ale ze względu na swój
skutek nieprzechodni uprzedmiotawia się w osobie”12. Właśnie z uwagi na tę
zależność działaniu towarzyszy stawanie się człowieka dobrym bądź złym.
Samostanowienie nakierowuje nas na podmiot, „który poprzez chcenie
odnośnej wartości, przez jej wybór, określa zarazem siebie samego jako war
tość, staje się bowiem dobry lub zły. [...] W ten sposób samostanowieniu od
powiada stawanie się człowieka jako człowieka”13. Samostanowienie dokonuje
także uprzedmiotowienia działającego podmiotu. Dzięki temu podmiot sam
dla siebie staje się przedmiotem. Nie znaczy to bynajmniej, że myśl Wojtyły
prowadzi do urzeczowienia, reifikacji osoby. Osoba nie może bowiem dla sie
bie samej stać się rzeczą. W uprzedmiotowieniu (obiektywizacji) podmiotu
osoba dla siebie samej staje się „pierwszym i zasadniczym przedmiotem, o któ
rym sama stanowi. Właśnie w tym stanowieniu o sobie jej podmiotowość ob
jawia się w swych najgłębszych możliwościach [...], które świadczą o tym, co
człowiecze i zarazem osobowe”14.
Dzięki uprzedmiotowieniu odkrywamy, że człowiekowi przysługuje szcze
gólna złożoność. Osoba jest tym, kto siebie samego posiada, oraz tym, kto jest
posiadany tylko przez samego siebie. W samostanowieniu odsłaniają się struk
tury samo-posiadania oraz samo-panowania.
Samo-posiadanie ujawnia się i potwierdza w działaniu dzięki woli. Każde
aktualne samostanowienie, wyrażone przez słowo „chcę”, zakłada samo-posia10 Por. tamże, s. 427.
11 Por. t e n ż e , Osoba i czyn, s. 195.
12 Tamże.
13 T e n ż e , Osobowa stmktura samostanowienia, s. 428.
14 Tamże, s. 429.
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danie. Można stanowić tylko o tym, co się realnie posiada, i tylko ten może
stanowić, kto posiada. Człowiek sam stanowi o sobie mocą woli, ponieważ sam
siebie posiada. Równocześnie wola potwierdza i urzeczywistnia owo samo-posiadanie, które właściwe jest tylko osobie.
Samo-panowanie jest drugą strukturą człowieka-osoby, którą wyodrębnia
my w samostanowieniu. Ono również jest powiązane z wolą. Według Wojtyły,
samo-panowanie ujawnia swoistą złożoność osoby: „oto osoba jest z jednej
strony tym, kto panuje, panuje nad sobą samym, z drugiej zaś strony tym, nad
kim ona sama panuje” . Należy wyjaśnić, że samo-panowanie nie oznacza
panowania nad sobą w rozumieniu potocznym, jako związanego z pewną spraw
nością bądź cnotą. Tego rodzaju potoczne rozumienie wskazywałoby raczej na
samo-opanowanie (według terminologii Wojtyły). Natomiast samo-panowanie
jest bardziej podstawowe niż samo-opanowanie. Samo-panowanie bowiem ściś
le wiąże się z wnętrzem człowieka, z jego wewnętrzną strukturą. Osoba wyróż
nia się tym, że panuje sama sobie; może więc należałoby mówić - jak proponuje
Wojtyła - o „panowaniu sobie” osoby, aniżeli o „panowaniu nad sobą”.
Samo-panowanie, będące właściwością osoby, zakłada samo-posiadanie.
Stanowi też jego aspekt i dopełnienie. Jedno i drugie warunkuje samostano
wienie i tylko w nim znajduje swoje urzeczywistnienie. Przez samostanowienie
człowiek panuje sobie samemu i sprawuje nad sobą tę władzę, której nikt inny
sprawować za niego nie może oraz której człowiek nie może nikomu innemu
powierzyć.

OD OSOBY DO PODMIOTU
Analizując drogi prowadzące do zrozumienia, kim jest człowiek, Karol
Wojtyła wychodzi od analizy klasycznej antropologii filozoficznej. Jej początki
wywodzą się od Arystotelesa, który definiował człowieka jako animal rationale. Wojtyła twierdzi, że określenie to spełnia wszystkie wymogi, które Arysto
teles stawiał definicji, jest bowiem określeniem gatunku przez najbliższy rodzaj
oraz przez czynnik różnicujący. Mimo to jednak - jak twierdzi Wojtyła - defi
nicja podana przez Arystotelesa nie pozwala określić tego, co jest nieredukowalne w człowieku, co jest jemu tylko właściwe, co odzwierciedla jego głębię.
Klasyczna definicja człowieka zawiera przeświadczenie o jego redukowalności
do świata. Pozwala więc tłumaczyć człowieka przez wskazanie na pewien ele
ment tego świata. Ten typ pojmowania człowieka Wojtyła określa jako kosmo
logiczny16. Człowiek jest w nim rozumiany jako przedmiot, który istnieje wśród
15 T e n ż e , Osoba i czyn, s. 152.
Por. t e n ż e , Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, w: tenże, Osoba i czyn
oraz inne studia antropologiczne, s. 436n.
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innych przedmiotów tego świata i do świata przedmiotów przynależy. Przedmiotowość ta wiąże się z założeniem o redukowalności człowieka.
Wojtyła nie neguje prawdziwości Arystotelesowskiej definicji człowieka ani
jej przydatności w procesie coraz lepszego poznawania, kim jest człowiek.
Definicja ta stała się podstawą wielu nauk o człowieku. Również cała tradycja
nauki o cielesno-duchowym złożeniu człowieka oparta była na tej definicji oraz
na przeświadczeniu o możliwości zredukowania tego, co istotne w człowieku,
do świata.
Istnieje również inne rozumienie człowieka. Wyraża ono przeświadczenie
o pierwotnej oryginalności człowieka i o jego niesprowadzalności do żadnego
z elementów świata. Przeświadczenie to, według Wojtyły, leży u podstaw ro
zumienia człowieka jako osoby. Współcześnie służy ono uwydatnianiu rozu
mienia osoby jako podmiotu i jest przyczynkiem do rozumienia podmiotowoś
ci17. Wojtyła twierdzi, że podmiotowość jest synonimem „tego, co nieredukowalne w człowieku”18.
Klasyczne ujęcie człowieka jako osoby - wywodzące się z definicji Boecjusza (persona est rationalis naturae individua substantia) - zmierzało w kierun
ku podkreślenia jednostkowości człowieka jako bytu substancjalnego, posia
dającego naturę rozumną, nie zaś w kierunku uwydatnienia podmiotowości
człowieka jako osoby. Dlatego też Wojtyła twierdzi, że definicja Boecjusza,
a poprzez nią klasyczne rozumienie człowieka, określa „«teren metafizyczny»,
czyli wymiar bytu, w którym urzeczywistnia się osobowa podmiotowość czło
wieka, stwarzając jakby warunek «zabudowy» tego terenu na podstawie do
świadczenia”19.
Doświadczenie człowieka ma specyficzny charakter, ponieważ człowiek
jest tym, kto doświadcza, a zarazem tym, kogo dotyczy doświadczenie. Czło
wiek jest równocześnie podmiotem i przedmiotem doświadczenia. W doświad
czeniu więc człowiek dany jest jako pewne suppositum (jest to metafizyczne
ujęcie podmiotowości bytu), jak również jako konkretne „ja”20. Doświadczanie
siebie jako konkretnego „ja” jednakże jest możliwe wyłącznie dzięki kategorii
przeżycia. Człowiek przeżywa siebie zawsze jako konkretne „ja”, przeżywa
swoje czyny oraz to, że jest ich sprawcą; przeżywa doznania, a także to, co
się z nim dzieje - w ten sposób przeżywa swoją podmiotowość. Wojtyła stwier
dza, że przeżycie jest nową kategorią, niemieszczącą się w katalogu kategorii
Arystotelesa. W pewnym sensie przyrównać ją można do Arystotelesowskich
kategorii agere i pati, które służą do określenia dynamiki bytu przez rozróżnie
nie między tym, co człowiek czyni (tym, jak człowiek działa), a tym, co się
17 Por. tamże, s. 437.
18 Tamże, s. 438.
19 Tamże.
20 Por. t e n ż e , Osoba: podmiot i wspólnota, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antro
pologiczne, s. 375n.
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z człowiekiem bądź w człowieku dzieje, lecz nie można jej z nimi utożsamić.
Wojtyła przypisuje kategorii przeżycia kluczową rolę w aspekcie badania i zro
zumienia osobowej podmiotowości człowieka21.
Przeżywanie siebie jako konkretnego „ja” jest możliwe dzięki samoświa
domości. To dzięki niej konstytuuje się sam podmiot oraz wyodrębnia się
wśród tego, co istnieje poza nim. Samoświadomość pozwala człowiekowi prze
żywać siebie jako „ja”, jako sprawcę swoich czynów, a dzięki nim przeżywać
siebie jako kogoś rozumnego i zarazem wolnego. Człowiek odkrywa, że sam
stanowi o sobie, sam sobie panuje i sam siebie posiada. Tak więc ostatecznie
odkrywa siebie jako osobę.
W tym miejscu może zrodzić się pytanie o to, czy przy takim podejściu
poznawczym nie narażamy się na popadnięcie w subiektywizm. Wojtyła twier
dzi, iż nie ma takiego zagrożenia ze względu na to, że obiektywność poznania
zabezpieczona jest przez charakter doświadczenia człowieka. Subiektywność
człowieka, czyli jego osobowa podmiotowość w aspekcie realistycznej interpre
tacji jego bytu22, gwarantowana jest przez jego przeżycie. Subiektywność jest
podstawą podmiotowości i o niej stanowi. Jest ona możliwa dzięki świadomoś
ci, która stanowi odzwierciedlenie, odbicie wszystkiego, co istnieje. Jak pod
kreśliliśmy, świadomość ma funkcję odwzorującą, nie zaś kreatywną. Świado
mość nie tworzy rzeczywistości, lecz ją odbija. Subiektywizm natomiast polega
na uczynieniu ze świadomości niejako odrębnego bytu. W podejściu takim
Wojtyła dostrzega absolutyzację tylko jednego aspektu bytu, jakim jest świa
domość. Świadomość często bywa rozumiana jako byt świadomy, natomiast
rzeczywistością, która jest poznawana, są treści świadomości23. Raz jeszcze
należy podkreślić, że przed subiektywizmem broni nas charakter doświadcze
nia przeżycia, zabezpieczający jednocześnie naszą subiektywność.

UCZESTNICTWO SPOSOBEM BYTOWANIA WE WSPÓLNOCIE
Średniowieczni myśliciele twierdzili, że osoba jest „nieprzekazywalna”
(persona est incommunicabilis), to znaczy, że drugiej osoby w jej istocie nie
można ani przeżyć jak siebie samego, ani w sposób bezpośredni poznać. Innego
człowieka przeżywam jako kogoś „drugiego”, kto jest mi w jakiś sposób dany.
Jedyną drogą ujęcia go jako osoby, czyli dotarcia do jego wnętrza, jest zrozu
mienie, że drugi to inne „ja”; to ktoś, kto jest do mnie podobny, ma podobną
konstytucję wewnętrzną, jest samoistnym podmiotem. Tak więc - jak podkreś
la Tadeusz Styczeń - poznanie drugiego jest możliwe przez jedyne „okno”,
21 Por. tamże, s. 439.
22 Por. tamże.
23 Por. t e n ż e , Osoba i czyn, s. 105-108.
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które mamy do dyspozycji, a więc poprzez doświadczenie i poznanie samego
siebie24. Jest to możliwe dzięki zachowaniu realności poznania uzyskiwanego
przez doświadczenie dane w przeżyciu. Przez zrozumienie, że „drugi” to inne
„ja”, możemy przeżywać drugiego człowieka jako bliźniego25.
Stwierdzenie to otwiera nam drogę do przeanalizowania relacji zachodzą
cych między osobami, które tworzą różne wspólnoty: od podstawowych (na
turalnych) wspólnot, jakimi są rodziny, po wspólnoty złożone, takie jak pań
stwa. W swoich badaniach Wojtyła nie zajmuje się analizą relacji w poszczegól
nych wspólnotach, lecz zmierza do przebadania podstawowych relacji, które
niezależnie od rodzaju wspólnoty występują w każdej z nich. Wspólnotę rozu
mie on więc jako ludzi-osoby, które wspólnie bytują i wspólnie działają26.
Wojtyła pyta o podstawę, dzięki której możliwe jest wspólne bytowanie
oraz wspólne działanie, czyli o to, co jest warunkiem wspólnoty. Podstawą tą
jest uczestnictwo, zdolność człowieka do uczestniczenia we wspólnocie byto
wania i działania. Wojtyła wyróżnia dwa rodzaje uczestnictwa. Pierwszy to
uczestniczenie w człowieczeństwie drugiego człowieka, przy czym „drugi czło
wiek” potencjalnie oznacza tu każdego z ludzi, w praktyce natomiast konkret
nego człowieka, z którym wchodzę w bezpośredni kontakt.
Drugi rodzaj uczestnictwa to obecna w samym człowieku-osobie zdolność
do takiego działania we wspólnocie, jakie pozwala osobie w pełni się realizo
wać. Ten rodzaj uczestnictwa pozwala zatem na realizowanie personalistycznej
wartości czynu.

UCZESTNICTWO W CZŁOWIECZEŃSTWIE A JEGO ZDRADA
Pojęcie człowieczeństwa odnosi się do wszystkich ludzi, uczestniczenie
w człowieczeństwie natomiast polega na relacji do konkretnego człowieka-osoby. Oczywiście uzyskanie wiedzy na temat człowieczeństwa, na temat sensu
pojęcia „człowiek” jest potrzebne, ponieważ stanowi ono warunek zaistnienia
uczestnictwa27. Uczestniczenie w człowieczeństwie natomiast odbywa się w sfe
rze świadomości i przeżycia. Pojęcie człowieczeństwa pomaga w uświadomieniu
sobie, kim jestem oraz kim jest inny człowiek, ale dopiero autentyczne prze
życie relacji do drugiego, konkretnego człowieka jako innego „ja” stanowi
właściwe uczestniczenie w jego człowieczeństwie.
24 Zob. ks. T. S t y c z e ń SDS, Metoda antropologii filozoficznej w „ Osobie i czynie” Kardy
nała Karola Wojtyły, w: „Analecta Cracoviensia” 1973-1974, t. 5-6, s. 109.
25 Zob. K. W o j t y ł a , Uczestnictwo czy alienacja?, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia
antropologiczne, s. 451.
26 Rocco Buttiglione w książce Myśl Karola Wojtyły (Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
1996) określa wspólnoty te odpowiednio jako wspólnoty życia i wspólnoty działania (por. s. 246).
27 Por. W o j t y ł a , Uczestnictwo czy alienacja?, s. 452.
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Relacja ta nie musi być odwzajemniona, nie musi wystąpić zwrotność tej
relacji, aby móc uczestniczyć w człowieczeństwie. Drugiego nie mogę przeżyć
jak samego siebie, mogę natomiast przybliżyć się do niego, przeżywając go jako
osobę (jako samostanowiący o sobie podmiot, konkretne „ja”). Na tym polega
właściwe i pełne uczestniczenie w człowieczeństwie28.
Uczestnictwo nie jest czymś danym raz na zawsze, czymś statycznym. Jest
ono pewnym zadaniem przez to, że zawsze musi być aktualizowane, zawsze
urzeczywistniane. Taki jest bowiem charakter relacji między-ludzkich, między
osobowych, które są dynamiczne, ulegają zmianom. Treść tego zadania odz
wierciedlona jest w ewangelicznym przykazaniu miłości. Można powiedzieć, że
to przykazanie jest wezwaniem do przeżywania innych ludzi jako drugich „ja”,
jest ono wezwaniem, które pochodzi z zewnątrz, a które w człowieku-osobie,
pod wpływem tego zewnętrznego impulsu, powinno wyjść od wewnątrz. Po
nieważ uczestniczenie w człowieczeństwie innych ludzi zawsze ma charakter
relacji do konkretnego człowieka, wezwanie to przynagla nas do podejmowa
nia wysiłku za każdym razem, gdy w taką relację wchodzimy, w przypadku
każdej kolejnej osoby, inaczej wyglądającej, reagującej, spotykanej w innych
okolicznościach i sytuacjach. Niemniej zawsze mamy do czynienia z konkret
nym podmiotem, przeżywającym siebie jako „ja”, z bliźnim, którego powinie
nem w sobie przeżyć jako osobę i swoimi czynami jako osobę zaafirmować.
W swoich analizach uczestnictwa w człowieczeństwie Wojtyła podejmuje
też problem alienacji. Twierdzi on, że alienacja jest zaprzeczeniem czy też
przeciwieństwem uczestnictwa. Należy ją więc odróżnić od uczestnictwa, łączą
cego się z negatywnymi uczuciami, takimi jak nienawiść, gniew, agresja czy
zazdrość. Nawet przy takiej „negatywnej weryfikacji” uczestnictwa u jej pod
staw leży jednak przeżycie innego człowieka jako drugiego „ja”. Przeżywanie
tych uczuć może nieść z sobą duchową uciążliwość i pewnego rodzaju cierpie
nie, drugi człowiek bowiem, jako drugie „ja”, nie jest mi wówczas obojętny,
doświadczenie tego rodzaju uczuć wskazuje, że jestem nim w sobie związany od
wewnątrz29.
Negatywne uczucia czy postawy nie są jednak alienacją. Według Wojtyły,
alienacja polega na osłabieniu, a wręcz na niemożliwości przeżywania innego
człowieka jako drugiego „ja”. Oznacza więc „taką sytuację w człowieku, taki
stan, taką postawę, w których nie jest on niejako zdolny do przeżycia drugiego
człowieka jako «drugiego łja’»”30. Alienacja jako zaprzeczenie uczestnictwa
łączy się więc również z brakiem elementów konstytuujących uczestnictwo,
a więc przede wszystkim momentu zrozumienia, że drugi jest podobny do mnie,
28 Por. tamże, s. 452n.
29 Por. tamże, s. 455.
30 Tamże, s. 456.
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że jest innym „ja”, że jest osobą. W świadomości mam wówczas pewne pojęcie
człowieka, ale jest ono przytłumione, nie umożliwia przeżycia drugiego w całej
jego pełni, czyli jako osoby. Alienacja oznacza zatem w pewnym sensie nie
możność przeżycia siebie samego jako podmiotu - jako osoby. Oznacza ona
więc również niemożność przeżywania siebie jako bytu rozumnego i wolnego,
jako bytu zdolnego do poznawania prawdy i dobra, a przez to niemożność
kierowania się prawdą i dobrem w swoim życiu.

UCZESTNICTWO WE WSPÓLNOCIE A JEGO ZDRADA
Drugie znaczenie uczestnictwa ujawnia się w profilu społecznym wspólno
ty, w relacjach typu „my”. Zaimek „my” wskazuje na pewną wielość osób, na
pewien ich zbiór. Wielość ta, zaczynająca się od dwóch osób, które mogą po
zostawać względem siebie w konkretnych relacjach międzyosobowych, jest
efektem zaistnienia różnorodnych relacji. Relacje te są akcydentalne w stosun
ku do ich podmiotów, ale pomimo to wspólnota uzyskuje - w terminologii
Wojtyły - „jakby-podmiotowość”, dzięki której przy określaniu członka danej
wspólnoty wskazuje się w pierwszej kolejności na samą wspólnotę, a dopiero
potem na przynależną do wspólnoty osobę, na przykład ze względu na jej
przynależność narodową, religijną czy zawodową31.
Tym, ze względu na co powstaje wspólnota, jest dobro wspólne. Najczęściej
jest ono utożsamiane z dobrem samej wspólnoty, czyli z dobrem konstytuującym
wspólnotę i przez nią realizowanym. Rozumienie to jednak jeszcze nie do końca
określa, czym jest dobro wspólne. Jest ono bowiem równocześnie dobrem, które
wybiera i przyjmuje za swoje każda osoba przynależąca do danej wspólnoty.
Właśnie w tym momencie można określić, na czym polega drugie znaczenie
uczestnictwa: człowiek-osoba, bytując i działając wspólnie z innymi, spełniając
czyny, realizuje dobro wspólnoty, a zarazem spełnia w ten sposób siebie32.
W aspekcie relacji przeżycia uczestnictwa do dobra wspólnego Wojtyła
wymienia i poddaje analizie postawy autentyczne i nieautentyczne. Pierwsze
w sposób właściwy i pełny służą realizacji dobra wspólnego i dobra uczestnika
wspólnoty, drugie natomiast tej funkcji nie spełniają. Wymieniane przez Woj
tyłę postawy autentyczne to postawa solidarności i postawa sprzeciwu. Postawa
solidarności wyraża stałą gotowość do podejmowania i realizacji przypadają
cych danej osobie zadań . W ten sposób realizowane jest dobro wspólnoty,
a zarazem w działaniu tym realizuje się sama osoba. Postawie tej obce jest
wchodzenie w zakres obowiązków i pracy innych osób, innych członków danej
31 Por. t e n ż e , Osoba i czyn, s. 317.
32 Por. tamże, s. 319-322.
33 Por. tamże, s. 323n.

288

Tomasz GÓRKA

wspólnoty, wykluczałoby to bowiem lub w jakimś zakresie ograniczało te oso
by, a przez to byłoby sprzeczne z ideą solidarności. Poszerzanie zakresu swoich
własnych obowiązków ma miejsce tylko wtedy, gdy łączy się z udzieleniem
pomocy innej osobie w wypełnianiu przez nią jej obowiązków, a także gdy
wymaga tego realizacja dobra wspólnego. W każdym innym przypadku posze
rzania swoich obowiązków postawa solidarności nie będzie realizowana.
Postawa solidarności wymaga więc od każdego pewnej wrażliwości i wyczu
cia aktualnych potrzeb wspólnoty oraz rozpoznania tych obowiązków, które
należy wypełnić, aby wspólnota prawidłowo funkcjonowała i aby się rozwijała,
a także po to, aby każdy w tej wspólnocie mógł się w pełni realizować, spełniać.
Drugą autentyczną postawą wymienianą przez Wojtyłę jest postawa sprze
ciwu34. Postawa ta nie zmierza do zanegowania samego dobra wspólnego, lecz
wyraża sprzeciw wobec przyjętych sposobów realizacji tego dobra. Przejawia
się w niej troska o pełne urzeczywistnienie dobra wspólnego i o pełną jego
realizację. Osoba sprzeciwiająca się nie chce pozostawać poza wspólnotą, lecz
poprzez swój sprzeciw wobec niewłaściwym metodom realizacji tego dobra
pragnie w sposób pełny we wspólnocie uczestniczyć.
Postawy nieautentyczne, konformizm i unik, są nie tyle odmową uczestnic
twa, ile pewnym jego pozorem35. Przybierają one zewnętrzną postać wspólne
go działania, lecz bez głębszego przeżycia i uczynienia dobra wspólnego do
brem własnym. Chociaż dobro wspólne, czyli dobro wspólnoty, jest przez daną
osobę realizowane, to jednak sama ta osoba nie realizuje się przez swoje dzia
łanie, nie spełnia się przez nie. Jest to sytuacja podobna do tej, kiedy w czło
wieku coś się wydarza, coś się w nim dzieje, ale sam człowiek nie jest tego ani
przyczyną, ani sprawcą. Jest kimś biernym, kimś „porwanym przez wspólnotę”,
a nie prawdziwym tej wspólnoty uczestnikiem.
W rozważaniach tych wspomniano już o alienacji rozumianej jako zanego
wanie uczestnictwa w człowieczeństwie. Pora w tym miejscu omówić drugie
znaczenie alienacji, z którym, podobnie jak w przypadku relacji międzyosobo
wych, mamy do czynienia w relacjach określonych zaimkiem „my”. Z jednej
strony osoba alienuje się przez to, że nie potrafi albo nie chce dostrzec dobra
wspólnego, które jest podstawą zaistnienia wspólnoty. Dobra tego tym samym
nie może albo nie chce realizować. Z drugiej strony osoba, będąc we wspólno
cie, nie może realizować siebie jako osoby, ponieważ wypaczone jest dobro
wspólne, co uniemożliwia rozwój osób tworzących tę wspólnotę. Dlatego oso
ba, spełniając czyny, nie może realizować ich personalistycznej wartości, a tym
samym nie może budować siebie jako osoby. Alienaqa przejawia się wówczas
najwyraźniej w implikacjach dwóch systemów: indywidualizmu i totalizmu (czy
też antyindywidualizmu).
34 Por. tamże, s. 324n.
35 Zob. tamże, s. 327-329.
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W indywidualizmie za ważne uznawane jest tylko dobro jednostki i wszyst
ko to, co służy tego dobra zabezpieczeniu. Inni ludzie stanowią dla jednostki
zagrożenie, a także ograniczenie dla jej rozwoju. W systemie tym nie ma miejs
ca dla uczestnictwa, ponieważ uznaje się, że osoba nie posiada takiej właści
wości. W społeczeństwie opartym na indywidualizmie nie może powstać praw
dziwa wspólnota, ze względu na to, że nie istnieje w nim dobro wspólne. Jedyną
funkcją takiej społeczności jest obrona jednostki przed innymi jednostkami
i umożliwienie jej rozwoju36.
W totalizmie zaś uczestnictwo nie występuje lub jest bardzo ograniczone
z tego względu, że dobro jednostki nie jest w nim w ogóle brane pod uwagę37.
Liczy się tylko dobro wspólnoty. Podobnie jak ma to miejsce w indywidualiz
mie, w systemie tym zakłada się, że osoba nie ma zdolności uczestniczenia we
wspólnocie i dlatego wspólnota musi bronić się przed jednostką, przed jej
dążeniem do realizacji swojego dobra, nawet przez stosowanie przymusu. Cho
ciaż w totalizmie zakłada się dobro wspólne, to jednak jego realizacja nie
umożliwia spełniania się człowieka. Człowiek nie może bowiem spełniać czy
nów, w których realizowałby się w pełni, w których potwierdzałby się jako
osoba.
*
Uczestnictwo nie jest czymś danym człowiekowi raz na zawsze. Wymaga
ono stałej troski, stałego wysiłku w jego urzeczywistnianiu. Posiada charakter
dynamiczny, podlega zmianom: rozwojowi lub regresji. Zadaniem człowieka-osoby jest aktualizacja swojego uczestnictwa we wspólnocie, w której żyje,
dzięki czemu dokonuje on własnego spełnienia. Jeżeli tego nie czyni, nie po
dejmuje wysiłku coraz pełniejszego uczestnictwa, zdradza nie tylko samą
wspólnotę, dzięki której istnieje i może się rozwijać, nie tylko innych ludzi,
z którymi łączą go konkretne relacje, ale zdradza przede wszystkim samego
siebie. Ta największa zdrada polega na tym, że człowiek nie podejmuje wysiłku
odkrycia tego, kim jest, ani swojego przeznaczenia.

36 Por. tamże, s. 312-315.
37 Por. tamże.
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KIEDY LITERATURA ZDRADZA CZŁOWIEKA?
Literatura w tym, co literackie, zachowuje autonomię, ale w tym, co ludzkie, B P I
fryć zharmonizowana z tym, co człowieka stanowi, inaczej będzie tylko nieodpo
wiedzialną zabawą słowami, ale zabawą, która z perspektywy odpowiedzialności
za to, kim człowiek jest, jaki się staje i do czego jest powołany - może okazać się
zdradą.
CZY LITERATURA MOŻE ZDRADZIĆ?
Czy przypisanie literaturze możliwości zdrady jest metaforą, sygnalizującą
zagadnienie zbyt złożone, by można je było w sposób pojęciowy wyłożyć krót
ko, czy też sformułowanie stan taki sugerujące możemy rozumieć dosłownie,
bez szkody dla prawdy?
Możliwość zdrady dana jest wyłącznie człowiekowi jako jego akt woli
względem innych, podobnie jak wszystkie inne akty podlegający ocenie moral
nej. Powinno się więc ją rozważać jedynie w odniesieniu do osoby, a nie do
wytworów człowieka, jakimi są dzieła literackie, i nie w odniesieniu do insty
tucji kultury, do których należy literatura. A skoro tak, to rozważając możli
wość zdrady ze strony literatury, pod osłoną metafory wkraczamy jednak
w dziedzinę mówienia nie wprost o innych - o autorach - i podejmujemy się
oceniania ich słów, postaw i czynów. Na niewiele zda się zastrzeżenie, że w po
stępowaniu takim można się przecież odnosić tylko do stanu bycia pisarzem
jako do wyspecjalizowanej roli społecznej, której ocena jest uprawniona właś
nie z racji funkcji pełnionych przez autora w zbiorowości i z racji zobowiązań
wobec niej zaciągniętych wraz z przyjęciem przez niego owej roli. Także bo
wiem i w tym wypadku byłoby to uwikłanie się w biografię twórców, a życiowa
zdrada człowieka, obojętnie wobec kogo: rodziny, osoby bliskiej, narodu,
współpracownika - zawsze jest czymś innym niż taki czy inny sposób funkcjo
nowania dzieł przez niego napisanych.
Odpowiedzią na pytanie o literaturę nie może być przytaczanie i komento
wanie sytuacji życiowych jej twórców, ich bulwersujących czynów i słów, ani
historia skandali, w jakich niektórzy pisarze wyraźnie znajdowali upodobanie.
Ten zakres spraw to smutny niekiedy, ale interesujący materiał dla refleksji nad
relacją „autora” do „człowieka” w osobie, nad konfliktowymi sytuacjami, jakie
są tu możliwe, nad trudnością pogodzenia etycznego porządku życia z estetycz
nym porządkiem twórczości. Zresztą w sytuacjach takich najczęściej więcej
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bywa, z jednej strony, po prostu ludzkich tragedii bądź - z drugiej - zwykłego
kabotyństwa niż tego, co adekwatnie można byłoby nazwać zdradą.
A jednak jeżeli już będziemy mieli do czynienia z sytuacjami niewątpliwej
zdrady - z poświadczonymi w utworach postawami tak właśnie dającymi się
odczytać, to do rozważenia pozostanie jeszcze charakter relacji między czynem
pisarza a dziełem w sytuacjach odbioru. Czyn pisarza cechuje się jednorazowością i faktycznością, pozycja dzieła wyznaczona jest natomiast przez wielość
odbiorów i potencjalność ich skutków.
Czy potencjalność, jedynie potencjalność, a nie nieuchronność złych skut
ków lektury rekompensuje w jakimkolwiek stopniu skalę odbioru utworów,
zwłaszcza popularnych - także przecież z powodu „złej sławy”? Z jednej strony
skutki obcowania z utworami literackimi nigdy nie są zdeterminowane co do
szczegółów ani nawet w ogólnej wymowie; wiele zależy od odbiorcy, od oko
liczności lektury. Natomiast z drugiej strony możliwa skala oddziaływania ut
woru, także poza macierzystą epoką autora, nawet na wiele pokoleń, a za
pośrednictwem tłumaczeń także na wiele narodów, musi ożywiać pamięć
o złych skutkach. Samo zwielokrotnienie okazji do kontaktu ze skutkami po
stawy, jaką raz zajął autor, pisząc swe dzieło, potem powielane na wiele tech
nicznych sposobów, nie może być lekceważone.
W tak jedynie skrótowo zarysowanych warunkach funkcjonowania litera
tury ujawnia się problem tego, co można nazwać zdradą literatury.
Jeżeli więc w sposób uprawniony mamy mówić o zdradzie, jaka stać się
może winą literatury, to musimy znaleźć obiektywną przestrzeń międzyludz
kich relacji, w której czyn taki mógłby się ujawnić. Skutkiem czynu pisarza jest
dzieło literackie; ono to przenosi poza moment swojego powstania, a potem
także poza czas życia swojego twórcy konsekwencje jego decyzji, wyborów,
myśli i uczuć - uprzedmiotowione w strukturze artystycznej i utrwalone w ję
zyku. To z jego winy i niejako w jego imieniu poszczególne utwory zdradzają
swych czytelników, gdy zło, jeżeli w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek for
mie zostało w nich utrwalone, będzie zaktualizowane w skutkach lektury. Oba
wy o zło, jakie może wyrządzić literatura, są zapewne tak dawne, jak ona sama,
skoro już Eurypides stwierdzał sentencjonalnie: „Ani kamienia, co wyleciał
z ręki, / Łatwo nie wstrzymasz, ni słów, które padły”1.
Zastanowić się trzeba jeszcze nad zdradzanym. W tym przypadku sytuacja
jest łatwiejsza do jednoznacznego uchwycenia. Stroną zdradzaną są bowiem
czytelnicy. Bez lektury utworu, który uznajemy za świadectwo tego stanu rze
czy lub w którym stwierdzamy jego przejawy, nie ma zdrady literatury, nie ma
nawet okazji do niej. Może być co najwyżej plotka. Tak jak wszystko, co za
wdzięczamy literaturze, tak i stan „bycia zdradzonym” z potencjalnego staje się
E u r y p i d e s , [Fragment sztuki o niezidentyfikowanym tytule], w: tenże, Tragedie, tłum.
J. Łanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 691.
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rzeczywisty jedynie w każdorazowym akcie lektury takiego utworu. Ale to, co
wygląda na ograniczenie zakresu destrukcyjnego oddziaływania: możliwość
wyboru, dobrowolność lektury, łatwość rezygnacji praktycznie w dowolnej
chwili, nie może być traktowane jako okoliczność łagodząca; nie powinno też
sprzyjać lekceważeniu faktu. Istota zjawiska polega nie na skali oddziaływania
- ta jest nieprzewidywalna tak co do granic, jak i co do rodzaju skutków - ale na
samym fakcie jego wystąpienia w dziedzinie, którą zwykliśmy wskutek dotych
czas obowiązującej kulturowej gwarancji kojarzyć jednoznacznie z dobrem,
z wartościami i której istnienie w powszechnym jeszcze przekonaniu zaspokaja
potrzeby wyższe.
To, że w ogóle rozważamy problem zdrady w odniesieniu do utworów
literackich, jest konsekwencją przede wszystkim instytucjonalnej wartości lite
ratury. Tej nadrzędnej wartości, którą zawdzięcza ona należącym do niej dzie
łom wybitnym, jakie stanowią rdzeń tradycji, i której liczni czytelnicy mogli
doświadczyć, pozostawiając tego różnorodne świadectwa w kulturze. To właś
nie ta wartość umożliwia w ogóle trwanie literatury w kulturze i udziela gwa
rancji istotności nowo powstającym utworom, które na inne wsparcie w tym
momencie, to jest przed rozpoznaniem ich rzeczywistej wartości i upowszech
nieniem wiedzy na ten temat, jeszcze liczyć nie mogą. Dlatego tragedię zdrady
dokonywanej przez literaturę należy mierzyć jej szczytowymi osiągnięciami.
W arcydziełach wykazała literatura swoje możliwości, w utworach, które po
świadczają postawę zdrady, przypomina, iż żadna działalność człowieka, żaden
rodzaj jego wytworów nie jest wolny od możliwości skażenia złem.
Tak rozumiana zdrada literatury nie jest tylko jednym z rodzajów zawodu,
jaki spotykać może czytelników. Jej przesłanką nie może być po prostu brak
czegoś w myślowej czy artystycznej strukturze utworów ani tym bardziej nieadekwatność skutków odbioru względem oczekiwań, a to są najczęstsze, właś
ciwe funkcjonowaniu literatury, rodzaje czytelniczego zawodu. Oczekiwania
mogą być różne, nie muszą być ani trafne, ani nawet sensowne. Ich motywacja
znajduje się całkowicie po stronie czytelników - w większości dzielących jednak
stan powszechnej kultury czasów, w jakich żyją.
Zdrada dotyczy spraw i okoliczności najpoważniejszych, kiedy naruszona
zostaje hierarchia wartości nie tylko literackich, artystycznych, ale i egzys
tencjalnych, kiedy zniszczeniu ulega sama możliwość świadczenia o jedności
prawdy, piękna i dobra w świecie i doświadczania jej przez czytelnika.

ESTETYZACJA ZŁA W LITERATURZE
Obniżeniu kryteriów moralnych w ocenie dzieł, a nawet ich zniekształcaniu
i łagodzącemu uwarunkowaniu, sprzyja artystyczny charakter literatury. Naj
większe nawet zło, dlatego właśnie, że zostało przedstawione w utworze lite
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rackim za pomocą środków artystycznych i w nastawieniu na estetyczny efekt,
traci coś z właściwej mu bezwzględności, wydaje się łagodniejsze niż najbliższy
mu co do rodzaju i natężenia odpowiednik w rzeczywistości.
Proces estetyzacji zła najlepiej widać na przykładzie sposobu przedstawia
nia i funkcjonalizowania postaci: już przez sam fakt uczynienia go przedmio
tem zainteresowania człowiek zły podlega w powieściach, a jeszcze bardziej
bodaj w dramatach, swoistej nobilitacji, a niekiedy nawet heroizacji. Prawid
łowość ta odnosi się także do sposobu przedstawiania w utworach literackich
sytuacji zdrady i postaci zdrajców w wymiarze zarówno życia osobistego, jak
i publicznego.
Efekt taki nie musi być skutkiem etycznego wyboru pisarza, przez wieki
całe było to zresztą niemożliwe, by autorzy otwarcie opowiadali się za złem
w publikowanych dziełach. Przekonywający sposób przedstawienia wszelkich
sytuacji ludzkich wymaga zrozumienia problemów, jakie znajdują się u ich
podstaw, i trudności, jakie dochodzą w nich do głosu.
W rozważaniu trudnych i złożonych zagadnień łatwo dochodzi do pewnej
fascynacji przedmiotem zainteresowania, a ta psychologiczna prawidłowość
wymaga nie tylko poprawnego myślenia przedmiotowego, ale i orientującej
je refleksji moralnej. Jeżeli nawet można w postawie dociekliwości widzieć chęć
zrozumienia przed osądem, to częściej prowadzi ona, zwłaszcza w przypadku
dzieł artystycznie wybitnych, raczej do literackiego usprawiedliwienia niż do
jednoznacznego osądu.
Dawni pisarze byli świadomi możliwości dwuznacznych skutków artys
tycznego udania się ich literackich przedsięwzięć. Usprawiedliwianie się
przed czytelnikiem z podjęcia tematu zła, a zwłaszcza z uczynienia bohaterem
utworu człowieka złego, to nie jest tylko konwencja narracyjna, chwyt obli
czony na pobudzenie ciekawości czytelnika, jak sądzą niektórzy współcześni
komentatorzy; przez dłuższy czas było to formułowane na serio ostrzeżenie
przed wtedy jeszcze nie lekceważonym ani nie oswojonym świadomościowo
złem.
Każda zdrada jest złem, ale zdrada ze strony literatury - jak cała literatura podlega estetyzacji. Jej właściwość polegająca na kamuflowaniu istoty rzeczy,
jej usprawiedliwiająca moc, bywa tym bardziej niebezpieczna, że tylko niekiedy
rzecz dotyczy tematu utworu, jego problematyki, najczęściej natomiast jest to
kwestia samego jego istnienia i obecności w kulturze. Obecności jednak złej,
świadczenia w złej sprawie. Utwór napisany inteligentnie, więcej niż tylko
sprawny warsztatowo, efektowny stylistycznie może łatwiej wprowadzić w błąd
w zakresie spraw, których dotyczy. Dzieje się tak zwłaszcza w czasach, które
z wartości estetycznej chciałyby uczynić jedyne lub podstawowe kryterium
wartościowania w literaturze.
Estetyka przed etyką - to najprostsza droga do usprawiedliwienia zła, jakie
autor może za pośrednictwem swoich utworów wyrządzić innym.
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CZY MILCZENIE PISARZA JEST ZDRADĄ?
Skoro literatura wśród różnych wytworów człowieka ma powszechnie
uznawaną wysoką wartość, to czy sytuacja, w której znany już autor nie publi
kuje nowego utworu, zwłaszcza jeżeli w naszym przekonaniu głos jego w danej
sytuacji byłby z takich czy innych powodów potrzebny, może być potraktowana
jako gest odmowy współdziałania ze społeczeństwem, odmówienia czytelni
kom okazji do kontaktu z myślami i wartościami, na które w jakimś sensie
mają prawo liczyć? A więc, ostatecznie, czy postawa milczenia artysty może
być traktowana jako artystyczna i intelektualna zdrada? Czy zawód w oczeki
waniach, jakie możemy żywić w odniesieniu do twórczości artystycznej, pod
pada w ogóle pod taką kwalifikację?
Wbrew pozorom sytuacja braku dzieła oczekiwanego jest bardziej kłopot
liwa do oceny, niż rozstrzygnięcie dotyczące wartości dowolnego utworu już
istniejącego. Aby spełnienie bądź niespełnienie czyjegoś oczekiwania na coś
mogło w ogóle być rozważane w kategoriach zdrady i wierności, oczekiwanie to
musi być skutkiem obietnicy danej przez kogoś uprzednio w sposób jedno
znaczny i odpowiedzialny. Możliwa jest też sytuacja, w której pojawienie się
określonych oczekiwań i nadziei na ich spełnienie wynika z faktu pełnienia
przez osobę będącą przedmiotem takich oczekiwań określonych funkcji spo
łecznych, wyznaczonych przez jej instytucjonalną lub zwyczajową pozycję. Po
za tymi dwiema okolicznościami konieczność spełniania czyichkolwiek oczeki
wań nie może być zakładana w sposób uprawniony. Bywają przecież oczeki
wania z natury swojej bezzasadne, niczym nie uzasadnione, które nie były
nawet sprowokowane czyjąś choćby niejasną wypowiedzią czy mało wyrazis
tym zachowaniem. Mogą one być skutkiem intensywności przeżyć samego
oczekującego bądź błędnego rozeznania w rzeczywistości, a nawet mogą stać
się psychicznie wygodnym sposobem samooszukiwania się.
Z drugiej strony publikowanie nowych utworów jest istotą pracy pisarza,
który w tej swojej funkcji i z racji przeznaczenia dzieł dla innych staje się osobą
publiczną. Czy jednak do żywienia względem kogoś oczekiwań, o których była
mowa, uprawnia sam fakt bycia przez daną osobę pisarzem? Odróżnić przy tym
trzeba stan ogólnikowego oczekiwania, na przykład na kolejny utwór ulubio
nego autora, od oczekiwania skonkretyzowanego co do przedmiotu, a nawet co
do szczegółowych jakości tego przedmiotu (temat, idea, rozwiązanie problemu,
wykorzystana konwencja). W rozważanym tu przypadku chodziłoby wyłącznie
o drugą z wymienionych możliwości. Żywienia najbardziej nawet szczegóło
wych oczekiwań nie można wprawdzie nikomu zabronić, ale prawo do oceny
stanu rzeczy przez owe oczekiwania zakładanego przysługuje jedynie w sytuacji
moralnie bądź prawnie uzasadnionej. Strona prawna jest jasno określona: przy
szłe dzieło może być przedmiotem umowy między autorem a wydawcą. Nie ten
aspekt jest jednak przedmiotem rozważań. Chodzi tu o oczekiwania jednost
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kowe bądź zbiorowe, ale prywatne, nie publiczne, bo w żadnej mierze niewynikające z prawnych uregulowań.
Powstaje w związku z tym pytanie, czy dziedzina twórczości literackiej
w ogóle pozwala na określenie przez oczekujących warunków wystarczających
i koniecznych dla zaistnienia nowego utworu o pożądanej przez nich treści
i formie? Analogia z pozycją mecenasa wobec twórcy w dawnych czasach nie
jest w tym przypadku przekonująca ani w ogóle właściwa.
Zacząć wypada od przypomnienia prawdy banalnej. Literatura nie jest
środkiem służącym do planowego zaspokajania określonych potrzeb ani na
rzędziem mającym zapewnić oczekiwane rezultaty w różnych dziedzinach ży
cia. Tak widzą ją ideolodzy, dla których kultura nie jest swobodnym wytworem
ludzkiego ducha, lecz jednym z narzędzi służących podporządkowaniu społe
czeństwa określonej ideologii uznanej za rację państwową.
Być może jej paradoksalny status ontologiczny i aksjologiczny w rzeczywis
tości oraz jej rolę i sens dla człowieka najlepiej oddaje oksymoron „zbędna
konieczność”. Literatura jest zbędna, ponieważ nie mieści się w sferze potrzeb
bezpośrednio życiowych, a do przetrwania człowieka jako istoty biologicznej nie
jest w żaden sposób potrzebna. Konieczna jest natomiast, ponieważ - podobnie
jak inne dziedziny sztuki - czyni świat bardziej ludzkim. Można żyć, nie będąc
czytelnikiem; chcąc jednak być człowiekiem świadomie doświadczającym bytu
i poddającym refleksji fakt własnej bytowości, trzeba szukać pomocy także
w literaturze. Roman Ingarden pisał o kulturze jako rzeczywistości humanis
tycznej: „Człowiek tę rzeczywistość wytwarza najwyższym swym wysiłkiem,
nieraz trudem i ofiarą całego życia, największym wykwitem swej genialności.
[...] Dopiero przez to, że wytwarza rzeczywistość, która ujawnia lub ucieleśnia
w sobie wartości dobra, piękna, prawdziwości i prawa, że pozostaje w swym
życiu, a przynajmniej w tym, co w życiu jego jest jedynie ważne, na służbie
realizowania wartości w rzeczywistości przez siebie wytwarzanej, dopiero przez
to osiąga swe właściwe człowieczeństwo, swe o człowieczeństwie jego stanowią
ce posłannictwo: staje się człowiekiem pośredniczącym pomiędzy tym, co jest
tylko «przyrodą», a tym, co on jeno w przybliżeniu, jakby w odblasku może
przeczuwać w ujawnionych i ucieleśnionych przez siebie wartościach”2.
Przez dialektykę twórczości powstawanie nowych dzieł ujmowane jest jako
wykorzystanie możliwości, którą daje sam byt, jest rozwinięciem potencjalności
w nim zawartej. Intencje twórcze artysty w przypadku poszczególnych utworów
są wtórne wobec właściwości samego bytu, który pozostawia miejsce na wy
twarzanie przez człowieka różnego rodzaju przedmiotów, faktów kulturowych,
aby te, istniejąc w jego obrębie, ale inaczej niż inne jego elementy składowe,
pośredniczyły między rzeczywistością przyrodniczą a nim samym. Sam fakt
2 R. I n g a r d e n , Człowiek i jego rzeczywistość, w: tenże, Szkice z filozofii literatury, Znak,
Kraków 2000, s. 19.
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owego pośredniczenia i jego konkretna jakość ujawniają się jednak dopiero
w momencie zaistnienia nowego utworu, a ustalają w sposób kulturowo trwały
dopiero po dłuższej jego obecności w praktyce czytelniczej. Nikt natomiast nie
jest w stanie wskazać autorowi, co i jak w danym momencie powinien napisać,
ani wyegzekwować realizacji tak wskazanych własnych potrzeb. Zresztą prze
kroczenie pewnego progu szczegółowości w tym zakresie równałoby się wręcz
napisaniu utworu przez samego projektodawcę. A przecież formę takich właś
nie wskazówek musiałoby przybrać wyartykułowanie konkretnego oczekiwa
nia w określonych warunkach historycznych. Zbliżone do takich teoretycznych
propozycji praktyki ideologów i posłusznych im krytyków w epokach ideolo
gicznej reglamentacji kultury (przy czym komercjalizacja jest również ideolo
gią) są wynaturzeniem procesu kulturotwórczego, a nie jedną z możliwości
formowania dzieła, tyle że realizowaną z pogwałceniem wolności twórczej.
Artystyczne rezultaty wielekroć przecież w historii spełnianych pokus instru
mentalizacji literatury są opłakane. Podobnie jak skutki komercjalizacji.
Każdy nowy utwór literacki jest w pewnym sensie darem. Świadczy o tym
bezradność komentatorów, a nawet samych autorów, w usiłowaniach, by wy
jaśnić w sposób zupełny genezę poszczególnych dzieł. Poza sferą dających się
stosunkowo łatwo ująć okoliczności zewnętrznych, nierzadko przypadkowych
i nieważnych, pozostaje - nie we wszystkich szczegółach i nie zawsze jasne
nawet dla autora - coś, co jako nieredukowalne do czynników racjonalnych
można nazwać tajemnicą twórczości. Istnieje wprawdzie literatura okolicznoś
ciowa, powstająca nie tylko spontanicznie, ale i na zamówienie, ale i w jej
obrębie nic nie jest ostatecznie przesądzone: utwory motywowane tylko sytua
cyjnie nikną z aktywnego zasobu kulturowego wraz z okolicznościami, które
spowodowały ich powstanie, utwory, których autorom udało się powiedzieć
przy okazji tego, co historycznie konkretne, coś istotnego o człowieku i o świe
cie, po spełnieniu swej funkcji okolicznościowej wchodzą do tradycji literackiej.
Odpowiedzialność literatury jest wyłącznie odpowiedzialnością autorów
istniejących dzieł za to, co i jak zrobili, za myślową rzetelność i artystyczny
poziom poszczególnych utworów. Zdradzać czytelników, byt i samą literaturę
mogą tylko utwory już istniejące.
Inną natomiast sprawą jest żal, który społeczności doceniające literaturę
mogą żywić wobec pisarzy w sytuacjach dotkliwie odczuwanego braku literac
kich świadectw aktualnie najważniejszych problemów. Postawa taka nabiera
szczególnej wymowy, gdy dotyczy epok w taki czy inny sposób opresyjnych
wobec kultury. Jest wtedy w takim żalu dojmujące poczucie braku i uzasadnio
ne przekonanie, że świadectwa literatury nie zostaną zastąpione ani przez
wspomnienia, ani przez ustalenia historyków, które pojawią się w przyszłości.
Zawsze, gdy okoliczności takie występują, można mówić o tragedii literatury,
ale nie o jej zdradzie. A milczenie poetów, pisarzy w takich czasach często bywa
świadectwem wierności, heroicznej - jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, czym
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dla autorów jest pisanie i publikowanie - odmowy zdrady wartości, w które
wierzą, a ostatecznie i samej literatury.

CZASY TRUDNE - CZASY ŁATWE
Powaga sytuacji zdrady kieruje naszą uwagę przede wszystkim na czasy
trudne dla pisarzy i społeczeństwa. One to bowiem stwarzają wszystkim liczne
momenty próby intelektu, woli, moralności. Tworzenie w takich czasach w powszechnym przekonaniu właśnie wtedy - wymaga od pisarzy nieporów
nanie więcej niż tylko umiejętności artystycznych. Dramatyczne okoliczności
życia, a nierzadko tragizm losu, jakie stają się udziałem ludzi pióra, są łatwo
zauważalne, wywołują silne emocjonalne reakcje, jeszcze po latach bywają
przedmiotem analiz i polemik. Zdrady w czasach trudnych są łatwo widoczne
- wybory literackie dokonują się wtedy w ścisłym związku z wyborami poli
tycznymi, ich treść zostaje uwyraźniona przez wspólnie przez wszystkich do
świadczane okoliczności życiowe.
Te okresy historii, które zasługują na miano czasów trudnych, nie trwają
jednak wiecznie, a jeżeli rzecz rozważyć spokojnie, należałoby powiedzieć, że
nie trwają nawet szczególnie długo. Nieporozumieniem o dalekosiężnych kon
sekwencjach byłoby wiązanie tylko z nimi możliwości zdrady narodu przez
literaturę wskutek zakwestionowania jej sensu i powołania. Także poza sytua
cjami właściwymi czasom trudnym ustawicznie dokonują się akty zdrady w sposób cichy, niejako prywatny, bo całkowicie w sferze poddanej wolnej woli
pisarzy.
Nie ma czasów wolnych od tego zagrożenia. Wolność tworzenia może być
przez autorów nadużyta, a sens literatury wypaczony w każdym czasie, bez
względu na okoliczności historyczne. W ocenach zdrad, jakich pisarze dopusz
czają się w czasach trudnych, bywamy skłonni do postaw usprawiedliwiających,
a przynajmniej rozumiejących, choć wiążą się one nieuchronnie z lekceważącym
stosunkiem do powstałych w ich wyniku utworów. (Kto kiedy na serio trakto
wał literaturę socrealistyczną, z wyjątkiem jej współczesnych badaczy?). Posta
wa taka łagodzi skutki zdrady, ale podważa zaufanie do literatury w ogóle. Od
dystansu wobec historycznie konkretnej formy zideologizowania literatury bar
dzo blisko jest do podejrzewania każdego utworu o taką czy inną formę ideo
logizacji. Czasy nienormalne sprzyjają utrwalaniu nienormalnych reakcji, a uza
leżnienia od nich społeczność czytających nie pozbędzie się automatycznie,
wraz ze zmianą warunków politycznych.
Zdrady, jakie stają się udziałem literatury w czasach „normalnych”, są
natomiast trudniej zauważalne, bo łatwo uchodzą za przejawy wolności twór
czej, a nawet wtedy, gdy dostrzegamy potencjalne zagrożenie ich konsekwen
cjami, skłonni jesteśmy je lekceważyć, jako zjawiska - traktowane tak wobec
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niedostrzegania jednoznacznych związków z politycznymi i ideologicznymi do
minantami współczesności - „czysto literackie”. Tymczasem dystans charakte
ryzujący lekturę w czasach kultury regulowanej przez ideologię przynajmniej
w jakimś stopniu zabezpieczał czytelnika przed skutkami zdrad. Czasy trudne
sprzyjają także spontanicznemu wytworzeniu się specyficznej wrażliwości na
słowo, na wszelkie odcienie jego dwuznaczności, i podejrzliwości wobec możli
wych pozaosobowych uwarunkowań. Nawet jeżeli w wielu przypadkach posta
wa taka skutkuje nadinterpretacją (zwłaszcza doszukiwaniem się we wszystkim
aluzji, mających zmylić nadzorcę), to wyostrzenie krytycyzmu sprzyja rozbro
jeniu mechanizmu zdrady jeszcze przed jego zadziałaniem.
W czasach nierepresyjnych czytelnik staje wobec przejawów zdrady nie
ostrzeżony i nieprzygotowany, a nawet zmylony hałaśliwymi deklaracjami tole
rancji dla wszystkiego, co tylko da się pomyśleć i zrobić - w imię idei wolności,
która zwłaszcza po okresie ideologicznego zniewolenia wydaje się wartością
nadrzędną i bezwarunkową. Wykształcona wcześniej wrażliwość na słowo zos
taje uśpiona, a nawet świadomie wyeliminowana z praktyki uczestnictwa w kul
turze jako już zbędna. W przypadku nowych pokoleń, stających się dopiero
uczestnikami kultury, wobec formowania ich świadomości przez odmienne ten
dencje, wrażliwość ta nie może się w ogóle ukształtować. Akty zdrady dokony
wać się więc mogą w tych warunkach prawie niezauważenie, a ponadto „pry
watnie”, bo już bez wspólnotowego przeżycia wartości dla sprzeciwu wobec
tego, co ogranicza, a nawet bez poczucia konieczności sprzeciwu. W czasach
wolności uczestnictwo w kulturze bywa bowiem bardziej konsumpcją dóbr
określonego rodzaju niż sposobem trwania przy wyznawanych wartościach.
Literatura więc może zdradzać swoich czytelników nie tylko na różne spo
soby, ale i zawsze, a w czasach, w których z pozoru zagrożenie zdradą ustaje,
może się ona nawet okazać w sposobach oddziaływania bardziej perfidna,
a w skutkach - bardziej dotkliwa.

ZAGROŻENIE TRADYCJI
Przedstawiony opis jest charakterystyką sytuacji kulturowej dokonaną
z perspektywy twórczości każdej epoki. Tymczasem dla uzyskania pełnego
obrazu sytuacji musimy uwzględnić twórczość epok wcześniejszych, wszystkie
utwory obecne w aktywnym zasobie kulturowym, bez względu na czas ich
powstania.
Ta część owego zasobu, która należy już do tradycji literackiej, podlega
innym prawidłowościom, ale i ona nie jest wolna od zagrożenia zdradą. Przy
pomnienie o tym jest tym ważniejsze, że nawet samo pojęcie tradycji wartoś
ciujemy pozytywnie, a literatura była dotąd, poza obyczajem, najbardziej istot
nym składnikiem tradycji. Ponieważ uobecnianie tradycji nie jest procesem
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spontanicznym - tradycji się nie dziedziczy, trzeba ją poznać z niemałym wy
siłkiem, w którym lektura jest zaledwie ostatnim ogniwem złożonego zespołu
działań społecznych - to decydujące znaczenie dla tego, jaka tradycja i jak
zostanie przedstawiona danemu pokoleniu, ma dobór kryteriów, a ostatecznie
filozofia kultury i koncepcja człowieka przyjmowana przez środowiska zawia
dujące kulturą i opiniotwórcze.
Jeżeli mechanizmy uobecniania tradycji zostają pozbawione czynnika mo
ralnego albo będą podporządkowane grupowym interesom wyrażanym
w określonej ideologii, to groźba zdrady staje się realna, a nawet spotęgowana.
Realna z tego powodu, że - jak to zostało wcześniej pokazane - żadna epoka
nie jest od niej wolna; spotęgowana zaś z tej racji, że przypadki zdrady mogą
ulec kondensacji wskutek tendencyjnego wyboru dzieł przeszłości.
W czasach kultury zideologizowanej działania polityczne obejmują także
ideologizację przeszłości, w tym świadomości kulturowej. W czasach - nazwij
my rzecz umownie - liberalnych planowe działania polityczne zastępuje lanso
wanie określonych idei i wynikających z nich wzorów osobowych, w tym kul
turowych. Rezultaty w zakresie uobecniania tradycji mogą być w przypadku
obydwu procesów podobne, a nawet identyczne.
Utwory, których autorzy dopuścili się zdrady określonych ideałów i wartoś
ci, poświadczające różne możliwości zdrady poprzez literaturę i zdradę samej
literatury, mogą być w konkretnych przypadkach historycznych użyteczne.
Specjalnie się je wówczas dobiera, częściej wznawia i aktywnie popularyzuje,
co prowadzi do ich nadreprezentacji w świadomościowym obrazie literatury
przeszłości, jaki staje się udziałem danego pokolenia. Przykład czasów wcale
nie tak dawnych przekonuje, że procedura taka jest nie tylko naturalnym prze
jawem poszukiwania kulturowej legitymizacji przez aktualną formację poli
tyczną, ale że potęguje się wraz z niedostatkiem odpowiedniej ideologicznie
twórczości współczesnej. Wykorzystanie tradycji dla celów bieżącej polityki,
a poprzez manipulowanie jej składnikami nadużycie jej wartości - umożliwia
jącej funkcjonowanie dzieł poza ich macierzystymi epokami - jest działaniem
destrukcyjnym wobec świadomości społecznej i samej literatury.
Charakteryzująca czasy współczesne techniczna dostępność zdecydowanej
większości piśmiennictwa nie uchyla opisanego niebezpieczeństwa. Zastrzeże
nie to nie dotyczy wyłącznie obecności różnych form cenzury; o wiele bardziej
istotne wydają się okoliczności czysto naturalne. Dostępność wiąże się bowiem
zawsze z niezbędnymi, a w przypadku epok dawnych specjalistycznymi, forma
mi orientacji w zasobach i opanowaniem sposobów ich udostępniania.
W każdej epoce obraz tradycji jest przygotowywany, a podstawowe warun
ki jej funkcjonowania określane przez specjalistów. To od rozumienia kultury,
od koncepcji człowieka i wizji świata zależy, czy wtórnie zaktualizują się sytua
cje zdrady, jakie były udziałem dawnych utworów literackich, teraz przywra
canych życiu.
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SYTUACJE ZDRADY
Świadomość różnych możliwości zdrady, jakie dane są literaturze wobec
czytelników, zdobyć można na różne sposoby. Najbardziej przekonująca była
by analiza konkretnych sytuacji kulturowych: utworów, których powstanie
skażone zostało moralnie złymi wyborami autorów, wskutek czego ich funk
cjonowanie w społeczeństwie sprzyjało szerzeniu raczej chaosu myślowego niż
pogłębianiu rozumienia świata, dezintegrowało, a nie - budowało ład. Znaleźć
przykłady nie jest trudno. Ograniczać się do nazwisk i tytułów najgłośniejszych,
a więc dla powszechnej świadomości raczej oczywistych, znaczyłoby jednak
podzielić uproszczenia, a nawet fałszywe mniemania, charakterystyczne dla
współczesnej wiedzy o literaturze, wynikające z rezygnacji z perspektywy etycz
nej w analizie i ocenie literatury.
Elementarna uczciwość wymagałaby nadrobienia zaniedbań w tym zakre
sie, sumiennego przyjrzenia się wszystkim głośnym utworom, ich aksjologicz
nie zorientowanej interpretacji. Należałoby zbadać ich recepcję w szerszym
kontekście tendencji kulturowych czasu ich funkcjonowania w społeczeństwie,
uchwycić związek z koncepcjami filozoficznymi i antropologicznymi, z teoriami
socjologicznymi i psychologicznymi - zwłaszcza tymi, które poprzez medium
polityki i edukacji stały się intelektualnym zapleczem nowożytnych rozwiązań
w zakresie traktowania osoby ludzkiej i organizacji społeczeństwa. Trzeba
byłoby też wskazać na związek tych utworów z przemianami świadomości
i obyczaju.
Literatura o wiele częściej, niż skłonni są to przyznawać ci wszyscy, którzy
godzą się na sprowadzanie jej sensu do „literackości” (a więc zwolennicy
różnych orientacji immanentystycznych w jej traktowaniu), dostarczała este
tycznego alibi przedstawianiu i propagowaniu zła, głoszeniu poglądów nihilistycznych. Efektami artystycznymi usprawiedliwiała zdradę swojej istoty i po
winności. Aby to wykazać w przypadku poszczególnych utworów, należałoby
zmienić podejście metodologiczne, odzyskać perspektywę pełnego ich odczy
tania i oceny uwzględniającej również kryterium moralne - wbrew dotychcza
sowym przyzwyczajeniom - i nierzadko radykalnie zmienić ich miejsce w lite
rackich kanonach3.
To zadanie wykraczające poza możliwości wypowiedzi, której celem jest
zaledwie postawienie problemu. Jego realizacja jest jednak konieczna, jeżeli
chcemy odzyskać w widzeniu literatury (i sztuki w ogóle, w której różnych
3
Radykalnego przewartościowania wymaga, na przykład, modna koncepcja karnawału i karnawalizacji w literaturze. Aksjologiczną interpretację tego zjawiska proponuję w rozprawie W po
szukiwaniu aksjologicznego modelu karnawału i karnawalizacji, a ilustruję ją analizą jednej ze
sztuk Moliera: Farsa wobec karnawalizacji - aspekt aksjologiczny (O „Grzegorzu Dyndale” Mo
liera). Zob. Teoria karnawalizacji Konteksty i interpretacje, red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000, s. 69-100,121-135.
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dziedzinach dzieją się rzeczy równie zatrważające!) perspektywę prawdy, pięk
na i dobra. Tu jednak wypada pozostać przy próbie wskazania głównych i naj
częstszych przejawów tego, co można nazwać zdradą literatury.
Ponieważ zdrada aktualizuje się dopiero wobec konkretnego czytelnika
w sytuacji rzeczywistego odbioru danego dzieła, odnosząc się do niego samego,
mówić możemy jedynie o zagrożeniu nią czytelników. Możliwość zaistnienia
zdrady jako konsekwencji odbioru mamy jednak prawo przypisać tym wszyst
kim utworom, które są świadectwem sprzeniewierzenia się przez autorów sen
sowi literatury, a więc świadomego opowiedzenia się za kłamstwem - przeciw
ko prawdzie, za złem - przeciwko dobru, ich odmowy dzielenia się pięknem choćby posługiwali się, nawet w nadmiarze, jego czysto estetycznymi pozorami.
W poszczególnych przypadkach jest to zawsze jakaś forma wprowadzenia czy
telnika w błąd, braku realizacji obietnicy, jaka w dotychczasowym doświadcze
niu kulturowym związana jest z literaturą.
Niewątpliwym przykładem zdrady są wszystkie te utwory, których autorzy
z takich czy innych powodów zdecydowali się na aprobujące przedstawienie
różnych jej życiowych sytuacji. Oczywistość wynika tu nie z łatwości wskazania
zdrady jako tematu utworu, przedmiotu zainteresowania i przedstawienia, te
mat bowiem nie przesądza jeszcze wymowy wynikającej ze sposobu jego sproblematyzowania i ujęcia, ale z ostentacji gestu zrozumienia, a nawet usprawied
liwienia zdrady.
Usprawiedliwienie zdrady w fabularnej, fikcyjnej sytuacji utworu wpływa
ostatecznie na zrelatywizowanie jej oceny w rzeczywistości. Oczywiście, nie
dokonuje się to ani natychmiast, ani automatycznie. Początkiem może być,
tak w wymiarze osobowym, jak i społecznym, erozja kryteriów, jakie dotych
czas pozwalały na jednoznaczne rozstrzygnięcie, co jest zdradą, a co nią nie jest.
Znajomość dzieł literackich, które proces zacierania jasności kryteriów
wspierają, zwłaszcza utworów cenionych z jakichś innych powodów, albo obec
nych w kulturze instytucjonalnie - przykładem są listy lektur szkolnych i egza
minacyjnych - może mieć konsekwencje podobne do tych, jakie stają się na
szym udziałem wskutek obcowania z ludźmi o poglądach niezgodnych z naszy
mi. Psychologiczną prawidłowością jest to, że komuś bliskiemu skłonni jesteś
my wybaczyć więcej niż (w jakimkolwiek sensie) obcym i w ten sposób nara
żamy się na utratę najpierw pełnego krytycznego rozeznania w rzeczywistości,
a potem także na częściową przynajmniej zmianę poglądów i przekonań.
Tak więc utwory literackie, które zyskały sobie nasze upodobanie pier
wotnie z powodów innych niż rozważany tu wybór moralny, mogą niekiedy,
wskutek naszej częściowej choćby bliskości z nimi, wpłynąć na nas również
w tym zakresie, który początkowo traktowaliśmy z dystansem i wobec którego
wypowiadaliśmy niezgodę.
Jest to sprawa niezwykłej wagi, ponieważ z racji tematycznej otwartości
literatury w grę wchodzą wszystkie rodzaje zdrady, których człowiek może
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się dopuścić w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz wobec idei i war
tości, a ostatecznie i wobec Boga.
Granica między przedstawieniem rozumiejącym a przedstawieniem apro
bującym bywa osłabiana, a nawet zacierana przez różne okoliczności, także
czysto literackie. Nawet jednak wtedy, gdy do tego nie dochodzi, podobne
skutki może mieć sama skala występowania tematu zdrady, a nawet tylko
motywów pojawiających się w zasadniczo innotematycznych utworach.
Nadreprezentatywność zła, w jakiejkolwiek postaci, w literackim obrazie
świata - w pojedynczym utworze, w czyjejś twórczości, w pisarskim dorobku
danej epoki - nie jest obojętna dla rozumienia świata realnego przez czytelni
ków tych utworów. Częstotliwość tematów podejmowanych przez autorów
kryje w sobie nieuprawnioną, ale skuteczną i trudną do natychmiastowego
przezwyciężenia sugestię ich reprezentatywności wobec obiektywnej hierarchii
rzeczywistych spraw świata, a więc w tym przypadku sugestię wszechobecności
zdrady, dopuszczania się jej powszechnie przez wszystkich praktycznie w każ
dych okolicznościach, jej dominowania nad wiernością drugiemu człowiekowi,
narodowi, idei, Bogu. To, co na początku mogło być próbą odsłonięcia tragicz
nego wymiaru zdrady, powielane przez autorów mniej wyczulonych na etyczny
wymiar życia (na przykład wskutek odkrycia atrakcyjności tematu) może być
odbierane jako diagnoza stanu świata w ogóle, bez świadomości błędu związa
nego z takim mniemaniem.
„Obycie” ze zdradą innych, choćby za pośrednictwem literatury, sprzyja
zmianie stosunku emocjonalnego do przejawów zdrady w życiu, a później
i zmianie świadomościowego rozeznania w tym zakresie. Zagrożenie jest realne
zwłaszcza w sytuacji braku literackich kontrpropozycji w obrazowaniu świata
i wobec zaniechania przez czytelników wysiłku zrozumienia własnej w nim
sytuacji, właśnie wskutek zawierzenia literaturze.
Sytuacja taka jest tym bardziej niebezpieczna, że osłabia samą możliwość
odczuwania zdrady przez zbyt oswojonego z różnymi jej przejawami czytelnika.
Poczucie powszechności sąsiaduje blisko z poczuciem nieuchronności. Pow
szechność występowania zła banalizuje jego odczuwanie, a sugestia jego nie
uchronności skłania do rezygnacji z przeciwstawienia się złu. Tak więc już sam
wybór tematyki przez pisarza może mieć dalekosiężne i ważne konsekwencje,
zwłaszcza jeżeli nie jest wyborem spontanicznym i odpowiedzialnym, ale pod
lega modom literackim, które kształtują się i upowszechniają jako konsekwen
cje błędnych wyborów intelektualnych i moralnych.
Zdradą może być napisanie i opublikowanie przez pisarza utworu na szcze
gólny temat w szczególnym momencie historycznym. Naturalna skądinąd czyn
ność nabiera tak złowrogiego charakteru zawsze wtedy, gdy podejmowanie okreś
lonego tematu staje się przedmiotem zabiegów politycznych i traktowane jest jako
sprawdzian prawomyślności autorów, wykorzystanych dla uformowania świado
mości społecznej w sposób zgodny z interesem rządzących.
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W interesie zarówno społeczeństwa, jak i samej literatury jest to, aby utwo
ry na zadany temat, zwłaszcza realizowane w z góry określony sposób, nie
pojawiały się, ponieważ wyrządzają wymierne, bynajmniej nie literackie szko
dy, niszcząc dobro wspólne - odbierają nadzieję, dezintegrują naród, krzywdzą
określone grupy społeczeństwa. Dla autora realizacja takiego tematu jest prze
jawem kapitulacji wobec antywartości, wprost - wobec zła, bo jest nie tylko
wymuszana, ale stanowi na ogół przedmiot transakcji, jest zapłatą za spodzie
wane, wymierne bądź iluzoryczne korzyści. A nie chodzi tu po prostu o litera
turę okolicznościową, ani o jakieś wypaczone funkcjonowanie mecenatu artys
tycznego, lecz o udział w wykorzystaniu literatury do celów pozaartystycznych.
Jest to przede wszystkim zdrada samej literatury, bo inicjuje się jej istnienie
i funkcjonowanie w społeczeństwie w jej tylko właściwy sposób na rzecz racji
obcych jej istocie i funkcjom.
W czasach bezwzględnego poddania literatury ideologii polegało to na
składaniu przez pisarzy swego rodzaju deklaracji lojalności wobec władzy. Pi
sząc panegiryk lub podejmując literacką wersję ideowo słusznego tematu, autor
wykazywał, że jest tam, gdzie być powinien, że stanął po właściwej, to znaczy
oczekiwanej przez administratorów kultury, stronie i że można na niego liczyć.
Wprawdzie władza mogła się obyć bez utworów tego rodzaju, w razie ich braku
jej realna siła nie zostałaby w jakikolwiek sposób uszczuplona, ale pierwszym
celem wymuszanego procederu było duchowe złamanie twórców, uzyskanie ich
zgody na współdziałanie w każdej sprawie i w każdych okolicznościach. Było to
wymuszenie wejścia na drogę dyspozycyjności.
Powstające w ten sposób utwory - publikowane i popularyzowane - zos
tawały jednak w jakiś sposób w kulturze, nawet nie czytane zajmowały miejsce
utworów innych, przypominały o tym, o czym większość społeczeństwa chcia
łaby zapomnieć. Skutkiem pojawienia się utworów tego rodzaju było jednak
przede wszystkim podważenie zaufania nie tylko do poszczególnych twórców,
ale i do literatury w ogóle, było to bowiem skompromitowanie zdradą repre
zentantów dziedziny kultury, cieszącej się dotychczas szacunkiem i zaufaniem
społecznym (zwłaszcza w polskiej tradycji niepodległościowej).
Hołdownicze gesty kolejnych poetów, powieściopisarzy, dramaturgów
(zwłaszcza tych o znanych nazwiskach, z którymi wiązały się kiedyś dzieła
wybitne) pogłębiały poczucie rozpaczy, beznadziejności, coraz większego osa
motnienia. Zdrada dotykała kolegów po piórze, wpływała na ich decyzje
(„Skoro zrobił to nawet X...”), pozbawiała społeczeństwo oparcia w kulturze,
w której ono tylekroć je znajdowało.
Zdrada w tych i podobnych przypadkach polegała na zaprzeczającym isto
cie twórczości mówieniu nie swoim głosem, na zgodzie na realizację zaintere
sowań nie autentycznych lecz podpowiedzianych. Tymczasem nawet najgłębiej
indywidualne zainteresowania autorów, jeżeli tylko są autentyczne, nabierają
w literackim ujęciu sensu powszechnego. Twórczość na zamówienie rezygnuje
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z ambicji dotarcia do owego sensu powszechnego. Jest przejawem ideologicz
nej komercjalizacji literatury.
O
podobnie jednoznaczne rozstrzygnięcie trudno jest w sytuacji podejmo
wania przez autorów tematów wymuszonych już nie przez władze, ale przez
panującą modę czy poprawność polityczną. I w czasach artystycznej wolności
pewne tematy, pewne rodzaje tematów stają się obowiązkowe dla tych wszyst
kich autorów, którzy chcą być znani i sławni. Władzę stricte polityczną zastę
pują tu środowiska opiniotwórcze (na ogół zresztą ściśle związane z którąś
z partii, wymieniających się u steru władzy w wyniku mechanizmów demokra
tycznych, albo dość silne, by każdemu ugrupowaniu politycznemu narzucić
pewne ideowe pryncypia). Jest to łagodniejsza w formie, ale podobna w kon
sekwencjach komercjalizacja literatury - inny w tych nowych okolicznościach
jest tylko „środek płatniczy”. Skutki, wobec większego zróżnicowania form
kultury i braku zinstytucjonalizowanych form represji (choć w sensie towarzys
kim mogą być w tych środowiskach równie dotkliwe), wydają się początkowo
nie tak dramatyczne, jednak brak autentyczności zainteresowań, poddanie się
regułom „targowiska próżności”, w każdej epoce oddala literaturę od spełnia
nia jej naturalnych funkcji.
Zdrada w takich okolicznościach dotyka najpierw samych twórców, czytel
nikom - jeżeli rzecz mierzyć nie hałasem usłużnej krytyki, lecz obiektywną
rangą realizowanych wartości - najpierw zagraża nieistotność zainteresowań.
Zgoda na tworzenie dzieł skazanych na krótkie trwanie jest jednak formą zdra
dy najgłębszego sensu literatury, dla której słowa Juliusza Słowackiego o sławie,
która jest „żywemu na nic”4, chociaż gorzkie, nie były pustym gestem. Chciała
ona być bowiem „arką przymierza między dawnymi i młodszymi laty”5. Zdrada
istoty literatury jest zawsze, choć nie wprost, zdradą oczekiwań czytelników.
Zdradą jest kłamstwo pisarza na temat rzeczywistości utrwalone w jego
utworach. Kłamstwo, a nie błąd. Błąd może popełnić każdy, ale ten popełniony
spontanicznie (z braku pełnego rozeznania, z pochopności osądu, z pogoni za
artystycznym efektem) czytelnik najczęściej stosunkowo łatwo wykryje i skory
guje, bo nie jest on kamuflowany pozorami prawdy. Kłamstwo, także w litera
turze, jako akt świadomy, przedstawia nieprawdę w pozorach prawdy, ubez
piecza zamierzony efekt zabiegami odwracającymi uwagę odbiorcy od tego, co
naprawdę ważne.
Kłamstwo jest zdradą, ponieważ jest odmową współpracy w dociekaniu
prawdy, w poznawaniu rzeczywistości, w zrozumieniu samych siebie, podczas
gdy literatura jest szczególną formą takiej współpracy, a bywała w tej dziedzinie
rzetelną przewodniczką. Do tego przyzwyczaiła pokolenia czytelników trady
4 J. S ł o w a c k i , Testament mój, w: tenże, Dzieła, 1.1, Liryki i inne wiersze, oprać. J. Krzyża
nowski, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1949, s. 113.
5 A. M i c k i e w i c z , Konrad Wallenrod, w: tenże, Dzieła, t. 2, Powieści poetyckie, oprać.
L. Płoszewski, K. Górski, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Kraków 1949, s. 101.
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cja. Arcydzieła pracowały na wiarygodność literatury jako przewodniczki
w drodze do prawdy i jako inspiratorki poszukiwania tej prawdy przez nich
już w ich własnej relacji do świata. Kłamstwo pojedynczego utworu nie tylko
uniemożliwia spełnienie obietnicy współpracy twórcy i odbiorcy w poznawaniu
prawdy w konkretnym przypadku, ale także podważa autorytet literatury
w ogóle, budzi podejrzliwość wobec innych utworów. Wprawdzie podejrzli
wość taka może w niektórych przypadkach uchronić czytelnika przed skutkami
kłamstwa, ale nawet wtedy pozostawia gorzki osad świadomości, że literatura
może dzielić się nie tylko prawdą, ale i kłamstwem. Niekiedy też może dojść do
radykalnej zmiany poglądu na istotę literatury.
Rozważane dotychczas warianty dotyczyły sytuacji kłamstwa uświadomio
nego, ale przecież skuteczność utworów nim skażonych przejawia się w pozos
tawieniu okłamanego w nieświadomości co do stanu rzeczy. W takich przypad
kach skutki zdrady literatury przenoszą się na sposób widzenia świata przez
czytelnika - nie w tym sensie, że jest to nieuchronne i dokładnie odpowiada
kłamstwu na temat tego aspektu rzeczywistości, który był przedmiotem zabie
gów pisarza. Skutki te polegają raczej na tym, że kontakt z czyimś fałszywym
rozumieniem rzeczywistości, zwłaszcza jeżeli dochodzi do niego częściej, nie
pozostaje bez wpływu na jej postrzeganie.
Literatura w najwyższych swoich osiągnięciach postrzegana jest słusznie
jako domena prawdy o świecie. Jest to indywidualnie wyrażona prawda oso
bowego przeżycia, ale może ona odsłaniać fundamentalne właściwości bytu
i historii, może trafnie diagnozować kondycję człowieka. Pozbawienie czytel
ników choćby szans na współpracę w dochodzeniu do prawdy jest zdradą,
której w żaden sposób nie można wytłumaczyć powoływaniem się na prawo
autora do własnego widzenia świata. Ci, którzy do argumentu takiego się od
wołują, przemilczają pewną osobliwość, tę mianowicie, że kłamstwo na temat
świata dotyczy na ogół (wyjąwszy całkowicie nieudaną twórczość artystyczną,
o której nie ma tu sensu mówić) kwestii interesownych. Wiąże się ono z po
dzielaniem przez autora błędnej koncepcji filozoficznej czy ideologii i przybiera
zazwyczaj jedną z typowych form, tak że o autentycznym doświadczeniu i indy
widualnej ekspresji trudno w tym przypadku w ogóle mówić.
We wszystkich omawianych dotąd możliwościach i formach zdrady (a ich
przegląd nie pretenduje do kompletności) obecny był czynnik, który na zakoń
czenie rozważań trzeba wydobyć i omówić osobno: jest nim błędna koncepcja
literatury wyznawana i realizowana w twórczości przez autorów. Już samo to
sformułowanie może wywołać dzisiaj zarzut dogmatyzmu i ahistoryzmu, który
miałby polegać na odwoływaniu się do zdeaktualizowanych wzorców kulturo
wych. W literaturze jednak, podobnie jak we wszystkich innych dziedzinach
działania człowieka, zdarza się odwoływanie do błędnych przesłanek.
Błąd w pojmowaniu literatury nie polega na obstawaniu przy takich czy
innych rozwiązaniach szczegółowych, lecz na takim jej zdefiniowaniu, w któ
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rym, w sposób oczywisty, zakres i treść uchwyconego w definicji pojęcia nie
wyczerpują jej swoistości albo też obejmują cechy możliwe, ale nieswoiste za
cenę pominięcia cech fundamentalnych. W obydwu przypadkach mamy do
czynienia z redukcjonizmem: w pierwszym - z estetycznym, w drugim - z re
dukcjonizmem ideologicznym. I nie jest rzeczą najważniejszą, czy teoria została
sformułowana w wyniku uogólnienia praktyki literackiej jakiegoś czasu, czy też
została wyprowadzona z ogólniejszych przesłanek filozoficznych. W kulturowej
rzeczywistości oddziaływania są obustronne, rezultatem jest jednak zawsze
określone pojmowanie literatury. Ono to wyznacza tendencje w twórczości
i kształtuje oczekiwnia czytelników, wpływając na wybór lektur i sposób ko
rzystania z nich.
Sposób pojmowania literatury zmienia się wolniej niż poetyka, ale wiek
dwudziesty był czasem szczególnie ścisłych związków teorii i praktyki twórczej.
Niektóre kierunki i tendencje można więc zasadnie traktować jako realizację
głoszonych koncepcji teoretycznych. Wiele utworów jest przede wszystkim re
zultatem eksperymentów, w których przedmiotem zainteresowania była sama
literatura, a nie świat. W wielu tendencjach, właściwych zresztą nie tylko współ
czesności, choć czasy najnowsze wydają się szczególnie nimi naznaczone, można
zasadnie upatrywać skutki błędu antropologicznego: wyprowadzania procesu
twórczego oraz samych dzieł i uzasadniania ich z niewłaściwego rozumienia
osoby ludzkiej6, a ostatecznie przyjęcia błędnych założeń metafizycznych7.
Nie może być w pełni sobą i realizować właściwych sobie możliwości lite
ratura sprowadzona wyłącznie do czynników estetycznych, podobnie jak lite
ratura rozumiana tylko jako narzędzie upowszechniania takich czy innych prze
konań. Dopiero taka jej koncepcja, która wszechstronnie harmonizuje do
świadczenie bytu z potrzebami człowieka, sprzyja powstawaniu utworów istot
nych. Pisanie utworów istotnych nie jest wyłącznie kwestią wypracowania od
powiedniej teorii, lecz opiera się raczej na żywych przekonaniach, jakie po
dzielają wszyscy uczestnicy społeczności literackiej. Jedynie jednak przekona
nia ukształtowane na bazie właściwej antropologii i koncepcji bytu mogą
wyznaczyć taki horyzont wartości wiązanych z literaturą i tak ukształtować
żywione wobec niej oczekiwania, że odnajdzie się w nim nie specjalista od
estetycznych emocji, lecz osoba ludzka.
Literatura w tym, co literackie, zachowuje autonomię, ale w tym, co ludz
kie, musi być zharmonizowana z tym, co człowieka stanowi, inaczej będzie
6 Zob. A. S t o f f. Pokusa błędu antropologicznego w literaturze, w: Błąd antropologiczny, red.
A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003,
s. 323-341.
7 Dla badacza literatury zdanie filozofa: „Świadomość, że rozumienie bytu stoi u podstaw
rozumienia człowieka i jego działania, towarzyszyła filozofom od starożytności” (A. M a r y n i a r 
c z y k SDB, Koncepcja bytu a rozumienie człowieka w: Błąd antropologiczny, s. 73) - ma ciąg dalszy
nie tylko historyczny, ale i logiczny: rozumienie człowieka stoi u podstaw rozumienia literatury.
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tylko nieodpowiedzialną zabawą słowami, ale zabawą, która z perspektywy
odpowiedzialności za to, kim człowiek jest, jaki się staje i do czego jest powo
łany - może okazać się zdradą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE TYLKO PISARZY
Rozważanie okoliczności, które można interpretować jako sytuacje zdrady
przez literaturę jej powołania, sprzyja podjęciu wątku metodologicznego, który
wcześniej mógł być zaledwie zasygnalizowany podczas omawiania odmiennych
uwarunkowań literatury współczesnej i dawnej. Aspekt metodologiczny spra
wy wynika stąd, że odpowiedzialność za literaturę nie kończy się na autorach.
Podobnie jak inne dziedziny kultury, literaturę tworzą dzieła powstałe w róż
nych epokach. Aktywny zasób lekturowy każdego pokolenia składa się zarów
no z utworów publikowanych aktualnie, jak i z dzieł odziedziczonych po poko
leniach wcześniejszych. To, co trwa w literaturze, istnieje mocą uobecnianych
wartości bez względu na moment swego powstania. Aż do momentu kolejnej
lektury jest to jednak zawsze istnienie tylko potencjalne. Wobec bogactwa i róż
norodności literackiego dziedzictwa, przekraczających możliwości percepcji jed
nostki, wyzwaniem staje się orientacja w tym, co możliwe i warte poznania.
Stan taki przekracza kompetencje czytelników, włącza natomiast w sferę
odpowiedzialności za literaturę tych, którzy się nią zajmują zawodowo, przede
wszystkim - z racji wymagań, jakie stawia nauka - uczonych, zwłaszcza edyto
rów i historyków literatury. Szczególnie w odniesieniu do tych dzieł, które
pozostają poza zakresem doświadczenia historycznego ich aktualnych czytelni
ków, rola fachowej wiedzy i wspomagającej refleksji jest niezastąpiona: „Tra
dycja, jeśli jej nie wspomagamy, sama z siebie mówi zawsze mniej, niż było
naprawdę”8. Od wyników ich prac badawczych zależy, czy zainteresowania
literaturą ograniczą się do twórczości bieżącej. Współcześnie oznaczałoby to
podporządkowanie się kulturze masowej i literaturze popularnej oraz zgodę na
przyjęcie jej uproszczonego obrazu świata i interpretację świata według jej
koniunkturalnej hierarchii wartości. Od nich też zależy, czy w świadomościo
wym zasięgu współczesnego pokolenia pozostaną najwybitniejsze dzieła minio
nych wieków.
Sprawą badaczy i edytorów jest więc współodpowiedzialność za to, czy
literatura pozostanie wierna swojemu powołaniu orientowania czytelników
w sprawach ludzkich, czy też zadaniom tym się sprzeniewierzy - nie wsparta
w odpowiednim czasie i we właściwy sposób przez mądry komentarz, umożli
wiający sensowną lekturę dzieł i wprowadzający do samodzielnego ich rozu
8
A. M a n z o n i , Narzeczeni, tłum. B. Sieroszewska, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
1994, s. 946.
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mienia. A przecież w przypadku utworów różnych epok skażonych zdradą
wobec rzeczywistości to właśnie od porządkującego wysiłku historyka literatu
ry zależy stanowcze upomnienie się o prawdę i spokojne wyznaczenie tym
utworom miejsca, na jakie rzeczywiście zasługują.
Trzeba być, w stopniu, w jakim to jest możliwe, człowiekiem dwu czasów,
aby przybliżyć utwory tym, którzy zechcą wzbogacić siebie o czyjeś doświad
czenia i myśli sprzed wieków. Nikt nie może decydować za innego, na tym, kto
wie, spoczywa jednak obowiązek uprzedzenia potencjalnych czytelników, cze
go mogą oczekiwać po książkach włączanych w aktualny obieg kulturowy. To
od edytora i komentatora zależy, czy zawiniona niegdyś przez autora i utrwa
lona w dziele zdrada zostanie zdemaskowana, czy może zyska nową, uspra
wiedliwiającą motywację, a wraz z nią i warunki dalszego destrukcyjnego od
działywania. Od nich też zależy, czy utwory trudne, choćby z powodu dystansu
czasowego, jaki dzieli czytelnika od momentu ich powstania, nie zostaną ode
brane i zrozumiane jako przejawy zdrady właśnie - wbrew ich obiektywnemu
przesłaniu, którego wydobycie wymaga jednak wiedzy i umiejętności, czyjejś
specjalistycznej pomocy, na przykład w formie edytorskiego komentarza do
wszystkich kłopotliwych miejsc tekstu czy tropu myślowego dla własnej już
interpretacji.
W przypadkach szczególnie drastycznych należałoby się zastanowić, czy
badacz literatury powinien współdziałać z wydawcą poszukującym sensacji
gwarantującej zysk, czy powinien on godzić się na redukowanie swojego po
wołania do roli „naukowej przyzwoitki”. Są to pytania szczególnie dramatycz
ne w okresach rewindykacji literackich po czasach ideologicznej reglamentacji.
W ten sposób rozważania na temat zdrady możliwej w literaturze spotykają
się z ogólniejszą problematyką metodologiczną literaturoznawstwa. Spotkanie
to aktywizuje pytanie o cel badań literackich. Odpowiedź najbardziej ogólna
jest oczywista: podobnie jak w przypadku każdej innej dziedziny poznania,
celem tym jest prawda o badanym przedmiocie, o sferze szczególnych faktów
kulturowych. Ale właśnie takie sformułowanie zmusza do zastanowienia się, co
jest jego istotną treścią.
Czy wystarczającym uzasadnieniem dla badań literackich mogą być owe
prawdy cząstkowe o poetyce utworów, o zrekonstruowanych okolicznościach
powstania, wiadomości o ich społecznym odbiorze w różnych czasach i warun
kach, przekładach czy inscenizacjach. Nawet jeżeli są to ustalenia ważne dla
samej dyscypliny badawczej, dla poznania tego, z czym naprawdę mamy do
czynienia, to z punktu widzenia racji, dla których literaturą należy się zajmo
wać, są to wyniki błahe. Tego rodzaju szczegółowe zainteresowania mają, by
tak rzec, cel ściśle fachowy. Odkrycie, że autor dawnego, a nieuwzględnianego
dotąd przez wersologów utworu posłużył się wierszem wolnym, co pozwala
przesunąć początki tej szczególnej konwencji wersyfikacyjnej w danej literatu
rze narodowej o lat kilkadziesiąt, ma znaczenie dla historii języka, historii
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wiersza, szerzej - dla dziejów literatury. Dla czytelnika jednak odkrycie to
pozostaje - mimo swojej historycznej doniosłości - faktem nieistotnym, gdyż
językowa struktura utworu jest dla niego jedynie drogą do świata myśli i war
tości, jakie dane dzieło może mu ofiarować. Wspomniana jakość wersyfikacyjna, tak ważna dla wersologa, jest dla czytelników warunkiem sposobu głoso
wej realizacji utworu, jego specyficznym, narzucającym się nawet podczas
lektury cichej, rytmem percypowania tekstu i podłożem pewnych jakości emo
cjonalnych, jakie towarzyszą rozumieniu i przeżywaniu jego treści. Do realiza
cji tej funkcji potrzebne jest wycżucie, nie zaś wiedza teoretycznoliteracka czy
historyczna.
Sens kulturowy ma przede wszystkim poznawanie samych dzieł, a nie wie
dzy o nich. Spełnia się on w indywidualnych lekturach i ich - zarówno osobo
wych, jak i społecznych, a poprzez osobę realizowanych - konsekwencjach.
Poznanie historii literatury i w ogóle wszelkich informacji o literaturze ma
znaczenie jedynie pomocnicze wobec niej samej. Z perspektywy osoby wymiar
dramatyczny ma brak kontaktu z dziełami literackimi, a nie z wiadomościami
o nich. A nie jest to deprecjonowanie wiedzy, lecz jedynie wyznaczenie jej
właściwej pozycji względem jej przedmiotu. Potrzeba wiedzy pojawia się na
tomiast nieuchronnie wraz z upodobaniem do poznanego utworu, wraz z po
nowieniem lektury i z wysiłkiem, by jak najlepiej i najpełniej go zrozumieć.
O celu badań literackich myśleć więc trzeba zgoła inaczej, niż myśli się
o celu badań przyrodniczych bądź humanistycznych. Wyniki poznawcze mają
tu w pewnym sensie charakter nieostateczny, a to z racji osobliwej pozycji dzieł
w świecie bytów jako wytworów człowieka, przeznaczonych dla innych ludzi,
bez kontaktu z którymi tracą one swój sens - swoistych narzędzi porozumie
wania się i poznawania rzeczywistości.
Badania literackie polegają więc najpierw na ustalaniu zakresu tego, co
literackie, na stwierdzaniu jakości tego, co zostało rozpoznane jako literatura,
a ostatecznie na wspieraniu tych funkcji, które dzieła literackie pełnią w kultu
rze. Wiedza na temat literatury ma sens jedynie wtedy, gdy służy lepszej orien
tacji w tym, co istotne i bardziej wartościowe, gdy przygotowuje do lektury
głębszej i bardziej owocnej jak najliczniejszy zastęp czytelników. Przygotowa
nie, o którym mowa, dokonuje się zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio; to
znaczy zarówno wtedy, gdy z wynikami poznania zjawisk literackich czytelnicy
zapoznają się wprost, dzięki publikacjom, jak i wtedy, gdy badania wpływają na
świadomość kulturową swoich czasów, współkształtują sposób rozumienia lite
ratury i oczekiwania pod jej adresem.
Badania literackie są więc ostatecznie działaniem na rzecz literatury, na
rzecz jej trwania w kulturze, na rzecz wykorzystania jej olbrzymiego dziedzic
twa w taki sposób, by nic, co istotne i wartościowe, nie zostało zapomniane.
Mają one przede wszystkim przypominać |§ to znaczy przygotować dzieła w od
powiednich wydaniach dla wszystkich, którzy zechcą po nie sięgnąć. To zara
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zem najstarsza, jak i najbardziej szacowna działalność, jaką można uprawiać
wobec literatury. Oczywiście nie chodzi o to, by działania te rozumieć wąsko,
jako prace stricte filologiczne, edytorstwo. Potrzebny jest przecież nigdy nie
zarzucany ogólny, w istocie swojej filozoficzny namysł nad literaturą, potrzebne
są badania szczegółowe nad poetyką dzieł i ich kulturowym kontekstem, nawet
nad biografiami ich twórców. Potrzebne są wszystkie formy, jakimi zaowoco
wała dotychczasowa dociekliwość w sprawach literackich. Ważny jest jednak
ich główny cel: wspomaganie samej literatury w jej istnieniu i funkcjonowaniu.
W kontekście podjętego tu tematu wspomaganie owo oznacza także niwe
lowanie skutków zdrad, jakie zostały w dziełach utrwalone i jakich bywają one
świadectwem; niwelowanie w taki sposób, aby zachować wartość literatury
i uzasadniać zaufanie czytelników do niej jako ich szansy na kontakt z prawdą,
dobrem i pięknem.

Ryszard ZAJĄCZKOWSKI

LITERACKIE PROFILE JUDASZA
Dwudziestowieczni pisarze unikają więc prostej typologizacji, zmierzają nie tyle
do potępienia Apostoła, ile do zrozumienia jego ukrytych motywacji i lęków.
Obraz Judasza, jaki wyłania się z utworów literackich ostatniego stulecia} jest
często skomplikowany i wieloznaczny. Tragiczny Apostoł nie sytuuje się bez
problemowo w historii naznaczonej grzechem i demonizmem, choć podlega wy
raźnym wpływom szatana. Staje się za to symbolem typowych dla epoki dylema
tów i poszukiwań, a także głębszego rozumienia posłannictwa Chrystusa i dziejów
Zbawienia.

Rozważania zawarte w niniejszym szkicu obejmują literackie wizerunki
Judasza obecne w trzech utworach: w dramacie Karola Huberta Rostworow
skiego Judasz z Kariothu (1913)1, w powieści Romana Brandstaettera Jezus
z Nazarethu (1967-1973)2 oraz w cyklu poetyckim Wacława Oszajcy Naszyjnik
Umiłowanego (1984)3, jak również w kilku innych wierszach tego autora, które
dotyczą postaci Judasza. Nieliczne i zwięzłe informacje o Judaszu przekazane
przez Pismo Święte dają okazję do bardzo zróżnicowanej interpretacji tej po
staci i motywów jej czynu4. Rostworowski, Brandstaetter i Oszajca z powagą
1 Dramat ten został wydany w: K. H. R o s t w o r o w s k i , Wybór dramatów, Zakład Narodo
wy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 3-236.
2 Powieść Brandstaettera Jezus z Nazarethu została wydana przez Wydawnictwo „W drodze”
(Poznań 19%) w postaci dwóch książek, z których pierwsza zawiera tomy 1. i 2., a druga tomy 3. i 4.
(paginacja w obu książkach jest ciągła). W artykule niniejszym, przytaczając fragmenty dzieła
Brandstaettera, odsyłam czytelnika do tomów powieści, nie zaś do „tomów” wydania z roku 1996.
Wiersze z tego cyklu podaję według wersji z tomiku Mnie się nie lękaj, Redakcja Wydaw
nictw KUL, Lublin 1989.
4
W naszej literaturze szczególna popularność Judasza wiąże się z okresem Młodej Polski, kiedy
częste były fascynacje ciemnymi, wręcz demonicznymi stronami ludzkiej egzystencji. Postać ta wy
stępuje w utworach różnego typu, na przykład w hymnie Jana Kasprowicza Judasz (1902), w opo
wiadaniu Andrzeja Niemojewskiego Przeklęty, w powieści Gustawa Daniłowskiego Maria Magda
lena (1912), w dramacie Antoniego Szandlerowskiego Maria z Magdali (powstałym w roku 1906,
a wydanym w latach 1914-1916), w dramacie Kazimierza Przerwy-Tetmajera Judasz (1917). Z roku
1975 pochodzi opowiadanie ks. Mieczysława Malińskiego Judasz, które jest rekonstrukcją ostatnich
dni Jezusa widzianych z perspektywy Judasza. Z utworów zagranicznych warto wymienić choćby
dramaty Spirosa Mel&sa Iudas (1934) i Marcela Pagnola Judas (1955; fragment tego utworu w prze
kładzie J. Rogozińskiego został opublikowany w: „Dialog” 1956, nr 4, s. 91-106) oraz powieści:
Antona i Elly van Heum Judas (1958) i Szaloma Asza Der Man fun Naceret (1939; wyd. poi. Mąż
z Nazaretu, tłum. M. Friedman, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1990). Ten ostatni utwór
opowiada o Jezusie z perspektywy żydowskiej, prezentując przy tym bogaty wizerunek Judasza.

Literackie profile Judasza

315

traktują przesłanie biblijne, a jednocześnie próbują rozwikłać trudności rodzą
ce się wraz z lekturą tych fragmentów Ewangelii, w których nieliczne wzmianki
o Judaszu nie rzucają dostatecznego światła na postać dwunastego Apostoła.
We wszystkich wspomnianych utworach Judasza przedstawia się z perspektywy
religijnej, przez co nie jest on bohaterem stricte literackim5, ale postacią sym
bolizującą dramatyczną przygodę człowieka z Bogiem6. Rozpiętość czasowa
genezy tych tekstów oraz jednolita postawa światopoglądowa twórców pozwa
lają na dość szeroką, a zarazem adekwatną w stosunku do obrazu biblijnego,
prezentację skomplikowanej problematyki psychologicznej, moralnej i teolo
gicznej łączącej się z postacią Judasza.

KIM BYŁ JUDASZ?
Między pisarzami kreującymi sylwetkę Judasza nie ma zgody w kwestii jego
tożsamości społecznej i zawodowej. Dramat Rostworowskiego przedstawia
Judasza przede wszystkim w kontekście rodzinnym. Apostoł ma żonę Rachelę,
5 Słusznie zauważa Jan Grzegorczyk: „Pytania stawiane wokół Judasza, nawet na polu lite
ratury muszą być zawsze osadzone w perspektywie religijnej, teologicznej. Bez niej problem Juda
sza traci swój własny wymiar. Dwunasty apostoł staje się jednym z wielu bohaterów literackich”.
J. G r z e g o r c z y k , Zrozumieć Judasza, „W drodze” 1983, nr 6, s. 32n.
6 Z zupełnie innymi kreacjami Judasza mamy do czynienia w utworach pisanych z pozycji
laickich, jak na przykład w powieści Cecila Rotha Iscariot (Mandrake Press, London 1929), w opo
wiadaniu Jorge L. Borgesa z roku 1944 Trzy wersje Judasza (z tomu Fikcje, tłum. A. SobolJurczykowski, S. Zembrzuski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003), w dramacie Ireneusza Iredyńskiego Żegnaj Judaszu... (PIW 1965), w powieściach: Henryka Panasa Według Judasza (t. 1,
Apokryfi t. 2, Judasza dziennik intymny, Wydawnictwo „Pojezierze”, Olsztyn 1985) oraz Dominique Reznikoff Judasz Iskariota (tłum. Z. Wasitowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1995).
Powieść Rotha przedstawia Judasza zakochanego w Marii Magdalenie. Namaszczenie przez
nią stóp Jezusowi Judasz uznaje za przejaw nieodwzajemnionej miłości i postanawia usunąć Jezusa,
w którym widzi konkurenta w staraniach o względy kobiety.
Dla Panasa Judasz to majętny sceptyczny intelektualista, który z ciekawości (pod przybranym
imieniem) przystaje do Jezusa i stopniowo nabiera sympatii do nauki Mistrza, chociaż jej nie
przyjmuje. Gdy kapłani i Piłat postanawiają rozprawić się z Jezusem, ten nakazuje Judaszowi
kontynuować swe dzieło. Judasz wycofuje się w zacisze domowe w Jerozolimie, a pod koniec życia
zakłada gminę kainitów.
W dramacie Iredyńskiego Judasz jest odważnym bojownikiem ruchu oporu przeciw reżimo
wej władzy. Towarzysze oskarżają go jednak o zdradę i torturami próbują na nim wymusić przy
znanie się do niej. Rozczarowany zarówno do jednej, jak i do drugiej strony, Judasz ujawnia za
pieniądze kryjówkę przywódcy ruchu. Osamotniony i oszukany, popełnia ostatecznie samobój
stwo. W upodlonym świecie jako jedyny zachowuje wierność imponderabiliom.
Reznikoff przedstawia Judasza jako funkcjonariusza tajnej policji, który ma zbadać od wew
nątrz charakter grupy uczniów Chrystusa. Obcując z Nim, staje się Jego zwolennikiem, dlatego
ponosi śmierć z polecenia swych państwowych mocodawców, którzy pozorują jego samobójstwo.
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która jest wierną uczennicą Chrystusa, przekonaną o wielkości Jego misji.
Rachela symbolizuje szlachetną część natury męża - po jej śmierci z rąk siepa
czy Kajfasza Judasz traci wszelkie hamulce powstrzymujące go dotychczas
przed zdradą. Przewodnim motywem w charakterystyce Apostoła jest werset
powtarzany w różnych okolicznościach i wariantach: „On w Galilei sklepik
miał”. Stanowi on lejtmotyw utworu. W słowach tych zawarta jest nie tylko
informacja o społecznej pozycji Judasza, ale też o jego profilu psychicznym.
Sklep, który posiadał, wiele mówił o nim samym. Był to niewielki i ubogo
zaopatrzony magazyn, pozbawiony liczniejszej klienteli. Przynosił jednak
skromne dochody, a tym samym zapewniał właścicielowi poczucie materialne
go bezpieczeństwa. Sklep stanowił obszar realizacji handlowych talentów Ju
dasza i jego satysfakcji z drobnych sukcesów finansowych, a zarazem był miejs
cem obnażającym jego chciwość, uparte skoncentrowanie na pogoni za pie
niędzmi i uchwytnymi rękojmiami zabezpieczeń. Momentem zwrotnym w życiu
głównego bohatera dramatu stała się decyzja o sprzedaży sklepiku, aby pójść za
Jezusem i u Jego boku osiągnąć upragniony dostatek. Z chwilą przystania do
Rabbiego z Nazaretu rozpoczęła się dla Judasza walka pomiędzy przemożnym
instynktem życia, pragnieniem stabilizacji i względnego dostatku a nakazami
sumienia i wierności nowemu powołaniu. Chociaż pozbył się swojego małego
sklepu, nie przestał myśleć o tym, co dotychczas zapewniało mu dochód. Tęsk
nota za przeszłością nasilała się w nim w miarę narastania przeświadczenia, że
towarzyszenie Jezusowi nie owocuje dobrobytem ani bezpieczeństwem.
W innym kontekście postrzega Judasza Brandstaetter. Różnica w stosunku
do interpretacji Rostworowskiego zaznacza się już w sposobie nazwania boha
tera - Juda ben Symeon z Karijoth. W ten sposób pisarz nie tylko zachowuje
wierność na wskroś semickiej aurze swej opowieści, ale także pozbawia tę
postać narosłych wokół niej skojarzeń, zachęca, by spojrzeć na nią w sposób
nowy i wolny od uprzedzeń. Wskazuje nawet na jej godność7. Juda jest jednym
z ważniejszych bohaterów tego utworu. Pisarz dość szczegółowo przedstawia
jego życie, rozterki i pragnienia, czyniąc z tego najbardziej tragicznego Apos
toła Chrystusa reprezentanta uniwersalnych ludzkich niepokojów i poszukiwań.
W odróżnieniu od Rostworowskiego Brandstaetter nie spekuluje i nie daje się
ponosić fantazji co do najbardziej pierwotnych wyznaczników kondycji spo
łecznej Judy. Podstawę do twierdzeń o nim stanowi dla pisarza wyłącznie Bib
lia, a przedstawione w niej fakty są jedyną racją stawiania hipotez i prezento
wania opisów życia Apostoła. W ujęciu Brandstaettera Juda jest wędrownym
sprzedawcą pachnideł. Jego praca była mozolna, mało dochodowa, a przede
wszystkim wymagała stykania się z wyniosłymi bogaczami, którzy gardzili nie
pozornym handlarzem, jak też z nierządnicami, budzącymi z kolei odrazę tego
(przynajmniej z pozoru) skromnego i bogobojnego Żyda.
7 Por. G r z e g o r c z y k , dz. cyt., s. 32.
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O
ile Rostworowski ukazuje postać Judasza na szerokim tle społecznym i zwłaszcza w tym kontekście - docieka przyczyn i wielkości jego grzechu, o tyle
Brandstaetter analizuje tę postać, próbując wniknąć w głębsze warstwy psychi
ki i motywacji Apostoła. W ujęciu powieściopisarza Juda niczym się nie wy
różnia na tle otoczenia. Jest pobożnym wyznawcą judaizmu, posłusznym na
kazom Prawa i oczekującym na przyjście Mesjasza. Zanurzony w tradycji i kul
turze swego narodu, od początku jednak pozostaje na uboczu. Wcześnie utracił
rodziców, nie miał rodzeństwa ani przyjaciół. Był wielkim samotnikiem. Z ko
nieczności utrzymywał kontakty tylko z odbiorcami swoich towarów. Dzielił
swój czas między pracę, modlitwę, rozmyślania. Prowadził niekiedy długie dia
logi z Jahwe i z samym sobą. Marzył o lepszym życiu, próbował planować
przyszłość, był zainteresowany tym, co dzieje się wokół niego. Ponieważ słyszał
nauczanie Rabbiego i widział Jego cuda, zapragnął odszukać Jeszuę ben Jozefa
i pokłonić się przed Nim. Doszedł do przekonania, że będąc blisko Jezusa,
zostanie łatwiej dostrzeżony przez mającego nadejść Mesjasza, gdyż Jezus,
wielki w słowie i w czynie, musi być mu bliski. Judasz zatem uwierzył w Jezusa,
„a uwierzywszy, umiłował Go całym sercem”8. Wkrótce potem udał się do
Świątyni i tam na Dziedzińcu Pogan spotkał człowieka, którego od dawna
z oddali podziwiał. Brandstaetter próbuje opisać nieznany ewangelistom mo
ment pierwszego spotkania Jeszuy i Judy:
„Przechodząc przez Dziedziniec Pogan, nagle spostrzegł idącego mu na
przeciw Jezusa. Przystanął. Jezus również zatrzymał się. Spojrzeli sobie w oczy,
po raz pierwszy na ziemi.
«...Oto on» - pomyślał Jezus.
«...Oto On» - pomyślał Juda.
- Widziałem Cię, Panie, przed kilkoma dniami pod Portykiem Salomona szepnął z zachwytem Juda. - Słyszałem Twoje słowa wypowiedziane do fary
zeuszów. Opowiadano mi Twoje przypowieści o Królestwie Niebieskim
i wszystko wiem o Twoich cudach.
- Jak się nazywasz? - spytał Jezus.
- Juda ben Symeon z Kerijoth.
A na to rzekł Jezus:
- Pójdź za mną, Judo z Kerijoth.
Twarz Judy rozpromieniła się. Padł do nóg Jezusowi, który położył na jego
głowie rękę.
W tej chwili liczba dwunastu uczniów stała się pełnią doskonałą”9.
Tak wyglądał w pisarskiej wyobraźni nieznany ewangelistom moment
pierwszego spotkania Jezusa i Judasza. W opisie tym zwraca uwagę z pozoru
drobny gest, ten mianowicie, że Jezus położył rękę na głowie Judy, a więc od
8 B r a n d s t a e t t e r , dz. cyt., t. 2, s. 391.
9 Tamże, s. 399.
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początku wziął go niejako w posiadanie i pod szczególną opiekę - przyjął na
siebie odpowiedzialność za jego los. Pisarz, tworząc swoją literacką wizję, za
sadniczo jednak ucieka od zdarzeń. Interesuje go przede wszystkim wewnętrz
na motywacja poczynań i psychologiczna sylwetka Apostoła. „W Judzie nie
było żadnych sprzeczności ani zakłamania”10 - dowiadujemy się ze wstępnej
powieściowej charakterystyki. Nie był to w gruncie rzeczy człowiek zły. Skrom
ny i niepozorny, miał co najwyżej tę wadę, że „ze swej niewidoczności uczynił
sobie gniazdo bezpieczne”11. Juda uwielbiał samotnie spędzać szabat. Wynika
ło to przypuszczalnie z jego głęboko ukrytej niechęci do ujawniania się wobec
innych i dzielenia z nimi życia. Być może nie chciał narażać się na zranienie i na
utratę dobrego imienia. Przez to jednak niemal od początku nie potrafił spra
wiedliwie oceniać siebie ani innych. Będąc człowiekiem biednym i niepozor
nym, żywił jednak przekonanie o swej wyższości wobec dumnych bogaczy
i grzesznych nierządnic. Chciał zachować maksymalne uniżenie i w żadnym
wypadku nie eksponować swojej osoby. Zarazem jednak brak mu było radości
i pokoju. „Przyczyną jego smutku był lęk, lęk głęboko ukryty w sercu, lęk przed
skutkiem jego niewidoczności w dniu, w którym przyjdzie dawno upragniony
i oczekiwany Mesjasz”12. Juda bał się, że nie zostanie przez Niego dostrzeżony
i doceniony, a przez to nie spełnią się jego najskrytsze oczekiwania.
Z powieści Brandstaettera można wywnioskować, że Juda nie potrafił ko
chać i nie wierzył w miłość. W Jezusie z Nazarethu nie znajdziemy analiz przy
czyn takiej, a nie innej postawy Apostoła z Kerijoth. Całe dalsze dzieje tej
postaci naznaczone są jednak ową tajemniczą pierwotną nieufnością, nakazu
jącą skryć się w egoizmie i po kupiecku rozumianej sprawiedliwości. Dlatego
Juda był nie tylko handlarzem, który „umiał rzetelnie ocenić przedmiotową
wartość każdej rzeczy”13. Właściwie wszystko, co robił, było motywowane
mentalnością handlową. Z przystaniem do grona Apostołów wiązał nadzieję
na rychłą zmianę swojej nędznej i szarej egzystencji. Gdy „w modlitewnym
zapale zastanawiał się nad sensem Królestwa Bożego [...]; po jednej stronie
wagi umieścił swoją biedę i ciężkie życie, i niecierpliwość, a po drugiej stronie
wagi złoto Królestwa Niebieskiego i w myśl sprawiedliwej umowy między Pa
nem a Izraelem - złoto Królestwa Niebieskiego za złoto człowieczej nędzy żarliwie domagał się od Elohim, aby dotrzymał świętych zasad kupna i sprze
daży i nie taił przed dziećmi Abrahama tajemnic, które powinny być ujawnione
dla zbawienia sponiewieranej duszy ludzkiej wołającej z głębokości o zmiłowa
nie Pańskie”14. Juda natrętnie upraszczał i materializował obraz mającego na
dejść Królestwa. Okazywał też dużą niecierpliwość w oczekiwaniu na przyjście
10 Tamże, s. 189.
11 B r a n d s t a e t t e r , dz. cyt., t. 3, s. 85.
12 Tamże, s. 189.
13 Tamże, s. 197.
Tamże, s. 47n.
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Mesjasza i na rozpoczęcie Jego panowania. Gdy wielkie obietnice pozostawały
niezrealizowane, a Jeszua ben Josef uparcie i tajemniczo milczał o celu drogi,
którą wyznaczył swoim uczniom, dla Judy pieniądz stawał się stopniowo głów
nym środkiem zabezpieczenia niepewnej przyszłości.
Tragedia Judasza, tak jak ją ukazuje Brandstaetter, polega w głównej mie
rze na tym, że ten pobożny Żyd, wyczekujący Mesjasza, nie rozpoznaje Go
w Jezusie. Powodem tego jest nie tylko kuszenie, któremu podlega, ale też
niechęć do wchodzenia w głębsze relacje z innymi ludźmi, niecierpliwość, dys
kretna pycha, brak otwarcia na delikatny głos prawdy w sumieniu, bojaźliwa
przezorność, niewrażliwość na problemy bliźnich. Przy okazji opisu namaszcze
nia Jezusa przez Mariamne drogocennym olejkiem w Betanii Brandstaetter
w następujący sposób charakteryzuje postawę Apostoła: „Judę łączyła głęboka
wspólnota z wszelką biedą, bo łączyła go mocna więź z własną biedą, która
szeptała mu teraz do ucha, że za trzysta denarów mógłby spokojnie żyć przez
cały rok i nie musiałby przez ten czas ciężko pracować, a nawet mógłby kupić
nową tunikę na Szabat; i tak rozczulając się nad swoją biedą, zapomniał o bie
dzie swoich bliźnich, o głodzie głodnych, o pragnieniu spragnionych, o nagości
nagich, i tylko myślał o sobie, i użalał się nad swoją własną niedolą”15.
Judasz z wierszy Oszajcy to nie tyle plastyczna postać literacka, ile pojęcie
i hasło wywoławcze dla rozważań nad tajemnicą człowieka. W wierszach z to
miku Naszyjnik Umiłowanego16 - mających kształt luźnych, wewnętrznie zdialogizowanych wypowiedzi, przypominających medytacje ignacjańskie17 - Juda
występuje jako jeden z bohaterów literackich zamyśleń. Stąd znamienny dla tej
poezji sposób konstruowania podmiotu, a nawet sytuacji historycznej, w której
znika dystans czasowy między podmiotem lirycznym a przywoływanymi wyda
rzeniami. Kontaminacja odległych porządków czasowych pozbawia cykl algo
rytmu przyczynowo-skutkowego, uwydatniając przez to moralny i teologiczny
wymiar podjętego tematu. Podobnie jak Brandstaetter, Oszajca od początku
używa bardziej dostojnego, nienacechowanego negatywnie imienia dwunaste
go Apostoła, otwierając przez to daleki od schematyzmu i anatemy kierunek
myślenia o tej postaci. Inaczej niż u Brandstaettera przedstawiany jest w tej
poezji moment powołania Judy. Nie jest to chwila istotna ani radosna. Dla
Apostoła ginie ona w czasie, a jeśli już pozostawia ślad w pamięci, to jest on
przede wszystkim negatywny, naznaczony nieuchwytną grozą. Sceneria spot
kania nie zapowiada szczęśliwej przyszłości, a wręcz przeciwnie - jej tragizm.
Juda mówi:
15 Tamże, s. 197.
16 Tomik ten ukazał się w zbiorze: W. O s za j ca, Mnie się nie lękaj, Redakcja Wydawnictw
KUL, Lublin 1989, s. 68-83.
17 Na ten kierunek rozumienia cyklu wskazuje P. Urbański w artykule Czy Judasz może być
zbawiony? [Apokryf według Wacława Oszajcy), „Akcent” 1993, nr 1-2, s. 110.
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nie pamiętam
jak poza pamięcią jest dzień poczęcia i narodzin
skinąłeś ręką i poszedłem
nic nigdy nie tłumaczy pierwszego kroku
[..j
rozumiem drugi trzeci i wszystkie następne
ale tego pierwszego
nie
w ów dzień słońce wschodziło krwawo
na zachodzie kłębiły się chmury
i błyskawice siekły
łagodne jeszcze wody jeziora
zadrżałem18

Oprócz opisu momentu powołania, fragment ten wskazuje na metodę do
cierania przez poetę do treści ewangelicznych. Opiera się ona na kontemplacji
prowadzącej od formuł wyuczonych i powtarzanych do żywych i bliskich egzys
tencjalnemu przeżyciu, i w ten sposób zmierza do uchwycenia tego, co trudno
wyrażalne. Poeta przypomina przede wszystkim, że bezdroża Judy nie są wcale
odległe od życia chrześcijanina, podobnie jak tajemnica zła nie jest dla niego
zjawiskiem dalekim ani obcym. Juda widziany jest tu w perspektywie mistycz
nej wspólnoty losu z grzesznym człowiekiem:
Judo [...]
odwróć moją twarz ku wschodowi
ku winnicom ku gajom oliwnym
które pielęgnuje nasz sprzedany brat
wleczemy się tam
czołgamy
mamrocząc paschalną pieśń
o błogosławiona wino
któraś zrodziła Syna Pokoju19

Dla czytelnika poezji Oszajcy Juda urasta do roli doświadczonego prze
wodnika po drogach życia, który uczy, jak unikać zła i prostą drogą zmierzać
ku zbawieniu.

DLACZEGO ZDRADZIŁ?
►

Autorzy nawiązujący w swych utworach do postaci Judasza próbują przede
wszystkim zgłębić przyczyny jego odstępstwa od Chrystusa. Okazuje się, że nie
18 W. O s z aj c a, Juda, w: tenże, Mnie się nie lękaj, s. 68n.
19 T e n ż e , Miłość, w: tenże, Mnie się nie lękaj, s. 74n.
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jest to problem łatwy. Przypisywanie Judaszowi cech chciwca i złodzieja nicze
go naprawdę nie tłumaczy; jest utrwalaniem stereotypu, za którym nie stoją ani
fakty, ani próba głębszej analizy zdarzeń łączących się ze zdradą. Dramat Ro
stworowskiego od momentu prapremiery, która miała miejsce 22 lutego 1913
roku w Krakowie, nie przestaje interesować krytyków teatralnych i historyków
literatury. Bibliografia dotycząca tego utworu liczy kilkadziesiąt pozycji. Ich
autorzy podkreślają zaprezentowane przez Rostworowskiego nowe spojrzenie
na postać Judasza, a w szczególności to, że w oryginalny sposób nadał on
swojemu bohaterowi cechy głęboko ludzkie i zdjął z niego odium. W utworze
Rostworowskiego rzeczywiście odnajdujemy pogłębioną charakterystykę psy
chologiczną Judasza. Pisarz nie dokonał jej jednak w porządku dramatycznym,
lecz dookreślając i cieniując tę postać w różnych momentach akcji20.
Na postrzeganie Judasza w dramacie Rostworowskiego wpłynęła zwłaszcza
znakomita kreacja aktorska Ludwika Solskiego, który w roli tej wystąpił blisko
trzysta razy. Judasz Solskiego był przede wszystkim postacią godną litości
i współczucia, „człowiekiem opętanym, umysłowo chorym, dotkniętym manią
prześladowczą i ciągłym strachem”, którego „głos odpowiada opętańcowi,
u którego przebłyski nędzy ludzkiej sprawiają wrażenie raczej przeraźliwe
niż tragiczne”21. Jego częste rozmowy z żoną ukazują najistotniejszą bodaj
słabość Apostoła: niewiarę w boskość Jezusa oraz wiązanie nadziei wyłącznie
z powstaniem Jego doczesnego królestwa, w którym on, biedak, uzyskałby
wysokie stanowisko i pieniądze. Judasz zatem natrętnie „materializuje” Króle
stwo Boże i chce przyspieszyć jego nadejście. Nic więc dziwnego, że w osobie
Jezusa pociąga go przede wszystkim moc i zdolność czynienia cudów. W tych
ostatnich nie dostrzega jednak znaków działania Boga, lecz jedynie przejawy
siły zdolnej wprowadzić nowy porządek społeczny. Apostoł Judasz jest więc
w dramacie graczem politycznym, pragnącym zmobilizować proletariat do ob
wołania Jezusa królem żydowskim i do rozprawienia się w ten sposób z władzą
znienawidzonej oligarchii saduceuszów. Gdy Piotr ogłasza, że Jezus postanowił
udać się na paschę do Jerozolimy, Judasz nabiera nadziei, iż oto właśnie nad
szedł moment, w którym dokona się oczekiwany przez niego przewrót. Z za
pałem organizuje więc wjazd Mistrza do Świętego Miasta, a tłumom obiecuje
zniesienie dziesięcin na rzecz kapłanów oraz liczne cuda po objęciu władzy
przez Rabbiego z Nazaretu. Utwór niesie więc też inne przesłanie o Judaszu,
wydobyte zwłaszcza w kreacji Karola Adwentowicza (choć nie tak popularne
jak to, które niosła interpretacja dokonana przez Solskiego)22. Judasz jest czło
20 Por. J. P o p i e j Sztuka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego, „Wiedza o Kultu
rze”, Wrocław 1990, s. 165.
21 „Czas” z 17 III 1936. Cyt. za: M. C z a r n e l e , Wstęp, w: K. H. Rostworowski, Dramaty
wybrane, 1 .1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967, s. 31.
22 Por. A. G r z y m a ł a - S i e d l e c k i , „Judasz z Kariothu§ na scenie warszawskiej, „Tygod
nik Ilustrowany” 1918, nr 12, s. J40.
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wiekiem przedsiębiorczym, rzutkim i aktywnym; odznacza się dużym talentem
organizatorskim, ale też karierowiczostwem i cynizmem. Cechuje go nie tylko
słabość i zbłąkanie, ale też świadome i konsekwentne dążenie do korzyści
u boku Jezusa. Judasz to w znacznym stopniu ofiara fałszywie rozumianego
mesjanizmu.
Całkowicie inną (choć również niejednoznaczną) motywację decyzji i po
czynań Judasza proponuje Brandstaetter. Faktem jest, że pisarz dostrzega w po
stępowaniu apostoła niskie pobudki związane z chęcią zabezpieczenia sobie
egzystencji. One właśnie przyczyniają się w dużej mierze do tego, że Juda nie
może dostatecznie otworzyć się na przyjęcie nauki Chrystusa, w której dostrze
ga szereg niejasności czy wręcz kłamstw. Najistotniejsze jest jednak dla niego
przekonanie, do którego stopniowo dochodzi, że Jezus to bluźnierca głoszący
zburzenie Świątyni Pańskiej i zwodziciel prowadzący swoich uczniów ku zatra
ceniu. W Judzie narasta nienawiść do Jeszuy, a jednocześnie rodzi się w nim
przekonanie, że powinien Go wydać w ręce kapłanów, aby w ten sposób rato
wać czystość wiary Izraela. Według Judy żąda tego Elohim, on sam zaś jest
głosicielem i narzędziem Bożego wyroku. Wydając Mistrza, Juda chce złożyć
ofiarę za swoje grzechy. Jeszua ma być żertwą przebłagalną, która odkupi
zatwardziałość serca i ślepotę Judy. Ten zawsze ostatni i najskromniejszy Apos
toł zapragnął więc być podczas sederu tuż przy boku Rabbiego, „z którym według swojego mniemania - stanowił jedną, niepodzielną całość w myśl za
sady głoszącej, że ofiara i ofiarnik związani są z sobą ścisłą więzią”23. Mistrz zaś
milcząco zgadzał się na obecność Judy przy swoim lewym boku... W ujęciu
Brandstaettera Jezus jest więc ofiarą Judasza. Doświadcza okrutnej męki, ale
w ten sposób odkupią grzechy całego świata - również Judy.
W dramacie Rostworowskiego akcję wyznacza polityczna intryga Apostoła
pragnącego ułatwić Jezusowi zdobycie korony królewskiej. Jego działania wią
żą się z podstępną akcją saduceuszy, którzy chcą zgubić Chrystusa. Nad wszyst
kim jednak góruje złowroga potęga duchowa, której narzędziami są Judasz
i Sanhedryn. Apostoł jest zresztą świadomy tego, że podlega szatańskiej sile,
nad którą nie potrafi zapanować. W pierwszym akcie dramatu Judasz, „chwy
tając rękę Jana i przykładając ją sobie do serca”, mówi:
O! Przyłóż rękę. Czujesz?
Puka.
Stuka. Uderza w kości rogiem.
A wiesz ty, czemu? Drogi szuka,
Bo wciąż wojować musi z Bogiem.
I wyjść nie może. Bóg go spiął
Żyłami memi, kośćmi memi.
Więc jakże? Jestem z onym zbratan.
(Wskazując niebo)
23 B r a n d s t a e t t e r , dz. cyt., t. 3, s. 281.
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Tam Bóg...
(Wskazując Rachelę)
tu życie...
(Uderzając się w serce)
A tu Szatan!24

Wątek szatana jest wyraźnie obecny w dramacie. Los Judasza i złego ducha
są w wizji Rostworowskiego mocno i tajemniczo splecione. Judasz wie, że stał
się igraszką tajemnych sił i wyznaje to w scenie, która należy do kluczowych dla
zrozumienia natury jego czynu. Chodzi o rozmowę z Kaiphaszem w akcie
czwartym, kiedy to Judasz przeciwstawia się wydaniu Jezusa w słowach:
Panie!... Ja przecież... także człowiek!...
Panie!... Gdy zamknę oczy,
to tam... w głębi...w głębi powiek...
od dziecka Panie... jeszcze w domu...
jeszcze nie winien krwi nikomu...
jeszcze maleńki... a już krew!...25

Wypowiedź ta wskazuje na skalę wewnętrznego konfliktu, który przez całe
życie rozgrywał się w duszy Judasza i zdecydowanie wykraczał poza jego anta
gonizm z kapłanami. Człowiek ten od dzieciństwa czuł się naznaczony złem
i „zaślubiony złu”26. Już S. Pigoń zauważył, że najistotniejsze w tragedii Judasza
było uwikłanie w sidła szatana, i to, że Apostoł ten stał się diabelskim instru
mentem w walce z Chrystusem27. Do zniewolenia tego doszło, co prawda,
z winy Judasza, tej jednak nie można absolutyzować. „Jeśli odnieść wyrażenie
«Ja przecież... także człowiek!» do obecnego w psychice postaci pierwiastka
szatańskiego, to w tym wyznaniu jest bolesne pragnienie odsunięcia możliwoś
ci, która nagle tu i teraz stać się może rzeczywistością: szatan zdominuje czło
wieka. To nie człowiek tylko szatan może być zdrajcą Chrystusa”28. Dramat
Rostworowskiego to zatem opowieść nie tylko o ludzkiej słabości, ale również,
a może przede wszystkim, o tragicznym opętaniu człowieka i o groźnej sile
szatana w ludzkich dziejach.
O
działaniu złego ducha w życiu Judasza opowiada też Brandstaetter. W tej
wizji literackiej demon wnika w życie Judasza powoli, niemal niepostrzeżenie,
wraz z nieurzeczywistnionymi marzeniami i krytycznymi pytaniami dotyczący
mi nauczania Chrystusa. „Szatan często wije sobie bezpieczne gniazdo w nie
zgodzie i przeczeniu”29, którym coraz bardziej oddaje się Juda. Z czasem zły
24 R o s t w o r o w s k i , Judasz z Kariothu, s. 51n.
25 Tamże, s. 201.
26 Tamże, s. 49.
27 Por. S. P i g o ń , Tragizm „Judasza z Kariothu||„ G ło s ” 1936, nr 11.
28 J. P o p i e 1, Wstęp, w: Rostworowski, Wybór dramatów, s. XLVI.
29 B r a n d s t a e t t e r , dz. cyt., t. 3, s. 48.
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duch okazuje coraz większą agresję. Wchodzi w życie Judy w postaci aktów
zwątpienia w Jezusa, którego przedstawia jako zwodziciela i fałszywego pro
roka. Nakłania Judę do tego, aby nikogo nie wtajemniczał w swoje troski
i niepewności, lecz samodzielnie próbował zabezpieczyć sobie życie na czas,
kiedy przestanie być włodarzem pieniędzy i kiedy nie będzie z nim Jeszuy
i apostołów. Szatan nie wnika bezpośrednio ani w umysł, ani w wolę Judy,
ale przygotowuje dla niego zewnętrzne zasadzki, rozbudowuje przed nim fał
szywe wyobrażenia, umieszczając je w kontekście jego życia. Z tego zaś, co
Judasz słyszy od Jezusa, szatan tworzy melanż niezrozumiałych informacji.
Apostoł przestaje pojmować sens swego życia u boku Rabbiego. Poddaje się
wątpliwościom, te zaś coraz bardziej przybierają oblicze szatańskiego kuszenia.
Wraz z obiekcjami, które zasiewa szatan, rośnie też w Judzie nienawiść do
Jezusa, za to, że zwiódł go i oszukał, a nawet uczynił złodziejem, stawiając
w obliczu niepewnej przyszłości, a zatem też wymogu zadbania o swoją starość,
co czynił przebiegle poprzez wykradanie denarów przeznaczonych na potrzeby
Jezusa i apostołów. Równolegle z troską o własne zabezpieczenie narasta w Ju
dzie przekonanie, iż Jeszua „jest posłańcem zesłanym przez złe moce dla za
głady narodu”30, że jest to fałszywy prorok opętany mocą Beliala. Jego, Judy,
obowiązkiem jest zatem unieszkodliwić groźnego zwodziciela, przez co dokona
czynu miłego Bogu. Zmowa, w którą Juda wchodzi z przeciwnikami Jezusa,
podyktowana jest zatem troską o dobro narodu, a więc - paradoksalnie - ma
znamiona błogosławionego uczynku.
O
działaniu szatana w życiu Judasza Brandstaetter mówi w sposób bardzo
oszczędny, jakby marginalny, nie pozostawiając wątpliwości co do tego, że
życie tego apostoła poddane jest intensywnej, choć trudnej do rozpoznania złej
mocy. Jej obecność ujawnia się i kulminuje podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy
Jezus konsekruje chleb i daje go Apostołom. Ci kolejno „przyjmowali z Jego
ręki Chleb, przemieniony w Ciało, i drżąc spożywali Go, wstrząśnięci tym, co
czynią. Przyszła kolej na Judę z Kerijoth. Dwunasty apostoł zawahał się. Cofnął
wyciągniętą rękę. Ale po chwili w jego oczach, pod ciężkimi powiekami, za
paliła się nienawiść. Jego wnętrze rozpadło się, rozsypało i nie było już w nim
nic poza nieprzejrzaną ciemnością i szelestem Pełzającego, a potem nawet i ten
szelest zamilkł i ciemność dopaliła się do końca, i zapanowała tylko nicość,
a nicość unosiła się nad nicością. Juda wyciągnął dłoń, wziął z ręki Jezusa
kawałek przaśnika, bez lęku, obojętnie włożył go do ust i rozgryzając martwy
kęs - był on w jego ustach lepką papką ciasta - połknął go”31. Szatan nie
odstępuje Judasza aż do końca. W pisarskiej wizji Brandstaettera zdaje się
on być obecny aż do ostatnich chwil życia tragicznego apostoła. Przez „wyjące
zmory, niepokoje, trwogi” prowadzi go do doliny Hinom, uchodzącej w wyob
30 Tamże, s. 198.
31 T e n ż e , dz. cyt., t. 4, s. 286.
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rażeniach ludu za początek drogi do piekielnej otchłani. Gdy Juda chciał się
cofnąć, „czyjaś wola, nie podlegająca jego woli, pchała go przed siebie, w głąb
[...] nieczystości”32, na środek wielkiego śmietniska (spalano tam stale śmieci
i odpadki), gdzie stał uschnięty figowiec. Samobójstwo Apostoła jest w tej
relaqi tragicznym aktem, wyraźnie przygotowanym przez złe moce, sam Juda
zaś człowiekiem poddanym obsesji. Działa pod wpływem impulsu pochodzą
cego z zewnątrz, chociaż nie wskazują na to żadne oznaki materialne33. Jest on
całkowicie bezsilny wobec złowrogiej potęgi, która zapanowała nad nim wsku
tek jego niefrasobliwości i grzechów.
Oszajca ukazuje Judę przede wszystkim jako postać godną współczucia,
jako ofiarę silniejszych:
zrobili na tobie interes
możni tego świata
nawet zapłata za krew i zdradę
wróciła do ich sakiewek34

W innym tekście poeta komentuje to w następujący sposób: „Wypominamy
więc Judaszowi, że sprzedał Jezusa za marne grosze. Nie pamiętamy jednak, że
te pieniądze zwrócił i że nikt mu nie pomógł, kiedy popadł w rozpacz”35. W po
etyckiej wizji Oszajcy Juda nie jest sprzedawczykiem kierującym się chciwością.
W swych intencjach pozostał wiemy Chrystusowi. Czy w ogóle można nazwać
go zdrajcą? Przeczą temu jego szczere wyznania skierowane do Jezusa, jak
choćby to:
sprzedałem cię i wydałem
ale nie zdradziłem
nazbyt mnie umiłowałeś36

Jezus nie odebrał Judaszowi daru Odkupienia. W tajemnicy Jezusowego
obdarowania kryje się nadzieja Judy. Mimo wszystko jest on świadomy, że
miłość Boża jest jego wzrostem, stanowi o jego głębokiej tożsamości, dostarcza
mu radości i spełnienia. W poemacie Juda z tomu Naszyjnik Umiłowanego
czytelnik odnajduje sugestię, że to wręcz sam Chrystus posyła Apostoła z misją
zdrady i z jego pomocą rozpoczyna dzieło Zbawienia. Apostoł zostaje włączony
w misterium Odkupienia i aktywnie w nim uczestniczy. Losy Jezusa i Judy są
32 Tamże, s. 385.
33 Na temat obsesji i opętania oraz jego odmian pisze m.in. M. de la Bigne de Villeneuve
w książce Szatan w strukturach świata, tłum. ks. H. Czepułtowski, Wydawnictwo Antyk, Komorów

.34 W. O s z a j c a, Kuszenie, w: tenże, Mnie się nie lękaj, s. 78.

2001

35 T e n ż e , Nie chowa się światła: myśli na rok liturgiczny A B C , Wydawnictwo WAM, Kra
ków 1994, s. 48n.
36 T e n ż e , Spadkobiercy, w: tenże, Mnie się nie lękaj, s. 77.
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tajemniczo splecione. Obaj najpierw piją z jednego kielicha, a później wkra
czają w tę samą tajemnicę. Juda nie jest wrogiem swego Mistrza, lecz jakby
posłusznym wykonawcą Jego zamierzeń. Ostatnie godziny życia Judy i Jezusa
są dla obu świętowaniem przymierza:
tak
wtedy od stołu
odbiegliśmy obydwaj
obydwaj choć ty pozostałeś
ale mnie kazałeś biec szybko
pędzić
gonić
tak nam było obydwóm pilno
sięgnąć po kielich przepełniony
obydwaj piliśmy z niego jednocześnie
ty mnie go podawałeś ja tobie
aż do dna

ii
wyznaję wam bracia

nie wyrwałem siebie z niego
nie wyrwałem siebie z niego
jestem kamykiem którym on w siebie cisnął
żeby ruszyła lawina
czyż nie słyszycie jak potężnieje z dnia na dzień37

Dwukrotnie wypowiedziane słowa „nie wyrwałem siebie z niego” są w po
etyckiej spowiedzi, którą stanowi końcowy fragment poematu, wyrazem wier
ności Chrystusowi i przyjaźni z Nim, przyjaźni, której Judasz w swym sercu
nigdy nie zerwał. Obaj pozostają „skazani na siebie / przez siebie wybrani
i oddani / sobie zaślubieni z przeznaczenia i umiłowania”38. Nawet samobójcza
śmierć Judy otrzymuje tu znamiona ofiary mocno zrośniętej z krzyżem Chrys
tusa. Uczeń ten ofiarowuje więc siebie jako pierwszy spośród Jego najbliższych
towarzyszy, choć w odróżnieniu od innych pozostaje w tragicznym kręgu ciem
ności i oskarżeń.

DAR ZBAWIENIA DLA JUDASZA?
Jak ostatecznie ocenić Judasza? Czy jego czyn znajduje jakieś usprawiedli
wienie? Jak wielka jest wina tego tragicznego apostoła? Żaden z przywołanych
autorów nie udziela na te pytania jednoznacznej odpowiedzi. Wszyscy jednak
odrzucają prostolinijny rygoryzm i tak cieniują tę postać, aby pozbawić ją
znamion schematycznej jednoznaczności.
37 T e n ż e , Juda, s. 70n.
38 Tamże, s. 69.
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Rostworowski jako pierwszy zapragnął odnaleźć głębsze powody zdrady
Judasza. W swym dramacie przedstawił tragedię jego duszy. Judasz w jego
ujęciu jest postacią wybitnie niejednoznaczną. Z jednej strony pazerny, słaby
i tchórzliwy, z drugiej zaś przedsiębiorczy, ambitny i energiczny. Poszedł za
Jezusem, gdyż liczył na ziemską pomyślność. Przeżył jednak rozczarowanie nie osiągnął upragnionego dostatku ani wysokiego stanowiska. Okazał się
w gruncie rzeczy człowiekiem małym, o kramarskiej mentalności, niezdolnym
do wzniesienia się ponad poziom doraźnych korzyści materialnych. Teraz
targają nim zawiedzione marzenia, boi się gniewu tłumu i reakcji saduceu
szów. W tym sensie osią tragedii Rostworowskiego jest dysproporcja między
mizerną duchowością sklepikarza a wielkością misji, która została mu po
wierzona. Dramaturg, „poeta litości”, stworzył bohatera budzącego nasze
współczucie, postawionego wobec wyzwań przewyższających jego małe,
skromne możliwości39. Ludzka małość i niezrealizowane marzenia stanowią
z pewnością jeden z ważnych motywów odstępstwa Judasza, ale bynajmniej
nie najistotniejszy. Jest on w gruncie rzeczy, podobnie jak Jezus, ofiarą spisku
Sanhedrynu.
Rostworowski, poprzez ukazanie postaci Judasza na szerokim tle społecz
nym, podejmuje tym samym próbę jej usprawiedliwienia. Opowiada wszak
o tym, jak kapłani wywołują w Jerozolimie niewielkie zamieszki, grożąc Juda
szowi, że zostanie ukrzyżowany za przynależność do uczniów Jezusa - fałszy
wego proroka. Judasz z kolei panicznie boi się śmierci i wierzy, że nie zginie,
jeśli wyda swego Mistrza. W istocie Apostoł - jak ukazuje go Rostworowski nie jest więc magna pars historycznych zdarzeń, w których przyszło mu uczest
niczyć; niewiele znaczy w wielkiej i misternie przemyślanej zmowie władz ży
dowskich przeciwko Jezusowi. Ma zresztą świadomość, że został wciągnięty
w spisek kapłanów, i czuje się słaby wobec sił, które wystąpiły przeciw Jezuso
wi, a przy okazji zagroziły też jemu samemu. Objawem załamania psychicznego
Judasza jest choćby scena w wieczerniku. Jego wynurzenia i wątpliwości wska
zują na dramat, z jakim wiązał się dla niego czyn, do którego został zmuszony,
a którego nie potrafił wewnętrznie zaakceptować. Umniejsza to w pewien spo
sób jego winę, czyni z niego - mimo wszystko - człowieka bardziej nieszczęśli
wego niż złego. Zauważmy, że w dramacie Rostworowskiego nie ma mowy
o samobójstwie Judasza. Autor zmienia zresztą nieco przebieg wydarzeń, które
miały miejsce podczas Ostatniej Wieczerzy (np. Judasz wychodzi przygotować
zasadzkę na Jezusa i mówi o tym Apostołom jeszcze przed rozpoczęciem sederu, a potem wraca do Wieczernika). W finałowej scenie, na widok wynędz
niałego Chrystusa człowiek z Kariothu tragicznie dopełnia wypowiedź Jana:
„aż Słowo Ciałem się stało...” wyznaniem: „I zamieszka... między wami”40.
39 Zob. K. L. K o n i ń s k i, Dwa dramaty o Judaszu, „Myśl Narodowa” 1932, nr 8.
R o s t w o r o w s k i , Judasz z Kariothu, s. 234.
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Podobnie jak dotychczas nie wierzył on w Boskość swego Mistrza, tak teraz nie
daje wiary Jego miłosierdziu.
Z punktu widzenia historii Judasza dramat kończy się w najbardziej nie
spodziewanym i najciekawszym momencie. Los Apostoła pozostaje otwarty.
Nie wiemy, co stanie się w ciągu najbliższych minut i godzin. Co powie Jezus
swojemu zdrajcy? Jak zachowa się Judasz, który doznał objawienia, że ma do
czynienia z Bogiem? Śmierć Jezusa jest przesądzona, choć bynajmniej nie z wi
ny samego Apostoła. Jezus zginie, bo wszedł w świat wrogiej mu polityki, której
reguł nie mógł zaakceptować. Czy wobec zbrodni na Jezusie Judasza czeka
potępienie? Czy jego końcowe wyznanie stanowi wyraz buntu, czy raczej roz
paczy? Na pytania te autor celowo nie daje odpowiedzi. Fakt, że się nasuwają,
stanowi o wielkości utworu Rostworowskiego.
Jeszcze inaczej interpretuje zdradę Judasza Brandstaetter. W jego powieś
ciowej kreacji postać Judasza wyróżnia się jako jedna z tych, którym pisarz
poświęca najwięcej uwagi i analiz. W przypadku Judasza refleksje te dotyczą
odkrywania tajemniczej opieki Bożej nad tym najbardziej tragicznym Aposto
łem. Zwróćmy uwagę choćby na dwa szczegóły. W Ewangeliach nie znajduje
my wzmianki o modlitwie Jezusa za Judasza. Inaczej jest w powieści Brand
staettera. Autor wprowadza długi passus dotyczący prośby o wybór Dwunastu
oraz modlitwy za każdego z nich. Pisarz wydobywa przy tym szczególnie jeden
moment, kiedy to Jezus „doszedł do imienia Judy z Kerijoth, runął na kolana
i w dostojnym wywyższeniu swoich klęczących kolan, na niebosiężnej wysokoś
ci swojego uniżenia i swojej pokory modlił się o wielką mądrość dla handlarza
pachnideł, o czystość i wolność jego woli, o odmianę tego, co w każdej chwili
może być odmienione, ponieważ wszystkie odmiany na równi z nieodmianami
ustalone są w postanowieniach Pana. Jezus położył dłonie na pochylonym
imieniu Judy i pobłogosławił jego imię”41. Jest to ważny moment w pisarskiej
charakterystyce Judasza. W ujęciu Brandstaettera Jezus nie wyłącza tego
Apostoła z modlitwy, nie odrzuca go ani nie pozostawia zakusom diabła. Jest
wprost przeciwnie - Judasz należy do tych, o których Zbawiciel wyraźnie się
troszczy i których los szczególnie Go obchodzi.
Drugi moment ujawniający Bożą wolę wobec Judasza wiąże się z Ostatnią
Wieczerzą. Brandstaetter znamiennie poszerzył, w mowie pozornie zależnej,
tekst ewangeliczny (por. Mk 14, 21). Oto - czytamy - wzrok Jezusa „spotkał
się ze wzrokiem Judy z Kerijoth. Elohim zapisał zdradę apostoła o trzepoczącym
sercu, ale biada człowiekowi, który zdradzi! Wprawdzie lepiej byłoby, gdyby ów
mąż w ogóle się nie urodził, a le m u s i a ł s i ę u r o d z i ć , p o n i e w a ż m u 
s i a ł w z i ą ć na s i e b i e c i ę ż a r z d r a d y [podkr. - R. Z.]. Spojrzał smutnie
na ucznia z Kerijoth”42. Wyróżnione słowa nie pochodzą z Ewangelii. Nadają
41 B r a n d s t a e t t e r , dz. cyt., 1 .1, s. 409.
42 T e n ż e, dz. cyt., t. 4, s. 282.
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one jednak niewierności Judasza tajemniczy walor, którego zdaje się nie nego
wać nawet Jezus. Słowa te wskazują, że w Judaszu należy widzieć nie zdrajcę,
lecz ofiarę43. Pisarz dość konsekwentnie stara się eksponować nie tyle grzech
Judasza, ile błąd Apostoła, jego duchowe zaślepienie, które sprawia, iż bierze on
Jezusa za wysłannika szatana. W przypadku Judasza, tak jak przedstawia go
Brandstaetter, można mówić - za Maritainem - o sumieniu niepokonalnie błęd
nym, czyli takim, w którym „wola nie jest zaangażowana w złym akcie, wierząc,
że jest on dobry”44. Błąd taki jest jednak najczęściej efektem zaniedbań i wad
moralnych oraz zakłada element głębszy niż zewnętrzny akt, a mianowicie dobrowolność i wolność działającego45. Gdy Juda decyduje się wydać swego
Mistrza arcykapłanom, pragnie złożyć żertwę za swoje grzechy. Tym samym
modlitwa Jezusa „o odmianę tego, co w każdej chwili może być odmienione”,
wydaje w tym momencie swój oczekiwany owoc. Grzech Judasza zostaje od razu
„wzięty w posiadanie” przez ofiarę Chrystusa. Zresztą sam Apostoł, początko
wo bezwiednie, a później świadomie, głęboko się w nią włącza.
W powieści Brandstaettera Jezus do końca zachowuje się wobec Judy jak
przyjaciel. To wszak w Getsemani Juda „ujrzał boleśnie uśmiechniętą twarz
Rabbiego i wyciągnięte dłonie, które z wolna zbliżały się ku niemu, jakby
chciały w ojcowskim uścisku zamknąć jego skołataną, nieszczęśliwą głowę”46.
Opis ostatnich godzin życia Judasza należy do najbardziej przejmujących frag
mentów powieści. Jest to obraz rozpaczy i desperacji Apostoła. Człowiek ten,
gdy ostatecznie decyduje się na samobójstwo, czyni to po to, aby „ubiec śmierć
błogosławionego Męża”47, wcześniej od Niego stanąć przed Panem i wyznać żal
z powodu swego czynu. Judasz wiesza się w dolinie Hinom, gdy Jezus rozpo
czyna zbawcze konanie na krzyżu. Czy oznacza to duchowe ocalenie Apostoła?
Powieść Brandstaettera nie miałaby wymiaru arcydzieła, gdyby oferowała
jednoznaczne portrety osób i sytuacji. Czy w przypadku Judy mamy do czynie
nia z psychologicznym, czy też z moralnym poczuciem winy? Czy podłożem
decyzji Apostoła o samobójstwie jest jedynie lęk przed karą za przekroczenie
prawa i świadomość „handlowej” sprawiedliwości, czy uwarunkowany etycznie
odruch sumienia? Czy w ostatnich godzinach swego życia myśli on bardziej
o sobie, czy o skazanym Mistrzu? Czy wreszcie Elohim potępił duszę Judy,
czy tylko na krótko „ukrył się i zaszył w niedościgłym czasie”, aby później
okazać jej swe miłosierdzie? Nawet wnikliwa lektura przesłania Brandstaettera
nie pozwala udzielić zdecydowanej odpowiedzi na żadne z tych pytań. Wydaje
się jednak, że Judasz z powieści Brandstaettera to postać tragicznie rozdarta,
43 Por. G r z e g o r c z y k , dz. cyt., s. 37.
J. M a r i t a i n , Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, tłum.
J. Merecki SDS, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, s. 181.
45 Por. tamże, s. 178-181.
46 B r a n d s t a e t t e r , dz. cyt., t. 4, s. 304.
47 Tamże, s. 385.
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człowiek słaby, który stał się łupem demona, a zarazem ktoś, kto nie potrafi
skorzystać z szansy odpokutowania winy i dojścia do wewnętrznej przemiany,
aby w ten sposób wcielić wartości najwyższe, czyli wartości postawy realizowa
ne w sytuacji nieodwracalnego cierpienia i losu48. Judasz - w przeciwieństwie
do Piotra - zamyka się na wezwania, jakie mogłyby go czekać w dalszej per
spektywie. Nie dochodzi do wyżyn człowieczeństwa. Marnuje swoje cierpienie
w obliczu śmierci Jezusa, gdyż operuje zbyt taksatywnym pojęciem winy i kary.
Czy jednak zarazem nie ma dla niego okoliczności łagodzących i czy pozostaje
poza kręgiem nadziei zbawienia?
Najbardziej śmiało zdaje się patrzeć na tragicznego apostoła Oszajca. Jego
los postrzega w kategoriach przymierza Boga z ludźmi, nigdy nieodwołanej
Bożej miłości wobec człowieka. Pisząc o ludzkiej grzeszności, zauważa: „Jezus
pragnie ratować Judę Iskariotę. Juda jednak pójdzie swoja drogą [...]. Pójdzie
po swojemu, według własnej myśli i za porywem serca. A nie jest to zimne serce
i nie jest to płytki rozum. Za zdradę odkrytej prawdy zapłaci Juda życiem. Tak
to wygląda od strony człowieka. A od strony Boga?
Czy można zdradzić Boga? Tak, pewnie - przede wszystkim Boga i jedynie
Boga można zdradzić. Zdrada człowieka nie zmienia Boga, to znaczy nie od
dziela Boga od człowieka. W tym sensie Boga nie można zdradzić, gdyż Bóg nie
pozwoli, aby człowiek Go od siebie odepchnął. Nieszczęście Judy polegało na
jego konsekwencji, na pójściu taką drogą, na której nie ma zakrętu i na której
trzeba przekroczyć prosty rachunek zysków i strat. Chociaż któż wie? Skoro
w rozpaczy, a nie ze strachu ktoś podnosi na siebie samego rękę, przecież to też
jest miłość”49.
Zasada przymierza i miłości rządzi poetyckim portretem Judasza, który
wyłania się z wierszy Oszajcy. Portret ten nie jest naznaczony tragizmem i po
nurym końcem. Od zdrady większa jest miłość Chrystusa oraz tajemnica Jego
planów wobec człowieka. Zamiar Boży wyprzedza szatańskie i ludzkie kalku
lacje. Zagmatwanymi drogami Bóg prowadzi Judasza ku wspólnocie losu
z Chrystusem. Od początku do końca Jezus i Juda są „przez siebie sobie wy
brani i oddani / sobie zaślubieni z przeznaczenia i umiłowania”50.
Poeta znosi dystans czasowy między wydarzeniami ewangelicznymi i współ
czesnością, a następnie użycza głosu swemu bohaterowi i wchodzi z nim w dia
log. Poetyckie motywy są tu gęste i wyraźnie z sobą interferują. Z okruchów
tekstu wyłania się jednak soliloąuium Judy, jego wyznanie zwrócone do Jezusa
- poetyckie świadectwo bliskiego związku z Mistrzem. Przymierza tego nie była
w stanie zachwiać nawet zdrada Apostoła, dlatego Judasz w wierszach Oszajcy
48 Por. ks. M. W o l i c k i , Relacje osoby a jej samorealizacja, Wydawnictwo Archidiecezji
Przemyskiej, Przemyśl 1999, s. 250-265.
49 W. O s z a j c a , Rozmyślajmy dziś..., Pallottinum, Poznań 1991, s. 23n.
50 T e n ż e , Juda, s. 69.
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nie jest ukazany jako człowiek odrzucony, łecz jako współuczestnik ofiary
Chrystusa.
Oszajca unika obrazu surowego Boga. Zbawienie - pisał w eseju o poezji
Ryszarda Krynickiego - „polega [...] nie tylko na rozprawieniu się ze złem, ale
przede wszystkim na tym, że Bóg dzieli los człowieka. Zżywa się tak z człowie
kiem, że dzieli z nim jego los. Całkowicie”51. Poeta szuka usprawiedliwienia dla
postępku Judy; postrzega jego czyn w perspektywie Bożej miłości, która niwe
czy wszelkie zło. Tak jest choćby w wierszu Hakeldama:
sznur się zerwał
nie udźwignął rozpaczy
cięższej od sprzedanej krwi
choć pomniejszonej
0 te trzydzieści monet
1 o słowo
przyjacielu52

Utwór jest komentarzem do zapisanych w Biblii ostatnich faktów z życia
Judy, a zarazem próbą świeżego spojrzenia na jego śmierć. Niemal każdy wer
set uzyskuje tu sens inny niż ten, który jest utrwalony w tradycji, ukazuje
w odmiennym świetle winę Apostoła, na której zgładzenie składają się kolejno:
jego rozpacz z powodu wyrządzonego zła, zadośćuczynienie, a wreszcie przy
jaźń samego Jezusa, która nie została cofnięta nawet w obliczu zdrady. Jezus
nie utożsamia człowieka z jego nieprawością, gdyż jest „przyjacielem celników
i grzeszników” (Łk 7,34). W ten sposób śmierć Judy również zostaje ogarnięta
paschalnym zwycięstwem. Ofiara Chrystusa wyprzedza zarówno zasadzkę, któ
rą szatan zastawił na Apostoła, jak i jego grzech, dlatego Juda wyznaje:
owszem
ten inny
sądził że ma mnie w swojej ręce
i tak było
gdyż tak powinno było być
do czasu
on mnie wchłonął przed innym53

Oszajca wyraźniej niż Rostworowski i Brandstaetter odchodzi od tajemni
czej dwoistości w portrecie Judasza. Nie obawia się zestawiać Judasza z Pio
trem, gdy wzmiankuje, że obaj „z własnej i nie własnej woli / wyszeptują
Ewangelię / z nieśmiałością ludzi odważnych”54. Próbuje ukazać jego więź
z Jezusem jako nacechowaną szczególnym rysem intymności. Miejsce, które
51 T e n ż e ,
52 T e n ż e ,
53 T e n ż e ,
54 T e n ż e ,

Zbawić śmierć, „W drodze” 1992, nr 2, s. 40.
Łagodność domu, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1984, s. 39.
Juda, s. 71.
Kuszenie, w: tenże, Mnie się nie lękaj, s. 79.
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zajmuje Juda w gronie Apostołów, jest niepowtarzalne i szczególnie cenne. Jest
on bardzo blisko Jezusa, w Naszyjniku Umiłowanego ukazany jest jako „czarna
perła / wśród słonecznych pereł dwunastu”55. Swą poetycką myśl o Judaszu
prowadzi ostatecznie w kierunku apokatastazy56, jak w wierszu kiedy już
wszystko było osądzone:
Kiedy już wszystko było osądzone
aniołowie pakowali walizki na urlop
diabeł w nowym piekle
z nowego bólu jeszcze nie ryczał
stanął przed tobą
Judasz
wyplątał się z kępki włosów
na swoim policzku
wypełzł ze zmarszczki pod okiem
z miejsca gdzie cię pocałował
i sąd rozpoczął się od nowa
powrócił marnotrawny brat
trzeba się radować
a że radość zbawionych
była zbyt mała
jak na powrót Judasza
aniołowie zostawili walizki
i z rozstajnych dróg nieba i piekła
zwołali potępionych
rozpoczęto ucztę
diabły śpiewały pieśń nad pieśniami
Judasz weselał
i ty weselałeś57

W poezji tej nie wygasa nadzieja na powszechne zbawienie. Judasz to
„marnotrawny brat”, który po sądzie ostatecznym, ku wielkiej radości wszyst
kich jedna się z Mistrzem i wraca do wspólnoty. Sąd ostateczny jest tu wyzwo
leniem od wszystkiego co negatywne, nie zaś momentem nieodwołalnego po
działu na zbawionych i potępionych. Działanie Boga dosięga dobrych i złych
(nawet szatanów!), przezwyciężając definitywnie wszelką niegodziwość. Zba
wiciel nikogo nie pozbawia swej miłości. Etyka rewanżu i odpłaty za winy
odsłania w tej poezji swą kruchość i ułomność wobec współczucia dla tych,
którzy odeszli i pobłądzili. Chrystus z wiersza to wszak ten, który zmartwych
wstał. Jego moc Odkupienia jest silniejsza niż ludzkie nieposłuszeństwo; na
staje harmonia, jedność i solidarność, czego obrazem jest uczta. Przebaczenie
55 T e n ż e , Naszyjnik Umiłowanego, w: tenże, Mnie się nie lękaj, s. 76.
56 „Wiem, że w Kościele zachodnim ten kierunek teologicznego myślenia jest podejrzany, ale
ja nie piszę teologicznego traktatu, ale miejmy nadzieję, wiersze”- z listu o. W. Oszajcy do autora
artykułu.
57 Wiersz pochodzi z tomu Z głębi cienia, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1981, s. 73.
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obejmuje wszystkich. Jezus pamięta o każdym zagubionym, a przez to nieszczę
śliwym stworzeniu, a swoją łaską obejmuje nawet tych, których zło zdaje się być
nieodwołalne. Dopiero wraz z powrotem do Chrystusa Judasza - największego
grzesznika - zbawienie osiąga swój cel. Radość człowieka staje się radością
Boga.
*

Wiek XX był w literaturze okresem ponownego odkrycia Judasza oraz
prób rozświetlenia jego tajemnicy. Chociaż ten nieszczęśliwy i zagadkowy
Apostoł od bardzo dawna stanowił obiekt zainteresowań artystów parających
się różnymi rodzajami sztuk58, to niewątpliwie w ciągu ostatniego stulecia prze
stał być traktowany jedynie jako marginalna postać w pasji Chrystusa, uzyskał
pewną samodzielność i stał się symbolem człowieka uwikłanego w misterium
grzechu oraz w trudne zmagania o kształt swej egzystencji.
Toczona przez wieki dyskusja na temat Judasza ujawniła w ostatnim stule
ciu (przynajmniej w literaturze) dużą polaryzację stanowisk. Judasz przestał
być przykładem demonicznego zdrajcy, dogodnym celem ekspresji nienawiści
wobec innowierców bądź przeciwników politycznych czy wreszcie złoczyńcą,
którego przestępstwo uwydatnia wielkość odkupieńczej miłości Boga. Stało się
jasne, że o tajemnicy Judasza należy mówić siłą sztuki, która potrafiłaby sięgnąć
w tajniki ludzkiego ducha. Dwudziestowieczni pisarze unikają więc prostej
typologizacji, zmierzają nie tyle do potępienia Apostoła, ile do zrozumienia
jego ukrytych motywacji i lęków. Wchodzą oni w polemikę z uproszczonym
wizerunkiem tej postaci, a przynajmniej próbują nadać jej głębszą interpreta
cję. Obraz Judasza, jaki wyłania się z utworów literackich ostatniego stulecia,
jest często skomplikowany i wieloznaczny. Tragiczny Apostoł nie sytuuje się
bezproblemowo w historii naznaczonej grzechem i demonizmem, choć podlega
wyraźnym wpływom szatana. Staje się za to symbolem typowych dla epoki
dylematów i poszukiwań, a także głębszego rozumienia posłannictwa Chrystu
sa i dziejów Zbawienia. We współczesnych ujęciach literackich Judasz coraz
częściej przestaje być prymitywnym złodziejem i zdrajcą. Nacisk pada bardziej
na jego zapał patriotyczny, który przesłania mu istotę posłannictwa Jezusa oraz
na tragiczny wymiar decyzji w odniesieniu do Mistrza - decyzji motywowanej
pragnieniem Jego wywyższenia bądź dobrem narodu59.
Wspomniani wyżej autorzy uzupełniają niedookreślony w Ewangeliach his
toryczny kontekst życia Judasza oraz jego psychologiczną sylwetkę. Jest on
58 Ciekawe informacje na temat obrazu Judasza w różnych typach sztuki oraz w tradycji
kościelnej na przestrzeni dwudziestu wieków zawiera książka P. Dinzelbachera Judastraditionen,
Selbstverlag des ósterreichischen Museums fur Volkskunde, Wien 1977.
59 Wydobywa to szczególnie Rostworowski, a także Maliński w przywołanym na wstępie
opowiadaniu.
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ukazany przez nich jako ostatni i „najmniejszy” z Apostołów, ale nie z powodu
swej niegodziwości, lecz osamotnienia i biedy, podobnie jak Judasz z wiersza
Ryszarda Krynickiego Podróż pośmiertna (III), w którym poeta z goryczą
zauważył:
Judasza [...]
nikt nie zechciał nawet ukrzyżować
więc się powiesił na sznurze zajętego telefonu zaufania60

60 R. K r y n i c k i , Organizm zbiorowy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 73.

Aleksander KOPIŃSKI

SPOTKANIE*
Obowiązek wierności swojej ojczyźnie i swojej epoce, które każdemu zostają
niejako zadane, zyskuje jeszcze większą wagę w chwilach trudnych doświadczeń,
gdy nasila się pokusa zdrady. ,, Żyć w takim świecie? - pyta młody pisarz w imie
niu swych wyobrażonych polemistów - Przeżyć naprawdę rzeczywisty, dosłowny
koniec świata?”. Odpowiedź jest oczywista: takf ponieważ obojętnie o jaki mo
ment dziejów by chodziło, zawsze jest to nasz świat, świat, „w którym przywy
kliśmy żyćH i co chyba najważniejsze - świat, któremu „zawdzięczamy siebie!”.
To, co wzmacniało mnie, dla ciebie było śmiertelne.
Żegnanie epoki brałeś za początek nowej,
Natchnienie nienawiści za piękno liryczne,
Siłę ślepą za dokonany kształt.
Czesław Miłosz, Przedmowa [do Ocalenia] (1945)
czy uciekną z krzykiem przenikliwym,
czy tylko zaśmieją się głupowato.
Zdzisław Stroiński, Warszawa [wersja druga] (1943)

Legendarny już okupacyjny spór Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskie
go nigdy nie został szczegółowo opisany. Przez lata mówiły o nim dotąd głów
nie aluzje, rozsiane we wspomnieniach i esejach noblisty, oraz ogólnikowe
wzmianki wielu badaczy i krytyków polskiej literatury współczesnej. Początek
recepcji tego sporu datuje się dopiero od momentu wydania w roku 1972 części
szkiców Trzebińskiego w tomie jego prozy Kwiaty z drzew zakazanychff gdzie
znalazły się także pamflet Udajmy| że istniejemy gdzie indziej oraz pierwsza,
jeszcze znacznie okrojona edycja Pamiętnika. Powołując się na owe teksty,
historycy literatury badający okres drugiej wojny światowej zaczęli odtąd wspo
minać o skandalu, jaki wywołał młody pisarz, „rzucając wyzwanie «panom
humanistom», a przede wszystkim klerkizmowi Czesława Miłosza, którego

Tekst jest wersją rozdz. 2. pracy Ludzie z charakterami O okupacyjnym sporze Czesława
Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego. Zob. także rozdz. 1.: Starzec i dziarscy chłopcy, „Arcana” 2003,
nr 1; rozdz. 3.: Klerk pośród szaleńców, „Fronda” 2003, nr 30; rozdz. 4a: Metoda wiary i pokusa
czystej intencji, „W drodze” 6(2003); rozdz. 4b: Między historią a wiecznością, „Topos” 2003, nr 6
(73). Całość ukaże się niebawem jako książka nakładem Biblioteki Frondy.
1
A. T r z e b i ń s k i , Kwiaty z drzew zakazanych. Proza, oprać. Z. Jastrzębski, Instytut Wy
dawniczy PAX, Warszawa 1972.
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propaganda idei demokracji tak Trzebińskiego drażniła”2. W szkicach omawia
jących konspiracyjne dyskusje literackie obszernie cytowano słowa Trzebiń
skiego skierowane „do inteligencji polskiej, a szczególnie do takich jej przed
stawicieli jak Czesław Miłosz, obserwujący z dystansem rzeczywistość okupa
cyjną”3. Z konieczności jednak mogła to być recepcja li tylko fragmentaryczna,
jako że wciąż brakowało w niej drugiego najważniejszego ogniwa, czyli tekstu
odczytu, jakim Miłosz sprowokował młodego SiN-owca do podjęcia polemiki.
„Niektóre z nich - pisał autor Rodzinnej Europy o swoich wojennych szki
cach - ogłosiłem po wojnie; inne, jak atak na Andre Gide’a, wolałem zostawić
w rękopisie, jako zbyt obsesyjne”4. Niestety, to właśnie ten tekst stanowił punkt
zapalny owej kontrowersji, o której autorzy wspomnień na temat pokolenia
wojennego napomykali w sposób ogólnikowy („Drażniły go [Trzebińskiego]
wyważone poglądy Miłosza”5), a którą badacze kwitowali nieznośnie banalny
mi komentarzami („Trzebiński był rzecznikiem żarliwego zaangażowania, Mi
łosz chłodnego dystansu”6). Pełniejszy obraz tego sporu, a zatem i możliwość
jego bardziej szczegółowego badania pojawiły się dopiero z chwilą publikacji
tomu wojennych esejów Miłosza Legendy nowoczesności, w roku 19967. Trzy
lata później światło dzienne ujrzał zbiór wszystkich szkiców literackich Trze
bińskiego8, w roku 2001 zaś - drugie, samodzielne i już niemal kompletne
wydanie jego dziennika9. Niniejszy szkic jest próbą rekonstrukcji i wstępnej
analizy okupacyjnej dyskusji tych pisarzy.
„Bojarski, Trzebiński, Gajcy szanowali bardzo poezję Miłosza [...], ale nie
zgadzali się z jego diagnozami kulturowymi - pisze w swej fundamentalnej
monografii pokolenia wojennego Paweł Rodak - Dlatego kiedy na jednym
z pierwszych spotkań z autorem Trzech zim usłyszeli zamiast poezji tekst eseis
tyczny, nie wahali się [...] w odpowiedzi na prośbę o opinię, napaść na autora,
zarzucając go całą masą uwag krytycznych” . Ów wieczór autorski, na którym
dwudziestoparoletni poeci, redaktorzy konspiracyjnego pisma „Sztuka i Na
ród” prawdopodobnie po raz pierwszy osobiście zetknęli się ze starszym od
M. J a n i on, Wojna i forma, w: taże, Płacz generała. Eseje o wojnie, Wydawnictwo Sic!,
Warszawa 1998, s. 56.
3 M. S t ę p i e ń , Konspiracyjne dyskusje literackie (1939-1945), „Pamiętnik Literacki” 1977,
nr 3, s. 84.
4 Cz. M i ł o s z, Rodzinna Europa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994, s. 234.
5 L. M. B a r t e l s k i , Cień wojny. Eseje, Czytelnik, Warszawa 1983, s. 100.
6 J. Ma r x , Dwudziestoletni poeci Warszawy, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1994, s. 570.
Zob. Cz. M i ł o s z, Legendy nowoczesności Eseje okupacyjne. Listy-eseje Jerzego Andrze
jewskiego i Czesława Miłosza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996.
fi
Zob. A. T r z e b i ń s k i , Aby podnieść różę. Szkice literackie i dramat, oprać. M. Urbanow
ski, Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, Warszawa 1999.
9 Zob. t e n ż e , Pamiętnik, oprać. P. Rodak, Iskry, Warszawa 2001.
10 P. R o d a k , Wizje kultury pokolenia wojennego, Wydawnictwo Funna, Wrocław 2000,
s. 261 n.
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nich o dekadę Czesławem Miłoszem, odbył się 21 marca 1942 roku w mieszka
niu Aliny Karpowicz, koleżanki redaktorów konspiracyjnej „Sztuki i Narodu”
z polonistycznego kompletu, na willowym Służewie, ówczesnych peryferiach
Warszawy. Miłosz czytał wtedy swój nowy szkic Zupełne wyzwolenie o Andrć
Gidzie, który po raz pierwszy ukazał się w druku dopiero po pięćdziesięciu
latach w zbiorze esejów okupacyjnych zatytułowanym Legendy nowoczesności.
Już na blisko dwa miesiące przed tym spotkaniem Andrzej Trzebiński
wspomina w Pamiętniku o wieczorze autorskim Miłosza i zapewne chcąc się
doń dobrze przygotować, w swoim „programie tygodnia” umieszcza punkt:
„skomunikować się z irzykowskim i suchodolskim”11. O nerwowym oczekiwa
niu na ten dzień wiele mówi również wzmianka w przeddzień odczytu: „jutro
miłosz”12. Jednak następnego wieczoru, bezpośrednio po wyprawie na Służew,
Trzebiński wyraża swój zawód: „miłosz rozczarował mnie. dyskusja po jego
artykule miała gorzki smak groteski, to nie jest człowiek inteligentny, zdolny
itp. jest niewątpliwie niecodzienny, wierzy silnie w pewne rzeczy, to nie ulega
wątpliwości, ale przytłacza go poczucie odpowiedzialności, rzeczywistość, pa
dało nazwisko brzozowskiego”. I chyba z lekkim poczuciem winy dodaje na
koniec: „ogólne poczucie niesmaku, zachowywaliśmy się lekceważąco”13.
Komentując tę pamiętnikową relację już z perspektywy lat osiemdziesią
tych, Lesław Bartelski, który związał się ze środowiskiem SiN-owców w okresie
późniejszym, więc mógł znać sprawę tylko z opowiadań kolegów (w głośnej
Genealogii ocalonych o sporze z Miłoszem nawet nie wspomniał!), pisał: „Czy
brać poważnie te stwierdzenia? Przebija z nich jakby żal czy pretensja, że nie
wszystko poszło po jego [Trzebińskiego] myśli. Niepohamowany, w miarę apo
dyktyczny i nieopanowany, miotający się w sprzecznościach, pragnął całok
ształt spraw ogarnąć naraz. Tego rodzaju postępowanie nie jednało mu przy
jaciół, u Miłosza wyrobi nawet poczucie pewnego urazu [...] Spotkanie zakoń
czyło się raczej wzajemną antypatią”14.
Słowa o urazie, jakiego doznał wówczas autor Trzech zim , może potwier
dzać jedno z powojennych wspomnień Miłosza - szkic Strefa chroniona, w któ
rym pisał o środowisku SiN-u oraz o „instytucji podziemnych odczytów z dys
kusją”: „gdyby nie sytuacja okupacyjna, nic nie zachęcałoby mnie do zawiera
nia znajomości z taką grupą. [...] Niestety, na luksus wyraźnych podziałów, jak
w warunkach normalnych, kiedy stowarzyszamy się, z kim chcemy, nie można
było sobie pozwolić, i właśnie to kiszenie się razem postaw i światopoglądów
sprzecznych, jak u ludzi zamkniętych w jednej celi, stanowi o aurze koszmaru
w Warszawie podziemnej. Gdyż te postawy nie mogły ścierać się otwarcie i na
11 T r z e b i ń s k i , Pamiętnik, s. 59 (w cytatach zachowano pisownię oryginału).
12 Tamże, s. 73.
13 Tamże, s. 74.
14 L. M. B a r t e l s k i , Pieśń niepodległa. Pisarze i wydarzenia 1939-1942, Wydawnictwo Li
terackie, Kraków 1988, s. 446n.
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każdym kroku czyhała dwuznaczność, stąd pochodząca, że szantażowano się
wzajemnie racją nadrzędną. [...] Na tych zebraniach odbywało się wspomniane
kiszenie się światopoglądowe, jako że wyraźnego zarysowania stanowisk brak
ło, nieraz dlatego, że jawność myśli nie była ani wskazana, ani bezpieczna”15.
Co wydarzyło się tamtego wieczoru? Przyjrzyjmy się bliżej tekstowi Miło
sza i polemicznej odpowiedzi Trzebińskiego.

GIDE, BERGSON I INNI FASZYŚCI
W swoim odczycie-eseju Czesław Miłosz zinterpretował twórczość Andrć
Gide’a jako jeden z fenomenów szerszego zjawiska, które określił jako „wielkie
nasilenie tendencyj antyracjonalistycznych” w kulturze Zachodu. „Punktami,
które znaczą tę antyracjonalistyczną kampanię, były: wzrastająca popularność
Nietzschego, odkrycie Dostojewskiego przez Europę, pojawienie się Bergsona,
wreszcie działalność Jamesa”. Autor Lochów Watykanu utrzymywał, że nietzscheanistą stał się zanim jeszcze przeczytał dzieła niemieckiego filozofa, a za
jego największy wkład w myśl europejską uważał postawienie pytania o możli
wości jednostki. Świadomą czy też nieświadomą przesłanką takiego myślenia
jest - zdaniem Miłosza - to, że „cel działalności poszczególnego człowieka nie
leży poza nim [...], ale on sam jest sobie celem. Że żadne prawidło moralne,
żadna umysłowa konstrukcja nie mogą mieć nad nim władzy, gdyż powstają
z niego, on sam je tworzy na miarę własnej siły”16. W ten sposób filozoficzna
koncepcja człowieka, w której za najwyższe ludzkie atrybuty uznaje się dążenie
do poznania obiektywnej prawdy i wypełnienia moralnych powinności, zostaje
odrzucona na rzecz wizji, w której dominujące znaczenie przypisuje się woli
i możliwości własnego rozwoju.
W literaturze celem staje się ukazywanie człowieka jak najpełniej: dla
Gide’a znaczy to „ukazywać sprzeczności, fermenty zmieniających się idei,
stanów i pragnień. [...] Idee jednak, a więc ta strona człowieka, którą da się
ująć myślowo - to drobna zaledwie cząstka. Prawdziwszą częścią duszy ludzkiej
są oceany woli i namiętności”. Nobilituje się więc teraz Nietzscheańską „wolę
mocy” albo „wolę wierzenia”, którą amerykańscy pragmatyści tłumaczą ludz
kie doświadczenia religijne, a więc „pierwiastki z dziedziny już nie poznania,
ale czynu”. Zarazem jednak rozum, sprowadzony do roli narzędzia woli, „po
sługującej się nim chytrze dla osiągnięcia swoich celów, [...] traci ostatecznie
poważanie”17. Skoro nowym suwerenem ludzkiej duszy ogłoszono wolę, nie
uchronny stał się upadek tradycyjnej moralności, która opierała się na prze
15 Cz. M iło s z , Ogród nauk, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1986, s. 141n.
16 T e n ż e , Legendy nowoczesności, s. 56.
17 Tam że, s. 57.

Spotkanie

339

konaniu, że czyniąc dobro i unikając zła, szanujemy ład ustanowiony przez
Stwórcę świata i żyjemy w pokoju z bliźnimi, za co po śmierci czeka nas na
groda w postaci wiecznego życia w szczęściu, a także zakładała, że z pomocą
rozumu w każdej sytuacji można odróżnić dobro od zła. Wobec odrzucenia
racjonalizmu cała ta wyrosła z chrześcijańskich korzeni etyka ulega przewar
tościowaniu, teraz bowiem największym złem i nieszczęściem, jakie może nas
spotkać, jest „skrzywienie życia” , następujące gdy „powłoka wierzeń i poglą
dów staje się za ciasna, [...] a człowiek nie umie zdobyć się na zerwanie pęt”.
Okazuje się natomiast, że szczęście to „rozrost, życie wolne - to wciąż zrzucać
skórę jak wąż i przybierać nową, to nie bać się przeczyć samemu sobie”18.
W interpretacji Miłosza powieściowi protagoniści filozofii Gide’a ilustrują
postulowaną przez Nietzschego w jego dziele Z genealogii moralności postawę
amoralizmu: chcą, by ich czyny były oceniane jak w domniemanej epoce presokratejskiej - „poza diabelskim dobrem i złem”, które to wartości cechują
„moralność niewolników” - jako „liche”, czyli właściwe sługom, lub też jako
„godne”, „pańskie”. Lafcadio, bohater Lochów Watykanu, „wyrzuca z pędzą
cego pociągu nie znanego sobie staruszka - nie ma w tym żadnego celu, zbrod
nia nie przyniesie mu najmniejszej korzyści. Dokonuje tego, aby przekonać się,
czy możliwy jest «act gratuit», a więc akt niezależny od jakichkolwiek determi
nant, najwyższe potwierdzenie absolutnej wolności człowieka”19. Zarazem jed
nak - dodajmy - trudno nie zauważyć, że poprzez groteskowość swojego czynu
Lafcadio staje się raczej karykaturą Nietzscheańskiego „pana” niż jego egzemplifikacją.
Czytając o odwadze przeczenia samemu sobie jako głównej zasadzie mo
ralności, łatwo możemy dostrzec, że tak przedstawiana przez Miłosza filozofia
Andrć Gide’a jest też dosłownym przeciwieństwem Conradowskiej etyki wier
ności i honoru, podobnie jak Podróż do Konga okazuje się odwrotnością czy
wręcz niezamierzoną parodią Jądra ciemności. Afrykańskie dzienniki Gide’a to
„portret francuskiego mieszczanina w podróży. [...] Ze swojej lektyki ogląda on
tubylców, odkrywa nadużycia administracji, boleje nad nimi, ma odwagę bez
względnie je napiętnować”, niemniej jednak ta postawa robi na Miłoszu „od
pychające wrażenie, jakie budzi humanitaryzm współczujący z wyżyn, humani
taryzm uprzywilejowanych”. Autor Legend nowoczesności przeciwstawia Gide’owi Josepha Conrada, który „na Kongo spojrzał oczami marynarza, oczami
człowieka trudu [...] i dojrzał - piekło”20. Według Miłosza, „Gide - jak sam to
przyznaje - nigdy nie musiał pracować ciężko na chleb powszedni”21 i być może
właśnie dlatego „jego zachwyty i rozczarowania są zachwytami i rozczarowa
18 Tamże, s. 57n.
19 Tamże, s. 43.
20 Tamże, s. 54.
21 T am że, s. 53.
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niami starej damy z towarzystwa dobroczynności - równie wzniosłe, górne
i pozbawione wiedzy o życiu codziennym”22.
W tym miejscu naszkicować trzeba szersze tło tej, wyrażonej przez Miłosza
pośrednio, akceptacji postawy Conradowskiej. Jej istotnym kontekstem wydaje
się bowiem, po pierwsze, opisana niegdyś przez Jana Józefa Szczepańskiego w tekście o „Conradzie mojego pokolenia” - fundamentalna rola, jaką autor
Lorda Jima odegrał w formowaniu postaw patriotycznych i intelektualnych
wojennej generacji23, oraz - wynikający bezpośrednio z tego faktu - głośny
powojenny spór Marii Dąbrowskiej z Janem Kottem, po drugie zaś - mało
znana do niedawna wojenna polemika samego Miłosza z conradyzmem.
W szkicu O laickim tragizmie, pisanym tak jak Legendy nowoczesności
w latach 1942-1944, Kott atakował „ostatniego moralistę mieszczaństwa” za
propagowanie „zawodowej moralności kapitanów okrętów” z ich „heroizmem
głupoty”, który nakazuje „ślepe posłuszeństwo wielkim armatorom tego świa
ta”: „Conradowska wierność samemu sobie jest wiernością niewolników, nie
wolnikiem jest bowiem ten, kto słucha pana, którym pogardza, i troszczy się
jedynie o swą wewnętrzną prawość”24. Z kolei Dąbrowska, doskonale zdając
sobie sprawę, że „Kott, rozprawiając się z «wiernością» Conrada, rozprawia się
z «wiernością» bohaterską Polski Podziemnej, walczącej przez pięć i pół lat
z Niemcami”, wystąpiła w obronie zarówno filozofii polsko-angielskiego pisa
rza, jak i dobrego imienia konspiratorów z Armii Krajowej: „Ani żołnierze
z AK, ani wszyscy Polacy, którzy z bezprzykładnym męstwem narażali się
i ginęli, a w końcu rzucili na szalę nawet los najukochańszej stolicy, nie byli
głupcami, którzy ślepo słuchali takich czy innych nakazów. Ci wielotysięczni
żołnierze i cywile walczyli o Polskę rzeczywiście wolną i rzeczywiście demok
ratyczną”25. Na przełomie 1945 i 1946 roku takie polemiki były jeszcze możli
22 Tamże, s. 55.
Zob. J. J. S z c z e p a ń s k i , W służbie Wielkiego Armatora, w: tenże, Przed nieznanym
trybunałem, Czytelnik, Warszawa 1975. Wspomnieć tu należy także wieloletni spór Miłosza ze
Szczepańskim, jako autorem opowiadania Koniec legendy, w którym opisał on sylwestra roku
1944 w Goszycach i ówczesne dyskusje poety Wielgosza z partyzantem Szarym. Na ten temat
zob. J. T r z n a d e l , Spojrzeć na Eurydykę. Szkice literackie, Wydawnictwo Arcana, Kraków
2003, s. 291 n., 296n.; A. W e r n e r , Wysoko. Nie na palcach. O pisarstwie Jana Józefa Szczepań
skiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
24 J. K o t t , O laickim tragizmie (Conrad i Malrawc), w: tenże, Mitologia i realizm, PIW,
Warszawa 1956, s. 166,210,216n.
M. D ą b r o w s k a , Conradowskie pojęcie wierności, w: taże, Szkice o Conradzie, oprać. E.
Korzeniewska, Czytelnik, Warszawa 1974, s. 156. W Pamiętniku Trzebińskiego (s. 240) znajdujemy
wzmiankę o intensywnych przemyśleniach na temat twórczości Josepha Conrada, natomiast w oku
pacyjnym dzienniku jego gimnazjalnego kolegi, Jana Tarłowskiego, zachowała się lista książek
polecanych mu przez przyszłego redaktora SiN-u, wśród których figurują Lord Jim i Wykolejeniec
(zob. Z pamiętnika Giovanniego, w: W gałązce dymu, w ognia blasku... Wspomnienia o Wacławie
Bojarskim, Tadeuszu Gajcym, Onufrym Bronisławie Kopczyńskim, Wojciechu Menelu, Zdzisławie
Stroińskim, Andrzeju Trzebińskim, oprać. J. Szczypka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
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we, lecz trudno dzisiaj zapomnieć, że Kottowa retoryka „pojęć jak cepy” była
tylko wstępem do masowych aresztowań byłych akowców i zbrodni sądowych
na ich dowódcach.
Mimo jednak że w eseju o Andre Gidzie Miłosz zdecydowanie opowiedział
się po stronie autora Jądra ciemności,| to we wcześniejszym tekście, opubliko
wanym jeszcze wiosną 1940 roku w Wilnie, po wrześniu 1939 czasowo „odstą
pionym” Litwinom przez Sowietów, odrzucał on wierność i obowiązek wobec
zbiorowości jako wytwory systemów filozoficzno-politycznych, które „wprowa
dzają swoich żołnierzy w stan [...] ideologicznego pijaństwa”26. Wyprzedzając
na chwilę tok naszego sprawozdania z odczytu o Gidzie, zauważmy, że po
dobne - zaczerpnięte z Idei Brzozowskiego - sformułowanie, iż myśl „ma być
czymś więcej niż porcją rumu, rozdawaną żołnierzom przed bojem”, posłuży
Miłoszowi w Zupełnym wyzwoleniu do przedstawienia marksizmu jako filozofii
racjonalistycznej, w przeciwieństwie do doktryn faszystowskich, wyrastających
ze źródeł antyracjonalistycznych27. Natomiast w jednym z dużo późniejszych
esejów Miłosz przyznaje, że odwoływanie się do linii racjonalistycznej w kultu
rze Zachodu miało w czasie wojny „wyraźne polityczne znaczenie”28.1 rzeczy
wiście, ta tworzona na gorąco w roku 1942 interpretacja przyczyn cywilizacyj
nej katastrofy, jaką była wywołana przez nacjonalistyczne szaleństwo druga
wojna światowa, do złudzenia przypomina - opracowywane w tym samym
czasie, a propagowane już po „wyzwoleniu” Europy Środkowej przez Związek
Radziecki - tezy sztandarowych ideologów nowego porządku: Gyórgy Lukacsa, który swoje poglądy wyraził w Die Zerstórung der Yernunft [Zniszczeniu
rozumu]29, Tadeusza Krońskiego - twórcy Faszyzmu a tradycji europejskiej30
czy Jana Kotta - autora Mitologii i realizmu. Zastanawiające jest jednak, że
1977, s. 45). Również Tadeusz Sołtan wspomina, że w formowaniu się aksjologii pokolenia wojen
nego istotny punkt odniesienia stanowił zwłaszcza Lord Jim - powieść, „której popularność była
w tym czasie charakterystyczna, a która pobudzała jeszcze do rozważań nad dość abstrakcyjnie
traktowanym pojęciem odpowiedzialności i rolą osobistych moralnych decyzji” (T. S o ł t a n , Mo
tywy i fascynacje, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1978, s. 120). Na ten temat zob. także:
M. M ł y n a r s k a , Lord Jim w powstaniu warszawskim, w: Conrad żywy, red. W. Tarnawski,
B. Świderski, Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn 1957; Z. N a j d e r, Conrad w Polsce
w latach 1939-1957, w: Conrad żywy; S. Z a b i e r o w s k i , Recepcja Conrada w Polsce w latach
1939-1961 (zarysproblematyki), „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN”, 6(1968); t e n ż e ,
Conrad w oczach Polaków w latach drugiej wojny światowej, w: tenże, Conrad w perspektywie
odbioru. Szkice, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979.
26 Cz. M i ł o s z , Obowiązek, „Gazeta Codzienna” z 28 III 1940, przedruk: „Znak” 12(1997),
s. 57.
27 Por. t e n ż e , Legendy nowoczesności, s. 67.
28 T e n ż e , Ogród nauk, s. 145.
29 Zob. G. L u k 2 cs, Die Zerstórung der Vernunft. Der Weg des Irrationalismus von Schelling
zu Hitler, Anfban-Verlag, Berlin 1954.
30 Zob. T. K r o ń s k i , Faszyzm a tradycja europejska, w: tenże, Rozważania wokół Hegla,
PW N, Warszawa 1960.
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wraz z końcem tej fazy realnego socjalizmu, która zyskała miano okresu błę
dów i wypaczeń, koncepcje wojujących marksistów z lat czterdziestych i pięć
dziesiątych stosunkowo szybko utraciły swą niedawną atrakcyjność. Środowi
ska rewizjonistyczne chętniej sięgały do heterodoksyjnych poszukiwań twór
ców ze szkoły frankfurckiej, którzy „epokę pieców” postrzegali dokładnie od
wrotnie - właśnie jako efekt ekspansji rozumu, dążącego do opanowania zew
nętrznego świata, podporządkowania go ideałom racjonalności i utylitaryzmu31.
Warto więc zwrócić uwagę na fakt, że te późniejsze meandry dwudziestowiecz
nej myśli lewicowej nie wpłynęły na ukształtowaną już podczas wojny wizję
historiozoficzną autora Zniewolonego umysłu.
W cytowanym tekście o Conradzie Miłosz postuluje, by jedynym źródłem
zobowiązań moralnych był dla siebie samego pojedynczy człowiek. „Takie
potępianie obowiązku wobec zbiorowości, wyrażane w pięć miesięcy po katas
trofie Rzeczypospolitej [...] miało niepokojącą wymowę polityczną”32 - komen
tował ów wileński szkic Zdzisław Najder. Zauważmy więc jeszcze tylko, że
przeciwstawiając się Conradowskim imperatywom wierności, honoru i obo
wiązku wobec innych, przyszły autor Legend nowoczesności opowiadał się za
skrajnie indywidualistycznym modelem etyki, który to model w dwa lata póź
niej, pisząc o Gidzie, potępi. Wszystko to razem dowodzi, jak bardzo pogmat
wane, a w wielu przypadkach wręcz sprzeczne były poglądy Miłosza, zanim
poznał on Tadeusza Krońskiego i przeżył swój, jak to sam określa, przełom
w roku 1943. W istocie bowiem grunt pod „świętokradczy, brutalny akt”, jakim
Kroński przekonał autora Trzech zim do historycznych racji wschodniego mo
carstwa, był już od dawna gotowy: „Przed 1939 rokiem stanowi istniejącemu
nie dawałem żadnych szans i powinienem był zostać komunistą, cóż kiedy moja
świadomość tego, czym jest Rosja stalinowska, na to nie pozwalała”33. Ów
enigmatyczny „stan istniejący” to po prostu niepodległa Polska.
Wróćmy jednak do wiosny roku 1942 i Miłoszowego eseju Zupełne wy
zwolenie. Mimo zastrzeżeń, że „brzydka to rzecz i demagogiczna mierzyć
pisarza kontrastem jego dzieł z rzeczywistością”, Miłosz nie cofa się przed
stwierdzeniem, że „Gide jest pisarzem zgniłym”34. „Zgnilizna ta - mówi autor
Legend nowoczesności - to przybieranie w szatę piękności najbardziej jadowimm

„Destrukcja rozumu jest dziełem w treści i w zamyśle nienagannie stalinowskim” - pisał
Leszek Kołakowski w Głównych nurtach marksizmu, przytaczając też opinię Teodora Adorno,
który nazwał tę pracę „destrukcją rozumu Luk£csa” Por. L. K o ł a k o w s k i , Główne nurty mark
sizmu. Powstanie - rozwój - rozkład, Aneks, Londyn 1988, s. 1016. Szerzej na ten temat zob.:
tamże, rozdz. „Georg Lukścs - rozum w służbie dogmatu” oraz „Szkoła frankfurcka i teoria
krytyczna”; M. H o r k h e i m e r , T. W. A d o r n o , Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne,
tłum. M. Lukasiewicz, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1994.
32 Z. N a j d e r, Niezakończony spór o Conrada, „Życie” z 27 XII 1999.
33 Cz. M i ł o s z , Rok myśliwego, Znak, Kraków 1991, s. 135.
34 T e n ż e , Legendy nowoczesności, s. 58.
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tych i zgubnych prądów myślowych, które przygotowały światowy kataklizm”,
a nieco dalej dodaje jeszcze dosadniej: „Ruchy faszystowskie zostały przygo
towane długą pracą szarlatanów myśli, mącicieli sumień”35. Oskarżycielski ton
Miłosza nie jest li tylko efektem braku sympatii dla autora Fałszerzy - tego
nieodrodnego syna hugenockich burgeois, „wyznawcy najskrajniejszego indy
widualizmu”, na starość snobującego się na „niby-komunistę”36. Jego powo
dem jest - jak zawsze zbyt późno zdobyta - wiedza współczesnego mieszkańca
Warszawy, że owe irracjonalne moce ukryte w człowieku, których odsłonięcie
miało dać mu maksymalną wolność, okazały się demonami plemiennego szo
winizmu, co wyzwolone z pęt rozumu, pustoszą i obracają w ruinę całą niemal
Europę37. Stawia Miłosz zatem retoryczne pytanie: „Czyż miecza, który trafił
w ręce szalonych, nie wykuły dzieła nowoczesnych romantyków, podrywają
cych wiarę w powagę myśli”38, z chwilą zaś, gdy ono zabrzmiało, trzeba po
żegnać się z mitem artysty czy klerka, kapłana prawdy i piękna, przebywają
cego z dala od spraw przyziemnych, w świecie platońskich idei, gdzie obcuje
z duchami dawnych mędrców. „Teraz, gdy myślę o Andrzeju Gide - pisze
autor Legend - przychodzi mi do głowy dziwaczna myśl, że niewiedza i boska
nonszalancja artystów potrafią zabijać i rujnować nie mniej skutecznie niż
zimny rachunek strategów. Delikatne ręce intelektualistów plamią się krwią
z chwilą, gdy spod nich wychodzi słowo niosące śmierć, chociażby zdawało się
im, że to jest słowo życia”39.
Katastrofalne w swych historycznych konsekwencjach błędy Gide’a i Nie
tzschego były jednak możliwe do uniknięcia, co powiększa jeszcze winę wszyst
kich twórców, popularyzatorów i fascynatów antyracjonalizmu. Równolegle
bowiem do filozofii Obermenscha, pragmatyzmu Jamesa i Bergsonowskiego
intuicjonizmu z jego apologią elan vital, na bazie tych samych „przekształceń
społecznych” zrodził się - według Miłosza - materializm dziejowy: „I on rów
nież, wychodząc z tych samych źródeł, traktuje wszelką ideę jako wytwór ludz
ki, jako narzędzie do działania”. Jednak mimo tego podobieństwa, materializm
dziejowy jest „śmiertelnym wrogiem kierunków odwołujących się do ślepej
energii”, w myśl bowiem tej koncepcji idee nie są dziełem jednostek, które
w ten sposób znajdują sankcję dla uzasadnienia swych działań i pragnień, lecz
podłożem ich powstawania jest „praca zbiorowości ludzkiej”. Tak więc - zdaje
się sugerować autor Legend nowoczesności - w filozofii Marksowskiej idee
zyskują atrybut prawdziwej obiektywności: nie są już pojmowane „po platońsku”, jako oderwane czy też wyabstrahowane z tego świata odwieczne formy
czy doskonałe wzory, a co za tym idzie - nie grozi im dialektyczna redukcja do
35 Tamże, s. 59.
36 Tamże, s. 53.
37 Por. tamże, s. 59.
38 Tamże, s. 62.
39 Tamże, s. 65n.
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postaci subiektywnych wyobrażeń, do czego w konsekwencji musiała doprowa
dzić filozofia idealistyczna. Idee mają odtąd trwały fundament w obiektywnym
dobru, jakim w rzeczywistości materialnej jest praca. Dlatego też, jeśli „dzia
łanie stwarza myśl”, a myśl ta nie jest złudzeniem, tylko posiada obiektywną
wartość i jest owocem ludzkiego wysiłku, to „ona z kolei, skoro już jest, ma być
prawodawcą”40.
Stąd właśnie wywodzi Miłosz różnice, które mimo wspólnych korzeni dzielą
faszyzm od marksizmu: „programy faszystowskie były dziwnie skromne, gdy
chodziło o zamierzenia, dające się ocenić rozumowo. Apelowały do uczucia,
wyobraźni”, podczas gdy w materializmie dziejowym „sprawdzianem staje się
cel obiektywny, przekształcenie rzeczywistości w określony przez myśl sposób”
i ze względu na ten cel wszelkie działania mogą być wartościowane jako po
stępowe bądź wsteczne41. Innymi słowy, totalizmy nacjonalistyczne są li tylko
manifestacją pierwotnych instynktów plemiennych i dlatego niezdolne są do
rozwóju, podczas gdy totalizm komunistyczny skierowany jest ku przyszłości,
w której mają się urzeczywistnić jego ideały społeczne. Miłosz nie wskazuje
żadnych dróg wyjścia z dialektycznej triady: racjonalizm-irracjonalizm-materializm. Kończąc swój esej, wspomina jedynie o „mozolnym budownictwie”,
jakie prawdopodobnie czeka Europę po zakończeniu wojny, dziś trudno jed
nak dociec, czy pisząc Zupełne wyzwolenie, autor miał na myśli coś w rodzaju
odbudowy według planu Marshalla lub według zasad współzawodnictwa pracy
w wyścigu do socjalistycznego raju, czy też tylko konstatował konieczność
podniesienia Starego Świata z ruiny duchowej oraz z tych gruzów najbardziej
dosłownych, w jakich legły jego miasta42.

HISTORYZM, CZYLI ZDRADA
Mimo dezynwoltury wobec autora Trzech zim , manifestowanej nie tylko
w trakcie służewskiego wieczoru, ale i w prywatnych zapiskach Trzebińskiego
(„szedłem przez ulice i deklamowałem kołysankę miłosza. ten miłosz zjeżdża na
psy”43), młody krytyk zdawał sobie jednak sprawę, że intelektualna uczciwość
wymaga, by „napisać parę słów miłoszowi. napisać ostro, ale żeby nareszcie
wiedzieli, że ta ostrość ma jakieś pokrycie”, gdyż w innym wypadku „byłoby to
od razu załatwienie samego siebie, ukręcenie sobie łba”44. Mimo wszystko
bowiem Trzebińskiego nie opuszczają chyba wyrzuty sumienia. W jego dzien
40 Tamże, s. 66n.
41 Por. tamże.
42 Tamże, s. 68.
43 T r z e b i ń s k i , Pamiętnik, s. 76.
44 Tamże, s. 101.

Spotkanie

345

niku pojawiają się kolejne „rehabilitacje miłosza”45, czemu trudno się dziwić,
skoro - co pośrednio sam przyznaje - w trakcie dyskusji po odczycie urządził
wraz z Wacławem Bojarskim bez mała publiczną awanturę, a tymczasem ma
nie lada kłopoty z daniem odporu autorowi Zupełnego wyzwolenia. „Miłosz na kartach Pamiętnika to nazwisko powraca teraz nieomal jak mantra - na jego
esej o gidzie miałem ochotę odpowiedzieć. [...] ale w gruncie rzeczy nie mam
czasu” . Czasu rzeczywiście Trzebiński potrzebował sporo, tekst Udajmy, ze
istniejemy gdzie indziej powstaje bowiem w prawdziwych bólach: „teraz męczę
się nad miłoszem”47 - pisze autor Pamiętnika jeszcze 20 czerwca 1942 roku,
a więc trzy miesiące po służewskim odczycie.
Wreszcie pod datami 22 i 26 czerwca Trzebiński odnotowuje wizyty u swego
ówczesnego mentora i niezmordowanego dyskutanta, sędziwego Karola Irzy
kowskiego, w trakcie których czytał i omawiał z nim napisany „po brzozowsku”48 artykuł o Miłoszu; „bardzo go pewne rzeczy złościły”49 - dodaje nie bez
satysfakcji. Zapewne w wyniku tych rozmów młody autor doszedł do wniosku,
że właściwie szkic ten nie mówi o postawie jednego tylko Miłosza, lecz jego tezy
z powodzeniem odnieść można i do ojca polskiego klerkizmu - „Lola” Irzy
kowskiego50. Wkrótce potem Trzebiński czyta swój tekst na spotkaniu u Onu
45 Tamże, s. 81,89.
46 Tamże, s. 99.
47 Tamże, s. 123.
48 Tamże, s. 124.
49 Tamże, s. 128.
50 Por. tamże. Jak podaje pierwszy edytor pism Trzebińskiego, Zdzisław Jastrzębski, inicjały
„C. M.”, którymi autor określał w rękopisie adresata swej polemiki, dopiero w drukowanej wersji
szkicu zmienione zostały na bardziej ogólnych „panów intelektualistów” (Z. J a s t r z ę b s k i, Li
teratura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsza
wa 1969, s. 74; Nota wydawnicza, w: T r z e b i ń s k i , Kwiaty z drzew zakazanych, s. 477). Znając
temperaturę relacji redaktora SiN-u ze spotkań z Irzykowskim, trudno nie podzielić żalu Lesława
Bartelskiego: „Szkoda jednak, że atakowany przez Trzebińskiego Irzykowski nie poświęcił tym
rozmowom i sporom ani linijki w swym dzienniku. Czyżby nie brał poważnie przeciwnika - on,
który cenił w istocie przeciwstawienie się jemu, a przynajmniej nie pozostawał w takich przypad
kach obojętny?” ( B a r t e l s k i , Pieśń niepodległa, s. 497). Faktem niestety pozostaje, że w zacho
wanych fragmentach okupacyjnego dziennika Irzykowskiego nie znajdziemy ani słowa o Trzebiń
skim. Być może jednak - jak sugeruje Bartelski (por. t e n ż e , Termopile literackie. Polska 1939-1945, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2002, s. 237) - echa tamtych sporów pobrzmiewają
w dużo późniejszej notatce z 9 lutego 1944 roku, gdzie Irzykowski pisze: „Klnę wojnę i tych, co ją
duchowo przygotowali, ale tych widzę jeszcze - kilka dziesiątków lat wstecz: Brzozowski, Czło
wiek, Historia, tworzenie historii, marksowskie «Die Philosophen haben die Welt verschieden
interpretiert, es gilt aber sie zu verandem», megalomania Czynu, która rosła i rozpowszechniała
się, lekceważenie Jednostki na rzecz Człowieka, teraźniejszości na rzecz przyszłości, samotności na
rzecz wspólnoty, indywidualizmu na korzyść uniwersalizmu millerowskiego. To jest mój pogląd,
może pogląd «starca», który nie może zapomnieć starych porachunków i ma swoją idće fixe. Ale
póki mogę, czemuż nie mam przynajmniej psioczyć” (K. I r z y k o w s k i, Dziennik, t. 2, Wydaw
nictwo Literackie, Kraków 2001, s. 586).
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frego Bronisława Kopczyńskiego, pierwszego redaktora „Sztuki i Narodu”:
„podobał się i wywołał zarzuty. Naturalnie! Trzeba siąść i poprawić”51 - od
notowuje z zadowoleniem. Ostateczna wersja pamfletu Udajmy, ze istniejemy
gdzie indziej ukazuje się w numerze 3-4 „Sztuki i Narodu”, datowanym na
sierpień-wrzesień 1942 roku.
Z zapisów w Pamiętniku wynika, że młody krytyk chciał najpierw wydać
walkę „pseudonaukowości” wywodów autora Zupełnego wyzwolenia oraz bro
nić „postawy emocjonalnej w sztuce”, jako że - jego zdaniem - i „prawdziwa
nauka jest także przeżyciem emocjonalnym”52. Inna notatka potwierdza, że
w szkicu Miłosza o Gidzie najbardziej wzburzyło krew redaktora SiN-u potę
pienie „tendencyj antyracjonalistycznych” w kulturze Zachodu: „to jest draż
niąca ślepota filozoficzna tak nie rozumieć irracjonalizmu, dla niego w sposób
bezsensowny prawda absolutna wiąże się z racjonalizmem, i po co wobec tego
znać w ogóle brzozowskiego, jeżeli się coś takiego później pisze?”53. Ostatecz
nie jednak młody krytyk tego wątku w swej odpowiedzi nie podjął.
W wystąpieniu autora Trzech zim Trzebiński zobaczył symbol postawy
współczesnych mu „panów intelektualistów”54 i opis dróg, „jakimi spaceruje
warszawska intelektualistyczna myśl «przeciętnie kulturalnego* człowieka .
Doświadczenie „kulturalnego kataklizmu”, którego świadkami są wszyscy
mieszkający w Warszawie A.D. 1942, „panów intelektualistów” skłania do
wniosku, że „w «takich czasach» współczesną rzeczywistością żyć nie sposób”,
wobec czego rodzi się myśl, aby cofnąć bieg dziejów, wrócić do chwili zanim
„Szatan zdjął maskę i ukazał się taki, jaki jest: irracjonalistyczny, pragmatystyczny, woluntarystyczny, potwornie silny”56. Jak to zrobić? „Odtworzyć w so
bie przeszłość [...] międzyludzkiego czasu kultury”57 - opisuje strategię swych
adwersarzy Trzebiński, w jego oczach bowiem poszukiwanie przyczyn piekła
współczesności w minionych dekadach i stuleciach rozwoju europejskiej kultu
ry jest li tylko ucieczką przed wyzwaniami chwili obecnej. „Warszawska myśl
intelektualistyczna [...] nie mogąc zaakceptować dnia dzisiejszego - widzi jedno
jedyne wyjście: ucieczkę w przeszłość”58.
Ocena ta nie wynika ze zwykłego niezrozumienia sensu i zadań Miłoszowego historyzmu. Jej podstawą jest delikatnie tylko zasygnalizowane przeko
nanie etyczne Trzebińskiego, że powołaniem człowieka jest bycie tu i teraz,
51 T r z e b i ń s k i , Pamiętnik, s. 131. W tym czasie ów powstający tekst występuje jeszcze pod
pierwotnym tytułem Będziemy udawać, że właściwie istniejemy gdzie indziej.
52 Tamże, s. 81.
53 Tamże, s. 99.
54 T e n ż e , Aby podnieść różę, s. 33.
55 Tamże, s. 36.
56 Tamże, s. 33n.
57 Tamże, s. 33.
58 Tamże, s. 35.
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w miejscu i w czasie, z których wyrasta, które go kształtują i których jest częścią.
Ten obowiązek wierności swojej ojczyźnie i swojej epoce, które każdemu zos
tają niejako zadane, zyskuje jeszcze większą wagę w chwilach trudnych do
świadczeń, gdy nasila się pokusa zdrady. „Żyć w takim świecie? - pyta młody
pisarz w imieniu swych wyobrażonych polemistów - Przeżyć naprawdę rzeczy
wisty, dosłowny koniec świata?”. Dla redaktora „Sztuki i Narodu” odpowiedź
jest oczywista: tak, ponieważ obojętnie o jaki moment dziejów by chodziło,
zawsze jest to nasz świat, świat, „w którym przywykliśmy żyć”, i co chyba
najważniejsze - świat, któremu „zawdzięczamy siebie!”. Tymczasem, według
Trzebińskiego, odpowiedź historycystów na to samo pytanie byłaby negatyw
na, gdyż celem ich badań nad dziejami cywilizacji europejskiej jest „zawrócenie
nurtu kultury”: „Zawinił pragmatyzm - a więc uniknąć go, wycofać się z prag
matyzmu. Zawinił także irracjonalizm nietzscheański — ? Ach, nie! Po co to
dzielić?! Uciec od razu z całego drugiego półwiecza XIX [wieku]” - tak autor
Polski fantastycznej referuje tezy odczytu Miłosza o Gidzie59.
Szyderstwo? Zapewne. Ale za tym szyderstwem stoi przekonanie, że źród
łem postawy Miłosza są „złudzenia świadomości kulturalnej” - by użyć okreś
lenia Stanisława Brzozowskiego, ulubionego autora Trzebińskiego: „Pęka zie
mia zygzakami czarnych błyskawic. Czy słyszycie dźwięk trąb archanielskich?
Grzmot wzywający na sąd? Nie. Nikt nie dmie w trąby, to my sami... sami
tylko”. Cała „apokaliptyka” czasu wojny okazuje się jedynie mistyfikowaniem
prawdziwego oblicza współczesności, wyolbrzymianiem realnej grozy do tego
stopnia, byśmy poczuli się „niewinni, nieodpowiedzialni, sterroryzowani samo
dzielnym, konsekwentnym dzianiem się świata”. Innymi słowy, historyzm ś la
Miłosz prowadzi do bierności. Zdaniem młodego SiN-owca, czas więc „otrząs
nąć się z Apokalipsy” i zdać sobie sprawę, że chwila obecna nie jest czymś tak
znowu absolutnie szczególnym. „Tak samo działo się w roku 1789 i w roku
1848, i w roku 1914, znacznie częściej nawet”, a jednak wiemy, że mimo wiel
kich ofiar i zmian, jakie przynosiły ludzkości minione wojny i rewolucje, żadna
z nich nie okazała się końcem świata, natomiast z dłuższej perspektywy widać,
że wpisują się one w logiczny ciąg dziejów. Skoro więc nic, co wydarza się
w historii, nie może stanowić jej zerwania, aby zaś zrozumieć przyczyny oraz
pozytywne i negatywne skutki poszczególnych wydarzeń, potrzebujemy czasu to naszym zadaniem jest zaangażowanie się w dokonujące się procesy dziejowe,
aktywne wpływanie na wykuwany już dzisiaj kształt przyszłości, bowiem „przy
szłość musi się różnić czymś innym niż numerami dat wyższymi od numeru
1942, przyszłość musi przestać się dziać, musi zacząć się tworzyć!”. Trzebiński
żąda więc, by polscy intelektualiści odrzucili podświadomie wyznawany deter
ministyczny pogląd, że „to świat nas stwarza, a nie my świat”; chce, by każdej
spadającej na nas „Apokalipsie” towarzyszyła „nasza ludzka Księga Genezis”,
59 Tam że, s. 34.
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czyli adekwatna odpowiedź na wyzwania chwili. Nieszczęście, upadek, znisz
czenie i zagłada winny bowiem stać się zarazem nowym początkiem, momen
tem odrodzenia do lepszego życia. I oba te procesy muszą dokonywać się
„jednocześnie, dosłownie każdego dnia”, a człowiekowi nie wolno biernie cze
kać na opatrznościową interwencję czy też - mówiąc mniej górnolotnie - przy
niesioną na obcych czołgach wolność, bo swą powojenną rzeczywistość musi on
zacząć budować już dzisiaj, w samym oku cyklonu: w Warszawie roku 194260.
Cała ta analiza i ów apel poczęte zostały oczywiście z ducha autora Idei
i Legendy Młodej Polski. Trzebiński w swojej twórczości eseistycznej pełnymi
garściami czerpał z „filozofii dojrzałości dziejowej” Brzozowskiego, nawiązy
wał do jego walki z „Polską zdziecinniałą” i z jej „bezdziejowością”, a dla
krytykowanych przez siebie tendencji w kulturze międzywojnia ukuł analogiczne pojęcie „Polski fantastycznej”. Być może także owo przekonanie o obowiąz
ku wierności i podjęcia zadania, którym jest nasza własna epoka, młody pisarz
przejął od swego mistrza, w którego pisanym na krótko przed śmiercią Pamięt
niku znajdujemy taki oto fragment: „Człowiek kulturalny nie może nauczyć się
myśleć biologicznie o swoim życiu, o samym sobie jako o czymś nie tylko
poważnym, ale niezmiernie rzeczywistym, w sensie, jaki uwydatnić chce
J[ohn] H[enry] N[ewman], gdy mówi, że ma tylko siebie i nie może siebie
odrzucić, bo nie miałby czym zastąpić. On sam już niewątpliwie rozszerzał to
i na życie zbiorowe (tekst, w którym mówi on o wyrzekaniu na swoją epokę
jako o słabości), i trzeba się przeniknąć tą myślą, a jest trudno ją nawet dobrze
zrozumieć: że nie możemy odrzucić swojej epoki, nie możemy odrzucić historii
- historii ludzkości jako ostatniego i najgłębszego dzieła, gdyż nie mielibyśmy
ich czym zastąpić. To tylko ma człowiek”61.
Wspomnienia o Trzebińskim i jego z kolei dziennik również obfitują w świa
dectwa intensywnej lektury i ciągłego wracania do dzieł Brzozowskiego ze
wszystkich okresów życia pisarza - oprócz już wymienionych między innymi
do Współczesnej powieści polskiej oraz Głosów wśród nocy - a także licznych
dyskusji „brzozowskich” z nauczycielem gimnazjalnym i uniwersyteckim, Sta
nisławem Adamczewskim, oraz z Karolem Irzykowskim62. Jak sam przyzna
wał, swoje Kwiaty z drzew zakazanych pisał Trzebiński z Samym wśród ludzi
w rękach, co dzień przez lekturę kilku stron powieści Brzozowskiego przygo
towując się do pisania własnej63. Drugą część dziennika redaktora SiN-u otwie
60 Por. tamże, s. 35n. „Nie, to nie jest żadna Apokalipsis. Gorzka, ciężka treść tych ostatnich
dni i tygodni” - będzie pisał Trzebiński w swym Pamiętniku (s. 154) rok później, latem 1943 roku,
w szczególnie trudnym dlań okresie po śmierci Bojarskiego i tragicznej wpadce kolegów z dowódz
twa Uderzeniowego Batalionu Szturmowego, jak gdyby sprawdzając na sobie samym własne postulaty z pamfletu przeciw Miłoszowi.
61 S. B r z o z o w s k i , Pamiętnik, oprać. O. Ortwin, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 70.
62 Por. T r z e b i ń s k i , Pamiętnik, s. 43,59, 69n., 128n., 151n.
63 Por. tamże, s. 177.
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ra słynny hołd dla Brzozowskiego z wielokrotnie cytowanym wyznaniem, że
jego Pamiętnik zawsze był dla młodego diarysty „najsilniejszą z pokus”64. Nie
przypadkiem też zapewne w pierwszym ważnym tekście polemicznym Trzebiń
ski posłużył się metodą interpretacyjną swojego mistrza. Skoro bowiem na
kartach własnego Pamiętnika drapował się on nieraz w szaty Mochnackiego
czy Rimbauda, wolno chyba podejrzewać, że występując przeciwko Miłoszowi,
podejmował we własnym wyobrażeniu tradycję zainaugurowanej przez Brzo
zowskiego - wówczas ledwie dwudziestopięciolatka - kampanii antysienkiewiczowskiej65.
Wróćmy jednak do polemiki Trzebińskiego z autorem Zupełnego wyzwo
lenia. Wycofanie się „panów intelektualistów” z teraźniejszości w sferę historii
idei i kultury, rezygnacja z działań praktycznych na rzecz poszukiwania sensu
dziejów to, wedle Trzebińskiego, efekt przerażenia i poczucia bezradności wo
bec dominujących nad całym Starym Kontynentem nazistów: „Po co jeszcze
stale babrać się w tej ideologii socjalnej, w polityce, nawet w rzeczywistości
życiowej! Kto tu cokolwiek może poradzić?!”. Nie mamy tu jednak do czynie
nia z normalną pod rządami terroru postawą wewnętrznej emigracji, w tej
aktualnej sytuacji intelektualiści dostrzegali bowiem przejaw znacznie bardziej
ogólnych reguł czy może wręcz praw metafizycznych: „Hitleryzm jest silny
i rozpętał zło. Wniosek: siła jest złem”. Skoro z założenia „wyklinamy wszelką
siłę, a więc i silną wolę”, to ideałem moralnym staje się człowiek słaby, uległy,
unikający narzucania komukolwiek swych praw, opinii czy obyczajów: „tym
jesteśmy lepsi, im jesteśmy słabsi. Powinno nas w ogóle nie być. Wtedy - ? Czy
ja wiem, co wtedy? Możliwe, że bylibyśmy świętymi na przykład”66.
Zasada niesprzeciwiania się złu okazuje się drogą do doskonałości dla
współczesnych intelektualistów, przekonanych - jak starożytni manichejczycy
i średniowieczni katarzy oraz kalwini i francuscy janseniści - że świat jest ze
swojej istoty skażony, a wszelkie ludzkie działania tylko pomnażają cierpienie.
Ucieczka od chwili obecnej w historyzm to także ucieczka w metafizykę, uda
wanie, że nie jest się teraz i tutaj, lecz gdzieś indziej - „w sferze bezwzględnej
racji”67. Odwołując się do pojęć religijnych i filozoficznych, redaktor SiN-u nie
chce jedynie uczynić swego szyderstwa z domniemanego eskapizmu Miłosza
i jemu podobnych bardziej zjadliwym. Mówiąc o „świętości” i „racji bezwzględ
nej”, Trzebiński pośrednio przyznaje: siłę, przemoc, zadawanie bólu trudno
uznać za coś dobrego. Są jednak sytuacje, w których musimy się do nich uciekać
w obronie własnego życia, wolności i godności. I mamy ku temu - zarówno jako
64 Tamże, s. 151.
65 Zob. S. B r z o z o w s k i , I smutek tego wszystkiego oraz Henryk Sienkiewicz i jego stano
wisko w literaturze współczesnej, w: tenże, Eseje i studia o literaturze, 1 .1, oprać. H. Markiewicz,
Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1990, s. 17-67.
66 T r z e b i ń s k i , Aby podnieść różę, s. 36.
67 Tamże, s. 37.
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jednostki, jak i narody - pełne prawo. W tak skomplikowanej i trudnej kwestii
metafizyka nie może ograniczać się wyłącznie do zakazu: „Nie zabijaj!”.
I, dodajmy, bynajmniej nie czyni tak doktryna chrześcijańska, ta bowiem aż
po dzień dzisiejszy nie tylko nie odmawia ludziom prawa do „uprawnionej
obrony” życia swojego i swoich bliskich oraz „wojny sprawiedliwej” w wypadku
naruszenia integralności państwa, ale uważa je wręcz za „poważny obowią
zek”68. W tym świetle gnostycka z ducha metafizyka „panów intelektualistów”
jawi się - i tak chyba odbierał ją Trzebiński - jako doskonałe alibi dla egoistów
i tchórzy: w praktyce oznacza ona przecież oczekiwanie w ukryciu na koniec
współczesnego kataklizmu. Tę fundamentalną różnicę postaw i racji dostrzegł
Miłosz po latach w swej najcieplejszej chyba wypowiedzi o SiN-owcach: „hitle
rowski terror zmuszał ich do skoku wstecz, w formację najpełniej ukształtowa
ną tj., w Polsce, romantyczną i mesjaniczną. [...] Cechował ich szaleńczy idea
lizm [...] w znaczeniu bardziej potocznym, szlachetności pobudek i takiego
przywiązania do Ojczyzny-idei, że tępili w sobie jako tchórzostwo przyziemny
zdrowy rozsądek”69.
Trzebiński przedrzeźnia współczesnych klerków-manichejczyków, którzy
jeden tylko ustrój polityczny uważają za moralny - demokrację: „a później,
kiedy już wszystko przeminie, wrócimy z tej naszej Wielkiej Gwiaździstej
Emigracji ze swoją własną raqą, z absolutem [...] wtedy będziemy demokra
c j ą . Mimo że przypisywana tu Miłoszowi i jemu podobnym apologia demok
racji nie znajduje potwierdzenia w eseju o Gidzie, do którego bezpośrednio
odnosił się pamflet Udajmy, że istniejemy gdzie indziej - to autor Zupełnego
wyzwolenia bynajmniej nie sprzeciwia się takim supozycjom, a nawet sam
wspomina podobne szyderstwa Tadeusza Borowskiego z ludzi „coś tam gda
czących o demokracji”71: „Byliśmy dla nich «panowie humaniści» i naprawdę
słowo «demokracja» brzmiało wtedy starczo, niby bezzębne miamlanie”72.
Niezgodność ta może więc być efektem późniejszego przeredagowania przez
Miłosza pierwotnego tekstu swego wystąpienia (opublikowanego, o czym trze
ba pamiętać, dopiero po 54 latach!) albo też Trzebiński odnosi się w tym
miejscu do jakichś innych jego wypowiedzi (na przykład z burzliwej dyskusji
po odczycie), względnie do słów Irzykowskiego lub innych „panów intelektua
listów”, w których wymierzona była polemika redaktora SiN-u. Ostatecznie
sprawę zdaje się rozstrzygać deklaracja autora Zupełnego wyzwolenia, jakkol
wiek wypowiedziana ona została po wielu latach i w diametralnie innych już
68 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, nry 2263-2267, 2309, Pallottinum, Poznań 1994,
s. 514n., 523n.
69 Cz. M i ł o s z , Andrzej Trzebiński, „Kultura” 5(1960), s. 24.
70 T r z e b i ń s k i , Aby podnieść różę, s. 37.
*
71 M i ł o s z , Ogród nauk, s. 142.
72 T e n ż e , Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950, Znak, Kraków 1998,
s. 92.

Spotkanie

351

okolicznościach politycznych: „Tak jest, byłem za demokracją (wstrętną dla
nich)”73.
Trzeba również przyznać, że i w innych punktach intuicja Trzebińskiego nie
zawiodła: mam tu na myśli charakterystyczne dla Miłosza pragnienie nie tyle
może nawet bycia nieskalanym, co raczej - wydawania się „w porządku”. To
dążenie, by w czasach wielkich konfliktów i powszechnego upadku zachować
dobre imię i stosunki po obu stronach barykady, osiągnąć ową, jak chce Trze
biński, „świętą słabość” - jest przeciwieństwem wszelkiej „niezłomności”, a je
go świadectwem są niekończące się eseistyczne autokomentarze pisarza do
własnych dzieł poetyckich i zakrętów życiowych, rzadko przyjmujące formę
spowiedzi, a znacznie częściej - apologii wszystkich krętych dróg, jakimi cha
dzał. Jak pisze Jacek Trznadel, „Kazimierz Wyka wyczuł to mimo wszystko
jako cechę osobowości: «właściwe temu pisarzowi zapamiętanie się w moralis
tyce quasi politycznej [...] Byle swoją czystość moralną ocalić»”74. Mylił się więc
Czesław Miłosz, pisząc po latach, że Trzebiński i jego koledzy „nie bardzo
rozumieli” jego odczyty, między innymi ze względu na „brak umysłowego
przygotowania”, a irytowała ich jedynie polemiczna intencja autora wobec
bliskich im kierunków ideowych75.
Dla Trzebińskiego wojenny manicheizm Miłosza był umyciem rąk, uciecz
ką od zadań, które ktoś przecież podjąć musi, ucieczką od - nazwijmy to - walki
z wrogiem, zagrażającym samym biologicznym podstawom naszego istnienia.
W jego oczach rzeczywistość okupacji czyniła postawę „człowieka cywilnego”
co najmniej dwuznaczną. Trzebiński zarzucał też „panom intelektualistom”, że
ich ucieczka w badanie przeszłości sprawia, iż po wojnie spodziewają się od
rodzenia belle epoąue, świata, jaki istniał przed „buntem mas”, bez nowoczes
nych nacjonalizmów i ruchów robotniczych. Te naiwne i anachroniczne złudze
nia podsyca w nich również strach przed „dialektyką materializmu dziejowe
go”, której wątpliwe, by mogła oprzeć się wymarzona powojenna demokracja.
Młody krytyk „słabej” demokracji nie cenił zbyt wysoko. Jego szacunek bu
dziła już raczej „silna” ideologia marksistowska, gdyż - za Brzozowskim stwierdzał, że umożliwiła ona społeczeństwom „świadome tworzenie własnej
historii”76, dzięki okiełznaniu ekonomii przez wolę polityczną totalnego ustro
ju. Natomiast dla „panów metafizyków i demokratów” państwo totalne to zło
najwyższe, jako że w ich mniemaniu nieunikniony jest konflikt jednostki i zbio
rowości, a przecież ich własna indywidualność jest być może jedynym możli
wym i godnym ocalenia dobrem na tym padole. Dlatego też kulturę traktują
73 T e n ż e , Ogród nauk, s. 145.
74 T r z n a d e l , Spojrzeć na Eurydykę, s. 298; por. K. W y k a , Czy wyobraźnia jest osobą
partyjną?, „Życie Literackie” 51(1956).
75 Por. M i ł o s z , Ogród nauk, s. 144.
76 T r z e b i ń s k i , A by podnieść różę, s. 37.
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oni jako „miejsce na indywidualne prawo do protestu”77 i tylko tej osobistej
przestrzeni wolności chcą bronić przed naporem współczesnego piekła historii.
Trzebiński pojmuje kulturę inaczej: jest to dlań „powiedzenie wobec rze
czywistości, mając do wyboru: tak - nie, właśnie - tak!”. Kultura nie może być
tylko „dezaprobatą barbarzyństwa”, lecz aby mogła istnieć i pomagała również
ludziom przetrwać, musi być tworzeniem świata godnego człowieka, „organi
zowaniem rzeczywistości w głąb”. Tak rozumianej kultury „nie można osiągnąć
inaczej niż przez czyn”, nie jest ona bowiem indywidualnym buntem czy budo
waniem wieży z kości słoniowej, gdzie współczesny klerk szuka schronienia
przed światem. „Dopiero z tworzenia rzeczywistości, dopiero przez dobrowol
ne związanie się z ruchem zbiorowym może powstać we mnie wartość kultu
ralna” - pisze Trzebiński. Redaktor SiN-u odrzuca pogląd, że „wszelka praca
jednostki dla zbiorowości ma charakter pańszczyzny”, jest bowiem przekona
ny, że „pomiędzy wolą polityczną i wolą kulturalną istnieje współdziałanie
oparte na konieczności tworzenia własnej, nowej rzeczywistości”78.1 z tej właś
nie perspektywy Trzebiński przeciwstawia „panom deterministom, metafizy
kom, demokratom, ludziom «kultury»” swoisty manifest pokoleniowy, czy ra
czej - jak to potem nazwie w innym głośnym tekście (Pokolenie liryczne i dramatyczne) - „manifest musu kultury polskiej”: „my nie będziemy udawać, że
istniejemy gdzie indziej. Bo nasza kultura, nasza metafizyka, nasza polityka nie
są gdzie indziej niż my. [...] Nie dlatego zwyciężymy, że broni nas system
wartości absolutnych, przeciwnie: - to system wartości absolutnych musi zwy
ciężyć dlatego, że my go bronimy”79.
Udajmy| że istniejemy gdzie indziej to tekst polemiczny, pamflet, w którym
świeżo upieczony redaktor nowego czasopisma kulturalnego raczej sprzeciwia
się postawie starszych, uznanych już literatów, niż opowiada się za jakimś kon
kretnym programem działania. Takie negatywne samookreślenia będą zresztą
dominować nie tylko w esejach i recenzjach Andrzeja Trzebińskiego, ale i w ogóle w publicystyce „Sztuki i Narodu”. Mimo podziwu, jaki budzi rozmach
niektórych wizji i odwaga intelektualna oraz niewątpliwa erudycja młodego
pisarza, czytając jego szkice, nie wolno zapominać, że mamy do czynienia z bar
dzo obiecującymi, ale jednak tylko pierwocinami twórczości. I podobnie jedynie
za zalążki dojrzałych koncepcji filozoficznych, kulturowych i literackich uznać
trzeba organizujące dyskurs w tekstach Trzebińskiego pary przeciwstawnych
pojęć: „realizm dziejowy” - „fantastyka kulturalna”, uniwersalizm - historyzm,
„imperializm” - „prestiż słabości”, „czyn dramatyczny” - „liryczne słowo”80.
77 Tamże, s. 38.
78 Tamże, s. 38n.
79 Tamże, s. 39.
80 Zob. tamże, artykuły Trzebińskiego: Polska fantastyczna, Prestige słabości, Przebudowa
polskiej świadomości kulturalnej, Korzenie i kwiaty..., Metoda „złotego szczytu” (glosy na temat
„uniwersalizmuffl W klimacie kultury imperialnej, Pokolenie liryczne i dramatyczne.
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SKRZYDŁA IKARA
Od wzorów kulturowych po symbole religijne.
Refleksje o twórczości Zbigniewa Herberta
U Herberta wzory kultury działają niczym lustro; pozwalają przeglądać się w so
bie tak jak w spektaklu zaaranżowanym przez szekspirowskiego Hamleta; jak
w fabule greckiej tragedii, w której wraz Z katharsis (oczyszczeniem) działa na
odbiorcę siła anagnorisis (poznania).
Jednym z grzechów śmiertelnych kultury współczesnej jest to,
że małodusznie unika ona frontalnej konfrontacji z wartościami
najwyższymi. A także aroganckie przeświadczenie, że możemy
obyć się bez wzorów...
Zbigniew Herbert, Duszyczka

Dla Zbigniewa Herberta sztuka jest przeciwieństwem ekshibicjonizmu.
Nieprzypadkowo podziwianego Piera della Francesca autor Barbarzyńcy
w ogrodzie nazwie „jednym z najbardziej bezosobowych, ponadindywidualnych artystów wszystkich czasów”1. Dystans, powściągliwość, obiektywizm;
antybiografizm i antypsychologizm; relacja zwrotna (ja-ja) stłumiona przez
odniesienia: ja-świat, ja-inni, ja-Bóg - oto cechy twórczości Herberta. Z pew
nością bliska jest poecie postawa epika, który przekraczając ograniczenia emotywnej i autotelicznej funkcji literatury, próbuje docierać do sedna bytu. Fila
rami tak rozumianej epickości są u Herberta współczucie, ironia i mity - pojęcia
(zarazem kategorie estetyczne), które często powracają przy okazji analizy jego
wierszy. Współczucie jako źródło postawy epickiej i niejako daimonion pisar
stwa jest siłą odśrodkową inspirującą ciążenie ku innym. Ironia gwarantuje
dystans. Mit zaś pozwala obiektywizować przeżycie2.
Norwidowskie mierzenie się z rzeczywistością było może najważniejszym
motorem estetycznych poszukiwań Herberta, jego spotkań z wzorami kultury.
Dzieła mistrzów „burzą naszą zarozumiałą pewność i [...] kwestionują naszą
ważność”. Arcydzieła - pisze dalej Herbert - „nakazywały milczenie, zaprzes
tanie mysiej krzątaniny wokół spraw nieważnych i głupich [...] Za pokorę i uci
szenie dawały mi w zamian «miód i światło», jakiego sam w sobie nie potra
1 Z. H e r b e r t , Piero della Francesca, w: tenże, Barbarzyńca w ogrodzie, Wydawnictwo Test,
Lublin 1991, s. 171.
2 „Nie ma zjawiska przyrody ani zjawiska w życiu ludzkim, które nie nadawałoby się do
mitycznej interpretacji i o taką interpretację nie prosiło”. E. C a s s i r e r , Mit i religia, w: tenże,
Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. A. Staniewska, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 138.
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fiłbym stworzyć”3. Zarazem kontakt z nimi nie zawsze był tylko kontemplacją
czy też - by przywołać sformułowanie z listu do Jerzego Zawieyskiego - „po
kornym zagapieniem się w przedmioty”4. Zazwyczaj owocem takiego spotka
nia był dialog i próba rozwiązania obecnej w sztuce mitologii. Chłodne pro
mieniowanie dzieł sztuki, ich lucidus ordo (przejrzysty porządek) prowokował,
by przeciwstawiać mu „ciemne źródła”. W jasnym blasku arcydzieł spada „wę
żowa łuska pychy”5, najboleśniej odsłania się pełna niepokoju i pęknięć kon
dycja ludzka.
Rzec można, że u Herberta wzory kultury działają niczym lustro; pozwalają
przeglądać się w sobie tak jak w spektaklu zaaranżowanym przez szekspirow
skiego Hamleta; jak w fabule greckiej tragedii, w której wraz z katharsis
(oczyszczeniem) działa na odbiorcę siła anagnorisis (poznania). „Pragnąłem
zawsze, żeby nie opuszczała mnie wiara, iż wielkie dzieła ducha są bardziej
obiektywne od nas. I one będą nas sądzić”6 - wyzna poeta. Może dlatego wiele
razy staje naprzeciw dzieł mistrzów, przekazów tradycji, by w nich oglądać
siebie i świat sobie współczesny; by konfrontować. I będzie to oddziaływanie
wzajemne, bo Herberta „rozwiązywanie mitologii” odbywa się równocześnie
w obu znaczeniach tego słowa. Jest rozszyfrowywaniem zagadki i tajemnicy,
zawartych w strukturze dzieła czy w fabule mitu, ale też reinterpretowaniem,
często odwracaniem sytuacji utrwalonej w tradycji bądź wybranego motywu.
Tak dzieje się w poetyckiej konfrontacji z mitem o Dedalu i Ikarze ze
zbioru Struna światła. Przytoczmy ten utwór.
Mówi Dedal:
Idź synku naprzód a pamiętaj że idziesz a nie latasz
skrzydła są tylko ozdobą a ty stąpasz po łące
ten podmuch ciepły to parna ziemia lata
a tamten zimny to strumień
niebo jest takie pełne liści i małych zwierząt
Mówi Ikar:
Oczy jak dwa kamienie wracają prosto do ziemi
i widzą rolnika który odwala tłuste skiby
robaka który wije się w bruździe
zły robak który przecina związek rośliny z ziemią
Mówi Dedal:
Synku to nie jest prawda Wszechświat jest tylko światłem

3 Z. H e r b e r t , Duszyczka, w: tenże, Labirynt nad morzem, Zeszyty Literackie, Warszawa
2000, s. 90n.
4 Z. H e r b e r t , J. Z a w i e y s k i , Korespondencja 1949-1967, Biblioteka „Więzi”, Warszawa
2002, s. 144.
5 Z. H e r b e r t , Dawni Mistrzowie, w: tenże, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze,
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1992, s. 18.
6 T e n ż e , Duszyczka, s. 91.
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a ziemia jest misą cieni Patrz tutaj grają kolory
pył się unosi znad morza dymy idą ku niebu
z najszlachetniejszych atomów układa się teraz tęcza
Mówi Ikar:
Ramiona bolą ojcze od tego bicia w próżnię
nogi drętwieją i tęsknią do kolców i ostrych kamieni
nie mogę patrzeć się w słońce tak jak ty patrzysz się ojcze
ja zatopiony cały w ciemnych promieniach ziemi
Opis katastrofy
Teraz Ikar głową w dół upada
ostatni obraz po nim to widok dziecinnie małej pięty
którą połyka żarłoczne morze
W górze ojciec wykrzykuje imię
które nie należy ani do szyi ani do głowy
tylko do wspomnienia
Komentarz
Był taki młody nie rozumiał że skrzydła są tylko przenośnią
trochę wosku i piór i pogarda dla praw grawitacji
nie mogą utrzymać ciała na wysokości wielu stóp
Istota rzeczy jest w tym aby nasze serca
które toczy ciężka krew
napełniły się powietrzem
i tego właśnie Ikar nie chciał przyjąć
módlmy się7

W rozmowie Dedala i Ikara inicjatywa należy do ojca. Jego wypowiedź
dwukrotnie otwiera apostrofa: „Idź synku naprzód”, „Synku, to nie jest praw
da”. Zdrobnienie wskazuje na typ relacji między uczestnikami dialogu i wraz
z czasownikami „idź”, „pamiętaj” przywołuje archetypową sytuację. Nauka
chodzenia jest bowiem szkołą życia, rodzicielskim prowadzeniem. Rozważny
Dedal napomina: „pamiętaj że idziesz a nie latasz”. Rozwagę i ostrożność
ewokuje nazwanie skrzydeł „tylko ozdobą” oraz czasownik „stąpasz”. Nie
samą wiedzę, lecz i postawę roztropności pragnie przekazać dziecku ten, który
objaśnia świat.
Objaśnianie dokonuje się poprzez rozdzielanie: idziesz-latasz, ten-tamten,
ziemia-niebo, zimny-ciepły, podmuch-strumień. Kształt świata i składniki rze
czywistości dookreślone zostają przez analogię i przeciwstawienie. Dzięki temu
sytuacja przedstawiona w utworze jest nawiązaniem do wzorca zachowań Bo
ga, który w biblijnej Księdze Rodzaju stwarza i zarazem porządkuje świat.
W Księdze Mądrości Syracha czytamy: „Słuchaj mnie, dziecko, i posiądź wie
dzę, a do słów moich przyłóż się sercem! / Z umiarem objawię naukę / i staran
7
s. 77n.

T e n ż e , Dedal i Ikar, w: tenże, Struna światła, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994,
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nie wyłożę wiedzę. / Na rozkaz Pana, na początku, stały się Jego dzieła, / a gdy
tylko je stworzył, dokładnie określił ich zadania. / Uporządkował je na wieki, /
od początku aż po daleką przyszłość. [...] Pan stworzył człowieka z ziemi / i znów
kazał mu do niej wrócić” (16, 24-27; 17,1).
Starotestamentowe creatio odbywa się na zasadzie rozdzielenia. Bóg od
dzielił światło od ciemności, niebo od ziemi, ziemię (jako powierzchnię suchą)
od wody. Elementy te: ziemia, woda (w wierszu jako „strumień”, „morze”),
powietrze („podmuch ciepły”), światło, cienie odnaleźć można również w wy
powiedzi Dedala. Dopiero później ma miejsce to, co teologia nazywa przyoz
dobieniem, a co jest treścią drugiej wypowiedzi ojca. Światu przedstawionemu
przydane zostają kolory; obraz świetlistego wszechświata dopełniony jest py
łem i dymami, które wznoszą się ku niebu, oraz tęczą utkaną „z najszlachet
niejszych -jak głosi epitet superlatywny - atomów”. Apel do intelektu wzmoc
niony zostaje oddziaływaniem na sferę odczuć estetycznych. Gdy Dedal zabie
ra głos po raz drugi, jego wypowiedź ma już jednak inny cel: jest reakcją na
słowa Ikara i opinią, która dotyczy fundamentalnej prawdy bytu. „Niepraw
dziwej” wizji swego rozmówcy przeciwstawia Dedal rzeczywistość noszącą zna
miona filozofii platońskiej. Z ducha platońskiego jest bowiem przeciwstawienie
wszechświata (jako światła) i ziemi, będącej „misą cieni”8. Wizerunku grające
go kolorami obrazu dopełnia tęcza. Ów starotestamentowy znak przymierza
(Boga i człowieka, tego, co w górze, i tego, co na dole) łączy się z platońskim
porządkiem świata i daje wyobrażenie harmonii panującej w górnych rejonach,
czyli w niebie.
Dialog bohaterów osadzony jest w relacjach przestrzennych i wobec nich
zorientowany. Punkt widzenia Dedala określony jest przez kierunek horyzon
talny, dominujący w pierwszej wypowiedzi (propozycja rozejrzenia się wokół),
i skierowany wertykalnie w kwestii drugiej (wskazanie na wszechświat, tęczę
oraz akcentowanie ruchu w górę: „pył się unosi znad morza dymy idą ku
niebu”). Perspektywa Ikara zdominowana jest natomiast przez ruch w dół; jest
wąska i skupiona. Postawy ich są zupełnie różne. Odmienność porządków
przestrzennych warunkuje i podkreśla nieprzystawalność spojrzeń i niemożność
porozumienia między rozmówcami.
Już pierwsza wypowiedź Ikara zdaje się nie mieć związku ze słowami ojca.
Syn nie słucha nauk i uparcie patrzy w dół, kieruje oczy ku temu, co niskie.
Ciężka praca rolnika, robak, a następnie kolce i kamienie - to dostrzegane
przezeń elementy rzeczywistości; antynomiczne wobec wskazywanych przez
Dedala. Lekkości, o którą upomina się rodzic, przeciwstawiony zostaje ciężar.
8
W takim kierunku zdaje się też zmierzać interpretacja J. Dudek, według której „cała twór
czość [Herberta - M. M.] jest nieustannym poszukiwaniem ponadindywidualnej równowagi i syn
tezy między tym, co zgodnie z symboliką Herberta, wyraża światło a «misą cieni», ziemią” (Za
topiony w ciemnych promieniach ziemi... [o poezji Zbigniewa Herberta], „Ruch Literacki” 1971,
z. 5, s. 293).
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Oczy są bowiem jak kamienie, które wracają do ziemi. Porównanie to nawią
zuje do legendy prometejskiej, zgodnie z którą „kamienie łączył z ludźmi węzeł
pokrewieństwa. Zachowały nawet zapach ludzkiego ciała. Człowiek i kamień
reprezentują dwie siły kosmiczne, dwa ruchy w dół i w górę. Surowy kamień
spada z nieba, poddany zabiegom architekta, cierpieniu liczby i miary, wznosi
się do siedziby bogów”9.
Ikar widzi robaka, który „przecina związek rośliny z ziemią” i to na nim symbolu zła - skupia się jego uwaga. Perspektywa przyziemna przewartościowuje idealistyczną propozycję Dedala. Duchowy zachwyt zastąpiony zostaje
bólem, szlachetne doznania - cielesnym odczuciem drętwienia. Zamiast „naj
szlachetniejszych atomów” - „kolce i ostre kamienie”, zamiast wszechświata ewokująca pustkę próżnia. Elementy rzeczywistości opatrzone zostają nowymi
imionami. A w tym odwróceniu jedynie ziemia zyskuje walor pozytywny dzięki
oksymoronicznemu określeniu „ciemnych promieni”, które czynią zeń ikaryjski ekwiwalent słońca.
Dając nową wykładnię mitu, Herbert zachowuje jednak przypisane boha
terom postawy: Dedal, zwolennik harmonii, jest rozważnym realistą, a Ikar realistycznie ściągany przez przyziemne tęsknoty - pozostaje (jak sugeruje
„komentarz”) niepoprawnym idealistą. „Opis katastrofy” to zatem równocześ
nie powtórzenie i odwrócenie mitu, postawienie na głowie tamtej sytuacji.
Może nie przypadkiem „Ikar głową w dół upada”? Połyka go morze; zatopio
ny, pochłonięty wraca do ziemi. Z pewnością nieprzypadkowo też ów właśnie
opis, eksponujący małą dziecinną piętę oraz wcześniej wspomniana postać
rolnika „odwalającego tłuste skiby”, nawiązuje do innego wzoru kultury. Tak
jak na słynnym obrazie Breughla - upadek bohatera nie zostaje dostrzeżony.
W wierszu Herberta tragizm wydarzenia dodatkowo pogłębia wprowadzenie
postaci zrozpaczonego ojca, nieuwidocznionej na obrazie Breughla. Ten, który
pozostał w górze, „wykrzykuje imię”. Imię, które - jak powie autor Dedala
i Ikara - „nie należy ani do szyi ani do głowy / tylko do wspomnienia”. Taki
motyw i archetyp rodzica tracącego dziecko pojawia się też w wierszu Białe
oczy, zamieszczonym w tym samym tomiku. Opis agonii, odchodzenia w śmierć,
zamyka podsumowanie: „matka krzyczy / szarpie bezwładne imię”10.
Dramat rozpisany na głosy-racje nie jest powtórzeniem fabuły mitu (dodać
trzeba, że najbardziej chyba popularnego w polskiej literaturze powojennej).
Zapisana przez Greków historia mówi bowiem, że to Ikar chciał lecieć ku słońcu
i że zgubiła go pycha czy też nierozwaga, chętnie utożsamiana z młodzieńczym
idealizmem. Mityczny Dedal zachęcał raczej do obniżenia lotu, a nie - jak
w utworze Herberta - do spoglądania w słońce. Rozwiązując sytuację liryczną,
9 Z. H e r b e r t , U Dorów, w: tenże, Barbarzyńca w ogrodzie, Wydawnictwo Test, Lublin
1991, s. 31.
10 T e n ż e , Białe oczy, w: tenże, Struna światła, s. 15.
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poeta nadaje inną wartość katastrofie. Upadek, będący celem i pragnieniem,
jest odwróceniem tamtego zdarzenia - konsekwencją skupienia nie na sobie (to
prowadzi bowiem do brawury), lecz na innych. Rzec można, że Ikar spadł przez
siłę przyciągania, wzywany przez Matkę Ziemię, podczas gdy platoński świat
idealny (reprezentowany przez postawę ojca) mógł być dlań ocaleniem.
Doświadczenie u p a d k u, od początku wpisane w kondycję człowieka, po
jawia się w całym pisarstwie Herberta. Znajduje ono wyraz w obrazowaniu,
które nawiązuje do różnych wzorów kultury, między innymi do Biblii (aluzję
biblijną zawiera porównanie bohaterów wiersza Pan Cogito - zapiski z martwe
go domu do „owoców / upadłych / z drzewa życia / gnijących osobno”11 czy też
oświadczenie z wiersza Do Ryszarda Krynickiego - list: „została nam nagość
i stoimy nadzy / po prawej lepszej stronie tryptyku / Ostateczny Sąd”12).
W wierszu Książka podmiot opisuje swoją egzystencję jako nieustanne powra
canie do początków lektury. „Od pół wieku tkwię po uszy w Księdze pierwszej
rozdział trzeci wers VII”13. Analogiczny wers siódmy rozdziału trzeciego BibliiKsięgi brzmi: „A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy”.
W wydarzeniu dotyczącym grzechu pierwszych rodziców jest - pisze poeta „klucz i przepaść początek i koniec”14. Tam też - jak się okaże - odnaleźć
można jeden z kluczy do jego twórczości.
We wczesnym wierszu Ołtarz znaleźć można aluzję do potopu, który speł
nia się w obliczu żywiołów - elementów zarazem ostatecznych i pierwszych.
Herbert odtwarza świat, ustawiając klocki wielkiej składanki: ziemia, woda,
powietrze, świat przyrody, zwierzęta, a wreszcie - człowiek. Fabułę utworu
potraktować można jako parabolę historii stworzenia. Bohater „uniesiony
wysoko na szczycie ziemskich gatunków”15 jest jednak zarazem „mizerny
i bardzo godny pogardy”16. Od uzbrojonego w piorun Boga, który ma stanąć
naprzeciw niego, oddziela go przepaść. Nie przypadkiem historia zapisana
w wierszu jest opisem płaskorzeźby, a moment kulminacyjny wyznaczony zos
taje przez „pęknięcie” - przerwę w wizerunku. Z genezyjskiej perspektywy
wywyższenie człowieka („wyniesiony wysoko”) jest aluzją do buntu wobec
Boga i uzasadnieniem potopu. W tradycji chrześcijańskiej sytuacja ta wiąże
się z grzechem pierworodnym, w mitologii - z opowieściami, w których uczy
niona z ziemi istota pragnie dorównać bogom. Najbardziej reprezentatywna
jest legenda prometejska, a jej echa odnaleźć można właśnie w mitologicznej
opowieści o „butnym” Ikarze.
T e n ż e , Pan Cogito - zapiski z martwego domu, w: tenże, Raport z oblężonego M
i inne wiersze, s. 94.
12 W: te nże, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, s. 30.
13 T e n ż e , Książka, w: tenże, Rovigo, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1992, s. 7.
14 Tamże.
15 T e n ż e , Ołtarz, w: tenże, Struna światła, s. 64.
16 Tamże.
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Rozpoznawalną aluzję do ikaryjskiego mitu zawiera też utwór Ojcowie
gwiazdy. Tytułowi bohaterzy to zarazem potomkowie „mądrego” Dedala,
jak i „nierozsądnego” Ikara. Ich udziałem jest egzystencja w świecie sztucznym,
odartym z tajemnicy oraz rozdzielenie („a teraz wszystko od nich było rozdzie
lone”17). Ojcowie gwiazdy, która narodziła się z wybuchu (tak interpretować
można tytuł), są zarazem rozsądni i szaleni. Pielęgnują wspomnienie wyrywa
jącego się w górę latawca, a jako pamiątkę po ojcu przechowują „stary srebrny
puls”18- ślad serca w mechanicznej rzeczywistości elektrycznych sów. Wieczo
rem czytają swoim dzieciom bajkę o „mądrym Dedalu”, który „został w po
rządku natury”19. Rozważny, bogaty w trudną wiedzę o potrzebie rezygnacji,
„księżyca nie chciał ani gwiazdy”20. „Ojcowie gwiazdy” są Dedalami i Ikarami
zarazem, na chłodno ponawiają wybór Ikara i powracają do domu „bez zwie
rząt i paproci”21, do antyraju. Bo raj prawdziwy i naturalna harmonia nie może
być - według autora Dedala i Ikara - udziałem człowieka, zatopionego „w ciem
nych promieniach ziemi”22.
Los człowieka nosi w poezji Herberta wiele imion: cień, oddzielenie, wy
gnanie, tułaczka, porzucenie, a wreszcie „lot krótki i upadek na kamienne
dno”23. Prozę poetycką zatytułowaną Wojna zamyka podsumowanie: „Nikt
nie uleci w niebo. Ziemia przyciąga ciało i ołów”24. Diagnoza ta determinuje
poetycką refleksję Herberta, a odkryte ograniczenie mieści w sobie potencjał
możliwości. Już od początku konstruowanie znaczeń ściśle się wiąże z nadawa
niem sensu cierpieniu. Również od początku pojawia się przekonanie o ko
nieczności o f i a r y 25. Wyobraźnia poety, zauważa Aleksander Fiut, „uparcie
obraca się wokół ofiarnego rytuału”26. Wystarczy przywołać motyw ofiarnych
gestów występujący zwłaszcza w pierwszym tomiku, postać Orfeusza w wierszu
17 Tenże, Ojcowie gwiazdy, w: tenże, Struna światła, s. 51.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Tamże.
23 T e n ż e , Balkony, w: tenże, Hermes, pies i gwiazda, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
1997, s. 47.
24 T e n ż e , Wojna, w: tenże, Hermes, pies i gwiazda, s. 131.
25 Przekonanie to towarzyszyło także decyzjom życiowym Herberta. W liście do Zawieyskie
go Herbert opowiada o poważnej chorobie młodszego brata: „Wiedziałem, że aby brata uratować,
trzeba poświęcić coś, co ma się najdroższego. Spaliłem wiersze i poprzysiągłem, że nie będę nigdy
pisał. Mały umarł mi na rękach...*’. W tym samym liście poeta pisze: „Tymczasem nawet moje
cierpienie pracuje na moją korzyść. Pogłębiam się, wiadomo, co dla artystów znaczą takie prze
życia). Po krętych drogach przez grzech i upadki coraz nieuchronniej idę do Boga” ( H e r b e r t ,
Z a w i e y s k i , dz. cyt., s. 47n.).
26 A. F i u t , Dwa spojrzenia na antyk: Kawafis i Herbert, w: Poznawanie Herberta, red.
A. Franaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998, s. 281.
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Zimowy ogród z tomu Struna światła, Dionizosa w prozie Ofiara z tomu Król
mrówek oraz Chrystusa w wierszu Na marginesie procesu oraz w Męczeństwie
Pana Naszego malowanym przez Anonima z kręgu mistrzów nadreńskich z to
mu Napis, w Hakeldamie i w Rozmyślaniach Pana Cogito o odkupieniu z tomu
Pan Cogito, a także w Domysłach na temat Barabasza z tomu Elegia na odej
ście. Wśród modelowych sytuacji ofiary tradycja chrześcijańska wysuwa się na
plan pierwszy. Ona też - w świetle ostatnich słów w wierszu Dedal i Ikar wydaje się najbliższym kontekstem przedstawionych w nim zdarzeń. Sformu
łowanie „módlmy się”, będące podsumowaniem przedstawionej w utworze
sytuacji, przypisać można autorowi komentarza, ale równie dobrze może ono
funkcjonować osobno - jako sygnał sytuacji sakralnej, wydarzenia liturgiczne
go. To kapłańskie zawołanie powraca dwukrotnie w czasie Mszy świętej: przed
liturgią słowa i po komunii, liturgii stołu. Ikar spadł. Consumatum est, „J ę k ł y
- g ł u c h e k a m i e n i e ”27 - jak pisał Norwid w Fortepianie Szopena. Ikar
w wierszu Herberta został „pożarty” przez morze, „pogrzebany” przez ziemię.
Jego czyn niejako rekompensuje sytuację wcześniejszą, gdy „zły robak przeci
nał kontakt rośliny z ziemią”. „Odwrócenie” dotyczy w tym przypadku też
dosłownej, zorientowanej przestrzennie sytuacji składania ofiary: wcześniej
pył i dymy szły ku górze, teraz Ikar niejako „z góry”, pokonując drogę odwrot
ną, sam składa siebie w ofierze. Doniosłość czynu, który zestawić można ze
śmiercią Chrystusa, podkreśla niespektakulamy wymiar zdarzenia, a religijna
analogia pozwala sytuować całość opowiedzianych w wierszu zdarzeń w kon
tekście biblijnego dzieła stworzenia, grzechu (upadku pierwszych rodziców)
i odkupienia. Księga Syracha przypomina: „Wielka udręka stała się udziałem
każdego człowieka / i ciężkie jarzmo [spoczęło] na synach Adama, / od dnia
wyjścia z łona matki, / aż do dnia powrotu do matki wszystkich. [...] Wszystko,
co jest z ziemi, do ziemi się powraca, / a co z wody, znów wraca do morza”
(40,1.11).
Historia odkupieńczej ofiary stanowi centrum chrześcijańskiej tradycji przy
woływanej w twórczości poety28. Bezpośrednio do tej tradycji nawiązują
wspomniane wiersze pasyjne oraz rozsiane w różnych utworach aluzje do ukrzy
żowania. „kto weźmie ranę”29? - pyta Herbert w wierszu *** [jest świeża], tę
samą, jak się zdaje, która w późniejszym wierszu Tomasz z tomu Epilog burzy
„krzyczy we wszelkich językach ryby”30. Symbolikę kolców i ostrych kamieni
w wierszu Dedal i Ikar interpretować można w kontekście pasyjnym. Ikar przyj27 C. N o r w i d, Fortepian Szopena, w: tenże, Pisma wybrane, 1.1, Wiersze, red. J. W. Gomulicki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 500.
28 Pisze o tym T. Garbol (Chrystus w poezji Zbigniewa Herberta, „Ruch Literacki” 2001, z. 2,
s. 199-210) oraz M. Nowak („... stopień do mojej ułomnej metafizykifl Herbert i liturgia, „Ethos”
13(2000), nr 4(52), s. 97-108).
29 Z. H e r b e r t, Napis, w: tenże, Struna światła, s. 17.
30 Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998, s. 51.
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muje na siebie ofiarę i - jako jej konsekwencje - cierpienie. Broni tej postawy,
negując niebiańską perspektywę. Tak samo będzie się zachowywał późniejszy
bohater Herberta: przeniesiony do wieczności, nie pozwoli, by odebrano mu
zdolność cierpienia, „do końca będzie bronił / wspaniałego odczuwania bólu”31.
Odczucie bólu, opatrzone epitetem „wspaniałe”, wiąże człowieka z życiem. Jest
wspaniałe także dlatego, że nie pozwala zatracić się w egzystencji przyjemnej
i łatwej, zapomnieć o imperatywie mężnego znoszenia losu. W poezji Herberta
cierpienie jest ponadto stymulatorem pamięci, przypominaniem bolesnych blizn
wyniesionych z przeszłości. Dzięki bezsennym nocom, których przyczyną był
ból, można wspominać dawnych przyjaciół. W skierowanym do Piotra Vujićića
wierszu znalazło się wyznanie: ”miałem wspaniałe życie // cierpiałem”32.
Bohater Herberta akceptuje cierpienie, choć z pewnością nieobca jest mu
pokusa ucieczki i „powierzenia rany chemicznym wywabiaczom”33 czy też
„próby oddalenia / tak zwanego kielicha goryczy”34. Tym bardziej, że poświę
ceniu towarzyszy niepewność, którą zapisuje autor wiersza Ołtarz: „może ofia
ra była niemiła bogom wieczystym”?35 Może wyrzeczenie nie zostanie przy
jęte? Ale też w tym samym wierszu pytaniom o sens ofiary towarzyszy zgoda na
niepewność. Bo „nie wiesz czy krew i kości może rzęsę wybiorą / w ziemi ułożą
łaskawej gdzie dojrzewają posągi”36. Nie bez powodu motyw ziemi-matki jest
tak ważny w twórczości poety i łączy się z motywem ziarna37. Przyjęcie przez
„ziemię łaskawą” symbolizuje ocalenie i bezpieczeństwo, mimo że nie wiado
mo, czy ziarno wyda plon. „ciało moje jałowe ziarno”38 powie poeta, „ziarnko
pustki / nad ziarnkiem nicości”39 - podsumuje śmierć młodego chłopca. Ziarno
wiąże się tyleż z nowym życiem, co ze śmiercią40. Z tego też powodu nowy
chrzest - „chrzest ziemi” przeciwstawiony „chrztowi z ognia” i „chrztowi z wo
dy”, który przeszli ocaleni z potopu i pożaru bohaterowie Chrztu z tomu Her
mes, pies i gwiazda - wymaga zarazem męstwa i niepewności. Takie znamię,
T e n ż e , Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito, w: tenże, Raport z oblężonego Miasta
i inne wiersze, s. 43.
32 T e n ż e, Do Piotra Vujićića, w: tenże, Rovigo, s. 33.
33 T e n ż e , Pan Cogito - powrót, w: tenże, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, s. 24.
34 T e n ż e , Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu, w: tenże, Pan Cogito, Wydawnictwo Dolnoślą
skie, Wrocław 1994, s. 17.
35 T e n ż e , Ołtarz, s. 64.
36 T a m ż e , s. 65.
37 Oprócz biblijnego motywu ziama-życia w poezji Herberta pojawia się również symbolika
pokoleń-ziaren piasku. Por. „drodzy zmarli mnodzy jak ławice piasku podobni do piasku”
(Z. H e r b e r t , Kołysanka, w: tenże, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, s. 46) i fragment
Księgi Rodzaju: „będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak
ziarnka piasku na wybrzeżu morza” (22,17).
38 Z. H e r b e r t , Testament, w: tenże, Struna światła, s. 44.
39 T e n ż e, Na chłopca zabitego przez policję, w: tenże, Epilog burzy, s. 26.
40 Por. t e n ż e , Las Ardeński, w: tenże, Struna światła, s. 47.
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zaprawione niepewnością i męstwem, nosi czyn Ikara. Bo trzeba przyjąć
śmierć, przyjąć rozdzielenie i - zaufać „niepewnej jasności”41.
Historia Dedala i Ikara, także Abrahama i Izaaka - bohaterów wiersza
Fotografia, stają się czytelne w kontekście tajemnicy odkupienia. Ci, którzy
stanowili jedno - ojciec i syn muszą się rozdzielić, doświadczyć rozpaczy .
„Oto zbliża się chwila ostateczna / podniesienie / ofiara / chwila która rozdzie
li”43 - napisze poeta w późniejszym wierszu. Nawiązanie do zbawczego dzieła
oraz podobną jedność ojca i syna zawiera też wiersz Rozmyślania o ojcu: „uro
dził się raz drugi drobny bardzo kruchy / o skórze przeźroczystej chrząstkach
bardzo nikłych / pomniejszał swoje ciało abym mógł je przyjąć”44.
W wierszu tym tajemnica liturgicznego misterium zawiera uchwytny zwią
zek z wydarzeniem, które zostało opisane też w wierszu Dedal i Ikar. W R oz
myślaniach o ojcu czytamy: „w nieważnym miejscu jest cień pod kamie
niem”45, cień, czyli ślad upadku, miejsce pogrzebania. W utworze tym pojawia
się jednak nowa wartość: ofiara wymaga cierpienia, ale tylko ona gwarantuje
o c a l e n i e i p o j e d n a n i e . W poezji Herberta zapisany zostaje paradoks
wiary, w której życie rodzi się ze śmierci, co wyraża metafora pogrzebanego
ziarna. Izaak Herberta musi zginąć, by żyć już na zawsze i być „pięknym jak
ocalała w węglu katedra paproci”46. Ofiara jest warunkiem życia, ale nie czyni
jej to łatwiejszą. Powiedzenie: „jak mało trzeba / aby się pojednać”47, budzi
śmiech odbiorcy, bo możliwość ocalenia - wie o tym bohater Herberta wymaga cierpienia, które w tym samym stopniu jest udziałem ojca, co syna.
Dlatego motyw ogrójca i zdrady łączyć się musi z pytaniem: „jakich sił trzeba
by wykrzesać / bijąc na oślep rozpaczą o rozpacz / iskierkę światła hasło po
jednania”48.
Potrzeba też siły moralnej, by realizować ewangeliczny nakaz przebaczenia
(por. Mt 5,23-24). Autor M szy za uwięzionych powie: „jeśli to ma być ofiara /
41 T e n ż e , Pan Cogito i wyobraźnia, w: tenże, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze,
s. 27.
W wierszu Dedal i Ikar, będącym liryką roli, obaj mówiący reprezentują tę samą instancję
nadawczą. Sześcioakcentowiec, który pojawia się w wypowiedziach Ikara i Dedala, nie tylko
wprowadza styl wysoki, ale też ujednolica sprzeczne porządki-spojrzenia, w warstwie głębinowej
tekstu sugeruje epicką monologiczność (jednoosobowość wypowiedzi). Wraz z wyrównywaniem
rytmu, ujednolicaniem wersyfikacyjnego konturu narasta semantyczna nieprzystawalność wypo
wiadanych kwestii - sposobów widzenia świata. W ten sposób buduje Herbert napięcie wewnętrz
ne, przygotowuje moment katastrofy.
43 Z. H e r b e r t , Widokówka od Adama Zagajewskiego, w: tenże, Rovigo, s. 29.
44 T e n ż e , Rozmyślania o ojcu, w: tenże, Pan Cogito, s. 9.
45 Tamże.
46 T e n ż e , Fotografia, w: tenże, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, s. 48.
47 T e n ż e , Rozmyślania o ojcu, s. 10.
48 r .i
T e n ż e , Do Ryszarda Krynickiego - list, w: tenże, Raport z oblężonego Miasta i inne
wiersze, s. 31.
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trzeba się pojednać / z braćmi którzy są w mocy nieprawości / i walczą na
krańcach .
Poprzez ofiarę można przywrócić stan pierwotnej jedności, iskierkę światła,
hasło pojednania. Przekonanie to dojrzewa stopniowo w poezji Herberta, do
chodzi do głosu w późniejszych zbiorach wierszy: w Panu Cogito, Raporcie
z oblężonego Miasta, Elegii na odejście, w Rovigo. Nadaje ono nową wartość
życiu i cierpieniu. Metaforę życia-podróży ze zbioru Elegia na odejście w wier
szu Podróż podsumowuje peryfraza: „pakt wymuszony po walce / wielkie po
jednanie”50. Bohater Rovigo również zna już sens cierpienia: „Żyłem rozpięty /
między przeszłością a chwilą obecną / ukrzyżowany wielokrotnie przez miejsce
i czas / A jednak szczęśliwy ufający mocno / że ofiara nie pójdzie na marne”51.
Tę nadzieję karmi wierność, „upór i trwanie”52, to one pozwolą w końcu zna
leźć odpoczynek „w świętym trójkącie początku i końca”.
Poezja Herberta dojrzewała, nadając sens rozdzieleniu, upadkowi, cier
pieniu. Pan Cogito, który z perspektywy spogląda na swoje życie, opowiada
0 kamyku, który ociera obolałą już piętę53. Jednostkowe zdarzenie, wędrów
ka z uwierającą drobiną piasku, jest parabolą przebytej drogi, doświadczeń
podmiotu. Ból i cierpienie - jak uzmysławia ów żartobliwy i ironiczny nieco
rekonesans - wyparły idee Platona i wszystkie inne idee. Nietzscheańska
zasada amor fati kazała wybrać los Ikara. Bohater prozy poetyckiej Pan
Cogito a perła nie usunął kamyka. Tytuł pozwala jednak wierzyć, że cierpie
nie zdolne jest przemienić obolałą piętę. Perła jest przecież jedynym klejno
tem, który powstaje drogą naturalnego procesu, szlachetnym owocem cier
pienia: do wnętrza małży dostaje się ziarenko piasku i tak rozpoczyna się
metamorfoza. Sugestywny obraz obolałej, napuchłej pięty przeciwstawiony
„małemu zimnemu ziarnku piasku” dziwnie się łączy z „widokiem małej
dziecinnej pięty” z wiersza Dedal i Ikar - na nowo ważnej; z symbolem rany
1 ziarna.
*

Symbole i mity odkrywają prawdziwą strukturę rzeczywistości. Dzięki nim
do głosu dochodzi treść utajonych znaczeń, choć tajemnica nie zostaje naru
szona. Ostatni wiersz, który w Epilogu burzy zamyka twórczość Herberta,
przywołuje biblijną symbolikę życia-tkaniny i może być czytany w nawiązaniu
do poetyckiej topiki zachowań Boga-Artysty, który stworzył kobierzec łąk,
49 T e n ż e , Msza za uwięzionych, w: tenże, Elegia na odejście, Wydawnictwo Dolnośląskie,
Wrocław 1992, s. 14.
50 S. 26.
51 T e n ż e , Rovigo, w: tenże, Rovigo, s. 59.
52 T e n ż e , Do rzeki, w: tenże, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, s. 16.
53 Por. t e n ż e , Pan Cogito a perła, w: tenże, Pan Cogito, s. 13.
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wyhaftował niebo gwiazdami, a wreszcie - utkał człowieka (por. Ps 139,13b).
„Nie tajna ci moja istota, / kiedy w ukryciu powstawałem, / utkany w głębi
ziemi” (Ps 139,15) - mówi psalmista.
W poezji autora Dedala i Ikara, podobnie jak w biblijnych psalmach, sfera
religijna spotyka się z estetyczną, a oba porządki ściśle się przenikają. „Skrzyd
ła są tylko ozdobą” H napominał syna Dedal. Podmiot poezji Herberta to od
początku poeta obdarzony ikaryjską misją, odpowiedzialny za innych. „Jesteś
my mimo wszystko / stróżami naszych braci”54 - potwierdzi pan Cogito. Sztuka
tkana na wąskich krosnach wierności, poddana niezmiennemu rytmowi sumie
nia - podnosi i ocala, pokazuje drogę powrotu.

54
T e n ż e , Pan Cogito o potrzebie ścisłości, w: tenże, Raport z oblężonego Miasta i inne
wiersze, s. 90.
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JUDASZE
Tragedią naszych czasów jest, ie wyrugowały ducha. Tam, gdzie była religia,
zawierzenie, pokorne pochylenie głowy, dziś pojawia się magia, demon wieczne
go nienasycenia. Mamy przed sobą świat absolutnie cielesny. Dziś liczy się ciało,
jego zdrowie, siła, młodość i sukces.
Chrystus powiedział: „biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowie
czy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”
(Mt 26, 24).

PRELUDIUM
Gdyby nie było zdrady mojego ojca i grzechu matki, nie pojawiłbym się na
tym świecie. Przyszedłem bowiem na świat jako dziecko nieślubne, wyraźny
owoc złamania jednego z dziesięciu przykazań Bożych. Moje przybycie wstrząs
nęło życiem przynajmniej kilkunastu ludzi, wielu z nich płakało i zapewne z wy
jątkiem tych, które wylała moja matka, były to łzy wielkiego smutku, bezsilnej
złości, potwornego gniewu. Czy grzech moich rodziców, pierwszych, jedynych,
można określić mianem pierworodnego? Czy wody chrztu, które w trzecim
miesiącu życia polały się na moją głowę, zmyły ze mnie także to, co oni zrobili
bez mojej woli? Przecież przez wiele lat jeszcze miałem odczuwać wszystkie
związane z moim pochodzeniem braki, odrzucenia i biedy, a niejedną bliznę
po dziś dzień noszę ukrytą głęboko w sercu. A zatem - czy powinienem się nie
urodzić? Czy moja matka, w trosce o dobre imię i spokój mego ojca, powinna
mnie wyssać z siebie, wyrzucić na śmietnik pokrojonego w kawałeczki?
Jestem dzieckiem zdrady i grzechu, podrzutkiem, bękartem, bastardem,
mamzerim. W niektórych religiach tacy jak ja nie wchodzą „do Zgromadzenia
Pana”, a oczyszczenie obiecuje się im dopiero z nadejściem Mesjasza. Moja
przeszłość staje przede mną bolesna, choć odpowiedziałem już sobie dawno na
pytanie, czy powinienem się urodzić. Pomogła mi w tym rodzina, którą zało
żyłem, moi najbliżsi. Dla nich jestem kimś ważnym, niezbędnie potrzebnym
mężem, ojcem. Wierzę, że dla Boga moje istnienie również jest ważne, że On
kocha mnie - czuję to od dzieciństwa. Kiedy mój naturalny ojciec pewnego
razu, z dnia na dzień, przestał odpisywać na moje listy, przyzwyczaiłem się Ojca
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w górze uważać za swego. Miałem do Niego prawo. Nie brałem Mu tego za złe,
że jest także Ojcem innych. Wielkość jego serca nie nosiła w sobie zdrady,
byłem przekonany, że mój Ojciec niebieski, choć sprawiedliwy i surowy, jest
dla mnie najlepszy. Nie byłem przez Niego rozpieszczany.

„KTÓRY WŁAŚNIE GO WYDAL” (Mk 3, 19)
Tysiące książek poświęcono Judaszowi, można nawet odnieść wrażenie, że
to bodaj najpopularniejszy, obok Piotra, uczeń Jezusa. Kiedy wpisałem do
internetowej wyszukiwarki jego imię, znalazło się tysiące adresów, wiele z nich
założyli wyznawcy szatana. Sprawdziłem tylko kilkadziesiąt. Myśląc o Judaszu,
czytałem Nowy Testament i pisma Ojców Kościoła. Poświęciłem mu wiele
wieczorów. Dowiedziałem się, że imię Judasz brzmi po hebrajsku Jehuda i było
bardzo popularne wśród Żydów w czasach Chrystusa. W gronie apostołów było
aż dwóch Judaszów, jeden był synem Jakuba, drugi synem Szymona. Pierw
szego w przekładach nazywa się „Judą”, drugiego Judaszem. Pochodził z miejs
cowości zwanej Kariot, tak bowiem należy przełożyć często towarzyszące jego
imieniu hebrajskie isz Qarioth - „człowiek z Kariotu”. Przypuszcza się, że
chodzi o miasteczko leżące w południowej Judei, a więc Judasz był jedynym
Judejczykiem wśród najbliższego grona uczniów Jezusa. Inni pochodzili z Ga
lilei. Sprawował wśród nich urząd skarbnika, nosił specjalną torbę, w której
przechowywał ofiary składane na rzecz utrzymania Jezusa i jego uczniów.
Z tych pieniędzy wspomagano także ubogich. Jan pisze, że Judasz był złodzie
jem, że podkradał ze wspólnej kasy. Jezus, który z całą pewnością wiedział
o tym, dał mu szansę zostania uczniem wiernym. Jezus czekał cierpliwie. Judasz
poczytał to widocznie za słabość. Nie skorzystał z czasu, który mu ofiarowano,
z pewnością nie przeczuwał, że stając się złodziejem, wkroczył na drogę, która
wiodła go w stronę mordu. Jeden grzech, tak to bywa, pociąga za sobą tysiąc
następnych. Szatan wkracza do serca człowieka przez leciutko uchylone drzwi,
rzadko kto od razu otwiera je dla niego na oścież. Kiedy Jezus, jeszcze w Galilei,
zapowiedział ustanowienie Eucharystii (J 6,22-64), wielu do tej pory słuchają
cych Go odeszło, Judasz pozostał, ale wyraźnie stanął po stronie zgorszonych.
Do niego zwrócił się Jezus: „«Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus
bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać” (J 6,64).
Nadchodził czas Paschy, czas Przejścia. W przeddzień triumfalnego wjazdu
do Jerozolimy Maria namaściła stopy Jezusa drogim olejkiem nardowym. Ju
dasz wprawnym okiem wycenił go na trzysta denarów (J 12,1-5). Była to kwota
naprawdę duża, jeszcze za cesarza Augusta denar stanowił bowiem dniówkę
zwykłego robotnika. Skarbnik nie ukrywał swego oburzenia, według niego olej
można by sprzedać, a pieniędzmi wesprzeć potrzebujących. Jego intencja wy
daje się szlachetna, podobnie jak szlachetne wydają się niekiedy intencje sza
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tana, zwłaszcza gdy mówi o wolności, potrzebie poznania tego, co dobre, a co
złe. Jan, będący świadkiem tych zdarzeń i dobrze znający Judasza, nie miał
jednak złudzeń: „Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponie
waż był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano” (J 12, 6). Trudno
znaleźć jakiekolwiek okoliczności łagodzące dla tego zbrodniarza. To on sam,
osobiście, poszedł do pałacu arcykapłana - „Poszedł więc i zmówił się z arcyka
płanami oraz dowódcami straży, jak ma im Go wydać. Ucieszyli się i ułożyli się
z nim, że dadzą mu pieniądze” (Łk 22,4-5). Sam też zażądał zapłaty za wydanie
Jezusa: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?” (Mt 26,15), i zadowolił się
kwotą dość lichą: „A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebmików”(Mt 26, 15).
Tyle mógł zarobić robotnik w winnicy przez cztery miesiące, tyle musiałby
zapłacić według prawa właściciel tego wołu, który stratowałby niewolnika lub
niewolnicę jego panu. Uczeni przez wiele wieków zastanawiali się, kiedy Judasz
opuścił Wieczernik. Interesowała ich kwestia, czy nastąpiło to przed, czy po
ustanowieniu Eucharystii. Choć większość dziś skłania się do pierwszej ewen
tualności, warto zwrócić uwagę na konsekwencje drugiej. Zdrajca stałby się
wówczas świętokradcą, prawdziwie zasługującym na to, aby - jak napisał Jan
- „wstąpił w niego szatan” (J 13, 27). Judasz zauważywszy, że uczta dobiegła
kresu, pobiegł w noc. Czekano na niego, oddział żołnierzy gotowy był do wy
marszu. Na ich czele zdrajca wkroczył do ogrodu zwanego Getsemani. Wie
dział, że tam zatrzymają się Jezus i jego uczniowie. Judasz sam wybrał sposób
wskazania swojego nauczyciela, podszedł doń i pocałował go, jak przyjaciel.
Bez drżenia splugawił znak miłości, przyjaźni, pokoju. Bóg przywitał go: „Przy
jacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26,50). Po raz drugi w historii świata ogród stał
się miejscem potwornej zdrady.
Gdy zbierałem materiały do napisania tego tekstu, spotkałem się z tak
wieloma zarysowanymi przez literatów i filozofów portretami Judasza, że za
częły mnie one przytłaczać. Niektórzy pisarze chcieliby w tej skądinąd tragicz
nej postaci widzieć męczennika jakiejś wielkiej sprawy, kogoś, kto poświęcił się
dla zbawienia całego świata. Bo przecież, aby spełniły się słowa proroctwa, ktoś
musiał wydać Syna Człowieczego na śmierć. Judasz dla niektórych urasta do
roli bohatera męczennika. Kainici, sekta gnostycka z drugiego wieku, uważali,
że wydając Jezusa Judasz pokrzyżował plany złego Boga, Demiurga-Jahwe,
który nie chciał odkupienia ludzi. Ktoś napisał nawet ewangelię Judasza, która
w całości była jednym wielkim usprawiedliwieniem jego postępowania. Niektó
rzy literaci starali się przekonać swoich czytelników, że zdrajca, wydając Jezusa,
zamierzał zmusić Go do działania, do objawienia Jego mesjańskiej mocy, pod
jęcia walki z rzymskim okupantem. Judasz stał się patriotą. W innej wersji tego
samego nurtu istnieje tłumaczenie, że Judasz zdradził, ponieważ był zawiedzio
ny nauczaniem swego mistrza, z obawy, że za sprawą Jezusa mogą spaść na
żydowski naród rozmaite, zbyteczne biedy. Idąc tym tokiem rozumowania,
zdrajca mylił się co prawda, ale postępował zgodnie z własnym sumieniem.
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Wielu chce widzieć w Judaszu kogoś szczególnego, człowieka, którym nie kie
rowały tylko i wyłącznie niskie pobudki, takie jak zawiść, chciwość, głupota.
Zapominają, że on, wybrany na jednego z apostołów, dał się opętać, że zło
w czystej formie zagościło w jego sercu, zanim jeszcze pojawił się w Ogrójcu na
czele zbrojnych. Diabeł nie pojawia się tam, gdzie go nie chcą. Judasz musiał go
zaprosić. Odrzucam to wszystko, co napisali znakomici skądinąd pisarze, spe
cjaliści od psychologii, teologowie różnych wyznań. Nie mam zamiaru wycho
dzić poza literę tego, co mówi Nowy Testament. Poza tym, znam Judasza do
brze, jestem jego synem i wiem, dlaczego zdradził, nie jeden raz, ale wielo
krotnie, kuszony zazwyczaj ulegał pokusom, karcony udawał skruchę, kulił
ogon, aby już po chwili wynosić się ponad bliźnich, on - bez skrupułów krzyw
dzący swoich najbliższych, on - bez przerwy udający kogoś innego, on - kłam
ca. Zdradził, bo był zdrajcą. Taka była jego natura, od początku, od urodzenia.
Przyszedł na świat, aby zdradzać. To przeznaczenie płynęło w jego krwi. Być
może tak samo jest ze mną, siła genów jest przecież ogromna, mówi się często,
że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Być może też urodziłem się, aby zdradzać,
być wiarołomnym, iść po trupach do celu, na kłamstwie i krzywdzie budować
swoją przyszłość. To bardzo prawdopodobne.
O PISA N IE ZD R A D Y : „C O M A SZ U CZY N IĆ, CZY Ń P R Ę D Z E J!” (J 13, 27)
FAZA I

Kilka miesięcy temu poznaliśmy pewne młode małżeństwo. Razem wyjeż
dżaliśmy na Kaszuby do ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem w kształcie
krzyża. Mieli synka, który nas zachwycał, dwuipółletnie dziecko, rezolutne
i wesołe. Byli bardzo sympatyczni, tak on, jak i ona. Razem chodziliśmy na
ognisko i organizowane w ośrodku zabawy. Wtedy nikt nie przeczuwał, że
dzieje się z nimi coś złego. Byli tacy młodzi, pięć lat po ślubie, oczekiwali na
mieszkanie, kupili sobie samochód. Dobry początek. Prosta ścieżka. Nie wie
działem wówczas, że ona podejrzewa go o zdradę. Nie pamiętam, co obudziło
jej pierwszy niepokój, być może to, że coraz dłużej zostawał w pracy, że coraz
częściej powracał do domu na rauszu. Zaczęła przyglądać się jego telefonicz
nym rachunkom, okazało się, że wzrosły niewspółmiernie, zażądała bilingu
i wtedy była już pewna - on ma romans. Jeden numer powtarzał się tam bez
ustannie, on dzwonił tam nocą i wtedy, kiedy ona wychodziła z domu.
Ach, cóż to za dar, sposobność. Dzisiejsze czasy dają człowiekowi wiele
możliwości „bezpiecznego” przeżycia niebezpiecznej przygody, dość łatwo
można się otworzyć przed drugim człowiekiem na czacie, poznać kogoś, zwie
rzyć się, poflirtować - od tego jest komórka, SMS-y, internet. Elektronika
działa cuda. Diabeł czuwa, jest zawsze blisko, krąży wokół niczym lew, gotów
w każdej chwili pożreć swoją ofiarę. Tysiące kosmatych, czarnych myśli poru
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sza się w głowie człowieka, który pozwoli sobie na brak czujności. Wszystko
wydaje mu się lepsze od tego, co posiada, czuje się pokrzywdzony monotonią
życia, chciałby doświadczać przygód młodości, sprawdzać się, wciąż sprawdzać
i grzeszyć, grzeszyć, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Z ukrycia własnej
choroby, która spadła nagle na mnie i podcięła korzenie mojego życia, dowia
dywałem się o losie młodych, modliłem się za nich szczerze całymi godzinami
i poniosłem klęskę. To bowiem, co się zaczęło psuć, psuło się dalej, ich choroba
okazała się cięższa od mojej.
Doprawdy, łajdactwo do czasu bywa radosne, podobnie jest z piciem wód
ki. Kto obudził się kiedyś nad ranem z miską obok łóżka, pogiętym filmem
wspomnień z poprzedniego wieczora, obolałą głową i suchością w ustach, wie
0 czym mówię. Kac - to słowo warto zapamiętać, to kac będzie nam towarzy
szył podczas Paruzji. Z powodu wielkiego kaca wielu z nas nie będzie w stanie
ruszyć za Chrystusem w ostatnią drogę. Żona, siadając przy szpitalnym łóżku,
opowiadała mi ich historię, żyła nią i cierpiała. Dziewczyna, podejrzewając jego
zdradę, chciała z nim porozmawiać szczerze, dowiedzieć się, co ma o tym
wszystkim myśleć. On kłamał i być może nie byłoby w tym wielkiego zła, gdyby
to kłamstwo pozwoliło mu zawrócić ze dej drogi. On jednak nie zamierzał
niczego kończyć. Zasmakował w grzechu, jego brzuch, wnętrzności i lędźwie
wypełniała radość spożywania, trawienia i wydalania. On czuł się królem życia,
kimś, kogo nagle na wszystko stać, kto ma prawo do objadania się swoim
1 cudzym, brania, cokolwiek mu się spodoba.
FAZA II

Czy zaszedłszy tak daleko, potrafiłby odrzucić koronę i znowu stać się
żebrakiem? Bóg... Cóż Bóg mógłby mu ofiarować? Powiedział więc do swojej
przed Bogiem poślubionej żony, że nie ma nikogo innego, wmawiał jej nawet
psychiczną chorobę, powtarzał: to bzdura, bzdura, bzdura! Ach, jakież to było
ekscytujące... mieć dwie kobiety jednocześnie, sycić się nimi, nie będąc zmu
szony nikogo wybierać. W amerykańskich filmach oglądał takie historie, a teraz
tworzył je ot tak, mógł z rzeczywistością robić, co mu się podobało. Ona ko
chała go, wciąż kochała i bardzo, bardzo chciała mu wierzyć. Wypchnięta na
skraj przepaści, stała tam wiele dni, nie wiedząc, co począć, bała się zwrócić do
swoich rodziców, bała się każdego dnia. On był dla niej całym światem, bogiem.
Pomodliłaby się do niego, gdyby tylko obiecał, że nie będzie więcej musiała
o tym myśleć. Gdyby wyznał jej miłość, płakałaby trzy noce.
Cóż z tego... Diabeł nie zna litości, człowiek też, gdy odda się w jego służbę.
On niewiele sobie robił z jej bólu, odrzucał go, bo był mu kulą u nogi. Uciekał
z domu coraz częściej i na coraz dłużej. Jego radość nie miała granic, krążył po
mieście, szczebiocząc jak ptak, udawał przed światem na tysiące sposobów
kogoś, kim dawno być przestał, kim - być może - nigdy nie był. Pił, bawił się
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w towarzystwie takich jak on nieszczęśników. Z grzesznika skrytego stał się
grzesznikiem zuchwałym, sługą ciemności o nietoperzych skrzydłach, wampi
rem wypijającym krew z najbliższych, demonem własnej zagłady, trupem
śmierdzącym i obrzydliwym, kupą łajna. Ona nie widziała wyjścia z sytuacji.
Któregoś dnia, wylewając morze łez, wyrzuciła go z domu. Tego dnia brzytew
przecięła jej serce, jej młodość i naiwność została rzucona na podłogę dworco
wego szaletu, świętość uczucia stała się szmatą. Z uśmiechem przyjął tę propo
zycję. Będziesz mnie jeszcze prosiła, abym wrócił - tak powiedział. Miał rację.
Nie minęło kilka tygodni, gdy zaczęła za nim biegać, pracowali w jednym za
kładzie, mogła go odszukać. Codziennie wysyłała do niego setki wiadomości,
chodziła pod jego dom, dzwoniła, prosiła. Bardzo zależało jej na utrzymaniu
tego związku, był uświęcony, dotąd szczęśliwy. Nie wyobrażała sobie życia bez
niego. Ich syn bardzo mocno przeżył rozstanie z ojcem, całymi nocami nie mógł
zasnąć, płakał, zaczął kłamać. Dziadkowi opowiadał o spotkaniach z ojcem,
których nie było, powtarzał bez przerwy: tatulku, tatulku. Dla dziecka było
nie do pojęcia, że on, jego alfa i omega, nie chciał go zobaczyć, zagrać z nim
w piłkę albo pobawić się samochodzikami.
Wszystkim wokół krwawiło serce, ale nie winowajcy, on odkrywał na nowo
swoją wolność. W gronie kolegów od kieliszka i dziewczyn niemal lekkich
obyczajów bawił się do rana, powtarzając - jak to zazwyczaj czynią skrajni
głupcy - Boga nie ma! Ani myślał odwiedzać swojego syna. Walka trwała, lecz
ja coraz mniejsze miałem nadzieje, że wygra właściwa strona. Jego żona, ona teraz strzęp człowieka, wspomnienie dawnej urody i blasku - poniżała się
straszliwie, gotowa przyjąć go na niemal każdych warunkach, byle wrócił. Wy
rzucała sobie, że kazała mu odejść, że złościła się, kiedy przychodził do domu
pijany. W niego tymczasem, jak w Judasza, wstąpił diabeł, grał na nim, jak
chciał, uczynił z niego - świątyni Pańskiej - mebel. Zdrajca, nie dostrzegając
tego, czuł się silny jak nigdy dotąd, miał teraz swoje trzy minuty przed zatra
ceniem, wykorzystywał moment swojego triumfu. Posunął się nawet do tego,
by zaproponować jej trójkąt - ona, on i tamta dziewczyna. Czemu nie? Łapiecie
się za głowę, czytelnicy, ja też się złapałem. We współczesnym świecie seks to
potęga, bez udanego seksu nie ma zdrowych małżeństw, społeczeństw, przy
szłości. To udany seks jest barometrem związku. Kiedy coś nie wychodzi, może
warto rozejrzeć się za nowym partnerem albo popróbować czegoś nowego.
Z inną kobietą, z dwiema kobietami, z mężczyzną, a może z dzieckiem. To
wolność, cudowna wolność, często - gdy o niej myślę - robi mi się niedobrze.
Bardzo ciężko wtedy chorowałem. Wiadomości z tamtej strony świata do
chodziły do mnie po czasie, nikt nie chciał mnie zasmucać. Krótką przerwę
w leczeniu wykorzystaliśmy na wyjazd. Był październik. Dni zimne i pochmur
ne. Trafiliśmy w to samo miejsce, co latem, nad jezioro w kształcie krzyża, do
sosnowego lasu. Niespodziewanie dowiedziałem się, że oni zamieszkają w domku tuż obok nas. A więc jednak - ucieszyłem się. Pogrążony w świecie włas
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nych obaw, udręczony bólem, spoglądałem na nich z nadzieją. Modliłem się też
gorąco, aby Bóg rozbudził w jego sercu dawną miłość. Miałem wielką nadzieję,
że ich wspólny wyjazd stanowi dla ich związku pozytywny przełom. Pogodzą się
- mówiłem do żony - Patrz, jak Bóg działa, dotrzymuje danego słowa, stara się
na wszelki możliwy sposób pojednać ich, daje czas, przygotowuje miejsce. To
warzyszyliśmy im w tych dniach i - jakkolwiek zabrzmi to dziwnie - cieszyliśmy
się ich nocami, bo przecież ludzi kochających się jednoczy wszystko. Wierzy
łem, że los może się odmienić. Potem moja choroba wrzuciła mnie w szpitalną
przestrzeń. Dość nagle odleciałem ku miejscom otwartym na absolut, moje
życie skurczyło się. Cierpiałem. Odwiedzała mnie żona. Pewnego dnia opowie
działa mi dalszy ciąg historii tamtych dwojga. Była niewiarygodna.
FAZA III

Zaraz po powrocie z cudownego weekendu on udał się do tamtej. Chyba
wystraszył się, że jego łajdacka przygoda mogłaby się w ten banalny sposób
zakończyć. Nie - zadecydował. Uwolniwszy się z więzów, nie zamierzał wplą
tywać się w nie ponownie. Zdradzić żonę - to banał, zdradzić Chrystusa - także.
Kim jest Chrystus? Zabije mnie za to? Od kochanki zadzwonił do żony, był
pijany, śmiał się i mówił, że nie zamierza do niej wracać. To była zabawa powiedział. To samo powtórzył następnego dnia na trzeźwo. Złamał dziewczy
nie serce, zaczęła chudnąć, łykała tabletki na uspokojenie, wreszcie zachoro
wała. Od wspólnych przyjaciół dowiadywała się, że ten, kogo kochała, kogo
zawsze była pewna, wielokrotnie zdradzał ją już wcześniej. Ona tego nie wi
działa, zaślepiona miłością, żyjąca dla niego, wierna, dobra. Była ślepa, tak
strasznie ślepa... Tyle łez wylała przez niego, że mogłoby z nich powstać morze.
Diabeł zacierał ręce, miał nadzieję, że gubiąc jedną duszę, zdoła także pogrążyć
drugą. Wokół niej także zaczął się jego drapieżny taniec. Dość szybko pojawili
się pocieszyciele strapionych, łajdacy chcący wykorzystać cierpiącą. Jest ich
wielu, cierpiąc, nie spodziewajcie się za wiele współczucia i pomocy. Módlcie
się do Boga, lecz uważajcie na ludzi. Wokół wielu jest niegodziwców, którzy
zatraciwszy swoje dusze, gotowi są na wszystko. To ćmy mające ochotę spalić
się w ogniu własnej pożądliwości. Potworne, tragiczne, nieszczęsne duchy, pad
linożercy, ludzie żyjący na krzywdzie i bólu swoich bliźnich, nieszczęśni, po
trzykroć skazani na zatracenie, gotowi w otchłań wciągnąć każdego, kto im
się trafi. Widziałem ich wielu - to myśliwi ostatniej godziny, żyjący triumfem
ostatniego strzału. Przeklęci z powodu własnego zaprzaństwa, grzesznicy roz
gotowani na ogniu własnej nędzy, konsumenci drugiego i trzeciego małżeń
stwa. Ludzie zmarnowanych szans, potłuczonych ambicji. Poznałem ich w życiu
mnóstwo. Potrzaskani, dryfowali ku zatraceniu i nic nie było w stanie zatrzymać
ich w tym biegu. Dość w życiu wysłuchałem ich opowieści o tym, że żona mnie
nie kocha, że wszystko jest rozczarowaniem. Świat bez Boga jest mroczny,
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wszystko wiedzie ku nicości. Piekło dyszy w oddechu grzesznika, każdy dzień
ma swoją łajdacką biedę.
Przez długi czas nie mogłem oglądać zdjęć, które zrobiliśmy podczas tego
ostatniego ze wspólnych wyjazdów. Nie mogłem uwierzyć, że był w stanie zro
bić jej i swojemu dziecku taką krzywdę. Patrząc na te zdjęcia, stawałem się
jemu podobny, mówiłem: ty głupi gnojku... A przecież powinienem widzieć
w nim brata. Bóg kocha go, nie mam co do tego wątpliwości i dlatego pozwoli
mu już tu, na ziemi, odpokutować wszystkie niegodziwości. Będzie walczył
o niego do końca, nie obrzydzi się jego plugastwem, bo chce mu ofiarować
prawdziwe życie. Do końca będzie wyciągał do niego swoją litościwą, miłosier
ną rękę. Od człowieka, od Judasza zależy, czy zechce nawrócić się, czy wybierze
stryczek, śmierć w dolinie Gehenny, gdzie kiedyś ku czci Molocha wrzucano
niemowlęta do ognistego pieca, albo inną jeszcze, równie przerażającą zatratę stanie się żywym trupem już teraz i nigdy tego nie zauważy. Zauroczony dia
belskim uśmiechem, przejdzie życie bez poczucia wyrządzonej krzywdy i bez
wyrzutów sumienia. Na końcu tej wędrówki czeka nań ciemność, pęta i zgrzy
tanie zębami.
O PR Z E Z N A C Z E N IU

„«Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem». Mówił
zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem miał go zdradzić, a był
jednym z dwunastu” (J 6,71-72). |
Przed dwudziestu laty przysiągłem wierność i uczciwość małżeńską kobie
cie, którą pokochałem od pierwszego wejrzenia. Poznaliśmy się w szkole śred
niej i po trzech latach wzięliśmy Boga na świadka, że chcemy być razem. Do
czekaliśmy się dwójki dzieci. Przeszliśmy swoje. Długo błąkaliśmy się po świe
cie bez własnego kąta. Byliśmy tak biedni, że gdyby to opisać, niewielu dałoby
wiarę. Taka bieda może stać się przekleństwem. Nas wyzwoliła. Na materię
nauczyliśmy się spoglądać nieco inaczej niż znaczna część znajomych. Także
sukces od początku pojmowaliśmy w innych kategoriach. Na swój sposób ka
lecy dla świata, przywykliśmy wszystko zawierzać Bogu, tylko na Niego mog
liśmy liczyć, tylko od Niego mogliśmy się spodziewać pomocy. Wierzyliśmy, że
to, co nam daje, jest najlepsze. Nawet ta bieda, poniżenie i łzy miały swoje
znaczenie. To, być może, nas, a przede wszystkim mnie, uratowało. W sytua
cjach trudnych zdawałem się absolutnie na Jego wolę. Modliłem się i szukałem
odpowiedzi w Piśmie Świętym.
Długo zastanawiałem się, dlaczego Judasz i mój ojciec oraz mąż koleżanki
zachowali się tak haniebnie, co ich do tego skłoniło. Tylko jedną znajduję
odpowiedź: byli zdrajcami od urodzenia, nosili we krwi wiarołomstwo, jak inni
noszą dobroć, łaskawość, miłosierdzie, prawdę. Z moich obserwacji wynika, że
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człowiek niewiele się w swoim życiu zmienia i nawet jeżeli przez długi czas
pilnuje odpowiedniego kursu, to wcześniej lub później idzie za głosem swoich
pragnień. Predestynacja - tak nazywają to kalwini. Ale nie do końca. Judasz
mógł nie zdradzić, jestem tego pewien. Bóg z pewnością wielokrotnie odwoły
wał się do jego sumienia. Tak zapewne było również w wypadku mojego ojca,
nie mam co do tego wątpliwości. Bóg jest miłosierny, chroni nas przed złym,
ostrzega, stawia przeszkody na drodze do naszej zagłady. Kiedy staniemy przed
Jego trybunałem, nie będziemy mogli udawać, że grzeszyliśmy, nie zdając sobie
z tego sprawy. Oskarżyciel powoła wielu świadków łamania przez nas dziesię
ciorga przykazań, przemówią przeciwko nam ludzie, ściany i podłogi. Podczas
ostatniej wieczerzy Jezus, patrząc głęboko w oczy Judasza, mówił mu przecież,
że to on Go zdradzi. Dawał mu ostatnią szansę zawrócenia z drogi.
Czasami jedna chwila decyduje o naszym życiu. Bóg stawia przed nami
błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć. Możemy wybierać, jesteśmy
wolni. Ktoś powie: jaki to wybór, skoro Judasz urodził się jako zdrajca. Wszyscy
mamy skłonności, które napawają nas lękiem, skłonności do złodziejstwa, cu
dzołóstwa, kłamstwa, a nawet mordu. Nic na to nie możemy poradzić. Dzie
dziczymy je po przodkach, swoich dziadach i pradziadach. Są przypisane do
nas, są poniekąd naszym przekleństwem. Każdy może uczynić z nich wieko
swojej trumny lub krzyż błogosławieństwa. Napisałem, iż nie wierzę, że czło
wiek sam z siebie jest w stanie się zmienić, ale to, co niemożliwe jest dla
człowieka, jest możliwe dla Boga. Judasz mógłby nie zdradzić, gdyby oddał
się Bogu, gdyby Mu zaufał, stanął po Jego stronie. Chrystus umarłby na krzyżu,
ale nie za jego sprawą. Kto byłby zdrajcą? Może nikt, a z pewnością nikt
z dwunastu.
Porzucić siebie - oto jedyny ratunek dla każdego człowieka, innego sposo
bu nie znam. Porzucić siebie i stać się Chrystusem. Bez takiej przemiany jes
teśmy bez szans. Pochłonie nas grzech, a szatan wcześniej czy później nadzieje
nas na widły. Tylko jako Chrystus jestem w stanie się mu przeciwstawić. Takie
zawierzenie mogło uratować Judasza. Kimże ja jestem bez Boga? Śmieciem,
pyłem, kłębowiskiem pożądliwości, workiem plugastwa, bez Boga jestem ni
czym. Wystarczy, że choć na chwilę zapomnę o Jego przykazaniach, a już ginę.
Wystarczy, że na jeden dzień przestanę się modlić, a już upadam. Codziennie
więc zabijam siebie, aby stać się podobny do Niego. Wiem, że tylko w ten
sposób osiągnę zbawienie. Bo jestem z natury zły, skłonny do grzechu, bo ze
względu na to, co zrobiłem do tej pory, zasługuję na śmierć, a przecież żyję.
Judasz nie zamierzał jednak porzucać siebie, to nie on zawiódł, lecz Bóg,
który nie chciał mu dać tego, czego Judasz oczekiwał. Któregoś dnia i przy mnie
usiadł diabeł, ten sam, który wcześniej siedział przy Judaszu. Powiedział: To
twój koniec, Bóg nie wybaczy ci wszystkiego. Kiedyś twoje winy upomną się
o ciebie i trafisz tam, gdzie ja będę na ciebie czekał, do piekła. Będziesz się
smażył na wolnym ogniu i rozpamiętywał to, co straciłeś, co powinieneś był
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zrobić, a czego nie zrobiłeś. Ujrzysz ogień swego zatracenia, będziesz spał tysiąc
lat na drzewie własnego grzechu, jak larwa, jak owoc zgniły, staniesz się własną
śmiercią, smutną w obliczu absolutnej zatraty, w obliczu tego, co zwykliśmy
określać słowami „na wieki wieków. Amen”. Takie są słowa diabła - nie dają
żadnej nadziei. Judasz powiesił się i to stanowi najlepszy dowód na to, jak
bardzo oddalił się on od Boga. Przekonany, że wydał na śmierć niewinnego,
nie wierzył w miłosierdzie, w wybaczenie, które nie ma granic. Judasz-zdrajca
do końca zaufał szatanowi-zdrajcy. Był bardziej gotów przyjąć z jego ręki
śmierć wieczną, niż z ręki Zbawiciela otrzymać wybawienie. Bliższe mu było
piekło, jego jad i potępienie. Było w nim samym coś diabelskiego. Nie na
próżno Jan nazwał Judasza „diabłem” (J 6,70) i „synem zatracenia” (J 17,12).
JE D Y N A N A D Z IE JA

Kilka miesięcy temu, po dwudziestu czterech latach milczenia, podjąłem
dialog z moim naturalnym ojcem. Zadzwonił, gdy zmarła jego żona, pięć lat po
śmierci mojej matki, a jego dawnej kochanki. Sam nie wiem po co. Nie uspra
wiedliwiał się specjalnie, nie prosił o wybaczenie, nie zamierzał zadośćuczynić.
„Jest stary - pomyślałem - stoi nad grobem, powinienem mu wybaczyć, aby nie
żyć dłużej w przekleństwie, a także by uspokoić jego sumienie”. To nie było
proste. Wybaczyłem mu wszystko, choć on wcale tego nie pragnął. Być może
powinienem być moim rodzicielom wdzięczny. Powołali mnie przecież do ży
cia, oni - wiarołomni, wbrew logice świata, który tego rodzaju dzieci skazuje
często na śmierć. Urodziła mnie moja matka, kochali mnie dziadkowie, Bóg mi
błogosławił. Mimo to, trudno mi z nim rozmawiać. W bogatym świecie mój
ojciec zbudował gmach swojego sukcesu i wciąż myśli, że było warto. Nawet
teraz, po tym wszystkim, usiłuje mnie pouczać, mówi, co zaniedbałem i dlaczego
jestem tym, kim jestem, czyli - w jego rozumieniu - nikim. Nie zastanawia się,
że po drodze skrzywdził tak wielu ludzi. Mój ojciec, który był dla mnie przez
całe lata największym wrogiem, potem zagadką, teraz jest dla mnie wielkim
rozczarowaniem. To straszliwie bolesne, bo Bóg dał mu czas na odmianę złego.
To taki człowiek - mówi moja żona. I pewnie ma rację. Zupełnie inaczej wy
obrażałem sobie nasze pojednanie. Dziś dzwoni do mnie co kilka tygodni
i opowiada o swoim słodko-kwaśnym życiu: jak to wyszedł z biedy dzięki
ciężkiej pracy, aż stał się kimś - lekarzem w uzdrowiskowej miejscowości na
północy Niemiec. Opowiada o tym, że pieniądze rządzą światem. Być może
dlatego właśnie tak bardzo je lubi. Nie znam przypadku, aby chciał się nimi
podzielić z kimkolwiek, nawet gdyby od tego zależało czyjeś zdrowie lub życie.
Te wszystkie słowa stanowią rodzaj prywatnej mantry. Musi ją sobie przypom
nieć przynajmniej kilka razy na dzień, inaczej nie mógłby istnieć. Mój ojciec jest
dokładnie tym, kim nigdy nie chciałbym zostać. Gdybym kiedyś zbłądził, stał
bym się podobny do niego. Czasami czuję go pod skórą i wiem, że istnieje we
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mnie. Boję się go. Nie ma dnia, abym się za niego nie modlił, tylko tyle mogę
dla niego zrobić. Modląc się za niego, modlę się zarazem za siebie.
Wracając do życia po trwającej półtora roku chorobie, pozostawiłem za
sobą na rozmaitych dworcach wiele bagażu, uciekałem nagi z domu żałoby
przez otwarte drzwi, jak więzień z więzienia, jak skazany spod szafotu, ucie
kałem, wszystko zostawiając za sobą. Moi czekali na mnie. Mój Boże, jak
bardzo ich kocham. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę z tego, jak piękne
jest życie. Całymi dniami płakałem ze wzruszenia. Bóg dał mi szansę zacząć
wszystko od nowa, ja, co kiedyś wielokrotnie i być może publicznie zapierałem
się Go, miałem szansę teraz mówić: znam mojego Pana. Jest nim Jezus Chrys
tus, On jest moim życiem. Jednego dnia przestałem się lękać poniżenia, cho
roby i śmierci. Trafiłem na prościutką drogę. Była tu zawsze, obok głównego
traktu, ale ja, ślepiec nad ślepcami, nie dostrzegałem jej, kluczyłem, błądziłem.
„K TO M A SE R C E , M O Ż E B Y Ć ZB A W IO N Y ”

Historia młodego rozpadającego się małżeństwa skłoniła mnie do zastano
wienia się nad przyczynami klęski tylu związków, nad rozpadem domów, które
widziałem jako piękne, syte, z pozoru można by przypuszczać - bogobojne.
Rozwody wśród moich przyjaciół są na porządku dziennym, słyszę często:
„Kiedy dorabialiśmy się, byliśmy razem, mieliśmy jakiś cel, wspólnie go reali
zowaliśmy”. Mówią o oddaleniu, o tym, że partner okazał się zupełnie innym
człowiekiem niż był, mówią też o seksie, tej psującej się z latami korbie me
chanizmu miłości. Mówią: „Kochałam go, a teraz nie mam o czym z nim roz
mawiać”. Słucham tego z ogromnym smutkiem. Przypominam mój ulubiony
cytat ze św. Augustyna: „dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. Tymczasem oni
nie chcą walczyć, nie wierzą w wartość tego, co posiadali. Nie mają świadomoś
ci, że byli powołani przez Boga do szczególnego posłannictwa. Mówią, że sta
wali przed ołtarzem, bo tak nakazywała tradycja. Kiedy czasami pytam, czy
Bóg był dla nich ważny, czuję poirytowanie. A ja przecież wiem, że On po
winien być pierwszy, wtedy wszystko działa, cieszy, ma sens.
Będziesz kochał Pana Boga swego... Kto dziś poważnie traktuje tan nakaz?
W najlepszym wypadku najważniejsza w naszym sercu pozycja zarezerwowana
jest dla matki, żony i dzieci. Są jednak i inne gradacje, gdzie bogiem staje się
pieniądz, kariera, seks. Świat tak zbudowany musi się zawalić, stąd powszechne
poczucie pustki, rozczarowanie, depresja. Tragedią naszych czasów jest, że
wyrugowały ducha. Tam, gdzie była religia, zawierzenie, pokorne pochylenie
głowy, dziś pojawia się magia, demon wiecznego nienasycenia. Mamy przed
sobą świat absolutnie cielesny. Dziś liczy się ciało, jego zdrowie, siła, młodość
i sukces.
Z trwogą opuszczam oczy. Muszę się przecież na to wszystko godzić, sam
nie wiem w imię czego. Podobno w imię demokracji. Oni mają prawo rozprze
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strzeniać pornografię, przemoc, a nawet satanizm, podczas gdy ja muszę to
znosić milcząco. Inaczej jestem przedstawicielem ciemnogrodu. Wybaczcie,
ale mam wrażenie, że nasza cywilizacja, zapominając zupełnie, jakie są jej
fundamenty, stara się na jakiejś podłej pustyni wznieść kolejną wieżę Babel.
Coraz częściej słyszę o naszej wszechmocy. Bogom podobni - tak lubili
0 sobie mówić Grecy i Rzymianie. Przeminęli, zostały po nich ruiny. To koniec
czasów. Nie wiem, ile jeszcze lat trwać będzie ten świat, ale wszystko zdaje się
wskazywać, że niedługo. Ani mnie to przeraża, ani smuci. Pilnuję swojej miary
1 staram się codziennie modlić o miłosierdzie dla siebie i bliskich. To dzień
miłosierdzia, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwości. To niedługo - jutro, za
kilka miesięcy, a może kilkadziesiąt lat. Bóg powróci, aby sądzić żywych i umar
łych, a królestwo Jego nie będzie miało końca. Jestem za głupi, sprawdziłem to
wielokrotnie, aby poradzić sobie z rozmaitymi faktami, których złożoność wy
daje mi się niepojęta. Działając pod wpływem rozmaitych napięć, popełniam
błędy jak Piotr. Ileż to razy po czasie dopiero dostrzegałem swój grzech. Nie
bagatelizuję go, ale też nie hołubię. Za nic mam podszepty diabła.
Bóg wezwał mnie po imieniu, nazwany zostałem synem Bożym. Dla mnie
ten świat to zaledwie preludium wieczności. Nie zamierzam się tu dorabiać,
mam raczej zamiar ograbić się ze wszystkiego, mam raczej zamiar wchodzić
w cierpienie, niż go unikać, bo chcę oczyścić się z tego, co nie pozwala mi
dojrzeć w moim bliźnim brata Judasza. Jedna chwila jego i mnie dzieli od...
potępienia lub zmartwychwstania.
„Kto ma serce, będzie zbawiony” - napisał Abba Pojmen. Choćby kogoś
oburzył mój sąd, chcę wierzyć, że on, ten łajdak, który zdradził swego mistrza,
a potem ze smutku odebrał sobie życie, że on dozna kiedyś przebaczenia.
Modlę się za Judasza, jak modlę się za swojego ojca, jak modlę się za siebie.
Zwracając arcykapłanowi pieniądze, krzyczał przecież: „Zgrzeszyłem, wydając
krew niewinnego” (Mt 27, 4). W ten sposób wyznał swoją winę. Czy Bóg mu
odpuścił? Nie wiem.

Wanda PÓŁTAWSKA

ZŁOTY OKRUCH WSPOMNIEŃ
Dziewczynka ciągle klęczała pod drzewem. Nie wytrzymałam, podeszłam do niej.
Usłyszała moje kroki, wstała i zwróciła do mnie twarzyczkę drobną, bladą, z ocza
mi nieruchomymi, zamglonymi Zapytałam: „Co ty tu robisz?”. Spokojnie od
powiedziała: „Modlę się”.

Wspomnienie zostało wywołane świeżą wiadomością o śmierci księdza Ta
deusza Fedorowicza. Na cmentarzyku w Laskach przybył nowy grób przyjacie
la. Bywałam u niego w Laskach. Zawsze, gdy miałam jakiś trudny problem,
jechałam do niego. Dawał jasne, trafne rady jgmiał tę zdolność widzenia wszyst
kiego w świetle Bożego planu. Patrzył na świat i ludzi oczyma duszy.
Wtedy, dawno, pojechałam do niego, ale na drzwiach zastałam karteczkę:
„Będę około 18-tej”. Poszłam więc na spacer. Zdecydowałam, że pójdę na grób
księdza Alego, młodszego brata księdza Tadeusza, który już nie żył. Alego
znałam mniej, właściwie tylko parę razy z nim rozmawiałam, ale zostało mi
wspomnienie nieprawdopodobnej łagodności. Kiedyś, gdy nie zastałam księdza
Tadeusza, poszłam do jego brata. Miałam jakieś wątpliwości..., ale ksiądz Ali
nie miał żadnych i serdecznie uśmiechnięty powiedział: „Pani doktor kochana,
wszystko jest dobrze i będzie dobrze, bo Pan Bóg jest dobry i kocha ludzi,
trzeba Mu tylko zaufać”. Tak go zapamiętałam, z tym serdecznym uśmiechem
i niezachwianą pewnością miłości Boga. Zawsze łagodny, usprawiedliwiał
wszystko i wszystkich.
Ksiądz Tadeusz inaczej - stanowczy, pokazywał prawdę bez prób uspra
wiedliwiania. Pamiętam rozmowę księdza Tadeusza z młodą dziewczyną, mło
dą mężatką, której urodziło się chore dziecko. Przybiegła do księdza Tadeusza
zrozpaczona, a on spokojnie powiedział: „Nie ty jedna”. Rozpłakała się: „Dla
czego ja?”. A on na to: „A dlaczego nie ty?”. Ona: „To okrutne”, a on: „Cho
roby nie są planem Boga, ale skutkiem wtórnych przyczyn, które wynikają
z ludzkich czynów”. Potem zaś dodał łagodnie: „A może to po to, żebyście
się nauczyli naprawdę kochać, bo chore dziecko wymaga większej miłości, tej
prawdziwej, zdolnej do heroizmu”. Śledziłam losy tej pary - istotnie, obecność
chorego dziecka pomogła im głębiej wierzyć i pełniej żyć.
A teraz obaj księża są na tym samym cmentarzyku. Wtedy, gdy tam po
szłam szukać grobu księdza Alego, w dużej alei, dość daleko wyszła siostra
zakonna z grupą niewidomych dzieci, które biegły wesoło. Zawsze mnie zdu
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miewały te niewidome dzieci, które potrafiły biegać, nie wpadając na przeszko
dy, tak swobodnie, jakby widziały.
Kiedyś zastałam na ławeczce niewidomą dziewczynkę robiącą na drutach.
Z kilku kolorowych kłębków robiła wzór. Nie wytrzymałam i zapytałam: „Jak
ty to robisz, że znajdujesz właściwy kolor?”. Dziewczynka podniosła główkę
i spokojnie pqwiedziała: „No, one są inne”. Inne? Dla mnie kłębki różniły się
tylko kolorami, których ta dziewczynka przecież nie widziała. Ale dla niej były
inne... Nauczycielka robót ręcznych powiedziała mi potem, że te nici są różnej
szorstkości, a dzieci niewidome mają delikatne, wyczulone paluszki.
Tam w głębi alei była gromadka, od której odłączyła się dziewczynka oś
mioletnia, może dziewięcioletnia. Szła w moją stronę, w stronę cmentarzyka.
Początkowo sądziłam, że zabłądziła i nawet zatrzymałam się, żeby ją do grupy
odprowadzić. Mała nie wyglądała jednak na zabłąkaną - szła spokojnie, prawą
rączkę miała wyciągniętą przed siebie, w granatowym szkolnym fartuszku z bia
łym kołnierzykiem. Jasne włoski splecione w jeden gruby warkocz. Szła powoli,
ale pewnie. Poczekałam, a potem za nią poszłam na cmentarz. Weszła w alejkę,
jeszcze parę kroków, a potem zatrzymała się pod dużym drzewem. Rączką
jakby pogładziła szorstką korę sosny i uklękła pod tym drzewem. Modliła się.
Nie chciałam dziecku przeszkadzać. Poszłam w stronę grobu księdza Alego
i zostałam tam jakiś czas. Obejrzałam inne groby, znane nazwiska przyjaciół,
a spojrzawszy na zegarek zdecydowałam, że pora wrócić.
Dziewczynka ciągle klęczała pod drzewem. Nie wytrzymałam, podeszłam
do niej. Usłyszała moje kroki, wstała i zwróciła do mnie twarzyczkę drobną,
bladą, z oczami nieruchomymi, zamglonymi. Zapytałam: „Co ty tu robisz?”.
Spokojnie odpowiedziała: „Modlę się”. „A czy możesz, czy zechcesz mi powie
dzieć, o co się modlisz?” Dziewczynka uśmiechnęła się nieśmiałym, trochę
niepewnym uśmiechem i pochylając główkę w moją stronę, cicho, jakby zwie
rzając mi wielki sekret, powiedziała: „Wie pani ja się modlę - zawahała się
chwilę, ale skończyła - ja to się modlę za Judasza, bo za niego na pewno nikt się
nie modli”.
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WYOBRAŹNIA MIŁOSIERDZIA
Jan Paweł II wzywa chrześcijan do podejmowania dzieł czynnej i konkretnej
miłości wobec każdego człowieka, nawołuje do dostrzegania w ubogim i potrze
bującym oblicza Chrystusa. To kontemplacja Chrystusa pozwala odnaleźć Go
w twarzach ludzi zepchniętych na margines. Zdolność służenia Chrystusowi w Je
go najmniejszych braciach zakłada w człowieku zmysł wiary, dzięki któremu
możliwe jest odkrycie wezwania do świadczenia miłosierdzia i zarazem znalezie
nie sposobów na sprostanie odczytanemu wyzwaniu.

Papieskie słowa z homilii wygłoszonej na krakowskich Błoniach 18 sierp
nia 2002 roku odsłaniają nowy wymiar myślenia o więzi pomiędzy wyznawaną
wiarą a codziennym życiem. Przypomnienie słów encykliki Dives in misericordia: „człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle,
o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku
do bliźnich”1 oraz wezwanie do kształtowania w sobie wyobraźni miłosierdzia,
stają się zaproszeniem do pogłębionej refleksji nad miejscem miłosierdzia
w postępowaniu moralnym2. Błogosławieństwo miłosiernych, którzy dostąpią
miłosierdzia (Mt 5, 7), ukazuje radosną perspektywę przyjęcia Bożego obda
rowania. Potrzeba postawy miłosierdzia wypływa też z wyraźnego nakazu
Chrystusa, który będzie sądził z miłości. Rozważenie problematyki miłosier
dzia jest tym bardziej konieczne, że we współczesnym świecie narasta rażąca
niesprawiedliwość, która uwłacza godności człowieka i staje się niemym os
karżeniem chrześcijan o bezczynność w świecie poddanym prawu bezwzględ
nej ekonomii. Niniejsza refleksja jest próbą pochylenia się nad znaczeniem
pojęcia „wyobraźnia miłosierdzia” w kontekście dojrzewania człowieka do
pełni miłości.

WŁADZA DUCHOWA CZŁOWIEKA
Pojęcie „wyobraźnia”, w języku łacińskim „imaginatio”, w języku greckim
„fantasia”, oznacza władzę czy też zdolność do tworzenia wewnętrznych ob
J a n P a w e ł II, Encyklika Dives in misericordia> nr 14.
2
Por. t e n ż e , Bądźmy świadkami miłosierdzia (Homilia podczas Mszy św. na Błoniach kra
kowskich, 18 V III2002), „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 23(2002) nr 9, s. 20-22.
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razów rzeczy minionych lub nieobecnych3. W psychologii wyobraźnia okreś
lana jest jako cecha ludzkiej psychiki wyrażająca się w zdolności do tworzenia
wyobrażeń twórczych i fantazji oraz jako zdolność przewidywania, uzupełnia
nia i odtwarzania - przy braku pełnych danych - zdarzeń, przeżyć innych osób
oraz sytuacji4.
Arystoteles wyprowadzał termin „fantazja” z pojęcia światła i określał wy
obraźnię jako wewnętrzny ogląd przedmiotów, które dostrzegamy zmysłami.
W średniowieczu Awicenna odróżniał wyobraźnię od fantazji, przypisując wy
obraźni zadanie wypracowania obrazów, a fantazji rolę ich przyjmowania i za
chowania. Św. Tomasz, podobnie jak Awerroes, uważał wyobraźnię i fantazję
za jedną władzę5. Akwinata określał wyobraźnię jako skarbiec form odebra
nych przez umysł6. Ma ona charakter odtwórczy oraz twórczy, gdyż może
tworzyć pewne obrazy z posiadanych już danych zmysłowych.
Dzięki wyobraźni człowiek zostaje pobudzony do pewnych działań lub też
hamowany jest w określonych reakcjach. Wyobraźnia ma zatem funkcje regu
lacyjne, adaptacyjne i preparacyjne, czyli przygotowujące człowieka do prze
żywania pewnych zdarzeń, które już wcześniej są obecne w umyśle. Formuje się
ona w kontekście kulturowym, w którym żyje człowiek, i stanowi niezbędny
czynnik rozwoju człowieka. Człowiek przyjmuje więc pewne obrazy, modele
i style działania, które obecne w pamięci mogą przyczynić się do stymulowania
jego działania7.
Jan Paweł II wzywa chrześcijan do podejmowania dzieł czynnej i konkretnej
miłości wobec każdego człowieka, nawołuje do dostrzegania w ubogim i potrze
bującym oblicza Chrystusa. To kontemplacja Chrystusa pozwala odnaleźć Go
w twarzach ludzi zepchniętych na margines. Zdolność służenia Chrystusowi
w Jego najmniejszych braciach (por. Mt 25,40) zakłada w człowieku zmysł wiary,
dzięki któremu możliwe jest odkrycie wezwania do świadczenia miłosierdzia
i zarazem znalezienie sposobów na sprostanie odczytanemu wyzwaniu. „Po
trzebna jest dziś nowa «wyobraźnia miłosierdzia», której przejawem będzie nie
tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego
człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany
jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”8.
3 Por. M. B. A r n o 1d, Imagination, w: New Catholic Encyclopedia, t. 7, The Catholic University of America Press, Washington DC 1967, s. 372; C. F a b r o , Fantasia, w: Enciclopedia
Cattolica, t. 5, k. 1027, Libreria Editrice Vaticana, Citt& del Vaticano 1950.
4 Por. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, 1.12, Warszawa 1969, s. 561.
5 Por. C. F a b r o, Immaginazione, w: Enciclopedia Cattolica, t. 6, k. 1663, Libreria Editrice
Vaticana, Cittó del Vaticano 1951.
6 Por. św. T o m a s z z A k w i n u , Summa theologiae, 1, q. 78, a. 4, ad 2.
7 Por. Cz. W a 1e s a, Fantazja, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, k. 42. Towarzystwo Naukowe
KUL, Lublin 1989.
8 J a n P a w e ł II, List apostolski Novo millenio ineunte, nr 50.
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Wyrażenie „wyobraźnia miłosierdzia” odwołuje się do twórczych zdolności
człowieka, który opierając swoje postępowanie na zaufaniu do mocy Boga,
może nieustannie przekraczać horyzonty swoich wyobrażeń i działań. Termin
ten wskazuje na konieczność zaangażowania w miłości wszystkich sił umysłu,
woli i serca. Ta różnorodność przeżyć związana jest z powstawaniem wzruszeń,
które są wyrazem głębszej reakcji na to, co poznane. „W treści wrażenia zostaje
odbity obraz przedmiotu, we wzruszeniu natomiast przeżywamy jakąś jego
wartość”9. Wzruszenie jest tak ważne dla wyobraźni, gdyż doprowadza ono
do wzmożonej reakcji na bodziec, który w innych warunkach pozostawałby
obojętny. Impulsem działania miłosiernego Samarytanina było jego głębokie
wzruszenie (por. Łk 10,33). Wyobraźnia miłosierdzia odwołuje się do serca ze
względu na jej związanie z rzeczywistością miłości miłosiernej, której przeja
wem jest zdolność do wczuwania się w przeżycia innego człowieka, przedmiotu
miłosiernej miłości10.
Jakkolwiek wyobraźnia może być wykorzystywana przez szatana do pod
suwania pokus i zastraszania człowieka, to jednak umożliwia ona też modlitwę
i przeżywanie religijnych uniesień. Człowiek, który wzrasta w doskonałości,
przechodzi od obrazów wyobrażeniowych do postępowania cechującego się
czystą wiarą. W ten sposób uwalnia się on od przywiązania do rzeczy doczes
nych i zabezpiecza przed oszustwem ze strony złego. Na wyższych stopniach
doskonałości duchowej także jednak istotna jest zdolność do tworzenia wyob
rażeń umożliwiających spotkanie z Chrystusem, którego człowieczeństwo jest
uprzywilejowaną drogą docierania Boga do ludzkiego serca.
Obecny w wyobraźni element uczuciowy może się stać czynnikiem hamu
jącym postęp na drodze rozwoju duchowego lub może też pobudzać do ofiar
nego powierzenia się miłości. Zatrzymanie w realizowaniu powołania do mi
łości dokonuje się wówczas, gdy w sercu człowieka zadomowią się uczucia lęku
i bojaźni oraz nieuporządkowane pragnienia, które zawładną wyobraźnią. Za
ciemniają one wówczas światło rozumu. Smutek i bezradność towarzyszące
takim stanom stają się objawami, po których można rozpoznać działanie złego.
Entuzjazm i gotowość do ofiary oraz oczekiwanie dobra znamionują wyobraź
nię oczyszczoną z niepotrzebnego lęku i poddającą się działaniu Ducha Świę
tego. Wolność w zakresie działania wyobraźni wyraża się nie tyle w zdolności
do tworzenia obrazów, ile w jakości tych obrazów, które nadają dynamizm
ludzkiemu działaniu.

9 K. W o j t y ł a, Miłość i odpowiedzialność, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL,
Lublin 1982, s. 93.
10 Por. D. von H i l d e b r a n d , Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości
Boga-Człowieka> tłum. J. Koźbiał, W drodze, Poznań 1985, s. 31-33.
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TAJEMNICA MIŁOSIERDZIA

Człowiek wierzący odkrywa tajemnicę miłosierdzia, która polega na nie
ustannym ubogacaniu świata przez Boga. Stworzenie powołane do życia
przez akt dzielącej się swą radością i szczęściem Trójjedynej Miłości na za
wsze pozostanie zależne od Boga. Poprzez tajemnicze creatio continua
Stwórca zabezpiecza świat w istnieniu i utrzymuje przy życiu byty tego świa
ta. Ubóstwo ontyczne i duchowe człowieka natomiast sprawia, że doświadcza
on deficytu miłości, między innymi na poziomie relacji z Bogiem11, ale także
w relacjach międzyludzkich. Właśnie w tych ostatnich zachodzi swoista nie
równowaga doznawanej i świadczonej miłości, która da się rozpoznać w ro
dzinie, szkole, środowisku pracy oraz w życiu społecznym. Ludzie korzystają
z dobroci innych, nawet nie uświadamiając sobie tego. Swoiste dopłacanie
jednych do drugich jest zakorzenione w nadobfitości miłości samego Boga,
który daje więcej, niż otrzymuje. Podobnie ludzie miłosierni, okazując bez
interesowną życzliwość, nie spodziewają się odpłaty czy wdzięczności, ale
pełnią posługę miłości, gdyż otrzymali taki dar i powołanie od Boga. Ich
zapłatą jest sama możliwość miłowania i czynienia dobra wszystkim potrze
bującym. Zdarza się, że nierównowaga miłości dostrzegana jest po pewnym
czasie, wówczas docenia się czyjeś czyny, uznając świętość ich sprawcy lub
wyróżniając go w inny sposób.
Świat oparty jest na codziennych ofiarach ludzi prostych, którzy przez
modlitwę, ofiarną miłość i pokorne wypełnianie swoich obowiązków w poczuciu
misji otrzymanej od Boga utrzymują w istnieniu wielkie organizmy społeczne
i podejmują wspaniałe inicjatywy. Znane powiedzenie, że modlitwy chrześcijan
utrzymują świat w istnieniu, nie straciło swej aktualności. To dzięki miłości
ludzi prostych i pokornych, zjednoczonych z Chrystusem, w świecie ciągle za
pewniona jest przewaga dobra nad złem.
Wyobraźnia miłosierdzia prowadzi do odkrycia, że wszystko jest darem
Boga, który w swojej nieskończonej hojności obdarza stworzenia12. „Bóg,
będąc bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4), udziela przebaczenia grzechów i za
wsze pozostaje wiemy swej miłości, nawet jeśli człowiek odmawia wierności13.
Człowiek liczący na Bożą Opatrzność i miłosierdzie jest spokojny o przyszłość,
bo wie, że jego zabezpieczeniem i ostoją jest sam Bóg. To z wyobraźni miło
sierdzia rodzi się poczucie wewnętrznego pokoju i ufności, pozwalające po
dejmować nawet największe zamierzenia w nadziei na pomoc Stwórcy. Lęk,
tak łatwo wkradający się w serce człowieka, może zostać pokonany przez
11 Por. A. D e r d z i u k , Formacja do ewangelicznej rady ubóstwa, „Życie konsekrowane”
6(1999) nr 2, s. 29n.
12 Por. K. J e z y n a, Moralne przesłanie nowej ewangelizacji Wezwanie do odnowy Kościoła
i świata, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 85n.
13 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, nry 211,1608.
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odniesienie się osoby do doświadczanej opieki i poprzez wspomnienie hoj
ności Boga, obdarzającego tych, którzy Mu ufają. Zaufanie takie wymaga
przekraczania własnych ograniczeń i słabości oraz wznoszenia się ponad włas
ne siły i ludzkie układy. Chodzi tu o decyzje wiary, która często wychodząc
naprzeciw życiowym wyzwaniom, bardziej liczy na pomoc Bożą niż na ludzkie
możliwości.
Wyobraźnia miłosierdzia nie oznacza jednak naiwności ani też nie ma nic
wspólnego z wystawianiem Pana Boga na próbę. Posiadając realne spojrzenie
na rzeczywistość, wsparte nadzieją na pomoc Bożą, człowiek miłosierdzia zdaje
sobie sprawę z wymagań, którym musi podołać. Rozpoznanie wiedzy krzyża
jako nauki prawdziwej mądrości życia umożliwia podjęcie trudu wewnętrznej
pracy nad sobą, pracy nad przezwyciężeniem egoizmu i lenistwa14. Współpraca
z łaską Bożą dla człowieka miłosierdzia nie jest jednorazowym zrywem ograni
czającym się do udzielenia pomocy potrzebującemu, ale stałym modelowaniem
umysłu i serca na wzór Chrystusa, który „nie skorzystał ze sposobności, aby na
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie” (Flp 2,6-7).

WYOBRAŹNIA MIŁOSIERDZIA A ŻYCIE CNOTLIWE
Miłosierdzie, zakorzenione w myślach i obecne w czynach człowieka, zwią
zane jest z cnotami teologalnymi, z których czerpie ono swoją żywotność i mo
tywację. Można też odnieść je do cnót moralnych, w relacji do których lepiej niż
w stosunku do cnót teologalnych ujawniają się cechy postawy miłosierdzia.
Człowiek patrzący na świat oczyma wiary dostrzega więcej niż posiadający
„mędrca szkiełko i oko”, bowiem człowiek wierzący zostaje wprowadzony
w świat Bożych obietnic. Owo nadprzyrodzone rozszerzenie pola widzenia jest
tożsame z mianem wiary, która „jest poręką tych dóbr, których się spodziewa
my, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1). Człowiek,
wchodząc w świat wiary, odkrywa, że „dla Boga bowiem nie ma nic niemożli
wego” (Łk 1,37), a zyskując nową perspektywę działania - perspektywę wiecz
ności - spostrzega, że naczelnym kryterium jego działania nie jest już skutecz
ność w osiąganiu własnych utylitarnych celów. W tej perspektywie natomiast
istotnym kryterium oceny czynów w ramach sądu Bożego jest świadczenie
miłosierdzia.
Liczenie na Boga jest wyrazem postawy ufności, która łączy się z cnotą
nadziei i z niej wypływa. Pewność Bożych obietnic oraz dostrzeganie mocy
Zmartwychwstałego, który pokonuje wszelkie zło, jest motywem miłosiernego
pochylania się nad potrzebującym i zatroskania o przezwyciężanie skutków zła.
14
Por. D. von H i l d e b r a n d , Przemienienie w Chrystusie, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo
Znak, Kraków 1982, s. 158.
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Miłosierdzie bowiem wypływa z nadziei, że zło może zostać pokonane i że
dokona się zwycięstwo miłości odnawiającej oblicze ziemi. Nadzieja ta pozwala
człowiekowi odkrywać siły do działania w Bogu, który hojnie darzy ufających
Mu ludzi. Jednocześnie człowiek miłosierny to ktoś, kto nie zwątpił w dobroć
stworzenia i zawsze zachowuje przekonanie, że w ludzkiej naturze tkwią ol
brzymie pokłady dobra, które należy wyzwolić.
Wyobraźnia miłosierdzia charakteryzuje człowieka kierującego się miłością
Boga i bliźniego. Prowadzi ona do praktycznej realizacji postulatów miłości,
która dąży do prawdziwego dobra bliźniego. „Miłosierdzie jest bowiem nie
odzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właś
ciwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła”15.
Człowiek miłujący posiada zdolność do wzruszenia się losem bliźniego i zara
zem uczestniczy w zatroskaniu Boga o człowieka, jako kogoś Mu najbliższego.
Owo zatroskanie jest wewnętrznym obowiązkiem człowieka, gdyż nie może on
przejść obojętnie wobec wyzwania potrzebującego. Specyficzną cechą miłości
miłosiernej jest jej odniesienie do ludzkiej miserii, postawa wobec drugiej oso
by, która nie może domagać się daru, okazuje jednak gotowość przyjęcia ofia
rowanej jej bezinteresownej życzliwości16.
„Miłosierdzie różni się od sprawiedliwości, a jednak jej się nie sprzeci
wia”17. Miłość staje się miłosierdziem, gdy przekracza ścisłą miarę sprawiedli
wości i z własnej hojności udziela człowiekowi tego, co nie należy się mu na
zasadzie sprawiedliwości, ale jest wyrazem afirmacji jego życia i jest konieczne
do odnowienia w nim utraconej godności. Miłosierdzia podobnie jak miłości
nie można się domagać na zasadzie sprawiedliwości, może ono być tylko do
browolnym darem udzielonym z hojności obdarowującego. W świadczeniu mi
łosierdzia ukazuje się jednak obustronne obdarowanie, w którym zarówno
świadczący miłość, jak i ją przyjmujący stają się dla siebie darem. Dlatego też
w budowaniu cywilizacji miłości zasada prymatu miłosierdzia nad sprawiedli
wością staje się jednym z istotnych wyzwań18.
Należy też odróżnić wyobraźnię miłosierdzia od postawy litości, w której
wymieszany jest porządek sprawiedliwości i miłości. Postawa litości oznacza
pobłażliwość wobec zła lub wobec zwyczajnej słabości. Przyświeca jej fałszywie
pojęta miłość, w której nie dostrzega się konieczności stawiania wymagań.
Prawdziwa miłość, wierząc w wielkość powołania człowieka, nie zgadza się
na jego małość i rezygnację z ideałów, gdyż zależy jej na prawdziwym dobru
kochanego. Osoba kierująca się prawdziwą miłością nie rezygnuje więc z praw
dy i z jasnego określania granicy dobra i zła oraz z przypominania o koniecz
15 J a n P a w e ł II, Dives in misericordia, nr 7.
16 Por. von H i l d e b r a n d , Przemienienie w Chrystusie, s. 308.
17 J a n P a w e ł II, Dives in misericordia, nr 4.
18 Por. J. N a g ó r n y , Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1, Świat i wspólnota, Redakcja
Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s. 268-271.
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ności nieustannego wzrastania nawet za cenę niezrozumienia lub fałszywej
oceny swojej postawy. Usprawiedliwianie postawy litości czasami następuje
przez odwołanie się do hojności Bożego przebaczenia i miłosierdzia Zbawicie
la. Taka postawa litości jednak ma niewiele wspólnego z chrześcijańskim po
jęciem miłosierdzia, które oznacza zaangażowanie na rzecz dobra drugiego
i stałą troskę o jego wzrastanie.
Chociaż pojęcie „wyobraźnia miłosierdzia” nie występuje w podręcznikach
teologii moralnej, to jednak można spotkać tam określenie „wyobraźnia mo
ralna”, które wskazuje na konieczność przewidywania konsekwencji czynu
ludzkiego. Człowiek odpowiedzialny za swoje działanie powinien przewidywać
skutki swoich czynów, dotyczące jego samego oraz bliźnich. Odnosi się to nie
tylko do konsekwencji podjętych czynów, ale także do implikacji zaniedbań
i zaniechania działania, dlatego też miłosierdzie związane jest z cnotą roztrop
ności, która wspiera czyny miłosierne.
Pojęcie „wyobraźnia moralna”, zgodnie z indywidualistycznym nastawie
niem przedsoborowej teologii moralnej, zasadniczo dotyczyło podmiotu dzia
łającego i nie posiadało szerokiego wymiaru społecznego. Moraliści koncen
trowali się na określeniu stopnia zasługi lub też wielkości grzechu człowieka,
który rozpatrywany był w oderwaniu od kontekstu społecznego. Pomimo więc
niewątpliwego dostrzegania przez moralistów znaczenia rzeczywistości zew
nętrznej, ich uwaga zdecydowanie koncentrowała się na jednostce, wobec któ
rej rzeczywistość, według nich, pełniła rolę okoliczności czynu. Traktowali oni
rzeczywistość zewnętrzną reistycznie, jako zespół rzeczy i sytuacji odnoszących
się do podmiotu działającego. Tak statyczna koncepcja czynu moralnego nie
pozwalała teologom przedsoborowym na personalistyczne ujmowanie jedno
stek będących w relacji do ocenianego działania.
Inną cnotą, z którą wiąże się ściśle wyobraźnia miłosierdzia, jest wielko
duszność - cnota pokrewna męstwu. Określano ją jako cnotę usposabiającą do
wielkiego i heroicznego działania w celu osiągnięcia rzeczy wzniosłych. Skłania
ona do podejmowania heroicznych aktów w zakresie każdej cnoty. W sposób
szczególny wielkoduszność wyraża się w hojności oraz w gotowości ponoszenia
trudów. Człowiek kierujący się wielkodusznością nie poprzestaje na przecięt
ności, lecz stara się o dobra większe, wyróżniając się wśród innych. Motywem
jego działania jest dążenie do rzeczy wielkich ze względu na ich wzniosłość.
Moraliści ówcześni twierdzili, że człowiek pełen zapału jest radością Boga,
który napełnia łaską gorliwe serca19.
Z wyobraźnią miłosierdzia łączy się cnota wspaniałomyślności pobudza
jąca do wielkiego i ofiarnego wysiłku w realizowaniu określonego zadania.
O ile wielkoduszność odnosi się do wszystkich działań, to wspaniałomyślność
19
Por. A. D e r d z i u k , Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim l a Watykańskim //, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, s. 407.
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dotyczy tylko poszczególnych sytuacji. Cnotami człowieka miłosiernego są
też cierpliwość i wyrozumiałość, jako cechy miłości i zarazem cnoty pokrewne
20
męstwu .

UKRZYŻOWANIE WYOBRAŹNI
Mistrzowie życia duchowego wskazywali na konieczność umartwienia wy
obraźni, która przez swoje nieokiełznanie sprawiała dużo zamętu w relacji czło
wieka do Boga i do bliźniego. Panowanie nad wyobraźnią ma na celu osiągnię
cie większej koncentracji myśli na Bogu. Zajmowanie się wieloma rzeczami
łatwo bowiem prowadzi do rozproszeń i sprawia, że człowiek schodzi na drogę
poszukiwania sensacji, przyjemności oraz rozwijania przeżyć egoistycznych21.
Stwierdzenie św. Teresy od Jezusa, że wyobraźnia jest jak stara wariatka,
która tłucze się po strychu, znalazło swoiste potwierdzenie swojej aktualności
we współczesnych zjawiskach nałogów, które powodują zniszczenie osobowoś
ci. Ucieczka w świat kolorowych wizji tworzonych przez wyobraźnię jest mo
tywem zażywania narkotyków i nadużywania alkoholu. Ludzie o słabej psychi
ce, bojąc się wyzwań świata, w którym żyją, za pomocą środków odurzających
sztucznie pobudzają swoją wyobraźnię do tworzenia fantastycznych obrazów
stymulujących doznawanie radości i chwilowo umożliwiających zapomnienie
o rzeczywistych problemach życia. Ta fałszywa próba uwolnienia się od ciężaru
codziennego krzyża przybiera coraz większe rozmiary i sprawia, że wielu lu
dziom coraz trudniej zachować życiową równowagę.
Nietrudno dostrzec, że konieczność oczyszczania wyobraźni jest związana
z potrzebą uwalniania się od egoizmu, do którego prowadzi uleganie cielesnym
obrazom tworzonym w wyobraźni. Koncentracja na sobie samym leży bowiem
u źródeł pragnienia ucieczki w fantastyczny świat tworzony przez środki psy
chotropowe. Powodem takiej postawy jest przekonanie, że cierpienie nie ma
sensu, a wszelki trud jest równoznaczny z przegraną. Egoistyczne skoncentro
wanie uwagi stanowi przyczynę przedmiotowego traktowania bliźniego w przy
padku grzechów zazdrości, myśli nieczystych, gniewu, nienawiści oraz niezdro
wej ciekawości i wścibstwa. Grzechy te związane z działaniem wyobraźni pro
wadzą człowieka do stawiania siebie i swoich własnych spraw w centrum za
interesowania, z wyraźną krzywdą bliźniego. Praca nad sobą zawsze więc za
wiera konieczność poskramiania twórczości wyobraźni, która mogłaby prowa
dzić do reistycznego traktowania drugiego człowieka.
Por. C. J. W i c h r o w i c z , Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym, „M”, Kraków
2002, s. 259.
21
Por. A. D e r d z i u k , Syndromy początków życia zakonnego, „Życie konsekrowane”,
5(1998) nr 2, s. 45-53.
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Wyobraźnia miłosierdzia opiera się na zupełnie innym kryterium oceny
rzeczywistości, w którym najważniejszą wartością jest służebna miłość okazana
przez Chrystusa na Krzyżu. Umartwianie swojej wyobraźni związane jest z za
pieraniem się siebie, z umieraniem dla swoich spraw. Upodobnienie się do
Chrystusa staje się motywem i drogą postępu w miłości. Zdobywane na tej
drodze nastawienie na dostrzeganie potrzeb bliźniego nie jest jednorazowym
aktem, ale wysiłkiem całego życia, wymagającym ciągłego weryfikowania swo
ich myśli i czynów oraz zapatrzenia się na Chrystusa.
Miłosierna miłość zdaje sobie sprawę z ofiary, którą trzeba składać, by
dawać życie. Naśladowca Chrystusa dostrzega wartość człowieka, z powodu
której nie może on być sprowadzany do poziomu używanej rzeczy. Człowiek
posiada bowiem właściwą sobie godność, której ocalenie może nieraz wiele
kosztować22. Człowiek traktuje bliźniego jak rzecz wtedy, gdy pozostaje tylko
w horyzoncie własnych spraw, a chce na innym wywrzeć nieuzasadnioną presję,
wykorzystać jego cielesność lub wejść bez uszanowania w jego prywatność.
Grzechy wyobraźni nie mogą jednak powodować odrzucenia tej wspaniałej
władzy duchowej człowieka, który może poprzez nią wczuwać się w problemy
i potrzeby innych ludzi.

ZDOLNOŚĆ EMPATII
Człowiek miłosierny zachowuje wrażliwość na sprawy bliźniego, traktując
je jak swoje własne. Wypełnienie przykazania „Będziesz miłował swego bliź
niego jak siebie samego” (Mt 22,39) zakłada zdolność wczucia się w psychikę
brata i siostry oraz dostrzeżenie wagi ich przeżyć, a także poważne potrakto
wanie ich spraw. Oznacza to przekroczenie ciasnych granic własnego egoizmu
i zainteresowań dotyczących własnej osoby23. Przejawem egoizmu jest skon
centrowanie się na własnym życiu do tego stopnia, że człowiek jest przekonany
o konieczności zajmowania się sobą, bowiem - w jego mniemaniu - usprawied
liwia to jego szczególna sytuacja, dotkliwe cierpienia lub skomplikowane prze
życia, albo też wyjątkowa wartość jego osoby.
Ludziom o bardzo ograniczonych sercach i umysłach łatwo przychodzi myśl
o nieporównywalnym do nikogo charakterze ich własnych przeżyć. Nie mogą
być więc one również zrozumiane przez kogoś innego. Wyolbrzymianie włas
nych trudności lub też sukcesów dokonuje się najczęściej kosztem dobra innych
ludzi i ma miejsce przede wszystkim w wyobraźni egoisty. Człowiek egoistyczny
jest przekonany o swoim niezwykłym doświadczeniu, które w dużej mierze jest
Por. J. N a g ó r n y, dz. cyt., s. 238.
23
Por. A. D e r d z i u k, Teologia wspólnoty, w: Communio consecrata, red. K. Wójtowicz,
Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2002, s. 38.
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czymś nie tylko subiektywnym, ale całkowicie urojonym, bez potwierdzenia
w praktyce życia.
Osoby skoncentrowane na sobie często okazują się niesprawiedliwe w sto
sunku do innych ludzi. Krzywdzą innych swoimi ocenami, podejrzeniami czy
wręcz pogardą. Nie potrafią sobie wyobrazić, że inni ludzie mogą mieć podo
bne problemy. Pozostając w ciasnym kręgu własnych spraw, nawet nie podej
rzewają innych o podobne przeżycia. Porównywanie ich cierpień lub trudności
z cierpieniami i trudnościami innych niekiedy budzi w nich agresję i oburzenie.
Na ogół ludzie tacy mają nieuświadomione poczucie własnej mniejszej wartoś
ci, które chcą przezwyciężyć dyskredytowaniem innych lub też wyolbrzymia
niem własnych problemów.
Działanie wyobraźni miłosierdzia dotyczy zatem najpierw zdolności osoby
do przekroczenia własnej samooceny i do otwarcia się na słowo innych, na
wysłuchanie racji innych. Działanie tej wyobraźni polega więc na doświadcze
niu miłości, w klimacie której człowiek czuje się bezpiecznie i potrafi żyć
w prawdzie. Dostrzeżenie spraw innych jest możliwe dopiero wówczas, gdy
ktoś uwolniony od paraliżującego lęku przestanie się interesować tylko włas
nymi sprawami. Wyobraźnię miłosierdzia kształtuje więc przede wszystkim
przyznanie bliźniemu prawa do takich samych przeżyć, jakie się ma samemu.
Dopiero kolejnym etapem jej formowania jest zdolność rozumienia innych na
zasadzie empatii, czyli wczucia się w ich problemy. Potraktowanie spraw bliź
niego jak własnych i dogłębne przejęcie się nimi jest ukoronowaniem rozwoju
duchowego, którego szczytem jest zapomnienie o sobie i zdolność do ofiary
z siebie. Jest to owoc działania łaski i pracy wewnętrznej osoby.
Wyobraźnia miłosierdzia ma wiele wspólnego ze współczuciem, ale wyka
zuje też pewne różnice względem niego. Współczując, bierze się pod uwagę
określone strapienie człowieka, miłosierdzie zaś obejmuje całego człowieka
w jego kondycji stworzenia skażonego grzechem pierworodnym. Ponadto czło
wiek współczujący współcierpi, natomiast w miłosierdziu nie jest konieczne
współcierpienie, choć miłosierdzie nie może się obyć bez wzruszenia i dzielenia
sytuacji człowieka potrzebującego. Współodczuwanie człowieka kierującego
się wyobraźnią miłosierdzia może prowadzić do zasmucenia, ale też powoduje
radość wynikającą z autentycznej miłości, radującej się możliwością miłosnego
dawania siebie24.
Postawa miłosierdzia odnosi się do perspektywy wieczności, w której „cier
pień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas
objawić” (Rz 8,18). Człowiek miłosierny, patrząc na sytuację ludzkiej biedy „od
góry”, łatwiej uzyskuje do niej dystans, choć nie znaczy to, że się nią nie przej
muje. Taka postawa pozwala znaleźć skuteczne rozwiązanie problemu, gdyż
ostatecznie ma ono swoje zakorzenienie w Bogu, który udziela światła łaski.
24 Por. von H i l d e b r a n d , Przemienienie w Chrystusie, s. 308-310.
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Wyobraźnia miłosierdzia prowadzi do kreatywności, której motorem jest
miłość. Chodzi tu o przezwyciężenie lęku oraz o rezygnację z liczenia tylko na
własne siły. Potrzeba udzielania pomocy wyzwala twórczą pomysłowość oraz
dokonuje wewnętrznej przemiany w człowieku, który dostrzega, jak wiele ma
do ofiarowania innemu. Człowiek miłosierny, uczestnicząc w Bożej hojności,
staje się bogaty możliwością służenia na różne sposoby, które uruchamiają
w nim nowy zapał i podsycają ducha ofiary. Źródłem apostolskiej kreatywności
jest Duch Święty, który wzbudza w sercu człowieka pragnienie przychodzenia
innym z pomocą25. Egoista jest zawsze ubogi i skoncentrowany na sobie sa
mym, jest przerażony koniecznością dawania, gdyż uważa, że posiada zbyt
mało. Człowiek hojny nie lęka się braku, bowiem sam, niejednokrotnie stając
w sytuacji braku i potrzeby, również doświadczał nieoczekiwanej hojności Bo
ga i ludzi, która ujawnia się tam, gdzie obecne są zaufanie i prostota.
W postawie miłosierdzia istotne jest takie okazanie pomocy, które nie
niszczy godności bliźniego ani też nie uzależnia go od dobroczyńcy. Podstawą
miłosierdzia jest odkrycie wspólnej, darującego i obdarowanego, zależności od
Ojca miłosierdzia. Ta wspólna zależność pozwala na uświadomienie sobie, iż
człowiek będący w potrzebie jest moim bratem. Dzieje się tak wówczas, gdy
prawda o Bożym miłosierdziu znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia. Posta
wa miłosierdzia zakłada dostrzeganie nienaruszalnej godności drugiego czło
wieka, która przez czyn miłości zostaje odnowiona, tak iż sam obdarowany
staje się zdolny do czynienia dobra drugiemu człowiekowi. Taki kształt życia
chrześcijańskiego jest w najwyższej mierze wyrazem nowej ewangelizacji, gdyż
świadectwo miłości i solidarności jest czytelnym znakiem działającego w świecie
Chrystusa zmartwychwstałego .
Przedmiotem zatroskania człowieka kierującego się przykazaniem miłości
jest zarówno bieda materialna, jak i duchowa. Człowiek odznaczający się wy
obraźnią miłosierdzia dostrzega brata, który utracił pracę, dach nad głową lub
możliwość godnego utrzymania rodziny. Ważne jednak jest w jego dostrzeże
niu zrozumienie poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei, które przeżywa
potrzebujący. Podobnie w sytuacji przychodzenia z pomocą dziecku zaniedba
nemu duchowo i materialnie, chłopcu lub dziewczynie zagubionym w świecie
różnorodnych uzależnień lub wykroczeń, podstawą udzielenia rady, pociesze
nia duchowego oraz moralnego wsparcia jest uświadomienie sobie wewnętrz
nej walki, którą toczą oni w swoim wnętrzu27. Takiego człowieka trzeba naj
pierw zrozumieć, postawić się w jego sytuacji, aby z całym uszanowaniem jego
podmiotowości zacząć działać. Trzeba też zauważyć, że ludzie ci zwracają do
25 Por. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,
Instrukcja Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego
w trzecim tysiącleciu, nr 36.
26 Por. J a n P a w e ł II, Novo millenio ineunte, nr 49-50.
Por. t e n ż e , Bądźmy świadkami Bożego miłosierdzia, s. 22.
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Ojca miłosierdzia swoje błagania, chociaż często są one niewymowne, gdyż
nadal pozostają Jego dziećmi.

PRZEBACZENIE I POJEDNANIE
Wyrazem miłości miłosiernej prowadzącej do wewnętrznego pokoju i do
budowania komunii we wspólnocie jest przebaczenie. Powstające resentymenty i urazy muszą być przezwyciężane przez miłość, inaczej bowiem stanowią
narastającą przeszkodę w traktowaniu innych ludzi jak braci. W sercu człowie
ka dotkniętego złem łatwo tworzone są myśli oskarżające innych i podsuwające
przekonanie o własnej niewinności, które tylko wzmagają poczucie słuszności
własnego stanowiska. Noszenie w sercu niechęci i gniewu wobec bliźniego zaś
czyni człowieka niegodnym składania ofiary przed Bogiem, gdyż zaprzecza
prawdzie o wyłączności Boskiego prawa do sądzenia, i niweczy poczucie bra
terstwa.
Przebaczenie polega na darowaniu krzywdy i pozbyciu się niepokojącego
pragnienia zemsty wobec drugiego człowieka, którego nie postrzega się już
więcej jako krzywdziciela, stojącego na drodze do szczęścia i spełnienia czyichś
oczekiwań i planów. Przebaczenie jest postawą jednostronną, dokonującą się
w umyśle, woli i sercu człowieka. Przebaczając, człowiek dokonuje pewnego
rozrachunku z przeszłością, w którym to rachunku wyrównanie krzywdy zos
taje dokonane przez wyrozumiałą miłość. Polega to na wyeliminowaniu gniewu
i pragnienia zemsty oraz na zaprzestaniu rozważań i wewnętrznych dyskusji
z przeciwnikiem.
Przebaczyć można tylko dobrowolnie, gdy pobudką jest miłość. Przebacze
nie jest możliwe, nawet jeśli druga strona o tym nie wie lub nawet nie chce o tym
słyszeć, nie zgadzając się z poglądem przebaczającego. Przebaczenie jest pro
cesem, w którym goją się rany serca i tworzony jest nowy sposób ułożenia
relacji z drugim człowiekiem. Nie chodzi o prosty powrót do stanu sprzed
doznania krzywdy czy przeżycia konfliktu. Toczące się życie wymaga korekt
w zachowaniu obu stron i dlatego przebaczenie pozwala na wyciągnięcie kon
kretnych wniosków, jak zbudować wzajemną relację w nowej sytuacji. Czło
wiek przebaczający posługuje się wyobraźnią miłosierdzia, aby postawić się
w pozycji swojego bliźniego. Przyznaje mu takie samo prawo do słabości i błą
dzenia, jakie chce zachować dla siebie. Usprawiedliwiając własne upadki i błę
dy, gotowy jest poszukiwać sposobów zrozumienia bliźniego, który także działa
pod wpływem różnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Przebaczenie ma sens, jeśli dokonane jest w osobistym imieniu przebacza
jącego za krzywdy doznane na jego własnej osobie. Można przebaczyć komuś,
kto jest winny, jak i komuś, kto tylko za winnego uchodzi. W tym drugim
przypadku należy jednak zachować delikatność i wyjaśnić wzajemne nieporo
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zumienia. Wyjaśnienia te winny być poprzedzone zewnętrznym gestem prze
baczenia. Można przebaczyć zarówno żyjącemu, jak i zmarłemu, jednostkom
oraz społecznościom. Przebaczenie może dotyczyć siebie samego, Boga i bliź
niego. Łączy się z przełamaniem wewnętrznych barier i umiejętnością nowego
spojrzenia na rzeczywistość własnej krzywdy i na intencje krzywdziciela. Nie
wystarczy tylko intelektualne zrozumienie uwarunkowań krzywdy, ale potrze
ba uzdrowienia serca, które będzie w stanie dostrzec nową szansę nawiązania
pozytywnych relacji. Przebaczenie nie musi się łączyć z zapomnieniem, gdyż
jeśli się zapomina to, co się przebaczyło, pozostaje się bezbronnym w przysz
łości, rezygnuje się z nauki płynącej z doświadczenia przykrego zajścia. Pamięć
nie powinna jednak być wykorzystana do zachowania uprzedzeń i do tworzenia
barier, ale winna przyczyniać się do postawy ostrożności i do uszanowania
inności drugiego, który ma określony styl reagowania i poziom tolerancji dla
bliźniego.
Przebaczenie rozgrywa się we wnętrzu człowieka. Uwalnia od sądzenia i od
potępiania. Łagodzi strach i uspokaja sumienie, a także wprowadza pokój do
wyobraźni, która odtąd nie tworzy już hipotetycznych scenariuszy dalszego
rozwoju wzajemnych reakcji - pojedynków na słowa i czyny. Warunkiem prze
baczenia jest duch męstwa i zaakceptowanie rzeczywistości oraz gotowość zno
szenia drugiego takim, jaki jest. Człowiek przebaczający zdaje sobie sprawę
z trudności wzajemnych relacji, ale nie ucieka w świat marzeń i fantazji. Kon
frontuje swoje przeżycia z rzeczywistością codzienności i dostrzega konieczność
dalszego życia i współdziałania z drugim człowiekiem.
Przebaczenie, jako zgoda na to, co jest, nie musi polegać na rezygnacji ze
spełniania ideałów, chociaż istotne jest, aby przebaczający potrafił je uformo
wać na miarę realnych możliwości. Oczekiwanie na sprawiedliwość nie zostaje
wyeliminowane, lecz ulega wzmocnieniu przez liczenie na sprawiedliwość sądu
Bożego. Godząc się z tym, co jest, człowiek przebaczający pamięta, że Bóg jest
sędzią sprawiedliwym i doprowadzi wszystko do właściwego końca.
Postawa przebaczenia jest pełna nadziei, ponieważ przebaczający liczy na
pokonanie trudności, przezwyciężenie lęku i uzdrowienie relacji, a także za
chowuje nadzieję na możliwą przemianę krzywdziciela. Daje mu bowiem szan
sę nawrócenia, proponując skuteczną drogę dotarcia do jego świadomości po
to, aby ukazać błąd i konieczność poniesienia konsekwencji. Często spotykane
formy mściwego milczenia są nie tylko wyrazem pogardy i wyższości wobec
przeciwnika, ale też nie dają mu szansy na przemianę, gdyż nie wskazuje się na
winę i sposoby jej naprawienia.
Pojednanie dotyczy rzeczywistości dwu lub więcej podmiotów konfliktu.
Tak jak przebaczenie rozgrywa się zasadniczo wewnątrz osoby, tak pojednanie
dokonuje się między osobami, jakby na styku, w ramach ich relacji. Oczywiście
zakłada ono wewnętrzną przemianę, która leży u podstaw wyjścia naprzeciw
bliźniemu i ponownego nawiązania z nim zerwanej wcześniej relacji. Pojedna
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nie jest procesem dojrzewania do wzajemnego zbliżenia i wymaga nawrócenia
serca oraz zmiany sposobu patrzenia na rzeczywistość. Jest ono jednym z owo
ców przebaczenia, gdy odnowiona relacja potwierdza szczerość intencji i wery
fikuje wzajemną życzliwość oraz gotowość do współpracy. Pojednanie jednak
przekracza przebaczenie. Z pojednaniem w sposób konieczny łączy się potrze
ba dialogu. Przebaczenie w swym niedoskonałym kształcie może się zatrzymać
na neutralnym nieszkodzeniu i niewchodzeniu w drogę byłemu przeciwnikowi.
Pojednanie obejmuje pewną zewnętrzną formę spotkania w celu wyrażenia
chęci porozumienia.
Pojednanie może być też tylko pozorne, gdy ogranicza się do znaków zew
nętrznych i nie jest oparte na wewnętrznym przebaczeniu. Zatem pojednanie
i przebaczenie dopełniają się i stanowią postawy nawzajem się weryfikujące.
Do pełnego przebaczenia potrzeba bowiem pojednania, natomiast prawdziwe
pojednanie wymaga wybaczenia doznanych krzywd. Obie te postawy zawierają
się w miłości, która przekracza ograniczenia ludzkiego egoizmu. Miłość umie
przebaczać, nie unosi się gniewem i dąży do budowania wspólnoty osób. Miłość
nie rezygnuje z wymagań, a stawiając je, nie dopuszcza się przemocy, ale stara
się zrozumieć drugiego. Miłość gotowa jest ofiarować więcej niż otrzymuje, ale
umie także zachować słuszną miarę poświęcenia, ponad którą ofiara staje się
pobłażliwością i niesprawiedliwością.
Człowiek, który miłuje, nawet nieprzyjaciół, nie żyje w poczuciu zagrożenia
ze strony bliźniego i jednocześnie nie obnosi się ze swym poświęceniem. Nigdy
nienasycony, pragnie dobra swojego brata, zarzucając jednocześnie sobie, że za
mało miłuje. Angażując serce, nie wyłącza rozumu, a roztropnie przewidując
rozwój wydarzeń, jest gotowy do ustępstw w imię zrozumienia bliźniego. Miłujący przebacza, nie poniżając skruszonego i potrafi przyjąć na siebie część
odpowiedzialności za czyjeś krzywdy. Miłość karmi się wielkoduszną ofiarą,
umie też jednak przyjąć przykrą konieczność znoszenia trudności i oskarżeń.
Potrafi zaakceptować istniejący stan rzeczy28.
*

Wyobraźnia miłosierdzia jest całożyciową postawą człowieka, który dążąc
do optymalnego rozwoju swych twórczych możliwości, odkrywa, że człowiek
nie inaczej osiąga własną pełnię, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z sie
bie29. Korzystając ze swoich zdolności pamięciowych i doświadczenia, człowiek
miłosierny kroczy przez życie zapatrzony we wzór Chrystusa. W Nim odkrywa
najpełniejsze objawienie Boga miłosierdzia, hojnie obdarzającego swe stworze
Por. A. D e r d z i u k, Przebaczenie i pojednanie w „Pismach ” św. Franciszka, „Quaestiones
selectae” 7(2000) nr 10, s. 22n.
29 Por. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 24.
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nia miłością. Umierając dla siebie, człowiek miłosierny zyskuje nowe życie,
którego udziela innym w darze bezinteresownej miłości.
Żyjąc na wzór Chrystusa, człowiek miłosierny buduje wspólnotę, gdyż
prawdziwie żyje duchowością komunii, którą Jan Paweł II opisał jako „zdol
ność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego
Ciała, a zarazem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić
jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrze
by, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Duchowość komunii to także
zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim
pozytywne”30. Rozumiejąc bliźniego, człowiek miłosierny przebacza, przeba
czając zaś, coraz bardziej postępuje w rozumieniu tajemnicy miłosierdzia jako
zdolności do ofiarnej miłości.

30 J a n P a w e ł II, Novo millenio ineunte, nr 43.

WOKÓŁ FILMU „PASJA”
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Męczeństwu poświęcono dwie godziny| ale wystarczą dwie minuty, by powie
dzieć, że nie do niego należy ostatnie słowo. Od Wielkiego Piątku przechodzimy
do Niedzieli Wielkanocnej - do Zmartwychwstania. Koncepcję tej sceny Gibson
oparł na szczególnej interpretacji słów Jana: „opróżnienie” całunu (por. J 20, 6-7)
jest wystarczającym znakiem, aby ujrzeć i uwierzyć (por. J 20, 8), że Ten, którego
umęczono, zwyciężył śmierć.

Po dwóch godzinach i siedmiu minutach w dźwiękoszczelnej salce zapala się
światło. Jest nas tylko tuzin (ja - jedyny dziennikarz) świadomych przywileju:
„Corriere della Sera” jest pierwszą gazetą w Europie, której przedstawiciel, na
zaproszenie reżysera Mela Gibsona i producenta Steve’a McEveety’ego z wy
twórni Icon Films, obejrzał na ekranie, z kasety dostarczonej właśnie z Los
Angeles, ostateczną wreszcie wersję filmu. Tę samą, która w najbliższą środę
znajdzie się w dwóch tysiącach kin amerykańskich, pięciuset angielskich i tyluż
australijskich, tę samą, na którą oczekiwanie elektryzowało strony internetowe
i która już w pierwszym tygodniu wyświetlania przyniesie dochód równy trzy
dziestu milionom dolarów wydanych na produkcję (bukmacherzy są tego pew
ni). Sam Papież oglądał tylko wersję prowizoryczną, w której brakowało mię
dzy innymi muzyki.
Tego wieczoru jesteśmy pierwszymi widzami, Włosi będą musieli pocze
kać do 7 kwietnia, a Francuzi i Hiszpanie aż do czerwca. Kiedy kończą się
ostatnie napisy, w których nazwiska amerykańskie przeplatają się z włoskimi,
wyrazy wdzięczności dla władz Matery sąsiadują z podziękowaniami dla teo
logów i specjalistów z zakresu języków starożytnych, a Rosalinda, córka
Adriano Celentano (odtwarzająca rolę diabła), jest wymieniana obok rumuń
skiej Żydówki (grającej Matkę Bożą), kiedy technik zapala światło, w sali
panuje cisza. Dwie kobiety płaczą, spokojnie, bez szlochu. Siedzący przy mnie
ksiądz w koloratce jest bardzo blady, oczy ma zamknięte; młody sekretarz
szarpie nerwowo różaniec; nieśmiałe, odosobnione brawa szybko zamierają
w zakłopotaniu.
Przez wiele długich minut nikt nie wstaje z miejsca, nikt się nie porusza,
nikt nic nie mówi. To, co zapowiadano, okazało się prawdą: Pasja ( The
Passion o f Christ)1 porusza do głębi; skutek, którego pragnął Gibson, został
1
Scenariusz: Mel Gibson, Benedict Fitzgerald. Zdjęcia: Caleb Deschanel. Muzyka: John
Debney. Scenografia: Francesco Frigeri. Kostiumy: Maurizio Millenotti. Dekoracja wnętrz: Carlo
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wywołany w nas, pierwszych „królikach doświadczalnych”. Ja także poczu
łem się zdezorientowany i zaniemówiłem. Latami studiowałem, każde z osob
na, wszystkie greckie słowa, którymi Ewangeliści opowiadają o tych wyda
rzeniach, żaden historyczny szczegół tych dwunastu godzin w Jerozolimie nie
jest mi obcy, napisałem o tym czterystustronicową książkę, którą zresztą
Gibson znał. Wiem wszystko. A raczej odkrywam teraz, iż sądziłem, że
wiem: wszystko bowiem ulega zmianie, gdy słowa zostają przełożone na
obrazy o takiej mocy, że stają się ciałem i krwią, raniącymi znakami miłości
i nienawiści.
Gibson powiedział z dumą połączoną z pokorą, z pragmatyzmem przenik
niętym mistycyzmem, które tworzą w nim szczególną mieszankę: „Gdyby to
dzieło okazało się niepowodzeniem, przez pięćdziesiąt lat nie byłoby przysz
łości dla filmu religijnego. Włożyliśmy w nie to, co najlepsze: tyle pieniędzy, ile
było trzeba, prestiż, czas, dyscyplinę, charyzmę wielkich aktorów, wiedzę erudytów, mistyczne natchnienia, doświadczenie, awangardową technikę. Włoży
liśmy przede wszystkim swoją pewność, że warto, że to, co się wydarzyło na
Kalwarii, dotyczy każdego człowieka: po śmierci wszyscy już zawsze będziemy
przebywać z tym Żydem. Jeśli nam taki film się nie uda, to kto zdoła go
nakręcić? Jestem jednak pewny, że się nam powiedzie: naszej pracy towarzy
szyło wiele znaków, które są dla mnie tego potwierdzeniem”. Na planie bo
wiem działo się więcej, niż powszechnie wiadomo, wiele pozostanie tajemnicą
sumień: nawrócenia, uwolnienie od narkotyków, pojednanie nieprzyjaciół, zer
wanie cudzołożnych związków; statyści klękali, gdy przechodził niezwykły Caviezel-Jezus, pojawiały się tajemnicze postaci, eksplozje niezwykłych energii,
w końcu dwa pioruny, z których jeden uderzył w krzyż, i które nikomu nie
zrobiły krzywdy. Były również zbiegi okoliczności odczytane jako znaki: Matce
Bożej udzieliła swej twarzy żydowska aktorka nazwiskiem Morgenstern, co jak zauważono dopiero później - w języku niemieckim oznacza Gwiazdę Za
ranną z litanii.
Gibson wziął sobie do serca napomnienie błogosławionego Angelico, że
aby malować Chrystusa, trzeba żyć z Chrystusem. Atmosfera w Sassi di Matera i w studiach Cinecitta przypomina klimat świętych misteriów średnio
wiecznych, procesji biczowników przed relikwiami męczenników lub też at
mosferę panującą w czternastowiecznym teatrze Carro di Tespi - dla zespołu
tego teatru co wieczór ksiądz w czarnej sutannie, takiej z długim rzędem
guzików, odprawiał Mszę po łacinie według obrządku św. Piusa V. Tutaj
Gervasi. Obsada: James Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci, Rosalinda Celentano,
Hristo Shopov, Claudia Gerini, Romuald Andrzej Klos, Sergio Rubini, Francesco Cabras, Toni
Bertorelli, Roberto Bestazzoni, Emilio De Marchi, Francesco De Vito, Lello Giulivo, Abel Jefry,
Hristo Jivkov, Luca Lionello, Jarreth J. Merz, Fabio Sartor, Mattia Sbragia, Roberto Visconti,
Matt Patresi, Olek Mincer, Ted Rusoff, Francesco Gabriele, Angelo Di Loreta. Produkcja: Bruce
Davey, Mel Gibson, Stephen McEveety, 2004 r.
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właśnie znajdujemy prawdziwe uzasadnienie decyzji, by kazać Żydom mówić
ich etnicznym językiem, po aramejsku, a Rzymianom - potoczną łaciną, upro
szczoną, żołnierską, która rani uszy nam, dawnym licealistom, przywykłym do
cycerońskich subtelności. Gibson, katolik rozmiłowany w Tradycji, jest zago
rzałym zwolennikiem doktryny potwierdzonej przez Sobór Trydencki: Msza
święta jest również braterskim posiłkiem, lecz przede wszystkim jest ofiarą
Jezusa, bezkrwawym ponowieniem Męki. Właśnie to się liczy, a nie „zrozu
mienie słów”, jak chcą nowi liturgiści, którym Mel wytyka powierzchowność,
gdyż wydaje mu się ona świętokradcza. Zbawczy sens czynów i gestów, które
kulminują na Kalwarii, nie wymaga zrozumiałych środków wyrazu. Film Pa
sja jest dla jego twórcy jak Msza odprawiana w nieznanym języku, tak jak to
praktykowano przez wiele wieków. Jeśli umysł nie pojmuje, tym lepiej ważne jest, że serce rozumie, iż dzięki temu wszystkiemu, co się wtedy wy
darzyło, odkupione zostały nasze grzechy, otwarto nam bramy Zbawienia,
zgodnie ze słowami proroctwa Izajasza o Słudze Jahwe, które - wypisane
na całej szerokości ekranu - stanowiły prolog filmu. Wydaje mi się zresztą,
że intuicja Gibsona się potwierdza: po chwili przestajemy czytać napisy i bez
przeszkód uczestniczymy w strasznych i cudownych scenach - które same
wystarczą.
Z technicznego punktu widzenia film okazał się dziełem na najwyższym
poziomie, tak że wcześniejsze filmy o Jezusie mogą się wydać ubogimi i starymi
krewnymi dzieła Gibsona, w którym mamy: fachowe oświetlenie, mistrzowskie
zdjęcia, niezwykłe kostiumy, surową, a gdy trzeba wystawną scenografię, nie
wiarygodnie skuteczną charakteryzację, grę wielkich profesjonalistów pod
okiem reżysera, ich wybitnego kolegi, a przede wszystkim wspaniałe efekty
specjalne. Jak nam powiedział producent Enzo Sisti, pozostaną one tajemnicą
- na potwierdzenie enigmatyczności tego dzieła, w którym technika chce po
zostawać w służbie wiary. Jest to wiara w konfesji najbardziej katolickiej - stąd
nieprzypadkowe zadowolenie Papieża i wielu kardynałów, nie wyłączając
J. Ratzingera - a Pasja jest jej manifestem, pełnym symboli rozpoznawalnych
tylko dla wyćwiczonego oka. Potrzeba by książki (faktycznie dwie są w przy
gotowaniu), aby pomóc widzowi symbole te zrozumieć.
Radykalna katolickość filmu polega, mówiąc w wielkim skrócie, przede
wszystkim na odrzuceniu wszelkiej mitologizacji, na traktowaniu Ewangelii
jako dokładnych kronik: jesteśmy informowani, że wydarzenia toczyły się
właśnie tak, jak je opisano w Piśmie. Katolicyzm polega na uznaniu boskości
Jezusa, która współistnieje z Jego pełnym człowieczeństwem. Boskość ta wy
bucha dramatycznie w ponadludzkiej zdolności Jego ciała do zniesienia bólu
tak wielkiego, jakiego nikt ani wcześniej, ani później nie doświadczył, jako
zadośćuczynienia za grzech świata. Radykalnie katolicki charakter filmu wy
raża się jednak również w podejściu do Eucharystii, której realność zyskuje
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w nim potwierdzenie: obrazy krwi w scenach męki są wciąż przeplatane ob
razami wina z Ofiary eucharystycznej, obrazy umęczonego corpus Christi
z obrazami konsekrowanego chleba. Wyrazem katolickości jest też intensyw
nie Maryjny wydźwięk filmu. Matka i diabeł (który jest kobietą lub, być
może, androgyne) są wszechobecni, pierwsza ze swym milczącym bólem,
drugi - lub druga - ze złośliwą satysfakcją. Od stygmatyczki Anny Katarzyny
Emmerich Gibson zaczerpnął niezwykłe intuicje: scena, w której żona Piłata
Klaudia Procula, płacząc, podaje Maryi płótna do zbierania krwi Syna, jest
jedną z najsubtelniejszych w filmie więcej niż gwałtownym - w filmie brutal
nym, właśnie tak, jak brutalny był rzeczywisty przebieg męki. W innej scenie
Piotr, zrozpaczony po zaparciu się Jezusa, rzuca się do stóp Dziewicy, aby
otrzymać przebaczenie. Myślę zresztą, że doniosłość, również teologiczna,
przypisana Matce Bożej, a także Eucharystii-Ofiarze niesprowadzonej tylko
do sfery duchowej, niezredukowanej do „pamiątki”, lecz pokazanej w sposób
bardzo materialny, a więc zgodny z tradycją katolicką (tanssubstancjacja),
wywołają pewien niepokój w amerykańskich kościołach protestanckich, które
jeszcze przed obejrzeniem filmu zorganizowały się, by wspierać jego rozpow
szechnianie.
Męczeństwu poświęcono dwie godziny, ale wystarczą dwie minuty, by po
wiedzieć, że nie do niego należy ostatnie słowo. Od Wielkiego Piątku prze
chodzimy do Niedzieli Wielkanocnej - do Zmartwychwstania. Koncepcję tej
sceny Gibson oparł na szczególnej interpretacji słów Jana: „opróżnienie” ca
łunu (por. J 20, 6-7) jest wystarczającym znakiem, aby ujrzeć i uwierzyć (por.
J 20, 8), że Ten, którego umęczono, zwyciężył śmierć.
Antysemityzm, a może przynajmniej antyjudaizm? - Nie żartujmy, używa
jąc zbyt poważnych słów. Po obejrzeniu filmu sądzę, że rację mają liczni i wia
rygodni żydzi amerykańscy, którzy przestrzegają swych współwyznawców, aby
nie osądzali filmu, dopóki go nie zobaczą. Ukazano w nim bowiem bardzo
jasno, że tym, co dźwiga Chrystus i co doprowadza do Jego śmierci krzyżowej,
nie jest wina tej czy innej osoby, lecz całość grzechu wszystkich ludzi bez
wyjątku. Czymś więcej niż wystarczającą przeciwwagą dla uporu Kajfasza
(tego saduceusza-kolaboranta, który w rzeczywistości nie reprezentował ludu
żydowskiego, a nawet był przezeń znienawidzony - Talmud ma dla niego i dla
jego teścia Annasza straszne słowa) w domaganiu się ukrzyżowania jest nie
słychany sadyzm rzymskich oprawców; politycznemu tchórzostwu Piłata, które
prowadzi go do pogwałcenia własnego sumienia, przeciwstawiona została od
waga członka Sanhedrynu - epizod dodany przez reżysera - który atakuje
najwyższego kapłana, krzycząc, że proces jest nielegalny. I czyż nie jest Żydem
Jan, który podtrzymuje Matkę? Czyż nie są Żydami pobożna Weronika i porywczy Szymon z Cyreny? Czy nie są Żydówkami kobiety z Jerozolimy, które
wykrzykują swą rozpacz? Czy nie jest Żydem Piotr, który uzyskawszy przeba
♦
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czenie, umrze za Mistrza? Na początku filmu, zanim rozpęta się dramat, za
niepokojona Magdalena pyta Dziewicę: „Dlaczego ta noc jest inna niż wszyst
kie noce?”. „Dlatego - odpowiada Maryja - że wszyscy ludzie byli niewolni
kami, a teraz już nimi nie są”. Wszyscy, właśnie wszyscy: niezależnie od tego,
czy są żydami czy poganami. „Dzieło to - mówi Gibson, rozgoryczony uprze
dzającą fakty napaścią j g j chce przypomnieć nowinę o Bogu, który jest Miłością.
A co to byłaby za miłość, która by kogoś wykluczała?”
Tłum. z języka włoskiego Patrycja Mikulska

Ks. Jan SOCHOŃ

ROZBICIE BEZPIECZNEJ SZYBY...
Na marginesie Pasji Mela Gibsona
Judaszowa miłość była wielka, ale nie wyłączna; nie była to miłość szczera, ufna,
otwarta, jak miłość Piotra czy Jana; zawierała w swym płomieniu coś z dymnego
czadu, coś z ciemności. Z czego składały się te ciemne elementy w miłości Judasza,
nie wiemy i pozostanie to tajemnicą Judaszowej nieprawości. Nie powinniśmy
jednak wątpić w szansę przebaczenia grzechów. Dopóki żyjemy - przekonuje
Gibson - nic ostatecznie nie zostało jeszcze przekreślone. Żywiołem wiary pozo
staje przecież nadzieja.

Przyznaję: miałem znaczne kłopoty z napisaniem recenzyjnego tekstu o Pa
sji Mela Gibsona. Z tego mianowicie powodu, że moja wyobraźnia i oczekiwa
nia zostały wręcz zainfekowane prasowymi uprzedzeniami, wypowiadanymi
w emocjach ocenami, a nawet prywatnymi złośliwościami skierowanymi pod
adresem reżysera. Z góry traktując film jako wydarzenie raczej socjologiczne
aniżeli artystyczne, obawiałem się, że nie będę mógł spokojnie spoglądać na
ekran. Tymczasem stało się coś przedziwnego. Wraz z pojawianiem się kolej
nych filmowych sekwencji zacierały się w mojej pamięci uprzedzające głosy
krytyków; zaciskając z przejęcia dłonie, znalazłem się nagle w innym świecie,
w centrum ewangelicznej narracji, w sercu chrześcijańskiej wiary.
I od razu piszę, że ten film nie powinien pobudzać do wygłaszania różnego
rodzaju ideologicznych deklaracji, które obecnie płyną nawet ze środowisk
kościelnych. Widocznie ci, którzy mają kłopoty z religijnym samookreśleniem
się, z akceptacją dogmatycznego wymiaru zbawczego orędzia Chrystusa - ucie
kają się do tego rodzaju psychologicznej obrony. Muszę jednak wyraźnie
stwierdzić, że nie mogłem oddzielić w propozycji Gibsona jej strony artystyczno-formalnej od strony religijnej (one przecież siebie wzajemnie warunkują).
Wielu odbiorców powtarza bowiem, że szanując przeżycia religijne innych
widzów, uznają artystyczny poziom filmu za bardzo niski, niektórzy nawet
posługują się słowem „kicz”. Ale przecież dzieło o charakterze kiczu nie może
- z siłą godną przynajmniej zastanowienia - oddziaływać na oglądających. Kicz
intryguje tylko przez chwilę i szybko zyskuje wymiar pustego znaku masowej
wyobraźni.
Pasja natomiast domaga się innego odniesienia. Przywołajmy chociażby
obraz Jezusa miłosiernego, wywiedziony z religijnej wyobraźni siostry Faustyny.
Pod względem artystycznym obraz ten może wydawać się nam niedoskonały.
Stał się on jednak ikoną miłosierdzia, w świetle której duchowo przegląda się
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dzisiaj cały chrześcijański świat. Tak więc siła oddziaływania tego dzieła nie
mieści się zasadniczo w jego mocy formalnej i kunszcie twórczym, ale przede
wszystkim w kontekście religijnym, a dokładnie mówiąc, dogmatycznym. Być
może podobnie należy patrzeć na Pasję. W przestrzeni odbioru film ten stał się
faktem religijnym o misteryjnym charakterze. Warto sobie przypomnieć i uświa
domić sobie zarazem, że do liturgii i do jej form parateatralnych niemal od
początku kształtowania się chrześcijańskiej doktryny wiary włączono wydarze
nia Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Stanowiły one rdzeń religijnego przepo
wiadania. Wczesnochrześcijańskie formy parateatralne zasadniczo nie miały
charakteru działań artystycznych, ale przede wszystkim były liturgicznym po
twierdzeniem wydarzeń ewangelicznych. Dopiero pojawienie się misteriów,
w których moment teatralności wybijał się na pierwszy plan, doprowadziło do
nowej sytuacji odbioru. Misterium otrzymało status samodzielnego faktu artys
tycznego, nawiązującego, co prawda, do ewangelicznych opisów, ale odznacza
jącego się dość wyraźną autonomią. I właśnie Pasję należy włączyć w ten misteryjny nurt obcowania z religijną tajemnicą. Wiele przecież w tym filmie od
wołań do ikonografii, wiele nawiązań do osiągnięć europejskiej sztuki w ogóle,
do tekstów mistyki chrześcijańskiej i do zwykłego, codziennego doświadczenia
aktorów i reżysera. Ewangelia bowiem dotyka najbardziej osobistych sfer ludz
kiego istnienia, angażuje duchowo niemal wszystkich, ale też każdemu z odbior
ców „przedstawia się” nieco inaczej. Owo i n a c z e j stanowi o arcydzielności
tego świętego tekstu. Dlatego Gibson odważył się nakręcić swoją osobistą wizję
owego „inaczej”. Nie uczynił tego wbrew narracji ewangelicznej, lecz raczej
podążając równolegle z nią. Pokazał ostatnie, długie godziny Jezusowego cier
pienia. W tym reżyserskim zamyśle kryje się przeświadczenie, że jedyną odpo
wiedzią na tajemnice bólu i da może być z naszej ludzkiej strony nieme współcierpienie, wędrówka duchowa wraz z orszakiem żałobnym. Gibson zdaje się
pamiętać, że uczniowie Jezusa przez czterdzieści dni trwali w odosobnieniu,
próbując pojąć, co się stało. Czas żałoby był konieczny, aby mogli przyjąć Ducha
Świętego. I dopiero po tej bolesnej żałobie doznali wielkiego pocieszenia, które
obiecał im Chrystus. Czy zatem to, że Jezus umarł na krzyżu jest dla nas źródłem
pożytku? Czy jesteśmy w stanie całą swoją istotą pogodzić się z tym, że w Chrys
tusie i przez Chrystusa śmierć stała się drogą, którą przychodzi do nas Duch
Święty? Film zaprasza do pozytywnej odpowiedzi na te pytania.
Nie wiemy dokładnie, jak należałoby rozłożyć historyczne fakty na poszcze
gólne dni czy kolejne godziny. Ewangeliści na ogół podają, że w ostatnim
tygodniu przed śmiercią Jezus podczas dnia nauczał w świątyni, a noce spędzał
na Górze Oliwnej. Być może najważniejsze wydarzenia poprzedzające Ostatnią
Wieczerzę miały miejsce w środę. Powtarzam: tego nie wiemy, gdyż układ
ewangelicznych treści zapewne podlegał określonym zabiegom redakcyjnym.
W każdym razie działalność Jezusa musiała być w tych dniach intensywna
i wytężona. Możemy więc przypuścić, że Jezus najczęściej przebywał w świątyni,
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gdzie nauczał zgromadzonych tam ludzi. Czynił to otwarcie, choć wiedział, że
w ten sposób daje Sanhedrynowi oręż przeciwko sobie. I rzeczywiście, władze
żydowskie przystąpiły do natarcia: Jaką mocą czynisz to wszystko, co czynisz?
Przecież nie masz władzy od nas pochodzącej! Kapłani byli zapewne przeko
nani, że - jakbyśmy dzisiaj powiedzieli - pokonają Jezusa w erystycznej po
tyczce. Tymczasem Jezus nie tylko odniósł słowne zwycięstwo nad członkami
Sanhedrynu, ale też umocnił niejako swoją religijną więź z ludźmi. Przywołał
czyny prorockie Jana Chrzciciela, w przypowieściach zasugerował, że w co
dzienności życia liczy się realizowane postanowienie i opowiedzenie się za
dobrem. Kiedy bowiem mówimy, że jesteśmy gotowi do szlachetnych działań,
ale ich nie spełniamy - cóż jesteśmy warci? Przypominamy wówczas bohaterów
innej Jezusowej przypowieści, którzy pozabijali proroków, a wreszcie targnęli
się na życie właściciela winnicy, czyli samego Boga. Jezus wyznał też, że syn
właściciela (Boga), posłany ostatnimi czasy przez ojca do winnicy, to On sam.
W ten sposób ponowił orędzie o swym Boskim posłannictwie. Nie trudno było
zgadnąć, że mówiąc tak, myślał o „przedniejszych kapłanach i faryzeuszach”
(Mt 21, 45)1, przepowiadając ich przyszłą zbrodnię.
Ale cóż wydarzenia te mówią nam dzisiaj? Otóż Gibson sugeruje, że w krę
gu nowotestamentalnych winowajców jesteśmy zapewne i my! W głębi ducha
słyszymy delikatnie wypowiedziane zdanie: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: Jeden z was Mnie wyda” (J 13, 21). Któż to? Na pewno nie Jan, który
spoczywał na piersi Jezusa. Może Piotr, bardzo porywczy i łatwo dający słowo,
które szybko się łamie i kruszy? Wiemy, że nie. To Judasz, biegnący z uśmie
chem na powitanie, z ukrytą zdradą w sercu. On nie musiał zdradzić, mógł
przyjąć dary Jezusowej bliskości i przebaczenia. Jednak z powodów, których
być może i sam do końca nie pojmował, zdobył się na śmiertelny pocałunek.
Zanikła w nim duchowa czujność, sumienie umilkło, a perswazje zła wydały się
tak niewinne, nawet przyjemne.
Oto Jezus wciąż swobodnie naucza, spotyka się ze swoimi zwolennikami,
a u Kajfasza trwają narady, jak pozbyć się Jezusa, jak zapewnić spokój podczas
nadchodzącego święta, bo - według zapewnień Józefa Flawiusza - „zawsze
w święta pełni straż uzbrojony oddział z obawy, aby przy takim zbiegowisku
ludzi nie wywołano jakichś rozruchów”2. Nic więc dziwnego, że obawiano się
kogoś, kto uznaje się za Mesjasza, przepowiada zniszczenie Jerozolimy, zapew
nia o nadejściu królestwa nie z tego świata. Nie wiedziano jednak, jak dokonać
aresztowania Jezusa, by wieść o tym dotarła do ludzi dopiero po fakcie. I wtedy
pojawia się Judasz, poszukujący sposobności, aby wydać Jezusa, właśnie bez
zbytniego rozgłosu, zdradliwie, pod osłoną nocy.
1 Biblia w tłumaczeniu Jakuba Wujka SJ.
2 J. F 1a w i u s z, Wojna żydowska, ks. 2, ak. 224, tłum. J. Radożycki, Księgarnia Św. Wojcie
cha, Poznań 1980, s. 172.
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I od razu nasuwa się pytanie: dlaczego Judasz zdradził Mistrza? Czy tylko
z powodu chciwości, umiłowania pieniądza? Czy chciał uchronić naród żydow
ski przed konsekwencjami nauki Jezusa? Na ogół tak się sądzi, takie też wy
jaśnienie podkreślała pierwotna katecheza Kościoła. Tymczasem sprawa wy
daje się w wyjątkowy sposób związana z porządkiem miłości. W nieodgadniony
splot łączą się związki Judasza z Jezusem i innymi Apostołami. Judasz przecież
bardzo szybko przekonał się o dramatycznej wadze swego postępku. Wykazał
wyraźne oznaki żalu i wewnętrznego bólu, który doprowadził go do rozpaczy
i samobójstwa. Musiał zapewne kochać Jezusa, skoro pokonał w sobie chciwość
i uznał się za grzesznika. G. Ricciotti przypuszcza, że Judaszowa miłość była
wielka, ale nie wyłączna; nie była to miłość szczera, ufna, otwarta, jak miłość
Piotra czy Jana; zawierała w swym płomieniu coś z dymnego czadu, coś z ciem
ności. Z czego składały się te ciemne elementy w miłości Judasza, nie wiemy
i pozostanie to tajemnicą Judaszowej nieprawości3. Nie powinniśmy jednak
wątpić w szansę przebaczenia grzechów. Dopóki żyjemy - przekonuje Gibson
- nic ostatecznie nie zostało jeszcze przekreślone. Żywiołem wiary pozostaje
przecież nadzieja. Niestety, zdarzają się ludzie, którzy powołując się na
św. Augustyna, Jana Chryzostoma i Ireneusza, usiłują twierdzić, że według
chrześcijańskiej tradycji liczba wybranych jest niższa od liczby potępionych.
To zupełnie nieprawdopodobne. Wobec takiego stanowiska niełatwo za
chować spokój. Nikt bowiem nie może zabronić modlitwy za Judasza, Stalina
czy Hitlera. Zmarły już ks. Bronisław Bozowski z kościoła wizytek w Warszawie
często modlił się za tak zwanych potępionych; wierzył zatem w zbawienie tych,
których Bogu polecał. I to jest najważniejsze - wiara w Boga, który jest tylko
miłością. Ale, oczywiście, miłość Boga jest poważna i nie niszczy ludzkiej wol
ności - jesteśmy w stanie miłość tę odepchnąć. Tak oto z faktu naszej wolności
wyprowadzamy możliwość istnienia piekła. Stąd też w filmie Gibsona niezwyk
le ważną funkcję spełnia szatan, wciąż pojawiający się i znikający, towarzyszący
niejako dziejącym się zdarzeniom. Nie bez powodu reżyser rozpoczął swoją
opowieść od sceny w gaju oliwnym, gdzie Jezus doświadcza ogromnego cier
pienia, pada na ziemię i modli się. Nie było zwyczajem Żydów modlić się w ten
sposób, zwykle modlili się oni, stojąc. Niemniej jednak, leżąc w prochu ziemi,
Jezus woła o oddalenie kielicha, czyli losu, który został Mu przydzielony. Z tru
dem poddaje się sile agonii, aż do wystąpienia krwawego potu. I następuje
moment, kiedy Jezus zostaje zdradzony i pojmany. Rozpoczyna się haniebny
proces. Jezus na ogół milczy. Piłat pozostaje nieco zdezorientowany. Cóż mam
uczynić? - zastanawia się głośno. I odsyła Jezusa do Heroda Antypasa, w któ
rego oczach Jezus uchodził za zmartwychwstałego Jana Chrzciciela. Spotkanie
to jednak nie przyniosło spodziewanych rozstrzygnięć. Jezus wciąż milczał,
Por. G. R i c c i o t t i , Zycie Jezusa Chrystusa, tłum. J. Skowroński, Wydawnictwo PAX,
Warszawa 1955, s. 603-607.
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oskarżyciele zaś mówili zbyt dużo i krzyczeli coraz głośniej. Losami przesłu
chania rządziły złość i nienawiść.
Nie dziwi zatem scena biczowania w Pasji Gibsona. Bałem się tego fragmen
tu filmu. Trudno jednak wyobrazić sobie, że biczowanie miało delikatny charak
ter. Często przecież w tamtych historycznych realiach ta okrutna kara zastępo
wała karę śmierci i niekiedy kończyła się właśnie śmiercią biczowanego. W filmie
Gibsona okrucieństwo ujęte zostało jednak z pozycji Jezusa i Maryi. Przyjęcie
takiego punktu widzenia służy ukazaniu ogromu ich obopólnej miłości. Maryja
przeżywa niezrozumienie przeradzające się powoli w akceptującą zgodę. W ten
sposób wyraża się Jej całkowita miłość, miłość cierpiąca. Widzę tutaj wysiłek
Gibsona, aby pokazać miłość, choć przygniecioną tak wielkim cierpieniem.
Dopóki więc nie zrozumiemy, że wszechmoc Boga - tak odczytuję intencje
reżysera - jest wszechmocą rezygnacji z siebie, dopóki we własnym życiu nie
doświadczymy prawdy, że potrzeba o wiele większej miłości, aby się usunąć
w cień, niż aby narzucać siebie innym - nie przybliżymy się ani na krok do
tajemnicy Jezusowej Golgoty. Kochać kogoś to pragnąć, żeby istniał, nie zaś
nieustannie narzucać mu własną osobę, umniejszając tym samym jego wolność.
Na tym polega potęga miłości, w której centrum jest przebaczenie i miłosier
dzie. Krzyż zatem to znak miłości, miłości do końca, to odkrycie prawdziwej
natury Bożej wszechmocy, która jest tylko wszechmocą miłości. Baranek pro
wadzony na rzeź, jak głosił starotestamentalny prorok, wiedzie ku tajemnicy
Boga, pokonanego przez cierpienie, oplutego i znieważonego, ale to właśnie
Baranek Boży sprawia, że nasze życie w Nim i przez Niego ma sens. On dźwiga
nasze nieporadności, słabości, pychę i częsty bunt. Dzięki temu jednak drzewo
krzyża staje się drzewem ocalenia. Tak wyraziłbym orędzie i przesłanie filmu,
który świadomie został skierowany do ludzi wierzących i w nich tylko wywołuje
duchowe przeżycie, oczyszczające z nadmiernych egzaltacji i abstrakcyjnego
pojmowania Ewangelii. Cóż mam na myśli?
Otóż wielu z nas zapewne popełnia błąd, który nazywam błędem Orygenesa, chrześcijańskiego myśliciela z Aleksandrii i Cezarei, który działał w pierw
szej połowie trzeciego wieku po Chrystusie. W stworzonym przez niego syste
mie filozoficzno-teologicznym Chrystus stracił swe historycznie ukonkretnione
cechy na rzecz swoiście rozumianego pojęcia, będącego etapem w neoplatońskim procesie wyłaniania się świata z Boga. Stał się kimś pozbawionym zako
rzenienia w ziemskiej rzeczywistości. Wypada powiedzieć: został przeobrażony
w symbol. Z takim Jezusem jednak trudno nawiązać egzystencjalne porozu
mienie. Jezus jest bowiem Kimś z krwi i kości, pozostaje włączony w krajobrazy
ziemskiej ograniczoności. Dlatego Gibson pokazuje mękę Jezusa bez żadnych
upiększeń, idąc za mistycznymi wyznaniami Katarzyny Emmerich. Stara się
przekreślić historyczny dystans dzielący oglądających od przedstawianych wy
darzeń. Wypada powiedzieć: czyni widzów współuczestnikami tych wydarzeń.
To niezwykle charakterystyczny rys tego filmu. Martwe dziś języki - łacina
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i aramejski - wiążą przekaz filmowy z przeszłością, niejako ją uobecniając.
Sprawiają, że zanika dystans między naszym myśleniem o Jezusie a naszym
myśleniem o nas samych. Stajemy się nieoczekiwanie uczestnikami misterium.
Nasz świat jest miejscem kaźni Mesjasza. To doprawdy przejmujące. Zapomi
namy, że mamy do czynienia z filmem. Obrazy przenikają wyobraźnię, doty
kają niemal fizycznie. Dlatego zaciskamy pięści, mrużymy oczy, a nawet od
wracamy twarz. Rozmyślamy „wespół z obrazami” o bólu nie do zniesienia,
o biczowaniu wprost niewyobrażalnym, o męce, w której jednak ujawnia się
cały Boży majestat. Im bardziej Jezus zrzeka się swej siły na rzecz słabości
w cierpieniu, tym jaśniejsza staje się prawda, że jedynie On posiada moc, by
życie swoje oddać za owce i by znów je odzyskać (por. J 10,15-17). Jedynie On
może cierpieć i umrzeć za wszystkich, a potem powstać z martwych. Gibson
dyskretnie przypomina, po pierwsze, że sam Jezus dał się poznać jako Mesjasz,
który świadomie wybiera cierpienie i śmierć krzyżową, co stało się, jak wiado
mo, wielkim zgorszeniem dla żydowskiego społeczeństwa, a po drugie, że Jezus
jest Synem Bożym, czyli wskazuje swoim życiem na Ojca w niebie.
Uznajemy i wierzymy, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to najważniej
szy moment w historii świata, to wydarzenie o kosmicznym wymiarze, które
J.-L. Marion porównał do wybuchu bomby atomowej, pozostawiającego wy
palone dziury i cienie na murach - wraz z nieuchronnym promieniowaniem4.
Właśnie to „promieniowanie” pozostaje ważne.
Czy jednak konieczny był tego rodzaju „atomowy” zapłon - śmierć na
hańbiącej belce? Potoczne rozumowanie zdaje się przebiegać następująco:
oto Jezus utożsamił się z grzeszną ludzkością, wziął na siebie karę dla niej
przeznaczoną i uczynił ze swego życia zadośćczyniącą ofiarę. Ludzie bowiem
obrazili Boga, przekreślając Jego Boże prawo. Należy więc zadośćuczynić spra
wiedliwości Bożej. Jezus zatem godzi się wziąć na siebie należną ludziom karę.
Czyżby - zapytajmy - krew przelana na Kalwarii była zapłatą, jakiej Bóg wy
maga za obrazę, której doznał od grzesznych ludzi? Wcale nie jest łatwo
wybrnąć z interpretacyjnej trudności. Ewangeliści, ale również św. Paweł, po
sługują się takimi terminami, jak: „okup” (Mt 20, 28; Mk 10, 45; 1 Tm 2, 6),
„kara” (2 Kor 2, 6; 7,11), „sprawiedliwość” (Mt 6, 36); „ofiara” (1 Kor 5, 7).
Nadto, najbliższym przyjaciołom Chrystusa krzyż nie wydawał się czymś oczy
wistym i koniecznym. Być może początkowo uznali Jego śmierć za zwieńczenie
kultu ofiamiczego Starego Testamentu. Bogu jednak żadne krwawe ofiary
niczego przecież nie przydają. Dlatego nie powinniśmy pozostawać niewolni
kami tego rodzaju myślenia, które wciąż jeszcze bywa przyjmowane. Jak zatem
rozumieć śmierć Jezusa za nas?
Pasja zawiera wyraźną sugestię, że krzyż Jezusowy trzeba przeżywać jako
dar. W jednym z najpiękniejszych fragmentów filmu, ukazującym rodzącą się
4 Zob. J.-L. M a r i o n , Bóg bez bycia, tłum. M. Frankiewicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
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w cierpieniu bliskość między Cyrenejczykiem a Jezusem, twórcy filmu sugerują,
że bliskość ta jest źródłem wszelkiej jedności i serdeczności między ludźmi.
Dlatego z misterium Gibsona wyczytuję ważne przesłanie: w każdej sytuacji
życia Bóg powinien nam wystarczyć. Oznacza to, że nawet śmierć nie może
zniszczyć tej miłości, którą On nas obdarza. Gdy odejdą ci, których ukochaliś
my, wówczas powinniśmy się zdobyć na krok ku tajemnicy bezgranicznej miłości
Bożej. Będzie to krok bardzo bolesny, ponieważ ci, których ukochaliśmy, stali
się dla nas rzeczywistym objawieniem Bożej miłości. Im bardziej jednak pozba
wiani jesteśmy wsparcia, które daje nam Bóg poprzez innych ludzi, tym mocniej
bywamy wzywani do tego, by kochać Boga dla Niego samego. Jest to miłość jak przejmująco zauważył jeden z chrześcijańskich mistyków5 - napawająca
trwogą, nawet przerażająca, ale właśnie taka miłość daje życie wieczne.
Dlatego warto uświadomić sobie, że rozum nigdy nie milknie, nie milknie
także wówczas, gdy dotykają nas hiobowe nieszczęścia, gdy próbujemy pojąć
coś z tajemnicy krzyża. Gdy dotyka nas ból, żal czy słabość, rozum wskazuje na
wiarę, umacnia ufność, że ostateczne ocalenie leży w Bogu. Zaufanie staje się
wówczas świadomym gestem, decyzją odcięcia się od tego wszystkiego, co od
Boga oddala. Tak ogarnia nas żywioł wiary, która łączy z krzyżem Jezusa. Jego
śmierć, mająca zbawczy charakter, w pewien sposób określa i ludzką śmierć.
Gibson ukazuje realistycznie, że Chrystus nie umierał spokojnie, lecz przeżywał
autentyczny lęk. Wołał na krzyżu słowami zagadkowego psalmu: „Boże mój,
Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Ps 22,2). Odchodził z tego świata w samot
ności i opuszczeniu, bo nawet ci, których ukochał, pouciekali; zaledwie kilka
kobiet z Galilei przyglądało Mu się z daleka. Tylko Maryja, Jan i - w wizji
Gibsona - Magdalena znajdowali się blisko. Mogło się wydawać, że nawet sam
Bóg, którego Jezus zwał swoim Ojcem, nie bardzo się o Niego troszczy. Po
prostu milczy, tak jak - z ludzkiego punktu widzenia - milczy wobec śmierci
tylu osób na ziemi. Można więc słusznie zapytać: kim właściwie jest Bóg, który
milczy wobec śmierci własnego Syna i wobec ludzkiego umierania?
Pytanie, które postawiłem, nie jest wyrazem ostatecznej bezradności. Jezus,
będąc bez grzechu, nie musiał umierać. W swojej śmierci poddał się jednak woli
Ojca, pozwalając Mu bezwzględnie swoim życiem dysponować. Jezus doznał
istotnie śmierci „za nas”, a raczej dla nas, dla wszystkich ludzi. W ten sposób
śmierć ukazuje się nam jako wydarzenie zbawcze, jako spotkanie z Bogiem,
które grzech przesłaniał i uniemożliwiał. Bez Jezusowego cierpienia nasze
ludzkie cierpienie nie miałoby sensu. Dlaczego?
Bóg jest niesamolubną, czystą, pozbawioną egoizmu miłością, która nigdy
nie odwołuje się do przemocy i - właśnie dlatego - bywa narażona na ryzyko
odtrącenia. Odmowa ze strony człowieka, odtrącenie przez niego miłości
5
Por. H. J. M. N o u w e n, Wewnętrzny głos miłości Wędrówka od udręki do wolności, tłum.
J. Grzegorczyk, J. Grzegorczyk, Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 48n.
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Stwórcy, muszą w jakiś - Bogu tylko wiadomy sposób - dosięgać Jego samego.
Lecz cierpienie Boga nie jest znakiem słabości, wręcz przeciwnie: to znak
niezmierzonej pełni, chwały, mocy i wolności Boga. Bóg cierpi inaczej niż
człowiek, przyjmuje cierpienie z miłości do ludzi, współcierpi razem z nami.
Jeśli więc istnieje w Bogu cierpienie, to nie należy ono do istoty Boga, ale
pozostaje skutkiem Jego osobowej miłości, ogarniającej wszystkich. To naj
głębsza tajemnica, rozjaśniana wiarą. I o niej właśnie Gibson nakręcił swój film.
Nie godzę się więc z tymi, którzy dostrzegają w nim jedynie rzecz o przemocy,
okrucieństwie, o zadawaniu cierpienia przez żołnierzy rzymskich i o szatanie.
Bronię raczej tezy przeciwnej: Pasja to głęboko realistyczna wizja ludzkiej
rzeczywistości, której dotknęła cierpiąca i zbawcza miłość Chrystusa. To film
o godności śmierci będącej koroną życia.
Niestety, dziś zamyślenie nad kwestiami życia i śmierci przesunęło się do
sfery „spędzania wolnego czasu”, na margines aktywności społecznej. Przeży
wamy obecnie czas „anty-eschatologiczny”. Źródła takiego nastawienia - zda
niem niektórych myślicieli ponowoczesnych - tkwią w tradycji chrześcijańskiej,
która wprowadziła tak rygorystyczne kanony warunkujące osiągnięcie zbawie
nia (asceza, samowyrzeczenie, kult), że dla przeciętnego człowieka stały się one
po prostu nieosiągalne. Z drugiej zaś strony promowana jest teza, że życie trwa
krótko, a zatem należy się nim rozkoszować. W ten oto sposób nowoczesność
rozebrała po kolei wszystkie piętra kunsztownej budowli wznoszonej przez
Kościół: stłumiła zafascynowanie życiem pozagrobowym, zogniskowała uwagę
na „tu i teraz”, zneutralizowała strach przed śmiercią. Śmierć stała się sprawą
wstydliwą; domeną specjalistów. Zjawisko śmierci sprowadzone zostało niemal
do sfery pornografii: ludzie dobrze wychowani nie mówią o śmierci, a umiera
jących usunięto z przestrzeni życia społecznego. Z drugiej jednak strony śmierć
jako taka rozgrywa się dzisiaj na oczach milionów ludzi. To fakt medialny. Gra
w śmierć nie różni się zasadniczo od innych gier w wirtualnej przestrzeni.
Problem śmierci uległ rozproszeniu. Rozmienia się go na różne paranaturalne
zagadki, pułapki rozsiane po obszarze życia. Zagląda do ludzi pod postacią
bogatych w cholesterol ciastek albo bakterii zaczajonych w zlewie.
Nie tylko koncepcje chrześcijańskie, ale również te wyrastające z myśli
Heideggera (w których życie rozumiane jest jako bycie-ku-śmierci) zostały
oddalone. Tym, co wywołuje niepewność, nie jest bowiem sytuacja po śmierci,
ale raczej życie przedśmiertne. Wobec zagadki życia blednie zagadka śmierci,
aforystycznie zauważa Z. Bauman i nazywa współczesnych „kolekcjonerami
wrażeń”6. Kultura ponowoczesna uruchamia bowiem specyficzny mechanizm
o psychologiczno-socjologicznym podłożu, dzięki któremu dochodzi do inten
syfikacji tak zwanych przeżyć szczytowych, odłączonych jednak od sfery reli
6
Z. B a u m a n , Ponowoczesne losy religii, w: Ponowoczesność jako iródło cierpień, Wydaw
nictwo Sic!, Warszawa 2000, s. 308.
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gijnej. To, co dawniej było przywilejem elity religijnej, w wymiarze pozasakralnym stało się dziś demokratyczne, ogólnodostępne. Każdy człowiek może do
znać przeżyć szczytowych. Stąd też życie powinno zyskiwać wymiary dzieła
sztuki, które wzmacnia i przechowuje wrażenia, intensyfikuje doznania w rze
czywistości konsumpcyjnej. W takim horyzoncie aksjologicznym ciało ludzkie
to posłuszny instrument rozkoszy, chłonny i czuły odbiornik wrażeń, których
intensywność zależy tylko i wyłącznie od jakości narzędzi technologicznych.
Nie może zatem dziwić fakt, że Pasja wywołuje tak skrajne oceny. Mam jednak
nadzieję, że jej „religijna skuteczność” okaże się trwalsza od medialnej wrzawy,
której stała się zaczynem.

PROFESOR IRENA SŁAWIŃSKA (1913-2004)
ŚWIADEK WIERNOŚCI

WPROWADZENIE

„Są wszelako w księdze żywota i wiedzy ustępy takie, dla których formuł
stylu nie ma” - te Norwidowe słowa z Czarnych kwiatów stały się inspiracją dla
przyjętej przez redakcję naszego kwartalnika formuły zbioru wspomnień
0 zmarłej 18 stycznia 2004 roku prof. dr hab. Irenie Sławińskiej.
Gdy po długich staraniach w roku 1982 zatwierdzono statut Instytutu Jana
Pawła II, prof. Irena Sławińska, wówczas kierownik Katedry Dramatu i Teatru
na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przy
jęła zaproszenie do uczestniczenia w działaniach Rady Naukowej Instytutu.
Chętnie też podejmowała się współtworzenia kolejnych numerów kwartalnika
„Ethos”, przygotowując tematyczne artykuły.
Blok wspomnieniowy poświęcony osobie Pani Profesor rozpoczynamy
listem kondolencyjnym Ojca Świętego Jana Pawła II oraz przemówieniem
ks. rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego A. Szostka wygłoszonym
po Mszy świętej za duszę śp. Ireny Sławińskiej, którą koncelebrowano w koś
ciele akademickim 27 stycznia 2004 roku, i homilią ks. W. Niewęgłowskiego,
wygłoszoną podczas Mszy świętej za duszę śp. I. Sławińskiej, która została
odprawiona na warszawskich Powązkach 4 lutego 2004 roku.
Nadesłane wspomnienia ze względu na trudną do ujarzmienia różnorod
ność pogrupowaliśmy w trzy bloki, które zatytułowaliśmy kolejno: „Osoba
1 dzieło”, „Na «wyspie wolności»” oraz „Spotkania”. Pierwszy blok stanowią
teksty, w których autorzy próbują, w różnych wprawdzie aspektach, ale całoś
ciowo spojrzeć na dokonania życiowe i naukowe Pani Profesor.
O
utworzeniu drugiego bloku zadecydowało kryterium miejsca - Katolicki
Uniwersytet Lubelski, który w czasach politycznej determinacji określany był
jako wyspa wolności dla pracy naukowej i wychowawczej.
Trzeci blok to zapis spotkań z Panią Profesor, tych jednorazowych i tych
bardzo częstych, zapis, którego autorzy w szczególny sposób mogliby podpisać
się pod słowami Norwida: „Ile razy przypominam sobie ostatnie rozmowy z oso
bami, co już w niewidzialny świat odeszły, zmarłszy tu, tyle razy nie wiem, jak
pominąć to, co ze zbioru razem wspomnień tych samo czasem zdaje się określać”.
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Wszystkie drukowane teksty stanowią swoiste podziękowanie Bogu - wy
rażone szczególnie w listach Ojca Świętego do prof. Ireny Sławińskiej - za
spotkanie na swej życiowej drodze Pani Profesor nie tylko jako naukowca
i nauczyciela, miłośnika teatru, lecz także I i to przede wszystkim - jako po
prostu człowieka. Wszystkie one mają charakter wspomnieniowy - charakter
bardziej naukowy ma książka wydana z okazji jubileuszu dziewięćdziesięciole
cia pani profesor Ireny Sławińskiej zatytułowana Świat jako spektakl.
Mamy nadzieję, że zamieszczone w „Ethosie” teksty staną się cenną pa
miątką po Uczonej, która z determinacją i konsekwencją dążyła do pełnej
prawdy o człowieku i która na tej trudnej drodze spieszyła się czynić jak naj
więcej dobra.
i

k.

PUBLIKACJE IRENY SŁAWIŃSKIEJ
ZAMIESZCZONE W „ETHOSIE” W LATACH 1989-1999

„Kiedyż na ziemiach moich zaprowadzę ład?” (O ethosie poety i poezji według
T. S. Eliota), 2(1989) nr 4(8), s. 94-104.
Formacja religijna młodzieży wileńskiej w okresie II Rzeczypospolitej, 3(1990)
nr 1-2(9-10), s. 135-143.
„ Dziady ” - dramat chrześcijański? Spór o „Dziady redivivus, 4(1991) nr 1-2(13-14), s. 101-111.
My i oni w polskiej literaturze łagrowej [Omówienie wybranych pozycji litera
tury łagrowej], 5(1992) nr 1(17), s. 191-196.
Europa przeciw-chrześcijańska i bękarcia (w teatrze Norwida), 5(1992)
nr 4(20), s. 25-33.
Idea uniwersytetu [Rec. J. H. Newman, Idea uniwersytetu, PWN, Warszawa
1990], 6(1993) nr l[sic!] (23), s. 220-223.
Żarliwość i skupienie (Z profesor Ireną Sławińską rozmawia Wojciech Chudy),
8(1995) nr 2-3(30-31), s. 259-290.
Pożegnanie „wroga” (Tryptyk paraboliczny| | 8(1995) nr 2-3(30-31), s. 291-294.
Autorytet nauczyciela?, 10(1997) nr 1(37), s. 197-200.
W oczekiwaniu, 11(1998) nr 1-2(41-42), s. 246.
Stanisław Wyspiański - twórca polski i metafizyczny, 12(1999) nr 4(48), s. 17- 20.
Martyrologium dwudziestego wieku [Rec. R. Royal, The Catholic Martyrs ofthe
Twentieth Century. A Comprehensive World His tory, New York 2000],
14(2001) nr 1-2(53-54), s. 229-234.
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Watykan, 3 lutego 2004 r.

Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup Józef ŻYCIŃSKI
Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin
Rektor KUL poinformował mnie o śmierci Pani Profesor Ireny Sławińskiej.
Wiadomość tę przyjąłem z bólem, bo wiem, jak wiele traci w jej osobie Uni
wersytet Lubelski i całe środowisko naukowe w Polsce. Pan Bóg wezwał do
siebie tę, która wychowała wiele pokoleń uczonych, znawców literatury i języka
polskiego, i pozostawiła po sobie ogromny dorobek własnej twórczości nauko
wej. Z moich bezpośrednich kontaktów z Panią Profesor wyniosłem wrażenie,
że swoją pracę traktowała z pasją, jaka rodzi się z miłości do Ojczyzny, do
ojczystego języka, ale też z umiłowania całego duchowego dziedzictwa włas
nego narodu. Takie umiłowanie dało jej siły, aby nie zważając na trudności
i szykany, pielęgnować i czcić to, co w polskiej mowie najpiękniejsze: umiejęt
ność wypowiedzenia tych uniesień ducha, które sięgają głębin ludzkiego umy
słu i serca, przenikają nieskończoność, a nawet dotykają samej tajemnicy Boga.
Wyniosła to z Wilna. Tam wychowywała się na strofach narodowych wie
szczów, tam studiowała polonistykę i romanistykę na Uniwersytecie Stefana
Batorego. Przyniosła ze sobą najpierw do Torunia, a potem do Lublina, całą tę
tradycję i nieustannie ją pielęgnowała jako wybitny teoretyk literatury, teatro
log, znawca Norwida, a nade wszystko pedagog. Chwała Jej za tę wieloletnią
pracę, która już przyniosła wiele owoców, a ufam, że będą one pomnażane
przez Jej wychowanków i ich uczniów.
Jeszcze nie tak dawno dziękowałem Jej za tom księgi wydanej na dziewięć
dziesięciolecie Jej urodzin, zatytułowanej Świat jako spektakl. Dziś wracam do
tych tekstów, w których znajomi i przyjaciele usiłują wyrazić ogrom Jej życio
wego dzieła i dziękuję Bogu za wszelkie dobro, jakie dzięki Niej się dokonało.
Dziękuję Mu za to, że dane mi było osobiście poznać Panią Profesor i że wiele
się mogłem od Niej nauczyć.

Jej duszę polecam miłosierdziu Bożemu. Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej
oraz całej wspólnocie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przesyłam wy
razy współczucia i duchowej jedności. Wszystkim uczestnikom pogrzebu Pa
ni Profesor Sławińskiej z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
Watykan, 3 lutego 2004 r.

Andrzej SZOSTEK MIC

PROFESOR IRENA SŁAWIŃSKA CZŁOWIEK UNIWERSYTETU

Uniwersytet to zorganizowana społeczność skupiająca wielu ludzi - i każ
dy z nich jest ważny: studenci, profesorowie i inni pracownicy naukowo-dydaktyczni, urzędnicy, pracownicy fizyczni. Wszyscy oni mogą pełnić po
żyteczną rolę, nawet gdy skromnie wykonują swoje obowiązki, znani tylko
najbliższym. Uniwersytet szczególnie jednak potrzebuje wybitnych osobistoś
ci, które promieniują na zewnątrz, które rozsławiają jego imię na całe społe
czeństwo. Potrzebuje „gwiazd”, które jasno świecą na intelektualnym i mo
ralnym firmamencie, które umacniają prestiż uniwersytetu i rozsławiają w sze
rokim świecie jego dobre imię. Osobistości takie, zazwyczaj nieliczne, napa
wają szlachetną dumą wszystkich, którzy uniwersytet współtworzą, utwier
dzają ich w przekonaniu, że ta właśnie uczelnia godna jest, aby na niej się
uczyć i pracować.
Świętej pamięci Irena Sławińska była takim bezcennym klejnotem Katolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, którym chlubiły się całe pokolenia studentów
i pracowników. Przynosiła KUL-owi zaszczyt swoimi znakomitymi dziełami
naukowymi, była chętnie i często zapraszana na wykłady w wielu prestiżowych
uczelniach w kraju i za granicą, stanowiła najwyższej marki znak firmowy na
szej Alma Mater. A przy tym wielki szacunek, jakim profesor Sławińska po
wszechnie się cieszyła, źródło swoje miał nie tylko w jej wysokich walorach
intelektualnych i naukowych, ale w nie mniejszej mierze w jej postawie moral
nej. Nigdy nie ulegała politycznym lub ideologicznym naciskom, nie zamazy
wała swoich przekonań ani ich nie ukrywała, a przecież znaczna część jej życia
i pracy przypadła na okres powojenny, gdy naciski te - zwłaszcza w czasach
stalinowskich - były silne i groźnie rzutowały na perspektywę naukowej karie
ry. To właśnie z powodu swoich poglądów i swojej nieugiętości znalazła się
w środowisku KUL-u, usunięta z powodu „ideologicznej nieprawomyślności”
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Paradoksalnie trudno nie ży
wić swoistego uczucia wdzięczności wobec ówczesnych władz PRL, dzięki re
presjom których mógł nasz uniwersytet przyjąć ją do swojego grona i przez
długie lata cieszyć się jej twórczą obecnością.
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Cieszyli się nią zaś nie tylko studenci i pracownicy filologii polskiej. Uni
wersytet daje szansę kształcenia nie tylko na jednym wybranym kierunku stu
diów, ale pozwala spotkać się z profesorami innych specjalności i uczestniczyć
w ich wykładach. Pamiętam, jak krótko po wstąpieniu na KUL, w 1964 roku
stałem w zatłoczonej starej (wówczas jedynej) auli KUL, słuchając wykładu
profesor Sławińskiej na temat specyfiki języka polskiego i pułapek jego składni.
Jeśli fragmenty tego wykładu potrafię dziś jeszcze przywołać, to dlatego, że już
wówczas, czterdzieści lat temu, jej sława była szeroka i autorytet ugruntowany
na tyle, aby przyciągać do siebie tłumy studentów z różnych kierunków i wy
działów uniwersytetu. I pamiętam, że chociaż temat wykładu wydawać się mógł
mało atrakcyjny, to jednak rozwijała go ona tak, że słuchało się w ciszy i sku
pieniu, pomimo tłoku i braku powietrza. Jej specjalnością był, jak wiadomo,
przede wszystkim teatr, ale atmosferę dramatu profesor Sławińska potrafiła
wywołać zawsze, także wtedy gdy za przedmiot swoich rozważań brała temat
tak odległy od teatru, jak gramatyka języka polskiego.
Profesor Sławińską obchodził żywo cały uniwersytet, nie tylko literatura
polska i sprawy polonistyki. Troszczyła się bardzo o to, aby młodsi pracownicy
naukowi rozwijali znajomość języków obcych - a było to w czasach, gdy nie
łatwo było KUL-owcom jeździć za granicę i tam tę znajomość doskonalić. To
z jej inicjatywy, dzięki jej zaangażowaniu i rozległym kontaktom organizowane
były kursy języka angielskiego, a także obozy językowe w Pewli Małej czy
w Rogoźnie, w których osobiście brała udział i na które zapraszała zagranicz
nych lektorów; sam z tych kursów i obozów wiele skorzystałem. Miałem też
okazję spotykać się z Panią Profesor na posiedzeniach Rady Naukowej Insty
tutu Jana Pawła II, w których regularnie i aktywnie uczestniczyła, pomimo
wielu innych absorbujących ją zajęć. Wspominam tylko te dwa przykłady za
angażowania profesor Sławińskiej w życie uniwersytetu, które pozwoliły mi
zetknąć się z nią bliżej, ale wiem, że ich listę można kontynuować. Już one
jednak pokazują, jak bardzo Profesor żyła uniwersytetem, jak bardzo jego
sprawy leżały jej na sercu.
Pragnęła mu służyć do końca swoich dni. Jeszcze jeden cykl spotkań
trzeba w tym kontekście przywołać. Z okazji inauguracji roku akademickiego
zapraszam zawsze emerytowanych profesorów KUL, którzy zajęć dydaktycz
nych już nie prowadzą, ale którym uniwersytet wiele zawdzięcza i którzy
nadal myślą i sercem są z nami. Profesor Irena Sławińska zawsze w tych
spotkaniach uczestniczyła, interesowała się KUL-em i dzieliła swoimi przemy
śleniami. Najbardziej jednak wzruszające były jej kilkakrotnie ponawiane
propozycje, aby mogła nadal, nieodpłatnie i bodaj nieregularnie, służyć stu
dentom i młodym pracownikom nauki swoją wiedzą i doświadczeniem. Z róż
nych powodów trudno było z tej oferty skorzystać, ale poruszające było jej
gorące pragnienie uczestniczenia w życiu uniwersytetu, dzielenia się bogac
twem wiedzy i mądrości.
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Pozostawiam uczniom i najbliższym współpracownikom charakterystykę
dorobku naukowego i dydaktycznego zmarłej. Wszystkim nam jednak, nie
tylko związanym z teatrem i literaturą, pozostaje w pamięci Irena Sławińska
jako wielka postać Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jako jego znamie
nity profesor, przynoszący uczelni chwałę, oddany jej całym sercem i służący
jej do końca swoich dni. Dziękujemy Bogu za dar, jakim dla nas była i pozo
staje pani profesor Irena Sławińska. Polecamy ją Ojcu Przedwiecznemu w ser
decznej modlitwie, ufając, że Ten, który jest Miłością, wynagrodzi ją hojnie za
wielką miłość, jaką okazywała przez całe swoje życie uniwersytetowi i jego
ludziom.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej
świeci!

Ks. Wiesław A. NIEWĘGŁOWSKI

DAR OD BOGA DLA WIELU...

Oto odchodzi od nas profesor Irena Sławińska. Naukowiec, historyk i teo
retyk literatury, teatrolog, norwidolog, pisarz, tłumacz, świetny pedagog, „Na
sza Ciotka” - jak nazywały ją z miłością pokolenia studentów. Nie sposób w tej
krótkiej wypowiedzi ogarnąć jej dynamicznego i bogatego życia, które wystar
czyłoby na kilka biografii. Jej droga od Wilii nad Wisłę kończy się tutaj, na
Powązkach.
Zobaczyła świat 30 sierpnia 1913 roku w Wilnie, studiowała i pracowała na
Uniwersytecie Stefana Batorego, tuż przed wojną była na stypendium w Pary
żu, w czasie okupacji działała w Armii Krajowej, a po wojnie przyjął ją do siebie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Większość życia spędziła w Lu
blinie jako profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od roku 2001
mieszkała w Warszawie. Wykładała na wielu uczelniach w Polsce i zagranicą,
należała do wielu opiniotwórczych i naukowych gremiów, między innymi do
Komisji Episkopatu do spraw Środków Społecznego Przekazu oraz do Rady
Naukowej Instytutu Jana Pawła II. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń. W do
mu opieki Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie spędziła ostatnie lata dziękuję siostrom za opiekę, okazywane serce i troskę, a także paniom Barba
rze Rokickiej, Danucie Nagómej, Romie Bereżeckiej.
Człowiek sumiennej pracy, wymagała od siebie i od innych, wierna w przy
jaźni, ciekawa ludzi i świata, niezależna w poglądach, pełna optymizmu i humo
ru, skromna, bezpośrednia, mądra i pełna energii.
Od młodości wokół niej wiele było znakomitych osób. Chciałbym przy
wołać niedawno przysłane przez Ojca Świętego Jana Pawła II słowa: „dla
wyrażenia swej duchowej łączności [...] przesyłam opłatek wigilijny. [...]
W modlitewnej łączności ślę serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo Jan Paweł II”.

Homilia wygłoszona 4 I I 2004 r. podczas liturgii pogrzebowej w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie
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Irena Sławińska to dar od Boga dla wielu, a dla nas tutaj zgromadzonych szczególny. Dziękujemy Najwyższemu, że spotkaliśmy na drodze tak wspania
łego człowieka. Niech Bóg przyjmie ją, niechaj orędują za nią jej czyny i nasza l
modlitwa.
*

Na to żałobne spotkanie zaprosiliśmy Jezusa Chrystusa, Pana czasu i wiecz
ności. On objawia nam prawdę o życiu i śmierci, a liturgia pogrzebowa w szcze
gólny sposób podejmuje tę myśl.
W obliczu śmierci, kiedy wszystkie ludzkie słowa oraz gesty są za małe, aby
pocieszyć płaczących, Kościół przychodzi do nas i przynosi nowinę o zmar
twychwstaniu Jezusa. Wierzy w Chrystusa, który głosi, że kiedy zatrzasną się
za człowiekiem drzwi czasu, człowiek ma jeszcze dokąd pójść. Jezus Chrystus
głosi prawdę o życiu.
Śmierć stawia nas w obliczu spraw pierwszych - prawdy, dobra, zachowań
moralnych, wzywa do głębszego zastanowienia nad światem, nad sobą. Dzi
siaj w wielu krajach europejskich, także u nas, w wyniku usilnych zabiegów
na terenie filozofii i kultury „ofiarowuje” się ludziom towar, poprzez który
niszczy się człowieka. Najnowszy model człowieka, według koncepcji Zacho
du, to człowiek zamknięty w rzeczywistości ziemskiej, pozbawiony wymiaru
duchowego, człowiek, który - jak pisze Ojciec Święty - przeżywa życie tak,
jakby Bóg nie istniał. Dzisiejszy człowiek europejski pomyślany jest jako
człowiek niereligijny. Prace pani profesor Ireny Sławińskiej ukazywały kon
sekwentnie człowieka w wymiarze integralnym, duchowym. Odsłaniała ona
prawdę, że człowieka nie można ograniczyć, zatrzaskując przed nim horyzon
ty wieczności.
Dzisiejsza ceremonia odsłania nam wszystkim potrzebę otwarcia się na
Absolut. Ukazuje, że obok aktywności umysłowej każdemu potrzebny jest
także klimat i pierwiastek duchowy, pokora, realistyczne spojrzenie na świat.
Zdanie, które wypowiemy nad trumną, sypiąc grudkę ziemi: „Prochem jesteś
i w proch się obrócisz”, nie jest wypowiadane ku wzbudzaniu lęku. Proch nie
przywołuje symbolu, ale rzeczywistość. Mądry i szlachetny Seneka napisał:
„Wszystkie dni idą ku śmierci, ale tylko ostatni tam dochodzi”. Kościół uczy,
że tajemnica ludzkiego losu najbardziej ujawnia się w obliczu śmierci. Pytanie
o jej sens jest pytaniem o sens życia. Śmierć rzuca najbardziej dojmujący cień na
naszą egzystencję. Świętej pamięci Irena miała głęboką świadomość życia du
chowego, potrzeby Pana Boga. Jak twierdzi Andre Frossard, On ofiarowuje
pociechę, która przychodzi sprzed czasu i trwa jeszcze po nim.
Na świecie jest tylko jeden grób, z którego wyszedł Umarły i nadal żyje. Od
tamtej pory mówi On nam, iż przed ludźmi, których dni są już zamknięte,
otwiera się przyszłość, nowe możliwości, nowe horyzonty. Chrystus zmar-
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twychwstając, pokonał w śmierci to, co śmiertelne. Odsłonił, że życie ludzkie
nie kończy się, ale się zmienia. Od czasu poranku wielkanocnego śmierć po
zostaje nadal tajemnicą, lecz tajemnicą miłości i zjednoczenia, dlatego „niech
się nie trwoży serce wasze” (J 14, 1) - powiada Jezus. W Chrystusie - który
objawia, że po życiu życie trwa - odnajdujemy wszystkich naszych bliskich. Są
uratowani i żyją w domu Ojca, w którym jest mieszkań wiele, bowiem człowiek,
jeśli zaistniał - wedle Ewangelii - nie może przestać być.
Kościół głosi, że Bóg nie pogodził się ze śmiercią człowieka. Chrystus przy
szedł na świat, aby nas o tym przekonać. Przeszedł przez ludzką śmierć. Ukazał,
że po tamtej stronie jest świat miłości. Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkie
go losu to nie śmierć, lecz życie; nie rozpacz, lecz nadzieja. Owo życie i nadzieja
są udziałem Zmarłej. Tę nadzieję Kościół ofiarowuje wszystkim chrześcijanom,
ofiaruje nam, tutaj zgromadzonym.

OSOBA I DZIEŁO

Wojciech KACZMAREK

IRENĄ SŁAWIŃSKA - DZIEŁO I ETHOS*

Irena Sławińska należała do tych uczonych, którzy swoją pracę naukową
traktowali jako szczególny rodzaj powołania, czy nawet misji. Z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim związana była nieprzerwanie od roku 1950. Jako
naukowiec uformowana została przez Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie.
Tam w latach 1930-1935 studiowała polonistykę i równolegle romanistykę.
Jako studentka związana była z „Iuventus Christiana”, katolickim stowarzy
szeniem akademickim, które kształtowało jej duchowość i wrażliwość religijną.
Wśród profesorów wileńskich, z którymi zetknęła się na wykładach i semi
nariach, najbliższy był jej niewątpliwie Stanisław Pigoń. Poruszał ją także au
torytet Henryka Elzenberga, Stefana Srebrnego, Mariana Zdziechowskiego,
Ferdynanda Ruszczyca czy Tadeusza Czeżowskiego. Orientację badawczą Ire
ny Sławińskiej ustalił najpełniej prof. Manfred Kridl, przybyły do Wilna w roku
1931. Był on zwolennikiem analitycznego podejścia do badań nad dziełem
literackim, co wywołało dyskusje we wszystkich środowiskach polonistycznych
w Polsce. Sławińska, uczestnicząc w seminariach i wykładach profesora, zapo
znawała się „na gorąco” z tezami swojego mistrza. Gdy w roku 1936 profesor
Kridl opublikował wieńczącą spór głośną książkę Wstęp do badań nad dziełem
literackim, Sławińska była już jego asystentką. Napisaną rok wcześniej pracę
magisterską poświęciła analizie Hymnów Jana Kasprowicza1. Pracę tę cechuje
podejście analityczne, skupienie na samym dziele i wydobycie strukturalnych
założeń cyklu.
W roku 1935 Irena Sławińska otrzymała stypendium doktoranckie Fundu
szu Kultury Narodowej. Pod kierunkiem profesora Kridla rozpoczęła pisanie
pracy o typach dramatu w Młodej Polsce. W roku 1938 otrzymała, również
Niniejszy tekst jest zmodyfikowaną wersją artykułu zatytułowanego Pasje i obowiązki, za
mieszczonego w książce Świat jako spektakl Irenie Stawińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny (red.
W. Kaczmarek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 259-302).
1
Fragment przygotowanej pracy zatytułowany Uwagi o stylu „Hymnów j Kasprowicza ogło
siła drukiem w roku 1935 w „Alma Mater Vilnensis” 12(1935), s. 25-35, z dopiskiem: fragment
większej całości.
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z Funduszu Kultury Polskiej, dodatkowo stypendium zagraniczne na studia
literaturoznawcze i teatrologiczne na Sorbonie w Paryżu.
Do Polski wróciła w końcu sierpnia 1939. W czasie wojny prowadziła na
Wileńszczyźnie tajne nauczanie młodzieży. W lipcu 1944, gdy rozpoczęła się
okupacja sowiecka, wraz z matką przedostała się do Białegostoku. Jesienią
1945 roku otrzymała pracę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
jako asystentka pierwszej Katedry Historii Literatury, którą kierował
prof. Tadeusz Makowiecki. W ówczesnej kadrze uniwersytetu było wielu wy
kładowców z Wilna: obok Konrada Górskiego, pełniącego funkcję dziekana
Wydziału Humanistycznego, pracę tam podjęli profesorowie: Stefan Srebrny,
Henryk Elzenberg, Tadeusz Czeżowski, Mieczysław Limanowski. Z jej poko
lenia zatrudnieni zostali: Czesław Zgorzelski, Leokadia Małunowiczówna, Zo
fia Abramowiczówna.
16 maja 1946 roku na UMK odbył się egzamin doktorski Ireny Sławińskiej
na podstawie przedłożonej pracy: Próby tragedii w dobie Młodej Polski. Pod
nieobecność przebywającego na emigracji w USA profesora Kridla, promoto
rem pracy był prof. Konrad Górski. Dysertacja ukazała się drukiem w ramach
„Prac Wydziału Filologiczno-Filozoficznego” (t. 1, z. 2) w roku 1948 pod tytu
łem Tragedia w epoce Młodej Polski. Z zagadnień struktury dramatu. Książka
do dziś stanowi podstawowe studium tragedii młodopolskiej, przełamujące
schemat dotychczasowych prac nachylonych głównie na badania genologiczne.
Sławińska podjęła „problem tragedii” w ramach epoki z uwzględnieniem pa
nujących wówczas estetyk oraz form literackich.
Formułując cel badawczy swojej pracy, Sławińska napisała: „Studium jest
zorientowane na typologię rodzajów literackich. Traktuje to zagadnienie oczy
wiście ewolucyjnie, dlatego też zarysowuje najpierw ogólne tło przemian w za
kresie dramatu, obok tego zaś rozwija ewolucję problematyki teoretycznej
tragedii. Analiza ogranicza się do niewielkiej ilości utworów (których wybór
można by naturalnie zakwestionować), dąży zaś tylko do ujawnienia głównych
zasad strukturalnych. Z obowiązku lojalności naukowej wychodzi nieraz od
koncepcji samego autora (o ile jest sformułowana) i sprawdza ją w gotowym
dziele literackim. Zasadniczo jednak za punkt wyjścia służy tu sam utwór w jego
ostatecznym kształcie, a nade wszystko główne formy kompozycji językowej,
w których wyraża się najpełniej odrębność poszczególnych struktur oraz ich
dystans od poprzednich epok”2.
Tak postawiony przedmiot badań uwolnił autorkę od analiz normatyw
nych, przykładania schematów nieprzystających do dzieł młodopolskich. Struk
turalne nastawienie otworzyło też nowy horyzont badawczy: ważna stawała się
nie tyle ocena dzieł ze względu na ich pozaliterackie wartości artystyczne
2
I. S ł a w i ń s k a , Tragedia w epoce Młodej Polski Z zagadnień struktury dramatu, Toruńskie
Towarzystwo Naukowe, Toruń 1948, s. 8n.
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(np. nasycenie tragizmem, wzniosłość), ale strukturalna rola poszczególnych
składników dzieła (tj. język, przestrzeń, czas, bohater) w utworze dramatycz
nym. Nowość badawcza polegała przede wszystkim na określeniu pojęć trage
dii i tragizmu, jakie zawarte zostały w badanym utworze, a nie „naginania” ich
do terminów wywiedzionych z antyku czy renesansu. Zdaniem uczonej „prob
lem tragedii” w epoce Młodej Polski polegał na tym, że w utworach z tego
okresu obserwujemy oddalanie się tragedii od koncepcji antycznej na rzecz
ujęć egzystencjalnych, bardzo mocnych również w światowej literaturze prze
łomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku.
W Toruniu rozpoczęła Sławińska intensywne badania nad dziełem C. Nor
wida. Fascynacja autorem Vade-mecum zrodziła się już w okresie studiów wi
leńskich3, ale teraz znacznie rozszerzył się obszar tego zainteresowania. Została
najpierw zaproszona do współpracy z T. Makowieckim i Górskim przy reda
gowaniu tomu: O Norwidzie pięć studiów (Toruń 1949), gdzie zamieściła ana
lizę miniatury dramatycznej Norwida Słodycz. Ukazała prawdziwe mistrzostwo
w operowaniu strukturalną metodologią. Określenie wzajemnie przenikają
cych się składników dzieła pozwoliło jej ukazać nowatorstwo formalne Norwi
da na tle jego epoki, a także odsłoniło wielowarstwową koncepcję rzeczywis
tości wykreowanej przez twórcę. Norwid ukazany przez Sławińską jawił się
jako poeta bardzo świadomie kształtujący nową formę wypowiedzi literackiej,
dramat poetycki i zarazem konsekwentnie przyjmujący wszystkie jego prze
miany wynikające z kontaktu ze sceną. Ta pierwsza rozprawa zainicjowała ciąg
prac zorientowanych głównie na dramaturgię autora Krakusa oraz na religijne
horyzonty, jakie twórczość ta ewokowała4.
Toruński okres pracy zakończył się dla Ireny Sławińskiej gwałtownie. Ko
munistyczne władze postanowiły usunąć z uniwersytetu „reakcyjnych” profe
sorów. Na przymusowe urlopy odsuwające ich od pracy ze studentami zostali
wówczas posłani profesorowie: Konrad Górski i Henryk Elzenberg. Irena Sła
wińska i liczne grono młodszych wykładowców rodem z Wilna (w tym
Cz. Zgorzelski, L. Małunowiczówna, Z. Abramowiczówna) zostali wyrzuceni
z uniwersytetu w pierwszej „czystce” 9 listopada 1949 roku, z dnia na dzień.
W semestrze zimowym 1949-1950 Irena Sławińska prowadziła w zastęp
stwie chorego prof. Tadeusza Makowieckiego zajęcia w Wyższej Szkole Peda
gogicznej w Gdańsku. Podjęła też pracę jako pracownik techniczny w bibliotece
Instytutu Badań Literackich PAN. W lecie 1950 roku otrzymała propozycję
pracy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
3 Przykładem tego zainteresowania jest recenzja książki W. Arcimowicza Cyprian Kamil
Norwid na tle swego konfliktu z krytyką (Wilno 1935), którą ogłosiła na łamach „Alma Mater
Vilnensis” 12(1936), s. 78.
4 Sławińskiej zainteresowania koncepcją teatru Norwida poszerzone zostały przez jej znajo
mość z Wilamem Horzycą, ówczesnym dyrektorem teatru w Toruniu, który wystawił dwie naj
ważniejsze wówczas w Polsce inscenizacje Norwidowskie: Tyrteja i Za kulisami oraz Kleopatrę.
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W październiku 1950 roku zatrudniona została na stanowisku adiunkta, ale
już 13 grudnia Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za
twierdził uchwałę Wydziału Nauk Humanistycznych w sprawie mianowania
dr Ireny Sławińskiej zastępcą profesora i powierzenia jej kierownictwa nowo
powstałej Katedry Teorii Literatury. Wkrótce została też kuratorem opusto
szałej po prof. Janie Parandowskim Katedry Literatury Porównawczej.
Pierwsze seminaria magisterskie poświęciła teorii literatury, teatrologii
i pracom nad Norwidem. Równolegle przygotowywała rozprawę habilitacyjną
poświęconą komediom Norwida. Książka O komediach Norwida ukazała się
nakładem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w roku 19535. Otwarła ona nowy obszar badań dla norwidologii, ale także
wprowadziła nową metodologię do analizy form dramatycznych. Sławińska,
śledząc stan badań nad Norwidem, wskazała na brak dostatecznego zaintere
sowania badaczy jego komediami. Dotychczasowe studia zorientowane były na
życie poety i na jego rozmaite uwikłania społeczne i ideowe. Badano jego
poglądy filozoficzne i etyczne w kluczu znalezienia dla niego właściwego miejs
ca w dziejach literatury polskiej. Wyraźny był według Sławińskiej brak prac nad
poetyką Norwida, największe zaś zaniedbania, jej zdaniem, dotyczą dramatur
gii, a w szczególności jego komedii.
Potrzeba zbudowania nowego instrumentarium badawczego dała o sobie
znać w konstrukcji pracy. Poszczególne rozdziały ukazywały obszary dotąd
niespenetrowane. Nowatorstwo formalne Norwida w zakresie tworzenia struk
tur dramatycznych zostało w pracy ukazane w sposób ewidentny. Najwyraźniej
ujawnił to rozdział ostatni pracy, w którym autorka porównała komedie Nor
wida do komedii pozytywistycznej.
Po roku 1953 główny nurt badań Ireny Sławińskiej skierował się ku dra
matowi poetyckiemu. Przede wszystkim wskazała jego wyróżniki i paradygma
ty, prawie nieobecne w polskich badaniach. Zajęła się też zagadnieniem języka
dramatu. Opublikowała wówczas bardzo ważny tekst zatytułowany: Problema
tyka badań nad językiem dramatu . Podsumowała w nim dotychczasowe bada
nia nad strukturą słowną dramatu i wskazała kierunki dalszych dociekań. Jej
zdaniem, dotychczas zasadniczą kwestią nie była funkcja języka w dziele lite
rackim, specyficzna rola, jaką odgrywa w sztuce język mówiony. Opozycja
między językiem pisanym, będącym podstawowym tworzywem dzieła, a formą,
jaka realizuje się w akcie mówienia na scenie, będzie więc szczególnie intere
sowała uczoną w dalszych publikacjach. Zaproponowana koncepcja dramatu
poetyckiego, szeroko wykraczająca poza ramy sztywnego rozumienia go jako
tekstu pisanego wierszem, oparta została na ustaleniach wyrastających z krytyki
Zob. I. S ł a w i ń s k a , O komediach Norwida, seria: „Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego”, t. 8, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1953, s. 276-283.
6 Rzecz ogłoszona drukiem w „Rocznikach Humanistycznych” 4(1955) z. 1, s. 25-60.
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i twórczości autorów zachodnich (T. S. Eliota, M. Andersona, Ch. Fry’a,
P. Claudela). W Polsce nie przeprowadzono naukowej dyskusji nad tym zja
wiskiem, przede wszystkim z racji narzuconej wówczas środkami politycznymi
konwencji realizmu socjalistycznego, izolującej teatry od współczesnego pol
skiego repertuaru poetyckiego, obejmującego w przeważającej swej części dra
mat religijny (twórczość J. Zawieyskiego czy R. Brandstaettera). Odgórnie
izolowano też nasze sceny od poetyckiego i religijnego zarazem repertuaru
obcego (od dzieł Eliota czy Claudela). Sławińska aktywnie przeciwstawiła się
tej tendencji, włączając się do dyskusji o dramacie poetyckim i religijnym dwu
dziestego wieku, jaka toczyła się na łamach „Dialogu” . Do tego miesięcznika
skierowała cały szereg swoich prac: studium opisujące dyskusję i aktualny stan
badań nad dramatem poetyckim (Ku definicji dramatu poetyckiego8), szkic
o dramaturgii Eliota9, a także omówienie książki Petera Szondiego: Teoria
dramatu współczesnego10. Ponadto w tym samym roku ogłosiła także referat
Współczesny dramat poetycki w Angliiu . Bez wątpienia w latach 1952-1958
Sławińska stała się najpoważniejszym ekspertem w Polsce w zakresie dramatu
poetyckiego.
Jej refleksja objęła nie tylko dramat współczesny, polski i obcy, ale także
dramaturgię romantyczną (Norwida, Słowackiego, Mickiewicza), odsłaniając
również teatralny wymiar tej dramaturgii. Krokiem mocno osadzającym bada
nia nad językiem dramatu w optyce scenicznej był jej tekst O strukturze słownej
III cz. „Dziadów”12, przygotowany pierwotnie jako wykład inaugurujący rok
akademicki 1954-1955 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Arcydramat
Mickiewicza kolejny raz stał się przedmiotem jej analizy w pracy zatytułowanej
O rozmowach w III części „Dziadów”13. Napisała także w tym czasie studium
poświęcone problematyce przestrzeni w dramacie Juliusza Słowackiego Zawi
sza Czarny1 .
Najważniejszym tekstem, który jakby ukoronował jej wysiłki zmierzające
do ustalenia nowej metodologii badań nad dramatem, stał się referat pt. Głów
7 21 lutego 1958 roku w redakcji „Dialogu” wzięła udział w dyskusji wraz z J. Turowiczem,
J. Błońskim, M. Czerwińską i K. Puzyną na temat dramatu religijnego. Stenogram dyskusji opu
blikowano jako Rozmowy o dramacie. Dramat religijny X X wieku, „Dialog” 1958, nr 6, s. 95-105.
8 Zob. „Dialog” 1958, nr 11, s. 71-87.
9 Zob. Dramaty T. S. Eliota, „Dialog” 1958, nr 5, s. 87-98.
10 Zob. „Dialog” 1958, nr 3, s. 115-118.
11 Rzecz ukazała się drukiem w: „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecz
nych PAN” 1958, z. 7, s. 58-61.
12 Zob. O strukturze słownej III cz. »Dziadów" (Zarys problematyki), „Roczniki Humanis
tyczne” 5(1954-1955) [wyd. 1956] z. 1>W setną rocznicę Mickiewiczowską, s. 141-156.
13 Seria: „Wykłady i Przemówienia”, t. 37, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1957.
14 Zob. Przywołanie przestrzeni w dramacie Słowackiego „Zawisza Czarny”, w: Juliusz Sło
wacki w stopięćdziesięciolecie urodzin. Materiały i szkice, Państwowy Instytut Wydawniczy, War
szawa 1959, s. 283-299.
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ne problemy struktury dramatu15, wygłoszony na VII Kongresie Międzynaro
dowej Federacji Literatury i Języka (FILLM) w Heidelbergu, który miał miejs
ce w dniach od 25 do 30 sierpnia 1957 roku. Tekst ten autorka zaprezentowała
w Lublinie 13 listopada 1957 roku na posiedzeniu Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Przez całe dziesięciolecia będzie on służył badaczom dramatu i teatrologom
w Polsce jako tekst fundamentalny. Można zaryzykować tezę, że bez tej pro
pozycji badań nowoczesna, uprawiana na uniwersytetach polskich teatrologia
nie miałaby podstawowego zaplecza metodologicznego. O randze tego tekstu
świadczy ogromna liczba jego przedruków: zarówno w opracowaniach adreso
wanych do teatrologów (tj. we Wprowadzeniu do nauki o teatrze, wydanym
w roku 1974 i wznawianym w latach 1976, 1978, oraz w Problemach teorii
dramatu i teatru, wydanych w 1988 roku i wznowionych w 2003), jak i do
teoretyków literatury (w Problemach teorii literatury, wydanych w roku 1967,
w Problemach metodologicznych współczesnego literaturoznawstwa, wydanych
w roku 1976 i w Genologii polskiej, wydanej w 1977 roku).
Koncepcję struktury zastosowała już Sławińska we wcześniejszych swoich
pracach, między innymi w książce Tragedia w epoce Młodej Polski, którą opa
trzyła znamiennym podtytułem Z zagadnień struktury dramatu. Teraz koncep
cję struktury uściśliła, podkreślając konieczność uwzględnienia nowych postu
latów badawczych, jakie stoją przed teatrologią. Pojęcie struktury w badaniach
nad dramatem wiąże się jej zdaniem „z pojęciem jedności, integralnej całości,
w której wszystkie elementy zmierzają ku jednemu celowi, związane wzajemną
zależnością i współpracą”16. Autorka wyznaczyła exempli gratia tylko sześć
planów strukturalnych, podkreślając przede wszystkim zagadnienia dotąd albo
niezauważone przez badaczy, albo potraktowane zbyt wąsko i jednostronnie:
struktura zdarzenia dramatycznego, struktura postaci, organizacja czasu i prze
strzeni, świat poetycki dramatu, wizja teatralna zawarta w tekście, struktura
słowna dramatu. Propozyqa tak zakrojonych badań odsuwała na dalszy plan
tradycyjne dociekania zmierzające do określania na przykład indywidualizacji
mowy, punktu kulminacyjnego, do charakterystyki postaci. W aspekcie badań
strukturalnych zagadnienia te nie prowadziły do właściwej analizy tekstu,
wspierały raczej historyków i socjologów literatury.
15 Pierwodruk w wersji francuskiej ukazał się w materiałach pokonferencyjnych: Les problemes de la structure du dramey w: Stil und Formprobleme in der Literatur. Vortrdge des VII
Kongresses der Internationalen Vereinigung jur moderne Sprachen und Literaturen in Heildelberg.
Herausgegeben von Paul Bóckmann, Heildelberg 1959, s. 108-114. Pierwodruk polskiej wersji:
Główne problemy struktury dramatu, „Pamiętnik Teatralny” 7(1958) z. 3-4, s. 367-379. Później
wielokrotnie przedrukowany ze zmianą tytułu na Struktura dzieła teatralnego. Zob. bibliografie
I. Sławińskiej, np. w: Świat jako spektakl Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny,
red. W. Kaczmarek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
16 Zob. I. S ł a w i ń s k a , Główne problemy struktury dramatu, w: taże, Sceniczny gest poety.
Zbiór studiów o dramacie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1960, s. 12.
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Najbardziej odkrywcze okazało się badanie wizji inscenizacyjnej, albo ina
czej kształtu teatralnego, wpisanego w tekst dramatu. Przekonanie o koniecznoś
ci rozszerzenia badań o tę problematykę wzmocniły przeprowadzone już wcześ
niej przez autorkę studia nad pracami obcymi, których autorzy kierowali się
wyraźnie w swoich rozprawach o dramacie w stronę teatru i odkrywania intencji
scenicznych poety. O ile jednak tak zorientowane studia podjęli historycy teatru
(w Polsce L. Schiller i S. Skwarczyńska, później Z. Raszewski), dla których
często tekst dramatu był okazją do śledzenia świadomości teatralnej jego autora,
o tyle w badaniach literaturoznawczych wciąż brakowało możliwości opisu wizji
inscenizacyjnej zawartej w tekście sztuki. Po raz pierwszy metodę taką przed
stawiła Sławińska. Mimo zastrzeżeń i ostrożności, do jakiej wzywała autorka, jej
propozycja badawcza bardzo szybko przyniosła sprawdzalne wyniki.
Trzeba przyznać, że najpierw o praktyczne zastosowanie swoich postulatów
badawczych zatroszczyła się sama uczona. W grudniu 1957 roku na sesji ku czci
Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie przedstawiła referat zatytułowany
„O badaniu wizji teatralnej Wyspiańskiego”17, gdzie w erudycyjnej analizie
Sędziów odsłoniła zawarty w tym dramacie kształt teatralny. Podobnie ukazała
„myślenie teatrem” u Norwida w napisanym latem 1958 roku studium: „ Ciąg
scenicznych gestów” w teatrze Norwida18.
Koniec lat pięćdziesiątych wyznaczał też początek naukowych wypraw Ire
ny Sławińskiej na Zachód. W roku 1957 uczestniczyła jako visiting professor
w kursie wakacyjnym języka polskiego na kanadyjskim uniwersytecie w Mon
trealu. W roku akademickim 1958-1959 otrzymała stypendium Fundacji Forda
w Yale University w New Haven (stan Connecticut) w USA. Prowadziła semi
naria i wykłady dla studentów slawistyki oraz czynnie włączała się w życie tego
uniwersytetu: uczestniczyła w spotkaniach studenckich19, w zebraniach kół
naukowych, dyskusjach badaczy, w życiu wspólnot religijnych. Był to też bar
dzo płodny okres w jej pracach badawczych. Obserwowała toczącą się wówczas
na uniwersytetach amerykańskich dyskusję metodologiczną wśród teoretyków
literatury skupioną głównie na koncepcjach metafory i tragedii.
Po powrocie do Polski dzieliła się swoimi doświadczeniami na zebraniach
naukowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w innych ośrodkach
badawczych i akademickich. 18 stycznia 1960 roku na zebraniu Komitetu Neo
filologicznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wygłosiła odczyt zatytu
łowany „Spory metodologiczne w Ameryce”20, a 15 lutego 1960 roku na po
17 Pierwodruk ukazał się w „Pamiętniku Literackim” 49(1958) z. 2, s. 403-423. Później wie
lokrotnie przedrukowany. Zob. bibliografie I. Sławińskiej.
18 Studium to weszło do książki: Sceniczny gest poety, s. 35-90.
19 Zob. I. S ł a w i ń s k a ,22 zdziwień, czyli notatki amerykańskie z życia studenckiego, „Ty
godnik Powszechny” 13(1959) nr 52, s. 5n.
20 Rzecz wyszła drukiem jako Badania literackie w Ameryce: rozwój dyskusji metodologicznej,
„Kwartalnik Neofilologiczny” 7(1960) nr 3, s. 181-201.
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siedzeniu Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego referowała amerykańską dyskusję wokół
tragedii . Kolejny raz swoimi obserwacjami z pobytu naukowego w USA po
dzieliła się na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Filologicznego, które odbywał
się w dniach od 28 do 30 czerwca w Lublinie, gdzie wygłosiła referat „Spór
0 «mythos» w amerykańskiej krytyce literackiej”22. Pogłosy jej amerykańskich
kontaktów badawczych dają też o sobie znać przy redagowaniu bardzo waż
nego referatu: „Metaphor in Drama”, który wygłosiła Sławińska na Międzyna
rodowej Konferencji Poetyki w Jabłonnej pod Warszawą w sierpniu 1960 roku.
Tekst ten, odwołujący się do przykładów z twórczości Norwida, stanie się
podstawową pozycją dla teoretyków literatury za granicą i w Polsce23.
Podstawową wartość dla teatrologii polskiej będą miały również sprawoz
dania Sławińskiej z przeprowadzanych na Zachodzie badań nad dramatem.
Rezultaty swoich obserwacji badawczych z tego kręgu przedstawiła najpierw
na zebraniu Towarzystwa im. Adama Mickiewicza w Lublinie 22 lutego 1962
roku. W dwóch częściach ogłosiła je też w „Pamiętniku Literackim”24. Ukoro
nowaniem jej badań i dociekań z tego okresu stała się książka zatytułowana
Sceniczny gest poety. Zbiór studiów o dramacie. Publikacja ta (mimo iż prawie
wszystkie teksty były już wcześniej drukowane) stała się niezbędną pozycją
bibliograficzną w każdej poważnej pracy badawczej z zakresu teorii literatury
1 teatrologii. Jeszcze dziś bez Scenicznego gestu poety trudno wyobrazić sobie
przygotowanie metodologiczne na studiach polonistycznych.
Oprócz teorii literatury i teatrologii Irena Sławińska nadal interesowała się
dramaturgią Młodej Polski, przede wszystkim twórczością Wyspiańskiego. Od
roku 1963 pracowała wraz ze swoimi uczniami i współpracownikami na Kato
lickim Uniwersytecie Lubelskim nad antologią młodopolskich tekstów doty
czących sztuki teatru. Wydana w roku 1966 książka Myśl teatralna Młodej
Polski25 stała się rzeczywiście wielkim wydarzeniem naukowo-badawczym.
W wyborze najbardziej reprezentatywnych tekstów młodopolskich, dotyczą
cych sztuki teatru, pomocą służył jej ówczesny asystent, a dziś wybitny historyk
teatru, profesor Stefan Kruk. Sławińska całość opatrzyła swoim wstępem za
tytułowanym Młodopolska batalia o teatr, w którym ukazała rozwój dyskusji
21

r y

Zob. Spór o tragedię redivivus, w aneksie do książki Sceniczny gest poety, s. 269-288.
22 Opublikowany pod tym samym tytułem w „Zeszytach Naukowych KUL” 3(1960) nr 4,
s. 61-70.
W roku 1961 ukazała się jego wersja angielska, a w roku 1963 jego wersja polska zatytu
łowana Metafora w dramacie.
24 Zob. Teoria dramatu na Zachodzie (1945-1960), cz. 1, „Pamiętnik Literacki” 52(1961) z. 3,
s. 290-316; cz. 2, „Pamiętnik Literacki” 53(1962) z. 2, s. 283-309.
25 Zob. Myśl teatralna Młodej Polski Antologia, wybór I. Sławińska, S. Kruk, wstęp I. Sła
wińska, noty B. Frankowska, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, seria: „Współczesne teorie
teatru”, red. K. Puzyna, Warszawa 1966.
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o sztuce teatru w kontekście europejskich przemian związanych z Wielką Re
formą Teatru. Po raz pierwszy zostały tu ogłoszone teksty Leona Schillera
drukowane po angielsku w czasopiśmie Gordona Craiga „The Mask” oraz cały
szereg zapomnianych lub trudno dostępnych tekstów krytyków i dramaturgów
młodopolskich. Książka zmieniła w zdecydowany sposób horyzont badań do
tyczących Młodej Polski. Kolejno wydawane prace odnoszące się do tej epoki
zawsze brały pod uwagę ustalenia zawarte w tej antologii. Po blisko czterdzies
toletniej już obecności Myśli teatralnej Młodej Polski w nauce polskiej jej głów
ne tezy i ustalenia nie uległy przedawnieniu.
W pracach naukowych Ireny Sławińskiej dojrzewała też potrzeba opisu
zjawisk z zakresu dramatu i teatru religijnego. Jej prace o Claudelu, a także
o dramaturgii T. S. Eliota26 przygotowywały teren pod poważną dyskusję
0 kształcie i kondycji współczesnego teatru religijnego w Polsce. Irena Sławiń
ska, wespół z Komisją Badań nad Literaturą Religijną Towarzystwa Nauko
wego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w dniach 14 i 15 kwietnia
1967 roku zorganizowała konferencję naukową poświęconą problematyce te
atru religijnego. Wśród zaproszonych prelegentów był Jerzy Zawieyski, które
go dramaty w latach pięćdziesiątych miały odciętą drogę na sceny zawodowe,
a które dzięki sugestiom Sławińskiej grał Teatr Akademicki Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego. Sympozjum to zapoczątkowało cały szereg spotkań
1 konferencji poświęconych refleksji nad literaturą religijną, które odbywały
się później w regularnych odstępach na tym uniwersytecie.
Latem 1968 roku Sławińska wyjechała na wykłady do USA. Najpierw pro
wadziła zajęcia na dwumiesięcznym kursie wakacyjnym historii literatury i języ
ka polskiego na University of Illinois w Urbanie, a od października 1968 do
czerwca 1969 zajęcia na Brown University w Providence. Tematy tych zajęć
dotyczyły polskich osiągnięć w zakresie teorii literatury (szczególnie dzieła
R. Ingardena) i teatrologii. Na seminarium magisterskim polecała tematy zwią
zane z Wielką Reformą Teatralną, która miała miejsce w krajach słowiańskich27.
Niektórzy jej uczniowie zrobili kariery uniwersyteckie, inni na jej zaproszenie
przyjeżdżali na Katolicki Uniwersytet Lubelski jako lektorzy języka angielskie
go. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych Sławińska aktywnie uczestniczyła
również w dyskusjach metodologicznych prowadzonych przez naukowców ame
rykańskich. Odczyty swoje miała także na uniwersytecie Yale (w lutym 1969)28
oraz w Berkeley, gdzie w połowie roku 1969 zaprosił ją Czesław Miłosz.
Autorytet naukowy Ireny Sławińskiej był w tym czasie tak duży, że w poło
wie roku 1966 Rada Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersy
26 Zob. Dramaty T. S. Eliota, „Dialog” 1958, nr 5, s. 87-98.
Zob. I. S ł a w i ń s k a , Do moich studentów amerykańskich, w: taże, Szlakami moich wód...,
Norbertinum, Lublin 1998, s. 148-152.
28
Zob. Stanisław Wyspiański On the Hundredth Anniversary o f His Birth, „The Polish Review” 14(1969) nr 3, s. 57-67.

436

Wojciech KACZM AREK

tetu Lubelskiego rozpoczęła starania o nadanie uczonej tytułu profesora zwy
czajnego. 27 kwietnia 1967 roku Centralna Komisja Kwalifikacyjna oficjalnie
nadała jej tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Irena Sławińska zyskała uzna
nie jako teoretyk literatury, teatrolog, jak i norwidolog. Norwidowi poświęciła
wówczas cały szereg artykułów i studiów, które weszły do książki Reżyserska
ręka Norwida29. Autor Krakusa ukazany został przez Sławińską w nowym świet
le: jako twórca „myślący” kategoriami teatru. Najpierw w części syntetycznej
uczona wydobyła zagadnienia teoretyczne w jego twórczości: język, terminolo
gię, metaforykę. W drugiej części, zatytułowanej „Zbliżenia”, autorka przypom
niała swoje wcześniejsze studia nad poszczególnymi dramatami Norwida: Sło
dyczą, Za kulisami, Tyrtejem, Krakusem. W trzeciej części, opatrzonej tytułem
„Norwid na scenie”, zamieściła badaczka swoje recenzje ze sztuk norwidow
skich, granych na polskich scenach (z Kleopatry, Za kulisami, Wandy, Aktora).
W ostatniej części, noszącej tytuł „Ekspansja teatralnego widzenia: O prozie
epickiej Norwida. Z zagadnień warsztatu poety-dramaturga”, najbardziej chyba
odkrywczej, przedstawiła Sławińska swoje badania nad warsztatem Norwida,
zwracając uwagę na wzajemne przenikanie się jakby sprzecznych ze sobą spo
sobów myślenia poety i dramaturga. Nie tylko dla norwidologii, ale także dla
teatrologii i teorii literatury książka ta ma do dziś znaczenie podstawowe.
W latach sześćdziesiątych w zainteresowaniach Sławińskiej wyodrębnił się
też nurt związany z badaniami skupionymi na estetyce teatralnej. Głównym
ośrodkiem tej myśli była Francja. W roku 1961 w „Dialogu” Sławińska ogłosiła
szkic o filozofii teatru Henri Gouhiera, wybitnego intelektualisty i filozofa, na
którego wielokrotnie będzie się powoływała, budując podstawy swojej antro
pologii teatru.
Wśród francuskich autorów dramatycznych w pracach uczonej na pierwszy
plan wysunięty został Paul Claudel. Interesowała ją przede wszystkim jego
estetyka i koncepcja teatru. Uznała autora Zwiastowania za najwybitniejszego
dramaturga religijnego dwudziestego wieku i równocześnie za człowieka tea
tru. Rzetelnymi analizami usiłowała rozbić kreślony przez komunistycznych
krytyków (między innymi przez Z. Kałużyńskiego) negatywny obraz francu
skiego poety. Sławińska w licznych publikacjach ujawniała wpływ Claudela na
rozwój nowoczesnej myśli teatralnej, na estetykę i terminologię teatralną dwu
dziestego wieku. W roku 1963 ogłosiła w „Dialogu” znakomity esej Siedem
demonów Claudela30, ukazujący główne nurty poszukiwań dramatyczno-teatralnych Claudela w kontekście przemian zachodzących w teatrze światowym
przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. 22 listopada 1966 roku na
lubelskim zebraniu Polskiego Towarzystwa Popierania Współpracy Naukowej
z Francją wygłosiła odczyt zatytułowany „Claudel - homme de thćatre”, opu
29 Zob. Reżyserska ręka Norwida, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971.
30 Zob. „Dialog” 1963, nr 8, s. 73-83.
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blikowany później w „Rocznikach Humanistycznych”31. W związku z przypa
dającą w roku 1968 setną rocznicą urodzin pisarza Sławińska zorganizowała na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim akademię ze swoim odczytem „Claudel geniusz teatru” . Za jej wskazaniem po Zwiastowanie sięgnął w roku 1954
zespół Teatru Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Owocem wieloletnich wysiłków badawczych Sławińskiej, zmierzających do
nadania właściwego miejsca Claudelowi na mapie zjawisk współczesnego tea
tru, będzie opracowana przez nią antologia wypowiedzi francuskiego drama
turga na temat sztuki teatru zatytułowana Możliwości teatru33, wydana w serii
„Teorie współczesnego teatru”. Istotnym wkładem Sławińskiej w recepcję
Claudela będzie poprzedzający ten wybór tekst Teatr Claudela. D o dziś jest
to najlepsza w polskiej nauce prezentacja koncepcji teatralnych Claudela, uka
zująca jego poglądy na reżyserię, scenografię, aktorstwo i muzykę w spekta
klach teatralnych. Sławińska bardzo mocno zaznaczyła również religijny cha
rakter teatru tego artysty, teatru łączącego sprawy ziemi z niebem, teatru total
nego albo zupełnego.
W sierpniu 1972 roku Sławińska wzięła udział w międzynarodowym sym
pozjum claudelistów w Brangues, referując stan polskiej recepcji Claudela
i wskazując linie dalszych badań, jakie zamierzała podjąć wraz ze swymi współ
pracownikami. Przede wszystkim położyła nacisk na konieczność dokonania
nowych tłumaczeń jego dramatów i na wprowadzenie ich do repertuaru pol
skich teatrów. Rzeczywiście, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
Claudel powrócił na polskie sceny, w czym niemały udział miała inspiracja
uczonej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powstawały też pod jej kie
runkiem prace magisterskie i doktorskie poświęcone Claudelowi. Zabiegała
także o wydanie książkowe wyboru dramatów Claudela, osobiście szukając
wydawców, jak i tłumaczy. Sama postanowiła wówczas przełożyć najważniejszy
dramat Claudela Le Soulier de Satin (Atłasowy trzewiczek). Te zamierzenia
translatorskie zrealizowała dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Jej przekład
Atłasowego trzewiczka był gotowy w roku 199434. W latach 1996-1998 Sławińska
włączyła się do zespołu kierowanego przez prof. Halinę Sawecką z Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej realizującego grant Komitetu Badań Naukowych na
wydanie wyboru dramatów Claudela35. Do tego tomu Sławińska przeznaczyła
31 Zob. 16(1968) z. 4, s. 55-71.
32 Opublikowany on został w „Tygodniku Powszechnym” 1968, nr 33, s. 4.
33 Zob. P. C 1a u d e 1, Możliwości teatru, wybór i wstęp I. Sławińska, tłum. M. Skibniewska,
noty M. Uchańska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1971.
34 Zob. t e n ż e , Atłasowy trzewiczek. Wersja sceniczna, tłum. I. Sławińska, „Ogród” 1994,
nr 3, s. 21-137.
35 Zob. t e n ż e , Wybór dramatów, wybór, oprać, i wstęp H. Sawecka, posłowie M. Autrand,
I. Sławińska, noty H. Sawecka, W. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow
skiej, Lublin 1998.
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swoje tłumaczenie Atłasowego trzewiczka, a dodatkowo przełożyła także Joan
nę d ’Arc na stosie. Ponadto zamieściła tam swoje posłowie: Jak grać Claudela
dzisiaj, ku zachęcie reżyserów i aktorów, by sięgnęli po twórczość Claudela.
Kolejnym obszarem jej zainteresowań badawczych był dramat skandynaw
ski, a zwłaszcza twórczość Augusta Strindberga. Wraz ze swoim ówczesnym
asystentem, mgr. Marianem Lewko SDB, wzięła udział w międzynarodowym
sympozjum „Strindberg and Modern Theatre”, które w dniach od 3 do 6 wrześ
nia 1973 roku odbyło się w Sztokholmie. Wygłosiła tam referat „Strindberg
i wczesny ekspresjonizm polski”, stawiając w nim tezę o powinowactwach do
konań polskich dramaturgów z twórczością wielkiego Szweda. Zainicjowany
przez nią kierunek badań nad recepcją dramaturgii skandynawskiej przejął
wspomniany jej uczeń, zmarły w roku 2001 prof. Marian Lewko SDB, pisząc
wiele rozpraw z tego zakresu36.
W roku 1975 stworzono dla Ireny Sławińskiej na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Katedrę Dramatu i Teatru, kierowaną przez nią od roku 1950 Ka
tedrę Teorii Literatury przejął zaś prof. Stefan Sawicki. Sławińska powołała
nadto Pracownię Dokumentacji Teatralnej, aby katalogować i rejestrować
wszelkie zjawiska dotyczące teatru religijnego. Powstał unikalny w swym za
mierzeniu ośrodek w Europie Wschodniej gromadzący informacje z tego za
kresu. Utworzone zostały też kartoteki teatralnych działań w ramach Tygodni
Kultury Chrześcijańskiej, rejestr repertuarowy teatrów seminaryjnych i para
fialnych, diariusze inicjatyw teatralnych w okresie stanu wojennego, teatralia
w czasopismach religijnych, repertuary religijne.
Dzięki dorobkowi naukowemu prof. I. Sławińskiej podejmowane przez nią
inicjatywy i prace naukowe współpracowników katedry komentowane były
w różnych ośrodkach badawczych w kraju (w Instytucie Sztuki Polskiej Aka
demii Nauk, w katedrach teatrologii na innych uniwersytetach) oraz za granicą.
Miarą szybko rosnącego autorytetu KUL-owskiej teatrologii było zorganizo
wanie przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
i Katedrę Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniach
od 12 do 14 grudnia 1975 roku międzynarodowego sympozjum „Współczesna
refleksja metodologiczna w teatrologii”. Sławińska wygłosiła wówczas dwa
referaty: jeden w języku francuskim: „La semiologie du thćatre in statu nascendi: Prague 1931-1941”37, wskazując na prekursorski wkład praskich formalistów do współczesnej semiologii teatru na świecie, a drugi po angielsku:
„Main Trends in Recent Theatre Science”38, przedstawiając w nim szeroki
horyzont metodologicznych sporów i kierunków badawczych w teatrologii.
36 Plonem jego długoletnich studiów nad recepcją dramaturgii skandynawskiej była praca
Obecność Skandynawów w polskiej kulturze teatralnej w latach 1876-1918, Redakcja Wydawnictw
KUL, Lublin 1996.
37 Opublikowany w „Rocznikach Humanistycznych” 25(1977) z. 1, s. 53-76.
38 Zob. tamże, s. 21-33.
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Obie wypowiedzi w nieco zmienionej formie weszły później do jej książki na
temat antropologii teatru.
Książka Współczesna refleksja o teatrze. Ku antropologii teatru ukazała się
w krakowskim Wydawnictwie Literackim w roku 1979. Stefania Skwarczyńska
w recenzji wydawniczej napisała: „Praca prof. dr I. Sławińskiej dotyczy teorii
sztuki teatralnej. Sam już temat stawia ją u podstaw wszelkich badań teatrologicznych, bo przecież nawet pracy z zakresu historii konkretnego teatru nie
sposób wykonać bez jasnej świadomości, czym jest sztuka dramatyczno-teatralna i jej problematyka. A zatem widziałabym pracę Współczesna refleksja o te
atrze jako jedną z najbardziej podstawowych w naszej naukowej literaturze
teatrologicznej ”39.
Sławińska dość skromnie natomiast napisała o założeniach książki: „Przede
wszystkim książka nie jest (czy nie stała się) pełną prezentacją współczesnej
teatrologii: jeśli przed laty tak zuchwały zamiar nie był autorce obcy, okazał się
on niewykonalny, nawet tylko w aspekcie głównych tendencji metodologicznych.
Książka nie wprowadza bowiem ani we wszystkie obecne dziś w pracach nad
teatrem postawy i stanowiska, ani w pełne obszary ważnej i dyskutowanej dziś
problematyki, ani w codzienny trud historyków teatru, dokumentalistów i biblio
grafów. Sygnalizuje natomiast pewne sprawy teoretyczne, rezygnując niemal cał
kowicie z przeglądu zarówno syntez historycznych, jak i prac przygotowawczych,
warsztatowych, dokumentacyjnych. Zagadnienia opisu i rekonstrukcji spektaklu
znajdą się w pracy tylko okazjonalnie, dla egzemplifikacji pewnych pozycji”40.
Mimo takich zastrzeżeń książka stała się natychmiast bestsellerem nauko
wym poszukiwanym przez ośrodki badawcze w Polsce i czterotysięczny nakład
rozszedł się bardzo szybko. Szerokość poruszanych zagadnień, troska o czytel
nika, by mógł zrozumieć nawet bardzo specjalistyczne nurty badań nad teatrem
przyczyniły się do przekroczenia wąskiego grona odbiorców-teatrologów. Sła
wińska omówiła najpierw filozoficzne i teatrologiczne perspektywy teatru, pod
kreślając bardzo wyraźnie religijne konteksty sztuki teatru i jej filozoficzne
odniesienia w kształtowaniu obrazu świata jako spektaklu kosmicznego. W ko
lejnej części przedstawiła teatr w perspektywie bardzo ekspansywnie rozwija
jącej się wówczas problematyki mitu, archetypu i symbolu. Wykorzystując bar
dzo dobrą znajomość tych zagadnień na gruncie badań teoretycznoliterackich
i kulturowych oraz religiologicznych, wskazała na ich przydatność do naukowej
refleksji nad teatrem. Ta część musiała jednak zaskoczyć entuzjastów mody na
tego typu prace prowadzone przez zwolenników antropologii teatru rozumia
nej wąsko, skupionej na ciele aktora i nachylonej ku psychoanalizie. Sławińska
dała tym zagadnieniom pogłębioną perspektywę: analiza dzieła teatralnego
Cyt. za fragmentem tej recenzji wydrukowanym na obwolucie książki.
40
I. S ł a w i ń s k a , Współczesna refleksja o teatrze. Ku antropologii teatru, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 1979, s. 7.
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w zarysowanym przez nią obszarze wzbogaca się przez wyniki prac antropolo
gów kultury i literatury. W częściach poświęconych socjologii i semiologii tea
tru odbiorca otrzymał nie tylko informacje „z pierwszej ręki” o światowym
stanie badań w tym zakresie, ale ponadto mógł zapoznać się z głównymi dys
kusjami metodologicznymi i propozycjami dalszych dociekań nad tymi obsza
rami i zagadnieniami. Każdorazowo Sławińska pokazywała polskie osiągnięcia
(wskazując przede wszystkim na prace Tadeusza Kowzana) lub zwracała uwa
gę na konieczność nadrobienia zaległości w prowadzonych u nas pracach ba
dawczych. W ostatniej części książki, zatytułowanej „Kluczowe problemy”,
wskazała na główne kierunki analizy i opisu dzieła teatralnego. W pracy Sła
wińskiej tymi hermeneutycznymi kluczami stają się trzy binarne układy: sytua
cje i postaci, gest i słowo, przestrzeń i czas. Udało się autorce w tym syntetycz
nym ujęciu zmieścić szeroką problematykę badawczą, ukazując współczesnej
teatrologii nie tylko potrzebę nowych ujęć analitycznych, ale także wręczając
jej narzędzia badawcze do ich realizacji.
Książka Sławińskiej zauważona została także przez ośrodki zagraniczne:
francuskie i amerykańskie. Partnerzy naukowego dialogu na temat antropolo
gii teatru znali jej prace w językach obcych lub zapoznawali się z jej ujęciami na
wykładach. Oni też rozpoczęli starania o dokonanie przekładu książki na język
francuski. W roku 1985 książka ukazała się w języku francuskim, w świetnym
przekładzie Franęoisa Rosseta, w wydawnictwie Uniwersytetu Louvain la Neuve w Belgii41. Patrice Pavis, autor cenionego na całym świecie Dictionnaire du
theatre, obok wielu jej prac znajdujących się w podstawowym kanonie biblio
graficznym teatrologii światowej, uznał książkę Sławińskiej za podstawowe
źródło wiedzy o antropologii teatru. W roku 1990 ukazało się drugie wydanie
książki w języku polskim42. Sławińska zmieniła jej tytuł na Teatr w myśli współ
czesnej, pozostawiając ciągle aktualny podtytuł: Ku antropologii teatru. Bogat
sza o doświadczenia związane z francuską edycją książki, dołączyła rozdział
„Dramat i teatr w refleksji teologicznej”, poświęcony głównie pracom Hansa
Ursa von Balthasara i Reinholda Schneidera. Wzbogaciła też rozdziały doty
czące semiologii i socjologii teatru, a także uwspółcześniła bardzo obszerną,
obejmującą wszystkie działy teatrologii współczesnej bibliografię. Drugie wy
danie książki, po dziesięciu latach od pierwodruku, jeszcze raz potwierdziło
ogromne zapotrzebowanie polskiej teatrologii na tego typu syntezę, ale także
trafność dokonanych przez autorkę przybliżeń i zasadniczych kierunków re
fleksji badawczej w nauce o teatrze na świecie. W roku 2002 książka została
wydana ponadto w języku czeskim43.
41 Zob. Le theatre dans la pensóe contemporaine. Antropologie et theatre, tłum. F. Rosset,
seria: „Cahiers Thćatre Louvain”, t. 54, Cahiers thćatre Louvain, Louvain 1985.
42 Zob. Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, PWN, Warszawa 1990.
43 Zob. Divadlo v soućasnem myśleni, tłum. J. Roubal, Nakladatelstvf, Studia Ypsilon Praha,
Praha 2002.
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Praca nad książką, która wydaje się opus magnum w jej dorobku nauko
wym, nie przerwała jednak rozległych dociekań profesor Sławińskiej prowa
dzonych na wielu innych płaszczyznach badawczych. Na początku lat osiem
dziesiątych, zdawałoby się tak trudnych i paraliżujących wszelkie inicjatywy
naukowe, Sławińska ani na moment nie przerwała swoich rozpoczętych prac
badawczych i aktywności uniwersyteckiej. W roku 1983 wyszła zredagowana
przez nią książka Wśród mitów teatralnych Młodej Polskii44, będąca plonem
kilkuletniej pracy zespołu złożonego z absolwentów jej seminariów ma
gisterskich i doktorskich, a także zaproszonych badaczy z innych ośrodków
(prof. Jana Michalika z Krakowa, prof. Romana Taborskiego z Warszawy)
nad aktorstwem i teatrem modernistycznym. Sławińska poprzedziła książkę
obszernym wstępem oraz otwierającym merytoryczną problematykę artyku
łem Refleksja nad „mitem współczesnym” dziś i wczoraj45, w którym przy
pomniała główne kierunki badań nad mitem w świecie i ich realizacje w okre
sie Młodej Polski.
W tym samym roku, w dniach od 2 do 5 maja 1983, wraz ze współpracow
nikami Katedry Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
przy współpracy Zakładu Badań nad Literaturą Religijną Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego, zorganizowała sympozjum: „Dramat i teatr sakralny”.
Zaproszeni goście reprezentowali wszystkie zainteresowane tą problematyką
ośrodki w kraju. Sympozjum dało okazję do przedyskutowania ważnych kwes
tii metodologicznych i terminologicznych (czym są i jak badać teatr i dramat
sakralny), a także wskazało kierunki dalszych poszukiwań badawczych46.
Profesor Sławińska, mimo oficjalnego przejścia na emeryturę w roku 1983,
nie zwolniła tempa swojej aktywności naukowej i dydaktycznej w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Niemal do roku 1990 prowadziła wszystkie zajęcia
wypełniające kiedyś jej etat: wykłady, seminaria magisterskie i doktoranckie.
Zorganizowała cykl sympozjów i konferencji o zasięgu ogólnopolskim i między
narodowym47, a także programy wydawnicze, które inicjowała i którymi ak
44 Zob. Wśród mitów teatralnych Młodej Polski, red. I. Sławińska, M. B. Stykowa, Wydaw
nictwo Literackie, Kraków 1983.
45 Zob. tamże, s. 20-44.
46 Zob. Dramat i teatr sakralny [Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę
Dramatu i Teatru oraz Zakład Badań nad Literatura Religijną, Lublin 2-5 maja 1983], red. I. Sła
wińska, W. Kaczmarek, W. Sulisz, M. B. Stykowa, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1988.
47 Wymieńmy tylko najważniejsze: ogólnopolskie sympozjum „Teatr w służbie ewangelizacji”
(Warszawa 12-14 XI 1985, przy współudziale Komisji Episkopatu Polski do spraw Środków Spo
łecznego Przekazu), ogólnopolskie sympozjum „Teatr seminaryjny dzisiaj” (Poznań 1986, zorga
nizowane z Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu; obradom towarzyszył przegląd
seminaryjnych zespołów teatralnych), ogólnopolskie sympozjum „Współczesny teatr religijny
w Polsce” (Lublin, KUL 1987; materiały zostały opublikowane w książce: Dramat i teatr religijny
w Polsce, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1991), sesję
naukową „Teatr religijny - kosmiczny - filozoficzny” (Kazimierz Dolny 1988), ogólnopolskie
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tywnie później kierowała. Na mocy umowy z Polską Akademią Nauk i Uniwer
sytetem Wrocławskim a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Katedra Dra
matu i Teatru od roku 1985 do 1990 realizowała tak zwany problem węzłowy
zatytułowany „Religijne aspekty kultury polskiej”. Owocem pracy były dwie
książki: główna, zawierająca retrospektywny przegląd najważniejszych zjawisk,
zatytułowana Dramat i teatr religijny w Polsce oraz druga, zawierająca studia
o dramacie i teatrze popularnym48. Komisja Polskiej Akademii Nauk z wielkim
uznaniem odniosła się do prac zespołu i podpisała z profesor Sławińską kolejną
umowę na opracowanie sytuacji współczesnego dramatu i teatru religijnego
w Polsce. W ten sposób zrodziła się kolejna książka przygotowana przez uczo
ną i jej współpracowników nosząca tytuł Wokół współczesnego dramatu i teatru
religijnego w Polsce | 1979-1989). Daty spajające klamrą omówione zjawiska
ujawniały główną tezę redaktorów książki o bezsprzecznym wpływie na rozwój
współczesnego teatru religijnego osoby Ojca Świętego Jana Pawła II, wielkiego
orędownika i współtwórcy dramatu i teatru religijnego w Polsce.
Pod koniec lat osiemdziesiątych profesor Sławińska jeszcze raz wróciła do
zagadnień związanych z analizą dramatu. W roku 1988 w Państwowym Wy
dawnictwie Naukowym ukazała się jej książka Odczytywanie dramatu. Złożyło
się na nią czternaście studiów porządkujących narzędzia badawcze przy anali
zowaniu dramatów, a także ukazane zostało ich wykorzystanie na konkretnych
przykładach sztuk. Mimo że większość artykułów znajdujących się w książce
była już drukowana wcześniej, a na potrzeby nowej edyqi zostały tylko nieco
zmienione, to jednak teksty niczego nie straciły na swojej aktualności. Najwię
cej zmian wprowadziła uczona do artykułu, który napisała ponad trzydzieści lat
wcześniej, a który wówczas zrewolucjonizował polską teatrologię. Chodzi o jej
referat z roku 1957, „Struktura dzieła teatralnego”. Już w roku 1967, a później
w 1976 dokonała pierwszych korekt, teraz zaś bardzo wyraźnie odstąpiła od
opcji strukturalnej. Nowa propozycja, wyrażona w zmianie tytułu na Czytanie
dramatu, była deklaracją większego pluralizmu i elastyczności w badaniach nad
dramatem, a nie ograniczania ich do jednej metody. I chociaż zasadnicze tezy
sympozjum „Teatr alternatywny w Polsce 1979-1989” (Kazimierz Dolny 1989;' materiały zostały
wydane w książce Wokół współczesnego dramatu i teatru religijnego w Polsce (1979-1989j,
red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1993), sympozjum
„Człowiek w teatrze współczesnym” (Lublin, KUL 29-30 X I 1990), sympozjum naukowe „Inspira
cje Biblii w dramacie współczesnym” (Lublin, KUL 18-19 III 1992; materiały z sympozjum zostały
wydane w „Rocznikach Humanistycznych” t. 42(1994) z. 1), sympozjum międzynarodowe „Thć&tre de la cruautć et thćdtre de 1’espoir” (Budapeszt 6-10 IX 1993, organizatorzy: Uniwersytet
w Budapeszcie: prof. N. Kiraly; CNRS i Uniw. Paris IV- Sorbonne w Paryżu: prof. I. Mamczarz;
Katedra Dramatu i Teatru KUL: prof. I. Sławińska, W. Kaczmarek; materiały ukazały się w książce
Thćdtre de la cruauti et thć&tre de 1’espoir. Etudes rćunies et publićes par 1. Mamczarz,
wyd. Klincksieck, Paris 1996).
48
Zob. Popularny teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, M. B. Stykowa, Towarzystwo
Naukowe KUL, Lublin 1999.
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jej pierwotnej propozycji z roku 1957 zostały utrzymane w mocy, to w zmody
fikowanej wersji autorka uwyraźniła i podkreśliła potrzebę szerszego i głębsze
go uwzględnienia kwestii czasu i przestrzeni oraz filozoficznych i antropologicz
nych odniesień tekstów teatralnych. Temu poszerzeniu badań służył ogłoszony
po raz pierwszy w książce artykuł Dramat religijny: jego wyróżniki i paradyg
maty, budujący nową problematykę badawczą i ofiarujący klucze hermeneutyczne do prowadzenia tak zakrojonej refleksji.
Drugą wydaną w roku 1988 książką był zbiór studiów zatytułowany Moja
gorzka europejska ojczyzna49, Sławińska przedstawiła w nim swoje najbardziej
reprezentatywne artykuły poświęcone autorom obcym i szkice komparatystyczne. Dopiero tak pomyślana praca ukazała wielostronność jej zaintereso
wań. Szkice o T. S. Eliocie, G. K. Chestertonie, P. Claudelu, S. Weil, A. Strindbergu, G. Bernanosie, R. Schneiderze i C. Gozzim znalazły się obok rozpraw
dotyczących europejskiego dramatu i teatru liturgicznego i biblijnego oraz
obok refleksji nad teologicznym i filozoficznym wymiarem teatru. Książka
ujawniła, że literatura europejska, poznawana z autopsji, bez barier języko
wych, była dla Ireny Sławińskiej „jej literaturą”, tak samo jak literatura polska.
Swobodne poruszanie się Ireny Sławińskiej na wielu obszarach literatury
światowej, a także włączanie się do rozmaitych dyskusji teoretycznoliterackich
i teatrologicznych inicjowanych przez ośrodki zagraniczne widać było najbar
dziej w jej aktywności na międzynarodowych sesjach i konferencjach nauko
wych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Przez wiele lat współ
pracowała z Narodowym Centrum Badań Naukowych w Paryżu (CNRS) kie
rowanym przez Irenę Mamczarz. Uczestniczyła w wielu organizowanych przez
to Centrum i Radę Europy w Strasburgu międzynarodowych sympozjach i kon
ferencjach. W roku 1985 wzięła udział w paryskiej konferencji „Problemes,
interfćrences des genres au theatre et les fetes en Europę”50, w 1987 w sym
pozjum „Crćation theatrale et savoir scientifiąue en Europę”. Współdziałała
w powstaniu przy Sorbonie i w Paryżu Societć Internationale d’Histoire Comparće du Theatre, de 1’Opera et du Ballet, którego organem jest półrocznik o tej
samej nazwie. Profesor Sławińska została włączona do redakcji tego półrocznika, w którym cyklicznie się ukazywały jej artykuły o teatrze współczesnym.
W lutym 1989 roku Irena Sławińska wyjechała z cyklem wykładów na Kubę
do Hawany na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Kubańskiego
Związku Pisarzy i Artystów UNEAC (Union de Escrives y Artistas de Cuba)
w ramach Encuentro Intemacional de Criterios. Wygłosiła tam po francusku
serię wykładów z antropologii teatru51.
49 I. S ł a w i ń s k a , Moja gorzka europejska ojczyzna, oprać. O. Sieradzka, Instytut Wydaw
niczy PAX, Warszawa 1988.
50 Materiały z tego sympozjum ukazały się w książce pod tym samym tytułem (Press Universitai res de France, Paris 1985).
51 Encuentro z Kubą, „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 17, s. 9.
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Znajomość literatury światowej, zwłaszcza europejskiej, stanowiła dla niej
niezbywalną, a nawet - co wielokrotnie podkreślała - podstawową sprawę
w wykształceniu polonistycznym. To ta potrzeba skłoniła ją do podjęcia, już
po zaprzestaniu czynnej działalności dydaktycznej, wielu prac translatorskich.
W roku 1994 w Państwowym Wydawnictwie Naukowym opublikowała swój
przekład książki Jacąueline de Romilly Tragedia grecka. O przekładach Clau
dela już wspomniałem. Translatorskie działania Profesor nie zakończyły się
jednak na twórczości Claudela. W roku 1998 przełożyła dwa misteria Oskara
Miłosza: Mefiboset i Szaweł z Tarsu. Rzecz wyszła drukiem z jej wstępem,
a obok tłumaczeń Sławińska zamieściła przedwojenny, przejrzany przez Cze
sława Miłosza, Bronisławy Ostrowskiej przekład Miguela Manary . Na druk
czekają jeszcze dwie jej prace translatorskie: kolejna książka Jacqueline
de Romilly Dlaczego Grecja? oraz dramat R. Harwooda o zabójstwie ks. Je
rzego Popiełuszki.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim mówiło się o Pani Profesor jako
0 ambasadorze naszej uczelni i szerzej - kultury i nauki polskiej w Europie
1 Ameryce. Była najlepiej znaną uczoną z Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego i w Polsce, i na Zachodzie. Świadczyły o tym liczne wyróżnienia i na
grody. W 1986 otrzymała doroczną Nagrodę Towarzystwa Naukowego Kato
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Idziego Radziszewskiego, jako wyraz
uznania za dokonania w zakresie szerzenia kultury chrześcijańskiej, a także za
ogromny wkład w rozwój badań literaturoznawczych i teatrologicznych. W roku
1994 jury Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku przyznało jej
prestiżową nagrodę za prace nad dramatem i teatrem, a w roku 1995 jury
polskiego PEN-Clubu nagrodziło ją za eseistykę. W roku 1998 została uhono
rowana medalem „Wschodnia Fundacja Kultury” za szczególne dowartościo
wanie kultury kresów. Wyróżnieniami uhonorowali ją norwidolodzy: obok
ofiarowanego jej tomu „Studiów Norwidiana” 1991-1992, w roku 2001 otrzy
mała specjalny laur w postaci Medalu Fundacji Norwidowskiej za krzewienie
autentycznych postaw chrześcijańskich. W tym samym roku Towarzystwo Li
terackie im. Adama Mickiewicza przyznało jej tytuł honorowego członka tego
towarzystwa.
W roku 1998 w wydawnictwie Norbertinum, w serii „Mistrzowie” ukazała
się jej książka Szlakami moich wód... W dorobku pisarskim Ireny Sławińskiej
była to pozycja niezwykła. Po raz pierwszy w takim stopniu otwarła przed
czytelnikiem swoją osobistą, a momentami nawet intymną historię życia. Książ
ka napisana została literackim stylem, pokazującym jej umiejętność posługiwa
nia się różnorodnymi formami składniowymi, dialogami, stylizacją, metafory
ką. Sławińska okazała się tu mistrzynią małych form, uprawiała migawki ze
52
Zob. O. M i ł o s z, Misteria, wybór i wstęp I. Sławińska, tłum. I. Sławińska, B. Ostrowska,
do wydania przygotował W. Kaczmarek, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999.
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spotkań z ludźmi, wycinkowe wspomnienia, opowieści paraboliczne, krótkie
dialogi (często stylizowane gwarowo), eseje. Ta wielorakość zastosowanych
form literackich na przestrzeni jednej książki stwarzała wrażenie pewnego ba
łaganu, który był przez autorkę chyba po części zamierzony. W roku 2000
książka została wyróżniona Nagrodą Literacką im. Bolesława Prusa przyznaną
przez lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Ostatni etap życia, od połowy roku 2002, Pani Profesor spędziła w domu
opieki prowadzonym przez Siostry Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie na
Pradze. Po doznanym w okolicach Świąt Bożego Narodzenia 2001 roku lekkim
udarze mózgu najpierw zamieszkała na Ursynowie w mieszkaniu swojego sio
strzeńca Krzysztofa Pecula i jego żony Hanny, ale gdy równocześnie zachoro
wała jej starsza o rok siostra Ewa, a matka Krzysztofa, Pani Profesor przeniosła
się do sióstr na Pragę. Znalazła tu bardzo dobre przyjęcie i ku radości swoich
warszawskich uczniów była „cała dla nich”. Tego etapu życia nie przeżywała
biernie. Ujawniła siostrom swoją znajomość z ich założycielką, świętą siostrą
Faustyną, którą poznała dzięki swojej matce w latach trzydziestych w Wilnie.
Wspomnienia związane z wielką mistyczką opisała już ze swojego apartamenciku na Pradze53.
Zadysponowała, by zlikwidować jej mieszkanie w Lublinie na ulicy Cho
pina. Meble i podręczną bibliotekę przeniesiono do pokoju u sióstr urszulanek
na Poczekajce. Cały zaś bogaty księgozbiór ofiarowała Katedrze Dramatu i Te
atru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym czasie też korespondowa
ła ze swoimi przyjaciółmi i dawnymi uczniami, cieszyła się z każdej złożonej jej
wizyty.
28 października 2003 roku Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego zorganizował jubileusz dziewięćdziesięciolecia urodzin Pani
Profesor. Uroczystość połączono z wręczeniem uczonej księgi Świat jako spek
takl. Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny zawierającej prace doty
czące jej dorobku naukowego oraz wspomnienia przyjaciół i uczniów. Ponadto
w książce zamieszczona została pełna bibliografia jej prac. Jubileusz uświetniło
także wręczenie przyznanego jej przez prezydenta Lublina Medalu Unii Lu
belskiej. W spotkaniu wzięło udział liczne grono wychowanków Pani Profesor,
z których wielu jest samodzielnymi pracownikami nauki. W połowie stycznia
2004 roku w lubelskim wydawnictwie Norbertinum ukazało się drugie wydanie
jej wspomnień Szlakami moich wód...
Pani Profesor do końca swojego życia była przytomna, pogodna, zaintere
sowana sprawami swoich bliskich i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zmarła 18 stycznia 2004 roku, wcześniej przyjąwszy sakrament chorych i Ko
munię świętą, otoczona opieką swoich uczennic i sióstr.
53
s. 19.

Zob. Św. Faustyna w Wilnie. Wspomnienie wilniuczki, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 21,
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Uroczystą Mszę świętą w jej intencji odprawił 27 stycznia bieżącego roku
w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. abp Józef
Życiński. W prezbiterium zasiedli: rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, prorektorzy, dziekani, członkowie
Senatu i Rady Wydziału Nauk Humanistycznych naszego uniwersytetu. W koś
ciele licznie zgromadzili się studenci, przyjaciele i współpracownicy Pani Pro
fesor. W wygłoszonej homilii ksiądz arcybiskup podkreślił niezwykłość postawy
moralnej Pani Profesor i jej niezłomność w poszukiwaniu prawdy. Przed za
kończeniem Mszy świętej ksiądz rektor podzielił się refleksjami o udziale uczo
nej w budowaniu szczególnego ethosu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 4 lutego 2004 roku w Warszawie w koś
ciele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza na Powązkach. Uroczystą Mszę
świętą celebrował prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, a homilię wy
głosił ks. dr Wiesław Niewęgłowski - krajowy duszpasterz środowisk twórczych.
Władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego reprezentowała prorektor Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Agnieszka Kijewska. Obecni
byli członkowie Rady Wydziału Nauk Humanistycznych, pracownicy i studenci
Instytutu Filologii Polskiej uniwersytetu oraz przedstawiciele społeczności aka
demickiej. Liczne były delegacje środowisk naukowych i artystycznych Warsza
wy oraz ośrodków akademickich z całej Polski. Po Mszy świętej pani prorektor
Agnieszka Kijewska odczytała list Ojca Świętego skierowany do uczestników
pogrzebu. Trumna z ciałem profesor Ireny Sławińskiej spoczęła na Powązkach
w kwaterze nieopodal kościoła pod wezwaniem Karola Boromeusza.
Bogaty dorobek naukowy Pani Profesor pozostanie na pewno przesłaniem
dla wielu badaczy literatury i teatru. Jego wartość jest ogromna w wielu za
kresach: metodologicznym, analitycznym, historycznym, recepcyjnym. Irena
Sławińska należała bowiem do najwybitniejszych humanistów naszych czasów.
Prace naukowe i aktywność dydaktyczna nie wyczerpują jednak obrazu
Uczonej. Na wszystkich, którzy z nią współpracowali bądź uczestniczyli w jej
wykładach, pozostawiła niezatarty ślad swojej osobowości. Koniecznie trzeba
tu wspomnieć o jej pasji poznawania świata, ciekawości życia, potrzebie kon
taktu z ludźmi i umiłowaniu jezior, lasów, gór, łąk i pól. Była osobą chłonącą
wszystkie odcienie barw i zapachów przyrody. Znała swoją wartość, była bo
wiem uczoną światowej klasy, jednocześnie zawsze akceptowała niewygody
i ograniczenia, jakie napotykała w swoim życiu. Nie miała swojej rodziny i do
mu, a przecież była zawsze gotowa do wyrzeczeń, rezygnacji z wygód i dóbr
materialnych. To był stały rys jej osobowości: wyrzeczenie i służba, swoista
cecha odciskająca swoje piętno na ethosie jej profesury. Życie Pani Profesor
było pełne wrażeń, a jednocześnie pozostawało skromne i pełne prostoty. W ba
daniach naukowych szukała prawdy obiektywnej, a przecież zawsze wyczulona
była na prawdę jedyną, której chciała służyć.

Zofia J. ZDYBICKA USJK

WIERNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWU

Wraz ze śmiercią profesor Ireny Sławińskiej odchodzi pokolenie którego
okres formacji zarówno szkoły średniej, jak i uniwersytetu przypadł na dwudzies
tolecie międzywojenne, a więc w wolnej Polsce. Przeszły one również niezmiernie
trudną szkołę życia, jaką była druga wojna światowa. Wiele osób z tego pokolenia
wykazało bohaterstwo, oddając życie za ojczyznę, cierpiąc za nią i dla niej. Ci,
którzy pozostali, mieli do spełnienia ważną rolę w czasach powojennych.
Irena Sławińska, wychowana i wykształcona w świecie wartości chrześcijań
skich, przez całe życie była gorliwą chrześcijanką, a przez swoją działalność na
ukową i nauczycielską - rozległą i twórczą - stała się budowniczym kultury chrześ
cijańskiej w czasach naporu ideologii antychrześcijańskiej i antyludzkiej. Była
przekonana, że jest to kultura najpełniej doskonaląca człowieka, dlatego przed
miotem swoich dociekań naukowych i nauczania uczyniła tych, którzy w swojej
twórczości ukazywali tajemnicę człowieka w perspektywie chrześcijańskiej.
Dzięki takim ludziom jak prof. Irena Sławińska kultura chrześcijańska,
choć deptana i niszczona przez aktywnych przedstawicieli ideologii marksis
towskiej wszelkimi, zwłaszcza politycznymi środkami, była obecna w niektórych
ośrodkach uniwersyteckich, rozwijała się, kształtowała i inspirowała umysły
i serca młodych Polaków, którzy mogli ją kontynuować i przekazywać następ
nym pokoleniom. Dzięki temu w rozwoju kultury chrześcijańskiej nie nastąpiła
przerwa, a „hańba domowa” nie splamiła wszystkich ludzi nauki i kultury.
Dokonywany mimo mocnego wiatru zasiew wydawał owoce w ważnych dzie
dzinach życia kulturalnego - w nauce, literaturze, teatrze, w szkole.

KORZENIE AUTENTYCZNYCH POSTAW CHRZEŚCIJAŃSKICH
zawdzięcza profesor Sławińska rodzinie, zwłaszcza swojej matce, szkole, do
której uczęszczała, i Uniwersytetowi Stefana Batorego w Wilnie. Kształtowały
one harmonijne środowisko zdrowej, pogłębionej religijności i kultury wyras
tającej z chrześcijaństwa.
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W jej rodzinie religijność ściśle łączyła się z zasadami i postawami moral
nymi. Na pierwszy plan wysuwały się: sumienność w pracy, obowiązek, uczci
wość, wyrzeczenie się siebie na rzecz drugiego lub na rzecz wartości wyższej.
Towarzyszył temu zdrowy patriotyzm, klimat kulturalny kształtowany przez
dobrą książkę, poezję, teatr.
Szkoła średnia - Gimnazjum Humanistyczne im. Elizy Orzeszkowej - była
środowiskiem o wysokim standardzie naukowym, moralnym i religijnym. „Zes
pół wartości - wspomina profesor Sławińska - konstytuujących osobę ludzką
i jej wyposażenie duchowe i intelektualne było w atmosferze naszej szkoły
i naszego środowiska w daleko większej cenie niż wartości materialne”1. Sta
rannie prowadzone lekcje religii (w zakresie dogmatyki, historii Kościoła, ety
ki) budowały „świadomość europejską” i „poczucie wspólnoty i przynależności
do wielkiej kultury i do Kościoła”2.
Zasiew rodzinny i szkolny znalazł sprzyjający klimat i warunki wzrostu
w Uniwersytecie Stefana Batorego - w środowisku tętniącym życiem nauko
wym, artystycznym, moralnym i religijnym. Inspiracje religijne rozbudzane
były z różnych stron3.
Wiele znaczyło oddziaływanie pięknych osobowości, żywych modeli auten
tycznego chrześcijaństwa - ludzi o wielkim autorytecie nie tylko naukowym,
lecz także religijnym i moralnym. Spośród swoich profesorów Irena Sławińska
wyróżniała profesora historii - Stanisława Kościałkowskiego, zwanego w śro
dowisku studenckim „Jezusikiem”. Był on, według jej określenia, „najpromienistszy” - wspaniały wychowawca młodzieży, wcielenie dobroci i pokory oraz
ewangelicznego ubóstwa. Wielkim autorytetem naukowym i moralnym cieszyli
się profesorowie: Marian Zdziechowski, Henryk Elzenberg, Manfred Kridl. Do
kategorii ewangelicznych chrześcijan profesor Sławińska zaliczała przedstawi
cieli duchowieństwa - księdza Leona Puciatego, biskupa Zygmunta Łozińskie
go, arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, ks. profesora Henryka Hlebowi
cza - doradcę i współzałożyciela „Iuventus Christiana”4.
Niemałą rolę w kształtowaniu umysłów i życiowych postaw stanowiła lek
tura książek i prasy katolickiej, przede wszystkim francuskiej. Czytano książki
J. Maritaina (Religia i kultura, Humanizm integralny), E. Gilsona, powieści
pisarzy katolickich: Mauriaca, Bemanosa, Chestertona, Sigrit Undset, Gertru
dy von le Fort, Kossak-Szczuckiej, Malewskiej, Conrada. Cenna była także
eseistyka religijna, na przykład Światła tajemnic Szczepana Jeleńskiego5.

1 I. S ł a w i ń s k a , Szlakami moich wód..., Norbertinum, Lublin 1998, s. 61.
2 Tamże, s. 60.
3 Na ten temat zob. t a ż e , Formacja religijna młodzieży wileńskiej w okresie II Rzeczypos
politej, „Ethos” 3(1990) nr 1-2(9-10), s. 135-143.
4 Por. t a ż e , Szlakami moich wód...t s. 68n.
5 Por. tamże, s. 67.
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Na szczególną uwagę zasługują uniwersyteckie organizacje katolickie,
przede wszystkim „Iuventus Christiana”, która za cel stawiała sobie pogłębie
nie życia religijnego swoich członków poprzez udział w liturgii, lekturę Pisma
Świętego, rekolekcje zamknięte, wdrożenie do samokształcenia. Drugą ważną
organizacją było „Odrodzenie”, które miało nachylenie wyraźnie społeczne
i inspirowało do działania dla innych, oraz PAKS (Porozumienie Akademic
kich Katolickich Stowarzyszeń), które przygotowywało młodych katolików do
czynnego udziału w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej, co jasno wyrażało
hasło tej organizacji: „O chrześcijańską kulturę jutra”. Należeli do niej między
innymi ci, którzy w nieprzewidzianym „trudnym jutrze” budowali kulturę
chrześcijańską: Stanisław Stomma, Antoni Gołubiew, Czesław Zgorzelski, Je
rzy Turowicz, Stefan Swieżawski i właśnie Irena Sławińska.
Tuż przed drugą wojną światową ci młodzi katolicy ze środowiska wileń
skiego jasno postawili sobie pytania: Jak realizować swoje powołanie życiowe?
Jak służyć kulturze chrześcijańskiej i Kościołowi? W jaki sposób służbę tę
zintegrować z własną pracą zawodową?6
Dziś z perspektywy lat możemy stwierdzić, że pytania te nie były retoryczne
i że całym swoim życiem udzielali oni na nie odpowiedzi.

Z POKOLENIA NIEZŁOMNYCH
Po wspaniałej młodości, którą profesor Sławińska wykorzystała na uboga
cenie się w wartości najistotniejsze, przyszedł czas próby, okres deptania czło
wieczeństwa człowieka, poniżania go, zniewalania umysłów i serc, czas niszcze
nia wszystkiego, co ludzkie, co chrześcijańskie, niszczenia tego, co afirmuje
godność osoby ludzkiej. Pokolenie profesor Sławińskiej przeżyło dwa totalitaryzmy. Każdy z nich na swój sposób miażdżył człowieka, niósł śmierć fizyczną
i kulturową, niszczył ojczysty dom. Kładł się cieniem na kulturę europejską.
Wszystko przecież działo się w Europie...
Profesor Sławińska wyszła z tej ogniowej próby zwycięsko. Nie uległa na
ciskom antychrześcijańskich ideologii, pokusom, lękowi przed przemocą. Nie
zdradziła przekonań ani nie zmieniła hierarchii uznawanych wartości. Wszel
kim próbom zniewolenia stawiała zdecydowany opór, nie splamiła hańbą ani
swojej „małej ojczyzny”, ani „ojczyzny wielkiej” - Polski. Zetknięcie z bólem,
utratą bliskich, poniżeniem i śmiercią owocowało „dojrzewaniem sprawy war
tości, honoru, obrony godności ludzkiej”7. Z drugiej wojny światowej wyszła
umocniona w swoich przekonaniach, w swojej trosce o człowieka, o kulturę
polską i chrześcijańską. Po utracie ukochanego Wilna, w trudnych warunkach
6 Por. tamże, s. 65.
7 Por. tamże, s. 9.
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powojennych pragnęła pracować, budować ojczysty dom i kształtować pokole
nie Polaków wedle największych i sprawdzonych ideałów. Z zapałem podjęła
pracę w toruńskim uniwersytecie, w którym znalazło się wiele osób z uniwersy
tetu wileńskiego. Pełna zapału praca trwała zaledwie cztery lata. Umacniająca
się ideologia komunistyczna, z jej nastawieniem antyteistycznym, stawiała so
bie za cel zniszczenie religii, a przede wszystkim Kościoła katolickiego, kultury
chrześcijańskiej. Władze PRL bały się więc „zarazków” katolickich i ich wpły
wu na młodzież. To zdecydowało o przerwaniu w roku 1949 wspaniale rozwi
jającej się pracy naukowej profesor Sławińskiej na uniwersytecie w Toruniu.
Zastosowano do niej i do jej wileńskich kolegów podwójne kryterium: obcią
żało ich doświadczenie sowieckie - za „niewychowalnych” uznano tych, którzy
za dużo widzieli w bratniej republice, chyba że skłonni byli o tym zapomnieć,
oraz jawne współdziałanie z „ośrodkiem reakcji”, to znaczy z Kościołem8.
W okresie pracy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którą profesor
Sławińska rozpoczęła w roku 1950, nie przestano się interesować jej osobą.
Nierzadkie były próby osłabiania zasięgu oddziaływania Profesor. Jako osoba
dla panującej ideologii i ustroju wyjątkowo niebezpieczna, nieskłonna do
współpracy z komunistami, jasno i zdecydowanie głosząca prawdy podważają
ce panujący system, była inwigilowana. Wiele informacji o stosunku władz do
niej i o jej postawie zawierają raporty kierowane przez KW PZPR w Lublinie
do Wydziału Nauki PZPR w Warszawie: „Prof. dr Irena Sławińska, teoretyk
i historyk literatury. Faktycznie duchowy przywódca starszej i młodszej gene
racji sił naukowych. Jednostka mocna naukowo o skrystalizowanym światopo
glądzie idealistyczno-klerykalno-reakcyjno-wstecznym. Zaciekły wróg wszyst
kiego, co nowe. Ona też jest inspiratorem różnych kawek, herbatek i wycieczek
o ściśle klerykalnym charakterze. Ignorant jakichkolwiek zamierzeń przedsię
branych przez młodzież postępową”9.
W swoich przekonaniach, w wartościowaniu była niezłomna. Idealnie od
porna na wszystkie zakusy. Czyniła to, co jej sumienie chrześcijanina i ethos
katolickiej uczelni - jedynej w krajach pod reżimem komunistycznym - nakazy
wały, „żelazna kobieta” - ktoś powiedział. Myślę raczej - prawdziwy człowiek.

WSPÓŁTWÓRCA KULTURY NAJPEŁNIEJ DOSKONALĄCEJ
CZŁOWIEKA
Cudem ocalały i cudem istniejący w czasach komunizmu Katolicki Uniwer
sytet Lubelski - prawdziwa „wyspa wolności” w morzu zniewolenia, które
8 Por. tamże, s. 136.
9 Cyt. za: W. K a czm a r e k, Pasje i obowiązki, w: Świat jako spektakl Irenie Sławińskiej na
dziewięćdziesiąte urodziny, red. W. Kaczmarek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 279.
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nawet w Polsce nie ominęło środowisk uniwersyteckich, a często dotykało
także tak zwanych ludzi kultury - stał się miejscem, w którym od roku 1950
prawie do końca życia, a więc przez przeszło pięćdziesiąt lat, żyła i działała
profesor Sławińska. Wniosła ona do uniwersytetu swoją bogatą osobowość,
gruntowne wykształcenie, pasję badawczą, dziedzictwo naukowe i moralne
jej macierzystego uniwersytetu. KUL, będąc w bardzo trudnych warunkach
materialnych, swoim pracownikom nie zapewniał ani dobrych pensji, ani do
brych mieszkań. Oferował natomiast wolność dociekań i głoszenia prawdy.
Profesor Sławińska uznała to za sytuację korzystną, bo wyznawała zasadę:
„Można żyć bez chleba, ale bez prawdy - nie można”10.
Profesor Sławińska była świadoma największych zagrożeń ze strony ideo
logii komunistycznej. Dotyczyły one przede wszystkim prawdy o człowieku,
celu i perspektyw życia ludzkiego, wizji świata - poglądu na świat. Doświad
czała powinności obrony człowieczeństwa człowieka, godności osoby ludzkiej.
Miała świadomość swojego posłannictwa. „Bo ja mam coś do spełnienia”11
w myśl formuły Herberta: „ocalałeś nie po to aby żyć / masz mało czasu trzeba
dać świadectwo”12.
Dała świadectwo prawdzie, przede wszystkim prawdzie o człowieku. Czy
niła to całym swoim życiem, twórczością naukową, a przede wszystkim kształ
towaniem umysłów i serc wielu pokoleń młodzieży. Czyniła to wówczas, gdy
zagrożenia były największe.
Bogata osobowość, żywa inteligencja, nieustannie rozwijana pasja pozna
wcza, pracowitość, wyrazista postawa religijna i moralna, bezkompromisowość,
świadomy wybór przedmiotu dociekań naukowych - czyniły z niej wybitnego
naukowca i mistrza. Nauczanie było jej pasją, powołaniem życiowym.
Znaczący był wybór teoretycznych analiz i dociekań - literatura polska
i światowa, w tym dramat i teatr głównie religijny, katolicki, najbardziej skon
centrowany na człowieku, jego egzystencji, jego losie i przeznaczeniu ziemskim
i pozaziemskim, na zmaganiu się wewnętrznym oraz przeznaczeniu do udziału
w twórczym dziele Boga.
Z literatury pięknej polskiej i europejskiej wybierała to, co najcenniejsze
nie tylko strukturalnie i artystycznie, lecz przede wszystkim treściowo. Była
przekonana, że warto zajmować się autorami najgłębiej rozumiejącymi tajem
nicę człowieka i ukazującymi niekwestionowane, uniwersalne wartości. Sku
piała się na twórcach o wysokiej kulturze i prawości, prawdziwych autorytetach
moralnych. Była niezrównaną przewodniczką po literaturze najbardziej ubo
gacającej człowieka, a taką mogła być literatura wyrastająca z chrześcijaństwa.
10 S ł a w i ń s k a , Szlakami moich wód..., s. 116.
11 Tamże, s. 107.
12 Z. H e r b e r t, Przesianie Pana Cogito, w: tenże, Pan Cogito, Wydawnictwo Dolnośląskie,
Wrocław 1994, s. 88.
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Literatura była dla niej źródłem prawdy, dobra i piękna, z którego czerpała i dla
własnego życia i dla życia tych, ku którym kierowała swoje przesłanie.
Pierwsze miejsce wśród osób, których twórczością się interesowała, zajmo
wał Norwid, z jego głębią prawdy o człowieku i prawdy o jego powinnościach,
z jego niezrównanym ujęciem zderzenia chrześcijańskiej i przeciwchrześcijańskiej wizji człowieka i świata. To przecież o Norwidzie powiedziała: „nauczył
mnie Norwid, co naprawdę cenne”13.
Po Norwidzie wyróżnione miejsce zajmuie Claudel ze swoim „silnym i czys
tym katolicyzmem i wiernością Kościołowi” . Następni to Eliot, Miłosz, Karol
Wojtyła, by wymienić największych.
Swoje zainteresowania wielkimi twórcami i równocześnie wielkimi myśli
cielami przekazywała innym i troszczyła się o to, by stali się oni nie tylko
znawcami tej poezji, lecz także realizatorami ich ideałów. Napromieniowywała
Norwidem, Claudelem, Eliotem, Chestertonem i innymi wielkimi twórcami
literatury chrześcijańskiej Polski i Europy. Sprawa człowieka - zdaniem
prof. Sławińskiej - najbardziej ukazuje się w dramacie i teatrze, toteż poprzez
lekturę i analizę wielkich dramatów oraz przez uczestniczenie ze studentami
w spektaklach wartościowych sztuk uczyła siebie i swoich uczniów człowieka
i jego powołania, wielkiego powołania do bohaterstwa i świętości.
Profesor Sławińska uczyła mądrze i poprzez wszystko. Należała do tego
wspaniałego pokolenia profesorów, którzy swoje działanie traktowali jako ży
ciowe powołanie, żyli tym, czego nauczali i byli oddani bez reszty nauce, uni
wersytetowi i studentom. Wiele czasu i zainteresowania poświęcała młodzieży.
Była dla wszystkich mistrzynią, a dla wielu przyjacielem. Niektóre przyjaźnie
przetrwały przez całe życie, dosłownie do ostatniej chwili. Jako naukowiec teoretyk literatury, znawca dramatu i teatru - była umysłem twórczym, orygi
nalnym i odważnym. Podejmowała nie tylko trudną problematykę metodologii
badań nad dramatem i teatrem, ale dokonywała nad nimi refleksji filozoficznej
(antropologicznej), a nawet teologicznej.
W mistrzowski sposób godziła własną twórczość z kształceniem i wychowa
niem. Była bez reszty oddana studentom, nauczała w sali wykładowej, na semi
nariach, które odbywały się w różnych miejscach - na uniwersytecie, w jej
mieszkaniu, na wycieczkach, obozach wakacyjnych, na spektaklach teatralnych.
Dzięki profesor Sławińskiej i osobom z nią współpracującym nastąpił
w Polsce „powrót teatru do Kościoła”. Rozbudzała zainteresowanie teatrem
religijnym, dramatem religijnym, inspirowała rozwój teatrów w seminariach
duchownych. Poprzez to pragnęła pomóc w uświadomieniu godności człowie
ka, jego wielkiego powołania, chrześcijańskiej drogi spełnienia człowieka i jego
doskonalenia, uświadamiała drogę do świętości.
13 S ł a w i ń s k a , Szlakami moich wó<L..y s. 127.
14 K. B r a u n, Irena Sławińska i Paul Claudel, w: Świat jako spektakl, s. 158.
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Miała szczęście spotkać w swoim życiu święte osoby, które zostały przez
Kościół kanonizowane: św. Faustynę Kowalską oraz św. Urszulę Ledóchowską. Obydwom świętym poświęciła swoje refleksje15.
Owoce pracy prof. Sławińskiej to kilkanaście książek, kilkaset artykułów,
a przede wszystkim przez nią wykształceni i zainspirowani „tym, co naprawdę
cenne”, ludzie. Wśród nich pisarze i krytycy literatury, profesorowie, aktorzy
i liczni przedstawiciele pracy „od podstaw” - nauczyciele szkół podstawowych
i średnich.
Dzięki profesor Sławińskiej i podobnym do niej „ludziom niezłomnym” jej
pokolenia najlepsza tradycja kultury chrześcijańskiej nie została przerwana.
Zwyciężyła kultura prawdy i miłości człowieka nad kulturą fałszu i śmierci.

15
Zob. I. S ł a w i ń s k a , iw . Faustyna w Wilnie. Wspomnienia wilniuczki, „Tygodnik Po
wszechny” 56(2002), nr 21, s. 19; t a ż e , Uśmiech jest wypoczynkiem, „Tygodnik Powszechny”
37(1983) nr 9, s. 4-5; t a ż e , Opowieść o Julii Urszuli Ledóchowskiej i jej zgromadzeniu, „Przegląd
Powszechny” 1983, nr 3, s. 438-440, oraz t a ż e , Piękny i mocny człowiek, w: Chrześcijanie, 1 .15,
red. bp B. Bejze, ATK, Warszawa 1985, s. 280-282.

Kazimierz BRAUN

ŚWIADECTWA IRENY SŁAWIŃSKIEJ

[B il masz mało czasu trzeba dać świadectwo”1. Spieszę, aby dać świadectwo
0 świadectwach Ireny Sławińskiej. Sądzę, że historia - korektorka wieczna2 już
wyznaczyła jej ważne, osobne, specjalne miejsce w historii polskiej teatrologii,
a zatem i w historii polskiego teatru: była zarazem uczoną i świadkiem. Była
uczoną: wykładała, prowadziła seminaria magisterskie, kształciła doktorantów,
opiniowała habilitantów; brała czynny udział, jako prelegent-wykładowca, a tak
że organizator, w krajowych i światowych sympozjach, zjazdach i konferencjach
naukowych; pisała książki, pisała też recenzje, artykuły, eseje oraz redagowała
prace zbiorowe. Była świadkiem: jej sposób życia i komunikowania się z innymi
świadczył o jej osobistej godności i prostolinijności; była otwarta, pomocna
1 przyjazna; była religijna i praktykowała swą wiarę z ewangelicznym dziecięc
twem, a zarazem z dojrzałą surowością; jej sposób uprawiania nauki, jej praca
pedagogiczna, dydaktyczna i animatorska były nieustannym dawaniem świadec
twa wartościom: prawdzie - poznawanej przy pomocy narzędzi naukowych,
niepodległości duchowej - która jest warunkiem poszukiwania prawdy, wolnoś
ci politycznej - która zapewnia możność głoszenia prawdy.
Świat jako spektakl - tak zatytułowany jest tom poświęcony Irenie Sławiń
skiej, wydany na jej dziewięćdziesiąte urodziny. Tytuł ten wzięty został z jed
nego z jej wnikliwych wykładów-artykułów. Tom ten przynosi wzruszające
wspomnienia, pełne zadumy urodzinowe laudacje; solidne, naukowe analizy
różnych aspektów i elementów jej dzieła, oraz niezmiernie cenną, fundamen
talną bibliografię prac Ireny Sławińskiej. Tom ten stanowi zarazem przewodnik
i wprowadzenie do badań nad biografią i pracą uczonej i świadka. Zawiera też
próbę bilansu dokonaną przez profesora Wojciecha Kaczmarka w artykule
Pasje i obowiązki, będącym systematycznym i klarownym przeglądem najważ1 Z. H e r b e r t, Przesłanie Pana Cogito, w: tenże, Pan Cogito, Wydawnictwo Dolnośląskie,
Wrocław 1994, s. 88.
2 C. N o r w i d , Do Walentego Pomiana Z , w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Wiersze, oprać.
J. W. Gomulicki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 303.
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niejszych wydarzeń życia i dokonań naukowych zmarłej już, niestety, „wielkiej
damy polskiej teatrologii”. Artykuł ten jest niejako konspektem obszernej
monografii na jej temat, która niewątpliwie powstanie. I ten rozdział, i cały
tom ustawiają bardzo wysoko poprzeczkę refleksji nad dziełem Ireny Sławiń
skiej. Wskazują na kilka podstawowych dziedzin jej zainteresowań, z których
każda owocowała obficie nauczaniem, tekstami, inspiracjami. W centrum jej
uwagi i pracy był stale, i pozostał aż do końca, dramat, rozpatrywany zarówno
jako utwór literacki, jak i teatralny: projekt widowiska. Irena Sławińska zaczęła
od badania dramatu, stopniowo jednak obejmowała swoimi zainteresowaniami
teatr, akcentując jedność obu warstw dramatu: literackiej i teatralnej. Te z kolei
zainteresowania inspirowały ją do badań nad samym teatrem, zawsze jednak
brzemiennym w dramat, rozpatrywanym w łączności z jego materią literacką,
z repertuarem.
Zadaniem piszących o Irenie Sławińskiej będzie dokładne przeanalizowa
nie tego, którym to dramatom poświęcała szczególną uwagę, jakimi metodami
je badała. Wiemy, że badała, a później i tłumaczyła utwory Paula Claudela.
Przybliżała Polsce twórczość pisarzy katolickich, zagranicznych i krajowych.
Wykładała o nich, pisała, a zarazem inspirowała inscenizacje ich sztuk. Rela
cjonowała w kraju zagraniczne badania teoretyczne i metodologiczne, a za
granicą opowiadała o wielkich twórcach polskich.
Aby w pełni opisać dokonania Ireny Sławińskiej, trzeba również szczegó
łowo prześledzić jej inspiracje i doświadczenia teatralne. Jako dziewczyna cho
dziła do teatru w Wilnie - i tam jej ideałem był Juliusz Osterwa. We Francji
przed drugą wojną poznała i doceniła prace Gastona Baty. Jej głównym inspi
ratorem w dziedzinie teatru po wojnie, gdy była już młodą uczoną, stał się
Wiłam Horzyca - była blisko jego pracy nad Za kulisami w Toruniu. Niejako
poprzez Horzycę wchłonęła tradycję i atmosferę Wielkiej Reformy Teatru.
Norwid - interpretowany przez Horzycę - jako kontynuator wielkiego, wizyj
nego, romantycznego polskiego teatru oraz Claudel w spektakularnych, wielotworzywowych inscenizacjach Jeana-Louisa Barraulta pozostali dla niej mia
rami, którymi mierzyła poczynania teatralne drugiej połowy dwudziestego wie
ku. Patronowała też z zapałem Leszkowi Mądzikowi, więc nawiązała kontakt
również z Drugą Reformą Teatru. Analiza dramatu z uwzględnieniem i rów
nouprawnieniem jego elementu i potencjału teatralnego to podstawowy po
ziom myślenia Ireny Sławińskiej o teatrze. Był i poziom głębszy.
„Teatr, ile wiemy, jest atrium spraw niebieskich”3 - ten norwidowski aforyzm-klucz do teatru wypisany wielkimi literami widniał na ścianie jednego
z pomieszczeń Teatru Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go. Atrium było sercem, centrum domu w starożytnym Rzymie. Według Nor
3
G N o r w i d , Aktor, w: tenże, Pisma wybrane, 1 3, Dramaty, Państwowy Instytut Wydawni
czy, Warszawa 1968, s. 164.
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wida zatem, „sprawy niebieskie”, sprawy Boże, są sercem teatru: mogą być
i powinny być w centrum teatralnej twórczości. To uświadamiała swoim pod
opiecznym i wychowankom Irena Sławińska. Takie rozumienie teatru, obej
mujące i dramat, leżało u podstaw jej badań i teatru, i dramatu. Po latach
podobne, wywodzące się z Norwida, a współbrzmiące z myślą Sławińskiej,
postulaty wobec sztuki zawarł Jan Paweł II w swoim liście do artystów z roku
1999, w którym stwierdził, że sztuka winna być zwrócona ku niebu, a gdy się tak
dzieje, jest oglądaniem „bezmiaru światłości, która ma swoje pierwotne źródło
w Bogu”4.1 dalej, że „każda autentyczna forma sztuki jest swoistą drogą do
stępu do głębszej rzeczywistości człowieka i świata”5 oraz, że sztuka jest „po
niekąd sakramentem”6, bowiem, jak sakrament „uobecnia [...] tajemnicę Wcie
lenia”7. Analizy i nauczanie Ireny Sławińskiej oparte były na takim właśnie
rozumieniu sztuki (teatru, dramatu): sztuka opiera się na prawdzie, historii,
rzeczywistości (materialnej i duchowej), sztuka stąpa po ziemi i z niej się wy
wodzi, przedstawia realnych ludzi i formułuje idee, a zarazem podnosi (lub
powinna podnosić, może podnosić) te wszystkie elementy ku górze, ku niebu.
Sprawy ziemskie i ludzkie stają się (winny się stawać, mogą się stawać) spra
wami niebieskimi, sprawami Bożymi. Takie rozumienie dzieła sztuki (teatru,
dramatu) ujawnia zawsze jego złożoną strukturę, jego transcendentność, jego
stawanie się, jego procesualność, jego moc i energię łączenia ziemi z niebem.
Jego moc podnoszenia ku niebu i wstępowania w niebo.
Taka postawa badawcza, wynikająca stąd metodologia i oparte na takich
przesłankach wybory studiowanych zagadnień stawiały Irenę Sławińską po
„przeciwnej stronie barykady” wobec teatrologów-zadeklarowanych marksis
tów, a także i tych, którzy wbrew swojej formacji i tradycji, w której wyrośli, nie
przyznawali się do chrześcijańskich inspiracji w swych badaniach, tłumili je,
a nawet wypierali się ich. „Wyspa wolności” (jak Sławińska nazywała KUL)
była dla niej wolną enklawą polskiej teatrologii. Na obszarze tej enklawy sama
była wolna, mogła uprawiać teatrologię tak, jak uważała to za właściwe i uczci
we, i tak też mogła jej uczyć. Natomiast wielu teatrologów z innych ośrodków,
tę lubelską „wyspę wolności” traktowało jako użyteczną izolatkę, w której
trzymali na bezpieczny dystans niebezpiecznie odmienną uczoną. Zamknięta
w tej izolatce, stanowiła mniejsze niebezpieczeństwo. Nie podejmowała pole
mik z innymi teatrologami, lecz samą swą obecnością, a tym bardziej wypowie
dziami i pismami ostro kontrastowała z ich wykładami, referatami, książkami,
artykułami. Była wyrzutem sumienia, nawet dla sumień o przytępionej wrażli
wości. Latami zderzała się ze swoistym ostracyzmem - gdy na pewnych semi
4 J a n P a w e ł II, List Ojca Świętego do artystów, „L’Osservatore Romano” wyd. poi.
20(1999) nr 5-6, s. 6.
5 Tamże.
6 Tamże, s. 7.
7 Tam że.
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nariach magisterskich w Warszawie nie tylko nie wypadało, ale nawet nie
wolno było o niej wspomnieć, czy powoływać się na jej prace. Cytowanie jej
było w pewnych kołach bardzo źle widziane. Trwanie przy zasadach, pracowi
tość, kształcenie coraz to nowych roczników magistrów i doktorów, uznanie
zagraniczne - bardzo powoli przełamywało wokół niej bariery.
Owa izolacja przybierała bądź formę traktowania jej jako kogoś, kogo po
prostu nie ma, bądź kwitowania jej prac drwiną. Drwinie towarzyszyły zresztą
konkretne posunięcia ograniczające jej oddziaływanie. Dotykały one nie tylko
jej osoby, ale i uczniów Sławińskiej, a spośród nich zwłaszcza tych, którzy nie
wyparli się swej mistrzyni ani głośno, ani milcząco. Przytoczę tylko jeden, za to
bardzo dobitny przykład: Wiesława Sanecka, studentka Sławińskiej, aktywna
w Teatrze Akademickim KUL-u. Sanecka była ogromnie utalentowana, po
siadała żywą wyobraźnię, umiejętnie przygotowywała przedstawienia Teatru
Akademickiego. Pragnęła zostać reżyserem. Nie zerwała jednak związków
z Ireną Sławińską. Przeciwnie, po ukończeniu KUL-u zorganizowała ciekawy
zespół teatralny przy warszawskim KIK-u, realizowała w nim „kulowski” re
pertuar i wielokrotnie odwiedzała KUL ze swoim zespołem. Sanecka, chcąc
osiągnąć cel bycia reżyserem, podjęła terminowanie u Ireny Babel, w Teatrze
Powszechnym w Warszawie, gdzie okazała się niezwykle pomocna, sprawna,
taktowna. Nauczyła się wiele i zdobyła duże doświadczenie. Była niewątpliwie
doskonałym materiałem na reżysera. Przystąpiła do egzaminu wstępnego na
Wydział Reżyserii w PWST w Warszawie. Została oceniona negatywnie i nie
przyjęta. Ponawiała te próby bezskutecznie. Nie została nigdy dopuszczona do
pracy w teatrze zawodowym. Z jego szkodą.
W latach totalnego odcięcia Polski od Zachodu, a potem w ciągu długich
dekad zwalczania nowinek zachodnich Irena Sławińska była nieprzerwanie
świadkiem przynależności Polski do kultury Zachodu - chrześcijańskiego Za
chodu. Świadczyły o tym wybory zagadnień, nad którymi pracowała. Gdy tylko
stało się to możliwe (choć nigdy nie było łatwe), trudziła się nad odbudowy
waniem i budowaniem związków Polski z Zachodem. Wyjeżdżała też na wy
kłady i kongresy na Zachód, zapraszała stamtąd gości do Lublina, programowo
zaznajamiała czytelników polskich z myślą zachodnią. W czasie, gdy robiła to
Sławińska, nikt inny nie mówił, nie pisał, nie uczył o Claudelu, Eliocie, Bemanosie, Ghelderodzie, Greenie, a także Zawieyskim. Nikt inny nie patronował
realizacjom scenicznym ich dramatów - choć tylko w teatrze studenckim i ama
torskim, w Lublinie czy w Warszawie, gdyż dopiero po „Październiku” roku
1956 zaczęto ich - z rzadka - wystawiać. Przy czym, aż do niechlubnego końca
komunizmu, reżyserzy zainteresowani tym repertuarem za każdym razem, gdy
zamierzali go zrealizować, natrafiali na sprzeciwy „spolegliwych” wobec wła
dzy dyrektorów teatru, na blokady administracyjne i cenzuralne.
Znając doskonale (oczywiście, poza łaciną) dwa podstawowe języki Zacho
du, angielski i francuski, będąc oczytaną, łatwo nawiązującą kontakty, Sławiń
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ska była zarówno świetnym ambasadorem Polski na Zachodzie, jak też Zacho
du w kraju. Unieważniała narzucone przez reżim podziały. Nic sobie nie robiła
z „żelaznej kurtyny”. Mimo że była nieustannie inwigilowana, mimo że była
przedmiotem donosów i raportów, konsekwentnie robiła swoje, szła swoją
drogą, dokonywała swoich wyborów. Były to wybory moralne usytuowane
w sferze wartości duchowych.
Zapewne jedyna spośród teatrologów polskich, a na pewno jedyna z taką
wyrazistością i konsekwencją posługiwała się kategoriami zła i dobra. Manifes
towała swoją szczególną uczciwość i prawość w badaniach. Uczyła takich po
staw - choć nie wszyscy jej uczniowie, opuszczając „wyspę wolności” na KUL-u
i wpasowując się w mroczne „obszary zniewolenia”, potrafili je zachować. Na
wet w księdze jubileuszowej Świat jako spektakl gdzieniegdzie pobrzmiewają
nuty, które ona sama uznałaby za fałszywe. Jej własne konto pozostało czyste:
zawsze starała się naukowo dobrze doradzić, wydobyć z ludzkiego działania czy
z tekstu to, co wartościowe, i na tym budować. I, po prostu, była zarówno pełna
zrozumienia, jak życzliwości dla wszystkich. Bardzo wielu ludziom pomogła,
i praktycznie, „życiowo”, i naukowo: korygując, inspirując, naprowadzając na
nowe zagadnienia badawcze, ukazując nowe horyzonty, promując, recenzując,
opiniując. Ja także należę do jej - zawsze wdzięcznych - dłużników.
Wyszła z Wilna i - gdy tylko można było - wracała do Wilna. Nie tylko jako
podróżnik, gość w swoim dawnym, przecież własnym, domu, ale i pamięcią,
wzruszeniem, wiernością, dumą. W roku 1993 jechaliśmy samochodem przez
łagodne wzgórza, doliny, lasy, łąki i pola z Buffalo do Piffard nad rzeką Genesee, zapragnęła bowiem koniecznie odwiedzić klasztor trapistów, o którym
dowiedziała się z naszych - mojej żony Zofii i moich - opowiadań. Bo to
rzeczywiście jedno z najciekawszych miejsc w tej okolicy - i krajobrazowo,
i duchowo. O czym mówiliśmy w drodze - nie pamiętam, ale pamiętam, jak
w pewnej chwili przerwała rozmowę, jakby westchnęła i powiedziała: „Jak tu
pięknie, zupełnie jak na Wileńszczyźnie”. A po powrocie do domu ofiarowała
Zofii naszyjnik z bursztynów, mówiąc tylko: „Te bursztyny są z Wilna”. Zro
zumieliśmy, że była w tym informacja o ich najwyższej jakości i wartości. Na
koniec pobytu w naszym domu zostawiła mi książkę powstałą pod jej opieką:
Wokół współczesnego dramatu i teatru religijnego w Polsce (1979-1989), wpi
sując w nią - ona, wielka uczona - urzekająco skromną dedykację: „Drogiemu
Panu Kazimierzowi Braunowi z serdeczną przyjaźnią i nadzieją, że książka się
przyda”. Bardzo się przydaje.

Krzysztof BABICKI

NAJLEPSZY WIDZ

To był rok 1977, kiedy po raz pierwszy Pani Profesor była widzem ogląda
jącym mój studencki spektakl Domek maty.
Spektakl tak nieporadny, jak precyzyjne były zajęcia, które prowadziła
w Uniwersytecie Gdańskim.
Jej dawny student z KUL-u, wtedy jeszcze asystent, dzisiaj profesor Uni
wersytetu Gdańskiego, Jan Ciechowicz powiedział, że nasz Teatr Jedynka nie
mógł marzyć o lepszym widzu. Tak rzeczywiście było, wiele rozmów, po róż
nych spektaklach, wiele wspaniałych zajęć, opłatek przed Bożym Narodzeniem
i ta rodząca się pewność, że teatr zawsze, nawet opowiadając o najgłębszej
ciemności, musi odnosić się do Absolutu. To Hegel, to Pani Profesor, to
Gdańsk lat siedemdziesiątych...
*
Lubelskie Konfrontacje Teatralne w roku 1980. Dwa wyróżnione spektak
le: bardzo ważny spektakl Provisorium Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe
i nasz, Teatru Jedynka z Gdańska - Odzyskać przepłakane lata.
Tak, wtedy odzyskiwaliśmy siebie, w mieście Pani Profesor.
♦
Dwadzieścia lat pracy w teatrze repertuarowym. Pamiętam Panią Profesor
na moim Hiobie, Irydionie, Wiśniowym sadzie i wielu innych spektaklach
w Gdańsku. I zawsze ten niepokój, kiedy przychodziła za kulisy, czy nie jest
rozczarowana pracą swojego studenta. Jeżeli była, to mówiła to ciepło, z wyba
czającym uśmiechem. Przecież ona wiedziała o teatrze wszystko, o jego tak
rzadkim prawie do sukcesu i tak częstym smaku niespełnienia.
*
Lublin rok 2000. Niespodziewany zwrot w moim życiu zawodowym. Za
proszony przez dyrektora Krzysztofa Torończyka, zostałem dyrektorem artys
tycznym Teatru im. Juliusza Osterwy w mieście Pani Profesor.
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Nie zapomnę tych wspaniałych godzin w jej mieszkaniu, kiedy przy kawie
i winie (to było chyba Cinzano) toczyliśmy dalej tę rozmowę, rozpoczętą w roku
1977 w Gdańsku. Rozmawialiśmy o Damach i huzarach Fredry-Wojtaszka, \
które uważała za „finezyjnie pikantne” i zaraz dodawała: „słusznie, to przecież
farsa”.
Rozmawialiśmy o Dziadach. Była pierwszym widzem, który wstał na pre
mierze; zaproponowała sesję naukową o Mickiewiczu z udziałem naukowców
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ta sesja odbyła się na widowni Teatru im. Juliusza Osterwy. Byłem
szczęśliwy. Nasza rozpoczęta w roku 1977 w Uniwersytecie Gdańskim rozmo
wa nabrała nowych barw. Tu, w lubelskim teatrze zrozumiałem, że ona nie ma
końca. Bo teatr to ciągła rozmowa, to wiele pytań, często bez odpowiedzi.
Jednak jak ważny jest sposób zadawania tych pytań, jak ważny... tego dowie
działem się od Pani Profesor.
Dziękuję za wszystko Pani Profesor!

Elżbieta RZEWUSKA

NA UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Obecność wielkich profesorów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych była dla nas, wówczas młodych
pracowników polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wielką war
tością, mogliśmy bowiem zawsze liczyć na ich życzliwe rady i pomoc naukową.
Pani Profesor była nam znana nie tylko z publicznych wystąpień, z działalności
w Towarzystwie Literackim imienia Adama Mickiewicza, lecz także doświad
czaliśmy jej zainteresowania naszymi osobistymi postępami badawczymi. Na
naszej uczelni pracowało wielu jej dawnych uczniów, seminarzystów i współpra
cowników, zwłaszcza na filologii francuskiej i angielskiej, ale także na polonis
tyce znalazło się kilku absolwentów i pracowników KUL, z mojego pokolenia
byli to Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, która studia polonistyczne zaczynała
na KUL, Stefan Kruk, jej dawny asystent i adiunkt. Także dla osób nigdy
niezwiązanych z KUL Pani Profesor była najwyższym autorytetem naukowym
i niedościgłym wzorem posługiwania się piękną polszczyzną, a także godnym
podziwu przykładem samodyscypliny osobistej. Wielkie wrażenie wywarła na
nas jej opowieść o tym, że wyniosła z domu zasadę, by czytać książki, siedząc
przy stole, niedbała poza jest bowiem wyrazem braku szacunku dla autora.
Osobiście doświadczyłam życzliwości Pani Profesor, gdy zechciała być re
cenzentem mojej pracy habilitacyjnej, ale także wówczas, gdy zaprosiła mnie
do udziału w przygotowanym przez nią tomie o dramacie religijnym i do uczest
niczenia w prowadzonym przez nią seminarium doktorskim oraz w licznych
konferencjach organizowanych w Lublinie i w Kazimierzu. Kilkakrotnie pro
siła mnie o recenzje pisanych pod jej kierunkiem prac doktorskich i o przygo
towanie recenzji wydawniczych książek jej uczniów, Mariana Lewki i Wojcie
cha Kaczmarka.
Pięknym bezinteresownym gestem z jej strony było przyjęcie propozycji
ówczesnego prorektora UMCS, prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego, by wziąć
udział w organizowanych wówczas Wykładach Otwartych UMCS. W semestrze
letnim roku akademickiego 1992/1993 Profesor wygłosiła cykl wykładów na
temat „Filozofia współczesnego dramatu”. Składał się on z trzynastu godzin

462

Elżbieta RZEWUSKA

nych wystąpień, w których przybliżała koncepcje uczonych, o których trakto
wały jej teatrologiczne prace. Robiła to za symboliczną, niską stawkę obowią
zującą wówczas na uczelniach. Dla naszych studentów była to niezwykła oka
zja, aby poznać i usłyszeć wielkiego Profesora. Wykłady odbywały się w auli
humanistycznej, wówczas największej sali, jaką dysponował nasz wydział, i cie
szyły się ogromną popularnością wśród studentów i pracowników, sądzę, że
słuchało ich co tydzień co najmniej sto osób.
Był to już wówczas dla Pani Profesor spory wysiłek fizyczny, miała bowiem
kłopoty z chodzeniem, w którym pomagała sobie sękatym kijaszkiem. Nie dało
się jej jednak przekonać do eleganckiej laski, ponieważ wystrugał go dla niej
Adam Chruszczewski. Już wtedy Pani Profesor musiała zrezygnować z ulubio
nych pieszych wycieczek, ale jeszcze nie przestała podróżować po Europie i po
Polsce, odwiedzając swoich wiernych uczniów mieszkających w różnych zakąt
kach kraju. Zawsze dzielnie znosiła uciążliwości związane z wiekiem. „Ja nie
chorowałam, ja miałam tylko operację” - mówiła po operacji stawu biodrowego.
Poza pasją podróżowania i potrzebą ruchu (kiedyś wspaniale pływała) Pani
Profesor nie miała potrzeb osobistych. Siermiężne ubrania i stołówkowa dieta,
które my młodzi znosiliśmy jako dopust losu i wynik biedy, były przez nią
przyjmowane jako coś zupełnie naturalnego. W latach dziewięćdziesiątych
spotkałam ją kiedyś w barze mlecznym, a był to już schyłkowy okres tych
peerelowskich przybytków. Powiedziała mi wtedy, że jada obiady w tym barze,
ponieważ - jej zdaniem - stołówka akademicka jest zbyt droga. Wolała wspo
móc Laski. W roku 1989 zastałam Profesor własnoręcznie myjącą okno w jej
skromnym pokoju. Aż do końca pobytu w Lublinie broniła się przed pomysła
mi zorganizowania jej jakiejś stałej pomocy domowej i kuchennej, co - jak
wiem - było nieustanną troską Wojciecha Kaczmarka.
Ostatnią okazją wysłuchania oficjalnego wystąpienia Pani Profesor był ot
wierany przez nią panel pracowników obu naszych uczelni przed premierą
Dziadów Mickiewicza w inscenizacji Krzysztofa Babickiego, zorganizowany
w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w listopadzie 2001 roku. Wszyscy wystę
pujący tam byliśmy w pewnym sensie jej uczniami. I pozostał nam w pamięci jej
obraz, gdy z charakterystycznym dla niej szerokim gestem mówi doniośle
o wielkiej literaturze - broniącej wiecznych wartości.

Stefan SAWICKI
***

Irena Sławińska jest bezspornie największym w Polsce autorytetem w za
kresie badań nad dramatem i teatrem, autorką znakomitych studiów o twór
czości Cypriana Norwida. Dzięki znajomości języków obcych świetnie się
orientuje w tym, co się dzieje w nauce o literaturze za granicą, zwłaszcza na
Zachodzie.
Z jednej strony jest bardzo cenionym i poważanym człowiekiem nauki,
wybitnym badaczem literatury; nauka w jej życiu stanowi nurt bardzo istotny.
Z drugiej strony od wczesnych lat studenckich wiele łączyło ją zawsze z Koś
ciołem. Należała do Juventus Christiana, współdziałała z wileńskim PAX-em,
była i jest członkiem redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Przez ponad czter
dzieści lat wykładała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pisała i nadal
pisze artykuły na temat kultury i jej związku z chrześcijaństwem, z wiarą, z jej
przeżywaniem, z jej doświadczaniem. Jednym słowem, była i jest głęboko obec
na w życiu Kościoła.
Myślę, że symbioza wiary i nauki w jej osobie jest czymś bardzo charakte
rystycznym dla jej osobowości. Taka symbioza nie zdarza się często. Nie często
w jednym człowieku spotyka się wybitna inteligencja i uzdolnienia naukowe
z zaangażowaną wiarą. Sądzę, że to spotkanie wiary i nauki w osobie profesor
Sławińskiej stanowi o jej ważności we współczesnej kulturze Polski*.

*
Tekst jest spisaną wypowiedzią prof. S. Sawickiego dla nagranego w roku 1997 dla ogólno
polskiej telewizji dokumentu dotyczącego życia i dzieła I. Sławińskiej, zatytułowanego Pasje Pani
Profesor, w reżyserii A. Kulika. Ostatnia emisja tego filmu odbyła się w programie trzecim TVP
Lublin 12 lutego 2004 r.

NA „ WYSPIE WOLNOŚCI”

Marian LEWKO SDB

PROFESOR IRENA SŁAWIŃSKA
I ROZWÓJ TEATROLOGII
NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM*

Katedra Dramatu i Teatru powstała na Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim w roku 1975, ale byłoby rzeczą niewłaściwą, gdyby nie wspomniano tutaj
o wcześniejszych działaniach, które wpłynęły na powołanie jej do istnienia.
Możliwe ono było dzięki prowadzonym od 1950 roku przez Irenę Sławińską
seminariom magisterskim o profilu teatrologicznym. Do roku 1975 Profesor
kierowała Katedrą Teorii Literatury, po otwarciu zaś Katedry Dramatu i Tea
tru, podjęła się jej kierownictwa. Lata te były owocne nie tylko dla badań nad
dramatem i teatrem polskim na KUL (a zwłaszcza nad dramatem religijnym, co
zaowocowało szeregiem prac magisterskich, artykułów i rozpraw), ale także
zaznaczyły się widoczną obecnością profesor Sławińskiej poza macierzystą
uczelnią w kraju i za granicą. Kierując Katedrą Teorii Literatury, od początku
czuła się bardziej teatrologiem niż teoretykiem literatury, o czym świadczy na
przykład jej obecność na międzyuczelnianej konferencji wykładowców teatro
logii w listopadzie 1973 roku, zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Miała ku temu pełne prawo, gdyż jej badania nad teorią dramatu w kraju i na
Zachodzie przyniosły szereg ciekawych rozważań, zawartych choćby w znanym
powszechnie tekście zatytułowanym Główne problemy struktury dramatu, wie
lokrotnie przedrukowywanym i modyfikowanym1.

Publikowany tekst jest fragmentem artykułu ks. M. Lewki zatytułowanego Teatrologia na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tradycja i dzień dzisiejszy, zamieszczonego w pracy zbioro
wej Teatrologia polska u schyłku X X wieku (red. J. Michalik, A. Marszałek, Societas Vistulana,
Kraków 2001, s. 27-30).
1 Zob. „Pamiętnik Teatralny” 7(1958) z. 3-4, s. 367-379. Jest to rozszerzona wersja referatu
wygłoszonego w roku 1957 na Kongresie FILLM w Heidelbergu w języku francuskim. Tekst ten
znany jest bardziej pod tytułem Struktura dzieła teatralnego. Propozycje badawcze (w: Problemy
teorii literatury, red. H. Markiewicz, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 290-309);
znany jest także jako Główne problemy struktury dramatu. Propozycje badawcze (w: Problemy
teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1988,
s. 21-37); por. też jego zmodyfikowaną pod względem metodologicznym wersję Odczytanie dra
matu (w: Problemy teorii dramatu i teatru, s. 63-80).
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Wyjeżdżała ze swoimi wychowankami na studenckie sympozja teatrologiczne, na przykład w roku 1968 do Torunia, gdzie przed młodym audytorium
dzieliła się nabytą wiedzą. Zabierała także na międzynarodowe konferencje
swoich asystentów, czego przykładem był między innymi mój udział we wrześ
niu 1973 roku w międzynarodowym sympozjum poświęconym twórczości
A. Strindberga w Sztokholmie czy doktora Wojciecha Kaczmarka w paździer
niku 1987 roku w sympozjum dotyczącym dzieła P. Claudela w Paryżu i latem
1990 roku w międzynarodowym kongresie teatrologicznym w Theule-sur-Mer.
Z jej przybyciem do Lublina łączy się też rozkwit Teatru Akademickiego
KUL. Podczas gdy inne sceny studenckie obrały drogę teatru alternatywnego,
z inspiracji profesor Sławińskiej studenci KUL od roku 1953 wprowadzali na
scenę klimat religijny przedstawieniami Zwiastowania Claudela, Magii Chestertona, Morderstwa w katedrze Eliota, Dialogów karmelitanek Bemanosa,
Dnia gniewu Brandstaettera, pojawiały się na scenie Dziady Mickiewicza
(część trzecia), dramaty Norwida (Hrabina Palmyra, Słodycz, Wanda), dra
maty Zawieyskiego.
Tak więc decyzja o utworzeniu Katedry Dramatu i Teatru była jak najbar
dziej słuszna, zaistniały bowiem ku temu doskonałe przesłanki, by pod facho
wym kierownictwem profesor Sławińskiej rozwijać dalsze badania, zwłaszcza
nad polskim dramatem i teatrem religijnym. Stopniowo rozszerzała się oferta
proponowanych zajęć. Prócz proseminarium i seminarium teatrologicznego
prowadzono ćwiczenia z dokumentacji teatralnej. W ramach katedry powstała
Pracownia Dokumentacji Teatralnej z zatrudnionym etatowym pracownikiem
(do rozwiązania pracowni w roku 1986 była to dr Barbara Stykowa). Zostały
wprowadzone dwa konwersatoria powierzone zatrudnionym w katedrze
adiunktom (ks. dr. Marianowi Lewce i dr. Wojciechowi Kaczmarkowi). Wią
zały się one tematycznie z analizą dramatu i historią teatru. Sama Profesor
prowadziła cykle interesujących wykładów związanych z prezentacją nowator
skich metod badawczych i dociekań filozoficznych obejmujących naukę o tea
trze, efektem czego są jej publikacje książkowe poświęcone współczesnym
refleksjom teatrologiczym. Pod jej kierunkiem powstał szereg ciekawych prac
magisterskich poświęconych problematyce teatralnej; spora ich liczba dotyczy
ła penetracji religijnego teatru popularnego w określonych środowiskach, na
przykład na Śląsku. Od rozpoczęcia pracy w roku 1950 do ostatniego prowa
dzonego przez profesor Sławińską seminarium w roku 1988 obronionych zos
tało ponad dwieście prac. Niektóre z nich doczekały się publikacji w formie
skróconej w różnych artykułach i w pracach zbiorowych. Dowodem działalnoś
ci katedry był też udział jej pracowników w licznych sympozjach krajowych
i zagranicznych i wygłaszane tam referaty oraz udział w węzłowych programach
naukowo-badawczych.
Aktywność naukowa profesor Sławińskiej, jej pasje badawcze w dziedzinie
dramatu i teatru znalazły odbicie w zainteresowaniach jej wychowanków. Wy

Profesor Irena Stawińska i rozwój teatrologii.
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starczy wymienić kilka przykładów. Do grona jej seminarzystów należeli:
prof. Edward Krasiński, obecnie redaktor naczelny „Pamiętnika Teatralnego”,
prof. Stefan Kruk z Lublina, prof. Jan Ciechowicz z Gdańska, prof. Barbara
Stykowa z Lublina, prof. Wojciech Kaczmarek i piszący te słowa, któremu
przyszło podjąć trudne zadanie kierowania katedrą po odejściu profesor Sła
wińskiej.

Stefan NIEZNANOWSKI

MĄDRZY NIE UMIERAJĄ

Profesor Irena Sławińska należała do ginącej już generacji humanistów
wszechstronnych. Z żalem używam czasu przeszłego, bo miałem szczęście znać
Panią Profesor od pół wieku, mam też wobec niej długi wdzięczności jako
student i później współpracownik. Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim przypadły na lata trudne, 1951-1955. W historii literatury, nawet w szkole
obowiązywał marksowski bełkot, toteż z podziwem słuchaliśmy wykładów pro
fesor Sławińskiej z literatury powszechnej w średniowieczu, ukazujących osiąg
nięcia kulturowe epoki, którą do dziś uważa się za synonim barbarzyństwa. Nie
był to główny nurt jej zainteresowań, była przecie teoretykiem literatury, szcze
gólnie dramatu i teatru. Poliglotyzm Profesor pozwalał jej na swobodne poru
szanie się po kulturze europejskiej (była wtedy jednym z nielicznych polonis
tów uczestniczących czynnie w kongresach filologicznych na świecie, oczywiś
cie gdy dostawała paszport!). Z tych kongresów odnosiliśmy określone korzyś
ci. Mogliśmy poznawać najnowsze metodologie badawcze literatury, które
przybliżane nam były w formie cykli wykładów poświęconych tak zwanej szko
le chicagowskiej czy strukturalnej. Poznawaliśmy twórczość krytyczną i poetyc
ką Eliota, dramaturgię Claudela, ta ostania była umiłowanym przedmiotem
zainteresowań profesor Sławińskiej (większość rozpraw o tym dramaturgu po
znać można ze zbioru studiów Moja gorzka europejska ojczyzna). Te wykłady
wprowadzały nas w nurt szeroko rozumianej tradycji śródziemnomorskiej,
z której próbowali nas wyłączyć „azjaci”, uczyły postrzegania uniwersalizmu
tej tradycji, budującej jedność kultury europejskiej z różnorodności. Były także
- uświadomiliśmy to sobie nieco później - aktem intelektualnej odwagi, uczci
wości humanisty w głoszeniu prawdy bez oglądania się na koniunktury, a nawet
restrykcje, na przykład w formie zakazu publikacji czy odebrania paszportu.
Bezkompromisowość, Norwidowe „tak za tak, nie za nie” bywały niekiedy
bolesne. Profesor nie uznawała konwenansów, mówiła co myśli bez względu
na osobę, nie znosiła bowiem nieautentyczności, udawania, póz i czczej gada
niny. Ceniła i obdarzała przyjaźnią ludzi otwartych, odważnych, niezależnych
intelektualnie, nawet gdy się z nią spierali. Doświadczyłem tego osobiście.

Mądrzy nie umierają
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Zajmowałem się wprawdzie literaturą staropolską, ale profesorowie: Sławińska
i Zgorzelski, wprowadzili wileński zwyczaj polegający na tym, że asystenci na
polonistyce pracowali nie przy konkretnym profesorze, lecz co roku wspoma
gali innego profesora. W efekcie mogliśmy się formować bardziej uniwersalnie,
uczyliśmy się pluralizmu, otwartości na różne sposoby patrzenia na dzieło lite
rackie. Ostatnie lata pracy w KUL spędziłem w Katedrze Teorii Literatury
kierowanej przez profesor Sławińską, nauczyłem się wiele w zakresie analizy
dzieła literackiego i pracy ze studentami.
Autorytet profesor Sławińskiej był wynikiem nie tylko jej cech osobowych,
ale i dużej aktywności naukowej. Dorobek pisarski Profesor jest bardzo duży,
nowoczesny, wielokrotnie pionierski (np. rozprawy o Claudelu, Simone Weil,
Chestertonie), wyznaczający nowe drogi badawcze (np. świetna analiza Fedry
Racine’a). Wspomnieć trzeba wielokrotnie przedrukowywaną rozprawę Struk
tura dzieła teatralnego. Propozycje badawcze, która stanowi przewrót w bada
niach nad dramatem, uwzględniając jego strukturę literacką i teatralną; z tych
propozycji powstało wiele prac o dramacie i teatrze od staropolszczyzny do
współczesności. Nowatorskie są też prace Profesor o teatrze religijnym
(np. Współczesny teatr liturgiczny, Dramat i teatr w refleksji teologicznej), od
rębnym dziale twórczości dramatycznej, kształtowanej nieco inaczej niż dramat
bez tej inspiracji. Nie można w tej zwięzłej refleksji omówić zasług Pani Pro
fesor, podkreślić jednak trzeba jeszcze jedną cechę jej naukowej twórczości:
pisała o literaturze, ale jej prace są też literaturą. Wyróżnia je klarowność
myślenia, piękny, choć zdyscyplinowany język, wzór niedościgłej polszczyzny.
Jej już nie ma, ale długo jeszcze będziemy się uczyć z jej prac, czym są badania
nad literaturą. Sprawdza się w jej przypadku refleksja Biernata z Lublina:
a

Boć mądrzy nie umierają

[...i
A po śmierci prawie żywią,
Ludzi rządząc nauką swą.

Maria KUNOWSKA-PORĘBNA

PANI PROFESOR

Jako podlotek widywałam ją w Smołowie pod Olsztynem, gdzie po wojnie
w zabytkowym pałacu biskupa Ignacego Krasickiego, dzięki uprzejmości war
mińskiej kurii biskupiej, lokowano wakacyjne obozy sportowe dla studentów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stwarzając równocześnie możliwość
wypoczynku dla rodzin pracowników. Miejsce było piękne - położone nad
rzeką Łyną, wśród lasów urodzajnych w grzyby, maliny, niebotyczne pokrzywy
i wyjątkowo kąśliwe rude mrówy, dziwnym trafem zespolone z najpiękniejszym
maliniakiem. Kompleks składał się z efektownej bramy wjazdowej, zabytko
wego pałacu i drugiego mniejszego budynku usytuowanego na lekkim wznie
sieniu, z obszernych zabudowań gospodarskich, w których zorganizowano sto
łówkę. Poza ogrodzeniem w otoczeniu wysokich srebrnych świerków stał duży
drewniany barak przerobiony na nastrojową kaplicę.
Opisywana część mieściła się po lewej stronie od bramy, przeciwną zaś
zajmował obszerny park krajobrazowy. A w nim - altana pod starymi drze
wami, a właściwie wiekowy kamienny stół, który zajmował w każdy pogodny
ranek profesor Juliusz Kleiner z żoną. Profesor w tej malowniczej scenerii
pisał kolejny tom monografii o Mickiewiczu. Wówczas nie wolno było tamtędy
chodzić. Cokolwiek zdziczały park miał elegancko wygracowane alejki, o utrzy
manie których dbali studenci... karani w ten sposób za jakieś organizacyjne
przewinienia. Karne gracowanie, odbywające się w czasie, gdy inni zażywali
kąpieli lub odbywali jakąś wyprawę, weszło do repertuaru piosenek w postaci
monotonnie powtarzanego jednego słowa: „Gracuj, gracuj, gracuj, gracuj”.
Miałam wtedy własne ścieżki, ale spotykałam Panią Profesor na sobotnich
ogniskach. W razie złej pogody spotkania odbywały się w obszernej, ciemnej
stołówce.
Pamiętam wspaniałego solistę, Kazika z historii sztuki. Jego murzyński
taniec, podobnie jak i pomysłowe przebranie to były majstersztyki. Blady,
złotowłosy przemieniał się w ognistego murzyna z wielkimi złotymi kolczykami
w uszach i w nosie, sprawnie zwijającego się w takt piosenki: Tańczy Sambo,
czarny jak smoła.

Pani Profesor
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W pamięci pozostał mi refren śpiewanego tam KUL-owskiego „hymnu”:
Białe czapki wszędzie wiodą prym,
Białe czapki to jesteśmy my.
Huczy nami Lublin.
Tętni nami Lublin
I uśmiecha się przez mgły.
Słyszało się też zabawne żale:
Bo to studencka dola taka już,
Nad którą łezki roni Anioł Stróż
Bo przecież Boże miły
Często ponad jego siły.
Znieść tyle utrapień i życiowych burz.

Pamiętam Panią Profesor otoczoną wesołym tłumkiem, powracającą na
czas.posiłku znad Łyny. Z rozpuszczonymi mokrymi włosami, tryskającą ener
gią, radosną, jak otaczająca ją banda. To był ktoś nietypowy w środowisku.
Szczególnie te długie i mokre włosy budziły rodzaj zgorszenia wśród... dostoj
nych pań profesorowych.
Kiedy znalazłam się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako student
ka polonistyki, okazało się, że opiekunką pierwszego roku jest Pani Profesor.
Miała opinię osoby wymagającej, jednak na wspólnych imprezach bawiła się
razem z nami, ale wtedy śpiewało się już inne piosenki:
Niech smutki precz zginą,
W kieliszkach błyszczy wino.

H
Uśmiechnij się jasno,

A wszystkie smutki zgasną.
Kieliszki dźwięczą w rękach:
Niech żyje piosenka.

Ale najbardziej lubiliśmy popisowy numer Pani Profesor z jej głośnymi
krzykami:
W tawernie meksykańskiej raz
Siedziałem i spędzałem czas.
Dwa colty w olstrach wisiały,
Hawajki śpiewały.
Carramba!

Studentów na poszczególnych latach - przed Październikiem - było nie
wielu, uczyliśmy się i bawiliśmy wspólnie. W ramach działalności rozrywkowej,
jako słuchacze pierwszego roku, zorganizowaliśmy wielkanocne jajko, na które
zaprosiliśmy Panią Profesor, równocześnie prosząc panią dr Marię Kossowską,
z którą często spotykaliśmy się na gramatyce opisowej. Przygotowaliśmy za
bawne kuplety, przeważnie pomysłu Elżbiety Pałuckiej, z których w pamięci
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została mi piosenka na melodię poloneza: Pożegnanie O jczyzny, dedykowana
panu Adamowi Rodzińskiemu, który prowadził ćwiczenia z etyki:
Postępowanie zbadaj swe:
Czy jest etyczne, czy też nie.
Czyśćcowa dusza [rzeczony p. Adam] zawsze gotowa jest ci
Pomóc w każdej kwestii, w konsultacji znieść ci
Niepewności twoje.

Miała swoją piosenkę i pani Kossowska, zwana Babką:
Szary mrok, szara ulica, szare palto
I hełm na głowie także szary bywa, [opis był adekwatny]
Spotkać jej nie warto, studentko nieszczęśliwa.

Śpiewka nawiązywała do sposobu sprawowania przez rzeczoną Babkę funk
cji kuratora domu akademickiego na Chopina, czyli do wieczornych spacerów
starszej pani po ciemnych uliczkach, po to, by „łapać” randkujące studentki. Na
drugi dzień odbywała się rozmowa z delikwentką, podczas której padało sakra
mentalne pytanie, czy widziany wczoraj pan ma poważne zamiary?
Był też kuplet nawiązujący do tak zwanych nauk pomocniczych, które wy
kładał późniejszy profesor, Jerzy Starnawski. Jemu na melodię popularnego
wówczas Szewczyka śpiewaliśmy:
Oj, studencie nie bądź głupi,
Szczęścia za fiszki nie kupisz.
Oj, kolego miły studia, studia.
To nie taka prosta rzecz.
#

Żadnego tekstu skierowanego pod adresem Pani Profesor jakoś nie mogę
sobie przypomnieć.
We wspomnieniach Pani Profesor pozostała jednak nie tylko jako osoba
lubiąca rozrywkę. Na co dzień wykładała nam literaturę powszechną średnio
wiecza i renesansu. I jeśli do tej pory mówi mi coś nazwisko Bedy Czcigodnego
czy imię mniszki Hroswity - to tylko jej zasługa. Do egzaminu na koniec roku
przygotowywaliśmy się bardzo porządnie, bo krążyły legendy o tym, jak się
Pani Profesor sroży, czy wręcz złośliwi. Podobno z upodobaniem dopytywać
miała siostry zakonne o... Dekameron. Jedna z koleżanek poszła na ów egzamin
bardzo wystraszona. Pani Profesor, widząc stan delikwentki, otworzyła szeroko
okno, zaczekała, aż dziewczyna się uspokoi, i dopiero zaczęła egzaminować.
Luśka wyszła z piątką i do końca życia miała tę chwilę we wdzięcznej pamięci.
Zanim jednak odbył się ów egzamin, przyszedł pierwszy maja i Pierwszy
Rajd Świętokrzyski. Pani Profesor postawiła na nogi prawie wszystkich z mo
jego roku. Wędrowaliśmy przez trzy dni bezdrożami Łysogór. Bez map - bo
były wtedy objęte tajemnicą wojskową! Szliśmy według bardzo skomplikowa
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nych wskazówek przewodników, którzy na wieczornych odprawach przekazy
wali drużynowym swą wiedzę o terenie. Odbywało się to metodą: kiedy wyj
dziecie poza zabudowania, po stu metrach skręcicie w lewo, tam będzie mostek,
potem prosto i będzie znak... Dzień zaczynaliśmy - mowa o KUL-owskiej
grupie - Mszą świętą w kościele napotkanym na trasie; a szedł z nami kolega,
polonista z trzeciego roku - werbista, ksiądz Tadeusz Dworecki. Na organach
grywał kolega z mojego roku Marian Wańczowski, któremu zdarzało się wpleść
po komunii jakiegoś walczyka, na co mruczał któryś proboszcz. Z tej wędrówki
Pani Profesor nie pamiętam. Mam natomiast w pamięci piękny poranek, kiedy
obudziwszy się gdzieś po czwartej, natarczywie zachęcała zaspane „dziewczyneczki” do kąpieli w pobliskiej rzece. Nikt z propozycji nie skorzystał. Innym
razem, kiedy Pani Profesor już wyświeżona wróciła do „sypialni”, głośno śpie
wając, Janeczka f znany śpioch - wysunęła nos spod koca z pretensją: Która to
idiotka o tej porze się wydziera! I zorientowawszy się, o kogo chodzi, czym
prędzej zanurkowała z powrotem pod koc. Nie było żadnej draki - na rajdzie
Pani Profesor była kumplem. Napisała i wykonała przy ognisku długą pieśń
dziadowską o naszych kłopotach:
Niech go kaczki kopną, kto ten rajd wymyślił,
Przez niego my wszyscy do dziadostwa przyszli.
Cierp, cierp, dusza moja, a beńdziesz zbawiona,
Bo jak nie wycierpisz, beńdziesz potampiona.
Przez to nasza ciała w słomie się badziała,
A drobna żywiołka haniebnie kąsała.
Cierp, cierp...

A z autentycznego repertuaru wileńskiego Pani Profesor pochodziła lirycz
na piosenka, której nauczyła swoje „dziewczyneczki”:
Już kareta zajechawszy:
Czy ty kochasz mnie?
Bardzo, bardzo ciebie lubią,
Ale kochać - nie!
Cztery lata już po ślubie:
Czy ty kochasz mnie?
Bardzo, bardzo ciebie lubią
Ale kochać - nie!
Już dwa ciała leżą w grobie:
Czy ty kochasz mnie?
Wszystkich dawno zapomniawszy,
Ale ciebie - nie!

I tak zaraziła nas trochę upodobaniem do włóczęgi. Po zakończeniu pierw
szego roku poszliśmy grupą kilkunastu osób na Roztocze, a w następnym roku
znowu na Rajd Świętokrzyski. Po drodze był Październik z jego przemianami
i nie musieliśmy już przekładać energii na ilość przebytych kilometrów. Otwo
rzyły się możliwości szerszego działania, choćby w ramach Zrzeszenia Studen-

474

Maria KUNOWSKA-PORĘBNA

tów Polskich, traktowanego wtedy nie jak kolejna przybudówka polityczna
partii, ale jako rodzaj związku zawodowego studentów. Październik przyniósł
liczne zmiany natury politycznej, także na naszym uniwersytecie. Otóż w latach
wcześniejszych pobudzona społecznie młodzież angażowała się w Paksie. Czas
popaździernikowy zaowocował masowym wycofywaniem się z tej organizacji,
.co wówczas nosiło miano „odcinania się”.
Potem przyszedł trzeci rok studiów i konieczność wyboru proseminarium.
Wybrałam zajęcia Pani Profesor. Z tego czasu wspominam wielką wyprawę
całego proseminarium do Krakowa na sesję z okazji pięćdziesięciolecia śmierci
Stanisława Wyspiańskiego. Prymitywne warunki w domu noclegowym przy
ulicy Wenecja nie mogły przesłonić walorów tygodniowego pobytu w samym
sercu kultu Wyspiańskiego - wypraw na wystawy, zwiedzania kościołów,
uczestniczenia w spektaklach Teatru im. J. Słowackiego, w którym grano wów
czas Wyzwolenie i słynnego Teatru Rapsodycznego inscenizującego Króla-Ducha Słowackiego.
Pod patronatem Pani Profesor opracowałyśmy z koleżanką, Elżbietą Pa
łucką, referat z Norwida na zjazd kół polonistycznych w Toruniu. Wtedy już
odwiedzało się Panią Profesor we współlokatorskim mieszkaniu przy ulicy
Chopina. Jej pokój wypełniał regał z książkami, skromne biurko, jakieś łóżko.
Na ścianie królowała piękna fotografia głowy Matki Boskiej Bolesnej w ciem
nych ramkach, a za szybą regału niewielkie zdjęcie Ostrobramskiej. Z czasem
przybył jeszcze wspaniały, zakomponowany w cerkiewnych czerwieniach Ar
chanioł Michał Nowosielskiego.
Koleżanki z akademika na Chopina opowiadały kiedyś, jak ratowały nocą
dobytek Pani Profesor wdzięcznie pływający po pokoju, bo pękła rura central
nego ogrzewania i cała zawartość wylała się w mieszkaniu na parterze.
W praktyce niewiele się tam przez lata zmieniało. W ciemnym przedpokoju
trzeba było przez długi czas uważać, żeby nie przewrócić roweru sąsiadki.
A w niewielkiej kuchni ściśle przestrzegać, czyja jest konkretna półka. Razem
z Panią Profesor zamieszkiwała jej matka. Pani Profesor, mimo braku umiejęt
ności praktycznych, przez lata organizowała dla niej opiekę. Dopiero złamanie
nogi w biodrze przez seniorkę wymusiło przeorganizowanie tego układu matkę zabrała druga córka, mieszkająca w Warszawie.
Potem, z rozpędu, poszłam na seminarium profesor Sławińskiej. Wtedy po
raz pierwszy wyjechała do Stanów, a nas w zastępstwie przejął profesor Zgorzelski. Uporządkowany do maksimum, stanowił kontrast Pani Profesor, która
chętniej wytyczała podniebne szlaki, niż nakazywała robienie fiszek, przypisów.
Przed wyjazdem zorganizowała nam jedynie całość prac badawczych, podsu
wając jako ogólny temat dzieje sceniczne konkretnych sztuk. Była to wtedy
problematyka nowa, gdyż dopiero pojawiały się pierwsze prace na ten temat.
Rzucała więc studentów na głęboką wodę. Opracowano którąś ze sztuk Nor
wida i komedię Józefa Korzeniowskiego Panna mężatka. Ja wybrałam temat
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o roli rekwizytu w dramatach Wyspiańskiego. Prace te wymagały od nas znacz
nego wysiłku: trzeba było starać się o zdjęcia z poszczególnych spektakli, prze
szukiwać archiwa teatralne, a potem materiał ten umiejętnie interpretować.
Z tym wszystkim przeszliśmy pod inną rękę, do kogoś, kto wyliczał, sumował,
wyciągał procenty... w poezji! Widocznie coś jednak z tej lekcji wyniosłam, bo
do dziś zdarza mi się korzystać z przeliczeń, szczególnie procentowych, na
przykład przy ocenie proporcji w tomie encyklopedii.
Powrót Pani Profesor ze Stanów zbiegł się z chorobą naszej koleżanki.
Mocno tę sytuację przeżywała. Kiedyś powiedziała, że chciałaby ją wziąć do
siebie, po to, żeby być blisko, żeby trzymać ją za rękę.
Z Ameryki poza wiedzą przywiozła nowe idee. Od tej pory uważała, że nasi
studenci lenią się, nie pracując w czasie wakacji, jak ich koledzy zza oceanu.
Pracę uznała za sprawę pierwszoplanową, dlatego naciskała na wszystkich
swoich seminarzystów, aby poszli pracować do szkoły. Wszyscy. I koniecznie
- do szkoły. W związku z tą ideą wyraźnie jej podpadłam, rozpoczęłam bowiem
pracę... na uniwersytecie. Zresztą, narazić się można było bardzo łatwo: po
pierwsze, gdy się było... dziewczyną. Następna „krecha” to było zamęście.
A już, nie daj Boże, posiadanie dzieci. Koleżance, której zdarzyło się urodzić
dziecko przed magisterium, doradzała oddanie dziecka do babci, żeby nie
przeszkadzało w ukończeniu pracy dyplomowej.
Znany na uniwersytecie był wielki spór ideowy: czy kobieta-pracownik
nauki powinna czy nie powinna wychodzić za mąż. Profesor Pliszczyńska, wy
kładowca na klasyce, w tym momencie stawiała siebie za przykład, nasza Pani
Profesor obstawała twardo przy swoim zdaniu, że nauka wymaga rezygnacji
z założenia rodziny.
Jej powrót ze Stanów przywrócił dawne zasady: trzeba było co tydzień
meldować się na konsultacji. Owe konsultacje sprowadzały się de facto do
sprawozdań, co przez ten czas się zrobiło. W innych sprawach dawano nam
wolną rękę.
Miłość Pani Profesor do teatru zaowocowała odkryciem osoby Jerzego
Zawieyskiego. Ten ówczesny poseł wielokrotnie pomagał KUL-owi, ratując
go z różnych opresji, w które wpędzały go władze komunistyczne. Pani Profe
sor celebrowała tę znajomość. Pan Jerzy przyjeżdżał na nasz uniwersytet z wy
kładami o teatrze, a właściwie o reformie teatralnej, które były dość nudne, bo
wykładane rewelacje można było już przeczytać w dostępnych opracowaniach.
Gościł też na uniwersytecie jako autor granych w Teatrze Akademickim mis
teriów, przyjeżdżał z wieczorami autorskimi, na których odczytywał fragmenty
nowych sztuk.
Po ukończeniu studiów znajomość trwała nadal. Obowiązkowo chodziło się
na imieniny, zdarzały się też wizyty z innej okazji. Wtedy bywała kawa parzona
w specjalnych naczynkach zwiezionych z jakiejś wyprawy i kupne ciasto gospodyni bowiem poczytywała sobie za chlubę, że ugotować umie tylko wodę
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i kisiel. Przez gościnny pokój przewijali się coraz inni ludzie. Dużo później
zorganizowała seminarium doktoranckie. Brały w nim udział osoby z różnych
roczników, przyjeżdżające z różnych stron - między innymi Irena Rupikowa ze
Śląska, jakaś dziewczyna z Siedlec, z miejscowych Grażyna Górecka, Anna
Truskolaska. Bywali też rusycystka Maria Cymborska-Leboda, dr Barbara
Stykowa, dr Wojciech Kaczmarek. Referowało się dokonania naukowe. Pa
miętam własne wystąpienie z komunikatem o tym, co kryją informacje o ama
torskich inscenizacjach zamieszczane w prasie diecezjalnej w okresie dwudzies
tolecia międzywojennego. Był to dla Pani Profesor okres eksploracji religijnego
teatru amatorskiego. Utkwił mi także w pamięci referat Anny Truskolaskiej
o oprawie liturgicznej Triduum Paschalnego w dziewiętnastowiecznych te
kstach. Z owych posiedzeń zapamiętałam żywiołowy wybuch Pani Profesor,
kiedy któraś referentka śmiała się powołać na literaturę... radziecką. To była
erupcja wulkaniczna.
Wielkim triumfem Pani Profesor było wręczenie doktoratu honoris causa
Czesławowi Miłoszowi. To jej zabiegom zawdzięczamy uhonorowanie laureata
Nagrody Nobla na naszym uniwersytecie. KUL obchodził wtedy - na fali na
rodowego przebudzenia roku 1981 - wielkie radosne święto. Był miejscem
spotkania Związkowców z Wałęsą oraz z laureatem, miejscem, w którym zebrali
się najwięksi aktorzy tego czasu, by swoimi recytacjami uczcić Mistrza. A Pani
Profesor po wygłoszeniu świetnej laudacji rozpływała się w uśmiechach. Miłosz
był dla niej kimś ważnym. Wielokrotnie z wielkim naciskiem podkreślała, że po
sześćdziesiątce nauczył się hebrajskiego, aby tłumaczyć Pismo Święte.
W ogóle nauka języków obcych to był jej konik. Animowała letnie kursy
językowe, między innymi języka angielskiego w Pewli Małej i języka francus
kiego w Szewnej, ściągając na nie zagranicznych lektorów. Kursy owe pilnie
nadzorowała i przez lata chętnie sama w nich uczestniczyła.
Ostatnie nasze spotkanie miało miejsce na uroczystym wręczeniu jej nag
rody lubelskich literatów za wspomnieniową książkę. W pięknym wnętrzu
Czytelni Profesorskiej przyjmowała kwiaty i gratulacje, odgrodzona ścianą głu
choty. Jeszcze obecna, ale już oddalona.
Otworzyła mi perspektywę wyjścia poza tradycyjnie uprawianą polonisty
kę, nauczyła odkrywać nowe dziedziny, wskazała potrzebę samodzielności
w realizacji życiowych pasji.

Leszek A. GZELLA

ZAWDZIĘCZAM AŻ TYLE...

Przyjechaliśmy z różnych miast Pomorza dużą grupą. Większość z nas nie
miała w roku 1950 szans na przyjęcie na studia na uniwersytetach w Toruniu
czy Poznaniu, w ogóle na państwowych uczelniach. Na przeszkodzie stały jakieś
przeciwwskazania władz szkolnych lub donosy lokalnych agend bezpieki, albo
po prostu tak zwane złe, niewłaściwe pochodzenie społeczne. Katolicki Uni
wersytet Lubelski okazał się jedyną uczelnią, która wtedy przyjmowała kandy
datów na studentów bez administracyjnych rekomendacji. Wśród ponad trzys
tu pięćdziesięciu (!) pierwszorocznych studentów polonistyki Pomorzaków łat
wo się rozpoznawało po dość twardej wymowie, chociaż z miast pomorskich
podejmowali wtedy studia również ci, dla których Pomorze stało się ostoją
w powojennych warunkach, a ich proweniencje rodzinne sięgały Wilna i Wileńszczyzny czy kresów wschodnich.
Różnice poziomu intelektualnego studentów stawały się widoczne na proseminaryjnych zajęciach, na ćwiczeniach językoznawczych czy z zakresu litera
tury. Dla wielu kolegów programy uniwersyteckie były jakby dalszym ciągiem
ich wcześniejszych zainteresowań, uformowanych w czasach szkolnych. Dla
wielu jednak z nas na uniwersytecie zaczynał się dopiero czas olbrzymiego
wysiłku intelektualnego, nadrabiania, doganiania i wyrównywania poziomu.
Wynieśliśmy z pomorskich rodzin takie cechy, jak względna nieufność i dystan
sowanie się wobec otaczającej rzeczywistości, pracowitość, upór, nawet zacię
tość, ale i chłonność, otwartość młodych umysłów na wiedzę, nowe wiadomości,
kontakty. Wydaje się, że po pewnym czasie te początkowe różnice w rozwoju
i znajomości przedmiotu wyrównały się czy częściowo lub całkowicie zatarły.
Profesor zanotowała, że w miarę upływu lat ci „mniej dynamiczni, pracowitoś
cią i dyscypliną wyrównają wszelkie braki”1.
W pierwszym szeregu aktywności polonistycznej na naszym roku znaleźli
się Zdzisław Łapiński, Wiesław Paweł Szymański, Zosia Jasińska, Anka Wiercieńska, Renata Rudzka, Bronisław Mamoń, Wojtek Górny, Józek Wójcik, ale
1 I. S ł a w i ń s k a , Szlakami moich wód...»Norbertinum, Lublin 1998, s. 134.
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również Zdzisław Jastrzębski z Brodnicy, Boguś Kreja z podpelplińskiego Sta
rogardu, Zdzisław Masłowski znad Jeziora Charzykowskiego czy Janka Mendalko z Gdyni.
Wykładowcy mieli więc do czynienia z bardzo zróżnicowanym środowis
kiem studenckim. Profesor Sławińska, która w roku 1950 została zatrudniona
na KUL, podjęła pracę organiczną na polonistyce, stawiała - można rzec - na
grupę studentów wyróżniających się inteligencją, chłonnych wiedzy, pracowi
tych, ludzi z rozbudzonymi zainteresowaniami i o zaawansowanej orientacji
polonistycznej. Nie stosowała jakichkolwiek ulg wobec nikogo. Od pierwszych
zajęć była bardzo wymagająca, według niej odpowiedzialność i rzetelność
u adeptów polonistyki powinny być wartościami ponad wszystkimi innymi.
Mogła uznać usprawiedliwienie - nie przygotowałem się, nigdy jednak nie
darowała stosowania czy choćby podejmowania prób różnych wybiegów „ucz
niowskich” w rodzaju - byłem chory, nie zdążyłem przeczytać. Traktowała nas
nader poważnie, choć często ze zjadliwym uśmiechem wyrozumiałości. To jed
nak zobowiązywało. Nie można było tego zadatku zaufania zawieść.
Gdy byliśmy na pierwszym roku, Pani Profesor przejęła opiekę nad zakła
dem polonistycznym po profesorze Feliksie Araszkiewiczu, seniorze w gronie
polonistycznych wykładowców. Na cotygodniowych „odprawach” w zakłado
wej bibliotece dowiadywaliśmy się raczej o naszych obowiązkach niż przywile
jach. Opóźnienia przez dyżurnych otwarcia zakładu były wykluczone. Studenci
korzystali w nim bowiem z lektur (a lista tych obowiązkowych na polonistyce
lektur była długa, ponad dwieście pozycji), odrabiali w tak zwanych okienkach
między zajęciami zadania na ćwiczenia i proseminaria. Pani Profesor zalecała
rygoryzm w punktualności, samodzielności, uczciwości, w nieustannym samo
kształceniu. Biblioteka zakładowa w starym frontowym gmachu uczelni stano
wiła centrum życia polonistycznego. Dla młodszych kolegów pełniliśmy funkcję
przewodników po arkanach bibliotecznych. Dzięki Pani Profesor grupa polo
nistyczna naszego roku prawie zdominowała pracę w stołówce akademickiej.
Pełniliśmy w zamian za całodzienne wyżywienie obowiązki kelnerskie. „Kelne
rzy” dyrygowali też w porze obiadowej ruchem „zgłodniałych” setek studentów
wystających w kolejce sięgającej nieraz pierwszego piętra. Praktycznie jednak
bez możliwości ujarzmienia i uporządkowania żywiołu czekających osób, które
wlewały się przez wąskie drzwi do stołówki.
Od pierwszych już wakacji letnich w roku 1951 wokół profesor Sławińskiej
utworzyła się grupa polonistów, którym przewodziła też w licznych pozauniwersyteckich spotkaniach. Wspólne spływy kajakowe po Łynie, z lampionami,
w księżycowe wieczory, wędrówki po okolicach Smołowa, gdzie w pałacu bis
kupa Krasickiego oddanym na letnie obozy studentom KUL kwaterowaliśmy,
wypady do pięknych mazurskich miast, wtedy opuszczonych i dość zniszczo
nych (Frombork, Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto), wreszcie wieczorne
ogniska ze śpiewem czy recytacjami, które wypełniały program naszego pobytu
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na letnisku. Ale nie tylko to, bo za przyczyną Pani Profesor upalne dni upły
wały pod znakiem intelektualnych sjest. Książka stawała się dla nas nieodzow
nym atrybutem codzienności, nie rozstawaliśmy się z nią ani na chwilę. Może
my powiedzieć, przejmując jak pałeczkę w sztafecie, dewizę Pani Profesor:
„Lektura była najdosłowniej - naszą drogą”2. Czytaliśmy niedostępne lektury
uzupełniające, wygłaszaliśmy referaty na temat lektur, dyskutowaliśmy. To
były wypełnione i trudne godziny odpoczynku, wymagające stałej aktywności
intelektualnej, dobrego przygotowania. Rozmowy nie ograniczały się wyłącz
nie do zwykłych prezentacji wcześniej ustalonego tematu, ale stawały się go
dzinami rozważań formacyjnych. Poznawaliśmy Chestertona, Baczyńskiego,
Miłosza, Lieberta, Mauriaca, Bemanosa, ale i Maritaina. Dla wielu z nas były
to nazwiska całkiem nowe. Miewaliśmy spotkania z wybitnymi pisarzami pol
skimi (Gołubiew, Malewska, Zawieyski, Kisielewski), a zimą na kursie narciar
skim w Krynicy przez dwa tygodnie odpoczywaliśmy w towarzystwie Jana
Dobraczyńskiego. Niektórzy z naszego grona obcojęzyczną twórczość przyswa
jali sobie z tekstów oryginalnych. Kółko samokształceniowe zamieniało się
w Koło Krytyki Literackiej czy Koło Twórczości Własnej, później też Filmowej.
Pismo studenckie „Polonista” stało się miejscem publikacji pierwszych prób
literackich, poetyckich i recenzenckich. Program turystyczny nie uwalniał od
„nieustannego kształcenia się”3.
„Spędzało się wakacje ze studentami (w Smołowie albo we Fromborku),
uczestnicząc żywo w ich życiu, w zawodach sportowych, biegach, pływaniu
(niestety, bez sukcesów). Był to też okres perypatetycznych seminariów, wspól
nych wypraw górskich i nie kończących się dyskusji, w których wyostrzali się
przyszli krytycy...”4 - pisała Profesor.
Dość szybko wykiełkowała i dojrzewała myśl utworzenia sekcji turystycz
nej. Po obozie letnim na Mazurach, umawialiśmy się na wędrówki w góry.
Zwiedzaliśmy Tatry, Pieniny, Sudety, Beskidy, Bieszczady. Uzyskałem wtedy
uprawnienia przewodnickie na rejon Tatr i Sudetów. Z perspektywy lat czas
przygotowań turystycznych wypraw kurczy się do jednego wiersza zapisu, ale
faktycznie wymagały one zabiegów i starań rozpisanych na tygodnie. Przecież
były to lata, kiedy nie można było swobodnie przedostać się z Lublina do
Zakopanego bez uzyskania specjalnego glejtu z uczelni. W rejon przygranicz
ny, w góry czy nad morze, wolno było wyjechać tylko jeden raz w sezonie.
Zainteresowanie turystyką na polonistyce zbiegło się z próbą utworzenia
sekcji taternictwa, czemu przewodził dr Paweł Czartoryski, autor serii artyku
łów w krakowskim „Przekroju” popularyzujących taternictwo, które podpisy
wał czytelnym kryptonimem „DrPCz”. Niebawem za przyzwoleniem lubelskie2 Tamże, s. 66.
3 Tamże, s. 72.
4 Tamże, s. 159.
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go Zarządu Okręgu PTTK powstała Sekcja Alpinistyczna w Lublinie, a na
KUL-u Koło PTTK nr 1. Dawny działacz kuratoryjny i turystyczny w okręgu
PTTK pan Antoni Kochmański, życzliwy studentom naszej uczelni, podpowie
dział takie rozwiązanie, które umożliwiało bezkonfliktowe uzyskiwanie zezwo
leń na wyjazdy do miejscowości przygranicznych. Oczywiście, wszystko za
przyzwoleniem partyjnych „oczu i uszu” czujnego pana S. w okręgu PTTK przy
placu Litewskim 2.
Ale zanim to nastąpiło grupa polonistów spotykała się na niedzielnych
spacerach na szlakach wokół Lublina. Odbywaliśmy je pod egidą profesor
Sławińskiej, ona je inicjowała. Zwiedzaliśmy Sławinek, Dąbrowicę z ruinami
zamku Firlejów od strony szosy warszawskiej, umawialiśmy się na wypady do
Nałęczowa czy Kazimierza. Później pojawiło się Rogoźno z pięknym jeziorem
i domkiem w lesie. Tak naprawdę domek był dość prymitywną drewnianą
budką, ale stanowił rodzaj azylu, pozwalającego na pracę twórczą w spokoju
i ciszy. Uczestnicy się zmieniali, nie zawsze było to grono tych samych węd
rowców, ale profesor Irena była zawsze gotowa na bliższe i dalsze wędrówki.
Towarzyszył nam często Danki Nagómej rudy seter, który swoją naturalną
głupotą nie nastrajał zbyt przyjaźnie czy refleksyjnie. Na tych wędrówkach
tworzyły się podwaliny nieformalnego Klubu Czystego Nonsensu, którego
niecodzienne pomysły zawsze gotowa była wspierać Pani Profesor. Poczucie
humoru ceniła sobie wysoce. W jej otoczeniu nie znajdowali się „umysłowi
ponuracy”. Przewodzili w tymże klubie intelektualną przewrotnością Ignaś
Sieradzki, Wojtek Górny, Danka Nagórna, Zdzisio Łapiński, Michał Lejko,
a i mnie nie była idea takiej zabawy obca. Chyba od Danki poczęło się i utarło
określenie „ciotka”, którym obdarzyliśmy Panią Profesor. A może jego auto
rem był jednak Ignaś? Ten skrót pełen sympatii, jak pseudonim (stał się
obiegowy wśród studentów), Pani Profesor zachowała do końca. Była naszą
ciotką, życzliwą, w miarę opiekuńczą, ale i wymagającą, choć nikt nie zwracał
się do niej per ciociu. Tak mówiliśmy o Pani Profesor między sobą. Pseudonim
ten stanowił rodzaj znaku przyjaźni, zadzierzgniętej na dłużej, na długo, nie
tylko na czas studiów.
Kółko adoratorów Pani Profesor, jak nas nazywano, składało się przeważ
nie z chłopców, zresztą dziewczęta nie zawsze mogły towarzyszyć naszym wy
prawom, zwłaszcza że nieraz bywały one dość uciążliwe, forsowne. Profesor
dzielnie dawała sobie radę z fizycznym trudem eskapad. Dystans ze Smołowa
do Lidzbarka, który wynosi dwadzieścia jeden kilometrów, przeszliśmy w dwie
godziny i dziesięć minut, co można było zaliczyć do sportowych wyczynów
w chodzie. Uważano, że Pani Profesor preferuje towarzystwo męskie. Gdzieś
w książeczce swoich bardzo ciepłych wspomnień napisała, że grono studenckie
zastąpiło jej własne dzieci, bo „zabrakło mi przede wszystkim pełnej rodziny”5.
5 T am że, s. 37.
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Odczuwaliśmy jej prawdziwe zainteresowanie naszym losem, warunkami życia
i mieszkania. Gdy cała nasza „czterdziestka” (numer pokoju w akademiku)
wpadła w tarapaty i w konflikt z administracją domu przy ulicy Wyszyńskie
go 8, wybroniła nas, załatwiła nam na pół roku zastępcze miejsca w willowym
akademiku pod Lublinem w Krężnicy Jarej, chociaż groziło nam pozbawienie
prawa do zamieszkania w internacie.
Należałem do tych studentów, których Pani Profesor obdarzała czy wyróż
niała swoją przyjaźnią. Czy dużo mi darowała? Na pewno wpłynęła pozytywnie
na proces kształtowania mojej postawy, samookreślenia się ideowego, choć
z tym nie miałem wielkich problemów. Chłopięce przeżycia w szeregach harcer
stwa w czasie Powstania Warszawskiego, udział w drużynie powstańczej Poczty
Polowej w Śródmieściu, ale zapewne głównie wychowanie religijne i orientacja
polityczna wyniesione z domu rodzinnego wytyczyły moją drogę ideową. Byłem
pełen ufności wobec wychowawców, zawsze nienasycony wiedzy, otwarty na
nowości. Gdy znalazłem się po trzech latach studiów wśród pięćdziesięciu jeden
polonistów naszego rocznika dopuszczonych do kursu magisterskiego, zdecydo
wałem się uczestniczyć jednocześnie w zajęciach wszystkich możliwych kierun
ków speqalizacyjnych: pedagogicznym, bibliotecznym i edytorskim. Nie miałem
zdecydowanych preferencji, wszystkie mnie interesowały.
Wiedzieliśmy, że po studiach na KUL-u przyszłość nie będzie stała przed
nami otworem. Mówili nam o tym nie tylko profesorowie: Czesław Zgorzelski,
Feliks Araszkiewicz i Irena Sławińska, ale także sygnały z naszych miast ro
dzinnych nie wróżyły nic dobrego. Przygotowywaliśmy się raczej na najgorsze.
Po zdaniu 10 czerwca 1955 roku egzaminu magisterskiego wobec szacownej
komisji w składzie: prof. Irena Sławińska jako promotor, prof. Feliks Araszkie
wicz i prof. Andrzej Wojtkowski (historyk, dziekan Wydziału Humanistyczne
go), stałem się absolwentem z tytułem magistra i kompletną pustką w zakresie
planów zawodowych na przyszłość, bez wyraźnych perspektyw. Nie chciałem
przyjąć pracy księgowego w spółdzielni, co mi proponowano.
Wiedziałem na pewno, że w lipcu i sierpniu odbędę obóz taternicki na Hali
Gąsienicowej i w Morskim Oku. Byłem już członkiem zwyczajnym klubu ta
ternickiego. Pani Profesor wcześniej „robiła”, jak to się w języku taternickim
mówiło, różne drogi wspinaczkowe. Teraz dojechała do Zakopanego z prof. Ma
rią Lutmanową, przyjaciółką z Wrocławia. Zaplanowaliśmy kilka wspólnych
wypraw. W szóstym tomiku przewodnika taternickiego Witolda H. Paryskiego
Tatry Wysokie zachował się mój zapis wejścia drogą 851. na Cubrynę od Przełączki pod Zadnim Mnichem. Ufnie powierzyła mi rolę prowadzenia. Paryski
w swoim przewodniku zaznaczał: „Droga miejscami dość trudna i częściowo
eksponowana” . Profesor sprawnie i bez wysiłku ją przeszła, choć według prze
6
W. H. P a r y s k i , Tatry Wysokie, cz. 6, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”, Warsza
wa 1952, s. 36.
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wodnikowego zapisu droga zapowiadała różne niespodzianki wspinaczkowe.
Trzeba było przejść wpierw „za krawędź do skalistej rynny, która niżej jest
podcięta”7, następnie „w górę ową rynną (zrazu wąską i stromą)”8. Półtorago
dzinna wspinaczka w upalny dzień 22 sierpnia 1955 roku była piękną przygodą
taternicką. Ołówkiem na marginesie Tatr Wysokich dopisałem: „Ze Sławińską”
i datę przejścia.
W innym sezonie, kiedy biwakowaliśmy nad Morskim Okiem poniżej drogi
pod Mnicha, Profesor namówiła nas na kąpiel w zimnym jeziorze, co zresztą
było zabronione w rejonie ścisłego rezerwatu. Po paru metrach kraula wyska
kiwaliśmy z topieli jak oparzeni. Profesor pływała najdłużej, zresztą podobnie
jak my szczękając zębami z zimna.
To umiłowanie gór, turystyczne wędrowanie przejęliśmy od Pani Profesor
i doskonaliliśmy je na wielu różnych wyprawach. Na zachowanych zdjęciach
dokumentujących eskapady w Bieszczady czy Beskidy, w Pieniny czy Sudety
widać grupę utrudzonych wędrowców, wśród których Profesor zawsze była
tryskająca siłą i energią, dobrym zdrowiem, humorem. „Ciotka jest nie do
zdarcia!” - konstatowaliśmy pełni podziwu dla jej kondycji. Tak było. Często
byliśmy wyczerpani, padaliśmy pokotem na trawę obok swoich plecaków, szliś
my, uginając się pod ciężkimi workami, w których trzeba było nosić żywność na
cały tydzień, bo po drodze, na przykład w Bieszczadach, przez wiele dni nie
było żadnych punktów żywnościowych, a tym bardziej noclegowych.
Jedynie niebezpieczne wypadki, które się zdarzały, czasami bardzo dotkli
we, temperowały jej energię. W Bieszczadach wydarzył się jeden z nich. W ocze
kiwaniu na kolację, którą przygotowywały dziewczęta w kuchni gościnnej gos
podyni, odpoczywaliśmy w stodole na sianie. Niektórzy przysnęli. Wezwanie na
posiłek: „Kolacja gotowa, prosimy do stołu!”, zbudziło śpiących. Trzeba było po
wysokiej drabinie zejść na klepisko. Profesor raptownie zbudzona zapomniała,
że jest na stercie siana pod dachem stodoły i ruszyła prosto przed siebie. Upadek
na twarde klepisko był bolesny, przykry i nadzwyczaj niebezpieczny. W pierw
szej chwili sytuacja rozśmieszyła nas, ale do śmiechu nie było. Sądziliśmy nawet,
że upadek mógł spowodować wstrząs mózgu. Lekarza wśród nas nie było, a i od
jakiegokolwiek punktu medycznego, przychodni zdrowia czy szpitala dzieliło
nas parę dni drogi przez nieprzetarte szlaki porosłych trawami gór. Było to
akurat 22 lipca. W Komańczy, gdzie była stacja kolejowa, rozdzieliliśmy się.
Profesor oraz jeden z nas pociągiem pojechali do Krakowa. Pozostali wędrowcy
doszli do Krynicy. Tam - w przytulnym mieszkanku Danki Markwitzówny dotarła uspokajająca i radosna wiadomość, że Pani Profesor czuje się już dobrze.
W sudeckich Górach Kamiennych natomiast Profesor skaleczyła sobie głowę
o skałę, po paru dniach ślady szczęśliwie zniknęły.
7 Tamże.
8 Tamże.
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W lubelskim PTTK podjęliśmy się pracy wytyczania szlaków turystycznych
po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Profesor Sławińska zachęcała nas do
opracowywania przewodników, informatorów, w ogóle do pisania. Mawiała:
„Trzeba to wszystko opisać, bo brakuje odpowiednich informatorów turystycz
nych, a pilne zapotrzebowanie na nie ułatwi realizację publikacji”. Czy wtedy
zaczęła kiełkować we mnie myśl pracy dziennikarskiej? Chyba nie, bo wcześ
niej w roku 1953 debiutowałem jakimiś informacjami w prasie, traktując to
zresztą dość obojętnie. A po studiach, po kilkumiesięcznym poszukiwaniu od
powiedniej pracy, zakotwiczyłem się w dziale biblioteczno-wydawniczym
CIDNT (Centralny Instytut Dokumentacji Naukowo-Technicznej w Warsza
wie). Na krótko. Wróciłem niebawem do Lublina i tu zacząłem pracować jako
dziennikarz.
Podejmowaliśmy kilka wspólnych wypadów turystycznych nad jeziora łęczyńsko-włodawskie, do Kazimierza, które stawały się okazją do poznania
terenu, wiosek i osad Lubelszczyzny, ale i ludzi, czasami również ich proble
mów. Chętnie się nimi z nami dzielili. Gdy profesor Sławińska wczasowała
w Tleniu nad rozlewiskiem Czarnej Wody, odwiedziła mój dom rodzinny. Ro
dzice starali się z uszanowaniem podjąć ją obiadem podawanym na trochę już
zabytkowej porcelanowej zastawie stołowej, używanej wyłącznie w czasie świą
tecznych okazji. Pieczeń z samy była, jak zawsze w Borach Tucholskich, przed
niej jakości i świetnie zresztą przez mamę przyrządzona. Dodatkami były: zupa,
kompot, ciasto z kawą. Wspominała później kilka razy tę ucztę dla ciała - jak ją
określała. Podobnie zresztą wspominała z czasów studenckich serdeczne przy
jęcie w domu Zdzicha Jastrzębskiego w Brodnicy, dokąd dotarliśmy na suty
obiad po wielogodzinnym wędrowaniu szlakiem wzdłuż Drwęcy. Nie zmieniła
swojego osądu o pomorskim mieszczaństwie, zasobnym w tradycję i - przed
wojną - w dostatek. Ale tylko tyle. Wiadomo, na Pomorzu było więcej „mieszczańskości” niż ziemiaństwa.
Profesor wiele razy mówiła, że jej pokolenie nie zaznało gniazda rodzinne
go. „Gdzież jest ten dom? Przecież go nigdy nie miałam”9. Najwyżej w relacjach
między studentami ceniła sobie przyjaźń. Przyjaźnie - napisała - rodziły się
„najpierw poza obrębem sal wykładowych: na spotkaniach u mnie w domu,
ale i najczęściej w lesie, nad jeziorem, na wyprawach w góry”10. Wspólne węd
rowanie, turystyka górska, narciarska, spływy kajakowe, kąpiele skutecznie
likwidowały naturalną barierę i dystans, jakie narzucają odmienne role wycho
wawcy i studenta. „Z czasem wyrosły z tego przyjaźnie rodzinne, do dziś trwa
jące: ogarniają «przez pączkowanie» już dzieci moich studenckich córek i synów!
To otwarte zawsze dla mnie, kochane domy! Życzliwe, opiekuńcze, ciepłe!”11.
S ł a w i ń s k a , Szlakami moich wód..., s. 22.
10 Tamże, s. 83.
11 Tamże.
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Po latach spotykaliśmy się na kawie, u Pani Profesor, częściej u nas, w na
szym lubelskim domu. Narzekała, że młodzież tak chętnie i łatwo ucieka z Pol
ski i podejmuje pracę za granicą. Tu tyle do zrobienia. Podejrzewała, że więk
szość decyzji o emigracji wynikała głównie z dążenia do zdobycia finansów
i szybkiego dorobienia się. Takie postawy oceniała negatywnie.
W końcu lat siedemdziesiątych skontaktowaliśmy naszą przyjaciółkę prze
bywającą we Włoszech, później we Francji, Irenę Mamczarz, z Panią Profesor.
Irena studiowała rok na KUL-u romanistykę, ale w lubelskim okresie nie miała
okazji stykać się z Panią Profesor. Studia ukończyła w Warszawie. Po wyjeździe
z Polski w roku 1957 pracowała na uniwersytetach w Rzymie i Padwie, następ
nie na paryskiej Sorbonie. Gdy profesor Mamczarz podjęła inicjatywę organi
zowania międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problemom
teatru, dramatu, opery, kontakt z profesor Sławińską okazał się niezwykle cen
ny, zresztą dla obu stron. W konferencjach brali udział znawcy zagadnień nie
mal z wszystkich liczących się w Europie i za oceanem ośrodków uniwersytec
kich. Klasa i profesjonalizm profesor Sławińskiej, która uczestniczyła w tych
spotkaniach jako referentka i kilka razy jako przewodnicząca sesji, podnosiła
ich rangę, nobilitowała. Irena Mamczarz była - i jest - niezmordowana w orga
nizowaniu tych konferencji z udziałem badaczy i naukowców z zakresu teatru
europejskiego, dramatu, komedii delTarte i opery. Zawsze starała się na miejsca
owych spotkań dobierać szczególnie atrakcyjne miejscowości: Paryż, Fontainebleau-Versailles, Theoule-sur-Mer nad Morzem Śródziemnym. Po zajęciach
sesyjnych była okazja do zażywania kąpieli w nagrzanych wodach morskich.
Kongresy owocowały nowymi publikacjami w postaci posesyjnych spra
wozdań. Trzeba również powiedzieć, że te wydawnictwa powstawały w... Lu
blinie. Dokonywano tu składów drukarskich, korekty, przygotowywano klisze,
które drogą pozaoficjalną wywożono do Paryża, gdzie drukowano kolejne
książki. W pewnym sensie pełniłem funkcję aranżera niektórych tomów wy
dawanych pod firmą CNRS (Centre National de la Recherche Scientifiąue)
Uniwersytetu Paryskiego - IV Sorbony, zajmując się przygotowaniem edytor
skiej strony materiałów. Niemal jak kurier przewoziłem arkusze lub klisze,
zresztą w różnej postaci drukarskiego zaawansowania, na Zachód. Można więc
mówić, że piękna forma tych wydawnictw otrzymywała swój edytorski kształt
w Lublinie, co tylko w jednym z tych tomów zaznaczono wprost.
Artykuły Pani Profesor (poświęcone m.in. Norwidowi, Gozziemu, drama
towi religijnemu) ukazały się w kilku tomach (w rocznikach: 1985,1987,1991,
1992,1994), wydawanych dzięki dotacjom Rady Europejskiej.
Po powrocie profesor Sławińskiej ze Sztokholmu, gdzie uczestniczyła w uro
czystości wręczania literackiej Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi, z którym
przyjaźniła się jeszcze w czasach wileńskich, Pani Profesor przekazała nam
szczegółową relację. Ukazała się ona w „Kurierze Lubelskim”, gdzie pracowa
łem, zilustrowana oryginalnymi zdjęciami.
j
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Pani Profesor życzliwie przyglądała się mojej działalności krytyka teatral
nego uprawianej na łamach dziennika w czasie ćwierćwiecza pracy w „Kurierze
Lubelskim” (do wybuchu stanu wojennego). Kiedy podjąłem przygotowanie
tomu szkiców i wspomnień z dziejów teatru lubelskiego z okazji czterdziesto
lecia Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, zwróciłem się do Pani Profesor z prośbą
o napisanie okazjonalnego artykułu. Propozycję przyjęła i wyraziła zgodę na
druk w jubileuszowej, dość opasłej księdze zatytułowanej Jego siła nas urzek
ła..., wydanej w roku 1985 w Lublinie, swojej wypowiedzi wygłoszonej na sesji
teatralnej w roku 1979. Jej tytuł brzmiał „Wysoki wymiar teatru”, a traktowała
0 scenicznych realizacjach sztuk Norwida na deskach lubelskiego teatru, po
dejmowanych przez Kazimierza Brauna.
Profesor Sławińskiej zawdzięczam zwrócenie mi uwagi na maszynopisy
Brunona Morzyckiego, z którego córkami w Mielcu i Zakopanem utrzymywała
przyjacielskie kontakty. Zachęciła też do opisania niezwykłego życiorysu re
daktora. Morzycki był redaktorem narodowego „Głosu Lubelskiego” w latach
przed rokiem 1939. Aresztowany przez gestapo w Lublinie, więziony w Berli
nie, a następnie w obozach koncentracyjnych, po wojnie zniknął bez śladu.
Okazało się, że został porwany z wiedeńskiej ulicy przez agentów NKWD
1 wywieziony do Moskwy. W sowieckich łagrach przetrwał siedemnaście lat,
nie mając możliwości poinformowania nawet rodziny o miejscu swojego przy
musowego pobytu. Powrócił do Polski, napisał kilka bardzo ciekawych opo
wiadań, niektóre drukował, większość pozostała jednak w rękopisie. Nazwiska
przedwojennego redaktora bardzo popularnego dziennika lubelskiego brako
wało do pełnej panoramy dziennikarstwa Lublina do roku 1939, które opraco
wywałem.
Bardzo sobie cenię dedykacje, które Pani Profesor złożyła mi na kilku
swoich pracach. Najwcześniejsza na odbitce drukowanej pracy O komediach
Norwida z serii „Sprawozdań PAU”, bardzo serdeczna i wzruszająca: „Kocha
nemu Leszkowi z wyrazami dzikiej zazdrości, Lublin, wrzesień 1953 Irena SŁ”.
Tę zazdrość wzbudziły w Pani Profesor moje ówczesne sukcesy taternickie. Na
tomiku wspomnieniowym Szlakami moich wód... Profesor natomiast wpisała:
„Kochanym Przyjaciołom Hali i Leszkowi z przypomnieniem dawnych lat i wy
praw górskich. Lublin, 1998, Irena Sławińska”. I z jej książki: „Piękne przy
jaźnie - cóż cenniejszego na świecie?”12.
Profesor Irenie Sławińskiej zawdzięczam wiele, bardzo dużo, żeby nie po
wiedzieć - niemal wszystko, co wpływało na moją formację duchową i intelek
tualną humanisty, na kondycję moralną, na postawę społeczną. Może i na wy
bór drogi zawodowej.

12 T am że, s. 39.
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CZYTAJĄC PORTRET

Na wizerunku Pani Profesor malowanym z pamięci zaledwie kilka punktów
daje się odczytać przez wielu. Niektóre z nich - jak te zapisane niżej - stały się
jawniejsze dopiero po długim czasie. Inne rysy tego portretu zostaną w sercu.
Analizy dzieł literackich i teoretyczne prace Pani Profesor posiadają walor
e g z y s t e n c j a l n y , czyli koncentrują się na życiu człowieka - oto intuicja,
która pojawiła się po zetknięciu z dokonaniami Pani Profesor. Tę ogólnikową
myśl niedługo potem mogłam sprecyzować: teksty te są egzystencjalne, nie są
natomiast egzystencjalistyczne. Żadna zastana koncepqa filozoficzna (tym bar
dziej system) nie więzi ani myśli, ani emocji Pani Profesor, które są wolne
wolnością pewności, że człowiek jest obrazem Boga.
Wolne pewnością, która wyrażała się w postawie moralnej o c z y w i s t o ś c i .
Często stawaliśmy przed Panią Profesor bezradni. To, co dla nas było trudne,
mroczne, tajemniczo pociągające, co było prowokacją, którą chcieliśmy podjąć,
może zrozumieć młodzieńczym zbuntowanym sercem, której problem chcieliś
my przedyskutować, to dla Pani Profesor było jasne. Jednym wglądem rozpoz
nawała moralną rzeczywistość. I postępowała, kierując się słusznością czynu.
O
sztuce Pani Profesor wypowiadała się powściągliwie. Kiedyś, wracając
z pewnego przedstawienia, wolała powiedzieć mniej, niż negatywnie je ocenić.
Znać było p o k o r ę wielkiego miłośnika sztuki, z szacunkiem stającego wobec
ludzkiego p o s z u k i w a n i a - poszukiwania przez człowieka-twórcę sposobu
wyrażenia tego, co Boskie, przez to, co ludzkie.
Panią Profesor określić można jako filozofa teatru. Znajomość dziejów filo
zofii oraz bardzo wielu współczesnych koncepcji nie ograniczała twórczej posta
wy Pani Profesor. Na pewnym seminarium ktoś relacjonował dekonstrukcjonistyczne metody badań teatrologicznych uprawianych na Sorbonie. Podczas
gdy ze strony studentów padały krytyczne słowa i negatywne oceny, Pani Pro
fesor ze spokojem i c i e r p l i w ą c i e k a w o ś c i ą pytała o to, co ją interesowa
ło. Na koniec wydobyła to, co - według niej - jest cenne w tej koncepcji.
Tę postawę szacunku i twórczej pokory wobec ludzkich dążeń intelektual
nych znać jest szczególnie w jednej z ostatnich teoretycznoteatralnych prac
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Pani Profesor. Zatrzymują w tej lekturze nieścisłe nominacje filozoficzne. Jest
to jednak nieścisłość pozorna. Pani Profesor patrzyła na koncepcje filozoficzne
w perspektywie człowieka - ich twórcy. Patrzyła na te idee - trochę jak Henri
Gouhier, którego często w swoich pracach przywoływała - przez pryzmat p o 
r z ą d k u s e r c a, nie zaś na sposób akademicki. Zawsze więc dostrzegła coś, co
innym badaczom umykało, choćby drobiazg, który okazywał się istotny. W czło
wieku twórcy najbardziej ceniła postawę poszukiwania, sądząc zapewne jak
Platon, że prawdziwa miłość jest d ą ż e n i e m do dobra.
Na trzecim roku studiów, podczas proseminarium teatrologicznego, okaza
ło się, że nie znamy języka francuskiego. Według Pani Profesor teatrolog po
winien znać ten właśnie język (obok oczywiście innych), gdyż powstało w nim
wiele ważnych dzieł artystycznych i teoretycznych. Pani Profesor wiedziała, że
większość z nas nie ma możliwości prywatnej nauki. Zaproponowała nam więc
lekcje. Nie oczekując żadnej gratyfikacji, przychodziła do akademika na „Poczekajkę”, na uczelnię, czasem spotykałyśmy się u Pani Profesor. Zawsze była
przed czasem. Zawsze przygotowana do sprawdzenia ćwiczeń domowych, do
prowadzenia kolejnej lekcji, głównie z podręcznika Maugera. Uczyła nas kul
tury Francji. Sprawdzała kartkówki, wypracowania, opowiadała, uczyła trady
cyjnych francuskich piosenek, tłumaczyłyśmy literaturę piękną. Spotykałyśmy
się czasem trzy razy w tygodniu.
Pod koniec piątego roku moich studiów Pani Profesor zaproponowała nam
wyjazd do swojego domku w Rogóźnie, twierdząc, że będzie to doskonała
okazja do nauki języka. Była. Lekcje odbywały się najczęściej trzykrotnie w cią
gu dnia po kilka godzin. Niekiedy brakowało nam czasu na przygotowanie
zadania domowego. Znajdowałyśmy go jednak na modlitwę w pobliskim koś
ciele, na rozmowy o obecnej sytuacji teatru w Polsce, na zbieranie (i zjadanie)
truskawek, kąpiele w jeziorze, na przynoszenie wody i kilka innych koniecz
nych czynności codziennych.
Po mojej obronie pracy magisterskiej Pani Profesor przez prawie dwa lata
nadal uczyła - wówczas już tylko mnie - języka francuskiego, spotykając się ze
mną tyle razy, ile razy zaproponowałam. Trochę jak siłaczka lub jak Człowiek,
który spieszy się, by zdążyć uczynić jak najwięcej dobra.

SPOTKANIA

Watykan, Boże Narodzenie 2003 r.

Czcigodna i Droga Pani Profesor,
Bardzo dziękuję za ofiarowaną mi książkę Świat jako spektakl wydaną
z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy Urodzin Pani Profesor. Wdzięczny jestem
za serdeczne słowa dedykacji na egzemplarzu dla mnie. Chętnie zapoznam się
z treścią tego jubileuszowego daru dla Pani Profesor.
Proszę przyjąć i moje serdeczne gratulacje a zarazem świąteczne życzenia.
Dla wyrażenia swej duchowej łączności w świąteczne dni, posyłam opłatek
wigilijny.
Niech Matka Najświętsza z Bożą Dzieciną napełnią serce Pani Profesor
pokojem i radością Bożych łask, aby z ufnością iść w Nowy Rok 2004.
W modlitewnej łączności ślę serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo

Ks. Tadeusz ZASĘPA

PROFESOR IRENA SŁAWIŃSKA, JAKĄ ZNAŁEM

Jest nieskończenie wiele ludzkich jaźni, ale każdy człowiek ma tylko jedno
życie - swoje własne. W tym jednym życiu jednak dany mu jest cały bezmiar
świata, wszystko, co potrafi dojrzeć i zamknąć w sobie. Od człowieka wyłącznie
zależy wybór tego, co z sobą zjednoczy. Wybieranie i odrzucanie stanowi prze
to istotną treść życia.
PIERWSZE BLIŻSZE SPOTKANIE
Profesor Irena Sławińska dojrzała i zamknęła w sobie miłość do słowa
pielęgnowanego przez teatr, a nade wszystko słowa rzeźbionego przez Cypria
na Kamila Norwida. Wybrała służbę nauce i z nią się zjednoczyła, tak dalece, że
nie były dla niej ważne sprawy otaczania się materią. O sobie i swojej siostrze
mówiła: „Byłyśmy nędzą, mówiącą po francusku”. Tak wychowana, na pierw
szym miejscu stawiała nie dobra materialne, lecz wartości duchowe. Można nic
nie posiadać i być kimś wielkim. Od chwili, kiedy ją bliżej poznałem podczas
pobytu w Waszyngtonie w roku 1979, do ostatnich dni widziałem, jak wokół
niej krystalizował się jej świat. Jakże piękny był ten świat! Komuś może wys
tarczyć to, że chwyta wszystko, co wpada z otoczenia: śmieci, brudy, chleb
powszedni, a z rzadka jakąś perłę. Ona starannie wymiatała brudy i świadomie
gromadziła klejnoty. Tak, była twórcą, żyła istotnie.
Wspomniany rok 1979 i Waszyngton - to czas i miejsce pierwszej wizyty
papieża Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy to szczęście, że
uczestniczyliśmy we Mszy świętej sprawowanej przez Ojca Świętego. Z uwagą
śledziliśmy każde jego słowo. Podziwialiśmy kontakt Papieża z młodzieżą aka
demicką. Msza święta sprawowana była w kampusie Katolickiego Uniwersy
tetu Ameryki przed amerykańskim narodowym sanktuarium Niepokalanego
Poczęcia. Młodzież wznosiła okrzyki: „John Paul II - we love you!”. Papież
odpowiedział: „But I love you more, because I have my microphone”. Pomię
dzy tymi okrzykami padały potężne słowa o godności człowieka i odpowiedzial
ności Ameryki za pokój, sprawiedliwość i życie.
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Mieliśmy to szczęście, że po Mszy świętej mogliśmy ucałować pierścień
Rybaka. Ojciec Święty rozpoznał profesor Sławińską i powiedział: „No widzi
Pani, Pani Ireno, trzeba przyjechać do Ameryki, żeby się spotkać [...] Dobrze,
że w Ameryce mówi Pani o Norwidzie”.
Pamiętam dokładnie komentarz Pani Profesor do spotkania Papieża ze stu
dentami w Waszyngtonie. Mówiła: „Papież z niczym nie walczy. Wznosi poten
cjał mądrości na wyżyny. Jaki on norwidowski. Może z tych „gór”, jego „gór”,
spłynie prąd twórczy, zdolny oświecić ciemność, ogrzać nędzę i uwolnić świat od
chaosu. A ten prąd to jego miłość. Może to wszystko dosięgnie Polski?”.
Dziś znamy już odpowiedź na to pytanie. Miłość Papieża sprowadziła wi
cher Ducha Świętego. Miłość sławiona przez mędrców, opiewana przez po
etów, lecz często profanowana przez ludzi - ta miłość powiewem Ducha od
mieniła „oblicze tej ziemi”.
W czasie tego samego pobytu w Waszyngtonie wybraliśmy się z dwoma
seminarzystami mariańskimi do Smithsonian Museum. Jest to wspaniałe cen
trum techniki. Można tam zobaczyć pierwszy samolot, statek kosmiczny Apollo
i wiele innych cudów inżynierii. Profesor zajmowała się raczej obserwacją ludzi,
którzy tłumnie odwiedzali muzeum. Zaobserwowała, że te rzesze Amerykanów
z roku na rok stają się coraz bardziej niespokojne. Interesowała się tym, czy
ludzie ci jedynie zwiedzają centrum, czy też stawiają sobie pytania: Po co to
wszystko? Gdzie spokój, trwała moc i szczęście? Ich postawę nazwała wtedy
tęsknotą człowieka do samego siebie.
Dziś, po 11 września i wszystkich następstwach tego tragicznego wydarze
nia, widzimy, jak słuszne były obserwacje i pytania znawcy uniwersalnej poezji
Norwida, który pragnął, by świat stawał się ołtarzem i stołem.
Cóż jednak, skoro człowiek w pogoni za minutami gubi życie całe. Czuje, że
dla drobiazgów szarpie swe siły na strzępy i nawet nie przewiduje, iż mógłby
władać potęgą, której nie jest w stanie opisać najgenialniejszy fantasta. Czło
wiek musi się stać jednak tego godny. Profesor Sławińska widziała w Papieżu
władcę duchowej potęgi, która ogarnie świat.

W CIERPIENIU
Wspomnę jeszcze jedno wydarzenie z osiemdziesiątych lat życia profesor
Sławińskiej. Okazało się wtedy, że konieczna jest operacja stawu biodrowego.
Profesor była gotowa. Szpital Kolejowy w Lublinie - Oddział Ortopedii wszystko było przygotowane. Problemy wynikały z konsultacji rodzinnych.
Ostatecznie jednak operacja się odbyła. Po operacji - nie wiedzieć dlaczego
- objawy pooperacyjne bardzo się zaostrzyły. Wydawało się, że Profesor umie
ra. Siostra Pani Profesor obecna przy chorej, bardzo rozpaczała i twierdziła, że
ta operacja jest przyczyną rychłej śmierci jej siostry. Wtedy Pani Profesor -
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bardzo ożywiona - wykrzyknęła po rosyjsku: „Siestra - małczaj - ja histerii
stierpiet nie mogu”. Do dziś nie wiem, dlaczego Profesor mówiła po rosyjsku,
ale za chwilę powiedziała: „proszę szklankę zimnej wody” - i wszystko zaczęło
iść w kierunku zdrowienia. Trzy miesiące po operacji odbyła już podróż zagra
niczną - o ile pamiętam - do Grecji. Potem były Stany Zjednoczone i Kanada dokąd udała się, aby „pożegnać przyjaciół”. Nadal żyła bardzo czynnie i przez
wiele lat rozniecała radość i humor.
„Jeśli coś warto robić, to warto robić dobrze” - ta zasada znalazła odbicie
nie tylko w pracy wybitnego uczonego, ale i w codzienności naznaczonej cier
pieniem. Warto w cierpieniu nie zapomnieć o dobrym jego przeżyciu. Wiem, że
wielkim wzmocnieniem dla niej było znoszone z godnością cierpienie Jana
Pawła II.

STAROŚĆ, KTÓREJ SIĘ BAŁA
Dwa lata temu Pani Profesor złożyła wizytę w Lubelskiej Szkole Biznesu Szkole Wyższej. Obejrzała wystawę Jana Kantego Pawluśkiewicza, wybitnego
kompozytora i malarza, w Galerii Wirydarz naszej uczelni. Potem długo roz
mawialiśmy w rektoracie przy filiżance kawy.
Pani Profesor rozpoczęła od stwierdzenia:
j No i życie się prawie skończyło.
- Czy to dobrze, czy źle? - zapytałem.
- Po prostu - po okresie dojrzałości nadeszła starość, której bałam się całe
życie, a nawet nie lubiłam starości. Spyta ksiądz: dlaczego? Przecież starość to
niedołęstwo, cierpienie i świadomość nadchodzącej śmierci.
- Niedołęstwo? - zapytałem.
- Różne są rodzaje niedołęstwa. Najbardziej się rzuca w oczy niedołęstwo
fizyczne, laska, utykanie [...] Człowieka wszystko męczy, nie może się nachylić,
rąk podnieść w górę. Nogi nie chcą chodzić, są jak drewniane - a tyle świata
schodziły. I oczy do niczego, bo straciły poczucie perspektywy. I zawroty głowy.
Na ulicy człowiek się boi wszystkich i wszystkiego, co go otacza. Popchną...
stratują... wyśmieją.
- Proszę się nie obawiać - odprowadzimy do domu. A poza tym pamiętamy
Panią Profesor aktywną i dynamiczną. Taką pozostanie Pani w naszej pamięci.
- No właśnie, czy czyn życia wymaga koniecznie wysiłków sportowych?
Pozostaje przecież cały świat przeżyć wewnętrznych, których starość nie prze
cina. Przeciwnie - spokój fizyczny zmusza do uciszenia się wewnętrznego,
uporządkowania swego „ja” w sensie nadania mu formy zasługującej na własny
szacunek. Na to potrzeba spokoju i czasu. Teraz wiem, po co jest starość - aby
człowiek musiał zatrzymać się w biegu, chociaż na te kilka ostatnich lat życia.
Bo w tłumie ludzkim, w ciągłym pośpiechu przypominającym pogoń psa za
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własnym ogonem, można wprawdzie wiele zgubić, ale niepodobna znaleźć
żadnych trwałych wartości! Należy przeto radować się starością jako okresem
ciszy i samotności, która dla mędrców była zawsze mistrzynią, a dla ludzi zwyk
łych jest najlepszą wychowawczynią.
- Czyżby i cierpienie miało być pożyteczne?
- Niezaprzeczalnie tak. Ono wskazuje drogę błędu. Postępowanie słuszne
związane jest z radością. Cierpienia starości - te psychiczne, najbardziej boles
ne - sprowadzają się do ciągłych narzekań. Błąd tych biadoleń polega na fakcie,
że zwykle - już od młodych lat - kierujemy nasze życie na zewnątrz w świat
zdarzeń. To, co nazywamy życiem, sprowadza się dla nas do takiego czy innego
układu stosunków z ludźmi, awansów w pracy zawodowej, powodzenia finan
sowego, kariery lub klęsk materialnych. Przyzwyczailiśmy się wpychać, niemal
przemocą, nasze pojęcia w świat innych ludzi, zapominając o tym, że każdy ma
równe prawo do własnej drogi życia. Ja taką drogę miałam.
- Pani Profesor, czuję, że padają tu bardzo ważne słowa. Ale co z tą sta
rością, której Pani Profesor tak się bała, a teraz ona jest już udziałem każdego
Pani dnia?
- Starość wyraźnie nakazuje nam odwrócić - choć późno - kierunek życia
od nastawienia na zewnątrz - do wnętrza. Przestańmy martwić się tym, że
młodsi nas nie potrzebują, bo zrobiliśmy im przysługę, usuwając się w porę.
Przestańmy rozpaczać, że bliscy czy znajomi źle się prowadzą - znajdą i oni
swoje drogi rozwojowe. A nade wszystko nie narzucajmy swej pomocy wtedy,
gdy nikt nas o nią nie prosi. Idźmy tylko tam, gdzie nas chcą, a chcieć będą
coraz częściej. Jeżeli odwrócić swe życie mądrze do wnętrza, znikną wszystkie
bolesne problemy starości, a stanie się ona jednym z najradośniejszych okresów
życia. Radzę spróbować - warto.
Warto w tym miejscu przypomnieć jedno ze znanych powiedzeń Pani Pro
fesor: „Zawsze prędzej wyrośnie - posiawszy, niż nie posiawszy” - naturalnie
powiedziane czystą wileńszczyzną. Dobry to zasiew, którego jestem świadkiem.

PRZESIĄŚĆ SIĘ NA INNY WEHIKUŁ
- No, trzeba kończyć, ksiądz ma dużo pracy...
- Nie, nie mogę tak myśleć, po wysłuchaniu jednego z najpiękniejszych
kazań. Choć może nie należy czekać na starość, by mieć czas na refleksję.
- Tak, zawsze lepiej zaczynać na czas, póki wehikuł jeszcze trwa. Tyle lat
w podróży! Bez własnego domu. Aż dziw, że się jeszcze całkiem nie rozleciał.
Ale już klekocze.
Ale, cóż to? Już na nas czeka nowy wehikuł. Piękny, wygodny, wiele trwal
szy od poprzedniego. Trzeba się przesiąść. Za młodu, ale i później lubiłam
podróże, a teraz strach oblatuje. Czy żal mi starego wehikułu? Chyba nie, bo

494

m Tadeusz ZASĘP A

trudno szlochać nad rozwalonym gratem. Nowy pojazd jest piękny, tylko... nie
wiadomo, dokąd powiezie.
Wszystkie religie świata i wszyscy mędrcy mówią od tysiącleci, że pojazd
powiezie każdego do celu jego własnej tęsknoty. Jakże wielu ludzi nie umie
sformułować swych tęsknot! Dla tych starość powinna być wybawieniem: os
tatnia to chwila, aby nadać wyraźny kształt własnej ludzkiej tęsknocie.
I
pojazd ruszy żywo. Jedno jest pewne, że w całej przyrodzie obserwujemy
prawo okresowości. Po jesieni następuje zima, a po zimie wiosna. Starość jest
zimą. Ja teraz oczekuję wiosny. Życzę wszystkim bliskim - księdzu też [cha
rakterystyczny uśmiech] i sobie - nowego pięknego wehikułu, wiodącego
w świat Bożej - wiecznej wiosny, pełnej kwiatów, radości i słońca.
Profesor Irena Sławińska pozostawiła nam w testamencie płomień swojego
optymizmu, chrześcijańskiego optymizmu. Może nam - jej przyjaciołom i ucz
niom - uda się ten płomień rozniecić w ognisko szczęścia.

Romualda BEREŻECKA

Z PANIĄ PROFESOR W ŚWIAT...

Profesor Irena Sławińska była tak bogatą duchowo i intelektualnie posta
cią, że nie sposób ogarnąć Jej w jednej wypowiedzi.
W moich wspomnieniach nawet nie próbuję podejmować wątków przywo
łujących Panią Profesor jako uczoną, profesora uniwersytetu, teatrologa, pisa
rza, wyjątkowego znawcę C. Norwida. Osobisty zapis wspólnie przeżywanych
chwil, mam nadzieję, przybliży Profesor Sławińską jako człowieka, osobę wraż
liwą na ludzi i świat.
*
Czuwanie przy odchodzącej Pani Profesor...
Myślałam obrazami o minionych dniach, latach, o sytuacjach, które spowo
dowały, że dłoń Pani Profesor spoczywa w mojej, a delikatne drgnienia i poru
szenia palców są wyrazem świadomego przeżywania chwili, a także akceptacji
mojej obecności.
Ustały rozmowy. Jedynie z rzadka i z trudem wymówione słowo, a ruch
powieką potwierdzał zgadywaną prośbę. Ostatnie pełne zdanie, którym zawsze
witała odwiedzających, teraz wypowiedziane nagle z błyskiem oczu i z uśmie
chem rozpoznającym mnie: „Ooo! Bardzo mi miło”, nabiera wyjątkowego
znaczenia. To niespodziewane ożywienie zakończył silniejszy uścisk i przytule
nie policzka do ręki.
Spokój. Myśli biegną ku Uniwersytetowi. W nich Mistrzyni - moja, nasza...
Szczególna atmosfera. Życzliwy, poważny - ośmielę się powiedzieć - partner
ski stosunek Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do nas stu
dentów - (pełnych przecież estymy do naszych nauczycieli) - rodził się w salach
wykładowych i dojrzewał poza murami Uniwersytetu - nad jeziorem, w lesie,
w górach, nad morzem, we wspólnym przeżywaniu trudów i radości obcowania
z naturą oraz rozmów przy posiłkach w plenerze czy w czasie spacerów...
Dlatego te przyjazne kontakty przeniosły się na dalsze lata i przerodziły
w związki niemal rodzinne, choć bez pokrewieństwa. W naturalny sposób
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przejmowaliśmy opiekę nad pokoleniem, które nas kształtowało, przygotowy
wało do pracy zawodowej, ale także uczyło umiejętności widzenia tego, co
ważne w życiu.
*
Zbliżało się lato 1968. Pracowałam w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.
Niespodziewanie odwiedziła mnie Pani Profesor z wiadomością, że wyjeżdża
my w Bieszczady. Rytm urlopowy wykluczał możliwość mego udziału w wypra
wie. Wyrażone przeze mnie wątpliwości Pani Profesor skwitowała jednym sło
wem: „Taak?!” - z uśmiechem i tonem znanym wszystkim studentom twier
dzącym lub wyjaśniającym, że coś jest niemożliwe. Z tym odeszła. Ale wróciła
niebawem z informacją, że otrzymałam tydzień urlopu.
Następnego dnia byłyśmy w pociągu, a w Polańczyku czekały na nas Rysia1,
Ewa2 i kilka innych osób. Rzadko uczęszczane Otrytu - bez wody, Solina - z jej
nadmiarem. Przygody - lepiej przemilczeć. Powiem jedynie, że pływanie kaja
kami, zaplanowane w słoneczny ranek na dwie do trzech godzin, skończyło się
po dwudziestu sześciu, na dodatek po burzy, ulewie, ciemnościach - a my
jedynie w kostiumach kąpielowych i z ręcznikami. Pani Profesor - o dziwo! miała płaszcz ortalionowy - nie dlatego, że to szyk mody, ale że łatwy w złożeniu
w bardzo małą kopertę. Zmysł turystyczny, przewidywanie niespodzianek
usprawiedliwia tę przezorność.
To było szaleństwo Pani Profesor przed wyjazdem za granicę na wykłady.
*
Minęło kilka lat. Los zrządził, że dostrzegłam Panią Profesor w kościele
św. Krzyża w Warszawie. Rozpoczęły się częste spotkania w moim mieszkaniu,
nierzadko z moimi znajomymi i moimi uczniami - silne obustronne fascynacje...
A jednak bez żalu myślałam, że mój autorytet nauczycielski poddany jest we
ryfikacji i pewno ucierpi, a dowiadywałam się o wdzięczności moich uczniów za
te spotkania.
♦
Potem - Rogóźno, Tatry - Tatry, Berlin - Zachodni, USA, Kanada, Nor
wegia. Każdy wyjazd był wyjątkowy i szczególny. Poza wędrówkami, oddycha
1 Ryszarda Żarkowska - absolwentka KUL, studentka Pani Profesor. Por. w: I. S ł a w i ń 
ska, Szlakami moich wód..., Norbertinum, Lublin 2004, s. 175.
2 Ewa Morzycka - nauczycielka, dużo później - w latach dziewięćdziesiątych - zapraszała
Panią Profesor z wykładami na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zakopanem.
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niem czystym powietrzem - rozmowy (np. w Zakopanem w domu państwa
A. i W. Młynarskich3 z profesorem J. Lewańskim4), spotkania z wieloma oso
bami świata nauki i kultury, dawnymi studentami lub przypadkowymi turysta
mi, którzy dziwnie i nieoczekiwanie pojawiali się na szlakach Pani Profesor.
♦
Celem wyjazdu do Stanów Zjednoczonych było odebranie nagrody A. Jurzykowskiego. W podświadomości jednak - tak sądziłam - miały to być spot
kania z licznymi przyjaciółmi zza wielkiej wody - kolegami uniwersyteckimi
i ich rodzinami, przyjaciółmi z Wilna zakorzenionymi w nowej ziemi po róż
nych zakrętach historii i z własnymi studentami z okresu wykładów oraz
KUL-owcami tam szukającymi swojego szczęścia czy miejsca.
To było wielkie świętowanie. Spotkania miały różny charakter. Obok po
ważnych, oficjalnych (np. w Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie) były inne,
pozornie zwykłe, ale niezwykle serdeczne, na przykład w domu państwa Szyryńskich5 w Ottawie z kanadyjską Polonią, którą stanowiła emigracja po dru
giej wojnie światowej i zupełnie nowa z ostatnich lat.
Zawsze zdumiewał mnie mocny magnetyzm Pani Profesor, przyciągający
różne osoby pragnące kontaktu, rozmów czy po prostu przyjęcia we własnym
domu, często letnim, w cudownych lasach nad jeziorami.
Wieczory autorskie Pani Profesor to dar dla wielu doświadczonych wojną
i PRL-em - dla Polaków po polsku: „Pożegnanie «wroga »” (Tryptyk parabo
liczny) - Zasłuchanie, łzy, wspomnienia, uściski. Angielskie tłumaczenie pow
stało naprędce przy pomocy Donnity6. Pani Profesor doświadczenia własne nie
tylko wojenne, ale także te najtrudniejsze z Wilna - Jej Wilna - przekazywała
nie jako oskarżenie za doznane krzywdy, lecz jako wielką tajemnicę o godności
człowieka i o „parabolizujących się wydarzeniach”7.
Absolutną niespodzianką było spotkanie z panią Lucy8. Znajomość zawar
ta kiedyś w Polsce, w pociągu podczas podróży do sanatorium. Pani Lucy,
dowiedziawszy się - szóstym zmysłem - o pobycie Pani Profesor w USA, tele
fonicznie Ją odszukała, zaprosiła, ugościła w swoim domu w Trenton. Zaser
wowała także atrakcję - wyjazd do Atlantic City do... kasyna. Emocji było
sporo, szczęście jednak nie sprzyjało9. W drodze powrotnej - nie wiem dlacze
go - natrętnie w głowie snuła mi się melodia Carramby o Johnie, „co miał
3 Adrianna i Wojciech Młynarscy - aktorka, literat i piosenkarz.
4 Julian Lewański - profesor historii literatury.
5 W iktor Szyryński - przyjaciel z Wilna mieszkający w Ottawie.
6 Donnita W hittier - slawistka, studentka Pani Profesor mieszkająca w Waszyngtonie.
7 Zob. S ł a w i ń s k a , dz. cyt., s. 105-109.
8 Lucy Heller-Trenton.
9 być może dlatego, że za ścianą wabił szumem ocean.

498

Romualda BEREŻECKA

pistolet nabity”, o czym „wrzasnęły kobity (!) - carramba” - śpiewanej w czasie
plenerowych spotkań. Myślę, że wszystkie pokolenia studentów znają tę śpie
wankę i to niepowtarzalne wykonanie Pani Profesor.
A wieczorem przyszedł sąsiad pani Lucy - żołnierz Andersa - spragniony
„żywych” wieści z Ojczyzny. A było o czym „pogadać”.
*
Grafik podróży po USA i Kanadzie wyznaczały i uzasadniały emocjonalne
związki i intelektualne potrzeby Pani Profesor.
Na początku w Nowym Jorku odwiedziłyśmy dom państwa Elżbiety i Rober
ta Valkenier10. Pani Elżbieta - to córka prof. Manfreda Kridla - więc sentyment
oczywisty. Pan Robert pełnił rolę cicerone. Giełda nowojorska - w przeciwień
stwie do wszystkich muzeów - nie wzbudziła zainteresowania Pani Profesor.
John Wilson11 - o urodzie Hemingwaya - przywiózł nas do swojego domu
w Worcester. Żona Margo i dwoje dorastających dzieci były znakomitymi
kompanami, zwłaszcza pływackich szaleństw w jeziorze o dźwięcznej i prostej
nazwie: Chargoggagoggmanchavgagoggchavbunagungamaug.
John znał pasje Pani Profesor i wiedział, czym sprawić Jej przyjemność.
Songi Johna czarowały czarujące wieczory.
Po drodze krótki pobyt w Baltimore u państwa Danuty i Stanisława Mostwinów12.
II
do Donnity - ciągle tej samej, z którą dotykałyśmy Muru Berlińskiego
na dwa lata przed jego upadkiem.
Dom Donnity i Hanka Whittier i ich trojga nastolatków, tuż pod Waszyng
tonem, był w tej podróży oazą. Niezwykła zażyłość i serdeczność całej piątki.
Początek sięga lat uniwersyteckich panny Donnity. Mąż Donnity ciągle pełen
godności i wzruszająco opiekuńczej delikatności wobec Pani Profesor.
W Buffalo gościna u państwa Zofii i Kazimierza Braunów13, skąd do To
ronto przewiózł nas Piotr14, a po drodze postój, na chwilę, u pani Elizabeth
Orsten15.
Zatem Kanada - kilka dni w raju. Swoiste rekolekcje. Madonna House
w Combermiere - dom wspólnoty religijnej międzynarodowego zgromadzenia
opartego na regule ora et labora. Domy rozrzucone nad rzeką Madawaską o niezwykle czystej wodzie. Nietrudno się domyśleć, jak spędzała czas Pani
Profesor.
10 Elizabeth Valkenier jest profesorem.
11 John Wilson - profesor, kolega z czasu wykładów na amerykańskim uniwersytecie.
12 Danuta Mostwin - pisarka.
13 Kazimierz Braun - reżyser teatralny, profesor, pisarz.
14 Piotr Skeris - absolwent i pracownik naukowy KUL.
15 Elizabeth Orsten - profesor.
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Zdumiewające - w dwudziestym wieku domy bez kluczy, zamków, strze
żone chyba przez niebotyczne sosny. Włączone zostałyśmy w rytm życia wspól
noty dzięki pani Marii16, która była powodem naszych tam odwiedzin. Spacery.
Na uboczu cmentarz i krzyż ze słowami poety: „Ali my words for the Word”17.
Kanadyjskie Kaszuby - polskie. W domku letniskowym państwa Szyryriskich, oczywiście w lesie, nad jeziorem, w roli gospodyni - Teresa18. A w nie
dzielę, na wciśniętym między dwa jeziora cyplu, Msza święta - nareszcie po
polsku, dla licznie mieszkających tu Polaków. I znów rozmowy, rozmowy,
rozmowy...
#
Po sześciu tygodniach wojażowania nie miałam wątpliwości, że była to
podróż pożegnalna, a odbiór nagrody - pretekstem. Imperatywem - po prostu
autentyczna, głęboka przyjaźń. Pani Profesor chciała spotkać wszystkie osoby,
z którymi łączyły Ją i mocne, i delikatne, i wątłe nici, a czas i przestrzeń nie były
w stanie ich splątać ni zerwać.
Ta właśnie potrzeba bycia z ludźmi - jakaś forma zobowiązania czy powin
ności, że jeszcze raz trzeba coś powiedzieć, czy - jak mówiła - „chwilę pobyć
razem”, odczuć ciepło ręki, zatrzymać spojrzenie, ton głosu i złożyć w tej,
przeznaczonej dla każdego, skrytce serca - wyrastała bez wątpienia z miłości.
Pani Profesor kochała ludzi i umiała to okazać.
Czy wszyscy obdarowywani mieli tego świadomość? - Tam i tu - w Polsce.
*
i

Marzenia o Norwegii powracały co jakiś czas i uciekały. Gdy w końcu
wyjazd został postanowiony i należało wykupić bilety na lot samolotem, Pani
Profesor zrezygnowała. Dlaczego? Nie ma znaczenia.
W końcu w następnym roku siedzimy w autobusie PTTK; są też Halszka19,
Ewa i pani Wanda20 - stanowimy nie tylko grupę ochrony, ale też gospodarcze
zaplecze.
Noc na morzu - na szczęście łaskawie spokojnym. Pogodny ranek nastrajał
optymistycznie.

16 Maria Kowalczyk - malarka należąca do wspólnoty.
17 Wszystkie moje słowa dla Słowa (Boga).
18 Teresa Rzymkiewicz-Parent - absolwentka klasyki na KUL, tłumacz, mieszka w Ottawie.
19 Halszka Kostrzeba - lekarz w Zakopanem. Utrwalała wyprawę w fotografii, np. zamiesz
czonej w artykule Tomasza Fiałkowskiego Na scenie życia... O Irenie Sławińskiej na Jubileusz
(„Tygodnik Powszechny”, nr 35 z 31 VIII 2003).
20 Wanda Sadzikowska - znajoma z Zakopanego.
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Krajobraz norweski chyba spełniał oczekiwania Pani Profesor. Od począt
ku zachwyt - oczy dziecka oglądającego fascynującą baśń, oczy dojrzałej osoby
podziwiającej piękno, cud stworzenia; metafizyczny zachwyt.
Fiordy - wszędzie otoczona górami woda, klarowna do głębi, ale niestety
niedostępna - to sprawiało dotkliwe cierpienie, którego nie koiły wielokrotne
pływania promem.
Przewodnik w ogóle nie chciał dostrzec żadnego miejsca umożliwiającego
kąpiel. I nagle - przypadek czy zrządzenie losu, może trolle przygotowały
nagrodę za nadzieję i cierpliwość - przypadkowy przystanek, a w tle jezioro.
Rozmarzone spojrzenie Pani Profesor przeniosło się na mnie. „ - Widzisz? Widzę! - No to idziemy!”.
Za parę chwil byłyśmy w wodzie jedynego spotkanego po drodze jeziora
(jeziorka). Woda nie była klarowna jak w fiordowych zatokach, lecz pełna
patyczków, grudek torfu - borowina. Ale była! I my w niej byłyśmy!
Dostrzegła nas reszta wycieczkowego towarzystwa i wszyscy runęli w stronę
pomostu - jedynego dostępu do jeziora. Któraś pani z wielkim zawodem krzyk
nęła: „Nie mam kostiumu kąpielowego”. - Proszę skakać bez kostiumu - od
krzyknęłam. Skoczyła.
Pani Profesor na kąpiel, na kontakt z naturą była zawsze przygotowana kostium kąpielowy nosiła w torebce, jak absolutnie niezbędną rzecz, jak da
my... puderniczkę. Nie dała się zaskoczyć szansie. Zapasowe obuwie, sweter
itp. rzeczy - niekoniecznie, ponieważ zmoczone można wysuszyć, ostatecznie
kupić inne, a jeśli nie było gdzie - to trudno. Kostium kąpielowy - to zupełnie
co innego - musiał być i już!
Lodowiec - zapowiadana atrakcja - fascynował grozą, tajemnicą, może
nawet nazwą.
Pani Profesor nie zdobyła go, pozostała u podnóża ze stłuczoną i zwichniętą
nogą oraz z duchami gór na medytacje.
Nie mogłyśmy z Halszką odmówić sobie dotknięcia lodowca stopą, a nie
tylko oczami. Wyrzuty sumienia, że nie zostałyśmy razem zagapione w skrzący
się w słońcu masyw. Wróciłyśmy pełne dosytu i skruchy. Pani Profesor umiała
rozwiać nasze niepokoje, uciszyć wyrzuty. Cieszyła się, że byłyśmy, dzieliła
naszą radość, pytała o szczegóły, rozumiała... Myślę, że Jej umiłowanie natury
było kluczem do współuczestniczenia bez goryczy w naszej radości. Ale chciała
wiedzieć, więc trzeba było opowiedzieć nie tylko, jak było, ale i o doznaniach.
Jak spędziła czas w tym miejscu - a było urokliwe - podzieliła się z nami.
A widzieć umiała wyjątkowo.
W tej fascynującej podróży od Świnoujścia po Nordkyn potrafiła Pani Pro
fesor znaleźć czas na odwiedziny pana Lecha Sokoła21 w Ambasadzie Polskiej
w Oslo. To znamienne - zawsze spotkanie z osobą, z ludźmi.
21 Lech Sokół - Dyrektor Instytutu Sztuki w Warszawie, wówczas ambasador RP w Oslo.
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Na szlaku przyjaciół Pani Profesor i wód zawsze były muzea, galerie sztuki,
kościoły i biblioteki - łącznie z Biblioteką Kongresu Stanów Zjednoczonych.
♦
Ostatni okres „wycieczek” to spacery po ogrodzie okalającym dom Zgro
madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Zastanawia mnie, jak w tej otoczo
nej murem posesji Pani Profesor potrafiła dostrzec las, który stanowiła kępa
drzew za murem i torem kolejowym. Miała swoją „świątynię dumania”. Sta
nowiły ją trzy akacje, tworzące ocieniony zakątek z ławeczką. Stąd widok na
krzewy, a przede wszystkim na drzewa. „Drzewa lubię najbardziej” - powta
rzała. Ciągle pokazywała mi świerki i mówiła o ich urodzie.
Równie intensywnie cieszyło Panią Profesor niebo - błękit, a głównie
chmury. Chmury, drzewa... były świadkami rozmów o moich uczniach, o spo
sobie prowadzenia lekqi, o lekturach, programie, kształtowaniu pokolenia.
Tych sfer - związku z przyrodą, ludźmi, pasji naukowej i dydaktycznej nie
dotknął ani czas, ani choroba.
♦
Niemożność samodzielnego poruszania się poza domem była niezwykle
dotkliwa i wzmagała pragnienie kontaktów z ludźmi. Pani Profesor bardzo
czekała na odwiedziny i bardzo cieszyła się nimi. Chciała mieć ławkę przy
bramie wjazdowej, by nie przeoczyć ewentualnego gościa. Gdy wchodziłam
do pokoju, zwłaszcza gdy wychodziłam, prosiła: „Przyprowadź mi Wiesia22”
lub „Powiedz Wiesiowi, by mnie odwiedził”. Przyprowadzałam. Odwiedzał.
A Pani Profesor pogodniała. O czym szeptali, gdy wychodziłam z pokoju? może to tajemnica konfesjonału?
♦
Pani Profesor miała dar ofiarowania przyjaciół.
Tak było po tragicznej śmierci Rysi w Tatrach. „Przywiozła” mi z Zakopa
nego Halszkę. Powiedziała krótko: „Chcę, abyście się zaprzyjaźniły”. Słowa-życzenie, okazało się, miały siłę sprawczą.
W czasie uroczystości wręczenia księgi pamiątkowej Świat jako spektakl
(w październiku 2004), po wysłuchaniu wszystkich laudacji Pani Profesor zwró
ciła uwagę na to, że najbardziej Ją cieszy obecność tylu osób - dowodów przy

22
Ks. Wiesław A. Niewęgłowski - Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych, mieszkający
w Warszawie, student Pani Profesor.
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jaźni. Pani Profesor podkreśliła dodatkowo, że przyjaźń to najważniejszy zwią
zek z ludźmi i to najbardziej cieszy.
A teraz, gdy odeszła, pozostawiła mi panią Barbarę23, o której mówiła:
„Mam tu (w domu Sióstr) serdeczną przyjaciółkę”, i Danusię24 - „moją naj
lepszą i wierną” - powtarzała często. Gdy w ostatnim czasie łamałyśmy rytm
czuwania pojedynczo i spotykałyśmy się przy łóżku razem - mobilizowała się,
dowcipkowała i - widziałyśmy to - opuszczała Ją świadomość izolacji, oderwa
nia od życia, jakie kiedyś prowadziła - pełnego osób, z którymi miała czym się
dzielić.
*
Pani Profesor zawsze pogodna, zawsze uśmiechnięta, umiała zachować
dystans do ludzi nieprzychylnych i do trudnych sytuacji. Racjonalność, ale
i życzliwość oraz ogromne poczucie humoru - to zasady regulujące Jej stosunki
z ludźmi.
A jednak byłam świadkiem łez - wielokrotnie. Spowodowanych zawsze
nieodwzajemnianą miłością osób bliskich czy najbliższych. Mówiła o tym ze
skargą i goryczą, ale mówiła w tym trudnym okresie pobytu w domu opieki,
w którym znalazła - jak podkreślała z mocą - „optymalne warunki”, a dodam przyjaźń, a może miłość wielu Sióstr.
*
Do końca doświadczaliśmy przyjaźni Pani Profesor - Mistrzyni... Otrzyma
liśmy wzór, jak cieszyć się życiem, wzór rozumienia, co człowiekowi jest dane,
a co zadane. Bezkompromisowości etycznej. Niezwykłej umiejętności selekcji,
oddzielania spraw ważnych od marnych i błahych. Świadomej rezygnacji z tego,
co czas weryfikuje i oddaje zapomnieniu (bowiem okoliczności nie są uspra
wiedliwieniem), a dostrzegania - co (czas) zatrzymuje. Nade wszystko jednak
godności w znoszeniu cierpienia - wszelakiego cierpienia.
*
Dziś - patrzę w niebo. Chmury to dobry wehikuł na wycieczki, ale czy
deszcz to to samo, co rzeka lub jezioro? Może jednak podlewać i pielęgnować
kwiatek, który Pani Profesor położyła przede mną w czasie egzaminu magis
terskiego.

23 Barbara Emilia Rokicka - mieszkanka domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.
24 Danuta Nagóma - aktorka w Warszawie.

Tadeusz STYCZEŃ SDS

WĄWÓZ ŁUKOSZYŃSKI*

Ten ukryty dla wielu - nawet nałęczowian - skarb natury na Lubelszczyźnie
odkryła dla mnie Pani Profesor zimą. Roku nie pamiętam. Pamiętam dzień: był
mroźny, słoneczny dzień 12 marca. W tę zapaść w terenie - niezauważalną dla
niewtajemniczonych, nawet z ośnieżonych wokół pól - wjechaliśmy na nartach
jedną z wąskich, wciętych w głąb ziemi gliniastych dróg. Wnętrze wąwozu
okazało się rozległą polaną. W samym jej środku leżał trzon potężnego dębu.
Można było usiąść. Lecz staliśmy długo, długo. Oniemiali z wrażenia. Cisza
lasu, błękit nieba, skrzący w promieniach słońca śnieg i nasze milczenie... Czu
łem, że Pani Profesor była mi wdzięczna, że żadnym słowem nie zakłóciłem jej
tej ciszy. Ja jej też! Za to samo. Milczeniem w takich razach można przecież
więcej powiedzieć drugiej osobie niż wielu słowami. Po co płoszyć tę ciszę i jej
wymowę. A jak łatwo!
Dzięki Pani Profesor mogłem potem odsłonić ten skarb wielu moim przy
jaciołom. Wśród nich mojemu Mistrzowi, wówczas już Kardynałowi. Nie spie
szyłem się z jego odkrywaniem. Ci, wobec których to uczyniłem, niech wiedzą,
że należą do moich przyjaciół, jeśli mi zezwolą tak ich nazywać.
Pani profesor Irena Sławińska niech przyjmie dziś ode mnie - „niemowy” moje serdeczne podziękowanie za dar Łukoszyna, tym bardziej że nie ma już
polany. Zarosła olchami. Zdążyły osiągnąć - jak na ten gatunek drzew - bodaj
już starczy, jeśli wręcz nie sędziwy wiek. Tempora mutantur et nos mutamur in
illis. A przecież dla tych, dla których raz w życiu Wąwóz Łukoszyński z polaną
w sercu stał się przeżyciem, teraz już jest on skarbem, który na zawsze ocali dla
nas nasz Ojciec: Bóg-Stwórca.
Pani Ireno!
Ty to wiesz! Bo kto lepiej od Ciebie rozumie wypowiedziane w tamtej
chwili do mnie te słowa Stwórcy? Kto by mi je umiał tak głęboko w serce wrazić
(jak zapewne wielu innym!), jeśli nie Ty, wówczas gdy parokrotnie w autokarze
*
Tekst został opublikowany w: Świat jako spektakl. Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte
urodziny, red. W. Kaczmarek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 75n.
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powtarzałaś z troską o kogoś: „Bóg jest o ciebie zazdrosny!”. Reszta niech
będzie milczeniem.
Troska wspólna o młodzież naszą wywołała wtedy tę rozmowę. Czyżby to
był przypadek, że dane było mnie właśnie zająć wówczas miejsce obok Pani
Profesor w autokarze do Częstochowy, na Jasną Górę, by spotkać tam Ojca
Świętego Jana Pawła II w „promieniowaniu Zazdrosnego Ojca”? O każde Jego
dziecko... O każde wszak z osobna jest On w sposób niepowtarzalny zazdrosny,
jakby każde z nich było jedynym pośród miliardów.
Castel Gandolfo, 16 V II2003 r., Matki Bożej z Góry Karmel

Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA

PO SĄSIEDZKU

Moja znajomość z panią profesor Ireną Sławińską miała kilka etapów. Jako
studentka filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (w drugiej
połowie lat siedemdziesiątych) musiałam się oczywiście z nią zetknąć. W tam
tym czasie prowadzone przez nią zajęcia dydaktyczne skupione były na prob
lematyce teatrologicznej, która wówczas interesowała mnie w niewielkim stop
niu. Zresztą pierwsze lata mieliśmy wypełnione zajęciami obowiązkowymi do
czterdziestu kilku godzin tygodniowo. W późniejszej fazie studiów, gdy było
więcej czasu, wolałam rozwijać inne swoje zainteresowania, toteż na nieobo
wiązkowy wykład z dramatu francuskiego poszłam zaledwie kilka razy i niewie
le z niego wyniosłam. Bardziej pozostało mi w pamięci pewne przemówienie
Pani Profesor na rozpoczęcie roku akademickiego, a mówiła wtedy o potrzebie
wewnętrznego skupienia, jeśli się chce właściwie wykorzystać czas nauki na
uniwersytecie.
Kiedy sama zaczęłam prowadzić zajęcia, spotykałam profesor Sławińską
w czasie plenarnych zebrań pracowników dydaktycznych polonistyki i dopiero
w tym czasie miałam okazję przekonać się, z jakim respektem odnosili się do
niej inni wykładowcy, a wobec wszystkich żywiłam wielki szacunek i jako osoba
dopiero co wyzwolona ze stanu studenckiego, czułam się ich uczennicą. Miałam
też okazję uczestniczyć w jednym z wakacyjnych kursów językowych organi
zowanych z inicjatywy profesor Sławińskiej. Było to w Pewli Małej. Pani Pro
fesor chętnie brała udział w kursach języka angielskiego, choć można było
podziwiać, jak sprawnie posługiwała się tym językiem. W Pewli kontakty
z nią były mniej oficjalne. Lubiła łączyć naukę z turystyką i sportem. Wtedy
jednak, a było to przed jej operacją stawu biodrowego, musiała wyrzec się
wycieczek i poprzestać na krótkich spacerach (po operacji na szczęście jej
sprawność ruchowa znacznie się poprawiła). Pozalekcyjne konwersacje, często
odbywane w plenerze, przygotowywanie liturgii w języku angielskim - w kursie
uczestniczyli również księża - miały swój niepowtarzalny urok, a obecność
Ireny Sławińskiej, trudno byłoby tego nie przyznać, działała na wszystkich
mobilizująco.
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O zażyłości w naszych kontaktach można mówić dopiero od czasu, gdy
nasza rodzina zamieszkała w sąsiedztwie Pani Profesor. Były spotkania w kap
licy, która przetrwała w zamieszkiwanym przez nas domu dzięki temu, że ma
my sąsiadów księży. Profesor Sławińska uczestniczyła w codziennej Mszy świę
tej, a jeśli wyjeżdżała, a wiedziała, że pod jej nieobecność w liturgii dnia po
wszedniego nie będzie uczestniczył żaden wierny, bywała zmartwiona. Pamię
tała, że według dawnych przepisów prawa kanonicznego, liturgia nie powinna
być sprawowana bez uczestniczących w niej poza celebransem osób, a nowsze
rozporządzenia jej nie przekonywały.
Czasem razem wracałyśmy z zebrań, odczytów. Kiedy indziej towarzyszy
liśmy jej, mąż i ja, gdy chodziła na premiery teatralne, na które była zapraszana
przez dyrekcję Teatru im. Juliusza Osterwy. Sprawiało jej to zawsze dużo
radości. Z czasem spektakle przeżywała bardziej emocjonalnie. Kiedyś podczas
niezwykle ekspresywnie wykonywanej Wielkiej Improwizacji w czasie przed
stawiania Dziadów była bardzo poruszona, nawet zalękniona. Potrzebowała
kontaktu z kimś siedzącym obok, podania ręki, by opanować swoje emocje. Po
przedstawieniach były dyskusje i komentarze. Dopiero jako sąsiedzi poznawa
liśmy bliżej poglądy profesor Sławińskiej, nie tylko te dotyczące teatru, sposo
bu uprawiania nauki, upodobań literackich, ale też spraw bardziej przyziem
nych.
Nadchodził niestety czas, w którym potrzebowała coraz więcej pomocy zorganizowania wizyty u lekarza, kuracji w klinice okulistycznej, pomocy w co
dziennych kłopotach. Przychodziła też do nas zwyczajnie po to, by z kimś po
być, posiedzieć przy stole w rodzinnej atmosferze, porozmawiać. Nie pracowała
już zawodowo, w dalszym ciągu pisała, a przede wszystkim czytała. Brakowało
jej jednak kontaktu z młodzieżą, toteż cieszyła ją możliwość rozmowy z naszą
najstarszą córką - licealistką, potem studentką pierwszego roku. Wypytywała
o lektury, o zainteresowania, nigdy nie odmawiała sobie komentarzy o koniecz
ności opanowania języków obcych. Młodsze dzieci nie były jeszcze dla niej
partnerami rozmowy, były natomiast wypytywane o szkolne postępy. Czasem
przynosiła im jakąś książkę, potem oczekiwała świadectwa, że książka została
przeczytana.
Kontakt z młodzieżą był też dla profesor Sławińskiej pretekstem do snucia
wspomnień z czasów szkolnych i studenckich. Często porównywała tamte rea
lia ze współczesnością, ukazywała trudne warunki bytowe pochodzących z kre
sów rodzin, które ratowały się ucieczką przed rewolucją bolszewicką. Jej ro
dzina także zaznała tego losu. „Nazywano nas nędzą mówiącą po francusku” powtarzała wielokrotnie. Z czasem wspomnienia coraz bardziej wypierały inne
rozmowy.
Nie pod każdym względem zachodzące przemiany były dla niej zrozumiałe.
Nie mogła pogodzić się ze zjawiskiem masowego podejmowania studiów przez
młodzież. Uważała, że wyższe wykształcenie powinno pozostać elitarne, nie
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w sensie niedostępności dla pewnych kręgów społecznych, bo awans młodzieży
ubogiej autentycznie ją cieszył. Wspomagała nawet ze swojej emerytury - aż do
czasu ostatniej choroby - jakiegoś studenta zza wschodniej granicy. Była jed
nak zdania, że tylko najzdolniejsi i przy tym pracowici powinni znaleźć się na
wyższych uczelniach. Podawała za wzór Uniwersytet Stefana Batorego w Wil
nie, który w dwudziestoleciu międzywojennym nadał tytuł doktora nielicznym
młodym naukowcom; za to, jak twierdziła, nikt w Polsce nie pytał, kto to, gdy
usłyszał nazwisko któregoś z wileńskich doktorów. Także niemożność znale
zienia przez młodzież pracy po studiach lub nieumiejętność zapracowania przez
młodego człowieka na swoją naukę nie mieściła się w jej wizji świata. Podobnie
było zresztą z niektórymi innymi zjawiskami społecznymi i kulturowymi. Na
tomiast zdolność do dowcipnej, czasem ironicznej riposty zachowała niemal do
końca.
Rozstaliśmy się z nią niespodziewanie, gdy zachorowała w okresie Świąt
Bożego Narodzenia u swojej siostry w Warszawie. Została już tam, najpierw
pod opieką rodziny, potem sióstr zakonnych. Do końca nie chciała zrezygno
wać z aktywności intelektualnej, chwaliła się, że na potrzeby zakonnic wyko
nuje jakieś tłumaczenia. Prof. Wojciech Kaczmarek, jej uczeń, przywiózł ją
kiedyś do Lublina; ze względu na stan zdrowia wizyta trwała zaledwie kilka
dni. Z warszawskiego etapu jej życia pozostało nam kilka listów. Odwiedziłam
ją przy okazji jubileuszowych uroczystości dziewięćdziesiątych urodzin. W na
szej i naszych dzieci pamięci pewien okres rodzinnego życia pozostanie zwią
zany z osobą znanej i cenionej Profesor, która w swych ostatnich latach po
trzebowała zwyczajnego ludzkiego kontaktu i rodzinnego ciepła.

Andrzej SULIKOWSKI

IRENA SŁAWIŃSKA: ROZMOWY I WYCIECZKI

Spotkanie pierwsze, w Krakowie, około roku 1978, przypada na trudny czas
dla społeczeństwa: pustki w sklepach, miasto pod ciężkim kloszem pyłów i ga
zów przemysłowych. Ubecja prześladuje opozycję, niedawno zamordowano
Stanisława Pyjasa, studenta polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeszcze
chyba nie wybrano Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Zjazd współpracowni
ków „Tygodnika Powszechnego”. Podczas obiadu dosiadam się do stołu Ireny
Sławińskiej, którą znam z książek o Norwidzie, ze znakomitych rozpraw teatrologicznych, z recenzji i artykułów tygodnikowych. Trochę też ze zdjęć. Wy
daje mi się znajoma, od razu bliska, jak wiejska gospodyni spod Makowa Pod
halańskiego czy z Zawoi. Nie wygląda na intelektualistkę. Potrzeba trochę
czasu, by docenić inteligencję starszej pani, pewną uszczypliwość czy nawet
złośliwość. Potrafi powiedzieć z przekąsem: „O tak, ten krytyk, wymieniany
przez pana, od lat wysługuje się komunistom; absolutnie dyspozycyjny, nie ma
o czym mówić”.
Rozmawiamy o teatrach krakowskich, co warto obejrzeć, nad czym roz
myślać. Na wybrane spektakle profesor Sławińska wybiera się z Lublina na
drugi koniec kraju, nie zważając na odległość. „Obecna Polska jest krajem
raczej niewielkim, w każde miejsce dojeżdża się w ciągu jednego dnia. Więc
czemu nie podróżować? Ja bardzo lubię podróże, nauczyłam się pracować
w drodze, w pociągu” - mówiła. Stopniowo - w ciągu kilku lat rozmów rekonstruujemy sieć tych wyjazdów, spotkań, recenzji: Sławińska bywa wszę
dzie tam, gdzie w teatrze dzieje się coś istotnego. Równocześnie interesuje się
drugim obszarem, trudniej dostępnym dla badaczy: jeździ do teatrów semina
ryjnych, próbuje dokumentować życie artystyczne w uczelniach kościelnych,
gdzie repertuar nie jest cenzurowany, a wykonawcy są pełni zapału. Jakby
chciała powiedzieć: „Musimy to robić, właśnie na KUL-u, bo kogóż to poza
tym obchodzi? Komuniści chcą zdusić życie kulturalne, zdławić spontaniczną
twórczość”. Omawiamy trudności organizacyjne kolejnych sacrosongów, festi
wali wewnątrzkościelnych, nękanych przez cenzurę, śledzonych przez Służbę
Bezpieczeństwa.
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Po tym pierwszym spotkaniu już wiem, że Irena Sławińska nie ma zwyczaju
zawierać kompromisów z władzą świecką, że zawsze kwestionuje politycznych
zwolenników sowieckiej Moskwy. Również do władz kościelnych zachowuje
pewien dystans, jak do każdej instytucji. „Przeważnie nie należy ufać urzędni
kom, nawet w sutannach. Wyjątkiem jest prymas Wyszyński, wasz kardynał
Wojtyła i kilku niezależnych księży. Najpierw trzeba być chrześcijaninem, a do
piero potem urzędnikiem” - mówiła.
Lublin pamiętał o Krakowie, gdy na przykład organizowano na KUL-u
konferencje naukowe, przysyłano nam imienne zaproszenia, sugerowano tytu
ły referatów. To już nie pani Sławińska, lecz uczeni młodsi o jedno pokolenie:
Stefan Sawicki i Maria Jasińska-Wojtkowska. Tym dwojgu przede wszystkim
zawdzięczam wieloletnią duchową łączność z tamtejszą Sekcją Filologii Pol
skiej. Z Krakowa do Lublina jechało się wówczas całą noc, jakby Lublin był
na Wybrzeżu. Do dziś jednak brakuje bezpośredniej linii kolejowej, wciąż za
znacza się układ sieci dróg żelaznych narzucony przez zaborców: Rosję i Au
strię. Podróżowałem więc całą noc, objazdami, przez Kielce i Radom, wreszcie
Puławy, Nałęczów, Lublin - szlakiem wieloletnich dojazdów na KUL Karola
Wojtyły, Jacka Woźniakowskiego, Ryszarda Luźnego i kilku jeszcze profeso
rów krakowskich, wzmacniających kadry naukowe kościelnej uczelni.
Konferencje lubelskie, przeważnie w bibliotece naukowej KUL, przyciąga
ły wielu słuchaczy spośród studentów, a także zasłużonych profesorów. Od razu
też tworzyła się osobliwa aura wolności, niezależności, jakby na progu biblio
teki ustawała jurysdykcja PZPR. Wśród gości Irena Sławińska się nie wyró
żniała, ubrana była skromnie, bez szczególnej dbałości o elegancję. „Jestem już
właściwie emerytką - powiedziała na przywitanie - ale pracuję nadal. Mam
blisko do biblioteki, mieszkam tu obok, zapraszam po południu na herbatę”.
Jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak wierna pozostawała raz danemu słowu: przy
jaźń kiełkującą, nawiązaną choćby wątłymi nićmi, uprawiała ze starannością
dobrej ogrodniczki. Kiedykolwiek zadzwoniłem, zawsze znajdowała czas na
spotkanie i na rozmowę.
W przerwach konferencji wertowałem główny katalog autorski. Było bli
sko, wystarczyło wyjść poza szklane drzwi czytelni, pomiędzy wysokie, masyw
ne szafki z licznymi szufladkami. Przesuwałem kartoniki wypróbowanym, „karciarskim” sposobem, jakby talię kart do brydża (ulubionej gry pani Ireny).
Można było wówczas przekonać się, ile ważnych artykułów, studiów i książek
już opublikowała Irena Sławińska. Poprzedzała w drewnianej szufladce znako
mitego Janusza Sławińskiego z Instytutu Badań Literackich; początkowo są
dziłem, że może są nawet spokrewnieni, żartowali w podobny sposób, mieli też
podobny rodzaj wyobraźni strukturalno-semiotycznej. Sąsiadowali tutaj,
w drewnianej szufladce, od kilkudziesięciu już lat, zajmując dziesiątki kartoni
ków. Oboje też dostrzegali monstrualną głupotę w centralnym zarządzaniu
nauką. Musiało minąć piętnaście lat, nim Janusz Sławiński przyjechał na któryś
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Tydzień Polonistów KUL i zaprzeczył: z całą pewnością nie byli krewnymi przynajmniej na tym odcinku genealogicznym, który ogarniała pamięć histo
ryczna obu stron.
Irena Sławińska potrafiła wyławiać z referatów istotne myśli od pierwszego
słuchania. Konspekt sporządzała w głowie, a prima vista, od razu też dyskuto
wała z cudzymi poglądami: albo publicznie (z wielkim upodobaniem), albo
z samym autorem/autorką w kuluarach. Już wtedy zauważało się, że do każdej
kwestii szczegółowej chętnie dorzuca literaturę przedmiotu, że próbuje dookreślać definicje. Starsza, pomarszczona pani, z lekko drżącą głową, uśmiecha
jąca się szeroko, trochę jak gospodyni wiejska na kominkowych plotkach, za
skakiwała słuchaczy celnymi odwołaniami do filozofii współczesnej, szczegól
nie do antropologii rozwijanej w dwudziestym wieku.
Na jakimś dalszym, głębszym planie trwała cały czas praca myślowa Sła
wińskiej, o czym przekonywały doskonałe teksty pisane w tamtych latach. Na
artykuły pani Ireny natrafiałem przypadkowo, w Jagiellonce albo przy okazji
kwerend w dobrze zaopatrzonej bibliotece macierzystej - Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Gołębniku. Czytywałem fragmenty
książek, lecz o całości dzieła nie miałem pojęcia, ponieważ nie opublikowano
jeszcze żadnej bibliografii. Te, dołączone później do książek jubileuszowych,
istniały wówczas tylko w maszynopisie uczniów albo nawet wyłącznie w notat
kach rękopiśmiennych uczonej. Najpełniejsza znajduje się w książce jubileu
szowej Świat jako spektakl, wydanej w roku 2003 z okazji dziewięćdziesiątych
urodzin Ireny Sławińskiej.
Ulica Chopina 29/12 w Lublinie. Pokój sublokatorski od ulicy cichej i za
drzewionej, z książkami na regałach od podłogi po sufit. Tutaj była nieustająca
pracownia humanistyczna: na biurku walizkowa maszyna do pisania, papier
przebitkowy i bezdrzewny, grubszy, kalka cieniutka i czarna, mnóstwo notatek
odręcznych, starsze zeszyty, używane wielokrotnie. Stosy rozpieczętowanych
kopert, z kraju, z Europy, ze Stanów Zjednoczonych. Pliki różnokolorowych
listów zatknięte pomiędzy książkami. Gdzieś z boku otomana, jakby odpoczy
nek należał do spraw wstydliwych. W każdym razie - drugorzędnych.
Aby sprostać napływającej nieustannie korespondencji - przekonałem się
na wakacjach w Rogoźnie - pani Irena przeznaczała do odpowiedzi widokówki
lub kartki korespondentki, które zapełniała swym wyraźnym ręcznym pismem.
Rzadziej używała maszyny do pisania, gdyż - o ile zdążyłem się dowiedzieć - na
początku dwudziestego stulecia w towarzystwie uważano, że większy szacunek
dla adresata okazuje się pismem odręcznym niźli mechanicznym. Pisała wtedy
szczególnie do ludzi młodszych, do swych wychowanie i wychowanków, którym
chciała słać otuchę w wymiarze najogólniejszym, czyli chrześcijańskim. Chciała
aby słowa napisane - czy to długopisem, czy to piórem - niosły pociechę jakby
nad-codzienną, pociechę w duchu Norwidowskim. Tych listów muszą być za
chowane setki, może tysiące, skoro pani Sławińska z tyloma ludźmi podtrzy
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mywała kontakty, tworząc coś w rodzaju wielkiej duchowej wspólnoty, zastę
pującej poniekąd zwykłe życie rodzinne i dialogi codzienne, których nie miała
w nadmiarze, ponieważ wybrała samotność, to jest drogę wyrzeczenia się po
ciech towarzyskich i najbardziej bezpośrednich.
Opowiadała mi o swojej przyjaźni z Hanną Malewską. Poznały się w Paryżu,
jeszcze w młodości przedwojennej: „Ja byłam jeszcze nikim, ledwie doktorant
ką, Malewska miała już w dorobku dwie powieści, w tym jedną europejskiej
klasy, Żelazną koronę”. Raz zawarta znajomość, stopniowo się umacniała dzię
ki wspólnym zainteresowaniom. Dzięki lekturze Norwida te właśnie kobiety niezależnie od siebie - dały znakomite, nowatorskie interpretacje: Malewska
artystycznej biografii poety i jego programu estetyczno-filozoficznego w książce
Żniwo na sierpie z roku 1947, zaś Sławińska dramaturgii i teatru artysty w dwu
pamiętnych, wciąż ważnych książkach: O komediach Norwida, wydanej w roku
1953 oraz w Reżyserskiej ręce Norwida z roku 1971. Przyjaźń trwała do ostat
nich lat Hanny Malewskiej, do ciężkiej choroby, nienaruszającej mężnego du
cha. Eucharystia była dla pisarki istotnym, rdzennie chrześcijańskim podłożem
codziennych prac i wszelkich zdobyczy duchowych. Tym rodzajem męstwa
ewangelicznego odznaczała się też pani Irena, nie przyjmując do wiadomości,
że po osiemdziesiątce można spowolnić tempo swoich prac.
Gdy w roku 1993 szykowało się wydanie monografii „Pozwolić mówić
p r a w d z i e O twórczości Hanny Malewskiej - w niełatwych latach finansowego
ogołocenia inteligencji, po reformie Balcerowicza - właśnie pani Irena Sławiń
ska postanowiła wspomóc wydanie. Z prywatnej kiesy. Dzięki darowiźnie po
kryliśmy koszty przepisywania tekstu gotowego (w maszynopisie) na kompu
ter. Była to niewielka, ale dla nas najważniejsza dotacja, jako „stygmat przy
jaźni” sięgającej poza śmierć, by użyć trochę patetycznych słów Norwida. Gdy
książka została rozprzedana, zwróciłem pani Irenie tę dotację. Pieniądze te
przeznaczyła na kolejny „sponsoring”, tym razem bodaj akcji „Caritas”. Wpła
cała też datki na „Wioski Dziecięce SOS”. Spotkaliśmy się kiedyś na poczcie,
w pobliżu KUL, na ulicy Łopacińskiego, gdzie rośnie monumentalna topola,
szczęśliwie ocalona spod siekiery technokratów, pustoszących drzewostan wo
kół Collegium Jana Pawła II. Pani Irena, stojąc u okienka, wypełniała czterok
rotny przekaz bankowy, powtarzając dane (kalkowane formularze znane były
tylko na Zachodzie). Było gorąco, pełne światła dni czerwcowe. Kurz na chod
nikach. Rosnące ku słońcu gałęzie i gałązki. Pełnia wegetacji. A starsza pani nie
na zasłużonej emeryturze, nie nad jeziorem, lecz przy sprawach społecznych,
które po swojemu - skutecznie i dyskretnie - animowała.
Gdy w roku 1988 przeprowadziłem się z Krakowa do Lublina, nasze spot
kania i częściej się zdarzały, i dotyczyły spraw ważniejszych. Inaczej być nie
mogło. Otóż Irena Sławińska, od dobrych paru lat emerytowana, nadal żyła
sprawami KUL-u, nadal przychodziła co dzień do stołówki uczelnianej na
obiad, a potem zaglądała do nas, do Sekcji Filologii Polskiej, pytając o wiele
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spraw aktualnych. Pani Sławińska była zawsze świetnie poinformowana,
wszystko natychmiast kojarzyła, mimo zbliżającej się osiemdziesiątki, stwarza
jącej okazję do małego jubileuszu. Wieloletni trening naukowy umożliwiał jej
pamiętanie rzeczy ważnych (i mnóstwa pomniejszych). Podobny mechanizm
intelektualny dostrzec można było u Czesława Miłosza: interesował się nowoś
ciami, chwilą bieżącą, niekoniecznie literacką, lecz równocześnie pamiętał ty
siące minionych nocy i dni.
Kiedy stało się jasne, że w pewnych dniach, w pewnych sytuacjach Irena
Sławińska gorzej słyszy, chcieliśmy ułatwiać jej komunikację z otoczeniem.
Okazja nadarzyła się prędko. Otrzymaliśmy zaproszenie na wykłady objazdo
we: do Rzeszowa, Przeworska, Jarosławia. CzyU na południe od Lublina. Dro
ga na Podkarpacie najwygodniej wypadała autobusem. Trasa była znana, już
„objeżdżona”, już opatrzona, a przecież - przy słońcu, o poranku - wszystko
wydawało się w dwójnasób ponętne. Pani Sławińska siedziała przy oknie, prze
tarliśmy zachlapane szkło, także z zewnątrz, kawałkiem papierowego ręcznika,
bo czyszczenie szyb nie należało jeszcze do zwyczaju kierowców. „Inaczej niż
we Francji - wzdychała pani Irena. - Tam się nie zaprasza pasażerów do
zaniedbanego, niechlujnego pojazdu”.
Jazda trwała ponad dwie godziny, można więc było i wiele rozmawiać, i śle
dzić przemiany krajobrazu: od lessowych płaskowyżów lubelskich, od Kraśnika,
przez zdrowe Lasy Janowskie, zjazd ku dolinie Sanu z postojem w Nisku, aż do
pierwszych wzgórz Rzeszowszczyzny. Uroda Polski nieuprzemysłowionej przy
woływała nam urodę życia. W Janowie Lubelskim mieliśmy postój piętnastomi
nutowy, bo zapełniony autobus jechał szybko, z pominięciem przystanków.
Rozkwitała wiosna, a rozkład jazdy obliczono z poprawką na warunki zimowe.
Pani Sławińska wyszła na zewnątrz, ciekawa małomiasteczkowego świata. By
wała tutaj przejazdem. Postanowiliśmy zajść do sanktuarium Maryjnego.
Nie oddalaliśmy się zbyt daleko od placu postojowego: z naszego stanowi
ska PKS widać było i barokowy kościół, i woluty bramy wejściowej, i stare
drzewa w świętym miejscu. Iść nie można było za prędko, niemniej znaleźliśmy
się najpierw w kruchcie, a zaraz potem na wprost cudownego obrazu Matki
Bożej Laskawej-Różańcowej. Akurat trwało nabożeństwo, więc nie przecho
dziliśmy ku ołtarzowi. Nawet stąd, od tyłu, dało się widzieć sławny wizerunek nadzwyczajnej delikatności, w srebrnej sukience z czasów barokowych. W wy
cięciach sukni widoczna jest twarz Obojga, Matki i Syna. Spojrzenie uważne
czarnych oczu panieńskich. Podobne oczy Chłopięcia. Korony, późniejsze wota
dziękczynne po uzdrowieniach. Wszędzie wokół, w innym wymiarze czasu w nieśmiertelności oraz w Zmartwychwstaniu - wielki ród Zamoyskich, fundu
jący to miejsce, chroniący swoją ordynacją pierwotne lasy Roztocza przez czte
ry wieki, gdyż aż do sowietyzacji w roku 1945 istniało tu ważne centrum Rze
czypospolitej Obojga Narodów. Centrum staropolszczyzny. Pozostała nazwa
z tamtych lat: Łążek Ordynacki.
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Tych kilka minut w kościele janowskim - zrazu dominikańskim, potem
diecezjalnym - zapamiętaliśmy bardzo dobrze. Z wdzięcznością za zbiegi oko
liczności, za wydłużony postój autobusu. Za reżyserską rękę Pana Boga. Prze
niesieni zostaliśmy w światy staropolskie, gdzie za dobro ojczyzny oddawano
życie i majątek. Nie rozdrapywano skarbu koronnego. Nie sprzeniewierzano
się sprawom najuboższych, sprawom najważniejszym. Wyszedłszy, zaczerpnę
liśmy świętej wody z tutejszego dobroczynnego źródła, już nie tylko jadąc
z wykładami na południe. Już pielgrzymując.
Bo oto w Rzeszowie czekała na nas słynna Piękna Madonna w kościele
Bernardynów, czekały też historie cudownych uzdrowień spisane na baroko
wych tablicach. Za Wisłokiem rozciągały się łęgi, gdzie pobudowano gmachy
polonistyki. Z tej strony, u bernardynów, królowała Piękna i Zwycięska, zdjęta
z gałęzi gruszy, Panna Podkarpacka. Mówiono o Niej w klasztorze „Matuchna”. Od klasztoru do budynku filologii polskiej szło się około dwudziestu mi
nut. Dobrze znałem tę trasę „pigoniowską” dzięki profesurze kontraktowej
w rzeszowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Byliśmy tutaj u siebie: profesor
Sławińska z racji wieloletnich kontaktów z kręgiem swych wychowanków (Lu
cyna i Piotr Żbikowscy, Ryszard Strzelecki), ja natomiast jako „najemny”
samodzielny pracownik naukowy.
Dni tamtej jazdy na południe - świetliste i wiosenne - dawały pani Irenie
Sławińskiej okazję do wspomnień sprzed lat. Do powrotu na zapomniane szlaki.
W Rzeszowie czekali wszak uczniowie z lat kulowskich najdawniejszych, jeszcze
pięćdziesiątych. Odnawiały się wrażenia tamtych spotkań, tamtej atmosfery
pionierskiej i poniekąd nawet spiskowej (bo zawsze przeciw cenzurze, przeciw
konformizmowi politycznemu, przeciw dyktaturze głuptaków). Wracały twarze
pierwszych seminarzystów, których dzieje Pani Profesor pamiętała w wielu
szczegółach, z bardzo kobiecą dokładnością. Rzeczywiście, jak „Ciotka” - od
dana i pamiętliwa. Niepozbawiona pewnej złośliwości. Przy docinkach profesor
Sławińskiej trzeba się było mieć na baczności. Kontrować dowcipnie i bez zwło
ki, bo inaczej pozostawała na placu boju zwycięska. Dominująca. Tak, potrafiła
górować nad otoczeniem i nie zawsze to ukrywała, co irytowało różnych „do
robkiewiczów naukowych”, pozbawionych fantazji i światowego rozmachu.
Wykłady gościnne profesor Sławińskiej w Rzeszowie śledzić można było
w wygodnej, cokolwiek zbyt „laboratoryjnej” sali WSP. Prelegentce tymcza
sem chodziło przede wszystkim o punktowe, nieoślepiające światło. Z tym było
gorzej, to chwilę trwało, ponieważ przy słońcu, za dnia, nikt z organizatorów
nawet nie pomyślał o mocnej lampie. Tymczasem katedra znalazła się akurat
w półcieniu. Zepsute żaluzje, więc nie można odsłonić okien. Nie używano
wówczas halogenów, musiała więc pani Sławińska zadowolić się zwykłą żarów
ką 60 wat, wkręconą do biurowej lampy. Trochę wykład czytała, trochę uzu
pełniała, opanowując drżenie głowy. Mimo przeszkód zewnętrznych widziało
się we wszystkim, co mówiła, spójność logiczną, poznawało się konstrukcję

514

Andrzej SULIKOWSKI

myślową. Brała udział w życiu wspólnym uniwersytetów, potrafiła sprostać
wymaganiom przyspieszonej współczesności, nadążać za światową teatrologią.
W prosty sposób: „Ani dnia bez pożytecznej książki, ani dnia bez notatek do
artykułu; nie pozwalać sobie na lenistwo duchowe”.
W drodze do Jarosławia pytałem o niezrealizowane w życiu plany pisarskie.
Pani Irena wówczas szczerze wyznała: „Chciałam być pisarką, interesowała
mnie proza, ale już za późno”. I w tym punkcie nie było zgody. Mówiłem:
„Nie jest za późno. Niech pani spróbuje napisać te najważniejsze teksty, istniejące w pamięci. Przecież nie muszą być długie”. „Jak Pan Bóg pozwoli” powiedziała, wysiadając z samochodu przed biblioteką w Jarosławiu.
Pan Bóg pozwolił. Prędzej niżby ktoś przypuszczał. Po naszym powrocie
z podkarpackiego tournee profesor Sławińska zaczęła spisywać epizody okupa
cyjne. Młodszym rocznikom, zdaje się, pani Irena nie opowiadała o Wileńszczyź
nie lat wojny. Okazało się, że za parę lat ogłoszono spotkanie autorskie w pięk
nej sali Muzeum im. Józefa Czechowicza. Tam właśnie tłoczyli się poloniści
kulowscy. Mnóstwo zaproszonych gości z miasta i okolicy. Chyba nadkomplet.
Pani Sławińska czytała teksty bardzo osobiste, wspomnieniowe, głęboko
przejmujące. Bez wątpienia była to oszczędnie, surowo ujęta dobra proza. Jakiś
fragment większej całości. Ta znakomita książka wspomnieniowa dopiero się
rodziła, nikt ze słuchaczy nie miał pojęcia, że w roku 1998 zostanie wydana
przez Norbertinum pod tytułem Szlakami moich wód... Tu właśnie znajdujemy
fragmenty wówczas czytane: portrety dzieci i młodzieży zamordowanych
w Glinciszkach 20 czerwca 1944 przez nacjonalistów litewskich. Pożegnanie
z uczniami. Upamiętnienie niewinnych ofiar - kobiet, dzieci, starców - roz
strzelanych w odwecie przez pluton egzekucyjny.
W dawnym refektarzu klasztornym - głównej sali muzeum - czytanie przy
wołuje przeszłe zdarzenia. Istnieje jakaś chwalebna tradycja w przekazywaniu
słowa przy posiłku, jak to się czyni w zakonach rodziny benedyktyńskiej. Sala
o beczkowym, barokowym sklepieniu dobrze się nadawała do niegłośnego
mówienia. Czas teraźniejszy wydawał się bezpieczny i rozciągły, tymczasem
w holu wisiały plakaty sprzed lat, anonsujące wykłady Juliusza Kleinera, Ka
zimierza Wyki, Marii Dłuskiej. W akustyce pomieszczenia przepadły głosy
tamtych sławnych osób. Po zakończeniu prezentacji pani Irena podpisywała
swoje dawniejsze książki. Chętnie rozmawiała w kuluarach. Działała wedle
dawnej, wypróbowanej tradycji oratorskiej, wzbogacała słuchaczy - ludzi mło
dych, starszych i sędziwych. Trzy pokolenia. Może cztery. Było to niezwykłe
miejsce spotkań (za parę lat całkowicie zlikwidowane, bo muzeum przeniesio
no gdzie indziej, zwracając zakonowi zagrabione nieruchomości).
W tym samym miesiącu należało pojechać jeszcze dalej, do Krakowa. Bliski
kolega pani Ireny, Czesław Zgorzelski, również wilnianin, miał odebrać dok
torat honorowy UJ. Reprezentacja kulowska wyruszyła o świtaniu spod Koś
cioła Akademickiego. Białym mikrobusem uczelnianym wyjeżdżaliśmy w kie
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runku Sandomierza. W słońcu, w najlepszym miesiącu, bo w maju. Po drodze
wspólny różaniec w intencji doktoranta. Potem śpiewanie Godzinek o Niepo
kalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Wiedzieliśmy, że pani Sławińska
lubiła dawniej śpiewać (dużo i gromko). Tym razem dołączyła, ale głosem
cichszym. Chyba trochę wyczerpana, bo prowadziła wykłady na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej. Z rozmów rzeszowskich pamiętałem, że męczy się
publicznym mówieniem, że już gorzej niż kiedyś znosi odczyty cykliczne.
W Sandomierzu z pewnym trudem wyszła z wnętrza mikrobusa. Asekuro
waliśmy starszą panią nadzwyczaj ostrożnie - ze stawem biodrowym nie ma
żartów - wiedząc, że Pani Profesor w końcu, gdy stanie na ziemi sandomier
skiej, ruszy ochoczo bez laski w górę, po stromej skarpie nadwiślańskiej, jak za
dawnych lat turystycznych, w kierunku katedry i domu Długosza.
Pani Sławińska miała i tutaj swoich uczniów, wspominała gościnny domek
Wiesława Myśliwskiego, upamiętniony później w znanej powieści Widnokrąg.
Któż mógł przypuszczać, że będzie to laureat Nagrody Nike? W katedrze zna
lazł się gościnny ksiądz, który wyszedłszy z konfesjonału, oprowadzał po pięk
nym kościele piastowskim, budowanym przez Kazimierza Wielkiego. Bizantyj
skie freski, prezbiterium wyłożone czerwonym suknem, ale zamknięte dla piel
grzymów. Tylko zza ogrodzenia pielgrzymi widzieli co nieco.
Znowu dostojna polskość: zamek piastowski, bruki, na szczęście, zachowa
ne, Muzeum Iwaszkiewicza i znajomy rynek, przypominający Rzeczpospolitą
szlachecką, bo i ratusz zachowany renesansowy, i podcienia gdzieniegdzie.
Ceglany czcigodny gotyk sakralny i świecki, mocno osadzony na wzgórzu miej
skim, po którym pani Irena chodziła z widocznym wzruszeniem, podobnie jak
autor Podróży do Polski. Jest to miejsce o natężonej polskości, cywilizacyjny
zwornik dobrych tradycji, litewsko-rusińskich, blisko Wisły, z której powierz
chni pani Sławińska widziała to wspaniałe miasteczko parokrotnie, płynąc ka
jakiem. „Nie da się opowiedzieć tych spływów - mówiła - gdy rzekami dociera
się nagle w miejsca historyczne, jak flisacy ze zbożem, od Krakowa do Gdań
ska”. Mało który profesor polonistyki miał podobne doświadczenia kajakar
skie. Chyba jeden tylko krakowianin, Karol Wojtyła. Zaprzyjaźnili się oni
zresztą jeszcze w latach pięćdziesiątych, na KUL-u.
Choć wyjechała bez śniadania, właśnie w Sandomierzu nadrobiła to niedopa
trzenie przy gromadzkiej pomocy, bo ktoś miał kanapki, ktoś kawę w termosie.
Rodziła się w naszej grupce polonistycznej wycieczkowa cenna solidarność. Scho
dziliśmy na parking, znowuż lekko ubezpieczając pierwszą damę polskiej teatro
logii. Miasto na górze pozostawało w majowym słońcu, w śnieżnym listowiu,
niepojęte jak Eucharystia. Jeszcze widziało się zza szyby ostry szczyt Długoszowego domu, jeszcze przez chwilę bryłę zamku, wieże katedry i kościoła św. Jaku
ba. Stąd do Krakowa jazda była wyśmienita, toteż na brukach w pobliżu Colle
gium Maius stanęliśmy we właściwym czasie. Znowuż w przestrzeniach gotyckich,
jakby rzeczy najważniejsze wyrażały się poprzez stulecie czternaste i piętnaste.
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Andrzej SULIKOWSKI

Czesław Zgorzelski w todze z epoki, w birecie. Senat też przebrany był
wedle reguł duchownych, od dawna przecież poniechanych, ale przywołanych
na ten moment uroczysty. Dziwna zgodność zachowań, strojów, stropów za
bytkowych i ścian pamiętających Kopernika. Przesunięcie w czasie, chwilowe wejście w świecką liturgię obrzędu doktorskiego. Berła uniwersyteckie, woźni znani mi jeszcze z lat siedemdziesiątych, a wokół - wolna Rzeczpospolita. Poza
jurysdykcją PZPR. Kiedyś rządzili tu sekretarze POP, teraz wróciła prawowita
władza rektorów i patronów: św. Jana Kantego i św. Jadwigi Królowej. Czesław
Zgorzelski stał cierpliwie w czasie uroczystości, nie pomyślano, że należałoby
starszemu panu podsunąć fotel, a choćby i taboret, obity adamaszkiem, mar
nujący się w kącie. Nasz profesor był tutaj chyba najstarszy i choć uhonorowa
ny, zarazem przecież wystawiony na zbyteczne męki.
Po wyjściu z Collegium Maius, po zejśdu z kamiennych schodów, szliśmy
Jagiellońską ulicą, tą najdostojniejszą ze wszystkich ulic Jagiellońskich w Polsce, gdy stała się rzecz nieoczekiwana. Pani Irena, w lekkich pantofelkach, może
zmęczona podróżą, niewyczuwająca krakowskich nierówności, potyka się na
gle i w niespełna sekundę upada na kolana. Doskakujemy we dwóch, ale za
późno, otarta skóra, miąższ podpływa krwią. Męska obstawa bez refleksu. Na
szczęście woda była w pobliżu, w Collegium Novum, na portierni znajduje się
przylepiec. To zdarzenie wyjaśnia, dlaczego udają się przeważnie zamachy na
VIP-ów: bo zaskoczenie, bo szybkość zdarzeń ogromna.
Mimo widocznych cierpień, mimo stłuczenia, pani Sławińska chce pocho
dzić po Krakowie. Żadnego rozczulania się nad sobą. Przypomina słowa Iwasz
kiewicza, który pisał o tym mieście, że kto nie widział Krakowa w maju, ten
w ogóle ma nikłe pojęcie o pięknie architektury i miejsca. W czasie zwiedzania
zaułków - od reformatów po prezentki i kościół św. Tomasza - nasza seniorka
zapomina o bólu, poza ból wychodzi, bólu właściwie się wyrzeka. Jakby jej nie
dotyczył, lecz kogo innego. Ze zdumieniem widzimy to wyzwolenie, z kwadran
sa na kwadrans. Nieważne, ile cierpień się znosi. Ważne, że mimo wszystko
można osiągać zaplanowane cele. W tym wypadku - wszystkie sakralne. Święte
miejsca starego Krakowa. Zwiedzamy więc kościoły i przy tym jest chwila na
modlitwę. Bo co krok jakieś sanktuarium. Co krok obraz, rzeźba, jeśli nie
w nawie głównej, to w kaplicy. W ten sposób pośrednio uczczony zostaje Cze
sław Zgorzelski, drugi obok Sławińskiej filar kulowskiej polonistyki.
Gdy nad jeziorem wypoczywała po tamtych trudach autointerpretacji i auto
prezentacji, po pielgrzymce krakowskiej, wówczas na spacerze omawialiśmy
stan literatury miejscowej i polskiej oraz stan kultury w Trzeciej Rzeczypospo
litej. Oto wnioski: występuje jakieś niesprawiedliwe zepchnięcie pisarstwa na
margines życia, jakaś powierzchowność i zdawkowość nowej epoki, już bez
cenzury, ale i bez poważniejszych zobowiązań. Jest to raczej epoka lakierowa
nych okładek, inwazji czytadeł i kolorowych magazynów. Felietonistyka zaczęła
wypierać prozę. „Teraz sport przesłania młodzieży inne sprawy. Mniej czytają,
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tylko tyle, żeby zaliczyć egzaminy. Nastawiają się na rywalizację, na współza
wodnictwo. Refleksja się nie opłaca. Nie wiedzą, że współpraca jest stokrotnie
ważniejsza. Prześlizgnąć się przez kolokwia, egzaminy, «wszystko mieć z głowy».
Zanika, zdaje się, rzetelne i głębokie zamiłowanie do literatury” - mówiła.
Dni wakacyjne w Rogoźnie zaczynały się przeważnie od Mszy świętej
w kościele. Najpierw dzwoniono, jak to w zwyczaju. W dzień powszedni nie
było wielu wiernych. Pustawa nawa, kilka osób z kempingu, kilka „od sióstr”
(jak mówiono, mając na myśli szare urszulanki), ktoś z leśnej, niedalekiej
„KUL-onii”. Czasem autochton na rowerze albo pieszo. Msza bez organów,
skromna, prawie cała mówiona, jakby zapomniano śpiewu. Bez pompy, lecz
i tutaj coś kameralnego, co dobrze pasowało do wiejskich wakacji: zapach
igliwia, synogarlice wlatujące do kościoła, wróble gdzieś nad chórem, oswojo
ne z nowoczesną przestrzenią, prowadzące własne, ptasie życie ponad głowami
wiernych, ponad świętym tabernakulum. W tym wszystkim ofiarowanie Bogu
spraw uczelnianych, społecznych, światowych; odkrywanie sposobów działania
Opatrzności w historii, w teraźniejszości. Wspomnienie obowiązkowe Ojca
Świętego, o którym pani Sławińska sporo opowiadała przy popołudniowej
herbacie i truskawkach: spotkania w Watykanie albo w Castel Gandolfo, żarty
Jana Pawła II na temat różnych osobistości z KUL-u i z Polski, pytania Ojca
Świętego o ważne wydarzenia teatralne w kraju, wydarzenia wciąż bliskie
aktorowi dawnego Teatru Rapsodycznego.
Przed kościołem rosną w Rogoźnie bardzo stare drzewa, przeważnie lipy
i modrzewie. Gdy się wychodzi z wnętrza na słońce i lipcowe ciepło, te sędziwe
rośliny okazują się nagle pożądane. Cieniodajne. Pani Irena ostrożnie schodzi
po kamiennych stopniach. Za parę godzin, gdy wyczerpie swoje przedpołud
niowe pensum pisarskie, wyruszy na szerokie, lśniące wody Rogóźna. Zniknie
na długie kwadranse za granicą trzcin. W tym dziwnym, przezroczystym żywio
le, nad którym - gdzieś u początku świata - unosił się Duch Boży (jak czytamy
w Księdze Rodzaju). Co roku ktoś z nas, uczniów, przyjaciół, ludzi, z którymi
się zetknęła, będzie wypatrywał tej niewielkiej ciemnej plamki. Tak rysuje się
w oddali głowa pływaczki zmierzającej do bezpiecznej przystani. Jak to się
śpiewa w Godzinkach...? „O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących”.
Czekamy zawsze w tym samym miejscu: na drewnianym, lekko chyboczącym się pomoście, z którego dzieci skaczą wprost, na główkę. Oczywiście chla
pią, mocząc koc i rozłożony „Tygodnik Powszechny”. Dla pewności mamy przy
sobie lornetkę, wypróbowaną w wielu eskapadach żeglarskich i górskich. Mu
simy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ pani Irena odpłynęła nieco dalej. Jak
to kiedyś mówiła? „Na mnie trzeba trochę poczekać. Woda - moje szczęście,
moje zadośćuczynienie”.
Na podstawie dzienników lubelskich w Szczecinie, marzec 2004

M YŚLĄC OJCZYZNA..

Kazimierz WIERZYŃSKI

LITANIA NA MONTE CASSINO*

Pocoście przyszli
Naruszać ich sen,
Nad którym klęczy
I twarz w dłoni chowa
Dolorosa Mogilna,
Aniołowie ciągnący
Żałobny tren,
Opowieść bolesną
Od Lwowa
I Wilna?
- Krzywda nasza
Jest taka, jak ich,
Co się kładli na skały
Pod ogień i ołów:
Wygnaniśmy z domu,
Gdzie czarny wicher
Przewrócił świece
I podarł mszały
Zabitych deskami
Kościołów|
Umilkli I pochylili się.
Uklękli I zamyślili się
Pielgrzymujący aniołowie.

Wiersz z tomu Korzec maku (1951). Tekst na podstawie wydania: K. W i e r z y ń s k i , Poezje
zebrane, Londyn-Nowy Jork 1994, s. 443-445.
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Myśląc Ojczyzna...
I pochyliły się nisko
Skrzydła ich srebrne,
Ręce złocone,
Oczy doniebne
I modlą się razem
Pod twoją obronę,
Panie, co nosisz
Z tarniny koronę
Na umęczonej głowie.
I każdy wziął w rękę,
Jak dawniej w kościele,
Wstęgę z nutami
I skrzypce i smyczek
I rozpoczęli
Święci śpiewacy
Arię niebieską
Z polskich kantyczek.
I popłynęły modlitwy,
Pątnicze błagania,
Jak latem u nas
Pachnąca lipami
W niedzielę
Szemrze
Litania.
I szumiało po łąkach
I z pól wiało pszennych
I w ziemię zapadło
Głęboko, aż w sen ich
I szczęście się stało
I stała się zgroza
I przyszła matka
Ich, Dolorosa,
I kości w podglebiu
Ruszyły się śpiące,
Jedna i druga
I sto i tysiące,
I gniew szedł za gniewem
I wojsko za wojskiem
I nagle się wszystko

Myśląc Ojczyzna
Objęło tym śpiewem
I zbiegło się w górę
Wysoką urwistą
I ogniem spłonęło
I dokonało się
W śmierci i świecie
Straszliwe dzieło,
Zaklęcie.
Więc um ilkli I pochylali się
Nad poległymi. I zasłuchali się
Pielgrzymujący aniołowie:
Nie wołajcie nam już o krzywdzie,
Nie mówcie o naszym dziele,
Zaśpiewajcie nam zgrzebną litanię,
Jak pod lipami w chłopskim kościele.
O nowogródzkich kapliczkach,
0 leśnych jeziorach litewskich
Poszukajcie nuty w kantyczkach,
Poszukajcie w śpiewnikach niebieskich,
Jak pachnie podolskie konopie
1 w sadzie powidło jesienne,
Jak Dniestr przez jary się kopie,
Winnice jak grzeją się senne
I latem jak kwitnie tam len.
Poszukajcie tej nuty w kantyczkach,
Bo bez niej pod ciężką chwałą
Żałobny skamieniał nam tren
I serce nam skamieniało
A szczęścia przecież tu mało,
Bo bez niej dla nas jest tylko
Noc bardzo czarna
Południca cmentarna,
Drapieżny,
Wilczy,
Sen.
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Ks. Jacenty MASTEJ

PASCHA JEZUSA CHRYSTUSA
EKSPIACYJNO-ESCHATOLOGICZNĄ OFIARĄ
NOWEGO PRZYMIERZA

Pascha Jezusa Chrystusa należy do
centralnych wydarzeń historii Bożego
objawienia i zbawienia. Cała ziemska
egzystencja Syna Bożego, od Wcielenia
po Zmartwychwstanie, ma orientację
paschalną, a jej centrum stanowią męka,
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Już
w czasie Ostatniej Wieczerzy On sam
staje się nową Paschą i ustanawia nowe
Przymierze Boga z człowiekiem. Jezus
jest Barankiem paschalnym, ofiarowa
nym za grzechy, a Jego Ciało staje się
pokarmem człowieka w doczesności
oraz zadatkiem na życie wieczne. Zbli
żająca się śmierć na krzyżu w sposób sa
kramentalny uobecniona zostaje przez
przemianę chleba w Ciało Jezusa i wina
w Jego Krew. Ofiarując Apostołom swo
je Ciało jako pokarm i swoją Krew jako
napój, Chrystus wprowadza ich w miste
rium Ofiary, w której na Kalwarii złoży
samego siebie. Wydanie Ciała i przelanie
Krwi nadaje śmierci Jezusa charakter
odkupieńczy. W wydarzeniach paschal
nych Jezus wyraźnie nawiązuje do starotestamentowej paschy, jednak Jego ofia
ra przewyższa i zastępuje ofiary Starego
Testamentu: w nowym Przymierzu sam
wcielony Syn Boży staje się Ofiarą zło
żoną Bogu. Ustanowiona przez Jezusa
w czasie Ostatniej Wieczerzy Ofiara eu

charystyczna zgodnie z Jego wolą ma
być z wiarą sprawowana w Kościele:
„to czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22,
19). Jezus włącza zatem Apostołów do
swojej Ofiary i poleca, aby ją sprawowali
dla zbawienia ludzi. Jezusowa ofiara jest
sakramentalnie uobecniana w Eucharys
tii, podczas której Ciało i Krew wyrażają
zbawcze misterium Chrystusa.
Podczas Ostatniej Wieczerzy Apos
tołowie są świadkami zawarcia nowego
Przymierza, które ostatecznie zostaje
wypełnione w Ofierze krzyżowej. Jed
nak już w Wieczerniku jest ono antycy
pacyjnie wyrażone i faktycznie dokona
ne przez przemianę chleba w Ciało Je
zusa Chrystusa i wina w Jego Krew: „to
jest moja Krew Przymierza” (Mt 26, 28;
Mk 14, 24); „Kielich ten jest Nowym
Przymierzem” (1 Kor 11, 25; por.
Łk 22, 20). W ustanowieniu nowego
Przymierza Jezus wyraźnie nawiązuje
do przymierza synajskiego. Pośredni
kiem między Bogiem i ludem nie jest
już jednak Mojżesz, lecz Syn Boży Jezus
Chrystus (por. Hbr 8,6; 12,24), i to właś
nie w Jego osobie dokonało się zawarcie
doskonałego Przymierza. Jezus jako
Bóg-Człowiek reprezentuje strony, mię
dzy którymi zostało ono zawarte: Boga
w naturze Boskiej i ludzkość przez na
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turę ludzką. Nowe Przymierze, podobnie
jak przymierze na Synaju („oto krew
przymierza” ~ Wj 24,8), zostało przypie
czętowane krwią. Krew nowego Przy
mierza nie jest jednak krwią zwierząt,
ale Krwią Syna Bożego. Podobnie jak
na Synaju przymierze zostało potwier
dzone złożeniem ofiary, tak na krzyżu
Jezus składa Ojcu ofiarę z samego siebie.
Ofiara ta - sakramentalnie ustanowiona
podczas Ostatniej Wieczerzy i perma
nentnie składana przez Kościół - staje
się fundamentem nowego Przymierza.
Dla wierzących w Chrystusa wyda
rzenia paschalne są źródłem, z którego
wypłynęło chrześcijaństwo i w którym
permanentnie się ono rodzi, odradza
i umacnia. Mając to na uwadze, z radością
należy odnotować nową publikację książ
kową z zakresu teologii biblijnej, ukazu
jącą ofiamiczy charakter paschy Jezusa
w kontekście historiozbawczym: Pascha
Jezusa odpowiedzią Boga na grzech
świata. Eschatologiczna Ofiara Ekspiacji
i nowego Przymierza1. Autor publikaqi,
ksiądz profesor Henryk Witczyk, jest kie
rownikiem Katedry Teologii Biblijnej
Nowego Testamentu w Instytucie Nauk
Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, redaktorem naczelnym
kwartalnika homiletycznego „Współ
czesna Ambona”, a także wykładowcą
Starego Testamentu w seminariach du
chownych w Kielcach i w Lublinie.
Najnowsza książka księdza Witczyka zawiera prezentację biblijnego mode
lu ofiary w świetle współczesnych badań
historyczno-literackich i egzegetycznych, z zachowaniem wymogu uwzględ

niania ciągłości historiozbawczej. Uka
zując paschę Jezusa jako Ofiarę, autor
książki przeciwstawia się pojawiającym
się we współczesnej literaturze egzege
tyczno-teologicznej poglądom biblistów,
którzy odchodząc od biblijnego rozu
mienia Paschy, zastępują tezę o ofiami
czym charakterze śmierci Jezusa na
krzyżu ideą daru. Zdaniem księdza Witczyka „biblijnej kategorii ofiary nie spo
sób [...] sprowadzić do pojęcia daru”
(s. 111). W omawianej publikacji, opie
rając się na najnowszych osiągnięciach
egzegezy biblijnej tekstów, w których
mowa jest o ofiarach starotestamento
wych i o ofierze Jezusa, autor dokonuje
interpretacji paschy Jezusa z uwzględ
nieniem specyfiki historii zbawienia.
Ks. H. Witczyk nie unika stawiania
trudnych pytań (por. s. 28n.). Odpowia
dając zaś na nie, konsekwentnie realizu
je przyjętą przez siebie zasadę: „Odpo
wiedzi na trudne pytania najlepiej szu
kać w samej Biblii. Trudne miejsca Pi
sma Świętego najlepiej wyjaśniają teksty
paralelne oraz umiejscowienie ich na tle
całego procesu Objawienia” (s. 28). Pro
wadzone przez autora rozważania są
głęboko zakorzenione w Biblii - wysu
wane tezy uzasadniane są zawsze w opar
ciu o teksty biblijne. Prezentowane stu
dium obejmuje wstęp, osiem rozdziałów,
zakończenie, przypisy i bibliografię.
Strukturę monografii o Ofierze eschato
logicznej ekspiacji i nowego Przymierza
wyznaczają zasadnicze etapy historii
zbawienia.
Pierwszy rozdział studium ukazuje
miłosierdzie i gniew Boga względem lu
du Przymierza jako podstawę kultu
ofiamiczego,
gdyż
one
pozwalają
tak
ca
1
Ks. H. W i t c z y k, Pascha Jezusa odpo
łemu ludowi, jak i jednostce wyzwalać się
wiedzią Boga na grzech świata. Eschatologicz
z grzechów. Autor dokonuje analizy po
na Ofiara Ekspiacji i nowego Przymierza, Wy
dawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 452.
staw i zarazem działań Boga, ukazując
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korelację między Bożym gniewem a Bo
żym miłosierdziem. Gniew Boży jest wy
razem Bożej miłości, niezgody na to, aby
lud wybierał zło; jest on wezwaniem, aby
lud na nowo odkrył Boży dar miłości,
dlatego „narastający w Bogu gniew je
szcze bardziej rozpala miłosierdzie”
(s. 44). Miłosierdzie jest nieskończone,
gniew zaś ma ściśle określony czas trwa
nia oraz ograniczony zasięg osobowy.
W tej części pracy czytelnik może odna
leźć starotestamentowe podstawy kultu
miłosierdzia Bożego, które przejawiało
się w przebaczeniu grzechów i uzdrowie
niu grzesznika, jak również w obdarowa
niu go wszelkimi dobrami. W akcie kultu
ofiamiczego jednak nie ofiary składane
przez ludzi uśmierzają gniew Boga, lecz
Bóg w miłosierdziu swoim wychodzi na
przeciw ludowi uwikłanemu w grzech
i umożliwia mu powrót do życia w blis
kości ze sobą. Tym samym każda ofiara
jest znakiem hojnego miłosierdzia Boga
względem ludu, a grzesznik, który dzięki
miłosierdziu Boga otrzymał błogosła
wieństwo przebaczenia, uczestniczy
w kulcie ofiamiczym jako podmiot bło
gosławiący Boga.
W drugim rozdziale książki ksiądz
Witczyk przedstawia historiozbawczą
i teologiczną koncepcję kultu ofiamicze
go, jaka wyłania się z najstarszych tek
stów Pięcioksięgu, ukazuje sens Prawa
kultowego, a zwłaszcza Prawa dotyczą
cego ofiary ekspiacyjnej. Najgłębszy
sens kultu ofiarniczego wiąże się z wew
nętrzną postawą Izraela jako narodu
wybranego, a także z postawą poszcze
gólnych osób składających Bogu ofiary.
Kult ten jest wyrazem wielkodusznej
i wiernej miłości do Boga Przymierza.
Izrael za pośrednictwem składanych
ofiar wchodzi w ścisły kontakt z Bogiem.
Ołtarz i składane na nim ofiary, będąc
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miejscem teofanii, są darem Boga dla
ludu, służą budowaniu wspólnoty oraz
wyrażają ekspiację. Przeprowadzona
przez autora książki analiza tekstów bib
lijnych pozwoliła ustalić, że ofiara speł
niała następujące funkcje: jednała grzesz
nika z Bogiem (odbudowując zarazem
więź przymierza), odnawiała życie czło
wieka zagrożone przez grzech, ocalała
zastępczo życie grzesznika (przez zabi
cie zwierzęcia ofiarnego) oraz oczy
szczała świątynię i kraj z wrogich Przy
mierzu sił zła wyzwolonych przez
grzech. Ekspiacja dokonywała się z regu
ły poprzez zastępczą śmierć zwierzęcia.
Ksiądz Witczyk wyjaśnia sens takiej
śmierci zwierzęcia ofiarnego: „można
powiedzieć, że tym, co człowiek Starego
Testamentu ofiaruje Bogu, nie jest zwie
rzę, ale jego własne, oczyszczone z wszel
kiego zła, nowe, zgodne z wolą Boga ży
cie. Krew zwierzęcia je symbolizuje”
(s. 94). Kult ofiarniczy służył uobecnie
niu i pogłębieniu więzi Przymierza mię
dzy Bogiem a ludem, która nacechowa
na była bezgraniczną miłością Boga oraz
nieustannie powracającą niewiernością
ludu.
Celem rozdziału trzeciego książki
Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na
grzech świata jest ukazanie hebrajskiego
sposobu myślenia teologicznego o eks
piacji, które stoi za rozbudowanym ry
tuałem wielkiego Dnia Ekspiacji. W roz
dziale tym czytelnik znajdzie gruntowną
analizę historyczno-literacką oraz egze
getyczno-teologiczną starotestamentowego orędzia o ekspiacji. Pośród wszyst
kich rytów ekspiacyjnych w orędziu tym
centralne miejsce zajmuje ofiara ekspiacyjna. Ksiądz Witczyk wnikliwie analizu
je teksty dotyczące ofiary ekspiacyjnej,
uwzględnia środowisko historyczno-kulturowe, w którym teksty te powstawały,
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oraz mentalność ich adresatów. Udziela
jąc odpowiedzi na pytanie o istotę biblij
nej ekspiacji, stwierdza, iż celem składa
nia Bogu ofiar było uwolnienie człowie
ka od brzemienia grzechów i win, uchro
nienie go od śmierci i pojednanie z Bo
giem, a nie - jak często twierdzono przebłaganie zagniewanego Boga. Oso
bą dokonującą aktu ekspiacji nie jest
grzesznik, ale miłosierny Bóg, który
chce pojednać grzesznika ze sobą. Stąd
ofiara ekspiacyjna nie jest ofiarą prze
błagalną, ale jednoczącą, gdyż przez
nią Bóg usuwa grzechy, które zerwały
więź jedności między Nim a ludem Przy
mierza. Ksiądz Witczyk podkreśla, że
w rycie składania ofiary ekspiacyjnej
ważne są następujące elementy: utożsa
mienie żertwy ofiarnej z grzechem skła
dającego ofiarę (znakiem tego utożsa
mienia był na przykład gest wyciągnięcia
ręki przez kapłana nad głową zwierzęcia
ofiarnego), spalenie na ołtarzu całopa
leń tłuszczu (wraz z organami otoczony
mi tłuszczem) zwierzęcia oraz ryt krwi.
Krew, symbolizując źródło życia, w geś
cie naznaczenia rogów ołtarza oznaczała
zastępcze ofiarowanie życia zwierzęcia:
Pan Bóg, otrzymując życie zwierzęcia
zamiast życia grzesznika, uwalniał czło
wieka od niszczącej siły grzechu. Zau
ważmy jednak, że „krew na ołtarzu nie
jest darem dla Boga! Przeciwnie, jest Je
go darem dla ludu Przymierza” (s. 142).
Trwanie narodu izraelskiego w przymie
rzu z Bogiem było zatem możliwe tylko
dzięki działaniu Boga.
W rozdziale czwartym swojej książki
ksiądz Witczyk analizuje relację między
opisami męki i śmierci starotestamento
wego Sługi Pańskiego a Jezusowym ob
jawieniem eschatologicznej ekspiacji i no
wego Przymierza. Męka i śmierć Sługi
Pańskiego (por. Iz 52,13 - 53,12) stano

wi historiozbawczy model ekspiacji i ma
taki sam skutek jak ofiara ekspiacyjna usuwa zatem grzechy i uwalnia od nich
tego, kto spełnia ryt ekspiacyjny (por.
s. 159). Szczegółowa analiza egzegetycz
no-teologiczna pieśni o Słudze Pańskim
ukazuje cel, jaki Sługa osiąga poprzez
swoje cierpienie i śmierć. Celem tym jest
uzdrowienie ludu i naprawienie szkód
wyrządzonych przez grzech. Ofiara ta
ma zatem walor ofiary reparacyjnej, po
nieważ odbudowuje i odnawia zniszczo
ne przez grzech przymierze ludu z Bo
giem - jest czynem ekspiacji i reparacji.
Godne podkreślenia jest, że męka
i śmierć Sługi mają charakter zastępstwa
i reparacji, gdyż ekspiacja dokonuje się
przez oddanie życia „za” (czyli „za
miast”, „w miejsce”) oraz „dla” Izraela.
Ten model ekspiacyjno-reparacyjny uka
zany w proroctwie Deutero-Izajasza zos
taje przez Jezusa odniesiony do Jego
własnej męki i śmierci, co staje się szcze
gólnie widoczne, gdy w czasie Ostatniej
Wieczerzy mówi On o przelaniu swojej
Krwi i o zawarciu Przymierza („To jest
moja Krew Przymierza, która za wielu
będzie wylana” - Mk 14, 24; por. Iz 53,
10-12). Dokonana przez księdza Witczyka analiza tekstów nowotestamentowych
(por. 1 Kor 15,3b-5; Rz 3,25) pozwoliła
na sformułowanie wniosku, że prawspólnota chrześcijańska postrzegała krzyż
Chrystusa jako wypełnienie proroctwa
0 ekspiacyjno-reparacyjnym cierpieniu,
śmierci i wywyższeniu Sługi Pańskiego.
Śmierć Jezusa jest eschatologiczną
ofiarą ekspiacyjną, która - złożona
w konkretnym momencie historii zba
wienia - ma charakter ponadczasowy
1 jest wydarzeniem nieustannie aktual
nym dla każdego człowieka. W rozdziale
piątym swojej książki ksiądz Witczyk ba
da te teksty Pawłowe, w których Apos
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toł z całą precyzją myślenia historiozbawczego i teologicznego mówi o krzyżu
Chrystusa jako o permanentnej i escha
tologicznej ofierze ekspiacyjno-reparacyjnej (por. Rz 3, 25-26; 2 Kor 5, 21;
Ga 3, 13). Precyzyjna analiza tekstów
św. Pawła upoważnia do stwierdzenia,
że ustanowionym przez Boga „miejs
cem” ekspiacji (gr. hilasterion) jest Je
zus Chrystus. Człowiek, który przez wia
rę łączy się z ukrzyżowanym Synem Bo
żym i zadaje w sobie śmierć „człowieko
wi grzechu” (2 Tes 2, 3), z przeklętego
(por. Ga 3, 13) staje się sprawiedliwy
(por. 2 Kor 5, 21). Św. Paweł ukazuje
sens Jezusowej paschy za pomocą
ugruntowanego w tradycji kultu ofiamiczego modelu zbawienia przez śmierć.
Chrystus na krzyżu jest Ofiarą ekspiacyjną składaną dla nas, reprezentantem
człowieka grzesznego na mocy Jego
udziału w ludzkiej naturze. Jak Chrystus
utożsamił się z człowiekiem, tak czło
wiek musi się z Nim utożsamić, aby
ofiarniczo-ekspiacyjny sposób przeży
wania życia w ciele (por. 1 Kor 15, 44)
stał się dla człowieka drogą do zmar
twychwstania w Chrystusie („zmar
twychwstanie to wyrasta ze śmierci” s. 213).
Po wykazaniu, że zarówno sam Je
zus, jak i przedstawiciele najstarszej tra
dycji apostolskiej dostrzegali w śmierci
Mesjasza na krzyżu ofiarę ekspiacyjno-reparacyjną, umieszczając ją w kontekś
cie cierpienia i śmierci Sługi Pańskiego,
a także rytu ofiary ekspiacyjnej składa
nej w Dniu Ekspiacji, ksiądz Witczyk po
dejmuje próbę dotarcia do Jezusowej
wizji śmierci jako Ofiary. W tym celu
w kolejnym rozdziale swojego studium
przeprowadza analizę tekstów ustano
wienia Eucharystii w zakresie historii re
dakcji, tradycji i historii form przekazów
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o Ostatniej Wieczerzy. Wnikliwy namysł
pozwolił z dużym prawdopodobień
stwem wskazać słowa, które wypowie
dział Jezus „tej nocy, której został wyda
ny” (1 Kor 11,23), oraz ustalić, jakie ges
ty wówczas wykonał. Zbadanie znaczeń
terminów „Ciało” i „Krew” oraz sensu
zwrotów „wydane” i „wylana” stało się
pomocne w ukazaniu radykalizmu, z ja
kim Jezus ofiaruje samego siebie. Pod
czas Ostatniej Wieczerzy On sam obja
wia, że Jego pascha jest Ofiarą eschato
logicznej ekspiacji i nowego Przymierza.
Z woli Chrystusa ustanowiona w Wie
czerniku, a dokonana na krzyżu Ofiara
eschatologicznej ekspiacji, odpuszczenia
grzechów i nowego Przymierza uobecnia
się w Kościele i pozostaje w służbie per
manentnej eklezjogenezy2.
Dokonana w rozdziale siódmym
analiza paschy Jezusa w świetle Listu
do Hebrajczyków (por. rozdz. 8-9) po
zwala księdzu Witczykowi odpowie
dzieć na wiele ważnych pytań postawio
nych we „Wstępie” do jego książki (por.
s. 25), a dotyczących starotestamentowego kultu ofiarniczego, ekspiacyjnej
ofiary Arcykapłana nowego Przymierza
oraz możliwości udziału w niej ludu
Przymierza na przestrzeni wieków. Pod
jęty wysiłek badawczy prowadzi do jed
noznacznego stwierdzenia: „Pascha Je
zusa - Jego męka, śmierć i zmartwychw
stanie - ma walor Ofiary” (s. 320), a sam
Jezus jest Arcykapłanem nowego Przy
mierza. Paschalna ofiara Jezusa, jako
ofiara eschatologicznej ekspiacji, jest za
razem ofiarą ustanawiającą nowe Przy
mierze. Według Listu do Hebrajczyków
Pascha Chrystusa jest wydarzeniem,
które oznacza pełnię ofiary kultycznej,
2
Por. J a n P a w e ł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, nr 21-25.
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a tym samym zastępuje kult starotestamentowy. Kult ten, jako niedoskonały,
nie mógł ustanowić doskonałego Przy
mierza, dlatego zostało ono zawarte
w Doskonałym Pośredniku, Jezusie
Chrystusie. W Ofierze nowego Przymie
rza oczyszczenie dokonuje się na mocy
krwi Chrystusa. Z Ofiary nowego Przy
mierza wyrasta nowy Przybytek - jest
nim zmartwychwstałe ciało Jezusa,
w którym wierzący mają śmiały przystęp
do Ojca (por. Ef 3,12). Ofiara Jezusa ma
także charakter eschatyczny, inauguruje
bowiem czasy ostateczne. Dzięki niej
i w niej wierzący w Chrystusa już „tu
i teraz” są uczestnikami rzeczywistości,
którą w pełni otrzymają po śmierci.
Eschatologiczna Ofiara ekspiacji
i nowego Przymierza została złożona
przez Jezusa „raz na zawsze” i perma
nentnie stanowi drogę zbawienia dla
wierzących. Rozdział ósmy książki księ
dza Witczyka poświęcony jest określe
niu, w jaki sposób zbawcza ofiara Jezusa
wywiera wpływ na ludzi, na ich życie do
czesne i wieczne. W świetle Listu do He
brajczyków (por. rozdz. 10-13) ofiara
Chrystusa całkowicie usuwa grzech i wi
nę, ponieważ przemienia człowieka, uś
więca go i udoskonala, uzdalniając do
nowej relacji z Bogiem - otwiera mu do
stęp do Boga „przez krew Jezusa”
(Hbr 10,19). Pascha Chrystusa jest wy
darzeniem, które w radykalny sposób
zmienia sytuację człowieka. Udział
w Ofierze nowego Przymierza oparty
jest na osobowej więzi chrześcijanina
z Jezusem, wyrażonej przez wiarę, na
dzieję i miłość. Autor Listu do Hebraj
czyków podkreśla, że permanentne
uobecnianie się Ofiary eschatologicznej
ekspiacji ma miejsce w sakramencie
Chrztu, Eucharystii i w posłudze przeło
żonych wspólnot chrześcijańskich.

Analizy zawarte w książce Pascha
Jezusa odpowiedzią Boga na grzech
świata zostały doskonale udokumento
wane przez odwoływanie się ich autora
zarówno do tekstów biblijnych, jak rów
nież do współczesnej literatury biblijnej
i teologicznej. Większość badanych tek
stów Pisma Świętego ksiądz Witczyk
przytacza w brzmieniu oryginalnym
(w językach hebrajskim lub greckim)
i sam dokonuje ich tłumaczenia. Nieste
ty, przypisy zamieszczono na końcu
książki, co czytelnikowi nieco utrudnia
korzystanie z nich w czasie lektury pra
cy. Szkoda również, że w omawianej pu
blikacji zabrakło indeksów (osobowego
i rzeczowego). Ponieważ książka jest
bardzo pokaźnym studium, dlatego cen
ną inicjatywą byłoby zebranie najważ
niejszych tez (co autor czyni w zakończe
niu) i opublikowanie ich w książce o cha
rakterze popularno-naukowym.
Wartość omawianego studium pod
nosi fakt, że jego kutor nie tylko prze
prowadza systematyczny i fachowy wy
kład, ale na kanwie wykładu zamieszcza
też cenne uwagi na temat korzystania
z tekstów biblijnych przez egzegetów
i teologów w sposób, który nie defor
muje sensu przekazu biblijnego (por.
s. 52, 61, 96, 111). Autor wskazuje na
najczęstsze powody wypaczeń w inter
pretacji tekstów biblijnych przez teolo
gów oraz formułuje cenną wskazówkę
metodologiczną: „Interpretacja każde
go tekstu Biblii musi być przeprowa
dzona zgodnie z zasadami hermeneuty
ki i opierać się na rzetelnych argumen
tach natury filologicznej, literackiej (ga
tunek; Sitz im Leben; struktura) i egze
getyczno-teologicznych (miejsca paralelne; przesłanie całego dzieła; zasada
jedności i rozwoju Objawienia w ST
i NT)” (s. 61).
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Przeprowadzona tu prezentacja
książki ks. prof. Henryka Witczyka
wskazuje, że teologia wzbogaciła się
o potrzebną i cenną publikację, zawiera
jącą rozważania głębokie, osadzone
w kontekście historyczno-społecznym
oraz w kontekście całego Objawienia.
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Lubelski biblista, realizując trudne za
danie, wykazał się wielkim profesjona
lizmem, dużą erudycją i doskonałą
orientacją w zakresie poruszanej proble
matyki. Dobrze opracowana strona re
dakcyjna książki i twarda oprawa są jej
dodatkowym walorem.
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Agnieszka LEKKA-KOWALIK

POWSTRZYMAĆ KASKADĘ

Wojciech Chudy, filozof pracujący
w Instytucie Pedagogiki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, stawia swo
im badaniom nad kłamstwem jako feno
menem zła1zadania nie tylko teoretycz
ne, ale i praktyczne. Kłamstwo - twier
dzi Chudy - „jest bodaj najbardziej roz
powszechnionym przejawem zła w życiu
ludzkim” (s. 8), a „w zestawieniu z roz
poznaną naocznie prawdą dotyka nas
jaskrawość jego antywartościowości.
[...] Kłamstwo zagraża człowiekowi, de
prawuje go, psuje jego życie i kulturę”
(tamże). Mało jednak wiemy o kłam
stwie. Kłamiemy i jesteśmy okłamywani,
ale towarzyszy temu raczej reakcja emo
cjonalna niż namysł poznawczy. Po
trzebna jest zatem całościowa teoretycz
na refleksja nad fenomenem kłamstwa.
Racjonalny namysł nad kłamstwem jest
o tyle trudny, że wszechobecność kłam
stwa spowodowała jego uzwyczaj n i e n i e i swoistą znieczulicę moralną:
„Nierzadko spotyka się wzruszenie ra
mion jako reakcję na ujawnione kłam
1 W. C h u d y, Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społe
czeństw, Oficyna Wydawnicza Volumen, War
szawa 2003, ss. 564, bibliografia, indeks osobo
wy i rzeczowy.

stwo. Coraz częściej kłamie się bez żena
dy, a kłamcę traktuje pół żartem, po
błażliwie, jak postać dobrze znaną i zwy
czajną” (s. 9). Tymczasem, twierdzi au
tor, „Kłamstwo nie jest czymś zwyczaj
nym! Jest aktem n i e z wy c z a j n y m
(podkr. - W. Ch.), gorszącym i szokują
cym. Musimy - jest to jedno z naszych
pierwszych zadań - przywrócić świado
mość zła kłamstwa i nienaturalności, tak,
w pewnej mierze nienormalności, czło
wieka kłamiącego” (s. 9). Mocne to sło
wa, zwłaszcza dziś, gdy ogłasza się, iż
każdy ma własną prawdę, gdy kłamcy
zostają prezydentami, a obywatele wie
rzący w wyborcze deklaracje polityków
są oskarżani o głupotę i naiwność.
Wydaje się, że autor postrzega swoje
badania jako wkład w pr o c e s o d 
kł amywani a naszej kultury, podda
nia jej - wedle jego własnych słów „prawdziwościowej terapii” (s. 8). Książ
ka ma być głosem sprzeciwu wobec po
stawy zobojętnienia i atmosfery cichej
aprobaty dla kłamstwa, jak słusznie bo
wiem podkreśla Chudy - „«uzwyczajnienie» kłamstwa to początek końca praw
dziwie ludzkiej kultury” (s. 9).
Wymiar praktyczny refleksji nad fe
nomenem kłamstwa nie podważa jej
teoretycznej doniosłości: już dawno zau
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ważono, że nie ma nic bardziej praktycz
nego niż dobra teoria. Nie chodzi jednak
0 teorie psychologiczne, socjologiczne
lub lingwistyczne, opisujące motywy,
przejawy czy sposoby wyrażania kłam
stwa, lecz o zrozumienie i wyjaśnienie
kłamstwa, które koniec końców okazuje
się problemem człowieka: „jego zdol
ności poznawczych [...], poczucia włas
nej godności i godności drugiego czło
wieka, całej hierarchii wartości, wreszcie
jego wrażliwości na relacje i więzi spo
łeczne” (s. 12). Innymi słowy, celem jest
dotarcie do istoty kłamstwa - a to już jest
zadanie filozofii, i to filozofii rozumianej
klasycznie, jako dyscyplina odkrywają
ca, czym jest ten oto byt, i wyjaśniająca
go w świetle ostatecznych racji, sięgają
cych struktury metafizycznej bytu jako
bytu.
Rozważania Chudego, zarówno co
do formy, jak i co do treści, lokują się
wyraźnie w tradycji filozofii klasycznej
1fenomenologizującej filozofii praktycz
nej, do której należały także prace Ka
rola Wojtyły. Przedmiotem analiz Chu
dego jest kłamstwo jako akt ludzki,
a więc pewien byt, nie zaś pojęcie czy
znaczenie terminu, co często ma miejsce
we współczesnej filozofii. Strukturę
książki wyznaczają trzy klasyczne pyta
nia filozoficzne: Jakie jest kłamstwo?
Czym jest? Dlaczego jest takie, jakie jest
i dlaczego w ogóle jest? Rozważania
uzupełnia historyczny przegląd stano
wisk co do istoty kłamstwa.
Książkę otwiera „Wprowadzenie”,
gdzie autor wskazuje racje, które skłoni
ły go do zajęcia się fenomenem kłam
stwa, oraz „Prolog”, w którym rozważa
on różne koncepcje prawdy, broniąc
prymatu klasycznego jej rozumienia ja
ko zgodności myśli i rzeczy. Część pierw
sza pracy, zatytułowana „Fenomenolo
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gia kłamstwa”, jest próbą w miarę kom
pletnego opisu tego zjawiska, która uj
muje strukturę, dynamikę, typy oraz
dziedziny występowania kłamstwa, ze
szczególnym podkreśleniem jego języ
kowego wymiaru i negatywnej roli w ko
munikacji. Część ta kończy się rozdzia
łem, w którym autor zmierza do podania
istotowej definicji kłamstwa. Część dru
ga poświęcona jest historii filozofii
kłamstwa, od Platona do J. Derridy,
przy czym stanowi ona nie tylko prezen
tację stanowisk, ale także ich krytykę
z punktu widzenia wyznaczonego anali
zami zawartymi w pierwszej części książ
ki. Część trzecia, najobszerniejsza, nosi
tytuł „Kłamstwo a człowiek” i zawiera
próby wyjaśnienia kłamstwa przez od
wołanie się do struktury ontycznej czło
wieka (w tym sumienia) oraz do istoty
prawdy rozumianej jako zgodność myśli
z rzeczą, jak również próbę wskazania
miejsca kłamstwa w horyzoncie wartości
i uzasadnienia absolutnego zakazu kła
mania. W ramach tej części jeden z roz
działów poświęcony jest także teologii
kłamstwa: grzechowi kłamstwa, jego
destrukcyjnym skutkom, pysze jako
źródle kłamstwa i łasce przebaczającej
miłości. „Zakończenie otwarte. Czło
wiek - kłamstwo - społeczeństwo”, po
święcone społecznemu wymiarowi
kłamstwa, ma być wprowadzeniem do
zapowiedzianego przez autora drugiego
tomu pracy. Aneks, zatytułowany
„Wielkie kłamstwa”, zawiera opis ośmiu
przypadków kłamstwa, przy czym zna
lazły się w nim zarówno te powszechnie
znane kłamstwa publiczne, jak afera
Watergate czy sprawa wykształcenia
Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i te
prywatne, na przykład kłamstwo lekarza
ukrywającego przed pacjentem niepo
myślną diagnozę. Tytuł „Aneksu” ma
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podkreślić, iż bez względu na to, czy
kłamstwo jest wydarzeniem ogólnoświa
towym i historycznie doniosłym, czy też
jest ono zdarzeniem prywatnym i szybko
zapomnianym, zawsze pozostaje wiel
kim problemem, gdy postawimy je w jas
nym świetle moralności. Książkę uzu
pełniają obszerna bibliografia oraz in
deks osobowy i rzeczowy, w którym
Chudy oddaje sprawiedliwość - i jest to
godna podkreślenia i naśladowania inte
lektualna uczciwość - wkładowi, jaki
w treść książki wnieśli jego studenci,
uczestnicy prowadzonego przez wiele
lat seminarium o kłamstwie.
Książka Filozofia kłamstwa należy
do filozofii klasycznej nie tylko od stro
ny metodologicznej, ale i od strony treś
ciowej. Na szczególną uwagę zasługują
cztery kwestie. Pierwsza z nich dotyczy
prawdy i jej roli w poznaniu i życiu czło
wieka. Książka jest wielką obroną za
równo istnienia, jak i poznawalności
prawdy rozumianej jako adekwatność
rzeczy i umysłu. Uznanie poznawalności
prawdy jest warunkiem koniecznym
uznania istnienia fenomenu kłamstwa.
Rozpatrując kłamstwo, musimy bowiem
założyć, iż kłamca zna prawdę. Trzeba
mieć wiele odwagi, aby bronić tych tez
w dzisiejszym postmodernistycznym i re
latywistycznym świecie prawd pisanych
przez małe „p”.
Druga kwestia łączy się z ostatecz
nym wyjaśnieniem kłamstwa przez od
wołanie się do struktury ontycznej czło
wieka. Nie zrozumie się kłamstwa twierdzi Chudy - bez wskazania na oso
bową strukturę człowieka jako bytu wy
posażonego w rozum i wolną wolę;
„przewrotności” kłamstwa nie zrozumie
się bez uznania prawdy za przedmiot for
malny rozumu, a dobra - za przedmiot

formalny woli. Chudy ukazuje, jak w ak
cie kłamstwa odsłaniają się potencjalności człowieka: kreatywność, wyobraźnia,
zdolności poznawcze i wolitywne, cała
aktywność umysłowa. Kłamstwo jest jed
nakże złem. Co jest zatem źródłem owe
go zła? Chudy - przywoławszy szereg
psychologicznych i socjologicznych wy
jaśnień - ostatecznie ukazuje kłamstwo
jako grzech, którego źródłem jest ludzka
pycha, owo „nie będę służył”. Ostatecz
nie to Bóg - Osoba miłująca - uwalnia
człowieka od grzechu. Niebagatelna to
rzecz przywołać Boga w rozważaniach fi
lozoficznych, bo o Bogu - takjak i o praw
dzie czy o naturze człowieka - niechętnie
się dzisiaj mówi. O grzechu zresztą bodaj
jeszcze mniej.
Trzecią ważną kwestią w omawianej
książce jest definicja kłamstwa. Jednym
z celów rozważań - wedle własnych słów
autora - jest urobienie istotowej defini
cji kłamstwa. We fragmencie zatytuło
wanym „Dwie definicje” Chudy podaje
dwie formuły, które jego zdaniem wy
czerpują istotę kłamstwa: „Kłamstwo
to wypowiadanie rzeczy we własnym
przekonaniu fałszywych” (s. 110) oraz:
„Kłamstwo to świadome wprowadzanie
kogoś w błąd” (tamże), i zarazem stwier
dza, że „nie stawiamy sobie za zadanie
wyznaczenia jedynej definicji kłamstwa”
(s. 111). Podejście to rozczarowuje czy
telnika, tym bardziej, że w poprzednich
rozdziałach Chudy wyraźnie pokazał, iż
powyższe definicje - przywołujące sfor
mułowania św. Augustyna i św. Toma
sza, a także spór tych filozofów o istotę
kłamstwa - nie ujmują pewnych waż
nych aspektów kłamstwa.
Tymczasem wydaje się, że autor
podał jednak własną definicję istotową
kłamstwa jako aktu osoby, niezależnie
od tego, że można oczywiście definiować
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kłamstwo w rozmaitych aspektach.
W półstronicowym akapicie Chudy wy
jaśnia po pierwsze, iż dziedziną istotną
kłamstwa jest ludzka s u b i e k t y w 
ność, kłamstwo bowiem zależy wyłącz
nie od intencji człowieka; nie zależy na
tomiast od tego, czy podmiot zafałszo
wuje rzeczywistość, czy zafałszowuje on
tylko własne wyobrażenie o rzeczywis
tości, ani też od tego, czy istnieje realny
okłamywany i czy da się on okłamać. Po
drugie zaś autor podkreśla, iż kolejnym
istotnym elementem kłamstwa jest
n i e z g o d a jednostkowego podmiotu
na zastaną rzeczywistość i chęć jej zmia
ny na płaszczyźnie poznawczej. Choć
sformułowania dotyczące czystej su
biektywności czy niezgody jako elemen
tów kłamstwa są nieco skomplikowane,
wydaje się, że w tym właśnie akapicie
autor zawarł implicite definicję istotową
kłamstwa, którą należy uznać za central
ną dla całych rozważań. Wydobądźmy
więc tę definicję: kłamstwo jest to akt
ludzkiego buntu przeciwko obiektywne
mu porządkowi rzeczy, poprzez który to
akt podmiot mocą własnej woli chce dla siebie lub (i) dla innych - ustanowić
nie-p w miejsce poznanego przez siebie
p (por. s. 111).
Ujawnieniu charakteru tego aktu
służy odwołanie do rozwijanej przez T.
Stycznia tezy o wiążącej mocy prawdy:
„Com sam stwierdził, temu nie wolno mi
zaprzeczyć” (cyt. za: s. 315). Teza ta gło
si, że każdy sąd - będący przecież na
szym własnym sądem - nawet na naj
błahszy temat, ma zarazem wymiar deskryptywny i normatywny. Poznając,
że p, jestem zarazem zobowiązana do
uznania, iż p, oraz do postępowania
zgodnie z moim własnym sądem, w tym
także do głoszenia (informowania), że p.
Mój końcowy sąd może oczywiście być
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koniunkcją jednostkowych sądów, które
wyrażają to, co rozpoznaję jako istotny
opis danego faktu. Mówienie o rozpo
znaniu tego, co istotne dla faktu, nie su
geruje relatywizacji prawdy, ale jest
uznaniem aspektowości ludzkiego po
znania. Kłamstwo jako akt buntu prze
ciwko poznanemu obiektywnemu po
rządkowi może polegać na odrzuceniu
p mocą woli (na przyjęciu ~p), na zmia
nie stopnia asercji (np. na „przeprowa
dzeniu” prawdopodobieństwa w pew
ność), na przedstawieniu tylko niektó
rych elementów koniunkcji (wtedy ma
my do czynienia z „półprawdami”) lub
na działaniu niezgodnym z poznanym
i uznanym p (np. na komunikowaniu,
że ~p). Kłamstwo jest zatem czynem nie
zgodnym z naturą ludzką: oto przedmio
tem formalnym rozumu jest prawda,
a więc narzucanie nieprawdy jest defor
macją ludzkiego rozumu (por. s. 59).
Przy czym kłamie człowiek, a jedynie
wtórnie można mówić o kłamstwie ludz
kich wytworów.
Wydaje się, że powyższa definicja
kłamstwa, urobiona na podstawie roz
ważań Chudego, oddaje sprawiedliwość
większości jego intuicji (np. o monosubiektywnym charakterze kłamstwa) i po
zwala zinterpretować podane przykłady:
dzięki niej można pokazać, dlaczego
kradzież może być uznana za kłamstwo
(wyraża ona bunt przeciwko zastanemu
obiektywnemu porządkowi, polegający
na takim działaniu, jakby mój sąd p do
tyczący tego, kto jest właścicielem pew
nego przedmiotu, był faktycznie ~p por. s. 86), a także dlaczego kłamstwo
może być uznane za korupcję (stanowi
ono „gwałt” na sobie jako podmiocie
poznającym - por. s. 332).
Definicja ta nie pozwala natomiast
zinterpretować tezy, iż są osoby niezdol
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ne do kłamstwa ze względu na fizyczną
niemożność nadania znaku (por. s. 55),
ponieważ akt komunikowania ~p zgodnie z definicją - jest tylko jednym
z elementów - i to niekoniecznym - za
istnienia aktu kłamstwa. Wydaje się, że
Chudy mógłby odrzucić tezę o niemoż
ności kłamania, gdyż dopuszcza on autokłamstwo: nic nie stoi na przeszkodzie,
aby osoba niezdolna do nadania komu
nikatu popełniła autokłamstwo, mocą
woli przyjmując, że ~p, mimo poznane
go p. Warunkiem zdolności do kłamania
pozostaje wówczas zdolność do prawdzi
wościowego poznania, a nie zdolność do
zakomunikowania wyników poznania.
Przyjęcie koncepcji kłamstwa jako
ludzkiego aktu transformacji pw~p mo
cą woli wbrew rozpoznanej prawdzie
pozwala też pokazać propagację kłam
stwa: odrzucenie poznanej przez pod
miot prawdy jest deformacją siebie jako
podmiotu poznającego, a zakomuniko
wanie „ustanowionego ~p” staje się zde
formowaniem języka, ponieważ mocą
woli zabieram wówczas językowi jego
funkcję prawdziwościową i komunika
cyjną (por. s. 63).
Chociaż Chudy wprost nie formułuje
definicji kłamstwa, którą przedstawiono
powyżej, samą taką ideę wyraża wielo
krotnie, stwierdzając na przykład, iż:
kłamstwo to przeciwstawienie wolności
i prawdy (por. s. 53); istotą kłamstwa jest
wola zafałszowania rzeczywistości (por.
s. 55); kłamstwo dokonane omyłkowo
nie jest faktycznie kłamstwem, ponieważ
nie ma w nim aktu woli (por. s. 53); skła
mać można, wypowiadając zdanie su
biektywnie prawdziwe, jeśli się źle roz
poznało rzeczywistość (por. tamże). Za
proponowana definicja pozwala też po
kazać, dlaczego pychę można uznać za
pierwotne źródło kłamstwa rozumiane

go jako bunt oraz dlaczego kłamstwo ja
ko negacja prawdy, realności i ładu rze
czywistości jest grzechem, będąc odrzu
ceniem miłości Boga i bliźniego, i naru
szeniem fundamentu wspólnoty (por.
s. 352). Pokazuje ona też, dlaczego kłam
stwo jako czyn jest wsobnie złe - jest bo
wiem transformacją p w ~p wbrew praw
dzie o świecie, o naturze podmiotu po
znającego i strukturze języka.
Definicja ta pokazuje też, dlaczego
słuszne jest twierdzenie, iż kłamstwo
„jest aktem ni e z wy c z a j nym, gor
szącym i szokującym” (s. 9), i dlaczego
„musimy [...] przywrócić świadomość da
kłamstwa i nienaturalności, tak, w pew
nej mierze nienormalności, człowieka
kłamiącego” (tamże). Człowiek kłamią
cy nie tylko deformuje swój rozum
i ogranicza swoją wolność; człowiek ten
popełnia „ontologiczną zdradę” i „mo
ralne samobójstwo” (s. 315n.) - wypiera
się sam siebie jako poznającego i racjo
nalnego podmiotu. Kłamstwo to „dezin
tegracja wewnętrzna naturalnej osobo
wej płaszczyzny człowieka” (s. 316).
Krótko mówiąc, w tej perspektywie
człowiek kłamiący sam odmawia sobie
człowieczeństwa. Kłamstwo to zatem
zjawisko groźne tak w skali jednostko
wej, jak i społecznej.
Czwarta interesująca kwestia doty
czy konsekwencji uznania kłamstwa za
czyn, któremu przysługuje kwalifikacja
moralna. Kłamstwo, każde kłamstwo twierdzi Chudy - jest złem moralnym,
które w jakiś sposób należy zmazać, przy
czym do kłamstwa zalicza on, jak się wy
daje, wszelkie świadome powiedzenie
nieprawdy, wprowadzenie w błąd, stwa
rzanie pozorów, pochlebstwa, intrygę,
paszkwile i pamflety, jak i samooszustwo. Pisze: „Norma moralna zakazują
ca kłamania ma charakter a b s o l u t n y
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i be z wyj ąt kowy. Opiera się na war
tości godności osoby ludzkiej i na jej pra
wie do prawdy. Naruszenie tej normy
związane jest z winą moralną, która wy
nika z naruszenia porządku aksjologicz
nego rzeczywistości międzyosobowej
oraz wewnątrzosobowej” (s. 393). Owo
szerokie rozumienie kłamstwa oraz jakżeby inaczej u filozofa klasycznego
- realizm powoduje szereg problemów.
Faktycznie Chudy dopuszcza bowiem
sytuacje, w których stajemy wobec k o 
n i e c z n o ś c i popełnienia g r z e c hu
kłamstwa, by uchronić wyższe war
tości. Oczywiście, można tak zdefinio
wać kłamstwo, by uniknąć powyższego
dylematu, ale Chudy tego nie czyni.
Rozróżnia natomiast stopnie naruszenia
normy „nie kłam”: kłamstwo niegodzi
we (w tym użyteczne), kłamstwo obron
ne, „gdzie z całą jasnością dostrzega się
zło i winę (grzech) kłamiącego, który na
wet w sytuacji obrony życia jest odpo
wiedzialny za zło, jakie zrealizował, i od
powiedzialność ta nakłada na niego obo
wiązek odpłaty czy zmycia winy popeł
nionej” (s. 398), i wreszcie kłamstwo żar
tobliwe. Autor wydaje się więc skłaniać
ku poglądowi, iż nasza ludzka kondycja
jest naznaczona wyborami tak zwanego
mniejszego zła. Nie myśli przy tym o złu
rozumianym jako czyn przynoszący do
bre i złe skutki - z tą tezą nikt chyba nie
dyskutuje. Ma natomiast na uwadze czynywsobni e zł e - czyny, które pozos
tają złe ze względu na swą wewnętrzną
strukturę, niezależnie od intencji ich
sprawcy czy zaistniałych okoliczności.
Chudy wydaje się dopuszczać sytuację,
w której człowiek jest zmuszony popeł
nić czyn wsobnie zły - skłamać - by nie
popełnić innego czynu wsobnie złego, na
przykład zdrady. Teza ta budzi wątpli
wości, zwłaszcza natury teologicznej, po
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nieważ dopuszcza istnienie nierozwiązy
walnych dylematów moralnych. Przy
analizie takich dylematów autor co
prawda powołuje się na zasadę podwój
nego skutku, ale rozwiązanie to jest wy
raźnie niewystarczające. W przypadku
kłamstwa obronnego Chudy sugeruje,
że człowiek stosujący ten rodzaj kłam
stwa winien wziąć na siebie ciężar skła
mania wraz z mocnym postanowieniem
zadośćuczynienia, gdyż wtedy kłamstwo
to nie znieprawi jego sumienia (por.
s. 396). By obronić tę tezę, należałoby
pokazać, dlaczego kłamstwo jako grzech
ma charakter wyjątkowy w tym sensie,
że grzech ten można - a niekiedy należy
- popełnić pod warunkiem właściwego
nastawienia podmiotu kłamiącego.
Analizując kłamstwa konwencjonal
ne (np. komplementy) czy kłamstwa żar
tobliwe, Chudy wydaje się odchodzić od
absolutyzmu ku konsekwencjalizmowi
w interpretacji zła, które niesie kłam
stwo. Pisze bowiem, że kłamstwa żartob
liwe „ze względu na znikomą szkodli
wość sprowadza się do kłamstwa kon
wencjonalnego, umownie dopuszczalne
go w wymiarze kulturowo-obyczajowym
społeczeństw” (s. 398). Jeśli jednak
kłamstwo jest złem - a tak przecież głosi
konsekwentnie autor - to akceptowanie
zła, nawet takiego, jakie wydaje się spo
łecznie szkodliwe w znikomym stopniu,
jest tegoż zła promowaniem. Owa zniko
ma szkodliwość staje się zresztą wątpli
wa, gdy zastanowimy się nad fenome
nem, który Chudy nazywa k a s k a d o 
wą dy na mi ką kłamstwa: by się
utrzymać jako prawda, kłamstwo wyma
ga kolejnych kłamstw i kłamstewek;
kłamstwa „chodzą stadami”, każde
kłamstwo wylęga nowe kłamstwo. Także owe znikomo szkodliwe kłamstwa
podlegają tej dynamice, a więc przyczy-
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mają się do namnażania się kłamstwa
w społeczeństwie, a przez to do u z w y cz a j n i e n i a k ł a m s t w a, a to już jest
- wedle własnych słów autora - „począ
tek końca prawdziwie ludzkiej kultury”.
Innymi słowy, nie ma kłamstw o zniko
mej szkodliwości. Być może zatem nale
żałoby tak zawęzić zakres nazwy „kłam
stwo”, aby nie obejmował on przynajm
niej komplementów i żartów primaapri
lisowych.
Problem definicji kłamstwa i dopusz
czalności kłamania dla wyższych racji
nie pojawia się zresztą jedynie w drama
tycznych okolicznościach ukrywania
partyzantów przed gestapo. Niemal na
co dzień stykają się z tym problemem
naukowcy zajmujący się dziedziną nauk
społecznych. Okazuje się bowiem, że
aby uzyskać wiarygodne poznawczo re
zultaty badań należy niekiedy uczestni
ków eksperymentów psychologicznych
czy socjologicznych wprowadzić w błąd
co do celu i przebiegu eksperymentu,
gdyż inaczej ich reakcje nie byłyby spon
taniczne i naturalne. Etycy podejmujący
kwestie moralnego wymiaru badań na
ukowych - i sami naukowcy - zgłaszają
wątpliwości co do moralnej dopuszczal
ności takiego kłamstwa, nawet jeśli po
eksperymencie wszystkie jego szczegóły
zostają wyjaśnione osobom, które wzię
ły w nim udział. Zauważmy przy tym, że
zasada podwójnego skutku nie ma tu za
stosowania, ponieważ wprowadzenie
w błąd nie jest ubocznym skutkiem dzia
łania, ale integralnym i koniecznym ele
mentem osiągnięcia celów pozna
wczych. Rozpatrzenie tego typu przy
padków w sytuacji, gdy nie ma oczywis
tych intuicji co do słusznego sposobu
działania (skutki kłamania podczas eks
perymentu naukowego są bodaj równie
znikomo szkodliwe jak kłamstwa żar

tobliwe, a na dodatek przynoszą wyraź
ne korzyści w postaci odkrycia prawdy),
byłoby dobrym testem dla rozważań
autora o istocie kłamstwa.
Chudy dopuszcza także możliwość
autokłamstwa, choć na pierwszy rzut
oka niemożliwe jest, by jedna osoba była
zarazem kłamiącym i okłamywanym.
Chudy bierze jednakże na serio intuicje
zawarte w potocznych powiedzeniach
o wmawianiu sobie czegoś czy o niechęci
do spojrzenia prawdzie w oczy: autokłamstwo jest możliwe, tyle że nie jest
ono aktem, ale procesem, który „polega
głównie na okrążaniu i osaczaniu przez
świadomy podmiot samego siebie”
(s. 412). Za metaforą „osaczania samego
siebie” kryją się proste zachowania, ta
kie jak unikanie osób, które mogłyby po
wiedzieć prawdę prosto w oczy, czy kon
struowanie scenariuszy wyjaśniających,
że inaczej nie można było postąpić. Pro
ces ów prowadzi do dwóch typów auto
kłamstwa. Autokłamstwo naiwne prze
biega szybko i zadowala na krótko. Au
tokłamstwo totalne nabudowuje się na
autokłamstwach naiwnych i ma dwie od
miany: autokłamstwo konformistyczne,
czyli brak krytycyzmu wobec takich za
chowań zbiorowych, jak oszustwo czy
dwulicowość, i autokłamstwo ontologiczne, czyli uznanie siebie za ostatecz
nego kreatora wartości, zwłaszcza mo
ralnych, kiedy pragnienie i wyobraźnia
stają się jedynymi faktorami decyzji.
Ten ostatni typ kłamstwa - twierdzi Chu
dy -jest już najstraszliwszym przejawem
zagubienia się człowieka: „Negacja przez
autokłamcę własnej tożsamości, której
istotnym składnikiem jest zgodność z by
tem, wspólnotą i Bogiem, czyni z samooszustwa akt autodestrukcji” (s. 414).
Chudy nie wykorzystuje co prawda
tego przykładu w swoich rozważaniach,
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ale wielbiciele trylogii J. R. R. Tolkiena
Władca Pierścieni zapewne dostrzegą
ów mechanizm autozakłamania w losach
Golluma, nieszczęsnego stwora, w które
go posiadaniu był Pierścień, zanim trafił
w ręce hobbita Bagginsa. Ów pierścień
wyłowił z rzeki jego kolega, Deagol,
podczas wspólnej zabawy w dniu uro
dzin Golluma. By zdobyć Pierścień, Gollum zamordował Deagola. Morderstwo
to nękało go jednak, więc żeby się uspra
wiedliwić Gollum wymyślił taki oto ar
gument: tego dnia przypadały jego uro
dziny, Deagol powinien mu ofiarować
pierścień, który w samą porę nadarzył
się jako urodzinowa niespodzianka,
a więc jest to naprawdę jego prezent,
a zatem miał prawo go odebrać. Gollum
powtarzał ten argument tak długo, aż
sam w swoją bajkę uwierzył. A potem,
gdy utracił pierścień, wyruszył na jego
poszukiwanie, trafił do Mordoru i - choć
świadomie tego nie zadeklarował - stał
się sługą Saurona, władcy zła. Chudy pi
sze: „Autokłamstwo intencjonalnie
krzywdzi swój podmiot i sprawcę. Czło
wiek stawiający siebie ponad rzeczywis
tością, w obszarze autokłamstwa, oddaje
się pod zarząd szatana” (s. 414). Ważkie
to słowa dziś, gdy wynajmujemy profe
sjonalistów do kreowania naszego
image’u, od którego nieraz zależy zawo
dowy czy polityczny sukces.
Przywoływałam już wcześniej właści
wość kłamstwa, którą Chudy określa ter
minem „kaskadowa dynamika” lub
„kaskadowa struktura”. Powołując się
na rozważania Ch. Peirce’a, Chudy
wskazuje, iż nadany komunikat rozwija
się w swoistą siatkę i strukturę znacze
niową. Kłamstwo polegałoby na wpro
wadzeniu w komunikat innego niż w myś
li nadawcy interpretanta dla znaku. Jed
nakże kłamstwo, by się utrzymać jako
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prawda, wymaga kolejnych kłamstw
i kłamstewek, każde kłamstwo wylęga
nowe kłamstwo. Pojawia się więc cała
siatka twierdzeń, w których zawarty jest
ów fałszywy interpretant. Siatka ta łączy
się z innymi elementami systemu przeko
nań i - jak zastrzega Chudy - o ile nie
wyłoni się swoisty świat kłamstwa, prę
dzej czy później ów „fałszywy element”
zderzy się z innymi elementami prawdzi
wymi (zostanie wykryta sprzeczność interpretantów) i zostanie zdemaskowany.
Nastąpi wtedy r u n i ę c i e kaskady.
Jest to, twierdzi Chudy, optymistyczna
konkluzja kaskadowej dynamiki kłam
stwa. Autor przypomina też w tym miej
scu rozważania Hannah Arendt i jej
przekonanie o ostatecznym zwycięstwie
prawdy: to, co realne, wygrywa ostatecz
nie z tym, co wymyślone.
Chociaż termin „optymistyczna” jest
w druku wyróżniony, ostateczna wymo
wa tego fragmentu pracy nie jest, jak się
wydaje, jednoznacznie optymistyczna.
Optymizm jest bowiem uwarunkowany
założeniem, że istnieje rzeczywistość,
a my mamy do niej poznawczy dostęp.
Runięcie kaskady „kłamstwa socjalis
tycznego” uwarunkowane było istnie
niem innego świata, świata Zachodu,
z którym owo kłamstwo - dzięki przepły
wowi informacji - musiało wejść w kon
frontację. Można sobie jednak wyobrazić
kłamstwo globalne, globalną kaskadę,
która trwa i rozwija się, ponieważ nie
ma z czym jej skonfrontować. Mamy już
zresztą przykład takiej sytuacji: w świecie
wirtualnym nie ma możliwości konfron
tacji, ponieważ nie ma w nim jedynej
prawdziwej rzeczywistości. Nie musimy
jednak sięgać aż świata wirtualnego, by
dostrzec możliwość, iż fałszywy interpre
tant pozostaje, a reszta przekonań i działań - zostaje do niego dostosowana.
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Wielu współczesnych filozofów - repre
zentujących przede wszystkim postmo
dernizm - głosi relatywizm prawdy: nie
ma Prawdy, są jedynie prawdy czyjeś; na
sze poznanie jest konstruowaniem mode
li użytecznych dla określonej grupy spo
łecznej, a więc żaden z nich nie może so
bie rościć pretensji do prawdziwego ob
razu świata. Czy w takim świecie modeli
można jeszcze mówić o kłamstwie? Być
może w ramach jednego modelu jeszcze
by się to udało, ale i to nie jest całkiem
oczywiste: fałszywego interpretanta moż
na bowiem potraktować jako początek
kolejnego modelu. Powyższe rozważania
są argumentem na rzecz tezy mocno pod
kreślanej przez Chudego: warunki em
k ł a ms t wa j e s t p r a w d a , i t o prawda
rozumiana jako adekwatność rzeczy
i umysłu; wyeliminowawszy prawdę,
współcześni myśliciele wyeliminowali sa
mą możliwość kłamstwa.
Czy mamy gwarancję, że w każdym
przypadku - prędzej czy później - nastą
pi runięcie kaskady kłamstwa? Niestety,
nie. Sam Chudy mówi o możliwości po
wstania świ at a kł amstwa. Być mo
że nie da się utrzymać kłamstwa doty
czącego praw przyrody, ale już jeśli cho
dzi o historię, sprawa nie jest bynajmniej
oczywista; w kwestiach moralnych zaś
utrzymanie kłamstwa i przystosowanie
do niego działań wydaje się być jeszcze
łatwiejsze, potrzebny jest tylko czas
i środki do „wychowania” społeczeń
stwa. Innymi słowy, tam, gdzie nie wcho
dzi w grę czysto przyrodnicza kwestia,
runięcie kaskady kłamstwa uwarunko
wane jest tym, czy znajdą się ś w i a d 
k o w i e prawdy, z którą kłamstwo
stanie w konfrontacji. Chudy zresztą za
uważa to nawet w optymistycznym sce
nariuszu runięcia prestiżu społecznego
kłamcy: warunkiem jest tu normalne

funkcjonowanie demokracji i środków
społecznego przekazu (por. s. 100).
Tymczasem nawet normalne funkcjono
wanie mass mediów i mechanizmów de
mokratycznych może nie wystarczyć do
spowodowania runięcia kaskady kłam
stwa. Czyż nie można demokratycznie
przegłosować - wbrew prawdzie - że pe
wien czyn jest moralnie dopuszczalny?
A mass media to starannie przekażą?
Chudy wprowadza ten problem, mówiąc
0 kłamstwie bez kłamania (por. s. 73).
Oto przekazana w dobrej wierze - przez
pomyłkę czy celowo - nieprawda zaczy
na żyć jakby niezależnie od swego auto
ra, powodując społeczne zakłamanie.
Przypomnijmy bajkę Andersena o no
wych szatach cesarza. Niewinne dziecko
występuje w niej jako świadek prawdy powoduje runięcie kaskady. Możliwe
jest jednak inne zakończenie: oto głos
dziecka zostaje zagłuszony. Cesarz wra
ca nagi do pałacu, skonfundowani pod
dani do domów, oszuści zostają miano
wani ministrami, gazety publikują opisy
nowych szat, znane autorytety wypowia
dają się na temat szat cesarza, porównu
jąc je z szatami noszonymi przez histo
rycznych władców, kreatorzy przygoto
wują pokazy nowej mody... Czyż trudno
sobie coś takiego wyobrazić? A może
nawet już nie trzeba sobie wyobrażać,
choć nie o szatach i nie o cesarzu byłaby
to opowieść? Analizy Chudego ujawnia
ją więc nie tylko ohydę kłamstwa, ale
1jego grozę: możemy żyć w kłamstwie,
nic nas nie zmusza do opowiedzenia się
po stronie prawdy; i możemy być skaza
ni na życie w kłamstwie, jeśli zabraknie
świadków prawdy, którzy - wymuszając
konfrontację - spowodowaliby runięcie
kaskady kłamstwa.
Książka Wojciecha Chudego, choć
w założeniach filozoficzna, zawiera wie
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le innych ujęć kłamstwa i wątków ubocz
nych, zwłaszcza psychologicznych i so
cjologicznych, tak że czytelnik nieraz
się w nich gubi. Pojawia się też w niej
stosunkowo dużo powtórzeń. Analizy
imponują natomiast erudycją - autor
porusza się swobodnie po wszystkich
obszarach kultury - filozofii, religii, sztu
ce, literaturze, polityce i nauce. Co naj
mniej z tego powodu analizy te są dla
czytelnika inspirujące. Książka jest bo
daj pierwszą tak obszerną, szczegółową
i historycznie osadzoną monografią
0 kłamstwie na naszym rynku wydawni
czym. Warto raz jeszcze podkreślić, że
główne jej tezy sprzeciwiają się panują
cej modzie i głównym trendom filozo
ficznym, a nawet atmosferze społecznej.
Książka Chudego jest z jednej strony fi
lozoficzną analizą fenomenu kłamstwa,
z drugiej zaś - wielką obroną prawdy
1 afirmacją prawdomówności. Już choć
by z tego względu zasługuje na uwagę,
jako że o prawdzie mówi się ostatnio
rzadko i niechętnie. Jest to obrona praw
dy jako wartości pierwszorzędnej za
równo w życiu indywidualnym, jak i spo
łecznym. Analizę kłamstwa społecznego
Chudy odłożył do następnego tomu,
choć już i w tym tomie niektóre proble
my z tego zakresu zostały poruszone.
Analizy te nabierają gorzkiej aktualnoś
ci w obliczu nieustannych doniesień
o plagiatach popełnianych przez profe
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sorów, o krzywoprzysięstwach rządzą
cych, o manipulacji informacją przez
dziennikarzy. Rację ma Chudy, pisząc
we wprowadzeniu do swojej książki o uzwyczajnieniu kłamstwa, o pobłażliwym
jego traktowaniu. Książka była pomy
ślana jako sprzeciw wobec takiej posta
wy i wpisuje się w pewien trend, który
można by nazwać „filozofią w funkcji te
rapeutycznej”. Wydaje się, że świat stał
się tak skomplikowany, nadużycia wie
dzy tak straszliwe, możliwości zniszcze
nia poszczególnych ludzi i całych społe
czeństw tak potężne, a prawo pozytyw
ne tak bezsilne, że zwróciliśmy się ku
filozofii jako tej dyscyplinie, która - się
gając w głąb - pozwoli nam nie tylko
zrozumieć to, co się dzieje, ale i wypra
cować społeczne mechanizmy ratunku
i kierowania różnymi formami ludzkiej
działalności. Zadania takie stawia się
dzisiaj na przykład bioetyce, etyce ba
dań naukowych i filozofii edukacji. Ta
kie nadzieje wiąże też z filozofią kłam
stwa autor książki: „Racjonalna wiedza
o zjawisku złym moralnie nie usuwa go
automatycznie z życia społecznego, lecz
może ograniczyć jego występowanie i os
łabić jego skutki” (s. 8). Miejmy więc
nadzieję, że filozoficzny namysł Wojcie
cha Chudego nad kłamstwem jako feno
menem zła w świecie osób i społeczeństw
przyczyni się do runięcia kaskady kłam
stwa w każdej dziedzinie życia.
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Ks. Alfred M. WIERZBICKI

NARODZINY TRADYCJI

„Wiemy uczeń od żubra rzadszy!”
- tak Zbigniew Herbert, żartobliwie,
a zarazem na serio, pisał do swojego
mistrza Henryka Elzenberga w roku
1955 na kartce z „mickiewiczowskim”
żubrem. Był to właśnie rok, w którym
obchodzono stulecie śmierci poety. Posyłając swemu profesorowi rocznicową
kartkę, młody poeta zauważa: „Żubr
wyobrażony na odwrocie za ciężki i nie
nadaje się na żaden interesujący sym
bol - niestety!”1. Można w tym zdaniu
wyczytać dążenie młodego człowieka
do odnalezienia swojego miejsca w tra
dycji i oznaczenia go symbolem łączą
cym jednostkowy los ze wspólnotą. Dą
żenie to nie może się jednak spełnić
w epoce, w której wypowiedziano total
ną walkę tradycji, zatruto czysty język
i jego desygnaty - wartości, a miejsce
naturalnego autorytetu zajęła politycz
na przemoc. To, że komunizm wydał
wyrok śmierci na inteligencję, nie po
winno dziwić nikogo, kto z całego dzie
ła Marksa zapamiętał przynajmniej os
tatnią tezę o Feuerbachu, głoszącą ko
nieczność zmiany świata zamiast rozu-

mienia go. Ktoś, komu przyszło przeży
wać swą młodość w epoce rewolucji,
jak było to w przypadku Herberta, po
zbawiony został prawa do wierności,
wierność uznano bowiem za zdradę
zwycięzców, cofanie się ku światu, któ
ry w imię rzekomych praw historii na
leżało zniszczyć.
Kim byłby Zbigniew Herbert, gdy
by w latach kształtowania swej twórczej
osobowości nie spotkał Henryka El
zenberga? Sam stawia to pytanie
w wierszu Do Henryka Elzenberga
w stulecie Jego urodzin, po raz pierwszy
zwracając się do swego mistrza po imie
niu, wypowiadając pochwałę jego koły
ski, świadomy długu wdzięczności wo
bec człowieka, który nie uległ pokusie
„sofistów” i „dialektycznych szalbie
rzy”2. W istocie spotkanie Herberta
z Elzenbergiem nosi wszelkie cechy od
radzania się tradycji intelektualisty
w czasach, w których myśleniu zabro
niono bezinteresownego poszukiwania
prawdy dla niej samej.
Niemal równoczesna publikacja
zbiorów listów Zbigniewa Herberta do
Henryka Elzenberga i do Jerzego Za

1
Z. H e r b e r t , H. E l z e n b e r g , Kores
2
W: Z. H e r b e r t , Rovigo, Wydawnic
pondencja, Zeszyty Literackie, Warszawa
two Dolnośląskie, Wrocław 1992, s. 5.
2002, ss. 247, tu: s. 82.
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lent, za urok osobisty - ale za to przede
wszystkim. [...] Niech nas na zawsze,
Zbyszku, połączy to nasze wspólne mil
czenie, tamta twarda próba”4.
Odradzanie się tradycji, możliwe
dzięki duchowej wspólnocie młodego
poety ze starszym mistrzem filozofii
oraz starszym kolegą pisarzem, nie mia
ło jednak nic wspólnego z tradycjonaliz
mem. Sama tradycja okazała się czymś
głębokim i autentycznie żywym. Nie
chodziło w niej o powtarzanie przetar
tych przez innych dróg. Żywotność tra
dycji wyraziła się przede wszystkim
w wierności wartościom, dla których
w nowej sytuacji, jaką stwarzał komu
nizm negujący ze swej istoty wszelkie
godne przekazu wartości, należało po
szukiwać nowych form wyrazu i nowych
sposobów ich przeżywania. Totalna ne
gacja tradycji przez marksistowską re
wolucję postawiła bowiem aksjologicz
ną tradycję europejską wobec wyzwa
nia radykalnej oceny całego dziedzic
twa kultury europejskiej. Przypadek
Zbigniewa Herberta pokazuje, że wier
ność tradycji spotyka się u niego z wysił
kiem osobistego, często dramatyczne
go, poszukiwania własnego miejsca
w kulturze. Lektura listów młodego
Herberta do swych starszych przyjaciół
przekonuje, że podjął on swoje zmaga
nia z tradycją nie dlatego, że stanął
w opozycji do komunizmu, lecz raczej
dlatego, iż widział konieczność tych
zmagań pomimo komunizmu. Przysz
łość pokazała, że była to najskuteczniej
sza i najbardziej twórcza droga walki
z nihilizmem w kulturze.
To, że relacja mistrz-uczeń oraz re
lacja przyjacielska nie wyczerpują się
Z. H e r b e r t , J. Z a w i e y s k i , Koresw naśladowaniu, ukazują Herberta re-

wieyskiego3 skłania do czytania obydwu
zbiorów, jakby stanowiły dwa tomy tego
samego dzieła, chociaż inny typ relacji
łączył Herberta z każdym z adresatów.
W stosunku do mistrza filozofii Herbert
pozostaje na zawsze uczniem, także jako
już dojrzały autor podpisuje się pod lis
tami i kartkami „uczeń”, nierzadko „od
dany uczeń”. Prowadząc dyskusje ze
swym mistrzem, Herbert zawsze odnosi
się do niego jako do autorytetu filozo
ficznego, moralnego i estetycznego. Jest
to relacja, w której bliskość i dystans są
precyzyjnie określone skalą wartości,
wspólnie poszukiwaną przez mistrza i je
go ucznia, dzielących się swoim ducho
wym doświadczeniem. Jerzy Zawieyski,
aczkolwiek prawie rówieśnik Elzenberga, nie stał się nigdy konkurentem mis
trza z Torunia, lecz spełniał rolę starsze
go przyjaciela, który podąża tą samą
drogą pisarskich wtajemniczeń i zmagań,
co młodszy genialny poeta. Herberta
i Zawieyskiego połączył wspólny los au
torów, którzy nie mogli publikować
w okresie literackiej dyktatury socrealiz
mu. Stali się wtedy swymi pilnymi czy
telnikami i krytykami, jednocześnie
przeżywali intensywną przyjaźń. Nie tyl
ko starszy Zawieyski był dla Herberta
duchowym oparciem, ale również młod
szy Herbert utwierdzał starszego pisarza
w postawie wierności i odmowy kolabo
racji. W roku 1956 Zawieyski zwierzył
się Herbertowi: „Twoja postawa w czasie
tych najgorszych lat, Twoje milczenie
i odejście do różnych «torfów» - to po
stawa prawdziwie bohaterska, która bu
dzi mój podziw i najgłębszy szacunek.
Wiedz, że Cię kocham nie tylko za ta
3
pondencja 1949-1967, Biblioteka „Więzi”,
Warszawa 2002, ss. 198.

4 T am że, s. 117n.
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fleksje o religii i filozofii. Zwierza się ze
swych niepokojów zarówno Elzenbergowi, jak i Zawieyskiemu, ceni ich zda
nie, jego własne wybory jednak, doty
czące zarówno przeżywania religii, jak
i zajmowania się filozofią, nie pokrywają
się ani ze stanowiskiem katolickiego pi
sarza pewnego swojej wiary, ani ze sta
nowiskiem niezależnego filozofa. Zna
mienne, że Herbert nie przeżywa buntu
wobec religii ani buntu wobec filozofii,
świadomie wybiera natomiast drogę
trudnych poszukiwań religijnych i filozo
ficznych.
Młodzieńczym niepokojom religij
nym Herberta patronuje św. Augustyn.
Lektura Wyznań zbiega się z jego włas
nymi poszukiwaniami Boga: „Nie wiem,
jak długo jeszcze będę się zmagał z łaską
Tego, który jest «bardziej mną niż ja
sam». Nie chcę łatwego zwycięstwa, nie
chcę łatwej przygody i wiem, że trzeba
będzie szukać dalej, byle tylko dojść, by
le dojść do progu. [...] A przecież to jest
ciągłe odkrywanie, i ciągłe zdumienie,
i nagły bolesny dramat. Nie ma spokoju,
a dla mnie specjalnie stanowisko «posiadania» jest obce i nieludzkie”5. Lektura
listów do Zawieyskiego rzuca sporo
światła na religijność Herberta. Uderza
jego czystość myślenia o religii, wyraża
jąca się w niechęci do „przerostu polity
ki”, o co Herbert oskarża środowisko
PAX-u. Chrześcijaństwa nie wolno instrumentalizować do celów doraźnych,
bezwzględny prymat duchowej i egzys
tencjalnej strony wiary domaga się bo
wiem uczciwego podporządkowania tej
wierze całości swego życia. O bezwzględ
nym prymacie wiary młody Herbert pi
sze w sposób zdumiewająco dojrzały:
„Jestem gotów poświęcić moje utwory
5 Tam że, s. 35

dla mojej wiary. A Pan wie, że to dużo
i nic zarazem”6.
Listy Herberta do Zawieyskiego,
zwłaszcza z wczesnego okresu kores
pondencji, zdradzają mistyczny tempe
rament autora Struny światła. Czytelnik
jego wierszy i esejów może być nawet
zaskoczony zarówno intensywnością
przeżyć religijnych, jak i głęboką reflek
sją nad trudnościami związanymi z wia
rą. Tylko głęboka przyjaźń, jaka wiązała
go z Zawieyskim, pozwalała zwierzać
mu się z bardzo intymnych przeżyć reli
gijnych, takich jak uciszenie wewnętrzne
po przyjęciu Komunii Świętej, któremu
towarzyszyły łzy. Dzięki publikacji ko
respondencji Herberta z Zawieyskim
odsłania nam się nowy profil poety, do
tychczas mało znany, ukryty niemal cał
kowicie w jego prywatności. Lektura os
tatniego tomu wierszy, zatytułowanego
Epilog burzy, może tylko utwierdzić nas
w przekonaniu, że religijna żarliwość
Herberta nigdy nie wygasła. Owszem,
przechodziła wiele przeobrażeń, ale
trwała jak podziemny strumień, czasem
tylko ujawniający się w twórczości, któ
rej najważniejszym dokonaniem jest
cykl wierszy zatytułowanych Brewiarz.
Religijne tony Epilogu burzy (przypom
nijmy choćby wiersz o wątpiącym Toma
szu) nie stanowią tak wielkiego zasko
czenia, kiedy uświadomimy sobie fakt
emocjonalnych i intelektualnych napięć
związanych z przeżywaniem wiary przez
młodego Herberta. Jego późna twór
czość jawi się jako dojrzała krystalizacja
- i klaryfikacja - duchowego fermentu,
nakazującego mu traktować wiarę jako
rdzeń kultury i tradycji, w perspektywie
których rozgrywa się dramat egzystencji
jednostki.
6 Tam że, s. 37
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Herbert jest poetą wiary tragicznej,
lecz nie oznacza to, że jest on poetą wia
ry mniej ufnej. Na początku lat pięćdzie
siątych Herbert nie tylko nie posiadał
swojego mieszkania w sensie dosłow
nym, był on bezdomny również w wy
miarze duchowym. Pisał do Elzenberga:
„Trwam w pogłębiającym się kryzysie
z ortodoksyjną i oficjalną warstwą kato
licyzmu. [...] Cóż zrobić z tym bagażem
religijności, iść samemu ciężko, a żaden
środek lokomocji nie odpowiada w peł
ni”7. Herbertowi szczególnie trudno po
godzić się z rozdarciem pomiędzy ofi
cjalnym katolicyzmem lat jego młodości
a kulturą. Razi go brak wrażliwości hu
manistycznej w kręgach kościelnych.
Nie wybiera jednak religii prywatnej,
która jest stałą pokusą nowoczesnej in
teligenci. Swój konflikt z oficjalnym ka
tolicyzmem, którego echa jeszcze po
wrócą w wierszu Homilia z tomu Rovigo
(1993), przeżywa jako poszukiwanie
prawdy i dlatego prywatna, wydumana
wersja chrześcijaństwa jawi mu się jako
„religia kieszonkowa”, zbyt banalna,
aby mogła sprostać powadze pytań reli
gijnych. Pisał: „A przy tym wszystkim
nie bardzo odpowiada mi koncepcja
prywatnej religii (rozmowa z Absolutem
na migi) i potrzeba mi gestu sakralnego,
dymu i beku zwierząt ofiarnych. Do cze
go mnie to zaprowadzi, nie wiem, w każ
dym razie postanowiłem nie obcinać ni
czego dla wylizanej symetrii systemu”8.
Zauważmy, że wybór obrzędu nie jest
ucieczką od intelektualnej strony wiary;
jest całkiem inaczej - troska o autentycz
ność przeżywania religii nie pozwala re
dukować jej ani do systemu, ani do ob
rzędu. W jakiś sposób mądra ostrożność

młodego Herberta przypomina mądrość
Cz. Miłosza wyrażoną w Traktacie teolo
gicznym: „Naturalnie, jestem sceptycz
ny, ale razem śpiewam, / pokonując
w ten sposób przeciwieństwo / pomiędzy
prywatną religią i religią obrzędu”9.
Herbertowskie poszukiwania naprawdę
żywej religii, angażującej psychologicz
nie i twórczej kulturowo, religii na
wskroś humanistycznej, która głęboko
penetruje problem człowieka jako prob
lem cierpienia i miłości, prowadzą
wprost do odnowy języka poezji, poezji
zdolnej do wyrażenia tego, co samo w so
bie niewyrażalne i co ciągle budzi jedy
nie niedosyt wobec jakiejkolwiek formy
wyrazu. Przeżywając autentyczny niepo
kój religijny, Herbert wchodzi na drogę
poezji, która zanim będzie zdolna wyra
zić przekonanie konfesyjne, wiernie opi
suje ludzkie zmaganie się z sensem i bez
sensem w otwartym horyzoncie osta
tecznego sensu. Zamiast poezji deklara
cji Herbert wybiera poezję doświadcze
nia, a nawet więcej - samą poezję trak
tuje jako doświadczenie.
O
Herberta zmaganiach z filozofią
wiele mówi jego wczesny dramat Jaski
nia filozofów. Jak wiele znaczył on dla
autora, pokazuje korespondencja z Za
wieyskim i z Elzenbergiem. W oparciu
o nią można dokonać swoistej „rekon
strukcji filozofa”, który nie chciał się
stać filozofem. Herbert w istocie odrzu
ca zastane filozofie z powodów jak naj
bardziej... filozoficznych. W marksizmie
nie widział respektu dla rzeczywistości.
Pozostawał odporny na „ukąszenie”,
ponieważ nie przeszedł przez fazę „za
czadzenia umysłu” i nie wierzył syste
mom. Lektura listów uwiarygodnia jego

7 Herbert,Elzenberg,dz.cyt.,s.69n.
8 Tamże, s. 70.

9
Cz. M i ł o s z , Druga przestrzeń, Wy
dawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 86.
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wyznania zanotowane w Hańbie domo
wej Jacka Trznadla. Nie tylko marksizm,
ale również minimalistyczna i pedantycz
na filozofia szkoły lwowsko-warszawskiej nie poruszają umysłu młodego stu
denta filozofii. Imponuje mu intelek
tualny ład tomizmu; cóż, kiedy systema
tyzacja ta jawi mu się jako przedwczes
na, wyprzedzająca przeżycie. Trzeba za
uważyć, że również troska jego toruń
skiego mistrza, szczerze podziwianego
za układanie tablic wartości, nie pociąga
Herberta do naśladownictwa. Herbert
wcześnie zdaje sobie sprawę, że wszyst
kie znane mu filozofie nie ogarniają jego
własnego doświadczenia. Nie brakowało
mu talentu do filozofowania, Elzenberg
widział w nim studenta bardzo zdolnego,
wręcz nieprzeciętnego, śmiało stawiają
cego pytania. Chyba najbliżej był Her
bert egzystencjalizmu, mimo iż również
ten szybko przeobraził się w szkołę. Pi
sał: „Wolę przeżywać filozofię niż ją wy
siadywać jak kwoka. Wolę, aby była
bezpłodnym szarpaniem, jakąś osobistą
sprawą, czymś co idzie wbrew porządko
wi życia, niż profesją”10. Herbert, pod
obnie jak Sokrates z jego Jaskini filozo
fów, zajęty jest bardziej samą tajemnicą
człowieka niż jej naukowym rozbraja
niem przy pomocy metod analitycznych.
Boi się zgubienia tego, co najważniejsze
w analizie i systemach. Młodzieńczy
Sokrates, jakim jest sam Herbert, po
trzebuje jednak dojrzałego Sokratesa,
którego odkrywa w Elzenbergu. Jego
mistrz jest przeciwieństwem mentorów.
Dla niego liczy się droga i poszukiwanie.
Przekazując swemu uczniowi część
książek z własnego zbioru biblioteczne
go, Elzenberg zastanawia się, czy poko
lenie Herberta zechce sięgać po te same
i

10 H e r b e r t , E l z e n b e r g , d z . c y t . , s . 12.

dzieła, które kształtowały autora Kłopo
tu z istnieniem. Książki są ważne, ale
prawdziwa mądrość nie da się nigdy
sprowadzić do wymiarów książkowych,
choćby tylko dlatego, że zanim powstały
książki, istniała już tradycja ustna, czyli
bezpośrednia forma przekazu. Sokrates
ponadto wie, że uczeń powinien sam
dojrzeć prawdę, aby ją umiłować.
Czytając korespondencję ucznia
z mistrzem, otrzymujemy wgląd w prze
bieg Herbertowskiego kryzysu filozo
ficznego. Na pewno marzył o karierze
akademickiej. Jeśli nie wybrał „profesji
filozoficznej”, to nie tylko dlatego, że by
ła ona niezmiernie trudna dla samodziel
nego myśliciela w czasach stalinowskich.
Filozofię rozumiał egzystencjalnie i mądrościowo, jakiekolwiek jej utożsamienie
z wiedzą akademicką byłoby jej zuboże
niem i redukcją. Jako student filozofii
w latach pięćdziesiątych nie wiedział, że
do podobnej konkluzji dochodził po la
tach badań filozoficznych ojciec współ
czesnej fenomenologii Edmund Husserl.
Herbert nie znał oczywiście jego Kryzy
su nauk europejskich, pracy, w której do
świadczenie zostaje ujęte jako horyzont
otwarty na całokształt spraw ludzkich,
mających swoje źródło w podmiotowym,
osobowym sposobie bytowania człowie
ka. Wyjaśniając Elzenbergowi tło swoje
go kryzysu filozoficznego, późniejszy au
tor Pana Cogito mówi o potrzebie auten
tyczności jak Sokrates, Augustyn, Pas
cal, Kierkegaard, późny Husserl i Hei
degger: „W tym szarpaniu i bałaganie
jest poszukiwanie filozofii autentycznej,
takiej, która wypływa z najgłębszych
przeżyć. I nie jest to ważne, czy się po
znaje prawdę (pod tym względem jestem
sceptykiem), ale co filozofia robi z czło
wiekiem. [...] A przecież człowieka bar
dziej określają słowa zaczynające się na
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nie: niepokój, niepewność, niezgoda.
I czy ma się prawo porzucać ten stan”11.
Może zbyt pochopnie młody Herbert
rozdziela autentyczność i prawdę, wia
domo przecież, że to pasja prawdy skła
nia człowieka do stawiania pytań. W cy
towanym fragmencie listu istotne jest
jednak co innego, a mianowicie świado
mość związku myślenia z przeżyciem,
świadomość ludzkiej niepowtarzalności
i zakorzenienia kultury w egzystencji.
Kryzys religijny oraz kryzys filozo
ficzny w biografii Zbigniewa Herberta
mają charakter dezintegracji twórczej,
nie stanowią zerwania ani z wiarą religij
ną, ani z filozofią. Obydwie sytuacje kry
zysowe są wyrazem jego dążenia do za
czerpnięcia z najgłębszych, całkowicie
autentycznych źródeł kultury, które
znajdują się w osobowym doświadcze
niu. Czytając listy Herberta do Zawiey
skiego i Elzenberga, możemy pełniej
zrozumieć postawę Pana Cogito-podróżnika. Herbert z trudnych warunków
swojego losu uczynił podróż, wyprawę
ku możliwym duchowym horyzontom
ludzkiego doświadczenia. To, co opo
wiedział nam w tomach eseistyki i w wier
szach z podróży, zawsze pozostaje jedy
nie pars pro toto tej podróży, którą było
całe jego życie. Publikacja kolejnych to
mów jego korespondencji pomaga nam
lepiej zrozumieć całość dzieła poetyckie
go Herberta jako dzieła otwartego. Kie
dy odczytuję modlitwę o długie zdanie
w wierszu Brewiarz, myślę o tym, jak
bardzo twórcza i dobra okazała się mło
dzieńcza i męska niezgoda poety na
świat, jak bardzo pomogła mu ona wy
powiedzieć afirmację tego świata po
przez oczyszczenie, jakie przynosi życie
pełne poszukiwań, trudu i cierpienia:
11 T am że, s. 33.*
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o zdanie długie tedy modlę się, zdanie lepione
w mozole
rozległe tak by w każdym z nich znalazło się
lustrzane
odbicie katedry, wielkie oratorium, tryptyk
a także zwierzęta
potężne i małe, dworce kolejowe, serce prze
pełnione żalem
przepaście skalne i bruzdę losów w dłoni12

Należy napisać osobne studium o pa
tosie Herberta. Stworzył on dzieło kla
syczne, ponieważ odkrył, podobnie jak
Kochanowski i Norwid, że poezja ma
„dać odpowiednie rzeczy słowo”. Rów
nież ironia stanowi część patosu. Zamiast
pełniejszego studium stylu Herberta,
niech wystarczy zacytowanie tego, co on
sam napisał o poszukiwaniu języka, który
zdolny jest wyrazić patos w sposób nowo
czesny, zapewniający dziełu trwałość:
„Chciałbym doszukać słowa mocnego,
którym można odbudować szczery patos.
Jest w nas małoduszna obawa przed pato
sem i przed jakąś najwyższą profetyczną
kreacją poezji. Chciałbym, aby słowo było
statecznym, równoważnym elementem
(nie ornament, nie dźwięki, nie międzysłowie, nie pointy). Chciałbym dojść do
pojęciowej czystości poezji, do nowych
chwytów, zamiast rozwichrzona metafo
ryka kultura frazy i składni poetyckiej, paralelizm, poetycka definicja, antynomia,
paradoks, dialog, powtórzenie, prostota,
a jednocześnie rozbudowa kultury po
jęć”13. Poezja jest żywą częścią tradycji,
co więcej - jest jej istotą, jak pokazał Vico.
Herbert podjął się dzieła odnowie
nia poezji poprzez zrodzenie jej ze swego
doświadczenia tak, jak z doświadczenia
rodziły się największe dzieła klasyczne.
12 Z. H e r b e r t , Epilog burzy, Wydaw
nictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998, s. 8n.
13 H e r b e r t , Z a wi e ys ki, dz. cyt., s. 41.
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Janusz MOCARSKI

STEREOTYP W POZNANIU INNEGO

Autor książki Stereotypy a kultura1
stawia sobie za cel analizę zjawiska ste
reotypu jako elementu decydującego
0 postrzeganiu stosunków międzyludz
kich oraz ukazanie relacji tego zjawiska
do kultury. Mottem pracy jest powiedze
nie A. Hertza, że „do najciekawszych
1 najważniejszych zagadnień socjologii
i antropologii należy, jak obraz jednej
grupy i każdego z jej członków odbija
się w świadomości członków grupy dru
giej” (s. 5). Ponieważ w książce brak jest
wyraźnego zarysowania problemu bada
wczego, powiedzenie to można uznać za
jej ideę pilotującą. Autor prowadzi swe
refleksje na dwóch płaszczyznach: ogólno-metodologicznej i konkretno-opisowej. Z jednej strony przedstawia defini
cje i wypowiedzi na temat stereotypów,
z drugiej zaś ilustruje je przykładami.
Pozostając na poziomie opisowo-wyjaśniającym, nie zajmuje się problemem
wartościowania stereotypów.
Książka składa się z siedmiu rozdzia
łów. W pierwszym, zatytułowanym „Ste
reotyp: koncepcja i podstawowe nurty
badań”, autor próbuje ustalić pojęcie
1 Z. B o k s z a r i s k i , Stereotypy a kultura,
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław
2001, ss. 141.

stereotypu jako sposobu postrzegania
jednych narodowości (grup etnicznych)
przez inne. Zgodnie z podaną przez nie
go definicją stereotyp jest to „uproszczo
ny obraz myślowy pewnej kategorii
osób, instytucji lub zdarzeń, który
w swych zasadniczych cechach jest po
dzielany przez dużą liczbę ludzi” (s. 6).
Aby dokładniej wyjaśnić pojęcie stereo
typu, autor odwołuje się do różnorodne
go i bogatego dorobku badaczy tego zja
wiska. Wybiera poglądy tych myślicieli,
którzy do badań nad stereotypami wnie
śli istotnie nowe idee. Wyróżnia dwie li
nie krytycznej argumentacji: jedną, pod
kreślającą, że pojęcie stereotypu zbyt
często traktowano jako słowo-wytrych,
i drugą, zwracającą uwagę na wątpliwoś
ci natury metodologicznej, które poja
wiają się przy badaniach stereotypów.
U podstaw większości prezentowa
nych rozważań znajduje się koncepcja
stereotypu opracowana przez Waltera
Lippmanna na podstawie socjo-politycznej diagnozy społeczeństwa amerykań
skiego. Novum ujęcia Lippmanna pole
gało na propozycji rozumienia stereoty
pu jako „pojęcia przydatnego dla wyod
rębnienia pewnego obszaru zjawisk psy
chospołecznych” (s. 32). Stereotyp to
„obraz w głowie jakiegoś zjawiska, ob-
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raz jednostronny, uproszczony i schema
tyczny, a zarazem uproszczona i schema
tyczna opinia o tym zjawisku” (tamże).
Podobne ujęcie prezentuje „klasycz
ny” nurt badań nad stereotypami. Sfor
mułowana przez D. Katza i K. Braly’ego,
wymienianych wraz z A. P. Wejlandem
wśród przedstawicieli tego nurtu, defini
cja stereotypu głosi, że stereotyp jest
„utrwalonym wrażeniem w niewielkiej
mierze podporządkowanym faktom, do
których reprezentowania pretenduje,
a bierze się stąd, że najpierw definiuje
my, potem dopiero obserwujemy” (s. 15).
Sposób badania stereotypów za pomocą
gotowej, zamkniętej listy cech, wybiera
nej przez osoby badane, uważany jest
jednak za kontrowersyjny, ponieważ wy
korzystuje się w nim narzucone określe
nia danej grupy etnicznej oraz dlatego,
że przyjmuje się założenie, iż „w obrazie
grupy występuje tylko jeden stereotyp,
a nie pewna ich sieć o złożonych wew
nętrznych powiązaniach” (s. 16). Za
strzeżeń tych nie da się uniknąć nawet
wówczas, gdy do skonstruowania listy
cech zastosujemy bardziej skomplikowa
ne procedury. W literaturze współczes
nej, w zależności od ujęcia stereotypu,
przyjmuje się nadto bardziej ogólny po
dział nurtów badań nad stereotypami:
w nurcie społeczno-kulturowym stereo
typ postrzegany jest przede wszystkim
jako zjawisko kulturowe, nurt psychodynamiczny eksponuje rolę nieświado
mych mechanizmów w tworzeniu stereo
typów, w nurcie poznawczym zaś stereo
typ uznawany jest za jeden ze sposobów
poznawania i ujmowania rzeczywistości.
Rozdział drugi, „Stereotyp jako
przedmiot badań socjologicznych: sta
nowiska i kontrowersje teoretyczne”,
poświęcony został przede wszystkim so
cjologicznym badaniom nad pojęciem
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stereotypu. Ich celem jest „empiryczne
stwierdzenie stopnia upowszechnienia
w świadomości członków danej grupy
określonych wyobrażeń” (s. 27). Cho
ciaż autor wyraźnie tego nie stwierdza,
z treści książki wynika, że podejście so
cjologiczne mieści się w społeczno-kul
turowym nurcie badań. W podejściu so
cjologicznym wymienia się dwa modele
(pojęcia) stereotypu: kulturalistyczny
i psychospołeczny. Pierwszy ujmuje ste
reotyp w kontekście narodu jako odręb
nej grupy etnicznej, mającej własny spo
sób widzenia innej grupy etnicznej. Na
ród bądź inna grupa etniczna wytwarza
stereotypy, które są wzorcami postrze
gania innego narodu lub grupy. Stereo
typ jest zatem swego rodzaju wzorcem
kulturowym. W podejściu psychospo
łecznym natomiast akcentowana jest ro
la jednostki, która projektuje swój obraz
rzeczywistości społecznej. Rezultatem
tej projekcji jest właśnie stereotyp lub
autostereotyp. W tym ujęciu stereotyp
jest związany ze strukturą osobowościo
wą człowieka. Żaden ze stereotypów,
zwanych modelami kategorialnymi, nie
jest tworem jednolitym i niezmiennym,
lecz zbudowanym z podstereotypów,
określanych jako modele cząstkowe.
W rozdziale trzecim, „Stereotypy
a potoczne wyobrażenia narodów i grup
etnicznych”, autor przedstawia, cenione
przez siebie, badanie autobiografii jako
materiału do refleksji nad stereotypami.
Do zalet tej metody zalicza „dostęp do
naturalnych sposobów odbierania in
nych etnicznych” (s. 45), przy założeniu,
że opinie i wyobrażenia badanych będą
odznaczały się intencją przypisania na
rodom i grupom etnicznym pewnej ce
chy lub cech, charakteryzujących te gru
py jako pewne odrębne układy społecz
ne. Problem polega na wydobyciu i skla
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syfikowaniu tych cech przez badacza,
który ma do dyspozycji materiał niejed
noznaczny i nierzadko pełen wyrażeń
zabarwionych emocjonalnie. „Wizeru
nek grupy etnicznej, który istnieje
w świadomości konkretnego narratora,
byłby w tym ujęciu właśnie zbiorem ka
tegorii określających zakres, w jakim
mieszczą się wszystkie używane przez
tę osobę środki służące do charakteryzo
wania określonej grupy” (s. 54). Metoda
badania autobiografii zostaje zilustro
wana za pomocą wybranych przykładów
stereotypów w narracjach autobiogra
ficznych. Analiza ich ujawnia ogromnie
zróżnicowany repertuar sposobów po
strzegania „innych etnicznych”, od bar
dzo pozytywnych, po zdecydowanie ne
gatywne, nierzadko sprzeczne u tego sa
mego autora.
Rozdział czwarty, „Kulturowe wzor
ce postrzegania «innych etnicznych» i ich
społeczne wytwarzanie”, poświęcony
jest rozważaniom na temat usytuowania
pojęcia stereotypu i postrzegania stereo
typowego w aspekcie komunikowania
społecznego. Autor przedstawia również
kulturowe podstawy stereotypowego po
strzegania, którymi są tradycja grupy,
a także zawierające się w niej paradyg
maty i schematy ideologiczne narodów
i grup etnicznych. Tradycja zostaje zde
finiowana jako całościowo pojmowana
część dorobku kulturowego grupy, od
noszącego się do wzorów postrzegania
obcych grup. Paradygmaty narodów ro
zumiane są jako „aktywna tradycja”,
przejawiająca się przez te czynniki, które
stanowią wymiar operacyjny, czyli „spo
łecznie żywotny”. W sferze paradygma
tów narodów i grup etnicznych można
odnaleźć odzwierciedlenie minionych
wydarzeń i problemów kształtujących
tożsamość zbiorową danej grupy. Sche

maty ideologiczne wiązane są w tej inter
pretacji z aktualnymi problemami tożsa
mości grupowej, które powstają w związ
ku z okolicznościami i przedsięwzięciami
podejmowanymi „tu i teraz”.
Rozdział piąty, „O paradygmacie
grupy etnicznej i narodu”, poświęcony
jest szczegółowemu wyjaśnieniu roli pa
radygmatu grupy etnicznej i narodu
w kształtowaniu wizerunku innych grup
etnicznych. Rozważania dotyczą jednak
nie tyle strony pojęciowej paradygmatu,
ile samej rzeczywistości, w której odby
wa się proces powstawania paradygma
tu „w głowach” ludzi należących do róż
nych grup etnicznych, co ilustrują przy
kłady analiz historycznych, etnograficz
nych i socjologicznych. Płynący z nich
wniosek jest taki, że zasoby kulturowe
w postaci paradygmatów innych naro
dów i grup etnicznych charakteryzują
się różnym stopniem wyrazistości, spój
ności i w dużej mierze nawet sprzecznoś
ci. Za Shmuelem N. Eisenstadtem autor
definiuje kulturę jako „zestaw ekspresywnych symboli właściwych etosowi oglądowi świata konstruowanemu po
przez aktywną ludzką interakcję”
(s. 83). W wyniku takiego rozumienia
kultury paradygmaty innych grup etnicz
nych mają tendencje do „pojawiania się
w określonych związkach znaczenio
wych i w stosownych sytuacjach”. W ten
sposób dorobek kulturowy w zakresie
wzorców percepcji „innych etnicznych”
staje się otwarty na włączanie nowych
elementów, w tym także nowych stereo
typów. W skrajnych hipotezach stereo
typ miałby się wiązać z imperatywem ży
cia zbiorowego lub z mitem, który pole
gałby na „uaktualnianiu grzechu głów
nego” pewnej społeczności i wiązaniu
go z jakimś nosicielem, na przykład
z członkiem innej narodowości.
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W rozdziale szóstym, „O schemacie
ideologicznym innych etnicznych”, au
tor podejmuje problem schematu ideo
logicznego. Jego najważniejszą cechą,
odróżniającą go od paradygmatu „in
nych etnicznych”, jest związek z tożsa
mością zbiorową. Pojęcie tożsamości
zbiorowej (kolektywnej) definiowane
jest najpierw poprzez podanie jej cech,
którymi są pozostawanie tym samym
i odróżnianie się. Za Frederikiem Barthem tożsamość grupy definiowana jest
jako „sfera przekonań jej członków od
noszących się do tego, kim są jako zbio
rowość i czym się różnią od innych zbio
rowości” (s. 94). Istnieją również inne
podejścia wyjaśniające tożsamość grupy.
Przy podejściu antropologicznym ele
mentem spajającym tożsamość jest kul
tura. Podejście socjologiczne łączy się
z pojęciem dyskursu tożsamości narodo
wej, które wskazuje, że tożsamość naro
dowa może być pojmowana jako „rezul
tat złożonych przedsięwzięć konstruk
cyjnych podejmowanych przez kręgi li
derów społecznych będących wyrazicie
lami tendencji nacjonalistycznych”
(s. 92). Występują cztery sposoby rozu
mienia związku tożsamości narodowej ze
schematem ideologicznym grup etnicz
nych: psychologiczny (percepcję innych
kształtują postawy, emocje i nastroje),
idea rysu naczelnego (niewielka część
cech charakterystycznych ma znaczenie
dla poczucia odrębności), kontr-tożsamość (wizerunki innych jako rezultat ne
gacji atrybutów składających się na toż
samość grupy), perspektywa semiotyczna (poszukiwanie ogólniejszych reguł
czy kodów semiotycznych).
W rozdziale siódmym, zatytułowa
nym „Stereotyp a obraz grupy etnicznej
i narodowej”, autor podsumowuje do
tychczasowe rozważania. Ponieważ nie
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ma bezpośredniego przejścia od stereo
typu do kultury, istnieje potrzeba okreś
lenia przestrzeni pośredniczącej między
nimi. Wypełniają „obraz grupy etnicznej
lub narodu”, który jest konstruktem
sformułowanym „w oparciu o analizę
materiałów zebranych w trakcie badań
nad stereotypami” (s. 108). Autor po
przestaje na ogólnikowym stwierdzeniu,
że stereotypy narodowe są zjawiskami
szeroko rozumianej kultury. Książkę
kończy paragraf zatytułowany „Studium
obrazu Rosjan, Niemców i Żydów w wy
branych polskich autobiografiach okresu
II wojny światowej” poświęcony prak
tycznej analizie materiałów autobiogra
ficznych. Najpierw scharakteryzowana
zostaje procedura badania, a następnie
zaprezentowane są listy stereotypów Ro
sjan, Niemców i Żydów w oczach Pola
ków, wygenerowane przy pomocy badań
autobiografii Polaków, którzy pamiętają
czasy II wojny światowej. Autor opatruje
je również własnym komentarzem.
Tytuł książki Stereotypy a kultura su
geruje, że autor zmierza do przeciwsta
wienia obu wielkości. Relacja ta nie zos
taje jednak nigdzie bliżej wyjaśniona.
Czy chodzi o stereotypy w kulturze, czy
też o stereotypy kulturowe? W książce
więcej miejsca zajmuje odpowiedź na py
tanie, czym stereotyp nie jest, niż kwes
tia, czym on jest. Chociaż autor sygnali
zuje problemy związane z stereotypami
i ich miejscem w kulturze, to wypowiedzi
te nie są pogłębione. Nie znajdziemy też
propozycji definicji stereotypu skon
struowanej przez autora, który ogranicza
się do komentowania definicji podanych
przez innych badaczy. Częste odwoływa
nie się do definicji stereotypu Waltera
Lippmanna sugeruje, że są to preferen
cje autora. Podejmowanie problematyki
stereotypów ogranicza się do kontekstu
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grup społecznych, konkretnie zaś - grup
etnicznych. Mowa jest albo o grupie, al
bo o jednostce postrzegającej inną grupę
lub jednostkę w kontekście grupy etnicz
nej. Niewiele uwagi natomiast poświęca
autor stereotypom dotyczącym pojedyn
czych ludzi i zjawisk czy przedmiotów
jednostkowych. Książkę opatrzono in
deksem nazwisk oraz bogatą bibliogra
fią. Cytowane fragmenty tekstów, a ich
pokaźna ilość, umieszczone są w oddziel
nych akapitach i napisane mniejszą
czcionką. Zaburza to niekiedy tok wy
wodów, tym bardziej, że cytowane wypo

wiedzi wielokrotnie kończą zdanie, a tym
samym myśl autora.
Po książkę Stereotypy a kultura sięg
ną na pewno osoby zajmujące się profe
sjonalnie metodologią badania stereoty
pów i samymi ich badaniami, przede
wszystkim socjolodzy, psycholodzy, et
nografowie czy antropolodzy. Sięgną
również ci wszyscy, którzy przedkładają
pytania nad odpowiedzi. Dla czytelnika,
który nie jest dobrze zorientowany w ter
minologii socjologicznej, książka - mi
mo że o aspiracjach popularyzujących w odbiorze może się wydać zbyt trudna.
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Katarzyna SOLECKA
Ks. Jerzy SZYMIK

FENOMEN KSIĘGI

Trzeci tom Biblioteki Dzieł Religij
nych jest kolejnym ogniwem wkładu
rozwijanej na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim nauki o literaturze w dorobek
polskiej nauki i literatury. Dzięki synte
zie wysokich wymagań stawianych włas
nej metodologii oraz wysokich wyma
gań stawianych estetyce badanych tek
stów stworzono dzieło oryginalne, a za
razem charakterystyczne dla tej „szko
ły”: zbiór małych form prozatorskich,
owoc fascynacji Biblią dwudziestowiecz
nych twórców polskich.
Dzieło - opracowane w zasłużonym
dla promocji KUL-owskiej myśli Zakła
dzie Badań nad Literaturą Religijną stanowi dojrzały owoc badań nauko
wych prowadzonych z wnikliwością i rze
telnością znawców tematu1. Świadczy
o tym choćby gruntownie przemyślany,
reprezentatywny dla dwudziestowiecz
nej literatury polskiej dobór tekstów,
a także fachowy, erudycyjny i porządku
jący lekturę wstęp oraz wymiar edytorsko-bibliograficzny całości.

Małe prozy biblijne, wybór M. Jasińska-Wojtkowska, M. Nowak, wstęp i komentarz
M. Nowak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002,
ss. 442.

Zasadniczy korpus książki obejmuje
uszeregowane chronologicznie utwory
autorstwa: A. Niemojewskiego, K. L.
Konińskiego, J. Korczaka, J. Zawiey
skiego, Z. Kubiaka, L. Kołakowskiego,
M. Jastruna, L. Proroka, M. Malińskie
go, R. Brandstaettera, G. Herlinga-Grudzińskiego. Tak dokonane zestawienie
nazwisk w obrębie jednej antologii
wskazuje zarówno na heterogeniczność
poetyk, przekazów ideowych, jak rów
nież na dużą rozpiętość talentów, grada
cję artyzmu. Zapewne wszystkie te czyn
niki, odsłaniające się w momencie kry
tycznego namysłu nad Małymi prozami
biblijnymi, wkalkulowane są w koncep
cję redakcyjną zbioru.
Tom skłania do refleksji nad kultu
rotwórczą rolą Biblii. Wszystkie małe
formy prozatorskie - choć różne - łączy
niejako genealogiczna relacja intertekstualna, korzystanie z Biblii nie na zasa
dzie ornamentyki, lecz postrzeganie jej
jako centralnego układu odniesienia,
można rzec - źródłowej inspiracji. Świa
doma i czytelna w intencjach inicjatywa
redaktorsko-edytorska zwraca uwagę
na fenomen Księgi i przypomina, że pol
ska kultura kształtowała się i kształtuje
w jej kontekście. Wielce prawdopodob
ne jest, iż badaczom realizującym tak
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niekomercyjne przedsięwzięcie edytor
skie nieobcy był zamiar przywrócenia
słowu właściwego miejsca w świadomoś
ci raczej wąskiego kręgu odbiorców, nie
ustannie zresztą uszczuplającego się na
skutek wpływowych, inwazyjnych od
działywań przekazów ikonicznych we
współczesnej kulturze.
Jak już zostało zasygnalizowane,
Małe prozy biblijne skupiają teksty róż
ne, niejednorodne także pod względem
stosunku do Księgi - od sceptycznych,
zdystansowanych, ze znakiem firmo
wym „szkoły podejrzeń” (jak np. Kusi
ciele Niemojewskiego), po teksty wprost
przywołujące biblijne przesłanie (choć
by Prorok Jonasz Brandstaettera).
W każdym z nich idzie o odpowiedź na
postawione Biblii pytanie. Biblia scala
omawiany zbiór prozy i umożliwia jego
autorom formułowanie filozoficzno-religijnych problemów, tak ważnych dla
ludzkiego życia.
Autor wstępu, Maciej Nowak, przy
bliża zamysł redaktorów, charakteryzu
jąc wnikliwie, choć krótko, poszczególne
teksty oraz wyodrębniając trzy grupy te
matyczne na podstawie stosunku pisarza
do biblijnego tekstu: teksty „wprost”
związane z Biblią - „swoista biblistyka
literacka”; samodzielne formy epickie
w tworzeniu których Biblia stanowiła
punkt wyjścia; teksty najbliższe biblijne
mu przesłaniu, unikające jego transformacji, dopowiadania.
Wstęp osadza zebrane utwory w sze
rokim kontekście przemian literatury
dwudziestowiecznej. Zwraca uwagę na
ewolucję małych próz biblijnych w pol
skim piśmiennictwie artystycznym, wy
łonienie się nurtu, w którym podstawo
we znaczenie ma relacja międzytekstowa. W warstwie genologicznej zaobser
wować natomiast można charakterys

tyczne przejście od wzorca fabularno-narracyjnego do fabularyzowanego
eseju w rodzaju Króla Dawida Kubiaka.
Utwory autorów znanych szerszemu
bądź węższemu kręgowi czytelniczemu
- niekoniecznie od biblijnej strony znakomicie ukazują różnorodność spo
sobów artykulacji inspiracji biblijnych.
Specyfika tekstów Korczaka, Koniń
skiego czy Kołakowskiego wynika z for
macji intelektualno-konfesyjnej twór
ców. Jak w jednej z recenzji zebranych
w Węźle gordyjskim zauważa Herbert:
„nasz punkt widzenia to krzesło nr
384”. Artyści, których dokonania selek
tywnie prezentuje omawiana antologia,
tworzyli z miejsca, w którym się znajdują
- literacko, erudycyjnie, światopoglądo
wo, religijnie. Ich dzieła odzwierciedlają
prywatne pasje, obsesje, ambicje, stale
pozostają jednak w głównym nurcie
problemowym epoki. I tak w przypadku
Janusza Korczaka zainteresowanie Bib
lią zdaje się wynikać z potrzeb niejako
zawodowych, u Mieczysława Jastruna z historycznego faktu zbliżenia środo
wisk laickich do Kościoła, zaś Gustaw
Herling-Grudziński wystawia na próbę
biblijny autorytet, zderzając go z pyta
niami współczesności.
Podobnie jak różne motywacje - ar
tystyczne i pozaartystyczne - stoją za po
wstaniem próz zgromadzonych w oma
wianym zbiorze, tak i techniki pisarskie
poszczególnych autorów cechuje ogrom
na różnorodność. Niektórzy twórcy ucie
kają się do stylizacji i archaizacji języka,
osiągając przez to efekt estetyczny zbli
żony do tego, jaki ewokują nobliwe frazy
Wujkowe (aż do metabiblijności Studni
niepamięci Zawieyskiego); inni - prze
ciwnie - poprzez konstrukcję warstwy
słownej utworów bezceremonialnie
przenoszą osoby i wydarzenia biblijne
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w czasy współczesne, we współczesny
kontekst (ciekawym przykładem jest tu
Król Dawid Kubiaka). Co ważne - do
bór tekstów tak zróżnicowanych pod
względem formalnym z pewnością zado
woli czytelników o różnych gustach, na
wet najbardziej wybrednych miłośników
literatury.
Pisząc o poetyce Proroka Jonasza,
Pożegnania w Ostii i wszystkich pozos
tałych, w sumie jedenastu tekstów skła
dających się na omawiany tom, trzeba
koniecznie wspomnieć o interesującym
spostrzeżeniu autora wstępu. Otóż w wy
selekcjonowanych tematycznie utwo
rach zwrócił on uwagę na zasadniczą
zbieżność w kreacji postaci znanych
z kart Pisma Świętego - zwykłość biblij
nych bohaterów powtarzającą się w uję
ciu polskich pisarzy, nietworzących
przecież żadnej wspólnej szkoły ani niereprezentujących jednolitego prądu lite
rackiego. Zwykłość osiąganą różnymi
środkami wyrazu.
Przyjrzyjmy się jednemu z ciekaw
szych przykładów kreowania owej
zwykłości postaci w Judaszu Mieczysła
wa Malińskiego. Utwór został zakwalifi
kowany przez redaktorów do grupy tek
stów stosujących wobec Biblii „poetykę
zaniechania” (s. 21), a więc z założenia
nieodbiegających od biblijnego przesła
nia. Maliński często cytuje słowa Jezusa,
przywołuje ewangeliczne sceny, pozos
tając zasadniczo w obrębie tego, co za
pisane w Księdze. Te biblijne sytuacje są
nam doskonale znane - tworzy to atmo
sferę bliskości, owej zwykłości właśnie.
Jednocześnie dzięki zabiegom autora
widzimy wydarzenia z perspektywy Ju
dasza, Maliński próbuje dopowiedzieć
jego motywację. Tak więc na dobrze
znaną biblijną scenerię nakłada się kreo
wany konsekwentnie brak dystansu wo
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bec osoby bohatera literackiego. Po
przez konwencję prozy psychologicznej
możemy od środka niejako poznać spo
sób myślenia, odczuwania, reakcji głów
nego uczestnika i obserwatora zdarzeń.
Ten psychologiczny portret jest por
tretem zdrajcy - ale też portretem tra
gicznej ludzkiej pomyłki. Judasz jest
człowiekiem takim jak my, niepewnym
konsekwencji swoich wyborów, zagu
bionym w tym, co go przerasta. Dokonał
wyboru - i to, co zrobił, spowodowało
lawinę zdarzeń: następują po sobie szyb
ko, jakby w zagęszczeniu. Z tej perspek
tywy inne osoby są jedynie zaplątane
w dramat. Zarówno uczniowie - nierozumiejący, zalęknieni, jak i tłum, który
nie wie, co się stało, nawet kapłani wy
korzystujący czyjąś słabość, przekonani,
że wszystko dzieje się po ich myśli - sta
nowią tylko tło osobistej historii Apos
toła. Jedynie Jezus pozostaje jej świado
mym uczestnikiem, włącza się w tę his
torię, wchodzi w dialog. Judasz odkry
wa, że Mistrz wie - zna to, co kryje serce
Apostoła.
Dlaczego Iskariota przegrał? Czy
dlatego, że kapłani snujący własne intry
gi byli od niego sprytniejsi? Czy też dla
tego, że nie zrozumiał, kim jest Mesjasz?
Autor opowiadania zdaje się skłaniać ku
drugiej odpowiedzi. Czy Judasz uznał
swoją winę? Mówi: „wydałem Spra
wiedliwego”. To zrozumienie może oka
zać się dlań ocalające. Zdrada przyjacie
la, nawet w dobrej wierze, pozostaje
zdradą. Judasz to akceptuje, w końco
wych sekwencjach opowiadania nie pró
buje się usprawiedliwiać.
Maliński kreuje swoistą kontekstualność zdrady. Patrzymy w twarz Ju
dasza z punktu widzenia człowieka
współczesnego - jego oczekiwań i na
dziei, jego wyalienowania i słabości.
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Dla Iskarioty wszystko skończyło się
klęską, nic nie wie o Zmartwychwstaniu.
Wraz z autorem przeczuwamy jednak,
że nie jest to ostatnie zdanie tej historii.
Paradoksalnie bowiem plan Judasza się
powiódł - Jezus zrealizował swoje me
sjańskie posłanie. W Boskim scenariu
szu nawet wina zdrajcy może okazać
się błogosławiona. Także dlatego Judasz
w ujęciu Malińskiego, błądzący w labi
ryncie jerozolimskich uliczek, ma twarz
zadziwiająco podobną do naszej.
Osoba zdrajcy Jezusa fascynuje
twórców, także rodzimych. Wystarczy
wspomnieć choćby o dramacie Rostwo
rowskiego czy wierszu Pasierba, w któ
rym bohater liryczny stwierdza gorzko:
„przecież każdy z nas miał mówić, że to
On”. Próba zobaczenia twarzy Apostoła
podjęta przez Malińskiego jest cenna
także dlatego, iż autor nie wydaje wyro
ku na Judasza, nie dopowiada ewange
licznej historii. Drzewo figowe, które
wcześniej przeklął Jezus, bo nie wyda
wało owocu, stoi nagie. Ten obraz zamy
ka opowiadanie, unaocznia fakt, iż sąd
nie należy do nas - skoro tylko Jezus
miał prawo potępić, tylko Jezus może
uzdrowić.

Małe prozy biblijne są piękne w naj
głębszym sensie tego słowa, sięgającego
korzeniami tego, co w estetyce chrześci
jańskie i europejskie zarazem. Jest to
„piękna literatura piękna”, co nieko
niecznie trzeba uznać za tautologię dzi
siaj, na styku tysiącleci, po paru - w os
tatniej dekadzie - żenujących sytuacjach
związanych z przyznawaniem literackiej
Nagrody Nobla. Przedsięwzięcie bada
czy z Zakładu Badań nad Literaturą Re
ligijną Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego odpowiada na bieżącą (i palą
cą) potrzebę lansowania i promocji lite
ratury wartościowej.
Podsumowując omówienie antologii
przygotowanej przez M. Jasińską-Wojtkowską i M. Nowaka należy stwierdzić,
że ratio i pulchrum pozostają w niej
w służbie veritas. Również więc w służbie
fides.
Warto sięgnąć do Małych próz bib
lijnych póki pobrzmiewa jeszcze w śro
dowiskach naukowych, w szerokich krę
gach pisarzy i czytelników echo Listu do
artystów Jana Pawła II, cytującego Nor
wida, Dostojewskiego i przywołującego
biblijne pierwowzory niejednego z boha
terów antologii.
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Krzysztof DYBCIAK

EGZORCYZMOWANIE POEZJĄ

Katoliccy księża-pisarze powitali no
we stulecie godnie, tworząc pełne dzieła
literackie, a więc zawierające też pier
wiastki humoru. Jan Twardowski pozos
tał najpoczytniejszym poetą współczes
nym, a jego Elementarz był na czele listy
bestsellerów minionych dwu lat. Ksiądz
Twardowski coraz mocniej zaznacza też
swoją obecność w prozie - w roku 2001
opublikował tom rozmów z Mileną Kindziuk zatytułowany Zgoda na świat. Do
bre tomy wierszy, podsumowujące wie
loletni dorobek, zaprezentowali w tymże
roku księża Franciszek Kamecki, Jan Sochori i Jerzy Sikora.
Nie zawsze tak było, a nawet twier
dzono, że tak być nie może. Swego czasu
- dokładniej mówiąc, w latach sześćdzie
siątych i na początku lat siedemdziesią
tych - karierę zrobiła myśl Leszka Koła
kowskiego o nieusuwalnym antagoniz
mie („w każdej niemal epoce historycz
nej”) osobowych wzorów twórców, re
prezentowanych metaforycznie przez
kapłana i błazna. W szkicu zatytułowa
nym Kapłan i błazen Kołakowski pisał:
„Kapłan jest strażnikiem absolutu i tym,
który utrzymuje kult dla ostateczności
i oczywistości uznanych i zawartych
w tradycji. [...] Filozofia błaznów jest tą
właśnie, która w każdej epoce demasku

je jako wątpliwe to, co uchodzi za naj
bardziej niewzruszone, ujawnia sprzecz
ności tego, co wydaje się naoczne i bez
sporne, wystawia na pośmiewisko oczy
wistości zdrowego rozsądku i dopatruje
się racji w absurdach”1.
Pomysł Kołakowskiego zyskał po
pularność w środowiskach twórczych,
a następnie w kręgach umiarkowanie
opozycyjnej inteligencji. Spowodował
jednak więcej szkody niż pożytku, nisz
cząc światopoglądową równowagę kra
jowej literatury w środkowym okresie
PRL-u - dał filozoficzną broń nurtowi
szyderczemu, atakującemu tradycje
wraz z przenoszonymi przez nie wartoś
ciami. Antydogmatyzm przeradzał się
w stanowisko antykulturalne, gdzie do
jednego worka wrzucano dogmaty ko
munistyczne i katolickie, religię prze
ciwstawiano humanizmowi, a wolność
określano negatywnie. Dziś widać, jak
bardzo koncepcyjka młodego Kołakow
skiego („doczepiona” do świetnego ese1
L. K o ł a k o w s k i , Kapłan i błazen
(Rozważania o teologicznym dziedzictwie
współczesnego myślenia)t w: tenże, Pochwała
niekonsekwencji. Pisma rozproszone z łat
1955-1968, t. 2, Wydawnictwo Puls, Londyn
1989, s. 178 (pierwodruk w „Twórczości”
1959, nr 10).
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ju o żywotności teologii w nowoczesnej
filozofii) była wydumana i abstrakcyjna.
Od ćwierćwiecza bardziej realistyczne,
bliższe prawdy, wydaje się koniunktywne pojmowanie ról społecznych spełnia
nych przez kapłana i przez poetę. Ostat
nie dziesięciolecia dwudziestego wieku
to okres rozkwitu liryki kapłanów star
szego pokolenia oraz pojawienie się kil
ku fal debiutów młodszych duchow
nych. Aby zilustrować, jak ważne dla
polskiej kultury było to połączenie po
wołań, wystarczy podać jeden przykład.
Karol Wojtyła-Jan Paweł II również był
kapłanem i twórcą literackim. Prawdę
rzekłszy, nadal łączy te sfery aktywnoś
ci, tyle że w latach jego pontyfikatu literackość jest bardziej rozproszona, nie
realizuje się jedynie w zapisie werso
wym poematów lub dialogowym drama
tów, ale przenika całe wielogatunkowe
pisarstwo - ileż poezji jest w homiliach,
przemówieniach, modlitwach, wspom
nieniach, a nawet w encyklikach papie
skich!
Najmłodszy z wymienionych na
wstępie księży-poetów, Jerzy Sikora,
także łączy rodzaje aktywności, które
wydawały się nie do pogodzenia spadko
biercom oświecenia i rewolucji. Przy
pomnijmy Kołakowskiego z okresu
marksistowskiego: „Antagonizm mię
dzy filozofią utrwalającą absolut i filozo
fią kwestionującą absoluty uznane wy
daje się antagonizmem nieuleczal
nym”2. Jerzy Sikora, jak większość kato
lickich duchownych zajmujących się
obecnie literaturą w Polsce, uprawia
nie tylko lirykę. Od kilkunastu lat dru
kuje rozprawy, szkice i recenzje w czoło
wych periodykach: „Arce”, „Nowych
Książkach”, „Twórczości”, „Więzi”. Re
2 Tam że.

dagował też diecezjalne czasopisma
„Głos Katolicki” (Łomża) i „Martyrię”
(Ełk). Wchodzi powoli na teren prozy
artystycznej, a z powodzeniem wszedł
na teren wiedzy literackiej, publikując
w roku 2000 książkę Londyńska grupa
literacka „Merkuriuszap i „Kontynen
tów”. O wspomnianej monografii tak pi
sał Jacek Lukasiewicz, znany krytyk i ba
dacz literatury z Uniwersytetu Wrocław
skiego: „Jej autor wykazał się dobrym
przygotowaniem historyczno- i teoretycznoliterackim. Dobrze wykorzystał
umiejętności analizy tekstu poetyckiego
(przede wszystkim w rozdziale piątym).
Rozprawa jest bogato udokumentowa
na. Autor oparł się na materiałach opu
blikowanych, a także rękopiśmiennych,
będących wynikiem wieloletniej kwe
rendy, również na przeprowadzonych
przez siebie cennych rozmowach
z uczestnikami grupy «Kontynenty».
Napisał pracę ważną dla historyków li
teratury zajmujących się tym okresem,
otworzył drogi do dalszych badań”.
Ks. J. Sikora jest jednak przede
wszystkim poetą, o czym świadczy sześć
zbiorów poetyckich jego autorstwa oraz
fakt otrzymania przez niego kilku na*
gród literackich, między innymi Nagro
dy Brata Alberta i Nagrody Literackiej
im. Józefa Czechowicza. Jako poeta de
biutował wcześnie, publikując książki
poetyckie od końca lat osiemdziesiątych
(urodził się w roku 1959). Najpierw było
Kamienowanie płatka róży (Warszawa
1986), potem równie dramatycznie zaty
tułowane zbiory wierszy: Krzyki, roz
darcia, pęknięcia (Warszawa 1988)
i Ciemne drzewo (Lublin 1988). Następ
nie nieco się rozpogodziło w tytułach:
Szukam błękitu (Lublin 1991), Zrywanie
dekoracji (Lublin 1993), Jestem złodzie
jem światła (Lublin 1995).
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W roku 2001 ks. J. Sikora zaprezen
tował wybór wierszy zatytułowany De
mony mieszkają w nas3. Warto podkreś
lić, że książkę tę starannie i estetycznie
wydało Towarzystwo Miłośników Raj
grodu, gdzie urodził się poeta. Niezwyk
łe rysunki są autorstwa Emilii Sobolew
skiej, na końcu książki zaś dołączono
wybór opinii (na temat liryki Sikory) po
etów i krytyków literackich, w tym tak
wybitnych, jak Wacław Iwaniuk, Mie
czysław Orski, Piotr Szewc czy Adriana
Szymańska.
Początkowo w poezji Sikory prze
ważały małe formy, uprawiał on sztukę
literackiej miniatury, czasami zbliżonej
wręcz do aforyzmu poetyckiego. W tek
stach tych autor wybierał i kondensował
środki poetyckie, tym bardziej, że nie
lubił stosować popularnych i mocno wy
eksploatowanych nowoczesnych środ
ków poezjotwórczych: rozbudowanych
metafor, neologizmów, eksperymentów
graficznych. Najczęściej stosowane re
guły tworzenia jego wypowiedzi lirycz
nych to zaskakujące zestawianie wyra
zistych i cennych poznawczo obrazów,
stonowany humor, aforystyka, puenty.
Oto kilka przykładów:

Umiejętność zestawiania dających do
myślenia spostrzeżeń i kończenia do
wcipnymi puentami pozostała poecie
do dziś i jego nowy wybór wierszy koń
czy się podobnie:

Czas zabija. Wszystko. Olbrzyma. Najdelikat
niejsze uczucie...
Wszystko. Tylko głupcy mówią, że czas leczy
rany.

(Szukam błękitu)

( Weryfikacja, Krzyki, rozdarcia, pęknięcia4)
Nad rzekami Babilonu powywracały
się wierzby. Czas zżarł struny harf.
Barbarzyńcy nadal żądają pieśni.
(Nad rzekam i.., Ciemne drzewo)

3 Towarzystwo Miłośników Rajgrodu,
Rajgród 2001.
4 Cytując wiersze ks. J. Sikory, w nawiasie
podaję tytuł utworu oraz tytuł tomu.

dziś tak mało miejsca na tajemnicę
wszystko odkryte [...]
tylko brać i konsumować
nie ma szans
by zgrzeszyć pięknie
(Rękawiczka Rity Hayworth,
Demony mieszkają w nas. Wybór wierszy)

Oryginalnym chwytem Sikory jest
pojawiająca się czasem figura seman
tyczna, którą można nazwać antyparadoksem. Są nim stwierdzenia demon
stracyjnie oczywiste w dosłownym od
czytaniu, które zaskakują wytrawnego
czytelnika poezji, oczekującego sformu
łowania paradoksalnego, ale głęboka
struktura logiczna tekstu, zazwyczaj
krótkiego, daje do myślenia. Widać to
na przykładzie mikroutworu Padwa. Ba
zylika św. Antoniego:
św. Antoni
proszę cię
by ciemność mijała
z nastaniem poranka

Zwracają też uwagę wrażliwość i wie
dza plastyczna poety, przejawiające się
w bogactwie wykorzystywanych okreś
leń kolorystycznych i w budowaniu pre
cyzyjnych obrazów, częste dialogi intersemiotyczne z architekturą i malarstwem,
przybierające postać lirycznych charak
terystyk dzieł sztuki Moneta, Chagalla
lub zwiedzanych miast.
Czasem nieporozumienia interpre
tacyjne, także w tekstach krytyków pi
szących o ks. Sikorze, wywoływała za
mierzona wieloznaczność adresata li
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rycznego wierszy, które nazwać można
miłosnymi. Podmiot mówiący w tych ut
worach zwraca się wtedy do kogoś, kto
może być Bogiem, przyjacielem, uko
chaną, po prostu bliźnim. Na pewno
podnosi to zakres identyfikacji czytelni
czej, zwiększając liczbę rzeczywistych
odbiorców tej poezji, bo na przykład
czytelnik, który nie jest religijny, odbie
ra je jako erotyki. Pojawianie się erotyki
w utworach duchownego katolickiego
wydaje mi się całkiem logiczne i natural
ne - celibat jest wartościowym zachowa
niem uzyskiwanym za cenę wyrzeczenia
się innych wartości: rodziny, zachowań
seksualnych. Dlatego muszą one być do
cenione. Przecież uczucia antyrodzinne
żywione przez kapłana Kościoła katolic
kiego raziłyby nas, niektórych wręcz
oburzałyby, szczególnie jeśli weźmiemy
pod uwagę prorodzinne nastawienie
współczesnego katolicyzmu, przede
wszystkim Jana Pawła II. A brak eroty
ki, nierozerwalnie związanej z formowa
niem i trwaniem małżeństwa, dotąd nie
raził i nie oburzał - raczej odwrotnie.
Jak usytuować poezję Jerzego Siko
ry w kontekście najnowszej literatury
polskiej, zwłaszcza naturalnych kontek
stów: tak zwanej poezji kapłańskiej i mło
dej poezji lat dziewięćdziesiątych? W po
równaniu z dziełem ks. Jana Twardow
skiego mniej w niej zanurzenia w przyro
dzie i efektów wyzwalających śmiech.
Mniej też zainteresowania wieloznacz
nością słów i fascynacji mechanizmami
lingwistycznymi niż u ojca Kazimierza
Wójtowicza. Z kolei w zestawieniu z po
ezją pokolenia „bruLionu” zwraca uwa
gę wyraźny dystans wobec wpływowego
w minionej dekadzie nurtu nazywanego
„barbarzyńcami” lub „o’harystami” z ich

słowotokiem, mającym odzwierciedlać
zagubienie jednostki i banalność współ
czesnego życia. Poetyka Jerzego Sikory
jest też różna od tej, którą realizują mło
dzi neoklasycy, naśladujący wzory prze
szłości, lubiący stylizacje, ożywianie tra
dycyjnych gatunków, natomiast wspólna
im jest głęboka i nienowinkarska religij
ność.
Ostatnio wydany tom wierszy wy
branych zatytułował poeta Demony
mieszkają w nas. Groźny tytuł łagodne
go autora, rozumianego nie jako nadaw
ca utworu w świecie literackim, lecz jako
realny człowiek. Demony wypędza
z opętanych egzorcysta za pomocą spe
cjalnych działań religijnych. Tytuł wybo
ru utworów ks. Sikory sugeruje, iż taką
rolę może pełnić również poeta. Rzeczy
wiście, w tej liryce - dostrzegającej i ro
zumiejącej siłę namiętności, żywiołowe
go nieporządku, zagrożenia nicością przeważa ład językowy i filozoficzny,
afirmacja dobra i harmonii bytu. Zna
mienny jest sposób pojmowania poezji
przez Sikorę. Jako motto najważniejsze
go zbioru wierszy wybrał cytat z Ars poetica Grochowiaka o „godzinach przy
piórze” leczących rany, a we własnej
sztuce poetyckiej nazywa poezję „jas
kółką nadziei / darem od Boga / nie
śmiertelnym”; w tym samym wierszu do
daje, że „poezja ma usta pokryte szro
nem”, a tom Szukam błękitu otwiera
modlitwa o prostotę i naturalność języka
artystycznego. Dobrze ujmuje rolę sztu
ki słowa zakończenie Zmartwychwsta
nia, jedna z piękniejszych definicji po
ezji, jaką czytałem w ostatnich latach:
w tej zwyczajności odkryć piękno
znaczy:
zmartwychwstać.
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Józef F. FERT

CAŁE NIEBO W MAŁYM STAWIE
Ale wnętrze potrzebuje poety,
który ucieka od obrazu,
filozofa niepocieszonego definicją
i kapłana służącego innemu bogu.
M. A. Wierzbicki, ***

Jesienią roku 2000, przeszło cztery
lata temu, miałem zaszczyt uczestniczyć
na Zamku Lubelskim w „dwugłosie
o poezji”, którego głównym przedmio
tem była książka ks. Alfreda Marka
Wierzbickiego Znaki szczególnel. Był
to czwarty tom wierszy księdza poety,
poety filozofa, poety nauczyciela. Pisa
łem o nim wówczas:
„Kartkując cztery książki poetyckie
księdza Wierzbickiego, nieustannie do
świadczam wrażenia zmiany miejsca.
A więc to poeta w drodze, ciągle na węd
rówce. Nie jest to zresztą podróżowanie
jedynie w czasie i przestrzeni Owszem,
kartkując te książki niczym rozkład jaz
dy, zauważa się migotanie licznych nazw,
miejsc, nazwisk, ale jednak nie kurz drogi
nieobliczonej i nieznającej celu unosi się
nad poetycką karawaną, lecz raczej aura
tajemniczejjedności wyboru i wybrania ”2.
I nie inaczej dziś, gdy pragnę powie
dzieć parę słów o najnowszej - piątej

książce poetyckiej księdza Alfreda3 chciałbym przywołać, przez niego same
go zresztą również powtarzany wiersz
Abraham: „Jestem człowiekiem w pod
róży. /[...] Droga wybrana / przez Pana.
Jestem człowiekiem, idę”4.
Wypadnie więc powtórzyć liczącą
ponad dziesięć lat diagnozę jednego
z pierwszych krytyków tych wierszy,
Krzysztofa Paczuskiego: „Poezja A. M.
Wierzbickiego to poszukiwanie prawd
ostatecznych, to zmaganie się z żywiołem
zachwytu nad światem, człowiekiem i je
go dziełem oraz bezsilnością wobec nie
zrozumiałych praw kosmosu, historii
i ludzkiej egzystencji”5.
Cóż można wyczytać z tych powtó
rzeń? Oczywiście nie odważę się na sfor
mułowanie jakiejś pocieszającej defini
cji; przecież to poeta w drodze, ktoś,
kto sobie idzie, wędrowny sztukmistrz...
A więc ktoś, kto postanowił być otwarty
na świat z całym jego skomplikowaniem,

1 A. M. W i e r z b i c k i, Znaki szczególne,
Norbertinum, Lublin 2000.
2 J. F e r t , Wszędzie u siebie - wszędzie
bezdomny. Nad wierszami księdza Alfreda
M. Wierzbickiego, „Ethos” 14(2001) nr 3 (55),
s. 240.

3 A. M. W i e r z b i c k i, Miejsca i twarze,
Norbertinum, Lublin 2003, ss. 50.
4 W: tenże, Inaczej każdej wiosny, Nor
bertinum, Lublin 1993, s. 21; tenże, Znaki
szczególne, s. 48.
5 K. P a c z u s k i , „Niech będzie słyszane
milczenie”, „Akcent” 1993, nr 1-2.
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bogactwem, tajemnicą, powtarzalnością,
niespodziankami. No, bo posłuchajmy,
i „zważmy u siebie”, czy w wierszach na
szego poety nie odkryjemy czegoś takie
go, jak samospełniająca się przepowied
nia?
Na trzydzieste trzecie urodziny
kupiłem trzy butelki wina,
rocznik 1980 i 1982.
Słoneczne moje lata;
świat należał do mnie,
a teraz coraz częściej myślę,
że to ja należę do świata.
Wino ukradli złodzieje w Madrycie.
Czy i jaki w tym znak?6

I ja tak myślę, Alfredzie, że to Ty
„należysz do świata”. Ale co to może
znaczyć? Czy ja wiem? Może to, że wi
docznie ten świat potrzebuje Ciebie...
No więc co wynika z tych powierz
chniowych i głębinowych powtórzeń
w poezji Wierzbickiego?
Myślę, że objawia się tu wyrazista
myśl przewodnia autora tych wierszy: po
czucie głębokiego zakorzenienia w sac
rum, które nazywa się Serio Istnienia.
Iluż świetnych udziałowców męki
i chwały ma ten książęcy ród! Ród piel
grzymi. Przypomnijmy chociażby Nor
wida:
Wy myślicie, że i ja nie Pan,
Dlatego że dom mój ruchomy
Z wielbłądziej skóry...
Przecież ja aż w nieba łonie trwam,
Gdy ono duszę mą porywa,
Jak piramidę!

A przeciez autor Miejsc i twarzy nie
ustannie się zmienia. Nie tylko dlatego
że zmieniają się „miejsca” i „twarze”,
z którymi zetknęła się jego wrażliwość,
bo chcąc być sprawiedliwym należałoby
ciągle sięgać do poetyckiego notesu, no
- wręcz nie wypuszczać go z rąk. A prze
cież nie to jest istotą tej poezji. Nie ten
jakiś automatyzm nadwrażliwości obra
cającej świat w kurzawę wierszy. To po
eta dojrzewający. Jak szlachetne wino coraz klarowniejszy i głębszy. Blask jego
metaforyki z latami łagodnieje, światło
mądrości kryje się w wierszu głębiej. Ot
wórzmy jeden z nich:
Pytasz, czy piszę wiersze.
Wiersze przylatują jak ptaki na przedwiośniu,
przychodzą jak umarli we śnie,
jedyne co mogę uczynić, to czekać.
Jeśli przystąpię do walki, będę po prostu poko
nany.
Jeśli jej nie podejmę, przegram z kretesem8.

A więc nie każde miejsce i nie każda
twarz trafią do wiersza tego poety. Ow
szem, znajdą tu nawet cały lament jacyś
niezidentyfikowani młodzi, którzy naj
pierw napełnili się sobą „jak koryto Re
nu wodami przyniesionymi przez gór
skie strumienie”9, a potem postawili
świadka ich szczęścia w roli autora wier
szy z gatunku tristia: „Wysłuchałem jej
opowieści / i wysłuchałem jego opowieś
ci. / Z niedowierzaniem / przyjąłem wia
domość o ich rozwodzie”10.

7 C. K. N o r w i d , Pielgrzym, w: tenże,
Vade-mecumyoprać. J. Fert, Zakład Narodowy
Przecież i ja z i e m i t y l e mam,
im. Ossolińskich-Wydawnictwo, Wrocław 1990,
I l e je j s t o p a ma p o k r y w a ,
s. 36.
D o p ó k ą d idę!...7
8 A. M. W i e r z b i c k i , Strefa zero, w:
tenże, Miejsca i twarze, s. 37.
9 T e n ż e , Tristia, w: tenże, Miejsca i twa
6
A. M. W i e r z b i c k i, Abanico z Hiszparze, s. 24.
10 Tamże.
nii, w tenże, Inaczej każdej wiosny, s. 35.
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I wcale nie robi się raźniej, mimo że
już się jest w Rzymie, pijąc powoli krysz
tałowy napój wieczności; wcale nie jest
radośnie:
Niechętnie piszę w Rzymie wiersz
z gatunku tristia, boję się skaleczonej pamięci.
Ten sam, co zawsze most z uśmiechniętymi
aniołami.
Pałace trwają w swych klasycznych propor
cjach.
Obeliski wyznaczają kierunki dróg i wiatrów.
Kopuły trzymają w uścisku modlitwy nad świa
tem,
który w każdej chwili może się zawalić.

Szukam dalej odpowiedzi na pyta
nie poety z dawniejszego wiersza „z
Hiszpanii”: „świat należy do mnie” czy
raczej to „ja należę do świata”? Niewąt
pliwie w kolejnych wierszach Wierzbic
kiego szala przechyla się coraz bardziej
w stronę świata.
Pozwólmy poecie wytłumaczyć się
przecież z tej „prehyby”, pozwólmy jego własnymi słowami, bo są przejmu
jąco prawdziwe i piękne, jak w wierszu
Fragmenty mitu:

Tamże.
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Na śniegu plamy stanu wojennego.
Rozmowy z młodzieżą, wykuwanie myśli
aby była trwalsza niż zło.
Po podróżach powroty, po pracy odpoczynek,
Nałęczów zawsze blisko.
W małym stawie odbija się całe niebo.
Gra słońca i cienia pomiędzy drzewami.
Obrazy łączące w jedno wiersze, religię i życie12.

Mój wewnętrzny „lekki” człowiek,
ten nieustannie kłócący się z upracowanym górnikiem sensu, podpowiada mi tu
pouczenie: przecież Alfred powinien był
skończyć wiersz na cudownej frazie: „W
małym stawie odbija się całe niebo”,
a nie prawić morałów w rodzaju: „Obra
zy łączące w jedno wiersze, religię i ży
cie”. Milczy upracowany górnik sensu...
No przecież w tym zdaniu było już
wszystko, co potrzeba - więc po co ta
morderczyni poezji: alegoreza?
Ale ja czuję, że rację ma ten milczą
cy, ten bezsensownie upracowny „gór
nik sensu”...
„Na skalnym brzegu rzeki rozłożys
ty bodiak. Taki oset byłby prałatem każ
dego ogrodu”13.

12 T e n ż e , Fragmenty mitu, w: tenże,
Miejsca i twarze, s. 42.
13 T e n ż e , Zapisane w różnych porach
roku, w: tenże, Miejsca i twarze, s. 45.
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Wojciech KUDYBA

SYMBOLE LUDZKIEGO LOSU
O poezji księdza Janusza Stanisława Pasierba

Choć rynek czytelniczy zdominowa
mocno podkreślane bolesne rozdarcie
ny jest przez twórczość innego kapłanaczłowieka, antynomiczność naszego by
poety (myślę naturalnie o ks. J. Twar
cia*w-świecie. Cechy te charakteryzują
dowskim), nie zanika zainteresowanie
zwłaszcza skromny tomik Morze obłok
wierszami ks. Janusza S. Pasierba. Po
i kamień, który - inaczej niż pierwsze
wstają o nich kolejne prace naukowe,
tomy wierszy Pasierba - nie ma zbyt wie
wydawnictwo „Bernardinum” wznawia
lu recenzji2. Wydaje się, że żadna z książ
poszczególne tomy poetyckie ks. Pasier ek poety zwięźlej i wyraziściej nie przed
stawia antynomii i dialektycznego cha
ba ii ostatnio ukazały się zbiory Puste
rakteru ludzkiego bytowania. Skromny
łąki, Morze obłok i kamień. Ten i tamten
objętościowo tomik wypełniają drobne
brzeg, Rzeczy ostatnieli Co decyduje
o ich poetyckiej sile i aktualności? Dla obrazy, które przypominają oszczędną
kreskę japońskich mistrzów haiku. As
czego są ważne dla kolejnych pokoleń
czytelników? Jakie przesłanie kryje się
cetyczny pejzaż w wierszach Pasierba
pod poetycką materią tych wierszy?
rozrasta się jednak w głąb, ma charakter
Zwróćmy zatem uwagę na kilka charak
symboliczny; krajobraz poezji jest krajo
brazem ludzkiej twarzy: „Obłok jest
terystycznych elementów poetyckiego
świata wspomnianych tomików. Być
brwią / kamień źrenicą / morze ustami”
(s. 6). Niekiedy sam obłok staje się twa
może właśnie one sprawiają, że poetyc
ka twórczość autora Pustych łąk wciąż
rzą (por. s. 54). Składniki pejzażu
w owych morskich tercynach tworzą ele
wydaje się ważna i zobowiązująca.
O
aktualności poetyckiego przesłamenty duchowej przestrzeni bohatera.
nia Pasierba decyduje przede wszystkim
W wierszach jest mowa o „morzu wew
nętrznym” (s. 28) i „morzu w sercu”
świadomość dramatu ludzkiego losu,
(s. 60). Przestrzeń zarysowana w zbiorze
nie kieruje na zewnątrz, lecz odnosi się
1 J. S. P a s i e r b , Puste łąki, „Bemardinum”, Pelplin 2001, ss. 88; tenże, Morze obłok
i kamień, „Bernardinum”, Pelplin 2001, ss. 72;
t e n ż e , Ten i tamten brzeg, „Bernardinum”,
Pelplin 2001, ss. 88; t e n ż e , Rzeczy ostatnie,
„Bernardinum”, Pelplin 2001, ss. 104.

2
Pierwsze wydanie książki miało tylko
jedną recenzję (por. E. P o l a k , Historia ka
mienici, „Nowe Książki” 1984, nr 8, s. 7), drugie
wydanie - żadnej.
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do nas samych. „Jesteś kamieniem”
(s. 10), „nie być z kamienia” (s. 61), „jes
tem morzem” (s. 32) - takie i podobne
sformułowania podkreślają, iż krajobraz
charakteryzowanych miniatur lirycz
nych jest w istocie krajobrazem wew
nętrznym, pejzażem naszego losu.
Jakie zatem napięcia właściwe ludz
kiej egzystencji odsłaniają omawiane
tercyny? Co oznacza fakt, iż „w każdym
z nas / jest morze obłok i kamień”? Naj
bardziej chyba uchwytna, pozostająca
niejako na powierzchni obrazu, jest opo
zycja pomiędzy ciężarem kamienia a lek
kością obłoku. Kiedy bohater zbioru
mówi: „Przez kamień wiem czym jest
ciężar” (s. 36), przychodzą na myśl ob
razy trudu i przeciwności. Istnieje „nie
znośna lekkość bytu”, istnieje jednak
również ciężar bycia. Bywa, iż los unosi
nas w górę i rozbudza oczekiwania, by
wa przecież jednak i tak, że ogranicza
i przygniata. Kamień uosabia zatem naj
pierw to wszystko, co ściąga nas w dół,
co każe zniżyć loty i powściągnąć nad
zieje. Wprawdzie „obłok zwodzi kamień
perspektywą lotu” (s. 18), ten nie jest
jednak takim rodzajem „substancji”,
który potrafiłby nas unieść. Przeciwnie,
jest przyczyną gwałtownych tragedii
i roztrzaskań: „Obłok unosi Dedala / ka
mieniem spada Ikar” (s. 55), „Kamień
spada w morze / przestał unosić go ob
łok” (s. 44). Jeśli mamy w naszym wnę
trzu kamień, musimy liczyć się z możli
wością rozczarowania, zawodu i porażki.
Kamień bywa nasieniem klęski. To on
sprawia, że upadamy.
Ciężar kamienia polega jednak rów
nież na tym, iż jest trwały: „Morze ocie
ka ze mnie / obłok odsuwa się powoli /
kamień zostaje” (s. 23). Poeta nigdzie
nie mówi wprost o „uwieraniu”, ale wy
daje się, że jesteśmy w kręgu takich
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właśnie znaczeń. Kamień bowiem „zos
taje”, jego „głuchota” (s. 27) i „twar
dość” (s. 49) wskazują, iż poecie zależy
na tym, abyśmy w nas samych odkryli
coś, co stawia opór, coś, co nie poddaje
się naszym wysiłkom i pozostaje nie
wzruszone pomimo podjętych starań.
Powiedzmy wprost: odkrycie kamienia
jest odkryciem konieczności, a właśnie
konieczność jest czymś, co uwiera, co
nie pozwala zapomnieć, że istnieje ciem
na strona bycia, która w nieusuwalny
sposób przynależy do nas i której nie
podobna ignorować. W wierszu Poniżej
blasku powie poeta, iż wewnątrz każdej
rzeczy i w nas samych jest coś, co „tkwi /
czeka / i uwiera”3. Dopiero owo uwiera
nie sprawia, iż czujemy całą dotkliwość
ciężaru - jego nieusuwalność i dopiero
dzięki uwieraniu całą naszą osobą po
znajemy, że naznacza nas piętno braku
i niespełnienia.
Kamień jest zatem czymś, co więzi
(s. 65) i ogranicza możliwości. To on
ustanawia granice, wskazuje kres, odzie
ra ze złudzeń. To on jest „klątwą” (s. 11).
On uosabia wszystkie „przeklęte prob
lemy” świata, których ludzkość nie po
trafi własnymi siłami ogarnąć ani prze
zwyciężyć, symbolizuje jakiś rodzaj ska
lania, pęknięcia, które dotyka samej
istoty naszego bytu i nie pozwala wie
rzyć w nieograniczoną moc naszych
działań. To właśnie kamień jest czymś,
co odczuwamy w naszym wnętrzu jako
element obcy (s. 8), chłodny (s. 64)
i sprzeciwiający się nam samym. To on
wydaje się źródłem zniszczenia. „Morze
rodzi obłoki i kamienie” (s. 5), kamień
sieje zniszczenie, zabija (por. s. 66).

3 J. S. P a s i e r b , Zdejmowanie pieczęci,
Czytelnik, Warszawa 1982, s. 5.
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Tymczasem obłok symbolizuje jas
tercynach gotowość. Ta pochodzi, by tak
ną, złotą (s. 31) stronę bytu. Bywa
rzec, z dołu. To kamień jest gotowością
wprawdzie twardy i milczący (por.
(por. s. 40), nieustanną potencjalnością.
s. 26n.), pozostaje jednak lekki (por.
To on może stać się domem (por. s. 10),
miastem (por. s. 12), wyspą lub gwiazdą
s. 21) i „uczy się wznosić” (s. 36). Do
jego istoty należy ruch ku górze, nieus
(por. s. 42). Jest zawsze niedopełniony
i oczekujący na kształt i ciepło, które
tanna obecność w wysokich regionach
bytowania. Można więc przypuszczać,
go wypełni (por. s. 29). Gotowość ma
że obłok uosabia tę warstwę naszego jes
swoje źródło w braku, wiąże się z odczu
testwa, której nic nie jest w stanie zniżyć,
ciem niskości i ułomności. Obietnica na
która nie poddaje się upadkom i klę
tomiast, niczym Zwiastowanie (por.
skom. To obłoki zdają się decydować
s. 14), ma swe źródło w przestrzeni nie
0 horyzontach naszych pragnień i podej- . skalanej niedoskonałością - świętej i nie
mowanych działań. To właśnie one na
skończonej. Można rzec, iż jest ona ja
kazują nam nieustannie przekraczać to,
kimś rodzajem odpowiedzi na gotowość.
co zastane. Jeśli kamień spada, to obłok
Być może pytanie, które zadajemy sobie
w poczuciu niespełnienia, brzmi: „dla
unosi (por. s. 55), jeśli jeden więzi, to
czego?” lub „po co?”. Obietnica ozna
drugi uwalnia (por. s. 65), jeśli jeden
ustanawia granice, to drugi ich nie ma
czałaby wówczas gest ofiarowania sensu.
(por. s. 43) i nie zna (por. s. 38). Kiedy
Nie brakuje bowiem w omawianym to
kamień wskazuje na konieczność i na
mie odniesień do historii zbawienia
skalanie brakiem, obłok zdaje się sym
(por. np. s. 14), która ostatecznie jest
bolizować czystość i nieograniczoną
przecież historią Bożych odpowiedzi na
wolność wznoszenia się wzwyż4. Jego
ludzkie pytania o sens. Nie brakuje w to
spokojny i majestatyczny lot ku niebu
miku również sygnałów, iż kamień i ob
nie zna przeszkód (s. 59), choć bywa
łok mogą stanowić swoiste przedproże
1tak, że obłok zdradza kamień i pozwala
ocalenia6.
mu upaść5. Jeśli kamień poeta kojarzy
Świat zarysowany w zbiorku ma jed
z trudem wiary (s. 15), to obłok w tym
nak charakter dialektyczny. Jeśli ka
samym wierszu czyni znakiem nadziei.
mień i obłok układają się w parę tezaZnamienne, iż w poetyckim świecie Pa
antyteza, to następuje po nich prze
sierba obłoki bywają zapowiedzią (s. 13)
strzeń syntezy. W twórczości Pasierba
i obietnicą (s. 40), a więc jakimś rodza
staje się nią morze: „Morze jak niebo /
nieustannie rodzi / obłoki i kamienie”
jem przesłania, które pochodzi z góry.
Wydaje się, że symbolika przestrzeni od
(s. 5). Jest ono początkiem i matką ży
grywa tu ważną rolę. Czymś innym niż
wiołów, a zarazem ich kresem i pełnią.
obietnica jest bowiem w analizowanych
Jeśli kamień jest pąkiem, obłok - liś
ciem, to morskie wody stają się kwiatem
4 Zdarza się, że obłok bywa nazwany
(por. s. 49). Lekkość Zwiastowania i kawprost przez pisarza „wolnością” i „przemija
niem” (por. wiersz Obłok w zbiorze Puste łąki,
s. 18).
5 Zwraca na to uwagę E. Polak we
wspomnianej recenzji zbioru. Por. Polak,
dz. cyt., s. 7.

6
Polak pisze m.in.: „Kamień, symbol tra
gicznej mocy, bezsilnej i rodzącej bezsilność,
przemienia się nagle w podstawę, na której
wznosi się nasz świat”. Tamże.
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mienny dramat Wielkanocy dopełniają
Zielone Święta (por. s. 14). Początkiem
i kresem wiary i nadziei staje się morze
miłości (por. s. 15). Gotowość kamienia
i obietnica obłoku realizują się i wypeł
niają w nieustannej pracy morskich od
mętów. Dialektyce ruchu w górę, które
symbolizuje obłok, i w dół, symbolizo
wany przez kamień, przeciwstawia się
„nieruchomy ruch” oceanu, czyli wzno
szenie się i opadanie fal (por. s. 65), nie
ustanne przemieszczanie się „w tym sa
mym miejscu” (s. 32). Kruchości obło
ków - trwanie oceanu (por. s. 41). W po
etyckim świecie omawianych utworów
istnieje głębia, która jednoczy w sobie
lekkość i ciężar (por. strony: 18, 21, 36,
44, 55), skalanie i czystość (por. s. 20),
wolność i konieczność (por. s. 65). Ist
nieje przestrzeń, która ustanawia per
spektywę dystansu wobec przeciwień
stw: litości i klątwy, ciszy i westchnienia
(por. s. 39). Jeśli kamień i obłok są za
powiedzią i odpowiedzią, to morze staje
się spełnieniem (por. s. 13). Żywioły zie
mi i powietrza symbolizują czas. Morze
pozwala przeczuwać wieczność.
Przestrzeń wieczności, syntezy nie
znosi więc opozycji, lecz sprawia, że mo
gą one ze sobą współistnieć. O ile ka
mień kojarzy się ze spiżem eposu, a ob
łok z miękkością elegii, to wody morskie
przypominają nam rodzaj dramatyczny
(por. s. 22), z jego cechami: starciem
sprzeczności i ich przezwyciężeniem.
Morze poniża i jednocześnie wywyższa
(por. s. 65), obdarowuje i ogołaca ze
wszystkiego (por. s. 17), pociesza i odbie
ra nadzieję (por. s. 37). Nie niweczy róż
nicy pomiędzy granicą a brakiem granic,
gdyż ono samo jest granicą (por. s. 38).
Wprowadza w zupełnie nowe obszary
rzeczywistości, w których skrajności sta
ją się harmonią. Przestrzeń syntezy jest

565

przestrzenią nowego, nieznanego wy
miaru, przestrzenią eschatologiczną, bu
dzącą - jak każda tajemnica - uczucie
fascynacji i lęku. Śmierć bowiem jest je
dynym naszym dostępem do wieczności,
gdyż „To co nie umiera nie żyje” - jak
powie poeta (s. 9). W poetyckim świecie
Pasierba morze jest obrazem narodzin
i śmierci, początku i końca. Jest znakiem
ocalenia, czyli jest symbolem śmierci,
która staje się narodzinami, śmierci, któ
ra otwiera nową perspektywę życia. Pograniczność ludzkiego bytowania ma
dramatyczny charakter także dlatego,
że sama granica - a jest nią przecież
śmierć - ma charakter ambiwalentny
i sprzeczny.
Przesłaniem omawianych wierszy
nie jest rozpacz, a ich celem nie jest uka
zanie egzystencjalnego rozdarcia. Prze
ciwnie: wydaje się, że o ich sile decydują
przede wszystkim przejmujące obrazy
eschatologicznej nadziei. Człowiek Pa
sierba nie jest kimś „rzuconym-w-istnienie”, czyli kimś bezradnym wobec
sprzeczności. Przypomina on raczej piel
grzyma. Komentatorzy twórczości Pa
sierba wspominają niekiedy, iż bohater
jego poezji to homo viator - ktoś, kto
jest nieustannie w drodze7. Jego podró
żowanie natomiast bywa odczytywane
jako powrót do kulturowych korzeni
w poszukiwaniu źródeł własnej tożsa-

7
Choć A. Pethe w swojej rozprawie Po
eta czasu otwartego. O wierszach ks. Janusza
Stanisława Pasierba (Katowice 2000, ss. 325)
nie omawia ani nie analizuje antropologicz
nych implikacji Pasierbowych obrazów „bycia-w-drodze”, to jednak dostrzega obszar
możliwych kontekstów filozoficznych. Na
s. 149 cytowanej rozprawy odnajdujemy m.in.
wzmiankę: „człowiek znajduje się ciągle w dro
dze podobnie jak homo viator Marcela”.
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mości. Dla Gabriela Marcela bowiem,
który upowszechnił tę kategorię i nadał
jej status filozoficzny, ludzkie „bycie-wdrodze” oznacza przede wszystkim dy
namiczny charakter naszej natury. Marcelowski homo viator nie tyle jest, ile
raczej staje się sobą. Powołaniem czło
wieka nie jest, według filozofa, wyłącz
nie samo egzystowanie, ale przede
wszystkim działanie - nie sum tradycyj
nej metafizyki, lecz egzystencjalistyczne
sursum, zdolne skierować się ku Trans
cendencji. Zasadniczym wątkiem antro
pologicznej myśli Pasierba wydaje się
być właśnie przekonanie o zasadniczej
„niegotowości” człowieka, który jest
wezwany do tworzenia i przekraczania
siebie, a któremu zagraża stagnacja. Po
eta wielokrotnie wspomina o sile wiążą
cej nas ze światem, ale przecież także
o sile ściągającej w dół, o energii, którą
ze względu na jej ukierunkowanie mog
libyśmy nazwać mocą zakorzenienia. Je
szcze częściej jednak Pasierb zwraca
uwagę na wpisany w ludzką rzeczywis
tość imperatyw ruchu ku górze, rozwoju.
W ten sposób odsłania osobliwą dialek
tykę ludzkiej egzystencji rozpiętej po
między nakazem wznoszenia się a siłą
przywiązania do tego, co zastane.
Częsty obraz naszej egzystencji, która
poruszana jest sprzecznymi ze sobą naka
zami zakorzenienia i przekraczania, sta
nowi w interesujących nas utworach drze
wo. Metafora zakorzenienia wywodzi się
przecież właśnie z topiki wegetatywnej.
Uwagę przykuwa między innymi jeden
z tekstów z tomu Puste łąki, który jest
próbą możliwie wszechstronnej interpre
tacji „egzystencjalnych” znaczeń drzew:
Q

Tak właśnie rozumie kategorię homo
viator T. Tomasik poświęcając jej rozdział swo
jej niewydanej rozprawy doktorskiej.

drzewa
codziennie zaprzeczają płaskości
niestrudzenie
dźwigają ciężkie minerały
i molekuły wody
podnoszą liście wyżej
niż my serca
a biorąc w nie światło
pozwalają korzeniom
drążyć ciemność gleby
drzewa
być może wyprzedzą nas do nieba
wierne ziemi
tak wytrwale każdego dnia
wniebowstępują
(Puste łąki, s. 14)

Chociaż utwór ma tytuł drzewa, a je
go liryczna akcja rozgrywa się w świecie
natury, to trudno powiedzieć, abyśmy
mieli do czynienia jedynie z opisem wra
żeń zmysłowych. Intencje autora zmie
rzają w inną stronę. Podobnie jak w wie
lu utworach, poeta stara się w tym wier
szu odczytać symbolikę zjawiska, dlate
go też posługuje się uogólnieniem, unika
nazw własnych (zupełnie inaczej niż np.
ks. J. Twardowski, który zawsze nazywa
drzewa po imieniu9). Nie wiemy, o jakie
drzewa chodzi. Dowiadujemy się jed
nak, co mogą one dla nas znaczyć.
Przede wszystkim stajemy wobec
znaków przestrzeni. Drzewa zaprzecza
ją płaskości, w poziomą przestrzeń kra
jobrazu wprowadzają nowy wymiar.
Podobnie jak w kilku innych lirykach
Pasierba odsłaniają jej wektor wertykal
ny10, kierują wzrok ku górze, zachęcają
9 Zwraca na to uwagę A. Sulikowski
w swojej monografii zatytułowanej „Serce
czyste...” Świat poetycki ks. Jana Twardowskie
go, Gaudium, Lublin 2001, s. 106.
10 Por. np. rozmowa o Franciszku z tomu
Rzeczy ostatnie, s. 67.
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do wznoszenia się ponad przyziemność.
Przestrzeń wiersza ujawnia wyraźne na
pięcie pomiędzy górą a dołem, ziemią
a niebem, ich wzajemne oddalenie, któ
re stanowi wyzwanie. Odległość bowiem
domaga się zbliżenia. W drzewach mo
tywy zakorzenienia się i wznoszenia po
wracają w rozmaitych wariantach. Drze
wa, chociaż „wierne ziemi”, „wytrwale
każdego dnia wniebowstępują”. Cho
ciaż korzeniami wrastają w ciemną zie
mię, to uparcie pną się ku światłu. Co
więcej - podnoszą to, co ziemskie, ku
górze: z niemałym trudem unoszą ku
niebu „ciężkie minerały” i „molekuły
wody”. Pełnią funkcję przykładu. „Pod
noszą liście wyżej / niż my”, „być może
wyprzedzą nas do nieba”. Ukazują kie
runek ludzkiej egzystencji, znamienne
dla niej prawo ruchu ku górze. Zachęca
ją nie tylko do heroicznego wspinania
się, ale i podnoszenia całej otaczającej
nas rzeczywistości.
Analizowane dotąd obrazy wskazy
wały, iż zakorzenienie jest związkiem
człowieka ze sferą niską, oznacza nie
uchronne przywiązanie do tego, co
odziedziczone, mające związek z naturą.
Są wszakże liryki, w których poeta, od
wracając naturalne ukształtowanie prze
strzeni, mówi o zakorzenieniu tak, jakby
było ono ruchem ku górze, ku przestrze
ni wysokiej, eschatologicznej. W wierszu
drzewa z tomu Ten i tamten brzeg czyta
my: „dopiero śmierć przypomina o ko
rzeniach życia / bowiem naprawdę jes
teśmy drzewami” (s. 21). Dla Platona
świat widzialny ma swoje korzenie
w świecie idei. Idee natomiast, według
żydowskiego filozofa Filona z Aleksand
rii, są Bożymi myślami o świecie. I w jed
nym, i w drugim przypadku chodzi
o przekonanie, iż prawdziwym źródłem
bytu jest sfera nadnaturalna, transcen
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dentna wobec świata realnego. Podobny
sens ma przywołany właśnie utwór Pa
sierba z tomu Ten i tamten brzeg. W nim
także poeta pisze o korzeniach skiero
wanych ku ostatecznym źródłom wszel
kiego istnienia. Okazuje się więc, że
symboliczny obraz zakorzenienia ma
w twórczości Pasierba sens ambiwalent
ny. W niektórych utworach mówi bo
wiem o naszym związku z tym, co natu
ralne, w innych natomiast wyraża naszą
przynależność do sfery nadprzyrodzoności.
Podobnie ambiwalentny charakter
ma obraz domu w poezji ks. Pasierba.
Wiedząc o przemianach cywilizacyj
nych, których cechami są między inny
mi migracje, nieustanne zaspieszenie i w konsekwencji - poczucie „wykorze
nienia” i kryzys tożsamości, poeta goto
wy jest bronić naszego prawa do tego,
abyśmy mogli choć na chwilę przysta
nąć, zatrzymać się w biegu. Ma świado
mość jednak nieodwracalności kulturo
wych przekształceń, w swojej twórczoś
ci nie stara się odnaleźć domu dzieciń
stwa, nie próbuje uciekać w krainę mi
tycznej arkadii. Wśród rozmaitych py
tań, jakie autor tomu Ten i tamten brzeg
stawia w swojej twórczości, znajduje się
także pytanie o dom. Przestrzeń domo
wa jest w poezji Pasierba nie tyle czymś
otrzymanym, ile raczej zdobywanym.
„Gdzie jest prawdziwy nasz dom / który
doczesny a który jest trwały” - pyta bo
hater wiersza po żniwach (Ten i tamten
brzeg, s. 12). Okazuje się, iż dom, który
zastaliśmy, niekoniecznie musi być na
szym prawdziwym domem. Prawdziwy
dom jest raczej zawsze przed nami.
Miejsce naszego ostatecznego zamiesz
kania wciąż nie jest nam dane, stanowi
raczej przedmiot naszych skrytych
pragnień.
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Czemu więc poezja Pasierba wydaje
się wciąż ważna? Sądzę, że wznowione
tomy wierszy kapłana-poety przekonują
o powadze bycia. O tym, iż każdy ludzki
los ma swój ciężar i swój dramat. Najis
totniejsze, powracające w omawianych
zbiorach poetyckie obrazy, które stara
łem się wyżej przedstawić, wskazują jed
nak na coś więcej. Przypominają o rysują

cej się przed nami perspektywie ładu
i harmonii, o horyzoncie ostatecznego
spełnienia, ku któremu zmierzamy. Uwi
kłani w sprzeczności, rozpostarci pomię
dzy kamieniem, obłokiem a morzem,
wśród pustych łąk, samotni, zagrożeni
śmiercią - wciąż mamy jednak przed so
bą „tamten brzeg”. Zmierzamy do nasze
go prawdziwego i ostatecznego domu.
Poezja Pasierba - powtórzmy - jest
poezją nadziei.
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PROPOZYCJE „ETHOSU”

Tadeusz Styczeń SDS, abp Stanisław Dziwisz, Modlitwa w Getsemani wciąż trwa,
Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin-Vaduz 2003.
Ta niewielka, lecz wyjątkowo pięknie wydana książka powstała z inicjatywy
księżnej Marie i jej małżonka księcia Adama von und zu Liechtenstein,
którzy pragnęli w sposób szczególny uczcić rocznicę dwudziestopięciolecia
pontyfikatu Jana Pawła II. Osobie Papieża zostały też poświęcone trzy
zawarte w książce teksty autorstwa osób bliskich Ojcu Świętemu: długo
letniego sekretarza kardynała Karola Wojtyły i osobistego sekretarza pa
pieża Jana Pawła II ks. abp. Stanisława Dziwisza oraz przyjaciela i następcy
kardynała Wojtyły w Katedrze Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego ks. prof. Tadeusza Stycznia. Centralne miejsce w książce zajmuje
przejmujące świadectwo księdza arcybiskupa Dziwisza, zatytułowane „Dar
i tajemnica”, które złożył on w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go w dwudziestą rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II podczas uro
czystości nadania mu przez Katolicki Uniwersytet Lubelski tytułu doktora
honoris causa. Ksiądz Dziwisz przywołuje wydarzenia z 13 maja 1981 roku,
pisze o decyzjach, które podejmował wówczas „na gorąco” i które, jak
wiemy, pomogły uratować życie Ojca Świętego. Czytelnik zapoznaje się
z dramatycznymi chwilami walki o życie Jana Pawła II, a także ze społecz
nym i politycznym kontekstem zamachu na Papieża. Cudowny powrót
Ojca Świętego do życia i zdrowia to, zdaniem arcybiskupa Dziwisza, wielki
dar. W wymiarze ludzkim tajemnicą pozostaje sam zamach, który para
doksalnie zjednoczył cały Kościół w modlitwie o ocalenie Papieża. W tym
właśnie kontekście arcybiskup Dziwisz przytacza słowa poematu kardyna
ła Wojtyły Stanisław: „Słowo nie nawróciło, nawróci krew”, a w przedmo
wie do książki ksiądz Styczeń retorycznie pyta, jak wyglądałby obraz
współczesnego świata, gdyby 13 maja 1981 roku był ostatnim dniem życia
Jana Pawła II.
Ramy dla świadectwa arcybiskupa Dziwisza stanowią dwa artykuły autor
stwa księdza Stycznia. W pierwszym z nich, zatytułowanym „Kim właściwie
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jest Jan Paweł II?”, autor przybliża czytelnikowi sylwetkę „Papieża-zagadki”. Nawiązuje do historycznego i kulturowego dziedzictwa, którego Jan
Paweł II jest kontynuatorem, a także zatrzymuje się przy niezwykłym rysie
jego pontyfikatu, czyli rozwiązaniu aporii między antropocentryzmem a teocentryzmem, poprzez wskazanie na chrystocentryzm i Bosko-ludzki wymiar
Odkupienia. Drugi z artykułów księdza Stycznia zamieszczonych w książce
jest niejako kontynuacją pierwszego, a nosi tytuł „Dopędzić czas utracony”.
Autor nawiązuje w nim do często powtarzanych przez kardynała Wojtyłę
słów: „Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym wciąż trwa”. Słowa te krakowski
Kardynał skierował również do papieża Pawła VI podczas rekolekcji w Wa
tykanie w roku 1976, przywołując jedyną scenę w Ewangeliach, w której Syn
Boży prosi o wsparcie otaczających go uczniów i potrzebuje tego wsparcia,
lecz nie otrzymuje go od nich.
Książka Modlitwa w Getsemani wciąż trwa nie jest propozycją jedynie dla
czytelnika polskiego. Ukazało się już bowiem jej niemieckie i włoskie wy
danie, a wkrótce pojawi się edycja angielska i hiszpańska. Warto polecić ją
czytelnikowi, który chciałby się zapoznać z duchowym obrazem papieża
Jana Pawła II - takim, jaki zarysowują osoby szczególnie bliskie Ojcu Świę
temu. Będzie ona też z pewnością stanowić ciekawą lekturę dla każdego, kto
pragnie zrozumieć najgłębsze duchowe tło przesłania pontyfikatu polskiego
Papieża.
Należy również wspomnieć, że w książce zamieszczono prywatne niepubli
kowane dotąd zdjęcia Jana Pawła II i księdza profesora Tadeusza Stycznia,
wykonane podczas letnich wakacji Ojca Świętego.
D. Ch.

Metafizyka w filozofii, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Polskie Towarzystwo
Tomasza z Akwinu, seria: „Zadania współczesnej metafizyki”, t. 6, Lublin 2004,
ss. 497.
W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku zapoczątkowana została
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim za sprawą profesorów S. Swieżawskiego, M. A. Krąpca OP, S. Kamińskiego i J. Kalinowskiego lubelska
szkoła filozofii klasycznej, nawiązująca do myśli Arystotelesa i Tomasza
z Akwinu. Charakteryzował ją prymat metafizyki tomistycznej (tzw. tomizmu egzystencjalnego), reinterpretacja w tym duchu różnych obszarów filo
zofii człowieka, filozofii kultury i innych dziedzin filozoficznych oraz sta
ranność ustaleń metateoretycznych (zwłaszcza w zakresach historii filozofii
i metodologii metafizyki). Początki szkoły przebiegały w kulturowej i filo
zoficznej izolacji. W okresie urzędowego dominowania w Polsce i innych
krajach doktryny marksistowskiej popularne powiedzenie brzmiało: „Od
Berlina do Seulu filozofia tylko w KUL-u”. Dziś formacja szkoły lubelskiej

571

Omówienia i recenzje
obejmuje szeroki zakres dziedzin: od teorii poznania poprzez etykę i filozo
fię kultury, po antropologię filozoficzną, filozofię polityki i filozofię sztuki,
a liczna grupa jej adeptów tworzy część środowiska naukowego, rozwijają
cego w kraju filozofię w stylu klasycznym, nie tylko w wersji tomizmu
egzystencjalnego.
W uprawianiu filozofii dominują obecnie paradygmaty różne od klasyczne
go, jednak wyjaśnianie, akcentujące w poznaniu elementy uniwersalne, mak
symalistyczne i realistyczno-prawdziwościowe, jest ciągle żywe. Poznanie
metafizyczne jest wyjaśnianiem świata w pewnym szczególnym aspekcie (ist
nienia), przez co jest w stanie zaspokoić ostatecznie umysł ludzki w aspekcie
teorii. Dziś, gdy dziedzina aktywności intelektualnej przesycona jest relaty
wizmem, subiektywnością i arbitralnością, oparcie umysłu na wartości abso
lutnej dla wielu będzie ożywcze niby haust świeżego powietrza. Książka,
którą chcemy polecić, jest wyrazem działalności ośrodka naukowego Kated
ry Metafizyki KUL oraz Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Pod
kierownictwem prof. Andrzeja Maryniarczyka SDB ośrodek ten z jednej
strony zachowuje ciągłość metafizycznej szkoły lubelskiej, z drugiej zaś stara
się o jej rozwój i promocję.
Praca Metafizyka w filozofii jest już szóstą pozycją z serii „Zadania współ
czesnej metafizyki”. Temat ten stanowi długoterminowy projekt, mający na
celu przegląd, analizę i interpretację obecnej sytuacji metafizyki zarówno od
strony historyczno-kulturowej, jak i strukturalno-metodologicznej. Każdy
z ukazujących się corocznie już od pięciu lat tomów jest owocem międzyna
rodowego sympozjum, podczas którego podejmowane są monograficznie
problemy współczesnej filozofii. Przykładowo w roku 1999 był to temat
związku rozumu i wiary (w rok po opublikowaniu encykliki Fides et ratio),
a w 2002 Htemat błędu antropologicznego w filozofii. Tom Metafizyka w fi
lozofii zawiera zestaw analiz na temat dziejów „filozofii pierwszej”, jak na
zywano metafizykę w okresie średniowiecza. Ich autorami są między innymi
Vittorio Possenti, Piotr Jaroszyński, Edward I. Zieliński OFMConv, Jan
Czerkawski, Wojciech Chudy, Tadeusz Szubka i Piotr Gutowski. Skonsta
towano odchodzenie od pierwotnego rozumienia metafizyki realistycznej, co
przejawia się w jej esencjalizacji, ontologizacji, antropologizacji, a także
ideologizacji. To za sprawą Kanta metafizykę wydziedziczono z prawa bycia
nauką, redukując ją do swoiście rozumianej antropologii; problematykę me
tafizyczną zastąpiono problematyką teoriopoznawczą.
W części pozytywnej książki Mieczysław A. Krąpiec OP, Henryk Kiereś
i Andrzej Maryniarczyk SDB przedstawiają podstawowe aspekty metafi
zyki jako filozofii realistycznej i ogólnie wyjaśniającej świat istniejący.
Teksty nawiązują do tego rozumienia, które nadał tej nauce Arystoteles,
twierdząc, iż „rozważa ona byt jako byt oraz to, co przysługuje mu w spo
sób istotny” (Metafizyka, 1003 a 20-26). Tak też pojmuje ją lubelska szkoła
metafizyki.
W. Ch
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Świat jako spektakl Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny, red. W. Kacz
marek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 362.
Jak opowiedzieć o odgrywanej życiowej roli człowieka? W jaki sposób opi
sać jego powołanie? Jedyne, niepowtarzalne, tak jak osoba lub sytuacje
egzystencjalne, o których pisał G. Marcel, jak Ch. S. Peirce’a sinsigny...
Dziewięćdziesiąt lat życia - wydawałoby się 1! jest materiałem do takiej
opowieści. Być może można by na ich podstawie opisać funkcje życiowe
danej postaci-osoby czy nawet spróbować celowościowo wyjaśnić istotę jej
życia. Próby takie doprowadziłyby jednak w najlepszym razie do utworzenia
alegorycznego rysunku tej postaci i - być może prawdziwego, ale - schema
tycznego obrazu rzeczywistości, ukazanego na przykład w jednym z autos
sacramentales Calderona de la Barci Życie jest snem.
Pani profesor Irena Sławińska, której poświęcony został tom Świat jako
spektakl\ w całym swoim życiu realizowała „rolę, którą było jej imię własne”.
Rolę niepowtarzalną i tak bogatą, że zbiór skądinąd wspaniałych tekstów,
dotyczących dzieła i osoby Pani Profesor, finalnie nie przynosi odpowiedzi
na postawione wyżej pytania. Odnosi się nawet wrażenie, że życie Ireny
Sławińskiej można bądź zamknąć w pewien schemat roli osób wielkich, bądź
w ogóle nie można go opisać, a już na pewno nie jest możliwe wyjaśnienie
tajemnicy jej powołania-imienia. Pomimo to proponujemy książkę na jubi
leusz dziewięćdziesięciolecia życia Pani Profesor właśnie ze względu na bo
gate we wspomnieniowe szczegóły i merytoryczne treści teksty naukowej
elity polonistycznej i profesorów z innych dziedzin. Dostarczają one aspek
towej, lecz mądrościowej wiedzy o osobie Ireny Sławińskiej i o jej dziele,
ukazują szerokie konteksty jej życia i naukowo-wychowawczej działalności
na uniwersytecie. W książce wyeksponowana jest szczególnie ta ostatnia rola
Pani Profesor, jak jednak pisze we wstępie rektor Katolickiego Uniwersyte
tu Lubelskiego ksiądz A. Szostek: „o wartości uniwersytetu decyduje trudna
do uchwycenia w statystycznych kategoriach osobowość tych, którzy go two
rzą: osobowość Profesorów [...] ponadprzeciętni Profesorowie «ciągną» ku
górze całą akademicką społeczność: wyznaczają wysokie standardy nauki
i nauczania, budzą zdrowe ambicje u młodych, rozszerzają ich myślowe
horyzonty. Tacy ludzie są szczególnym skarbem uniwersytetu”.
W książce Świat jako spektakl zawarta jest niezwykle cenna i rzetelna bib
liografia prac prof. I. Sławińskiej, opracowana przez A. Paluchowskiego
i W. Kaczmarka, która bez wątpienia będzie stanowić podstawowe źródło
informacji na temat nie tylko publikacji Pani Profesor, lecz także dokonań
polskiej i światowej współczesnej teatrologii.
Świat jako spektakl dziś, gdy oddajemy do rąk czytelnika niniejszy numer
„Ethosu”, a w nim wspomnienia o zmarłej 18 stycznia 2004 roku Irenie
Sławińskiej, zyskuje wartość dokumentu życia osoby, którą osobiście znał
Ojciec Święty Jan Paweł II i - jak pisał w liście kondolencyjnym zamieszczo
nym w tym numerze „Ethosu” - „wiele się mógł od Niej nauczyć”.
A. K.

SPRA WO ZD ANIA

Roman MAJERAN

W POSZUKIWANIU DOBRA I BYTU:
DOŚWIADCZENIE NEOPLATONIMU
Konferencja historycznofilozoficzna
„Byt czy dobro? Metamorfozy neoplatonizmu”
Lublin, KUL, 7-10 X 2003

Międzynarodowa konferencja histo
ryków filozofii na temat neoplatonizmu
„Byt czy dobro? Metamorfozy neopla
tonizmu” odbyła się w dniach od 7 do
10 października 2003 roku na Katolic
kim Uniwersytecie Lubelskim. Została
ona zorganizowana przez Katedrę His
torii Filozofii Starożytnej i Średniowiecz
nej Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego we współpracy z Instytutem Ba
dań nad Antykiem Chrześcijańskim
oraz Instytutem Kultury Średniowiecz
nej Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego, a także z Oddziałem Lubelskim
Polskiej Akademii Nauk. Patronowały
konferencji Międzynarodowe Stowarzy
szenie Badań nad Filozofią Średnio
wieczną (Socićtć Internationale des
Ćtudes pour la Philosophie Mćdićvale
- SIEPM) oraz Międzynarodowe Sto
warzyszenie Studiów Neoplatońskich
(International Society for Neoplatonic
Studies - ISNS). Inicjatorką oraz spiri
tus movens przedsięwzięcia była prof. dr
hab. Agnieszka Kijewska z Katedry His
torii Filozofii Starożytnej i Średniowiecz
nej Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego. W spotkaniu wzięło udział wielu
najwyższej klasy specjalistów z ośrod
ków uniwersyteckich Europy, Stanów
Zjednoczonych i Kanady; odczyty wy

głaszano w językach francuskim, angiel
skim, niemieckim, włoskim, greckim
i polskim.
W zaproszeniu do uczestnictwa
w konferencji organizatorzy wyjaśnili
motywy, które skłoniły ich do zorganizo
wania spotkania zakrojonego na tak du
żą skalę. Wiadomo powszechnie, że neoplatonizm odegrał ogromną rolę w for
mowaniu zachodniej tradycji filozoficz
nej, nic dziwnego zatem, że zawsze był
on przedmiotem zainteresowania wielu
historyków kultury i filozofii. Szczegól
nie w ostatnich latach badania nad neoplatonizmem przeżywały okres rozkwitu
na Zachodzie, również i w Polsce nie
brakowało i nie brakuje wybitnych spe
cjalistów studiujących ten nurt myślowy.
Tak więc w zamiarze organizatorów
konferencja miała być okazją do spotka
nia i wymiany myśli między uczonymi
obu środowisk, miała zapoznać history
ków polskich z czołowymi postaciami
oraz osiągnięciami badaczy zachodnich;
z drugiej strony miała stanowić okazję
do promocji dorobku nauki polskiej,
w dużej mierze nieznanego w środowis
kach zachodnich.
Temat konferencji celowo określo
ny został na tyle szeroko, by umożliwić
udział w spotkaniu uczonym o wielu spe-
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cjalnościach badawczych, aby stworzyć
okazję do wymiany myśli między znaw
cami wielu różnorodnych aspektów neoplatonizmu. Formuła konferencji po
zwoliła na włączenie do debaty zarówno
neoplatonizmu starożytnego, jak śred
niowiecznego czy renesansowego; wy
rastającego w kontekście kultury antycz
nej, wiary chrześcijańskiej i mistyki
arabskiej.
Oczywiście tak szeroki zakres tema
tyczny wymagał pewnego uporządko
wania problematyki dyskusji. Pierwszy
dzień poświęcony był różnym aspektom
myśli twórców neoplatonizmu: Plotyna
i Proklosa, ze szczególnym akcentem
na zagadnienia metafizyczne. Drugiego
dnia dominantę stanowiły filozofie Plo
tyna i Porfiriusza, pojawiły się jednak
motywy chrześcijańskie i gnostyckie.
Trzeci dzień konferencji poświęcony
był wyłącznie neoplatonizmowi chrześ
cijańskiemu, głównie w myśli Ojców
Kościoła, z pewnymi odniesieniami do
średniowiecza. Czwarty i ostatni dzień
konferencji wypełniony był zagadnie
niami z zakresu filozoficznej tradycji ła
cińskiej (z jednym wykładem dotyczą
cym mistyki arabskiej), patrystycznej
oraz średniowiecznej. Każdego dnia ob
rady odbywały się w dwóch sesjach:
przed południem i po południu. Sesja
przedpołudniowa zawierała zwykle jed
ną dłuższą (godzinną) i jedną lub dwie
krótsze (półgodzinne) prezentacje, sesja
popołudniowa dzieliła się na dwie części,
z których każda zawierała przynajmniej
jedną dłuższą oraz jedną lub dwie krót
sze prezentacje.
Obrady konferencji rozpoczęły się
we wtorek 7 października. Zgromadzo
nych uczestników powitał rektor Kato
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks.
prof. dr hab. Andrzej Szostek, następnie

głos zabrał Wielki Kanclerz tegoż uni
wersytetu ks. abp Józef Życiński, który
wyraził uznanie dla pracy uczestników
dążących do poznania prawdy w świecie,
który wydaje się sprzyjać raczej dążeniu
do wartości doraźnych i konsumpcyj
nych. W imieniu Ambasady Republiki
Francuskiej, należącej do sponsorów
konferencji, zabrał głos prof. Josć Kobielski. Wyraził on poparcie administra
cji Republiki Francuskiej dla międzyna
rodowej współpracy między uczonymi
i pomiędzy uniwersytetami.
Pierwszy dzień konferencji poświę
cony był dwom czołowym postaciom sta
rożytnego pogańskiego neoplatonizmu:
Plotynowi i Proklosowi. Sesję przedpo
łudniową rozpoczął prof. Jean-Marc
Narbonne z uniwersytetu w Laval w Ka
nadzie, który zaprezentował referat na
temat „De 1’insuffisance de 1’etre k
rinsuffisance de l’un: un parcours nćoplatonicien” [Od niewystarczalności by
tu do niewystarczalności jednego: ewo
lucja neoplatonizmu].
Profesor Narbonne swój wykład
rozpoczął od twierdzenia, że najwyższa
zasada rzeczywistości znajduje się poza
bytem, co wydaje się typową, a zarazem
paradoksalną tezą ontologii neoplatoriskiej. W wielu innych kontekstach dzie
jów ontologii pojawiała się jednak idea,
że pojęcie bytu jest zbyt ubogie, aby wy
razić wszystkie treści, które filozof po
trzebuje uwzględnić. Stale powraca więc
tendencja, by mówić o formach istnie
nia, które - aczkolwiek nie są niebytem
w ścisłym sensie - nie stanowią jednak
pełnowartościowej rzeczywistości i dla
tego odmawia się im miana bytu. Przy
kładem takiej „nie-ontologicznej onto
logii” jest koncepcja zmiany oraz fałszu
(pojętego ontologicznie) u eleatów,
a także u Platona w Sofiście, platońskie

Sprawozdania
Jedno z Państwa (509 B), arystotelesowskie koncepcje substancji nadzmysłowej
i czasu czy też stoicka idea „czegoś” (gr.
ti), niebędącego bytem (gr. on), a prze
cież rzeczywistego. Z drugiej strony zauważył profesor Narbonne - możemy
w dziejach ontologii zauważyć przeciw
ną tendencję, mianowicie tendencję do
nazywania bytem nawet tego, co wydaje
się wykraczać poza rzeczywistość, na
przykład negacji bytu. W filozofii neoplatońskiej możemy zaobserwować, na
różnych poziomach, współwystępowanie i spór tych przeciwstawnych tenden
cji: z jednej strony do ograniczenia,
z drugiej do rozszerzania zakresu termi
nu „byt”. Najbardziej znamienny przy
padek „nie-ontologicznej ontologii”
w neoplatonizmie, mianowicie koncep
cja Jedni będącej pierwszą przyczyną ca
łej rzeczywistości, jest jednak zjawis
kiem wyjątkowym w historii metafizyki
i wynika z dążności właściwej wyłącznie
filozofii neoplatońskiej.
Według profesora Narbonne’a,
w neoplatonizmie obecna była nowa, ra
dykalna koncepcja transcendencji, wed
ług której każda pełna i samowystarczal
na przyczyna danego układu rzeczy nie
może być częścią czy elementem tego
układu. Zgodnie z tym założeniem, ab
solutna przyczyna świata musi być poza
światem, przyczyna wszelkiego bytu sa
ma musi być poza bytem. Ta dążność ku
transcendencji pierwszej Przyczyny,
problematycznie obecna już u Platona,
wyraźnie u Speuzypa, zaznaczyła się co
raz bardziej w kolejnych pokoleniach
neoplatończyków: u Plotyna, Syrianosa
i Proklosa. Osiąga ona kres u Damascjusza, w jego koncepcji Niewypowiedzia
nego (franc. l’Ineffable), zasady, która
nie pozostaje w żadnej relacji do bytu,
nie jest ani transcendentna, ani imma-
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nentna. Postulując absolut, który z racji
swej niedostępności nie może być na
zwany nawet przyczyną bytu, Damascjusz doprowadził neoplatońskie dąże
nie ku transcendencji do logicznego kre
su, a zarazem do granic paradoksu.
Po tym interesującym wykładzie
piętnastominutowe komunikaty wygło
sili dr Agnieszka Woszczyk z Uniwersy
tetu Śląskiego, której tytuł referatu
brzmiał „Dobro i materia. Problem rela
cji między Jednią a Nieokreśloną Diadą”, oraz prof. Antonios Koumantos
z uniwersytetu w Atenach, prezentujący
referat „Does Plotinus have two Metaphysics?” [Czy Plotyn ma dwie metafizy
ki?]. Agnieszka Woszczyk podjęła prob
lem interpretacji pojęcia aoristos dyas Nieokreślonej Dwójki (diady) w Enneadach. Użycie tego pojęcia wskazuje na
związki Plotyna z tradycją platońsko-pitagorejską, wydaje się też otwierać per
spektywę nowej interpretacji filozofii
Plotyna, który w pewnych partiach swe
go dzieła używa języka dualizmu meta
fizycznego. Nie wypowiadając się osta
tecznie w kwestii dualistycznej czy tra
dycyjnie monistycznej interpretacji myś
li Plotyna, autorka odrzuciła rozumienie
Nieokreślonej Diady jako materii inteligibilnej (umysłowej), natomiast uznała
za możliwe utożsamienie tej zasady z nie
skończoną mocą twórczą Jedni lub, al
ternatywnie, z materią zmysłową.
Przedmiotem rozważań prof. Koumantosa była z kolei koncepcja Erosa
u Plotyna. Plotyński Eros jest siłą, dzięki
której dusza ludzka zwraca się do swego
źródła i jest w stanie przekroczyć świat
noetyczny (idealny) oraz połączyć się
z transcendentną Jednią. Na drodze
wznoszenia się duszy do Początku ro
zum i Eros współpracują ze sobą, cho
ciaż to Eros jest tą siłą, która duszy
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umożliwia ostatni krok ku Jedni. Mówca
zakwestionował tezę Ć. Brehiera, który
twierdzi, iż koncepcja Erosa u Plotyna
daje podstawy do stwierdzenia, że w sys
temie Plotyna współistnieją ze sobą
dwie różne i pozostające w konflikcie
metafizyki.
Sesję popołudniową rozpoczęły dwa
krótkie referaty. Dr Wojciech Szczerba
z Uniwersytetu Wrocławskiego zapre
zentował odczyt „Plotinus’ Concept of
Eternal Return - Beyond Time and Space” [Plotyna koncepcja wiecznego po
wrotu - poza czasem i przestrzenią]. Na
szkicował on problematykę związaną
z rozumieniem koncepcji powrotu rze
czywistości do swego praźródła w Abso
lucie u Plotyna, zwrócił uwagę na nie
które założenia metafizyczne tej kon
cepcji, zwłaszcza na założenie homogeniczności kosmosu u Plotyna. Wskazał
również na zasadniczo antropologiczny
charakter plotyńskiej koncepcji powro
tu. Dr Anna Żyrkowa z uniwersytetu
w Tel-Awiwie w wykładzie zatytułowa
nym „The Doctrine of «Genera» (Categories) in neoplatonism” [Nauka o „ro
dzajach” w neoplatonizmie] zaprezento
wała wyniki swoich badań nad nauką
o kategoriach bytu u Porfiriusza, Jamblicha oraz Deksipposa, wskazując, że
wbrew rozpowszechnionym przekona
niom następcy Plotyna często odchodzili
od jego nauki o kategoriach i przyjmo
wali arystotelesowską, a nawet stoicką
koncepcję kategorii.
Prof. Werner Beierwaltes z uniwer
sytetu w Monachium w obszernym wy
kładzie zatytułowanym „Proklos Begriff
des Guten aus der Perspektive seiner
Platon-Deutung” [Proklosa pojęcie do
bra w perspektywie jego interpretacji
Platona] poddał analizie fragment ko
mentarza Proklosa do Państwa Platona,

mianowicie interpretację alegorii słońca
(por. 504a-511e), alegorii linii (por.
514a-521b) oraz jaskini (por. 539d-541b), którymi Platon posługuje się,
aby ukazać relację Absolutu pojętego
jako Jedno i Dobro do świata empirycz
nego. To właśnie w swoim komentarzu
do Platona Proklos formułuje swoją
własną naukę o najwyższej rzeczywistoś
ci, będącej najwyższym Bóstwem (gr.
autotheos), którą Proklos również nazy
wa Jednią i Dobrem. Mówca zwrócił
uwagę na transcendentny charakter Ab
solutu Proklosa, czego konsekwencją
jest teza filozofa neoplatońskiego, że je
dynie droga poznania negatywnego pro
wadzi do zjednoczenia z Najwyższą Za
sadą. Dostrzegalnymi w świecie przeja
wami doskonałości transcendentnego
Prabytu są: Prawda, Symetria i Piękno.
Kontemplacja świata jest więc również
drogą przybliżającą nas do Boga.
Filozofii Proklosa poświęcił swoje
wystąpienie prof. Bogdan Dembiński
z Uniwersytetu Śląskiego, które zatytu
łował „Das philosophische System von
Proklos Diadochos im Kontext der platonischen Intuitionen” [System filozo
ficzny Proklosa Następcy w kontekście
intuicji platońskich]. Mówca zwrócił
uwagę na platońskie źródła inspiracji
kluczowych pojęć metafizycznego syste
mu Proklosa: koncepcję jedności jako
źródła i podstawy wszelkiej rzeczywis
tości (w Platońskim Parmenidesie) oraz
koncepcje Granicy, Bezkresu i zmiesza
nia obydwu (por. Platona Fileb 26cd) ja
ko podstawy wszelkiej ewolucji bytu.
Struktury triadyczne obecne są w meta
fizyce Proklosa na każdym poziomie by
tu. Najbardziej znane zastosowanie tej
struktury to słynna trójka mone - proodos - epistrofe (jednia - wyjście - po
wrót) jako zwięzłe ujęcie ewolucji całej
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rzeczywistości oraz analiza czasu jako
jedności trzech faz: przeszłości, teraź
niejszości i przyszłości.
Pierwszy dzień obrad zakończył
prof. John Finamore z uniwersytetu
w Iowa odczytem „Proclus on Ritual
Practice in Neopla tonie Religious Philosophy” [Proklos a praktyki rytualne
w religijnej filozofii neoplatonizmu].
Myśl Proklosa charakteryzuje się połą
czeniem trzech wątków: filozoficznego
ujęcia i wyjaśnienia rzeczywistości, ry
tuału teurgicznego, pojętego jako efek
tywny środek wyzwolenia duszy, oraz
zainteresowania mistycznym doświad
czeniem wyższych stanów świadomości.
Wykładowca poddał szczegółowej anali
zie zagadkowo brzmiący fragment z dzie
ła Proklosa Theologia Platonica [Teolo
gia platońska] 4.9,30.17 - 31.5, wykazu
jąc, że fragment ten odwołuje się do
chaldejskiego rytuału, mającego uzdol
nić duszę do osiągnięcia wyższego stanu
świadomości, a zarazem do Platońskie
go Fajdrosa (por. fragmenty 250 c 4 - 6).
Tak więc - stwierdził mówca - wszystkie
trzy istotne wątki myśli Proklosa są
obecne w analizowanym fragmencie,
przy czym osiągnięcie mistycznej prze
miany świadomości jawi się jako cel za
równo filozoficznego wyjaśnienia świa
ta, jak i teurgicznego rytuału.
Drugi dzień konferencji poświęcony
był mniej znanym postaciom i wątkom
starożytnego neoplatonizmu. Sesję
przedpołudniową rozpoczął prof. Ma
rian Wesoły z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, który w swoim
odczycie „II Bene e 1’Essere nelTinterpretazione neoplatonica di Porfirio”
[Dobro i Byt w neoplatońskiej interpre
tacji Porfiriusza] przedstawił analizę
fragmentu zaginionej Historii filozofii
Porfiriusza, zachowanego w dziele Cyry
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la Aleksandryjskiego Przeciw Juliano
wi. We fragmencie tym Porfiriusz trak
tuje o platońskiej triadzie: Dobro - De
miurg - Dusza świata. Cyryl interpretuje
naukę Platona w duchu chrześcijańskim,
utożsamiając Dobro z Bogiem Ojcem,
Demiurga z Synem, zaś Duszę świata
z Duchem Świętym. Profesor Wesoły
poddał dyskusji zagadnienie, czy ta trynitama interpretacja Platona jest dzie
łem samego Cyryla, czy też podstawy
do niej daje sam Porfiriusz.
Prof. Gretchen Reydams-Schils
z Uniwersytetu Notre Dame przedstawi
ła referat „Musonius Rufus, Porphyry
and Christians in Counter-Point on Marriage and the Good” [Muzoniusz Rufus,
Porfiriusz i chrześcijanie w dialogu na
temat małżeństwa]. Stoik Muzoniusz
Rufus wysunął pogląd - referowała pani
profesor H że małżeństwo jest właści
wym powołaniem filozofa, zaś miłość
małżeńska najwyższą formą erosa i naj
szlachetniejszą postacią relacji między
ludzkich. Małżeństwo rozumiał on jako
relację partnerską, opartą na równej po
zycji obojga małżonków, postulował też
jednakowe standardy moralne dla obu
płci i wykształcenie filozoficzne dla ko
biet. Jego głos jednak pozostał odosob
niony w starożytności. Inni filozofowie,
w szczególności Porfiriusz w swoim Liś
cie do Marcelli oraz większość moralis
tów chrześcijańskich, deprecjonowali
cielesność, a w konsekwencji również
i miłość małżeńską, jako zasadniczo cie
lesną, a także uznawali tradycyjny po
gląd, według którego kobieta jest istotą
moralnie i intelektualnie niedorównującą mężczyźnie, a zatem niezdolną do re
lacji partnerskich w małżeństwie.
Sesję popołudniową otworzył ks.
prof. Wincenty Myszor z Uniwersytetu
Śląskiego wystąpieniem zatytułowanym
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„Gnostische Begriff des Guten und des
Bosen in der Plotins Polemik” [Gnostyckie pojęcia dobra i zła w polemice Plotyna]. Jest rzeczą znaną, że twórca
pierwszego systemu neoplatońskiego
występował wielokrotnie przeciwko
gnostyckiemu obrazowi świata jako za
sadniczo złego. Polemiczne odniesienia
w Enneadach są liczne, nie zawsze jed
nak jest jasne, przeciwko jakiemu syste
mowi gnostyckiemu w szczególności są
one skierowane. Teksty odkryte w bib
liotece gnostyckiej odnalezionej w NagHammadi zawierają wątki korespondu
jące z polemicznymi fragmentami Ennead. Ksiądz profesor krótko omówił
ustalenia i opinie badaczy dotyczące
plotyńskiej krytyki gnostycyzmu i uza
sadnił przekonanie, że dalsze badania
nad biblioteką z Nag-Hammadi mogą
rzucić światło nie tylko na dzieje gnosty
cyzmu, ale i na wczesny rozwój neoplatonizmu. Prof. Alexios Karabelas z uni
wersytetu w Patras w referacie wygło
szonym w języku greckim zatytułowa
nym „Wpływ neoplatonizmu na Juliana
Apostatę” przedstawił reformy cesarza
Juliana Apostaty, inspirowane przez
niektórych pogańskich neoplatoników,
zmierzające do odnowienia religii po
gańskiej oraz omówił wpływ postawy ce
sarza na dalsze dzieje Cesarstwa
Wschodniorzymskiego i na jego kulturę.
Wystąpienie prof. Marii Dzielskiej
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatytu
łowane „Being and Good in Salutios’
On the Gods and the Universe” [Byt i Do
bro w traktacie O bogach i wszechświecie
Salutiusza] poświęcone było postaci sto
sunkowo mało znanej, mianowicie Saturninowi Secundusowi Salutiuszowi,
jednemu z przyjaciół i bliskich współpra
cowników Juliana Apostaty. Ten mało
oryginalny, ale reprezentatywny dla

swojego środowiska pisarz wystąpił jako
obrońca tradycyjnych ideałów kultury
greckiej: paidei oraz arete. Filozoficznej
podstawy jego apologii pogaństwa do
starczyła neoplatońska koncepcja pry
matu dobra nad bytem.
Ks. drTomasz Stępień z Uniwersyte
tu Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie ukazał ciekawą analizę po
jęcia niebytu i jego roli w systemach neoplatońskich. Bronił on tezy, że niebyt
w neoplatonizmie wyraża ideę możności
czy potencji, rozumianej jednak nie
w sposób bierny, jak w filozofii perypatetyckiej, ale aktywnie, jako moc. Jego
wystąpienie było zatytułowane „Prob
lem of Non-being in Marius Victorinus
and Pseudo-Dionysius Areopagite”
[Problem niebytu u Mariusza Wiktoryna i Pseudo-Dionizego Areopagity].
Trzeci dzień konferencji poświęco
ny był problemowi inspiracji neoplatońskich w myśli chrześcijańskiej. Zagad
nienie to podjął ojciec Dominique Ber
trand, dyrektor serii wydawniczej
„Sources Chrćtiennes”, odczytem zaty
tułowanym „Le platonisme des Pfcres
n’est-il pas aristotćlicien? Importance
du « nous » et de la « mens » en patristiąue” [Czy platonizm Ojców Kościoła
jest arystotelesowski? Znaczenie termi
nów „nous” oraz „mens” w patrystyce].
Prelegent, ukazując niezwykle szeroko,
syntetycznie zarysowaną perspektywę
rozwoju myśli patrystycznej oraz jej in
terpretacji w ciągu ostatniego stulecia,
zasugerował możliwość rewizji tradycyj
nie przyjmowanej tezy o jednolicie pla
tońskim charakterze spekulacji patrys
tycznej. Analiza sposobów użycia termi
nu „nous” oraz jego łacińskiego odpo
wiednika „mens” w języku pisarzy pa
trystycznych pozwala dopatrzyć się
wśród Ojców Kościoła pewnych inspira
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cji arystotelesowskich. Według ojca Ber
tranda, samo ostre przeciwstawienie
arystotelizmu i platonizmu wydaje się
czymś sztucznym i nieobiektywnym. Ist
nieje zatem przestrzeń umożliwiająca
porozumienie między teologami szuka
jącymi źródeł odnowy życia intelektual
nego Kościoła w patrystyce, a więc w platonizmie, a zwolennikami tradycyjnej,
intelektualistycznej orientacji tomistycznej. Sugestia prelegenta, jakoby użycie
terminu „nous” w tekstach patrystycz
nych miało świadczyć o inspiracjach
arystotelesowskich, spotkała się z kryty
ką słuchaczy, czego wyrazem były liczne
głosy w dyskusji, która nastąpiła po wy
stąpieniu.
Prof. Charles Kannengiesser z Uni
wersytetu Concordia w Montrealu zaty
tułował swoje wystąpienie „Being and
Good in Athanasius of Alexandria’s
Doctrine of Salvation” [Byt i dobro
w nauce o zbawieniu Atanazego z Alek
sandrii]. Święty Atanazy, jeden z czoło
wych myślicieli chrześcijańskich czwar
tego wieku, nie był filozofem, jednak
żył i występował w czasie, gdy spory teo
logiczne wywołane przez arianizm
sprzyjały wprowadzaniu kategorii filo
zoficznych do myśli teologicznej. Mów
ca zwrócił uwagę na obecność i sposób
rozumienia trzech zwłaszcza ważnych
terminów filozoficznych u Atanazego,
które świadczą o tym, że jego teologia
oparta była na platońskiej ontologii.
Terminy te to: ousia (substancja), hipostaza i partycypacja. Bóg u Atanazego
pojęty jest w duchu filozofii platońskiej
jako ponadesencjalny, zaś podstawo
wym Jego przymiotem jest dobro.
Ks. prof. Augustyn Eckmann z Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
wygłosił odczyt w języku polskim na te
mat „Przebóstwienie człowieka w myśli
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filozoficznej i chrześcijańskiej”. Dążenie
do przezwyciężenia ograniczeń swojego
przygodnego bytu jest czymś bardzo
charakterystycznym dla człowieka - mó
wił ksiądz profesor - stąd nic dziwnego,
że idea przemiany człowieka w bóstwo
towarzyszyła myśli greckiej od czasów
mitologicznych. Prelegent krótko uka
zał koncepcje ubóstwienia w religii homeryckiej, w greckich oraz hellenistycz
nych misteriach oraz filozoficzne kon
cepcje upodobnienia człowieka do bó
stwa u Platona, stoików i Filona z Alek
sandrii. Szczególnie wiele miejsca po
święcił ksiądz profesor chrześcijańskie
mu
rozumieniu
przebóstwienia,
ukazanemu głównie na podstawie pism
św. Ambrożego z Mediolanu. Chociaż
Ambroży i inni pisarze chrześcijańscy
przejmują zasadniczo język i aparaturę
pojęciową od filozofów świata pogań
skiego, to ich koncepcja uczestniczenia
człowieka w Bogu jest jednak zupełnie
oryginalna. Dla Ambrożego deifikacja
człowieka jest możliwa dzięki temu, że
Bóg pierwszy stał się człowiekiem, dla
tego też droga do przebóstwienia czło
wieka prowadzi przez naśladowanie
Chrystusa i poprzez uczestnictwo w sa
kramentach.
Ysabel de Andia z Centre National
de la Recherche Scientifiąue (Francja)
przedstawiła szczegółową analizę trak
tatu O imionach Bożych Pseudo-Dionizego Areopagity w referacie zatytuło
wanym „Le Bien et TEtre dans les Noms
divins de Denys 1’Arćopagite” [Dobro
i Byt w traktacie O imionach Bożych
Pseudo-Dionizego Areopagity]. Autor
traktatu na wstępie dokonuje rozróżnie
nia między niepojętą naturą Boga same
go w sobie, która jest niewyrażalna i niekomunikowalna, a Dobrem, poprzez
które transcendentne Bóstwo udziela

580

Sprawozdania

bytu innym istotom i w ten sposób do
konuje samoobjawienia. Imiona Boże
wspomniane w Piśmie Świętym są wed
ług autora traktatu sposobami, na jakie
Bóg objawia się umysłowi. Imiona, któ
re wymienia autor traktatu, to: Dobro,
Światło, Piękno, Miłość, Byt, Życie,
Umysł oraz Jedno. Tworzą one „święty
hymn” na cześć Najwyższego Dobra.
Prelegentka omówiła kolejno wszystkie
wymienione imiona oraz różne aspekty
Bóstwa, które one wyrażają. Pod koniec
swojego wystąpienia podjęła zagadnie
nie trudności, na jakie napotyka autor
traktatu, usiłując pogodzić neoplatońską metafizykę z jej pojęciem stworzenia
jako iluminacji oraz z chrześcijańską na
uką o akcie stwórczym, który jest aktem
w pełni świadomym i wolnym.
Prof. Mariannę Djuth z Canisius
College w Buffalo przedstawiła studium
zatytułowane ”The Unity of Being and
Goodness and Augustine’s anti-Manichaean Polemic” [Jedność bytu i dobra
a polemika anty-manichejska Augusty
na]. Idea jedności bytu i dobra jest jedną
z centralnych koncepcji metafizycznych
Augustyna - powiedziała profesor
Djuth - i stanowi fundament jego sporu
z manicheizmem i przezwyciężenia go.
W ostatniej dekadzie swojego życia bis
kup Hippony zmuszony został jednak do
przemyślenia na nowo problemu jed
ności bytu i dobra w związku z kontro
wersją przeciwko pelagianizmowi, w ja
ką się zaangażował. W trakcie dyskusji
z obrońcą pelagianizmu, Julianem z Eklanum, Augustyn mocno podkreślał ska
żenie natury grzechem pierworodnym.
Czy to stanowisko oznaczało odejście
od pierwotnego optymizmu ontologicznego, jak to zarzucał Augustynowi Ju
lian? Profesor Djuth starała się w swoim
wystąpieniu uzasadnić odpowiedź nega

tywną na to pytanie, podkreślając jed
nak, że Augustyn w trakcie swojej pole
miki nie zawsze znajduje przekonujące
odpowiedzi na trudności, które wysuwa
oponent, i w tych przypadkach odwołuje
się do wiary i tajemnicy zrządzeń
Opatrzności.
Trzeci dzień obrad zakończyły dwa
krótsze wystąpienia. Ks. dr Norbert Wi
dok z Uniwersytetu Opolskiego wygłosił
referat „II concetto del «physis» come il
bene in Platone e Gregorio Nazianzeno” [Pojęcie naturyjako dobra u Platona
i Grzegorza z Nazjanzu], w którym
przedstawił analizę sposobu użycia poję
cia „physis” (natura) w pismach auto
rów wymienionych w tytule referatu.
Obaj klasycy - stwierdził mówca - uży
wają terminu natura w podobny sposób
i w zgodzie z tradycją wywódzącą się
z czasów Homera. Natura dla obu pisa
rzy to nie jedynie rzeczywistość fizyczna,
ale rzeczywistość ujęta w aspekcie pięk
na, całości i doskonałości. Termin ten
ma zastosowanie w odniesieniu zarówno
do rzeczywistości materialnej, jak i w od
niesieniu do sfery bytu duchowego - za
kończył swoje wystąpienie ks. dr N. Wi
dok. Prof. Constantinos Athanasopoulos z uniwersytetu w Atenach w wypo
wiedzi zatytułowanej „The Influence of
Dionysius the Areopagite on Johannes
Scotus Eriugena and St. Gregory Palamas: Goodness as Transcendence of
Metaphysics” [Wpływ Dionizego Areopagity na Jana Szkota Eriugenę i św.
Grzegorza Palamasa: dobro jako trans
cendencja metafizyki] zaprezentował
studium na temat dziejów poglądów do
tyczących relacji bytu i dobra w metafi
zycznym wyjaśnieniu świata. Obrazy
rzeczywistości u Platona i Arystotelesa,
a także w starożytnym neoplatonizmie
zakładały jedność bytu i dobra. Ta jed
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ność została naruszona w systemie Pseudo-Dionizego Areopagity, który pojął
Boga jako istniejącego ponad dobrem
i pięknem. Ten rozdział bytu i dobra usi
łowali usunąć późniejsi interpretatorzy
myśli Pseudo-Dionizego: Jan Szkot
Eriugena i, w tradycji wschodniej, Grze
gorz Palamas. Zdaniem mówcy, Eriuge
na, sprowadzając Boga do natury, uwi
kłał się w problem związany z wyjaśnie
niem genezy da. Problemu tego uniknął
Palamas, który posłużył się koncepcją
„Bożych energii” przenikających stwo
rzenie, ale różnych od natury.
Czwarty i zarazem ostatni dzień kon
ferencji poświęcony był neoplatonizmowi w szeroko pojętej myśli średniowiecz
nej. Rozpoczęła go prof. Agnieszka Kijewska referatem „Boethius’ Conception of the Supreme Good” [Koncepcja
Najwyższego Dobra u Boecjusza]. Wy
kazała ona, że problem właściwego rozu
mienia dobra jako celu ludzkiego dąże
nia jest kluczowym zagadnieniem słyn
nego dialogu Boecjusza O pocieszeniu,
jakie daje filozofia. Błędne pojęcie do
bra, jakie ma uwięziony Boecjusz, jest
punktem wyjścia dialogu między więź
niem a alegorycznie przedstawioną Filo
zofią. W toku rozmowy stopniowo wyła
nia się nowe określenie dobra - jako peł
ne zjednoczenie umysłu ludzkiego
z transcendentnym Bogiem. Bóg przed
stawiony jest jako pełnia szczęśliwości,
w Nim obecne są wszystkie dobra, które
w świecie istnieją jedynie w stanie roz
proszonym i niedoskonałym. Profesor
Kijewska pokazała również, że zrozu
mienie niektórych wątków w O pociesze
niu, jakie daje filozofia wymaga odwoła
nia się do konwencji literackich rządzą
cych starożytną literaturą konsolacyjną.
Prof. Earle Waugh z Uniwersytetu
Alberta w Kanadzie zaprezentował stu
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dium „Neoplatonism in Islamie Mysticism: The Case of Ibn Arabi” [Neoplatonizm w mistycyzmie islamu: przypa
dek Ibn Arabiego]. Referat dotyczył
konfliktu, jaki w jedenastym i dwunas
tym wieku w świecie arabskim przeciw
stawił mistyków należących do kierunku
zwanego sufizmem oraz filozofów z nur
tu perypatetyckiego. W tradycji arab
skiej uosobieniem filozoficznego racjo
nalizmu był Awerroes. Jego spotkanie
i rozmowa, jaką odbył z mistykiem Ibn
Arabim urosła do rangi symbolu kon
frontacji dwóch postaw wobec rzeczy
wistości. Mistycy, podkreślając trans
cendencję Boga, utrzymywali, że nie
można adekwatnie wyrazić Go w żad
nych kategoriach filozoficznych: ani
arystotelesowskich, ani neoplatońskich,
z drugiej strony jednak nie odrzucali cał
kowicie możliwości filozoficznego po
znania Boga.
Jeden z najwybitniejszych współ
czesnych znawców średniowiecznego
neoplatonizmu, prof. Stephen Gersh
z Uniwersytetu Notre Dame w USA,
przedstawił referat „Some Models of
Reversion to the Good in Medieval Platonism” [Niektóre typy powrotu do Do
bra w średniowiecznym platonizmie].
Pojęcie powrotu do Dobra - stwierdził
mówca - należy do kluczowych katego
rii neoplatońskiego paradygmatu filozo
fii i występuje w różnych postaciach tego
paradygmatu w wielu dziedzinach re
fleksji filozoficznej: w metafizyce, psy
chologii, teorii poznania oraz w etyce.
Prof. Gersh wyróżnił i scharakteryzował
kilka modelowych sposobów rozumie
nia powrotu do Dobra występujących
w myśli neoplatońskiej, następnie zapre
zentował błyskotliwą analizę fragmentu
dialogu św. Augustyna O wielkości du
szy, dotyczącego samopoznania duszy,
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wskazując na występowanie wszystkich
wskazanych modeli powrotu do Dobra
na różnych etapach procesu osiągania
przez duszę poznania siebie samej.
Dwoje młodych polskich uczonych,
Marek Jamróz z Kolegium Polskich
i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie
oraz dr Gabriela Kurylewicz z Warszawy,
przedstawiło prace dotyczące wpływów
idei neoplatońskich w średniowieczu i re
nesansie. Marek Jamróz w referacie za
tytułowanym „The World as a Zither in
Honorius Augustodunensis” [Świat jako
cytra w myśli Honoriusza zwanego Au
gustodunensis] wykazał, że obraz cytry,
jakim posługuje się Honoriusz w dziele
Liber duodecim ąuaestionum [Księga
dwunastu problemów], aby wyrazić har
monijną strukturę wszechświata, zawiera
motywy wywodzące się z myśli Proklosa.
Dr Kurylewicz natomiast w referacie
„Being and Good according to Giovanni
Pico della Mirandola” [Dobro i byt wed
ług Giovanniego Pico della Mirandoli]
przedstawiła koncepcję transcendentaliów wielkiego humanisty, zwracając
uwagę na koncepcję pierwszeństwa bytu
przed innymi transcendentaliami, kon
cepcję zbliżającą jego myśl do metafizyki
Tomasza z Akwinu.
Obrady konferencji zamknął prof.
David Luscombe z uniwersytetu w Shef
field wystąpieniem zatytułowanym
„Symbols and their Interpretation: John
the Scot and Hugh of Saint Victor on the
«Celestial Hierarchy» chapter 2” [Sym
bole oraz ich interpretacja: komentarze
Jana Szkota Eriugeny i Hugona ze św.
Wiktora do rozdziału drugiego Hierar
chii niebieskiej]. Pseudo-Dionizy Areopagita - powiedział prelegent - w swojej
Hierarchii niebieskiej dostarczył uczo
nym średniowiecznym wzorca, według
którego należy wypowiadać się na temat

istot niebieskich. Pismo Święte, według
Pseudo-Dionizego, używa dwóch rodza
jów symboli na oznaczenie istot niebie
skich: z jednej strony symboli wzniosłych
i podobnych do rzeczywistości, którą oz
naczają, z drugiej strony wulgarnych
i niepodobnych do tego, co mają symbo
lizować; takimi są na przykład zwierzęta
czy stany zaburzenia umysłu. Te dwa ro
dzaje symboli odpowiadają dwom rodza
jom teologii: afirmatywnej i negatywnej.
Omawiani komentatorzy średniowieczni
- powiedział prof. Luscombe - wskazy
wali, że wyżej należy cenić teologię ne
gatywną i symbole niegodne istot niebie
skich, ponieważ takie symbole nie mogą
nikogo wprowadzić w błąd i sprawić, by
brał znak za rzeczywistość, którą on oz
nacza, podczas gdy w przypadku symboli
wzniosłych i szlachetnych istnieje nie
bezpieczeństwo, że mniej wyrobieni słu
chacze wezmą prezentowane obrazy za
adekwatne przedstawienia samej niebie
skiej rzeczywistości.
Trudno jest syntetycznie ująć i pod
sumować konferencję o tak rozległym
zakresie tematycznym i tak wielkim bo
gactwie przedstawionych treści. Wydaje
się, że można wyróżnić dwa zasadnicze
wątki: 1. studia poświęcone neoplatońskiej metafizyce, w ramach których na
leży usytuować obszerne wystąpienia
J. M. Narbonne’a, W. Beierwaltesa,
B. Dembińskiego, J. Finamore’a,
M. Wesołego, Y. de Andn, M. Djuth,
S. Gersha oraz niektóre komunikaty,
2. studia poświęcone różnorodnym od
niesieniom kulturowym neoplatonizmu,
tutaj najważniejszymi wystąpieniami by
ły referaty G. Reydams-Schils, M. Dzielskiej, D. Bertranda, Ch. Kannengiessera, A. Kijewskiej i E. Waugh.
W trakcie konferencji został powo
łany do istnienia polski oddział Interna-
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tional Society for Neoplatomc Studies.
Przewodniczącą jego została prof. Ag
nieszka Kijewska, zastępcą prof. Maria
Dzielska, sekretarzem zaś ks. dr Tomasz
Stępień. Można ten fakt potraktować ja
ko znak, że cel konferencji, o którym
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mówiła profesor Kijewska, został speł
niony. Spotkaniu towarzyszyły imprezy
o charakterze kulturalnym: koncert
w Filharmonii Lubelskiej oraz wycieczki
po Lublinie i Kazimierzu Dolnym nad
Wisłą.
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Agnieszka LEKKA-KOWALIK

OCALIĆ METAFIZYKĘ REALISTYCZNĄ
VI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne
z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”
Lublin, KUL, 11 XII 2003

11 grudnia 2003 roku w Auli im. Ste
fana Kardynała Wyszyńskiego Katolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyło
się VI Międzynarodowe Sympozjum
Metafizyczne z cyklu „Zadania współ
czesnej metafizyki”, zatytułowane „Me
tafizyka w filozofii”. Organizatorami by
li: Katedra Metafizyki KUL, Katedra Fi
lozofii Sztuki KUL oraz Polskie Towa
rzystwo Tomasza z Akwinu1. Sympoz
jum składało się z trzech części odpowia
dających celom, które wyznaczyli sobie
organizatorzy. Część pierwsza, plenar
na, zatytułowana „O rozumienie metafi
zyki”, miała odpowiedzieć na pytanie,
czym jest metafizyka w jej klasycznym
ujęciu. Część drugą sympozjum, zatytu
łowaną „Dzieje metafizyki”, stanowiły
obrady sekcyjne; ich celem było poszu
kiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w to
ku swego rozwoju metafizyka uległa
przemianom, które hasłowo określono
jako esencjalizację, ontologizację, antropologizację i ideologizację. Część trze
1 Wszystkie referaty zostały opublikowa
ne w tomie szóstym serii „Zadania współczes
nej metafizyki”, Polskie Towarzystwo Toma
sza z Akwinu, Lublin 2004. Treść referatów
plenarnych i krótkie omówienie całości sym
pozjum zawarto w „Edukacji Filozoficznej”,
t. 34 (2004).

cia, również plenarna, nosiła tytuł „Per
spektywy filozofii” i obejmowała podsu
mowania obrad sekcyjnych oraz wykład
prof. Vittorio Possentiego.
Otwierając sympozjum, ks. prof.
Andrzej Szostek, rektor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, powiedział,
że sympozjum to można uznać za próbę
swoistego rachunku sumienia filozofii,
próbę odpowiedzi na pytanie, czym filo
zofia jest i czy pozostaje wierna pewnej
nadrzędnej wobec niej idei. Spór o miejs
ce metafizyki w filozofii jest kluczowy
dla zrozumienia filozofii w ogóle stwierdził ksiądz rektor - a przez to tak
że kluczowy dla kształtowania mental
ności nie tylko człowieka współczesne
go, ale także człowieka jutra.
Powyższe uwagi dotykają, jak sądzę,
dwóch ważnych aspektów współczesnej
filozofii. Pierwszy to niepewność co do
zadań i granic filozofii. Drugi to rosnące
przekonanie - wyraźnie widoczne w re
feratach wygłoszonych na Światowym
Kongresie Filozofii w roku 2003 w Istam
bule - że filozofia nie jest jedynie aka
demicką grą dżentelmenów, ale ma real
ny wpływ na losy świata, a co najmniej
mieć taki wpływ powinna. Pytania o to,
czym jest metafizyka, jakie są jej dzieje
i jaka będzie jej przyszłość, nabierają
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w takiej filozoficznej atmosferze szcze
gólnego znaczenia.
Część pierwszą obrad otworzył wy
kład o. prof. Mieczysława A. Krąpca
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go zatytułowany „Specyfika realistycz
nej metafizyki”. Koncepcja metafizyki
(i całej filozofii) - twierdził prelegent zależy od tego, jak pojmowany jest
przedmiot i proces poznania, w jakim ję
zyku ujmowane są rezultaty poznawcze,
i wreszcie od tego, jakie pytanie uznane
zostaje za naczelne pytanie wiedzotwórcze. Historia filozofii ujawnia metafi
zyczne przełomy w rozumieniu wymie
nionych czynników. Punktem wyjścia
analiz ojca profesora Krąpca była kon
cepcja Arystotelesa: uznanie za przed
miot metafizyki rzeczywistości danej
w spontanicznym doświadczeniu i ujętej
w aspekcie istoty. Przełom tomistyczny
prowadzi do odkrycia aktu istnienia: to
rzeczywistość jako istniejąca - byt - jest
przedmiotem poznania metafizycznego.
W wyniku przełomu kartezjańskiego
uznano, że przedmiotem poznania jest
świadomość - poznawczy dostęp mamy
bowiem jedynie do naszych pojęć.
I wreszcie przełom analityczny uczynił
przedmiotem poznania językowy znak
bytu. Owym przełomom w rozumieniu
przedmiotu metafizyki towarzyszą zmia
ny rozumienia poznania (rezygnacja
z poznania spontanicznego na rzecz re
fleksyjnego „poznania poznania”), języ
ka (porzucenie języka zintegrowanego,
w którym występują zarazem relacje
syntaktyczne, semantyczne i pragma
tyczne, na rzecz języka absolutyzującego
jeden z aspektów) i pytań wiedzotwórczych (porzucenie pytania o wyjaśnienie,
czym rzecz jest, i dlaczego jest tym, czym
jest, na rzecz pytania o a priori poznania
czy też pytania „jak?”). W toku swego
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rozwoju - konkludował prelegent - filo
zofia odchodziła więc od poznawania
rzeczywistości na rzecz poznawania po
średników poznania. Tymczasem droga
do mądrości związana jest z próbami po
znania świata, a zwłaszcza człowieka. Fi
lozofia, która z tego rezygnuje, do mąd
rości - rozumianej nie tylko jako pozna
nie teoretyczne, ale jako praktyczne
opowiedzenie się po stronie poznanej
prawdy, dobra i piękna - nie doprowa
dzi. Ważka to konkluzja, jeśli serio po
traktujemy tezę - podkreślaną na
wspomnianym już kongresie - iż filozo
fia powinna mieć swój udział w rozwiązy
waniu problemów trapiących ludzkość.
Drugi z prelegentów, ks. prof. And
rzej Maryniarczyk również z Katolickie
go Uniwersytetu Lubelskiego, w refera
cie zatytułowanym „Spór o przedmiot
metafizyki realistycznej” zauważył, iż
wspomniany w tytule jego wystąpienia
spór toczy się poniekąd „w rodzinie”:
o to, co i jak mamy poznawać, by zrozu
mieć rzeczywistość. Prelegent bronił te
zy, iż realizm metafizyki Arystotelesa
pozostaje w sferze deklaracji. Arystote
les odróżnił sposób bytowania rzeczy od
sposobu ich poznawania. Rzeczy bytują
zawsze jednostkowo, są złożone i zmien
ne; poznajemy je natomiast w aspekcie
tego, co ogólne, konieczne i niezmienne
- i taki musi być przedmiot metafizycz
nych dociekań. Poznanie tego rodzaju
jest możliwe dzięki intelektualnej ab
strakcji, chociaż jego punktem wyjścia
jest doświadczenie. Konstruowanie
przedmiotu metafizyki odbywa się za
tem poprzez abstrakcję: z konkretu czy
nimy ogół (jednostkę ujmujemy jako
przedstawiciela gatunku), jeden z ele
mentów złożenia bytowego pomijamy,
a choć istota jest widziana jako czynnik
dynamiczny bytu, zostaje ona ujęta sta
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tycznie w definicjach realnych. Takie ro
zumienie przedmiotu i procesu poznania
doprowadziło - zdaniem księdza profe
sora Maryniarczyka - do rezygnacji z po
znania rzeczywistości na rzecz poznania
układów treści, a więc do esencjalizacji
metafizyki. Dopiero Tomasz z Akwinu
faktycznie zrealizował program Arysto
telesa. Stwierdzając, że byt złożony jest
z istoty i istnienia, wskazał on, iż to kon
kret ujęty w tym, co dla niego - i wszyst
kiego, co istnieje - jest konieczne i po
wszechne (transcendentalne), stanowi
właściwy przedmiot metafizyki realis
tycznej, a zarazem punkt jej wyjścia i doj
ścia. Istoty rzeczy ujmujemy zawsze jako
istniejące i wobec tego metafizyczne po
znanie źródłowo nie ma charakteru po
jęciowego, ale sądowo-egzystencjalny.
Co więcej, poznanie to ma charakter
analogiczny, gdyż ujmujemy konkret
w jego relacjach wewnętrznych, które
analogicznie przysługują innym konkre
tom, nie zaś w sposób jednoznaczny
i ogólny. Takie ujęcie przedmiotu meta
fizyki i procesu poznawczego gwarantu
je poznaniu metafizycznemu realizm.
Trzeci z referatów, zatytułowany
„Spór o koncepcję poznania metafizycz
nego”, przedstawił prof. Henryk Kiereś
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go. Spór o poznanie ludzkie - stwierdził
prelegent - jest sporem filozoficznym.
Doświadczając świata jako kosmosu,
a nie chaosu, greccy myśliciele postawili
trzy zasadnicze pytania: Dlaczego świat
jest? Dlaczego jest kosmosem? Dlaczego
jest poznawalny? Na pytania te udziela
no różnych odpowiedzi, co skłoniło myś
licieli do badań nad samym poznaniem.
W filozofii pojawiły się dwa nurty: realis
tyczny i idealistyczny (krytyczny). Ten
pierwszy przyjmuje świat realnie istnie
jący jako przedmiot poznania i zarazem
«

ostateczne kryterium wartości poznania.
W drugim zaś uznaje się, że właściwym
przedmiotem poznania są obrazy rzeczy,
przy czym, by „przebić” się przez sferę
poznania potocznego i zapewnić kontakt
z owymi obrazami (ideami), należy prze
prowadzić krytykę poznania ludzkiego
i wykryć warunki wartościowego pozna
nia. Ostrze krytyki kieruje się przy tym
przeciwko realizmowi i naiwnemu spon
tanicznemu poznaniu. Zdaniem prele
genta we współczesnej filozofii dominuje
idealizm - być może dlatego, że jest on
łatwiejszy, nie wiąże się z poznawaniem,
a jedynie z myśleniem zgodnie z prawid
łami przyjętej logiki. Myślenie nie jest
jednak poznawaniem, ale porządkowa
niem idei poznawczych. Przy takim uję
ciu filozofia staje się sztuką, a nie nauką;
jest to błąd pojetyzacji filozofii. Jego
konsekwencje są zgubne, i to nie tylko
dla filozofii, ale i dla całej kultury. Filo
zofia staje się krytyką samej siebie, co
prowadzi do coraz to nowych przełomów
(np. strukturalistycznego, egzystencjal
nego, naturalistycznego czy lingwistycz
nego). Nieskuteczność owych przeło
mów wiedzie zaś do postmodernizmu,
który proponuje dekonstrukcję metafi
zyki i oparcie myślenia na ironii. Ogłasza
się więc, że rozum nie ma zdolności po
znawczych, a filozofię należy zastąpić li
teraturą. Można powiedzieć, że historia
zatoczyła pełne koło: starożytni Grecy
tworzyli mity, aby uporządkować ludz
kie doświadczenie i działanie; jednakże
- twierdzili pierwsi filozofowie - mit jest
czymś skonstruowanym, a przez to nie
sprawdzalnym, a człowiek dąży do po
znania tego, co jest, i do wyjaśnienia, dla
czego jest, i dlaczego jest takie, jakie jest.
Odmawiając rozumowi zdolności do
bezpośredniego kontaktu z rzeczywistoś
cią i przyjmując, iż możemy poznać jedy
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nie pośredniki poznania, powróciliśmy
dziś do mitu.
Podczas dyskusji nad wygłoszonymi
referatami uwagę obecnych skupił
przede wszystkim referat księdza profe
sora Maryniarczyka. Głos zabrali mię
dzy innymi ks. prof. Ignacy Dec, rektor
Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu [obecnie biskup świdnic
ki - przyp. red.], i prof. Piotr Jaroszyński
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go. Zarzucili oni prelegentowi, iż wbrew
głównej tezie referatu, Arystoteles w du
żym stopniu zrealizował swój program
metafizyki. Prelegent nie uznał jednak
tych argumentów. Wówczas ojciec pro
fesor Krąpiec, przypominając o odróż
nieniu konieczności związanej z podmio
tem od powszechności związanej z poję
ciem wskazał, iż przeakcentowanie jed
nego z tych aspektów może spowodo
wać zniekształcenie zarówno doktryny
Arystotelesa, jak i myśli św. Tomasza.
Dyskusja prowadzona przez zwolenni
ków filozofii klasycznej pokazała, że fi
lozofia ta nie jest zamkniętą doktryną-monolitem, którą co najwyżej można
wykładać, ale nie rozwijać.
Popołudniową część sympozjum
rozpoczęły obrady w czterech sekcjach
problemowych. Sekcja pierwsza, prowa
dzona przez prof. Piotra Jaroszyńskiego,
poświęcona była problemowi esencjalizacji metafizyki. Przez esencjalizację
metafizyki - jak wyjaśnił we wprowa
dzeniu do dyskusji profesor Jaroszyński
- rozumiane jest przyjęcie takiej kon
cepcji bytu, w ramach której ujmowany
jest on wyłącznie w aspekcie treścio
wym, z pominięciem aspektu egzysten
cjalnego. W konsekwencji takiego po
dejścia filozofowie przestają przywiązy
wać wagę do otaczającej nas rzeczywis
tości, gdyż za byt naprawdę realny uzna

587

ny zostaje byt intencjonalny, czyli idea.
Wyeksponowanie treściowego aspektu
bytu prowadzi do rozmaitych „-izmów”:
nominalizmu, redukcjonizmu ontologicznego, panteizmu, monizmu czy
agnostycyzmu. Stąd nie należy opierać
się jedynie na deklaracjach filozofów,
ale trzeba przeanalizować, czy pierwot
ne pojęcia danej filozofii i jej narzędzia
poznawcze pozwalają sformułować kon
cepcję bytu zgodną z intencjami i celem
filozofii. W ramach dyskusji prowadzo
nej wewnątrz tej sekcji głos zabrali: prof.
Marian Wesoły z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, który w refera
cie „Parmenides z Elei - physikos i Parmenides Platona - dialektikos. Ku diaporetycznej wykładni metafizyki” mówił
o wykładni platońskiego Parmenidesa
w diaporetycznej wykładni metafizyki
Arystotelesa, ks. prof. Edward I. Zieliń
ski OFMConv z Katolickiego Uniwersy
tetu Lubelskiego, który przedstawił wy
kład zatytułowany „Jana Dunsa Szkota
rozumienie metafizyki i jej przedmiotu”,
oraz dr Roman Majeran, także z Katolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, który
wygłosił referat „Nominalistyczny konkretyzm, jego źródła i konsekwencje”.
Prelegenci skupili się raczej na próbie
adekwatnego i niezdeformowanego
przedstawienia myśli filozofów niż na sa
mym problemie esencjalizacji metafizy
ki i jej skutków.
Profesor Wesoły zwrócił uwagę na
źródła arystotelesowskiej metafizyki:
realistycznym zapleczem metafizyki jest
fizyka i myśl Arystotelesa można odczy
tać jako kontynuację myśli dawnych fi
zyków.
Ksiądz profesor Zieliński - idąc za
interpretacją L. Honnefelda, a wbrew E.
Gilsonowi - odrzucił tezę, iż metafizyka
Dunsa Szkota jest zesencjalizowana;
>
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Duns Szkot nie uznawał bowiem istnie
nia natur ogólnych, co jest cechą charak
terystyczną esencjalizmu.
Doktor Mąjeran przeanalizował
z kolei dwa systemy nominalistyczne:
P. Abelarda i W. Ockhama. Pierwszy
z wymienionych myślicieli - podkreślił
prelegent - nie był konsekwentnym no
minalistą, ponieważ uznawał istnienie
idei wzorczych w Bogu. Ockham uważał
natomiast, że każda rzecz poza umysłem
jest jednostkowa - ogół istnieje tylko
w ludzkim umyśle, jako znak reprezen
tujący rzeczy realnie istniejące. W kon
sekwencji rzeczywistość jest pozbawio
na nie tylko ogólności, lecz także ko
nieczności - nie ma podstaw do jej racjo
nalnego i realistycznego poznania. Choć
Ockham broni arystotelesowskiego
ideału wiedzy, to w jego systemie wiedza
ta nie jest poznaniem świata, ale relacji
między pojęciami.
Obrady drugiej sekcji, w trakcie któ
rych podjęto „Problem ontologizacji
metafizyki”, prowadził dr Przemysław
Gut z Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego. We wprowadzeniu do dyskusji
doktor Gut przypomniał, że termin „ontologia” został wprowadzony do filozofii
przez R. Gocleniusa, J. Clauberga i G.
W. Leibniza na oznaczenie najogólniej
szej dyscypliny filozoficznej traktującej
0 wszystkim, co istnieć może. Pojawiło
się wówczas wiele nowych pytań filozo
ficznych: o relację między ontologią
a metafizyką, o charakterystykę wszel
kiego możliwego bytu i sposobu jego ist
nienia, o różnicę między tym, co rzeczy
wiście istnieje, a tym, co istnieć może,
1 wreszcie o racje, dla których istnieje
świat. Celem obrad tej sekcji było omó
wienie niektórych nowożytnych sposo
bów uprawiania metafizyki, ze szczegól
nym wskazaniem na obecną w myśli sie

demnastego i osiemnastego wieku opo
zycję między metafizycznym i ontologicznym traktowaniem nauki o naturze
i strukturze bytu jako całości.
Jako pierwszy zabrał głos dr Bogu
sław Paź z Uniwersytetu Wrocławskie
go, przedstawiając wykład „Geneza
i teoria nowożytnej metafizyki reprezen
tacji (od św. Augustyna do Ch. Wolf
fa)”. Przez metafizykę reprezentacji
prelegent rozumiał taką metafizykę,
której przedmiotem nie jest byt dany
tu i teraz, ale jakaś postać jego wtórnego
uobecnienia (np. struktury pojęciowe,
ideatywne czy znakowe). W metafizyce
tej owe struktury zajmują metodologicz
ną pozycję bytu i to na ich analizie sku
pia się poznawczy wysiłek metafizyki re
prezentacji. Zdaniem prelegenta zastę
powanie bytu jako przedmiotu metafizy
ki jego reprezentacjami dokonywało się
równolegle z procesem esencjalizacji.
Kulminacyjnym punktem obu ciągów
rozwojowych była teoria bytu rozwinię
ta przez Ch. Wolffa, w której z jednej
strony byt utożsamiony jest ze swoją is
totą, a z drugiej - ujęty w kategoriach
znakowej reprezentacji, spontanicznie
wytwarzanej w procesie poznania.
Prof. Jan Czerkawski z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, omówiwszy
w wykładzie „Metafizyki nowożytne
a metafizyka klasyczna. Od Kartezjusza
do Kanta” podział filozofii nowożytnej
na racjonalizm i empiryzm oraz neokantowską genezę tego podziału, wskazał,
że jedną z cech charakterystycznych tej
filozofii jest wyakcentowanie problema
tyki teoriopoznawczej. Nie znaczy to podkreślił profesor Czerkawski - iż za
gadnienia metafizyczne nie były podej
mowane wcześniej, chociaż rozumienie
metafizyki i jej miejsca w filozofii nowo
żytnej uległo znacznej zmianie. Zmiany
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tej - twierdził - nie da się adekwatnie
ująć w prostej formule „od metafizyki
do ontologii”. Formułę tę można co naj
wyżej odnieść do tradycji arystotelesowsko-scholastycznej. Aby natomiast ująć
wielość i różnorodność dociekań metafi
zycznych prowadzonych w siedemnas
tym i osiemnastym wieku, należy zasto
sować wiele kategorii interpretacyjnych:
fundacjonalizm-antyfundacjonalizm, realizm-idealizm, monizm-pluralizm, naturalizm-antynaturalizm. Ujęcie dziejów
metafizyki nowożytnej w świetle tych
kategorii - zdaniem prelegenta - po
zwoli na sprecyzowanie podstawowych
różnic i zbieżności pomiędzy samymi
nowożytnymi systemami metafizyczny
mi, jak i pomiędzy nimi a metafizyką
klasyczną.
Prof. Honorata Jakuszko z Uniwer
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli
nie przedstawiła wykład zatytułowany
„Krytyka metafizyki tradycyjnej i per
spektywy nowej metafizyki w pismach
I. Kanta”. Zdaniem prelegentki Kant,
uznawszy trudności, w jakie wikła się
metafizyka tradycyjna z jej nieakcepto
wanym dogmatyzmem, podjął próbę
zbudowania metafizyki - transcenden
talnej i krytycznej - na nowym funda
mencie. Wraz ze zmianą metody filozo
fowania zmienia się jednak także przed
miot metafizyki. Metafizyka nie jest wie
dzą o rzeczach samych w sobie, ale wie
dzą podmiotową, w której tradycyjne po
jęcia substancji, przyczyny czy rozumie
nie istnienia zyskują zupełnie inny sens.
W dwóch ostatnich prelekcjach - co
mocno podkreślił w podsumowaniu dys
kusji doktor Gut - wskazywano, że me
tafizyki w czasach nowożytnych powsta
wały w kontekście nauk matematyczno-przyrodniczych. To pod wpływem tych
nauk powstała metafizyka substancji ja
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ko najogólniejsza teoria całego świata,
której celem było przedarcie się przez
zjawiska do prawdziwej rzeczywistości
i jej zasad, oraz metafizyka świadomości
mająca ująć - z punktu widzenia tego, co
dane w świadomości - to, co istnieje lub
istnieć może. Co więcej, metafizyki te
były budowane jako próba przezwycię
żenia nie tylko dogmatyzmu, ale i scepty
cyzmu co do możliwości poznania świa
ta. Stąd - podsumował prowadzący dys
kusję - zastrzeżenia wzbudziła teza dok
tora Pazia, iż kwestionując bezpośrednie
poznanie bytu, nowożytna metafizyka
utraciła możliwość poznania rzeczywis
tości. Racjami merytorycznymi tego
odejścia były rozwój nauk matematycz
no-przyrodniczych i świadomość ograni
czeń podmiotu poznającego. Racje te
zachwiały wiarę w naturalne zdolności
rozumu: uznano, że sam fakt poznania
nie upoważnia jeszcze do twierdzenia,
że rzeczywistość jest taka, jak się nam
przedstawia. Badania nad poznaniem
nie oznaczają natomiast porzucenia ba
dań nad rzeczywistością. Doktor Gut nie
zgodził się również z tezą doktora Pazia,
że zasadniczą przemianą, z którą mieliś
my do czynienia od czasów Kartezjusza,
był proces esencjalizacji, czyli redukcji
struktur bytowych do istoty ujętej ab
strakcyjnie - punktem wyjścia Kartezju
sza był bowiem sąd egzystencjalny, a nie
sąd dotyczący abstrakcyjnej istoty.
Należy zauważyć, iż także profesor
Czerkawski w swoim referacie twierdził,
że klasycy dwudziestowiecznego tomizmu (Gilson, Maritain, Krąpiec) nietraf
nie oceniają podstawowe tendencje filo
zofii nowożytnej, zarzucając jej na przy
kład subiektywizm. Zdaniem Czerkawskiego, teza, iż przedmiotem poznania
są idee w umyśle, nie wyklucza możli
wości przeprowadzania ostrego podzia
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łu między tym, co subiektywne, a tym, co
obiektywne.
Obrady trzeciej sekcji, którym prze
wodniczyła prof. Zofia J. Zdybicka
USJK z Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego, poświęcone były problemowi
antropologizacji metafizyki. W jej ra
mach referaty wygłosili ks. dr Jarosław
Jagiełło reprezentujący Papieską Aka
demię Teologiczną w Krakowie, prof.
dr hab. Wojciech Chudy z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego oraz dr Zofia
Majewska z Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. We wprowa
dzeniu do dyskusji siostra Zdybicka
wskazała, że z antropologizacją metafi
zyki mamy do czynienia co najmniej
w trzech przypadkach: gdy antropologia
traktowana jest jako filozofia pierwsza
w tym sensie, że prawdy o bycie ludzkim
ekstrapolowane są na całą rzeczywis
tość, gdy na podstawie analizy zawartoś
ci świadomości ludzkiej postulujemy
określoną strukturę rzeczywistości; gdy
traktujemy rzeczywistość jako ujawnia
nie się „ja” czy też jako rozwój „poję
cia”. Postawiła także dwa pytania: Czy
w przypadku systemów Heideggera,
Hegla i Husserla mamy do czynienia
z antropologizacją w którymś z wymie
nionych sensów? Jaka jest poznawcza
doniosłość tego typu metafizyk w per
spektywie naczelnego celu metafizyki,
którym jest poznanie i zrozumienie rze
czywistości?
Ksiądz doktor Jagiełło w referacie
„Martina Heideggera ontologia funda
mentalna jako próba stworzenia filozofii
pierwszej ” przedstawił Heideggera ana
lizę Dasein jako próbę stworzenia filo
zofii pierwszej w kontekście „sporu”
Heideggera z dotychczasową europej
ską metafizyką. Główny zarzut Heideg
gera wobec metafizyki, a zwłaszcza wo

bec metafizyki dziewiętnastego wieku stwierdził prelegent - dotyczył tego, że
przyjęła ona za właściwą miarę poznania
bycia (Sein) miarę poznania bytu
(Seiende). Wskutek tego błędu, uważał
Heidegger, metafizyka przestała udzie
lać odpowiedzi na pytanie o prawdę by
cia i obraca się w przestrzeni totalizowania, a nie rozumienia rzeczywistości.
Heideggera odpowiedzią na pytanie
o prawdę bycia jest jego ontologia fun
damentalna, która nie może być czymś
innym niż analizą ludzkiego samorozumienia. Heidegger chce ulokować myś
lenie w jego pierwotnym stosunku do
bycia, które nie jest wytworem człowie
ka - chodzi mu o prawdę samej metafi
zyki, nie zaś jedynie o metafizyczną
prawdę. Tak rozumiana ontologia jest
filozofią pierwszą, ponieważ stanowi
podstawę i źródło legitymizacji wszyst
kich innych ontologii.
Profesor Chudy w wykładzie „Hegla
metafizyka pojęcia absolutnego” prze
analizował system Hegla, stawiając tezę,
iż filozofia absolutu stanowi od strony
metodologicznej epistemologizację me
tafizyki. Zdaniem prelegenta filozofia
Hegla jest zakończeniem i podsumowa
niem pokartezjańskiego nurtu filozofii
refleksji. Heglowski absolut jest cechą
bytu samostanowiącego się od strony
treściowej i samorozwijającego się. Byt,
przechodząc przez rozmaite fazy dookreślania, kulminuje w wymiarze ducha
jako sztuka, religią i filozofia. O rozwoju
ducha, a więc i o charakterze dziejów,
stanowią czynniki absolutne - zasady
rozwoju Bytu. Punktem wyjścia systemu
jest jednakże Byt nieróżniący się od Ni
czego. Wybór tego właśnie punktu wyj
ścia jest rezultatem obrania przez Hegla
metody filozofowania, polegającej na
redukcji wszelkiej treści do tego, co dane
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jest podmiotowi poznającemu jako
określone - a to właśnie stanowi istotę
epistemologizacji metafizyki.
Doktor Majewska zatytułowała
swój referat „Metafizyka «obiektywistycznego irrealizmu» (E. Husserl)”.
Wbrew pierwotnym ujęciom - stwierdzi
ła prelegentka - filozofii Husserla nie
można uznać za neutralną metafizycz
nie. Próby przezwyciężenia solipsyzmu
doprowadziły Husserla do problemu intersubiektywności, rozwiązanego w jego
późnej filozofii przez wprowadzenie
konstytucji genetycznej. Świat przeży
wany, świat obiektywny, świat jako korelat transcendentalnej świadomości
mogą być traktowane jako fakty histo
ryczne, symultaniczne formy istnienia
czy stopnie fenomenologicznego rozwa
żania. I choć Husserl nie uznawał antro
pologii za podstawową naukę, aktorami
historii są dla niego wielkie osobowości
filozoficzne. Ostatecznie identyczność
idei wykształca się dopiero z indywidual
nych dokonań. Zdaniem doktor Majew
skiej przyjęcie nastawienia transcenden
talnego, którego korelatem jest świat ja
ko fenomen, i uznanie świata za rezultat
konstytucji transcendentalnych monad wraz z tezą, że tylko duch jest nieśmier
telny - pozwalają określić metafizykę
Husserla jako obiektywny irrealizm.
Znaczną trudność w śledzeniu toku
argumentacji przedstawionej w refera
tach powodował fakt, że prelegenci po
sługiwali się językiem używanym przez
analizowanych filozofów. Dotyczyło to
zwłaszcza referatu księdza doktora Ja
giełły, co zauważyła w podsumowaniu
dyskusji siostra profesor Zdybicka.
Ona sama nie miała wątpliwości, że
w przypadku Heideggera mamy do czy
nienia z metafizyką zantropologizowaną, choćby ze względu na będącą kon
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sekwencją jego poglądów redukcję filo
zofii do filozofii człowieka, nieusuwalny
udział Dasein w „obecności bycia” czy
zniesienie różnicy między bytem a myślą.
Siostra Zdybicka zdecydowanie nie zgo
dziła się też z tezą księdza Jagiełły, że
w myśl koncepcji Heideggera człowiek
może wejść w relację z prawdziwym,
a nie wymyślonym Bogiem. W filozofii
Heideggera bowiem Bóg, chociaż jest
w horyzoncie myślenia, to jednak mil
czy. Siostra Zdybicka zgodziła się nato
miast z tezą profesora Chudego, iż
u Hegla mamy do czynienia z epistemologizacją metafizyki - a przy bliższej
analizie z antropologizacją, i to co naj
mniej z dwóch powodów: po pierwsze,
Hegel utożsamił myślenie z bytem, po
drugie zaś, według Hegla człowiek zaj
muje szczególną pozycję w procesie sta
wania się absolutu, jako „miejsce” kon
stytuowania się jego samoświadomości.
Nie ma również wątpliwości - zdaniem
siostry Zdybickiej - że metafizyka Hus
serla jest zantropologizowana: Husserl
wyciągnął wnioski metafizyczne z rozwa
żań teoriopoznawczych, uznając świat
nie tylko za korelat świadomości czło
wieka, ale nawet za jej wytwór, nawet
jeśli owo „wytwarzanie świata” podlega
obiektywnym prawom. Jako błąd przed
stawionych filozofii siostra Zdybicka
wskazała świadomościowy, podmiotowy
punkt wyjścia i ograniczenie wiarygod
nego poznania do poznania refleksyjne
go (poznania poznania). Tej właśnie te
zy bronił w omówionym wcześniej wy
kładzie profesor Kiereś.
Obrady sekcji czwartej, prowadzone
przez dr Agnieszkę Lekką-Kowalik z Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
nosiły tytuł „Problem ideologizacji meta
fizyki”. Już na wstępie pojawiła się kwes
tia określenia, na czym miałby polegać
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ów proces ideologizacji. We wprowadze
niu do dyskusji doktor Lekka-Kowalik
sięgnęła do pierwotnego znaczenia ter
minu „ideologia”, wprowadzonego
przez Destutta de Tracy’ego w roku
1798 na oznaczenie „nauki o ideach”,
przy czym idee były rozumiane w duchu
pokartezjańskim, jako bezpośrednie i au
tonomiczne przedmioty ludzkiego po
znania zawarte w umyśle. Ich tworzenie,
wyrażanie w języku, logiczne związki
między ideami oraz ich zastosowania do
sfery moralnej, prawnej i ekonomicznej,
a wreszcie ich systematyzację miała ba
dać ideologia. Wyniki tych badań miały
być podstawą budowania racjonalnego
porządku moralnego i społecznego. Ro
zum miał więc zajmować się swoimi wy
tworami, natomiast potrzeba zewnętrz
nej kontroli wyników przestała być oczy
wista. Rozum wypracowywał struktury,
a rzeczywistość musiała się z nimi „li
czyć”, bo to owe struktury decydowały,
co jest, a co nie jest rzeczywiste, moralnie
słuszne czy konstrukcyjnie poprawne.
To idee były w tej koncepcji pierwotne,
a nie rzeczywistość. Problem ideologiza
cji metafizyki przy takim rozumieniu ter
minu „ideologia” sprowadza się więc do
następujących pytań: Czy metafizyka
przekształciła się z poznania rzeczywis
tości w analizę logicznych czy też seman
tycznych związków między ideami-wy
tworami rozumu, co wymusza także
zmianę jej metody badawczej? Czy re
zultatem tych analiz są struktury, które
mówią nam, jak wygląda rzeczywistość?
Czy w tym kształcie metafizyka podpo
rządkowuje poznanie teoretyczne celom
praktycznym, wskazując przez to sku
teczność jako kryterium „dobrej” teorii
metafizycznej? Jak podkreśliła doktor
Lekka-Kowalik, niezależnie od rozumie
nia terminów: „idee” i „ideologia”, ideo

logizację traktuje się jako zagrożenie
i przypisywanie jej komuś lub czemuś
traktowane jest jako zarzut, niezależnie
od dziedziny, której miałaby dotyczyć
(ideologizację nauki traktuje się jako
równie niepożądaną jak ideologizację
ekonomii). Kwestie dotyczące ideologi
zacji metafizyki podjęli: prof. Tadeusz
Szubka reprezentujący Uniwersytet
Szczeciński w referacie „Metafizyka
schematów pojęciowych”, prof. Piotr
Gutowski z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w wykładzie „Metafizyka
zdarzeń i procesów” oraz dr Paweł Bytniewski z Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w odczycie „Metafizyka
hermeneutycznej interpretacji”.
Dwaj pierwsi prelegenci stanowczo
odrzucili hipotezę, że omawiane przez
nich koncepcje można uznać za metafi
zyki zideologizowane w jakimkolwiek
z wymienionych sensów tego terminu.
Zdaniem Tadeusza Szubki szkolna opo
zycja między metafizyką tradycyjną, ba
dającą struktury rzeczywistości, a metafi
zyką schematów pojęciowych, badającą
struktury myśli, nie jest tak radykalna,
jak to się czasem przyjmuje, zwłaszcza
że istnieją różne odmiany metafizyki
schematów pojęciowych. Metafizyka ta
nie musi wcale przyjmować dualizmu
schemat-treść i agnostycznej tezy, iż uży
cie schematu pojęciowego pozbawia nas
poznawczego dostępu do rzeczywistości.
Treść rozumie się bowiem jako sposób
prezentacji przedmiotu, a więc jako in
strument poznania, a nie jako jej „zasło
nę”. Opis pojęć może więc być opisem
rzeczywistości, gdy zostanie odrzucone
pośrednictwo wyrażeń.
Profesor Gutowski oddalił zarzut
ideologizacji również wobec metafizyki
zdarzeń i procesów. Zaproponował, aby
w celu uniknięcia nieporozumień termi
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nologicznych, skonstruować „typ ideal
ny” filozofii procesu. Filozofia taka by
łaby metafizyczna, temporalistyczna,
antysubstancjalistyczna, antymechanicystyczna, indeterministyczna, a zmiana
byłaby widziana jako objaw doskonałoś
ci. Wśród faktycznie występujących od
mian filozofii procesu pojawiają się mo
dyfikacje wymienionych cech, tak że
niekiedy Arystoteles i Leibniz traktowa
ni są jako przeciwnicy filozofii procesu,
a czasem do niej zaliczani. O ideologiza
cję można co najwyżej podejrzewać te
odmiany filozofii procesu, które się nie
cechują metafizycznością. Co więcej,
zdaniem prelegenta, filozofia procesu
jest metafizyką par excellence, ponie
waż uznaje, że mamy bezpośredni do
stęp poznawczy do zmieniającej się rze
czywistości. Intuicje filozofii procesu nie
są zwykłym uogólnieniem nauk szczegó
łowych - źródłem dynamicznej koncep
cji rzeczywistości wewnątrz tej filozofii
mogłoby być doświadczenie potoczne,
na które powołują się także zwolennicy
metafizyki tradycyjnej.
Jedynie doktor Bytniewski przy
znał, że metafizyce hermeneutycznej in
terpretacji można postawić zarzut ideo
logizacji, zamykania odbiorcy w myśle
niu. Stoimy bowiem - stwierdził prele
gent - na rozdrożu między metafizyką
hermeneutyki a hermeneutyką metafi
zyki, przy czym ta ostatnia faktycznie
likwiduje metafizykę w tradycyjnym
sensie. W takim kierunku wydaje się
rozwijać współczesna filozofia. Odpo
wiedzialność za ten fakt ponosi w pew
nym sensie tradycyjna metafizyka, jako
że programy hermeneutyczne rozwinęły
się w odpowiedzi na brak w tradycyjnej
metafizyce uwrażliwienia na specyficzny
sposób istnienia znaku, a także brak
analiz istoty znaku jako znaku.
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Przedstawione analizy współczes
nych metafizyk zmierzały zatem ku wy
kazaniu, że w żadnej z nich nie popełnia
się błędu oddzielenia idei od rzeczy czy
negowania możliwości poznania rzeczy
wistości. Przy takim ujęciu dyskusja mię
dzy tymi nurtami a metafizyką tradycyj
ną jest zatem dyskusją „w rodzinie”.
Metafizyka hermeneutycznej interpre
tacji nie musi też prowadzić do ideologii,
jeśli w ramach metafizyki tradycyjnej
uda się zbudować metafizykę znaku,
która byłaby zarazem metafizyką inter
pretacji. Prelegenci podkreślali również,
iż rozważane metafizyki ujmują nowo
dostrzeżone wymiary rzeczywistości a ubogacenie naszego doświadczenia
wymaga zmiany czy „unowocześnienia”
metafizyki, jeśli ma nam ona dać spójne
rozumienie rzeczywistości.
Część trzecią (plenarną) sympoz
jum, zatytułowaną „Perspektywy filozo
fii”, otworzyły podsumowania dyskusji
przedstawione przez prowadzących ob
rady w poszczególnych sekcjach.
Następnie prof. Vittorio Possenti
z Universit& di Venezia zaprezentował
wykład „Filozofia po nihilizmie. Zada
nie filozofii bytu i «trzecie żeglowanie»”.
Jakie cechy będą - a może powinny charakteryzować przyszłą filozofię, róż
niącą się od obecnej filozofii, która bę
dzie zdolna do pokonania swojego naj
bardziej zaciętego wroga - nihilizmu?
Czy - i ewentualnie jak - przyszła filo
zofia będzie w stanie dokonać zasadni
czego przewrotu, który mógłby dopro
wadzić od „wiecznego powrotu” do „po
wrotu tego, co wieczne”? Czy będzie
ona zdolna do postawienia pytań nale
żących do tego, co Kant nazwał „kos
micznym pojęciem filozofii”? Pytania
te kierowały refleksją profesora Possentiego. Jego zdaniem myśl postmodernis

594

Sprawozdania

tyczna jest naznaczona różnymi forma
mi nihilizmu - od teoretycznego po reli
gijny - który rzuca cień na wszystkie wy
miary rzeczywistości. Działa on w przy
mierzu z racjonalizmem i kieruje des
trukcyjną krytykę ku trzem wielkim
kwestiom: Boga, człowieka i religii.
Wiek dwudziesty - stwierdził prelegent
- można nazwać wiekiem debaty o meta
fizykę i jeśli poszukiwania metafizyczne
nadal istnieją, to dzięki metafizyce bytu
zapoczątkowanej przez Greków, rozwi
niętej przez Tomasza z Akwinu i „odkry
tej” w jego pismach przez współczes
nych myślicieli. W metafizyce tomistycznej nieustannie podkreśla się, że realne
poznanie bytu ma pierwszeństwo przed
interpretacją i językiem, a filozofia nie
powinna zamykać się w problematyce
etycznej i antropologicznej, ponieważ
jej celem jest badanie całej rzeczywistoś
ci w różnych jej wymiarach. Co więcej,
gdy poprzez dyskurs metafizyczny do
ciera się do prawdy bytu, nie można
nie być otwartym na poznanie Boga, Bo
ga osobowego i miłującego, odsłaniają
cego się w Objawieniu, nawet jeśli wiarę
w objawionego Boga umieszcza się poza
filozofią. Metafizyka racjonalistyczna,
dążąca do dyskwalifikacji wiary, jest na
tomiast zamknięta na poznanie religijne,
a przez to przestaje być wiedzą racjonal
ną i uniwersalną.
Omawiane sympozjum na temat
metafizyki w filozofii zorganizowane
zostało przez przedstawicieli filozofii
klasycznej i opcję tę wyraźnie widać było
w treści wykładów plenarnych i w samej
strukturze konferencji. Rozważane pod
czas obrad sekcji tendencje do esencjalizacji, ontologizacji, antropologizacji
i ideologizacji metafizyki traktowane
były jako poważne zagrożenie dla istoty

metafizyki. Zarówno organizatorzy, jak
i główni prelegenci wyraźnie opowie
dzieli się po stronie koncepcji metafizyki
jako realistycznej teorii bytu jako bytu.
Dyskusje dotyczyły trzech kwestii. Po
pierwsze, analizowano, na ile rozmaici
myśliciele historycznie zaliczani do tra
dycji metafizyki klasycznej wypełnili
realistyczny program metafizyczny. Po
drugie, analizowano, czy współczesne
metafizyki uległy esencjalizacji, ontolo
gizacji, antropologizacji i ideologizacji.
Tu zdania prelegentów różniły się wy
raźnie. Warto jednak zauważyć, że więk
szość biorących udział w dyskusji oce
niała owe tendencje negatywnie. Po
trzecie, uznawszy, iż określony system
metafizyczny faktycznie uległ któremuś
z wymienionych procesów, zastanawia
no się, czy konsekwencje tej zmiany są
filozoficznie szkodliwe. I tu zdania były
podzielone. Niezależnie jednak od tego,
czy zgodzimy się ze szczegółowymi ana
lizami przedstawionymi przez prelegen
tów, wydaje się, że sympozjum pokaza
ło, iż współczesne metafizyki mają ambi
cje dotarcia do rzeczywistości - tak jak
i metafizyka tradycyjna - choć obierają
różny od niej punkt wyjścia. Na pozio
mie deklaracji ma w nich pierwszeństwo
rzeczywistość, a nie schematy pojęciowe
czy interpretacje. Oczywiście pozostaje
pytanie, czy ów punkt wyjścia nie prze
sądza o niemożności dotarcia do rzeczy
wistości, jak wydają się sądzić zwolenni
cy metafizyki klasycznej.
Wagę i poziom dyskusji - niekiedy
bardzo gorących - docenili wszyscy
uczestnicy sympozjum. Od początku do
końca zarówno aula, jak i sale debat sek
cyjnych, były wypełnione. W sympozjum
wzięli udział nie tylko studenci filozofii
KUL i UMCS, ale także przedstawiciele
innych uniwersytetów polskich, semina
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riów duchownych, członkowie Polskie
go Towarzystwa Tomasza z Akwinu,
a nawet młodzież lubelskich i warszawskich szkół ponadpodstawowych. Co
sprawiło, że tak specjalistyczny temat,
jak miejsce metafizyki w filozofii, wywo
łał tak wielkie zainteresowanie, i to nie
tylko wśród profesjonalnych filozofów?
Być może najbardziej prawdopodobny
powód wskazał w swej mowie otwierają
cej sympozjum ks. prof. Andrzej Szo
*
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stek: zrozumienie miejsca metafizyki
jest kluczowe dla zrozumienia filozofii,
a zrozumienie filozofii - dla zrozumienia
współczesnego człowieka i świata. I być
może rację miał prof. Possenti, stwier
dzając, że współczesny człowiek jest
zmęczony relatywizmem, sceptycyzmem
i nihilizmem i w realistycznej metafizyce
zaczyna poszukiwać fundamentu. Czyż
by ponownie filozofia miała szansę stać
się „królową nauk”?
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Piotr ŚLĘCZKA SDS

0 NOWĄ KULTURĘ ŻYCIA
Sprawozdanie z sesji naukowej
zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II KUL,
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie
1 World Youth Alliance-Polska
z okazji Dnia Świętości Życia, Lublin, 25 III 2004
Dziewięć lat temu w uroczystość
Zwiastowania Pańskiego Ojciec Święty
Jan Paweł II złożył swój podpis pod en
cykliką o Ewangelii życia. Czwarty roz
dział tego dokumentu nosi tytuł:
„Mnieście to uczynili. O nową kulturę
życia ludzkiego”. Właśnie w tym roz
dziale Papież wyraża pragnienie, „aby
corocznie w każdym kraju obchodzono
Dzień Życia” oraz by „dzień ten był
przygotowany i obchodzony przy czyn
nym udziale wszystkich członków Koś
cioła lokalnego” (Evangelium vitae,
nr 85). Podstawowym celem tego dnia,
dodaje Ojciec Święty, „jest budzenie
w sumieniach, w rodzinach, w Kościele
i w społeczeństwie świeckim wrażliwości
na sens i wartość ludzkiego życia w każ
dym momencie i w każdej kondycji”
(tamże).
W archidiecezji lubelskiej główne
obchody tegorocznego Dnia Świętości
Życia zostały zorganizowane przez In
stytut Jana Pawła II KUL, Centrum
Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie
i organizację World Youth Alliance-Pol
ska. Na obchody te złożyły się: uroczysta
sesja w sali koncertowej lubelskiego Te
atru Muzycznego, marsz w obronie życia
ulicami Lublina oraz Msza święta w ar
chikatedrze lubelskiej.

Sesja naukowa „O nową kulturę ży
cia” zgromadziła kilkaset osób: duchow
nych i świeckich, studentów i pracowni
ków lubelskich wyższych uczelni, przed
stawicieli Senatu Rzeczypospolitej Pol
skiej i władz miasta Lublina, jak również
gości reprezentujących ośrodki naukowe
spoza Lublina, między innymi Wyższą
Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dę
blinie. Spotkanie rozpoczęło się od słów
powitania, które do zaproszonych gości
i wszystkich obecnych w sali Teatru Mu
zycznego skierowali rektor KUL ks.
prof. Andrzej Szostek i metropolita lu
belski ks. abp Józef Życiński. W swoim
wystąpieniu ordynariusz lubelski zauwa
żył, iż Jan Paweł II nie jest osamotniony
w dostrzeganiu zagrożeń, które niesie
z sobą rozwój cywilizacji. Elementy roz
wijanej przez Papieża argumentacji personalistycznej i prawnonaturalnej obec
ne są także w wypowiedziach znanych
współczesnych myślicieli świeckich.
Ksiądz arcybiskup przywołał osobę zna
nego profesora filozofii politycznej na
Uniwersytecie George’a Masona w Wa
szyngtonie, Francisa Fukuyamę, który
swojej ostatniej książce nadał znamienny
tytuł: Koniec człowieka. Konsekwencje
rewolucji biotechnologicznej. Fukuyama
broni tezy, iż świat wchodzi obecnie
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w epokę, w której biotechnologia umoż
liwi zmienianie cech ludzkiego gatunku.
Wzywa on zarazem społeczności państw
demokratycznych do wprowadzania re
gulacji prawnych, które stać będą na
straży zgodności rozwoju nowych tech
nologii z fundamentalnymi wartościami
ludzkimi. Nie podzielając pesymistycz
nych prognoz Fukuyamy o „końcu czło
wieka”, ksiądz arcybiskup Życiński
podkreślił potrzebę nieustannego czu
wania nad tym, aby osiągnięcia nauki
nie zwracały się przeciwko godności
osoby ludzkiej.
Na zasadniczą część sesji złożyły się
cztery wystąpienia zaproszonych gości1.
Pierwszy wykład, zatytułowany „Ewan
gelia życia”, wygłosił ks. dr Alfred
Wierzbicki, reprezentujący katedrę etyki
KUL. W swoim wystąpieniu prelegent
podkreślił, iż całe nauczanie i działalność
duszpasterska Karola Wojtyły-Jana
Pawła II jest Ewangelią, szczególną no
winą o dobru, jakim jest każde ludzkie
życie. Postawa afirmowania życia ludz
kiego jako wartości podstawowej nie jest
dla Ojca Świętego kwestią światopoglą
dową, lecz stanowi wynik analizy filozo
ficznej, czyli refleksji dokonanej w opar
ciu o sam ludzki rozum. Racjonalne ar
gumenty filozoficzne przemawiają za
tym, aby życia ludzkiego nie traktować
jako środka do osiągnięcia jakiegokol
wiek celu, lecz w nim samym dostrzegać
cel, tożsamy z celem, którym jest sama
osoba. Znaczna część współczesnych
etyków, nie kwestionując potrzeby
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ochrony życia osoby ludzkiej, dzieli ludzi
na osoby oraz na istoty ludzkie niebędące osobami. Ich zdaniem, sama przyna
leżność jednostki do gatunku homo sa
piens nie wystarcza do osiągnięcia przez
nią statusu osoby. Innymi słowy mówiąc,
zdaniem wspomnianych etyków, istnieją
ludzie niebędący osobami. Kryterium
podziału stanowi najczęściej posiadanie
przez istotę ludzką (samo)świadomości
i podejmowanie przez nią działań, które
z reguły towarzyszą życiu zdrowej jed
nostki ludzkiej, takich jak abstrakcyjne
myślenie czy komunikacja werbalna.
Z kręgu osób ludzkich najczęściej wyklu
cza się dzieci nienarodzone, ludzi cho
rych umysłowo, osoby pozbawione świa
domości przez długi czas czy też osoby
w stanach terminalnych. Ksiądz Wierz
bicki zauważył, iż rdzeniem argumentacji
na rzecz podziału ludzi na osoby i nie-osoby jest sama tylko wątpliwość, czy
embrion lub człowiek pozbawiony świa
domości jest osobą. Wielość zapropono
wanych dotychczas kryteriów bycia oso
bą ujawnia istnienie w tej kwestii dużych
różnic pomiędzy poszczególnymi filozo
fami moralności i pozwala sądzić, iż wy
znaczając początek i koniec „bycia oso
bą”, dokonują oni arbitralnej decyzji, dla
której nie przedstawiają w pełni racjo
nalnego uzasadnienia. Prelegent przy
pomniał znaną zasadę prawa rzymskie
go: „in dubio pro reo”, nakazującą roz
strzygać wątpliwość na korzyść człowie
ka, którego ona dotyczy. Jeśli nie można
w przekonujący sposób sformułować
opisowych kryteriów bycia osobą, to
zgodnie z logiką przywołanej zasady na
1
Materiały z sesji zostały zebrane w publi
leży każdego człowieka uznawać za oso
kacji zatytułowanej O nową kulturę życia. Ma
bę,
a
w
konsekwencji
afirmować
też
jego
teriały z sesji zorganizowanej przez Instytut Ja
prawo do życia.
na Pawła II KUL i Centrum Duszpasterstwa
Poddając analizie wypowiedzi Ojca
Młodzieży w Lublinie, KSM AL „SPOJRZE
NIA”, [Lublin] 2004.
Świętego na temat kultury śmierci, która
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zdominowała demokratyczne społeczeń
stwa Zachodu, ksiądz Wierzbicki pod
kreślił, iż papieska krytyka nie ma cha
rakteru antydemokratycznego, lecz wy
nika z troski o moralny fundament de
mokracji. Jeśli społeczeństwa zachodnie,
teoretycznie deklarując przywiązanie do
idei praw człowieka i zasady równości
wszystkich obywateli wobec prawa, za
mykają się na przyjęcie do swojego gro
na pewnych grup ludzi (np. dzieci niena
rodzonych) i przekładają tę postawę na
obowiązujące prawo, to praktycznie
wprowadzają one radykalny podział
swoich obywateli i przekreślają zarówno
zasadę równości wszystkich wobec pra
wa, jak i zasadę solidarności silnych z jed
nostkami w społeczeństwie najsłabszymi.
W konsekwencji tego typu działań, gdy
w demokratycznie wybranych parlamen
tach siła racji zastąpiona zostaje racją siły
większości głosujących, demokracja na
biera cech systemu totalitarnego. Jan Pa
weł II wielokrotnie wskazywał na istnie
nie ścisłego związku pomiędzy osłabia
niem pozycji ludzkiego rozumu w ponowoczesnych nurtach filozoficznych a to
talitarnym skrzywieniem ujawniającym
się w większości współczesnych państw
demokratycznych. Jeśli bowiem czło
wiek nie jest w stanie rozpoznać prawdy
w niektórych przynajmniej kwestiach
etycznych, to w wymiarze społecznym
rozstrzyganie ich musi z konieczności
poddać procedurze głosowania. Zasada
większości staje się zatem mechanizmem
ustalania prawdy, w tym także prawdy
o człowieku i jego prawach.
W zakończeniu swojego wykładu
ksiądz Wierzbicki stwierdził, iż dzięki
nauczaniu Jana Pawła II, który mocno
akcentuje możliwość obrony uniwersal
nych wartości ogólnoludzkich w oparciu
o naturalne zdolności poznawcze czło

wieka, chrześcijanie pogłębili świado
mość siebie jako obrońców życia i stró
żów ogólnoludzkiego dziedzictwa kultu
rowego.
Na ile prawo stanowione w naszej
ojczyźnie i w zjednoczonej Europie
chroni podstawowe wartości ludzkie,
z wartością życia na pierwszym miejscu?
Czy proces integracji Polski z Unią Eu
ropejską nie wnosi w tej dziedzinie no
wych zagrożeń dla życia człowieka? Te
właśnie pytania sprowokowały niejako
temat kolejnego wykładu, zatytułowa
nego „Prawo a nowa kultura życia”. Po
prowadził go prof. dr hab. Wojciech
Łączkowski: prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od
roku 1984 wykładowca również na Ka
tolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wla
tach 1990-1997 profesor Łączkowski był
sędzią Trybunału Konstytucyjnego Rze
czypospolitej Polskiej. W tamtym właś
nie okresie podjęto w parlamencie pró
bę zdecydowanej liberalizacji ustawy
z roku 1993, która gwarantowała stosun
kowo szeroką ochronę życia dzieci nie
narodzonych. Ustawa ta, głosami po
słów lewicy, została znowelizowana
tak, aby umożliwić dokonywanie aborcji
z tak zwanych względów społecznych.
Nowelizacja nie weszła w życie tylko
dlatego, iż grupa posłów broniących pra
wa do życia dzieci poczętych zaskarżyła
tę ustawę do Trybunału Konstytucyjne
go. 28 maja 1997 roku trybunał, w któ
rym jednym z sędziów był profesor
Łączkowski, orzekł o niezgodności tej
ustawy z konstytuqą. W przedstawio
nym przez trybunał uzasadnieniu stwier
dzono, że zakaz podejmowania działań
przeciwko życiu dziecka poczętego wy
nika w polskim ustawodawstwie z norm
o charakterze konstytucyjnym.

Sprawozdania
W swoim wystąpieniu profesor
Łączkowski poddał krytycznej ocenie
dominujące współcześnie, pozytywizujące tendencje w filozofii prawa. Całkowi
te uzależnianie treści uchwalanego pra
wa od stanowiska aktualnej większości
parlamentarnej jest jedną z praktycz
nych konsekwencji przyjęcia przez
większość ustawodawców stanowiska
pozytywizmu prawnego. Prelegent do
strzegł zagrożenia wypływające z powyż
szego rozumienia prawa. Szczególnie
wyraźne stają się one w przestrzeni pra
wa międzynarodowego, które - po od
rzuceniu przez prawników doktryny
prawa naturalnego - pozbawione zosta
je treściowego zdeterminowania i fak
tycznie traci wszelki obiektywny punkt
odniesienia. Profesor Łączkowski uznał
za kulturowe osiągnięcie cywilizacji euroatlantyckiej wypracowanie po drugiej
wojnie światowej doktryny praw czło
wieka, która znalazła wyraz w Powszech
nej Deklaracji Praw Człowieka, uchwa
lonej przez Zgromadzenie Ogólne Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych 10 grud
nia 1948 roku. Państwa ratyfikujące tę
deklarację zaaprobowały istnienie praw
przysługujących każdemu człowiekowi
uprzednio w stosunku do woli wszelkie
go prawodawcy narodowego czy ponad
narodowego. Prawa te, zwane naturalny
mi bądź przyrodzonymi, wynikają z faktu
bycia człowiekiem i nie domagają się
żadnego dodatkowego uzasadnienia.
Prelegent zacytował fragmenty Po
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
w których stwierdzono, iż „wszyscy lu
dzie rodzą się wolni i równi pod wzglę
dem swojej godności i swoich praw”
(art. 1) oraz że „każdy człowiek ma pra
wo do życia, wolności i bezpieczeństwa”
(art. 3). Profesor Łączkowski podkreślił,
iż prawa człowieka - w rozumieniu przyj
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mowanym przez ideowych ojców Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych, a nie
autorów tak zwanych nowych praw czło
wieka - stanowią wyróżnioną grupę
praw, wyłączoną spod kompetencji pra
wodawców państwowych, którzy stwier
dzając przyrodzony charakter na przy
kład prawa człowieka do życia, winni za
pewnić jego poszanowanie w realiach ży
cia społecznego danego państwa. Prele
gent odwołał się do rzymskiej tradycji
prawa, w której funkcjonowały równo
legle określenia „lex” i „ius”. O ile ter
minu „lex” używano na oznaczenie pra
wa ustanowionego przez aktualnego
rządcę, o tyle termin „ius” zawsze wska
zywał na wewnętrzną, obiektywną war
tość prawa. Również współcześnie pra
wodawca - w tym także demokratycznie
wybrany parlament - ciesząc się słuszną
wolnością w zakresie stanowienia praw
bezpośrednio niezwiązanych z prawami
naturalnymi, winien uzgadniać normy
z zakresu „lex” z obiektywnie rozumia
nym „ius”, skonkretyzowanym stosun
kowo precyzyjnie na przykład w Po
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Szukając powodów stanowienia
praw, które wpisują się w krytykowaną
przez Jana Pawła II cywilizację śmierci,
profesor Łączkowski zauważył istnienie
ścisłego związku między jakością praw
uchwalanych w parlamentach a pozio
mem intelektualnym i moralnym osób
stanowiących większość parlamentarną
decydującą o treści uchwalanego prawa.
Wskazując na smutne doświadczenia
polskiego parlamentaryzmu z ostatnich
lat, prelegent postulował wprowadzenie,
oprócz istniejących już wymogów for
malnych stawianych osobom kandydują
cym na stanowiska publiczne w państwie,
kryteriów merytorycznych, określają
cych minimum kwalifikacji etycznych
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przyszłego posła czy senatora. Odwołu
jąc się do obecnego już w prawie polskim
wymogu nieskazitelności charakteru
kandydata, który to wymów znany jest
na przykład z ustawy o ustroju sądów
powszechnych czy też z tak zwanej usta
wy lustracyjnej, prelegent postulował
ustawowe wprowadzenie go w stosunku
do osób ubiegających się o miejsca w par
lamencie. Przepis taki pozwoliłby na
skuteczne blokowanie dostępu do stano
wisk publicznych osobom amoralnym,
obciążonym działalnością przestępczą
czy też uwikłanym w poważne nałogi.
W zakończeniu swojego wykładu
profesor Łączkowski sformułował tezę
bardzo zbliżoną do tezy zawartej w wy
kładzie księdza Wierzbickiego. Stwier
dził on, iż demokratyczna reguła więk
szości nie powinna być wykorzystywana
do osiągania celów niegodziwych ani
stosowana w przypadkach, gdy istotą
rozpatrywanego problemu jest stwier
dzenie prawdy możliwej do poznania
przez człowieka. Tak jak nie poddaje
się procedurze głosowania praw przyro
dy, praw ekonomicznych czy praw histo
rii, tak też absurdalne jest ustalanie
w oparciu o wolę większości parlamen
tarnej prawdy w kwestiach najważniej
szych dla człowieka, takich jak na przy
kład prawa człowieka do życia czy do
wolności sumienia.
Trzeci referat podczas sesji wygłosi
ła Katarzyna Skubisz, doktorantka
Pierwszej Katedry Prawa Cywilnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go. W wystąpieniu zatytułowanym
„Praktyka nowej kultury życia na przy
kładzie World Youth Alliance” prele
gentka przedstawiła genezę powstania
oraz ideowe założenia wspomnianej
w tytule referatu organizacji, skupiającej
młodych ludzi, którzy pragną na całym

świecie promować szeroko rozumianą
kulturę życia. W roku 1999 w Nowym
Jorku odbyła się XXI Nadzwyczajna Se
sja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, pod
czas której oceniano wdrażanie progra
mów przyjętych pięć lat wcześniej w Kai
rze podczas Międzynarodowej Konfe
rencji na rzecz Ludności i Rozwoju.
W wielu programach tam wypracowa
nych promowano szeroki zakres do
puszczalności aborcji jako sposób na
walkę z ubóstwem i chorobami w krajach
trzeciego świata. Na Sesję Nadzwyczaj
ną ONZ w roku 1999, określaną mianem
„Kair + 5”, organizatorzy zaprosili gru
pę około trzydziestu młodych ludzi z ca
łego świata. Podczas obrad grupa mło
dych, na czele której stanęli delegaci
z Holandii i z Kanady, wspierana przez
agendy ONZ, wystąpiła w imieniu mło
dzieży całego świata z apelem o zapew
nienie wszystkim młodym ludziom
ochrony ich zdrowia seksualnego i re
produkcyjnego, czyli łatwego dostępu
do środków antykoncepcyjnych, możli
wości ich stosowania przez osoby nielet
nie bez wiedzy rodziców, a także propa
gowania na świecie prawa do aborcji.
W kuluarowych rozmowach kilku człon
ków wspomnianej grupy wyraziło swoją
dezaprobatę wobec formułowania ta
kiego apelu w imieniu młodych całego
świata. Ludzie ci, między innymi Kana
dyjka Anna Halpine, postanowili for
malnie wyrazić swoje votum separatum
i przygotowali w tym celu krótkie
oświadczenie, w którym wskazali na po
szanowanie godności i prawa każdego
człowieka do życia, jako fundament
wszelkich pozytywnych przemian spo
łecznych mających zagwarantować na
rodom pomyślność. Autorzy votum se
paratum podpisali się jako World Youth
Alliance - Światowe Stowarzyszenie
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Młodych. Gdy powielone w wielu eg
zemplarzach votum dotarło do uczestni
ków Sesji ONZ, obrady wstrzymano na
dwie godziny. W czasie zaistniałej prze
rwy wielu przedstawicieli państw rozwi
jających się podchodziło do autorów votum i wyrażało im swoją wdzięczność za
odwagę jasnego wypowiadania tak nie
popularnych poglądów. Podczas konfe
rencji „Kair + 5” grupa młodych ludzi
skupiona wokół Anny Halpine zauwa
żyła, iż jest w stanie realnie wpływać
na rzeczywistość polityczną. Sygnatariu
sze votum separatum postanowili po
znać struktury i procesy polityczne na
szczeblu międzynarodowym, mechaniz
my podejmowania decyzji politycznych,
jednoczyć młodych ludzi głęboko prze
konanych o pięknie i wartości życia
ludzkiego, a następnie szukać sposobów
prezentowania swoich pomysłów tym,
którzy z ramienia organizacji międzyna
rodowych są odpowiedzialni za formu
łowanie i realizację konkretnych pro
gramów. W ten właśnie sposób - mówiła
prelegentka - powstało Światowe Sto
warzyszenie Młodych (WYA), które
w roku 2004 liczy już ponad milion
członków (w wieku od szesnastego do
trzydziestego roku życia) z ponad stu
państw całego świata. Członkom tej
organizacji bliska jest filozofia Jacquesa
Maritaina, który w sposób znaczący
przyczynił się do sformułowania tekstu
Powszechnej Deklaracji Praw Człowie
ka. Z Karty World Youth Alliance do
wiadujemy się, iż celem tej organizacji
jest praca na rzecz budowania wolnych
i sprawiedliwych społeczeństw, opar
tych na kulturze życia, czyli na afirmacji
niezbywalnej godności osoby ludzkiej
i jej przyrodzonego prawa do życia, na
rzecz wspierania rodziny i kształtowania
klimatu społecznego sprzyjającego inte
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gralnemu rozwojowi osoby ludzkiej. Mi
mo że World Youth Alliance jest orga
nizacją świecką i otwartą dla wyznaw
ców różnych religii, jej członkowie do
strzegają w osobie papieża Jana Pawła II
niekwestionowany autorytet i bezkom
promisowego obrońcę godności czło
wieka. Starają się też realizować „nowy
styl życia”, zaproponowany przez Ojca
Świętego w encyklice Evangelium vitae,
oparty na „prymacie «być» nad «mieć»
i osoby nad rzeczą” (nr 98).
Swoje wystąpienie prelegentka za
kończyła przywołaniem klimatu XVII
Światowych Dni Młodzieży w Toronto,
podczas których Jan Paweł II prosił mło
dych całego świata, aby odrzucając prze
moc i strach, stawali się odważnymi bu
downiczymi nowej cywilizacji miłości.
Ostatni referat podczas sesji w for
mie zwięzłego komunikatu zaprezento
wała Magdalena Bień, członek grupy
inicjatywnej World Youth Alliance-Polska. W swoim wystąpieniu prelegentka
zapoznała uczestników sesji z działalnoś
cią powołanej w grudniu 2003 roku pol
skiej gałęzi World Youth Alliance. Na
gruncie polskim organizacja ta powstała
w środowisku młodzieży skupionej wo
kół kościoła Ducha Świętego w Lublinie.
W roku 2004 World Youth Alliance-Polska zamierza aktywnie włączyć się
w realizację projektu „Europe4Family”
- „Europa dla rodziny”. Punktem kul
minacyjnym projektu jest rajd rowero
wy, podczas którego młodzież z różnych
krajów Europy dotrze do Brukseli, aby
tam w Parlamencie Europejskim przed
stawić swoje postulaty i propozycje legi
slacyjne, mające promować rodzinę
i chronić jej prawa.
Na zakończenie sesji ks. abp Józef
Życiński wyraził organizatorom swoją
wdzięczność za jej przygotowanie,
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a wszystkich obecnych zaprosił do
udziału w marszu w obronie życia i we
Mszy świętej sprawowanej w archika
tedrze lubelskiej.
Sesja naukowa „O nową kulturę ży
cia” była dla wielu osób okazją do po
głębionej refleksji nad aksjologicznymi
fundamentami życia społecznego, bez
których demokracja - nawet sprawna
proceduralnie - stopniowo przeradza
się w system totalitarny. Pytanie o to,
czy państwo polskie i Unia Europejska
zasługują na miano wspólnego domu,
rozstrzyga się wówczas, gdy analizujemy

zasady, na których otwierane są drzwi
do tego domu narodów. Jak podkreśla
Jan Paweł II, zatrzaśnięcie tych drzwi
przed najsłabszymi i najbardziej bez
bronnymi - które ma miejsce w momen
cie uchwalania przez państwa i struktury
ponadnarodowe praw legalizujących
dokonywanie aborcji, eutanazji czy eks
perymentów na ludzkich embrionach przekreśla zasadę równości wszystkich
ludzi wobec prawa, a zatem niweczy
sam fundament, z którego wyrasta
gmach demokracji - domu dla wszyst
kich ludzi.
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Lech GIEMZA

POETYCKI GŁOS JANA PAWŁA II
Sprawozdanie z konferencji naukowej
zorganizowanej przez Koło Polonistów KUL
Lublin, KUL, 15-16 III 2004

16 marca odbyła się konferencja na
ukowa zatytułowana „^Słuchajcie mych
pieśni, słuchajcie mej mowy...». O twór
czości Jana Pawła II”, zorganizowana
przez Koło Polonistów Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Spotkanie
to miało miejsce 15 i 16 marca w ramach
obchodów Dni Papieskich Wydziału
Nauk Humanistycznych. Pierwszego
dnia odbył się cykl imprez poświęconych
osobie Ojca Świętego i jego twórczości.
Obchody zostały zainaugurowane Mszą
świętą pod przewodnictwem ks. prof.
Augustyna Eckmanna, prodziekana
Wydziału Nauk Humanistycznych Kato
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na
stępnie dokonano uroczystego otwarcia
wystaw: „Dokumenty archiwalne Karo
la Wojtyły” przygotowanej przez Koło
Naukowe Historyków Studentów Kato
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego
i „Pomniki Papieża” przygotowanej
przez Koło Naukowe Studentów Histo
rii Sztuki. Bezpośrednio po tym wyda
rzeniu uczestnicy wysłuchali wykładu
„Pomniki Papieża” zaprezentowanego
przez mgr. Kazimierza Ożoga. Ukoro
nowaniem tego dnia był wieczór obcoję
zycznej recytacji poezji Karola Wojtyły
zatytułowany „Takim jestem - pieśniany władyka”.

Konferencja, która odbyła się w Auli
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
wypełniła drugi dzień obchodów. Sam
tytuł mógł już sugerować pewną dwubiegunowość rozważań, podział na te głosy,
które dotyczą twórczości Karola Wojty
ły, i te, które koncentrują się na naucza
niu papieskim, na oficjalnych wypowie
dziach oraz na języku Jana Pawła II.
Rzeczywiście, można wskazać odczyty,
które odnosiły się tylko do jednego wy
miaru papieskiej aktywności; przykła
dem jest wykład dr Doroty Zdunkiewicz-Jedynak z Uniwersytetu Warszaw
skiego poświęcony idei nowej ewangeli
zacji, w którym autorka szczegółowo
analizowała problem inkulturacji.
W podtekście większości wykładów po
zostawał jednak nierozerwalny związek
twórczości literackiej z duszpasterską
działalnością Papieża.
Podstawowe pytanie postawił już
w pierwszym wykładzie prof. Jerzy
Święch z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a brzmiało ono: „Czy
Karol Wojtyła jest poetą?”. Okazuje
się, że teksty Karola Wojtyły, które go
towi bylibyśmy a priori uznać za poetyc
kie, niekiedy z trudem odpowiadają
standardom poetyckości. Decyduje
o tym przede wszystkim traktatowy typ
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tych utworów, dowartościowanie dys
uczestników konferencji prof. Mirosła
kursu, często kosztem ornamentyki, ale
wa Ołdakowska-Kufel z Katolickiego
także odmienne postrzeganie sensu po
Uniwersytetu Lubelskiego, podejmując
ezji niż proponowane przez awangardę
temat: „Postacie biblijne w twórczości
„wyrażanie niewyrażalnego”.
poetyckiej Jana Pawła II”. Referat ten
Dalsza część wykładu była jednak po obejmował zarówno poetycki, jak i dra
święcona Karolowi Wojtyle jako poecie,
maturgiczny dorobek Ojca Świętego.
co profesor Święch uczynił w sposób nie
Prelegentka skupiła się na fazie jego doj
zwykle precyzyjny i czytelny dla odbior rzałej twórczości, zauważając, że utwory
ców. Wychodząc od tezy, że opozycja
młodzieńcze nie wykraczają w tym za
wiersz-proza w twórczości Andrzeja Ja
kresie poza przyjętą konwencję. Utwory
wienia jest jednak obecna, prelegent
późniejsze pozwalają natomiast dostrzec
stwierdził, że cechą najważniejszą tej po
dużą łatwość w poruszaniu się autora
ezji jest - wynikające z fascynacji Norwi
wśród wielu różnorodnych konwencji
dem - przekonanie o sile poezji jako sło
i - ostatecznie - odejście od przyjętych
wa przenikniętego prawdą. Profesor
konwencji literackich.
Święch zauważył: „Byłoby banałem
Spośród szeregu postaci biblijnych
stwierdzić, że poezja Wojtyły wyraża
(pierwsi rodzice, patriarchowie, Izajasz,
prawdy wiary. Jego myśl krąży wokół róż
Maria-matka Jezusa, Maria Magdalena,
nych życiowych sytuacji, w których do
apostołowie Jan, Piotr i Paweł, Cyrenejchodzi do spotkania z prawdami wiary”.
czyk, bohaterowie przypowieści) profe
O
poetyckości tych tekstów decydusor Ołdakowska-Kufel wybrała trzy, by
je, według prelegenta, użycie wysokiego
na ich przykładzie wskazać reprezenta
stylu, widocznego głównie na poziomie
tywne cechy warsztatu literackiego Jana
leksyki i składni na przykład przez zasto
Pawła II. W wierszu Matka głównym bo
sowanie inwersji, metrum poetyckie,
haterem jest Maryja. W utworze tym
a także twórcze nawiązanie do tradycji
zostało podkreślone Jej doskonałe zes
Norwida. Typowym zabiegiem w twór
polenie z Synem, ukazane jako powód
czości artystycznej Karola Wojtyły jest
do chwały większy, niż fakt bycia matką
redefinicja terminów o zasięgu społecz
Boga. Przedstawienie Maryi zespolonej
nym, na przykład pojęcia ojczyzny, czy
z Chrystusem pozwala umieścić ten
też uprzywilejowanie dyskursu. W samej
utwór - według prelegentki - w nurcie
koncepcji poezji wyraźna jest natomiast
poezji mistycznej. Z kolei w poemacie
inspiracja myślą Paula Ricoeura. Ten
Profile Cyrenejeżyka pojawia się postać
wybitny filozof zakłada bowiem, że
Szymona, przedstawionego jako „spra
w procesie mowy już wszystko zostało
wiedliwy, który nie chce nieść krzyża”.
dokonane, a następnie zapomniane.
Jego sytuacjajest sytuacją każdego z nas,
Wysiłkiem poezji jest odzyskać to, co
dlatego Cyrenejczyk staje się figurą każ
uległo zapomnieniu. Na gruncie tej teo
dego człowieka.
rii możliwe jest kontynuowanie odmien
Szczególne bogactwo znaczeń niesie
nej tradycji poetyckiej od proponowanej
ze sobą postać Adama - pierwszego
przez awangardę.
człowieka. Jest on obecny w tekstach po
Wybraną płaszczyzną literackiej
etyckich, a także w dramatach. W Tryp
tyku rzymskim wraz z Ewą uczestniczy
twórczości Jana Pawła II zainteresowała
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w Boga widzeniu świata. Jest praojcem
wszystkich ludzi, ale też, podobnie jak
Cyrenejczyk, prefiguracją każdego czło
wieka. To w Adamie wszyscy zgrzeszyli,
ale też właśnie on jest zapowiedzią Zba
wiciela. Prelegentka zauważyła, że
Adam jest zarazem konkretną osobą
i postacią symboliczną. Podobnie jak in
ni biblijni bohaterowie Jana Pawła II,
Adam pozbawiony jest plastyczności,
„nie jest postacią do oglądania” - spoin
towała profesor Ołdakowska-Kufel.
Kolejny referat, przedstawiony przez
dr Bernadettę Chachulską z Uniwersyte
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od
nosił się do Tryptyku rzymskiego. Trud
no się dziwić zainteresowaniu uczestni
ków akurat tym dziełem, skoro powstało
ono dwadzieścia pięć lat po zamilknięciu
Wojtyły-poety. Jest to tekst pod wieloma
względami niezwykły, którym fascynację
wyrażali również pozostali prelegenci,
niezależnie od prezentowanego zagad
nienia. Przypomnieć tu wypada sesję na
ukową poświęconą wyłącznie temu dzie
łu, która odbyła się w minionym roku na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
bezpośrednio po ukazaniu się tekstu na
księgarskich półkach. Kierunek interpre
tacji obrany przez doktor Chachulską
został zarysowany już w tytule wystąpie
nia: „Tryptyk rzymski wobec tradycji li
ryki medytacyjnej”.
Najszerszym kontekstem dla Trypty
ku rzymskiego jest oczywiście nurt poezji
religijnej. Prelegentka zauważyła, że „li
ryczny głos Jana Pawła II jest śladem
swobodnej syntezy twórczości poetyc
kiej i zaangażowania religijnego”. Utwór
ten pojawia się jednak również - jak po
wiedziała doktor Chachulska - „w nad
zwyczajnym momencie czasu prywatne
go i czasu historycznego”. W dalszym
wywodzie prelegentka zwróciła uwagę
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na dwa konteksty interpretacyjne: trak
tatową twórczość Czesława Miłosza i po
ezję Reinera Marii Rilkego. Twórczość
Miłosza pozostaje najbliższym kontek
stem dla Tryptyku rzymskiego, nawet
jeśli weźmiemy pod uwagę odrębność
przesłania. O niewątpliwych związkach
dzieła Ojca Świętego z tekstami Miłosza
świadczą zarówno dominacja stylu dyskursywnego, jak i obecność sytuacji me
dytacyjnych. Zestawienie natomiast
z twórczością Rilkego pozwala wskazać
takie cechy Tryptyku rzymskiego, jak:
ukazanie dramatycznej sytuacji zmierze
nia się z kresem własnego życia, pokaza
nie odmienności człowieka w świecie
przez jego zdolność zdumienia oraz
obecność postaci biblijnych jako figur
niezbędnych do egzemplifikacji sensu.
Odmienną perspektywę spojrzenia
na ten sam utwór zaproponowała dr Da
nuta Bieńkowska z Uniwersytetu Łódz
kiego w odczycie „Tryptyk rzymski. Ka
rola Wojtyły rozważania semantycznostylistyczne”. Zakładając, podobnie jak
przedmówczyni, medytacyjny charakter
tekstu, wskazała na takie elementy cha
rakterystyczne dzieła Wojtyły, jak: dyskursywność (dialogowość), liryczność
(poetyckość), synkretyczność, religij
ność, filozoficzność, metafizyczność,
hieratyczność, dynamizacja. Ze wskaza
nych cech prelegentka wybrała dyskursywność jako przedmiot dalszej reflek
sji. Cecha ta została rozpatrzona w trzech
różnych ujęciach: jako imitacja rozmo
wy, stylizacja dialogu oraz jako perspek
tywa transcendentna dialogu, którego
adresatem jest Bóg. W kontekście tych
rozważań pojawił się problem związków
z Biblią, Jan Paweł II należy bowiem do
grona poetów, którzy nie tyle nawiązują,
co raczej „piszą Biblią”. Tekst biblijny
spełnia nie tylko funkcję autorytatywną,
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ale przede wszystkim inspirującą. Po
zwala postawić ważkie pytania, niekiedy
nacechowane zwątpieniem. To ostatnie
stwierdzenie nabiera szczególnego zna
czenia w przypadku, gdy twórczość Ka
rola Wojtyły spotyka się z bezkrytyczną
recepcją - zauważyła prelegentka i na
koniec swojego wykładu zdefiniowała
medytatywność Tryptyku rzymskiego.
Polega ona - według doktor Bieńkow
skiej - na „dominacji myśli i podporząd
kowaniu jej innych elementów utworu”.
Szczególnie atrakcyjną, bo wspom
nieniową konwencję wystąpienia zapro
ponował słuchaczom prof. Józef Fert
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go. Podjął on temat: „Ojczyzna z perspek
tywy Tryptyku rzymskiego”. Nawiązał do
osobistego spotkania z Ojcem Świętym
w czasie swojego pobytu w Rzymie i wrę
czenia Janowi Pawłowi II rocznika „Stu
dia Norvidiana’\ Ojciec Święty powie
dział wtedy: - Pamiętajcie o ojczyźnie!
Obierając taki punkt wyjścia, profesor
postawił pytanie: Od kiedy ojczyzna
w twórczości Wojtyły zajmuje miejsce
wymagające uważniejszej refleksji czy
telnika? Tekstem rozpoczynającym ten
okres - według prelegenta - jest Wigilia
wielkanocna 1966. Później temat ojczyz
ny w twórczości Wojtyły-Jana Pawła II
wraca wielokrotnie, również w pamięt
nych wypowiedziach w czasie kolejnych
pielgrzymek do Polski. Według profeso
ra Ferta, ojczyzna w twórczości Wojtyły
staje się rzeczywistością, która pozwala
„być zawsze u siebie i zawsze być sobą”,
nie przestając równocześnie być obywa
telem świata. W Tryptyku rzymskim
szczególnie podkreślony zostaje związek
ojczyzny z ziemią. Nasza ziemia-ojczyzna
staje się w tym literackim dziele Papieża
obrzędem, który został zobrazowany
motywem wody oczyszczającej.

Pytanie, które na początku konfe
rencji postawił profesor Święch, spara
frazował prof. Wojciech Kaczmarek
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go, który w wykładzie „Przeniknąć czło
wieka. Człowiek i słowo w teatrze Jana
Pawła II” zastanawiał się, jakim drama
turgiem jest Karol Wojtyła i jak możemy
określić jego twórczość. Najprostsza od
powiedź brzmi, że jest to twórczość
chrześcijańska i personalistyczna, zarów
no w założeniu, jak i w realizacji. Teksty
sceniczne Jana Pawła II wyrastają z wielu
źródeł: osobistej lektury, studiów polo
nistycznych, uczestnictwa w działaniach
Teatru Rapsodycznego, przeżywania po
wołania kapłańskiego, doświadczenia
wojny. Podstawowe założenie tych utwo
rów, zdaniem prelegenta, sprowadza się
do stwierdzenia, że człowiek nie jest wy
łącznie historyczny. Istota człowieczeń
stwa polega na tym, że osoby ludzkiej
nie można zrozumieć, posługując się wy
łącznie kategoriami historycznymi; każ
dy nosi w sobie pierwiastek ahistoryczny.
Konsekwencją takiego rozumienia czło
wieka jest budowana w utworach sce
nicznych Jana Pawła II „dramaturgia
wnętrza” - pomiędzy tym, co zewnętrz
ne, a tym, co wewnętrzne.
Profesor Kaczmarek dla zobrazowa
nia powyższych tez przywołał dramat
Brat naszego Boga. Chrześcijańskie wi
dzenie świata opiera się w tym dramacie
na zastąpieniu komunikacji pomiędzy
„ja” a „ty” relacją „ja” - „ja”. Wojtyła
ukazuje tę zmianę poprzez pracę głów
nego bohatera tego dramatu Adama
Chmielowskiego - nad obrazem Ecce
homo (fotokopia obrazu towarzyszyła
odczytowi). Adam „bierze na warsztat”
przeżycie wizyty w miejskiej ogrzewalni.
Staje w ten sposób przed prawdą, że dru
gi człowiek jest obrazem mnie, tak jak
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każdy jest obrazem Boga. Dostrzeżenie
tej niezmiennej prawdy staje się podsta
wą nawrócenia bohatera dramatu i każ
dego człowieka patrzącego na świat
w sposób chrześcijański.
W ramach konferencji mogliśmy
wysłuchać także wykładów, które wy
kraczały poza krąg zagadnień literac
kich. Stosunkowo najbliżej tego kręgu
znalazł się odczyt dr Anetty Ceglińskiej
z Uniwersytetu Łódzkiego „Miłosier
dzie większe niż sprawiedliwość. Piękno
myśli i słowa w encyklice Dives in misericordia”, w którym problem struktury
dokumentu papieskiego został ujęty
z punktu widzenia jego literackości.
Dla prelegentki jest to przykład tekstu,
który podważa przekonanie o urzędo
wym, oficjalnym tonie encyklik. Papież
w tym dokumencie porusza się na obsza
rze złożonych zagadnień, uważny czytel
nik znajdzie jednak dla siebie wiele myś
li „urzekających w swej prostocie”. Tym
samym encyklika staje się „sztuką pięk
nego myślenia”. W centrum zagadnień
Dives in misericordia jest postać Chrys
tusa, zarówno miłosiernego, jak i prag
nącego naszego miłosierdzia. Miłosier
dzie w tym dokumencie jest definiowane
jako miłość czynna, miłość, która zwraca
się do człowieka. Doktor Ceglińska, za
mykając swą wypowiedź, porównała
strukturę encykliki do struktury drama
tu: znajdujemy tu kolejno ukazanie
problemu, rozwinięcie, aż po ostateczne
jego rozwiązanie w dwóch ostatnich roz
działach dokumentu.
Prof. Władysława Książek-Bryłowa
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow
skiej w odczycie „Językowe sposoby war
tościowania ludzkiego życia w tekstach
Jana Pawła II (na przykładzie Mężczyz
ną i niewiastą stworzył ic/i)” podjęła za
gadnienie języka i wartości w cyklu kate
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chez papieskich. Prelegentka zauważyła,
że teksty te „są fenomenem sztuki kazno
dziejskiej”. Wpisany w tekst wykładów
mówca, który ma dużo do zaoferowania
słuchaczowi, traktuje go tutaj z szacun
kiem, jednocześnie wymagając od niego
uważnego towarzyszenia. Dzieło Papieża
ma charakter analityczny: wychodząc od
założenia, że człowiek jest najwyższym
dobrem, Jan Paweł II wskazuje na różne
świadczące o tym argumenty. Argumen
tem staje się już samo słowo „osoba”,
które nie pozwala uznać człowieka wy
łącznie za reprezentanta gatunku. Autor
katechez formułuje definicję osoby, któ
ra ma charakter wartościujący i perswa
zyjny. Podkreśleniu wartości osoby według Książek-Bryłowej - służy rów
nież neologizm utworzony przez Papieża,
„wy-osobnienie”, który oznacza tyle, co
„wytwarzać osobę”. Tym, co wyróżnia
osobę spośród innych bytów, jest jej nieprzekazywalność, zdolność samostano
wienia, pewna niedostępność. Do typo
wych dla Jana Pawła II sposobów wartoś
ciowania prelegentka zaliczyła: 1. wartoś
ciowanie przez zatrzymanie, deliberaqę,
definicję, 2. umieszczenie w kontekście
(najczęściej jest to kontekst biblijny), 3.
konstrukcje dwuwyrazowe typu: człowiek-osoba, komunia osób, człowiek popędliwości, partner Absolutu, 4. stałe od
noszenie człowieka do Boga. Cechy języ
kowe dzieła Mężczyzną i niewiastą stwo
rzył ich wynikają z jego medytacyjnego
charakteru; adresatem katechez jest czło
wiek myślący i szukający Boga.
Problem wartościowania powrócił
w wykładzie profesora E. Fiały z Katolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, który
w zagadnieniu „Papieża metafory genial
ne” pokazał, jak metafory obecne w wy
powiedziach papieskich potrafią zmie
niać utarte schematy myślowe. Genial-
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ność papieskich sformułowań - według
prelegenta - łączy zmianę perspektywy
spojrzenia z siłą oddziaływania. Jako
przykład profesor Fiała wymienił i prze
analizował strukturę czterech metafor:
„Żydzi, nasi starsi bracia w wierze”,
„Ewangelia życia wobec cywilizacji
śmierci”, „wyobraźnia miłosierdzia”,
„dwa płuca Kościoła”. Pierwsza metafo
ra pozwala dostrzec w żydach, długo po
strzeganych jako wrogowie Kościoła, lud
Starego Przymierza, z którego wywodzi
się Nowe Przymierze. Z kolei z drugiej
metafory promieniuje obraz dwóch rze
czywistości: sformułowanie „ewangelia
życia” wzbogaca sens słowa „życie”, wy
chodzi poza płaszczyznę biologii, aby ob
jąć duchowy wymiar życia człowieka. Jak
zauważył prelegent, „w metaforze Papie
ża sprawdza się teza Maxa Blacka, że
metafora nie zamyka się na związku
dwóch wyrazów, lecz promieniuje na ca
ły tekst, tworząc tak zwany obraz meta
foryczny”. Podobnie sformułowanie
„wyobraźnia miłosierdzia” staje się noś
nym obrazem metaforycznym, który
przekracza inne formy wyobraźni. Prze
nośnia „dwa płuca kościoła” zmienia na
tomiast nasze myślenie o chrześcijań
skich kościołach Wschodu. Jest to wyra
żenie operujące semantyką ciała, podob
ną do tej z fragmentu Pierwszego Listu
św. Pawła do Koryntian, w którym Koś
ciół traktowany jest jako mistyczne Ciało
Chrystusa. Metafory papieskie są zatem
- jak stwierdził profesor Fiała - sprzeci
wem wobec mitologii kultury, od antyse
mityzmu po sekularyzm. Wyraża się
w nich także zupełnie nowa wizja Koś
cioła. Trudno nie zauważyć jednak, co
podkreślił prelegent, że przez współczes
ną kulturę, w tym media, metafory te są
pomijane lub sprowadzane do poziomu
płytkich haseł.

W części poświęconej na dyskusję to
właśnie odczyt profesora Fiały stał się
przedmiotem dłuższej wymiany zdań.
Profesor E. Żwirkowska podkreśliła
zbyt ostre, według niej, przeciwstawie
nie przez prelegenta „semickości”, jako
myślenia opartego na bezpośrednim do
świadczeniu, i „greckości”, jako myśle
nia polegającego na abstrahowaniu po
jęć, w nauczaniu Papieża. Jej zdaniem,
jeśli już można mówić o takim podziale,
to większą rolę odgrywa tu myślenie po
jęciowe, abstrakcyjne.
Całkowicie odmienne spojrzenie na
działalność Jana Pawła II, bo z perspek
tywy nowej ewangelizacji w nauczaniu
papieskim, zaproponowała dr Dorota
Zdunkiewicz-Jedynak w odczycie „No
wa ewangelizacja, nowa perswazja”.
Ewangelizacja jest to głoszenie Dobrej
Nowiny z oddziaływaniem na odbiorcę
tak, by wpływała ona na jego sposób
myślenia, postawę, zachowanie. Nowa
ewangelizacja nie różni się od „starej”
treścią przekazu, różni się natomiast sty
lem przekazu. Za wzór można uznać
pielgrzymki papieskie, w których Ojciec
Święty stara się dotrzeć ze swym naucza
niem do wszystkich ludzi. Prelegentka
wymieniła pięć elementów charaktery
zujących nową ewangelizację. Po pierw
sze - adresat: nie tylko ludzie niewierzą
cy, ale również ochrzczeni, którzy z cza
sem stracili kontakt z Kościołem. Na
stępnie podmiot - Ewangelię ma głosić
również laikat. Nowa ewangelizacja „nie
ufa mocy słowa”, od głoszonego słowa
ważniejszy jest - i to kolejny wymienio
ny element - osobisty przykład. Istotne
jest również zastosowanie nowych me
tod i środków wyrazu. Ostatnim novum
współczesnej ewangelizacji jest inkulturacja, wkroczenie z Ewangelią w nowo
czesną sytuację społeczną. To na niej

Sprawozdania
prelegentka skupiła swoją uwagę, mó
wiąc o obecności treści religijnych w In
ternecie oraz analizując język, którym
młodzi ludzie wyrażają swoje doświad
czenie wiary.
Przykłady przytoczone przez doktor
Zdunkiewicz-Jedynak wzbudziły wiele
kontrowersji. Znalazły się wśród nich
wypowiedzi obecne na chrześcijańskich
portalach internetowych, często krytycz
ne wobec instytucji Kościoła. Podczas
dyskusji przedstawione zostało również
świadectwo nawróconego muzyka roc
kowego, który o swojej przemianie mó
wił w kategoriach „narkotykowego od
jazdu”. W dyskusji, która wywiązała się
bezpośrednio po tym odczycie, prof. W.
Kaczmarek mocno zaprotestował prze
ciwko łączeniu pojęcia nowej ewangeli
zacji ze „śmietnikiem językowym”.
W odpowiedzi prelegentka odcięła się
od takiego stwierdzenia, przyznając, że
nie taka była intencja jej wypowiedzi.
Podkreśliła natomiast, że „sprawą wiel
kiej wagi jest stworzenie takiej formuły,
która pozwoli zachować religijny cha
rakter przekazu. Kod wypracowany
przez dwa tysiące lat staje się dla współ
czesnych nieczytelny”. Czy wykorzysta
nie kategorii popkulturowych nie pro
wadzi do wypaczenia obrazu Boga? to pytanie zamknęło odczyt, a zarazem
otworzyło uczestnikom konferencji
możliwość samodzielnej refleksji.
Ostatnie wystąpienie dotyczyło ję
zyka, którym posługuje się Jan Pa
weł II. Dr Henryk Duda z Katolickiego
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Uniwersytetu Lubelskiego zapropono
wał temat „Polszczyzna Jana Pawła II.
Uwagi dialektologa”. Analizy prelegen
ta odnosiły się do pastorałki Oj, Maluśki,
Maluśki, którą Ojciec Święty zaśpiewał
podczas spotkania kolędowego w Waty
kanie w roku 1981. Trzy ostatnie spoś
ród dwunastu zwrotek zostały przez nie
go zaimprowizowane. Według doktora
Dudy, do charakterystycznych elemen
tów językowych papieskiego wykonania
należą: mazurzenie, obecność samogło
sek pochylonych, fonetyka międzywyrazowa, udźwięcznienie wewnątrzwyrazowe (wymowa typu jezdem). Wymienio
ne cechy świadczą o tym, że Jan Paweł II
jest człowiekiem południa Polski, co
prelegent dowcipnie ujął w słowach: „Je
go mowa go zdradza”. Dialektyzmy nie
pojawiają się jednak w oficjalnych wy
powiedziach Papieża, co świadczy o wy
sokiej samoświadomości językowej Ojca
Świętego - podsumował swoją wypo
wiedź doktor Duda.
Kończąc uwagi na temat konferencji
należy przyznać, że zaprezentowane wy
kłady były nie tylko ciekawe i przedsta
wione w sposób przyciągający uwagę
słuchaczy, ale kierowały się ku obsza
rom jeszcze nierozpoznanym w twór
czości Karola Wojtyły-Jana Pawła II.
Tym bardziej należy żałować, że spotka
nie organizowane przez Koło Polonis
tów spotkało się głównie z zainteresowa
niem kadry naukowej, a z tak niewiel
kim odzewem ze strony studentów.

PONTYFIKA T W OGEA CH Ś W m TA

Jarosław MERECKI SDS

PERSONALIZM JANA PAWŁA II
A ROZWÓJ NAUKI KOŚCIOŁA O KARZE ŚMIERCI

Nietrudno zauważyć, że we współ
czesnych dyskusjach na temat kary
śmierci podział na jej zwolenników
i przeciwników przebiega w poprzek po
działów światopoglądowych. Fałszywe
byłoby na przykład twierdzenie, że
chrześcijanie są przeciwnikami kary
śmierci, a ludzie niewierzący jej zwolen
nikami (nierzadko bywa odwrotnie).
Można powiedzieć, że sytuacja ta świad
czy raczej o względnej niezależności roz
strzygnięć dotyczących kwestii moral
nych od wyborów światopoglądowych.
Problem dopuszczalności kary
śmierci należy do grupy tych zagadnień,
które były i zapewne na zawsze pozos
taną kontrowersyjne. Nie należy się te
mu dziwić. Wiąże się on bowiem z rozpo
znaniem i wyborem wartości, które de
cydują o sensie naszego pojmowania
moralności, a zarazem o sensie naszego
życia. W przypadkach takich dochodzi
my do punktu, w którym przytaczane
argumenty mogą być uznane tylko o tyle,
o ile akceptuje się owe wartości, ich
uznanie zaś jest nie tyle kwestią dyskur
su, ile intuicji. Wartości te trzeba po
prostu zobaczyć.
Warto jednak zwrócić uwagę na to,
że sam fakt kontrowersyjności zagadnie
nia kary śmierci we współczesnej kultu

rze świadczy o istotnej zmianie, jaka za
szła w naszej świadomości moralnej.
Przypomnijmy dla porządku, iż nowo
żytną dyskusję na temat kary śmierci za
początkował Cesare Beccaria, który
w dziele O przestępstwach i karach z ro
ku 1764 podał w wątpliwość odstraszają
cy walor kary głównej, a nawet twierdził,
że okrucieństwo, do którego w przypad
ku tym ucieka się prawodawca, przyczy
nia się do deprawacji społeczeństwa. Jak
stwierdza Piotr Bartula, autor opubliko
wanej przed kilku laty monografii na te
mat kary śmierci, „do czasów Beccarii
przeciwnicy kary śmierci, zarówno inte
lektualiści, jak i zwykli obywatele, nale
żeli do wąskiej grupy ekscentryków”1.
Nie inaczej rzecz się miała w naucza
niu Kościoła. Autorytet, do którego naj
częściej odwoływało się to nauczanie,
św. Tomasz z Akwinu, uzasadniał karę
śmierci, odwołując się do zasady podpo
rządkowania jednostki społeczeństwu.
Jednostka jest tylko częścią społeczeń
stwa i jako taka powinna mu służyć. Kie
dy zaś w sposób poważny zaczyna mu
zagrażać, wówczas można ją usunąć,
podobnie jak amputujemy tę część ciała,
1
P. B a r t u 1a, Kara śmierci - powracają
cy dylemat, Znak, Kraków 1998, s. 13.
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która zagraża istnieniu jego całości. Po
jawia się tu oczywiście problem zasad
ności takiej analogii. Czy osobę ludzką
można uznać za część większej całości
(społeczeństwa), czy też ona sama jest
- z moralnego punktu widzenia - całoś
cią, której nie da się podporządkować
żadnej większej całości? Innymi słowy,
czy nie jest tak, że społeczeństwo stano
wi jedynie byt relacyjny (zbiór jedno
stek), podczas gdy jednostka jest bytem
substancjalnym (a zatem kimś bytowo
„mocniejszym” i godniejszym niż byt re
lacyjny)? Jak się wydaje, problem ten
dostrzegał również sam św. Tomasz. Je
go odpowiedź wyda się nam zapewne
dość zaskakująca. Oto jak streszcza ją
jeden ze współczesnych zwolenników
dopuszczalności kary śmierci Tadeusz
Ślipko SJ: „Ale - pyta św. Tomasz jak to pogodzić z zasadą, że zabicie czło
wieka jest aktem wewnętrznie złym, ab
solutnie niedopuszczalnym. I odpowia
da: zasada ta odnosi się do człowieka,
który zachowuje swą ludzką godność.
Kiedy jednak dopuszcza się ciężkich wy
kroczeń, pozbawia się tej godności i jest
gorszy od bestii. Takiego człowieka
można pozbawić życia”2. Argumentacja
ta, oprócz wspomnianego powyżej pyta
nia o relację pomiędzy jednostką a spo
łeczeństwem, nasuwa też pytanie o natu
rę ludzkiej godności. Czy godność czło
wieka jest wartością związaną z pewnym
poziomem moralnej prawości, czy też
jest ona wartością związaną z samym
faktem bycia człowiekiem, a zatem war
tością nieutracalną? Św. Tomasz sugeru
je, że w wyniku swojego postępowania
zabójca staje się kimś gorszym od zwie

rzęcia, nie może mu zatem przysługiwać
osobowa godność, gdyż ta wiąże się tyl
ko z człowieczeństwem. Można jednak
mieć uzasadnione wątpliwości co do
słuszności takiej argumentacji.
Pogląd św. Tomasza przytoczyłem
tu tylko tytułem przykładu. Nie twier
dzę, że jest on reprezentatywny dla
współczesnych zwolenników kary śmier
ci, którzy odwołują się raczej do idei
sprawiedliwości oraz, tak jak to jest
w przypadku Ślipki, starają się przenieść
punkt ciężkości argumentacji „w stronę
etycznych implikacji moralnej wartoś
ciowości życia ofiary agresji dokonanej
przez mordercę”3. Wydaje się jednak, że
zasadnicza idea, która znajduje się
u podstaw argumentacji św. Tomasza,
jest tu nadal obecna: w pewnych, okreś
lonych przez prawo okolicznościach,
człowiek może utracić swoje niezbywal
ne prawo do życia, a zatem akt jego za
bicia nie jest czynem moralnie złym.
Aż do naszych czasów takie było
również nauczanie Kościoła, które zna
lazło swój wyraz w Katechizmie Kościoła
katolickiego, a mówiąc dokładniej w jego
pierwszej wersji4. W numerze 2266. Ka
techizm... stwierdzał: „Ochrona wspól
nego dobra społeczeństwa domaga się
unieszkodliwienia napastnika. Z tej racji
tradycyjne nauczanie Kościoła uznało za
uzasadnione prawo i obowiązek prawo
witej władzy publicznej do wymierzania
kar odpowiednich do ciężaru przestęp
stwa, nie wykluczając kary śmierci
w przypadkach najwyższej wagi”. Jak
widać, kara główna uznana została za
jedną z dopuszczalnych form karania
tych przestępców, który popełnili szcze-

2 T. Ś 1i p k o SJ, Granice życia. Dylematy
współczesnej bioetyki, WAM, Kraków 1994,
s. 319n.

3 Tamże, s. 331.
4 Zob. Katechizm Kościoła katolickiego,
Pallottinum, [Poznań] 1994.
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gólnie poważne zbrodnie; z kontekstu
wynika jasno, iż chodzi tu o przypadki
pozbawienia życia innego człowieka.
Nie wchodząc w szczegóły, podkreślmy
tu jedynie fakt, że w tej wersji Katechiz
mu... kara śmierci traktowana jest jako
jedno z prawomocnych narzędzi, który
mi może posłużyć się państwo, karząc
tych, którzy w sposób poważny naruszyli
obowiązujące w nim prawo - jakkolwiek
w numerze 2267. Katechizmu... władzy
państwowej zalecane jest stosowanie
środków bezkrwawych tam, gdzie „wy
starczą one do ochrony dobra publiczne
go oraz bezpieczeństwa osób”.
Już po opublikowaniu Katechizmu...
Jan Paweł II ogłosił encyklikę Evangelium vitae, w której w sposób szczególnie
dobitny podkreślił nienaruszalną war
tość ludzkiego życia. Jak to wyraża jej
tytuł, encyklika ta jest dobrą nowiną
0 ludzkim życiu, swego rodzaju hymnem
na jego cześć, wyśpiewanym w świecie,
w którym życie człowieka coraz częściej
bywa zagrożone - i to również w majes
tacie prawa (wystarczy tu wspomnieć
prawną dopuszczalność aborcji, a ostat
nio również eutanazji). Z punktu widze
nia religii wartość ta płynie stąd, że Bóg
jest stwórcą i „absolutnym Panem życia
człowieka, ukształtowanego na Jego ob
raz i podobieństwo” (nr 53). Życie ludz
kie - każde życie ludzkie - jest święte
1dlatego też jest nienaruszalne. Z punktu
widzenia etyki personalistycznej, którą
Karol Wojtyła rozwijał jako filozof, wy
różniona pozycja wartości życia wypły
wa z faktu, że jest ono warunkiem moż
liwości realizacji wszelkich innych war
tości przez konkretną osobę ludzką.
Dlatego mówimy, że chociaż życie nie
jest wartością najwyższą, to jest ono war
tością podstawową. Nie można afirmować człowieka, nie afirmując jegcf życia.
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Poszanowanie życia oznacza bowiem po
prostu afirmację istnienia człowieka.
Znana formuła Arystotelesa wyraża
ten stan rzeczy krótko i niezwykle traf
nie: vivere viventibus est esse - „życie
jest istnieniem istot żyjących”5. Norma
nakazująca afirmację osoby ludzkiej
dla niej samej jest pierwszą normą całe
go porządku moralnego. Norma ta nie
dopuszcza zatem żadnych wyjątków,
gdyż jakikolwiek wyjątek musiałby być
usprawiedliwiony racjami pozamoralnymi. Jeśli zaś dobro życia jest tak ściśle
związane z dobrem osoby ludzkiej, to
również norma zakazująca pozbawiania
człowieka życia nie dopuszcza żadnych
wyjątków. W personalistycznej wizji
Wojtyły - w przeciwieństwie do przy
pomnianej wyżej wizji św. Tomasza człowiek nie może utracić swojej osobo
wej godności, która zawsze domaga się
bezwarunkowego poszanowania. Oso
bowa godność związana jest z samym
faktem bycia osobą ludzką i jej posiada
nie nie jest zależne od sposobu postępo
wania człowieka (personaliści odróżnia
ją w tym wypadku niezmienną „godność
osobową” od zmiennej, zależnej od mo
ralnej jakości postępowania człowieka
„godności osobowościowej”).
Z tego punktu widzenia Jan Paweł II
patrzy również na problem kary śmierci.
Także przestępca, nawet jeśli jest zabójcą,
zachowuje swoją ludzką godność. Jako
przestępcy należy mu się kara, która
w przypadku poważnych przestępstw mo
że (i powinna) być nawet bardzo surowa.
Czy jednak przestępcy jako człowiekowi
nie należy się nadal afirmacja? W perso5
A r y s t o t e l e s , O duszy, II, 4; 415 b 13.
Por. tenże, Dzieła wszystkie, t. 3, tłum. P. Si
wek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza
wa 1992.
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nalistycznej wizji Wojtyły osoby nie da się
do końca utożsamić z jej czynami. Czyny
objawiają osobę, ale nigdy nie wyczerpują
do końca tego, kim ona jest.
W numerze 56. encykliki Evangelium vitae Jan Paweł II pisze: „W tej per
spektywie należy też rozpatrywać prob
lem kary śmierci. Zarówno w Kościele,
jak i w społeczności cywilnej coraz po
wszechniej zgłasza się postulat jak naj
bardziej ograniczonego jej stosowania
albo wręcz całkowitego zniesienia.
Problem ten należy umieścić w kontekś
cie sprawiedliwości karnej, która winna
coraz bardziej odpowiadać godności
człowieka, a tym samym - w ostatecznej
analizie - zamysłowi Boga względem
człowieka i społeczeństwa. Istotnie, kara
wymierzana przez społeczeństwo ma
przede wszystkim na celu «naprawienie
nieporządku wywołanego przez wykro
czeniem Władza publiczna powinna
przeciwdziałać naruszaniu praw osobo
wych i społecznych, wymierzając spraw
cy odpowiednią do przestępstwa karę,
jako warunek odzyskania prawa do ko
rzystania z własnej wolności. W ten spo
sób władza osiąga także cel, jakim jest
obrona ładu publicznego i bezpieczeń
stwa osób, a dla samego przestępcy kara
stanowi bodziec i pomoc do poprawy
oraz wynagrodzenia za winy. Jest oczy
wiste, że aby osiągnąć wszystkie te cele,
wymiar i jakość kary powinny być do
kładnie rozważone i ocenione, i nie po
winny sięgać do najwyższego wymiaru,
czyli do odebrania życia przestępcy, po
za przypadkami absolutnej koniecznoś
ci, to znaczy gdy nie ma innych sposo
bów obrony społeczeństwa. Dzisiaj jed
nak, dzięki coraz lepszej organizacji in
stytucji penitencjarnych, takie przypad
ki są bardzo rzadkie, a być może już nie
zdarzają się wcale”.

W rezultacie takiego postawienia
problemu kary śmierci w encyklice
Evangelium vitae zmianie uległy formu
ły cytowanych powyżej numerów Kate
chizmu...6. W nowym sformułowaniu in
teresujący nas tu fragment numeru 2266.
brzmi następująco: „Wysiłek państwa,
aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania
się zachowań, które łamią prawa czło
wieka i podstawowe zasady obywatel
skiego życia wspólnego, odpowiada wy
maganiu ochrony dobra wspólnego.
Prawowita władza publiczna ma prawo
i obowiązek wymierzania kar proporcjo
nalnych do wagi przestępstwa”. Zmie
niono również numer 2267., który obec
nie ma taką treść: „Kiedy tożsamość i od
powiedzialność winowajcy są w pełni
udowodnione, tradycyjne nauczanie
Kościoła nie wyklucza zastosowania ka
ry śmierci, jeśli jest ona jedynym dostęp
nym sposobem skutecznej ochrony ludz
kiego życia przed niesprawiedliwym na
pastnikiem. Jeżeli jednak środki bez
krwawe wystarczą do obrony i zachowa
nia bezpieczeństwa osób przed napast
nikiem, władza powinna ograniczyć się
do tych środków, ponieważ są bardziej
zgodne z konkretnymi uwarunkowania
mi dobra wspólnego i bardziej odpowia
dają godności osoby ludzkiej”.
Dodano też następujące sformuło
wanie, odwołujące się wyraźnie do treści
encykliki: „Istotnie dzisiaj, biorąc pod
uwagę możliwości, jakimi dysponuje
państwo, aby skutecznie ukarać zbrod
nię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił,
nie odbierając mu ostatecznie możliwoś
ci skruchy, przypadki absolutnej ko
6
Zob. Katechizm Kościoła katolickiego.
Corrigenda (Poprawki naniesione przez Kon
gregację Nauki Wiary 25 IV 1998), Pallottinum, Poznaii 1998.
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nieczności usunięcia winowajcy «są bar
apele o odstąpienie od jej stosowania
w konkretnych przypadkach. Papież
dzo rzadkie, a być może już nie zdarzają
się wcale»”.
niejednokrotnie nawoływał też do znie
Co istotnego zmieniło się w spojrze
sienia kary śmierci jako formy karania
niu Kościoła na karę śmierci, wyrażonym przestępców. Na przykład w orędziu na
w Katechizmie...! Przede wszystkim to,
Boże Narodzenie w roku 1998 mówił:
że postrzegana jest ona teraz w innej per
„Niech dzięki Bożemu Narodzeniu
spektywie. W Katechizmie... nie jest już
umocni się na całym świecie poparcie
ona przedstawiana jako forma sprawied
dla stosownych i pilnie potrzebnych
liwej kary. Jest dopuszczana tylko wtedy,
działań, które położą kres produkcji
gdy pozostaje „jedynym dostępnym spo
zbrojeniowej i handlowi bronią, pozwo
sobem skutecznej ochrony ludzkiego ży
lą strzec ludzkiego życia, znieść karę
cia przed niesprawiedliwym napastni
śmierci”7. Warto też przytoczyć słowa
kiem”. Kara śmierci widziana jest więc
wypowiedziane przez Jana Pawła II
jako forma tak zwanej obrony własnej,
podczas Mszy świętej odprawianej
czyli obrony własnego życia przed zagra w czasie jego pielgrzymki do Stanów
żającym mu napastnikiem. Podobnie jak
Zjednoczonych: „Ponawiam wezwanie,
jednostka ma prawo do obrony własnego
które zawarłem niedawno w orędziu na
życia w sytuacji jego zagrożenia ze strony
Boże Narodzenie, aby zgodzono się po
niesprawiedliwego napastnika, tak też
łożyć kres karze śmierci - praktyce
państwo ma prawo i obowiązek obrony
okrutnej i zarazem niepotrzebnej”8.
życia swoich obywateli przed tymi, któ
We współczesnej Europie większość
rzy mu zagrażają. Zgodnie z tą interpre
krajów usunęła karę śmierci ze swoich
tacją kara śmierci może być jednak sto
kodeksów karnych lub też wprowadziła
moratorium na jej stosowanie. Można
sowana tylko w sytuacji, w której pań
stwo nie dysponuje żadnym innym spo zatem sądzić, że przynajmniej w tym
sobem obrony życia ludzkiego przed
przypadku mamy do czynienia z pogłę
przestępcą. Jak za encykliką stwierdza
bieniem naszej świadomości moralnej
(niestety nie jest tak w innych przypad
się w Katechizmie..., we współczesnym
świecie, zwłaszcza w krajach rozwinię
kach, o czym świadczą wspomniane
tych, dysponujących różnymi innymi
wcześniej przykłady prawnej dopusz
czalności aborcji czy eutanazji).
możliwościami unieszkodliwienia prze
stępców, sytuacje takie „są bardzo rzad
Zastanawiano się nieraz, czy istnieje
kie, a być może już nie zdarzają się wca
coś takiego jak postęp moralny. Jeśli
le”. Z moralnego punktu widzenia ozna
mówiąc o postępie moralnym, mielibyś
cza to zarazem, że w przypadku sięgnię
my na myśli to, że kolejne pokolenia po
cia po karę główną „ciężar dowodu”,
7 J a n P a w e ł II, Bóg narodził się dla
czyli usprawiedliwienie jej zastosowania
nas
(Orędzie
„Urbi
et
Orbi”,
Watykan,
25
spoczywa na tym, kto ją stosuje - to on
XII 1998), „L’Osservatore Romano** wyd.
musi dowieść, że nie dysponuje żadnym
poi. 20(1999) nr 2, s. 35.
innym skutecznym sposobem ochrony
8 T e n ż e , Miłość Serca Chrystusa żąda
ludzkiego życia.
odpowiedzi (Homilia podczas Mszy św., St.
O
stanowisku Jana Pawła II w spraLouis, 27 I 1999), „L’Osservatore Romano”
wie kary śmierci świadczą jego liczne
wyd. poi. 20(1999) nr 4, s. 36.
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stępują coraz lepiej, to zapewne trudno
by było uzasadnić "taką tezę. Z tego
punktu widzenia w historii czasami by
wa lepiej, a czasami gorzej, mamy w niej
do czynienia z postępem, ale też i z regre
sem. Zapewne niektórzy broniliby na
wet twierdzenia, że wiek dwudziesty
był okresem szczególnie głębokiego kry
zysu w tym względzie. Jeśli jednak przez
postęp moralny rozumieć będziemy
obecność w kulturze pewnych idei mo
ralnych, to można chyba stwierdzić, że
w ciągu wieków dokonał się pewien po
stęp. Wyrazem takiego postępu może
być na przykład rozpowszechnienie się
idei praw człowieka.
W dziejach zmieniało się i pogłębiało
również nasze pojmowanie sprawiedli
wości. U ich początku znajdujemy słowa
Lameka, jednego z potomków Kaina:
„Gotów jestem zabić człowieka dorosłe
go, jeśli on mnie zrani, i dziecko - jeśli
zrobi mi siniec! Jeżeli Kain miał być po
mszczony siedmiokrotnie, to Lamek sie
demdziesiąt siedem razy!” (Rdz 4, 2324). Zemsta za doznaną krzywdę nie jest
tu niczym ograniczona, może przybrać
dowolne rozmiary. Z tego punktu widze
nia zasada „oko za oko, ząb za ząb” (Wj
21,24) stanowi już wyraz postępu moral
nego, domaga się bowiem odpowied-

niości między wymierzoną karą i dozna
ną krzywdą. Zasada ta jest już wyrazem
idei sprawiedliwości. Sprawiedliwość bo
wiem domaga się zachowania proporcji
między przestępstwem i karą.
Już jednak starożytni mawiali „sum
ma iustitia, summa iniuria” - najwyższy
stopień sprawiedliwości równa się naj
wyższej krzywdzie. Dlatego też ludzka
sprawiedliwość powinna być zawsze po
wiązana z pewną dozą miłosierdzia, rów
nież z tego powodu, że nigdy nie znamy
do końca motywów i uwarunkowań kie
rujących postępowaniem konkretnego
człowieka. W sposób absolutnie spra
wiedliwy jest w stanie sądzić tylko Bóg.
Na tę właśnie prawdę wskazało chrześ
cijaństwo. Również przestępca pozosta
je kimś, za kogo Chrystus oddał swoje
życie, i również jemu jako człowiekowi
należna jest afirmacja.
Prawdziwa sprawiedliwość nie jest
możliwa, jeśli nie jest zakorzeniona
w postawie miłości do osoby, która po
lega na afirmacji jej absolutnej wartości.
Jeśli określona kultura zaczyna dostrze
gać tę prawdę, a ludzie czynią z niej nor
mę swojego postępowania, to mamy do
czynienia z autentycznym pogłębieniem
świadomości moralnej. Sądzę, że tak
właśnie ma się sprawa z karą śmierci.

PRZEZ PR YZM A T ETHOSU

Mirosława CHUDA

TĘSKNOTA ZA IKONĄ

Przygasł już nieco żar dyskusji wokół filmu Mela Gibsona. Niezwykłe miejsce Pasji w społecz
nej świadomości i w kulturze szerokiej pozostaje jednak zjawiskiem bezprecedensowym, tym
bardziej, że w kategoriach socjologicznych i kulturoznawczych fenomenu tego nie sposób do końca
wyjaśnić. Ani atmosfera skandalu poprzedzająca (i „uprzedzająca”) pojawienie się filmu, ani roz
mach kampanii reklamowej, ani nawet sława reżysera (odtwórcy Mad Maxa i twórcy Bravehearta Walecznego serca) nie tłumaczą tak dużej oglądalności, a tym bardziej faktu, że na seanse przy
chodzili także ludzie, którzy od wielu lat nie byli w kinie.
W człowieku epoki mediów elektronicznych utrwala się przekonanie, że wszystko, co istnieje,
jest widzialne. Do konsumentów programów telewizyjnych większość informacji dociera w postaci
obrazu. Telewizja pozwala zobaczyć miejsca oddalone o odległości kosmiczne, pozwala zajrzeć do
makro- i mikroświata, w tym do wnętrza ludzkiego organizmu. Technika symulacji komputerowej
pozwala zobaczyć nawet to, co nie istnieje, a posiada wszelkie cechy rzeczywistości realnej. Tym
trudniej jest obcować z prawdą, której „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało” (1 Kor 2,9). Być
może u podstaw popularności filmu leży ludzkie pragnienie, aby w sposób zmysłowy doświadczyć
tego, co dostępne jest tylko oczom wiary, aby zobaczyć niewidzialne. Pragnienie to, wpisane w kon
dycję człowieka, wyraził już apostoł Filip, który chciał zobaczyć, aby uwierzyć (por. J 14,9). Tęsk
nota do oglądania „twarzą w twarz” (1 Kor 13,12) nie może być zaspokojona w świecie doczesnym,
a poznając „jakby w zwierciadle” (tamże), chrześcijanin potrzebuje niekiedy wyobrażeniowej pod
pory. Taką podporą, „protezą duchowości”, jak pisze prawosławny myśliciel Paweł Florenski, która
ma pomóc człowiekowi w pokonywaniu „opieszałości duchowej”1, jest ikona. Filmów o tematyce
biblijnej powstało już wiele, Gibson nie był też pierwszym, który ukazał cierpienie i śmierć Jezusa.
Czy uczynił to najlepiej? Być może, nie jest to jednak kwestia niepodlegająca dyskusji. Dlaczego
zatem właśnie Pasja miała szansę stać się w pewnym sensie ikoną Męki Pańskiej?
Szczególne znaczenie ma niewątpliwie fakt, że autorzy filmu nie ulegli pokusie twórczej do
wolności, ale w zasadniczej treści, w istotnych kwestiach, pozostali wierni przekazowi ewangelicz
nemu. Słowo objawione dopełnione zostało o uznane przez Kościół mistyczne wizje Anny Kata
rzyny Emmerich. Związek z Objawieniem i doświadczeniem duchowym należy do istotnych cech
ikony. Wspomniany już Florenski mówi, że ikonopis tworzący obraz jest jedynie „świadkiem
świadków”2 - świętych, męczenników, Ojców Kościoła. Moc artystyczna ikony pozostaje w związku
z jej wiernością prawdzie. Rzecz jasna nie chodzi tu o realizm przedstawienia ani o „literalne”
odwzorowanie postaci. Prawda obrazu odnosi się także do jego warstwy symbolicznej. Film Gib
sona przywołuje szereg czytelnych symboli istotnie związanych z tradycją chrześcijańską (odku
pieńcza krew, mistyka światła, wąż czy toczący szatana robak). Wprowadza również nowe symbole
1 P. F l o r e n s k i , Ikonostas, w: tenże, Ikonostas i inne szkice, tłum. Z. Podgórzec, Instytut
Wydawniczy PAX, Warszawa 1981, s. 80.
2 Tamże, s. 84.
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(np. dzieci szatana, kruk na krzyżu łotra czy zaczerpnięte z wizji Emmerich zbieranie białymi
chustami krwi Chrystusowej), ich denotacja jednak pozostaje w zgodzie z duchem tradycji.
Dzięki owej semantycznej wierności Objawieniu i tradycji Kościoła film posiada wyraźny
walor religijny. Nie tylko pozwala poznawczo uczestniczyć w fabularyzowanej historii Jezusa z Na
zaretu, ale także odsyła do rzeczywistości wykraczającej poza ramy filmowego obrazu, do Tajem
nicy; nie tylko przerzuca pomost między rokiem 2004 a pierwszymi dziesiątkami lat naszej ery, ale
także odnosi do sfery pozaczasowej, do wiekuistej prawdy. Można dyskutować, czy wszystkie
środki formalne, którymi posługuje się Gibson, godne są celu, któremu służą, trudno jednak nie
przyznać, że obraz nie zatrzymuje uwagi widza na sobie ani na jego twórcach, ale kieruje ją ku
transcendencji. Świadczą o tym „owoce” filmu. W takim stopniu Pasja zasługuje na miano ikony,
w jakim skłania do adoracji Boga i - w konsekwencji - do przemiany własnego życia. Niektórzy
ludzie, dzieląc się wrażeniami po seansie, mówili o tym, że film uzmysłowił im rozmiar cierpienia
i doniosłość ofiary Chrystusa, że pogłębił zrozumienie treści modlitw i na nowo ożywił barwy
liturgii, wyblakłe od zbyt rutynowego, mało refleksyjnego powtarzania jej słów. Wielu księży
zaobserwowało liczniejsze przystępowanie wiernych do sakramentu pokuty po pojawieniu się Pasji
na ekranach kin. Przebudzenie religijne, którego doświadczyła po obejrzeniu filmu niemała liczba
widzów, poparte jest ich świadectwem. Na ile skutki tego przebudzenia okażą się trwałe, to już
osobna kwestia.
Również w wymiarze kulturowym reakcje społeczne towarzyszące Pasji budzą skojarzenia
z historią „świętych obrazów”. Zanim jeszcze film pojawił się na ekranach, pisano i mówiono
o niezwykłych wydarzeniach towarzyszących jego powstaniu, o tajemniczych zjawiskach atmosfe
rycznych, występujących podczas kręcenia filmu, na przykład o piorunie, który uderzył w krzyż, nie
czyniąc szkody, ale także o szczególnych przeżyciach osób pracujących na planie. Podobnie ikonom
towarzyszyły legendy (często poparte faktami) o związanych z nimi cudach - wystarczy przypom
nieć opowieść o ukazaniu się Matki Bożej Rafaelowi, gdy malował swoją słynną Madonnę, albo
0 oleju w cudowny sposób pojawiającym się na niektórych obrazach. Kiedy wyświetlano Pasję
w Stanach Zjednoczonych, agencje prasowe (m.in. Associated Press) donosiły o nawróconych
przestępcach: o mordercy z Teksasu i złodzieju z Arizony, a także o współsprawcy zamachów
bombowych w Norwegii w 1994 i 1995 roku, którzy po obejrzeniu filmu sami zgłosili się na policję,
aby ze skruchą powiadomić o swoich czynach. Na niejednym obrazie wiszą wota upamiętniające
niezwykłe konwersje.
Są i spektakularne analogie. Zorganizowane grupy parafian zmierzających do kina, często
z księdzem lub z siostrą zakonną, mogą przywodzić na myśl pielgrzymki do słynnych ikon. Wpisał
się w tę atmosferę pewien lubelski żebrak, który na czas projekcji Pasji opuszczał miejsce pod
pobliskim kościołem, by prosić o datki wychodzących z kina.
Kontynuując te skojarzenia, w dyskusjach wokół filmu Gibsona można dopatrzyć się pewnych
tendencji znanych z historii teologicznego sporu o ikony. Niektórzy przeciwnicy Pasji wyrażali
pogląd, iż nadużyciem jest próba przekładania na język filmu najważniejszych rozdziałów Ewan
gelii, gdyż prowadzi to do pomniejszenia nadprzyrodzonych treści objawionych. W ich wypowie
dziach zdają się pobrzmiewać echa ikonoklazmu. Wśród zwolenników filmu znaleźli się natomiast
1 tacy, których radykalne stanowisko niebezpiecznie zbliżało się do ikonolatrii. W środowisku
owych gorących obrońców obrazu Gibsona każdy, kto wyrażał krytyczne uwagi o filmie (np. że
wizerunek Sanhedrynu został przejaskrawiony bądź też że brak powściągliwości w ukazywaniu
okrucieństwa czyni film „nieprzezroczystym” i utrudnia skupienie uwagi na jego istocie), trakto
wany był jak obrazoburca.
Znaczący jest jednak fakt, że film poruszył zarówno ludzi bardzo prostych, jak i cenionych
intelektualistów (pisał o nim m.in. M. Novak). Ikona przemawia do wszystkich. Język obrazów jest
wszak podstawowy dla ludzkiego myślenia.
Obraz Gibsona nie mógłby jednak pretendować do miana ikony, gdyby nie jego estetyczne
piękno. Niewątpliwie to ono właśnie sprawia, że film ma tak dużą moc oddziaływania, a zawarte
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w nim przesłanie jest przekonujące. To dzięki sile artystycznego wyrazu porusza on struny wrażli
wości i znajduje oddźwięk w świadomości odbiorców o różnym poziomie intelektualnym i różnym
stopniu zaawansowania w obcowaniu z kulturą, bowiem „język piękna oddany na służbę wiary
zdolny jest dotrzeć do serca człowieka i umożliwić mu wewnętrzne poznanie Tego, którego ośmie
lamy się przedstawiać na obrazach”3, także w obrazie filmowym. Umęczone oblicze Chrystusa
(trudno w nim już rozpoznać twarz aktora) nie przestaje być piękne. Twórcy filmu nie dążyli do
oryginalności za wszelka cenę, jak to się często dzieje w dzisiejszej kulturze. Przeciwnie, również
w warstwie plastycznej odwołali się do asocjacji o charakterze uniwersalnym. Ten wizerunek
Jezusa wydaje się bliski: w jednych budzi skojarzenia z estetyką misteriów, innym przypomina
krucyfiksy oglądane w starych kościołach; ale nie tyko - na przykład dwa lata temu na wystawie
towarzyszącej Tygodniowi Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy można było oglądać prace
współczesnego malarza utrzymane w bardzo podobnej stylistyce.
Istnieją obrazy sakralne, które mają charakter przezroczystych znaków, jak obraz Jezusa
Miłosiernego. Kiedy św. Faustyna płakała nad niedostatkami pierwszej, wileńskiej wersji wizerun
ku, usłyszała głos Chrystusa: „nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce
Mojej”4. Są i inne, które właśnie przez swoje piękno pozwalają przekroczyć horyzont świata do
czesnego i budząc zachwyt - kierują ku rzeczywistości eschatologicznej. Zachwyt jest tym stanem
ludzkiego ducha, który łączy dziedzinę piękna stworzonego przez człowieka z pięknem, które
zbawia. Czy film może wzbudzać taki zachwyt? Zapewne tak. Jan Paweł II swoje wezwanie do
twórców, „aby na nowo odkryli głęboki wymiar duchowy i religijny sztuki” kieruje zarówno do
artystów „słowa pisanego i mówionego, teatru, muzyki i sztuk plastycznych”, jak i do twórców
wykorzystujących „najnowocześniejsze środki wyrazu”5. Będąc w pewnym sensie odpowiedzią na
ten apel, Pasja pozostaje przecież produkcją hollywoodzką, w niemałym stopniu podporządkowa
ną celom komercyjnym. Jeśli wsłuchać się w spory wokół niej, odnosi się wrażenie, że niejako
przerastają one rozmiary filmu, że są niewspółmierne do jego zalet i wad. Dlaczego tak się dzieje?
Oto po długiej nieobecności (lub obecności marginalnej) zaistniało na arenie kultury światowej
dzieło wizualne o wyraźnym charakterze religijnym. Nie pojawiło się w zaciszu kruchty, lecz
w pełnym świetle jupiterów - i znalazło powszechny oddźwięk. Dyskusja wokół obrazu Gibsona
to w istocie dyskusja o miejscu sztuki sakralnej w kulturze, o obecności w niej tego rodzaju sztuki
i o jej kształcie.
Największą bowiem zasługą Pasji jest - zdaniem piszącej te słowa - fakt, iż odsłoniła ona
tkwiącą głęboko w świadomości społecznej tęsknotę za ikoną, za dziełem sztuki, które „kieruje
nasz wzrok ku niewidzialnemu Innemu” . Może właśnie film Gibsona zapoczątkuje powrót do
galerii, teatrów i kin twórczości artystycznej będącej kontemplacją Niewidzialnego - twórczości,
która w dwudziestym wieku zepchnięta została na boczne, mocno zarośnięte ścieżki. Może zacznie
się spełniać „proroctwo” A. Malrauxa i wiek dwudziesty pierwszy - skoro jest - będzie wiekiem
kultury chrześcijańskiej.

3 J a n P a w e ł II, List Apostolski z okazji tysiąc dwusetnej rocznicy Soboru Nicejskiego II
Duodecimum Saeculum, „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 9(1988) nr 2, s. 23.
4 Dzienniczek Sługi Bożej S. M. Faustyny Kowalskiej, Zgromadzenie SS. Matki Bożej Miło
sierdzia, Kraków 1983, s. 132.
5 List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów, „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 20(1999)
nr 5-6, s. 10.
6 Duodecimum Saeculum, s. 23.
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DWUDZIESTY PIĄTY ROK PONTYFIKATU’
JANA PAWŁA II - 16 X 2002-15 X 2003

PAŹDZIERNIK
16 X

18 X
19 X

20 X

24 X

- Przesłanie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia Ludzkość wobec trage
dii głodu i niedożywienia (podpisano 13 X 2002).
- List z okazji III Zgromadzenia Generalnego Dzieła Maryi (Ruchu „Focolari”) Kontemplujcie życie Chrystusa oczami Maryi.
- List apostolski Rosarium Virginis Mariae do Biskupów, Duchowieństwa
i Wiernych o różańcu świętym.
- Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady
ds. Rodziny Rodzina chrześcijańska silna wiarą.
- Spotkanie z grupą brazylijskich biskupów przybyłych do Rzymu z wizytą
„ad limina”.
- Przemówienie do uczestników IV Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej
Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury Kościół potrzebuje sztuki, aby gło
sić orędzie Ewangelii.
- Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Wierni powołaniu misyjne
mu głosili Ewangelię całym życiem. Beatyfikowani: Daudi Okelo (ok.
1902-1918), Jildo Irwa (ok. 1906-1918), młodzi katechiści z północnej
Ugandy, ponieśli śmierć za wiarę; abp Andrzej Jacek Longhin (1863-1936), kapucyn, nazywany „biskupem katechizmu”; ks. Marek Antoni
Durando (1801-1880), Włoch, członek Zgromadzenia Księży Misjonarzy;
s. Maria od Męki Pańskiej - Helena Maria de Chappotin de Neuville
(1839-1904), Francuzka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Misjonarek Maryi; s. Liduina Meneguzzi (1901-1941), Włoszka ze Zgro
madzenia Sióstr św. Franciszka Salezego, pracowała na rzecz najuboższych
i cierpiących.
- Przesłanie do uczestników Szczytu na rzecz Pokoju, odbywającego się
w Asyżu pod hasłem „Ekonomia, ekologia, rozbrojenie”.
- Przemówienie do nowego ambasadora Węgier Zjednoczeni w służbie
wspólnemu dobru.

* Według „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 23(2002) nr 12; 24(2003); 25(2004) nry 1,2,3.
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- Homilia podczas Mszy świętej z okazji rozpoczęcia roku akademickiego na
uczelniach kościelnych Wzrastajcie w rozumieniu wiary i jej wymagań.
- Przemówienie do przedstawicieli Instytutu Nauk o Człowieku Zawsze
trzeba szanować godność osoby ludzkiej.
- Przemówienie do biskupów brazylijskich z regionu Nordest przybyłych
z wizytą „ad limina”.
- Przemówienie do prezydenta Słowacji Kościół chce pełnić swą misję dla
dobra narodu.
- Przemówienie do alumnów i wychowawców „Collegium Germanicum et
Hungaricum” Bądźcie świętymi kapłanami.
- Przemówienie do uczestników VII Sesji Publicznej Akademii Papieskich
Maryja prowadzi nas do Chrystusa.
- Przesłanie do uczestników kapituły generalnej Zgromadzenia Misjonarzy
z Mariannhill.
- Przemówienie do delegacji władz miejskich Rzymu „ Civis romanus sum jestem Rzymianinem(t Uroczystość nadania Papieżowi honorowego oby
watelstwa Rzymu.
- Przemówienie do nowego ambasadora Belgii Integracja europejska na
fundamencie wspólnych wartości.
LISTOPAD

5X1

- Przemówienie do członków Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych
Kongresów Eucharystycznych Eucharystia źródłem jedności Kościoła.
7X1
- Przemówienie do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską
Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Świadkowie miłości Dobrego
Pasterza.
8X1 - Przemówienie podczas spotkania z zarządem Centrum Kultury im. Jana
Pawła II w Waszyngtonie.
- Przemówienie do uczestniczek kapituły generalnej Zgromadzenia Córek
Maryi Wspomożycielki.
9X1 - Przemówienie do uczestników konferencji na temat mediów i kultury,
zorganizowanej przez Episkopat Włoch Nowe środki przekazu w służbie
nowej ewangelizacji.
- Przesłanie do uczestników odbywającej się w Rzymie międzynarodowej
Konferencji Katolickiego Bractwa Stowarzyszeń i Wspólnot Odnowy Cha
ryzmatycznej .
- Przesłanie do uczestników kongresu, który odbył się w Ennie na Sycylii
pod hasłem „Duchowość i zaangażowanie świeckich w działalność chary
tatywną są podstawą sprawiedliwości i prawdziwego rozwoju ludzkości”.
11X1 - Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Aka
demii Nauk Odkrywać zdumiewającą prawdę o człowieku i świecie.
13X1 - Spotkanie z uczestniczkami kapituły generalnej Zgromadzenia Służebnic
Maryi Posługujących Chorym.
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14 XI - Przemówienie do włoskich parlamentarzystów Chrześcijańskie powołanie
Włoch i Europy.
16 XI - Przemówienie do biskupów brazylijskich z regionu Leste I przybyłych
z wizytą „ad limina”.
19 XI - Przesłanie do Konferencji Episkopatu Włoch Umacniajcie odpowiedzial
ność za wspólne dobro narodu (podpisano 15 XI 2002).
21 XI - Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji dla Kościołów
Wschodnich Mimo trudności postępujcie obraną drogą.
22 XI - Przesłanie do uczestników kapituły generalnej Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich.
- Przemówienie do nowego ambasadora Haiti.
23 XI - Orędzie na XL Światowy Dzień Modlitw o Powołania Powołani do służe
nia na wzór Chrystusa (podpisano 16 X 2002).
- Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady
ds. Świeckich Bądźcie świadomi waszej misji uczniów Chrystusa.
26 XI - Przemówienie do biskupów brazylijskich przybyłych z wizytą „ad limina”.
29 XI - Przemówienie do profesorów i studentów Papieskiego Uniwersytetu „Urbanianum” Całe wasze życie winien ożywiać duch misyjny.
30 XI - Przesłanie do patriarchy Bartłomieja I Dążmy do zjednoczenia naszych
Kościołów w wierze (podpisano 25 XI 2002).
- Przemówienie do nowego ambasadora Bośni i Hercegowiny.

GRUDZIEŃ
2 XH - Orędzie na Światowy Dzień Migranta 2003 r. Przeciw przejawom rasizmu,
ksenofobii i skrajnego nacjonalizmu (podpisano 24 X 2002).
5 XO - Przemówienie do uczestników konferencji na temat „Globalizacja a uni
wersytet katolicki” W waszej pracy naukowej czerpcie światło z wiary.
6 XII - Przemówienie do członków Międzynarodowej Katolickiej Unii Pracy Szu
kać prawdy i ją przekazywać.
7 Xn - Przemówienie do pielgrzymów z archidiecezji krakowskiej Niech wasza
wiara owocuje miłością.
8 XII - Modlitwa na placu Hiszpańskim Módl się, o Matko, za nas wszystkich.
10 XII - Przesłanie do uczestników sympozjum zorganizowanego z okazji 50. rocz
nicy ustanowienia stałej misji Stolicy Apostolskiej przy UNESCO W służ
bie dobra całej rodziny ludzkiej (podpisano 25 XI 2002).
- Przemówienie do biskupów brazylijskich przybyłych z wizytą „ad limina”.
- Homilia podczas Mszy świętej dla środowisk akademickich Rzymu Bóg
staje się człowiekiem, aby człowieka zbawić.
13 XII - Przemówienia do nowych ambasadorów: Jamajki, Norwegii, Sierra Leone,
Indii, Ghany, Ruandy, Madagaskaru, którzy złożyli listy uwierzytelniające.
14 XII - Przemówienie do przedstawicieli Federacji Chrześcijańskich Organizacji
Służby Międzynarodowej (FOCSIY) Miłość Boga i człowieka najważniej
sza
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Złożenie listów uwierzytelniających przez nowego ambasadora Słowacji.
Przesłanie do uczestniczek kapituły generalnej Zgromadzenia Córek św.
Anny.
Przemówienie podczas spotkania z kardynałami, biskupami i pracownika
mi Kurii Rzymskiej Z Maryją kontemplujemy oblicze Chrystusa.
Homilia podczas Pasterki w Bazylice św. Piotra Dziewica wydaje na świat
Mesjasza.
Orędzie „Urbi et Orbi” Narodzenie Jezusa tajemnicą radości, miłości i po
koju.
Homilia podczas uroczystych Nieszporów na zakończenie 2002 r. W Tobie,
Panie, jest nasza nadzieja.
2003

STYCZEŃ
II

61
71
I

I

I

121

131
141
161
201

221

231

Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2003 r. Encyklika
„Pacem in terris” - nieustanne zobowiązanie (podpisano 8 XII 2002).
Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi Pokój jest najcenniejszym dobrem.
Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Objawienia Pańskiego i kon
sekracja dwunastu nowych biskupów Ukazujcie ludziom piękno Ewangelii.
Orędzie na Wielki Post 2003 r. „ Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli
w braniu”.
Przesłanie z okazji 160. rocznicy powstania Papieskiego Dzieła Dziecięc
twa Misyjnego Odmawiajcie różaniec misyjny w intencji pokoju i ewange
lizacji świata (podpisano 6 1 2003).
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2003 r. Maryja i misja Kościoła w Ro
ku Różańca.
Homilia podczas Mszy świętej i udzielenie sakramentu chrztu dzieciom
Prowadźcie wasze dzieci do świętości.
Przemówienie do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy
Apostolskiej „Nie” śmierci, egoizmowi i wojnie! „Tak” życiu i pokojowi!
List gratulacyjny do Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano z okazji 25.
rocznicy święceń biskupich (podpisano 6 I 2003).
Przemówienie do przedstawicieli władz administracyjnych Rzymu i regio
nu Lacjum.
Przemówienie do przedstawicieli międzynarodowego ruchu rodzin kato
lickich „Eąuipes Notre-Dame” (Wspólnoty Matki Bożej) Eucharystia
źródłem siły dla małżonków i rodziców.
Katecheza wygłoszona podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
Skarb w naczyniach glinianych.
Przesłanie do grupy brazylijskich biskupów z regionu SSo Paulo przyby
łych z wizytą „ad limina”.
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- Orędzie na XXXVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
2003 r. Środki społecznego przekazu w służbie prawdziwego pokoju
w świetle encykliki „Pacem in terris”.
- Przemówienie do uczestników sympozjum Papieskiej Rady ds. Tekstów
Prawnych Fundament teologiczny norm prawnych.
- Przemówienie do uczestników IV Światowego Spotkania Rodzin w Manili
na Filipinach Uczyńcie z waszej rodziny kartę Ewangelii.
- Homilia podczas Nieszporów na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan w bazylice św. Pawła za Murami Idźmy dalej odważnie i cier
pliwie, ufni w moc Ducha.
- Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej Wymiar nadprzy
rodzony związku małżeńskiego.
LUTY

in
4n

6n
7n
8D

io n

lin

13 n

14 n

15 n
17 n
19 n

- Homilia podczas Mszy świętej z okazji obchodów Dnia Życia Konsekro
wanego Wolni, aby kochać, wolni, aby służyć.
- Orędzie na XI Światowy Dzień Chorego 2003 r. Chrystus przemienia cier
pienie w źródło łaski i życia (podpisano 2 II2003).
- Przemówienie do delegacji Prawosławnego Patriarchatu Serbii Oczyszcze
nie pamięci, przebaczenie, współpraca.
- Przemówienie do grupy brazylijskich biskupów przybyłych z wizytą „ad
limina”.
- Przemówienie do uczestników kongresu z okazji 35. rocznicy powstania
Wspólnoty św. Idziego W świecie nienawiści i przemocy głośmy „Ewange
lię pokoju ”.
- Przemówienie do biskupów z Białorusi przybyłych z wizytą „ad limina*’ Ku
odrodzeniu waszego Kościoła.
- Przemówienie do chorych z okazji XI Światowego Dnia Chorego Różaniec
waszą modlitwą.
- Przemówienie do bernardynów z Polski i Ukrainy Idźcie śladami św. Fran
ciszka.
- Przemówienie do głównego rabina Rzymu Na drodze budowania wzajem
nego zaufania.
- Przemówienie do biskupów - przyjaciół Ruchu „Focolari” Jedność koś
cielna i powszechne braterstwo.
- Przesłanie do arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodoulosa Europa nie
może zagubić chrześcijańskiego bogactwa (podpisano 8 II 2003).
- Przemówienie do biskupów przybyłych z wizytą „ad limina” z Gwinei
Równikowej, z Gwinei oraz z Gabonu, Liberii i Sierra Leone.
- Przemówienie do uczestniczek kapituły generalnej Córek Najświętszej
Maryi Panny delFOrto.
- Przesłanie do asystentów Włoskiej Akcji Katolickiej Rola Akcji Katolickiej
w parafii.
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- Przesłanie z okazji 25. rocznicy powstania Międzynarodowego Funduszu
Rozwoju Rolnictwa (IFAD) Wszelkimi siłami walczcie z nędzą i głodem.
- Przemówienie do delegacji międzyreligijnej z Indonezji Umacniajmy po
rozumienie i więzi miłości.
- Przemówienie do Krajowej Federacji Kawalerów Orderu Pracy we Wło
szech Bądźcie obrońcami człowieka i jego praw.
- List z okazji kapituły generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości
Nieście miłość Chrystusa do ludzi ubogich (podpisano 3 II 2003).
I Przemówienie do biskupów z Afryki Północnej (Algierii, Libii, Maroka
i Tunezji) przybyłych do Rzymu z wizytą „ad limina”.
- Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akade
mii „Pro Vita” Badania biomedyczne w świetle rozumu i wiary.
- Przesłanie do nowego arcybiskupa Canterbury Rowana Williamsa Duch
Święty wzywa nas do jedności (podpisano 13 II 2003).
MARZEC

- Przemówienie do alumnów seminarium rzymskiego W szkole Maryi uczcie
się zawierzać wszystko Bogu.
- Przemówienie do katolickich biskupów Rumunii przybyłych z wizytą „ad
limina”.
4m
- Przemówienie do szkockich biskupów przybyłych z wizytą „ad limina”.
5 III - Homilia podczas Mszy świętej w bazylice św. Sabiny Potrzebne jest nawró
cenie do miłości.
6 HI - Przemówienie do duchowieństwa diecezji rzymskiej Być kapłanami wed
ług Serca Chrystusa.
7 Ol - List do kard. Josepha Ratzingera Kompendium Katechizmu Kościoła ka
tolickiego (podpisano 2 II 2003).
II m - Orędzie na XVIII Światowy Dzień Młodzieży 2003 r. „Oto Matka twoja”
(J 19, 27) (podpisano 8 III 2003).
15 m - Przemówienie do uczestników Europejskiego Dnia Akademickiego Bu
dujcie nową Europę z Chrystusem.
22 III - Przemówienie do pracowników włoskiej telewizji katolickiej „Telepace”
Głoście prawdę o Bogu i człowieku w Kościele i świecie.
- Przemówienie do przedstawicieli Światowego Instytutu Fenomenologii
w Hanoverze (USA) Fascynująca przygoda.
23 HI - Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Świętość jest możliwa dla
każdego. Beatyfikowani: ks. Piotr Bonhomme (1803-1861), francuski ka
płan, opiekun głuchoniemych, założył Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej
z Kalwarii; dwie hiszpańskie zakonnice - prekursorki duszpasterstwa śro
dowisk robotniczych: s. Maria Dolores Rodrfguez Sopeńa (1848-1918),
założyła Ruch Świeckich Sopena, zgromadzenia zakonne pod nazwą In
stytut Katechetyczny Dolores Sopeńa oraz Dzieło Społeczne i Kulturalne
Im
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Sopena, s. Janina Maria Condesa Lluch (1862-1916), założycielka Zgro
madzenia Zakonnego Służebnic Maryi Niepokalanej; s. Maria Charitas
Brader (1860-1943), szwajcarska misjonarka, zakładała szkoły i instytuty,
założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszek Maryi Niepokalanej; Włady
sław Batthyany-Strattmann (1870-1931), węgierski lekarz i ojciec rodziny,
bezpłatnie leczył ubogich, zbudował dwa szpitale.
Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady
ds. Środków Społecznego Przekazu Głosić prawdę i umacniać solidarność.
Przesłanie do kapelanów wojskowych Do pokoju prowadzi jedynie miłość
(podpisano 24 III 2003).
Przemówienie do uczestników kursu zorganizowanego przez Penitencjarię
Apostolską O godne i owocne sprawowanie sakramentu pokuty.
Przemówienie do biskupów indonezyjskich przybyłych z wizytą „ad limina”.

KWIECIEŃ
5 IV
10IV
11IV
13 IV

14 IV
17 IV

18IV
19 IV
2 0 IV
2 1 IV
2 4 IV
26 IV

- Przemówienie do biskupów z krajów skandynawskich przybyłych z wizytą
„ad limina”.
- Przemówienie do młodzieży Rzymu i z regionu Lacjum Otwórzcie Maryi
drzwi waszego życia.
- Przemówienie do uczestniczek kapituły generalnej Zgromadzenia Sióstr
Ubogich św. Katarzyny ze Sieny.
- Homilia podczas Mszy świętej w Niedzielę Palmową i obchody XVIII
Światowego Dnia Młodzieży Król prawdy, wolności, sprawiedliwości i mi
łości.
- Przemówienie do uczestników Kongresu UNIV 2003 Jak budować pokój?
- Homilia podczas Mszy świętej Krzyżma w Wielki Czwartek Bądźcie wier
nymi szafarzami Bożych tajemnic.
- Homilia podczas Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek
Eucharystia tajemnicą wiary.
- Encyklika Ecclesia de Eucharistia do Biskupów, do Kapłanów i Diakonów,
do Zakonników i Zakonnic, do Katolików świeckich oraz do wszystkich
Ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła.
- Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek Drzewo
Krzyża.
- Homilia podczas Wigilii Paschalnej Chrystus naprawdę zmartwychwstał.
- Orędzie Wielkanocne „Urbi et Orbi” Niech zapanuje pokój w Iraku, Zie
mi Świętej i na całym świecie.
- Rozważanie przed modlitwą „Regina caeli” w Poniedziałek Wielkanocny
Radość paschalna.
- Homilia podczas Mszy świętej za duszę śp. kard. Aurelia Sabattaniego.
- Przemówienie do przedstawicieli Akcji Katolickiej w Polsce Jesteście da
rem dla Kościoła.
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27 IV - Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Byli „znakami” miłosier
dzia Bożego. Beatyfikowani Włosi: Jakub Alberione (1884-1971), kapłan,
apostoł środków społecznego przekazu, dziennikarz i wydawca, założyciel
10 zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich tworzących Rodzinę
Paulińską; Marek z Aviano (1631-1699), wybitny kaznodzieja, doradca
i kapelan monarchów siedemnastowiecznej Europy, m.in. Jana III Sobie
skiego; s. Maria Krystyna Brando (1856-1906), założycielka Zgromadzenia
Sióstr Ofiar Wynagradzających Jezusowi w Najświętszym Sakramencie;
s. Eugenia Ravasco (1845-1900), założycielka Zgromadzenia Córek Naj
świętszych Serc Jezusa i Maryi, zakładała szkoły, oratoria i stowarzyszenia;
s. Maria Dominika Mantovani (1862-1934), założyła Zgromadzenie Ma
łych Sióstr Świętej Rodziny; s. Julia Salzano (1846-1929), założyła Zgro
madzenie Sióstr Katechetek od Najświętszego Serca.
28IV - Przemówienie do nowego ambasadora Republiki Czeskiej Kościół w służ
bie narodów Europy.
29 IV - Przemówienie do członków Papieskiej Komisji Biblijnej Słowo Boże daje
odpowiedź na problemy ludzkości.
- Przesłanie do uczestników kapituły generalnej zakonu karmelitów bosych.

MAJ
2V

- Przemówienie do uczestników IX Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii
Nauk Społecznych Globalizacja a dobro całej rodziny ludzkiej.
3-4 V - Podróż apostolska do Hiszpanii.
3V
- Madryt: Przemówienie powitalne na lotnisku Pokój tobie, Hiszpanio!
- Madryt: Słowo powitalne i przemówienie podczas spotkania z młodzieżą
na lotnisku wojskowym Maryja waszą Matką i wzorem życia.
4V
- Madryt: Homilia podczas Mszy świętej kanonizacyjnej Świadkowie zmar
twychwstałego Chrystusa. Kanonizowani Hiszpanie: ks. Piotr Poveda Castroverde (1874-1936), założył Instytut Terezjański, poniósł śmierć męczeń
ską; s. Genowefa Torres Morales (1870-1956), założyła zgromadzenie o na
zwie „Córki Najświętszego Serca Jezusa i Świętych Aniołów”, zakładała
domy dla samotnych kobiet; s. Maria Maravillas od Jezusa (1891-1974),
karmelitanka, doprowadziła do powstania nowych klasztorów zakonu karmelitańskiego; s. Aniela od Krzyża (1864-1932), założyła Towarzystwo
Sióstr od Krzyża; o. Józef Maria Rubio y Peralta SJ (1864-1929), ksiądz
diecezjalny, a następnie jezuita, zakładał szkoły.
- Madryt: Rozważanie przed modlitwą „Regina caeli” Ewangelizacja waszą
misją.
7V
- Audiencja generalna po podróży Wnieście duchowy wkład w budowę no
wej Europy.
8V
- List z okazji 750-lecia kanonizacji św. Stanisława Biskupa.
- Przemówienie do uczestników spotkania na temat „Kapłani a katecheza
w Europie” Wiara chrześcijańska dziedzictwem Europy.
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11 V
13 V
15 V

16 V
17 V

18 V

19 V

22 V

23 V
24 V
26 V
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- Przemówienie do uczestników sympozjum „Kościół w służbie człowieka”
zorganizowanego z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II W poszuki
waniu prawdy o człowieku.
- Homilia podczas Mszy świętej ze święceniami kapłańskimi Naśladujcie
przykład Dobrego Pasterza.
- Obchody XL Światowego Dnia Modlitw o Powołania.
- Przemówienie do biskupów z Indii przybyłych z wizytą „ad limina”.
- Przemówienia do nowych ambasadorów: Australii, Zimbabwe, Syrii, Try
nidadu, Tobago, Etiopii, Łotwy, Fidżi, Burundi, Gruzji, Vanuatu, Mołda
wii, Pakistanu, którzy złożyli listy uwierzytelniające.
- Przemówienie do studentów Papieskiej Akademii Kościelnej Świętość ży
cia najważniejsza.
- Przemówienie podczas spotkania z dyrektorami krajowymi Papieskich
Dzieł Misyjnych W trosce o wszystkie Kościoły.
- Uroczystość nadania Ojcu Świętemu doktoratu honoris causa Uniwersy
tetu La Sapienza w Rzymie.
- Przemówienie z okazji uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uni
wersytetu La Sapienza Misją Papieża jest obrona praw człowieka.
- Homilia podczas Mszy świętej kanonizacyjnej Kto trwa w Chrystusie,
przynosi owoc obfity. Kanonizowani: Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskie
go, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowe
go; s. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; dwie Włoszki: s. Maria
De Mattias (1805-1866), założycielka Zgromadzenia Sióstr Adoratorek
Krwi Chrystusa, szerzyła kult Najświętszej Krwi Jezusa, oraz s. Wirginia
Centurione Bracelli (1587-1651), założycielka Zgromadzenia Sióstr
Matki Boskiej Schronienia na Górze Kalwarii i Córek Matki Boskiej
z Góry Kalwarii.
- Przemówienie podczas spotkania z narodową pielgrzymką Polaków przy
byłych do Rzymu z okazji kanonizacji dwojga rodaków i 25-lecia pontyfi
katu Ojca Świętego Wdzięczność dla Boga za ten czas łaski.
- Przemówienie do członków zarządu włoskiego Ruchu Obrony Życia Nie
ma pokoju bez poszanowania życia.
- Przemówienie do przedstawicieli międzynarodowych organizacji żydow
skich Jesteśmy zobowiązani do współpracy.
- Przemówienie do grupy biskupów z Indii, którzy przybyli do Rzymu z wi
zytą „ad limina”.
- Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds.
Ewangelizacji Narodów Praca misyjna wymaga przygotowania.
- Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami Zgromadzenia Mi
sjonarzy Ducha Świętego.
- Przemówienie do delegacji bułgarskiego Kościoła prawosławnego Idźmy
śladami świętych Cyryla i Metodego.
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Przemówienie do nowego ambasadora Japonii, który złożył listy uwierzy
telniające.
CZERWIEC

2 VI

3 VI
4 VI
5-9 VI
5 VI
6 VI

7 VI
8 VI

9 VI

10 VI
U VI
12 VI
13 VI
14 VI
16 VI
17 VI

19 VI

Przesłanie do patriarchy Bartłomieja I z okazji V sympozjum poświęco
nego religii, nauce i środowisku Morze Bałtyckie - wspólne dziedzictwo,
wspólna odpowiedzialność (podpisano 27 V 2003).
Przemówienie do nowego ambasadora Izraela, który złożył listy uwierzy
telniające Narody mają prawo do życia w bezpieczeństwie.
Przemówienie do grupy biskupów z Indii przybyłych z wizytą „ad limina”.
Przesłanie do przełożonego generalnego Braci Mniejszych w związku z od
bywającą się w Asyżu ich kapitułą generalną.
Podróż apostolska do Chorwacji.
Krk: Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na lotnisku Naród trze
ba budować na trwałych wartościach.
Dubrownik: Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Kobiety, bądź
cie wierne swemu powołaniu. Beatyfikacja s. Marii od Jezusa Ukrzyżowa
nego Petković (1892-1966), założyła Zgromadzenie Córek Miłosierdzia
Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka.
Osijek: Homilia podczas Mszy świętej na lotnisku Wszyscy są wezwani do
apostolstwa.
Rijeka: Homilia podczas Eucharystii dla rodzin Wielka wartość rodziny dla
Kościoła i społeczeństwa.
Rijeka: Rozważanie przed modlitwą „Regina caeli” Matka Kościoła jest
z wami.
Zadar: Homilia podczas Liturgii Godzin na placu Forum Matka Kościoła
uczy nas apostolstwa.
Zadar: Krótkie przemówienie na zakończenie Liturgii Godzin Dziękuję ci,
Chorwacjo.
Przemówienie do uczestników kapituły generalnej Zgromadzenia Księży
Najświętszego Serca Jezusowego.
Audiencja generalna po podróży Po raz setny na drogach świata i narodów.
Przemówienie do dziennikarzy-watykanistów z okazji 100. zagranicznej
podróży apostolskiej Na drogach ludzi i narodów.
Przemówienie do przewodniczących europejskich Komisji Episkopatów
ds. Rodziny i Życia Brońmy rodziny i jej słusznych praw.
Przemówienie podczas spotkania z dziećmi należącymi do Papieskiego
Dzieła Dziecięctwa Misyjnego Mali misjonarze Jezusa.
Przemówienie do kapituły generalnej zakonu franciszkanów.
Przemówienie do biskupów z Burkina Faso i Nigru przybyłych z wizytą
„ad limina”.
Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa Kościół żyje Eucharystią.
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22 VI - Podróż apostolska do Bośni i Hercegowiny (jednodniowa).
- Banja Luka: Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na lotnisku Nie
poddawajcie się zniechęceniu.
- Banja Luka: Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Ku pojedna
niu, braterstwu i solidarności. Beatyfikacja Iwana Merza (1896-1928), za
łożył związek Orła Chorwackiego, był pionierem ruchu liturgicznego
w Chorwacji.
- Banja Luka: Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” Maryja waszą
Orędowniczką.
- Banja Luka: Krótkie przemówienie pożegnalne Papież nosi was w sercu.
25 VI - Audiencja generalna po podróży W duchu przebaczenia.
26 VI - Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Zgromadzenia Dzieł Pomo
cy Katolickim Kościołom Wschodnim (ROACO) O pomoc dla chrześcijan
na Wschodzie.
- Orędzie na XXIV Światowy Dzień Turystyki 2003 r. Turystyka jako na
rzędzie walki z ubóstwem oraz źródło pracy i ładu społecznego (podpisano
11 V I2003).
- Przemówienie do biskupów z Indii przybyłych z wizytą „ad limina”.
27 VI - Przemówienie do księży zrzeszonych w Apostolskiej Unii Duchowieństwa.
28 VI - Przemówienie do delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopo
la Rozwijamy dialog prawdy i miłości.
- Homilia podczas Nieszporów Europo, nie zapominaj swojej historii!
- Posynodalna Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa do Biskupów, do
Kapłanów i Diakonów, do Zakonników i Zakonnic oraz do wszystkich
Wiernych w Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei
dla Europy.
29 VI - Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Świętych Apostołów Piotra
i Pawła Służmy jedności uczniów Chrystusa. Ojciec Święty nałożył paliusze
czterdziestu arcybiskupom metropolitom.
LIPIEC

i vn
3vn
4 vn
5 vn

- Przemówienie do nowego ambasadora Libii, który złożył listy uwierzytel
niające.
- Przemówienie do grupy biskupów ze wschodnich regionów Indii przyby
łych z wizytą „ad limina”.
- Przesłanie do nowego ambasadora Korei Południowej, który złożył listy
uwierzytelniające.
- Przesłanie do ambasadora Cypru, który złożył listy uwierzytelniające.
- Przemówienie podczas uroczystości wręczenia nagrody Instytutu im. Paw
ła VI francuskiemu filozofowi Paulowi Ricoeurowi Pamięć o Pawle VI
zawsze żywa.
- Przesłanie z okazji 10. rocznicy powstania Fundacji „Centesimus annus Pro Pontifice” Trzy istotne prawdy.
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1 VH - Przesłanie do uczestników XVII sesji plenarnej „Caritas Intemationalis”
0 braterskie dzielenie się dobrami (podpisano 4 VII 2003).
9 VU - Przesłanie w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu (podpisano
7 VII 2003).
1 1 VH - Przesłanie skierowane do uczestników kapituły generalnej zakonu pija
rów.
19 VII - Przemówienie do uczestników sympozjum „Uniwersytet i Kościół w Euro
pie” Pamięć historyczna jest niezbędna.

SIERPIEŃ

2 vm - List do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce
4 v ra 7 vm -

u vm27 VIII29 VIII30 v m -

Dajcie poznać światu miłość Serca Jezusa.
Przesłanie do uczestników krajowego zlotu włoskich skautów Budujcie
braterstwo wśród narodów Europy (podpisano 2 VIII 2003).
Przesłanie do uczestników seminarium na temat „Czas - Wierność - Nie
skończoność” O wielką solidarność ducha.
Przesłanie w związku z 750. rocznicą śmierci św. Klary Na drodze pełnego
1autentycznego doświadczenia Boga (podpisano 9 VIII 2003).
Przesłanie do uczestniczek kapituły generalnej Instytutu Sióstr Urszulanek
od Maryi Niepokalanej.
Przesłanie do kard. Crescenzia Sepego Znak nadziei dla Kościoła w Mon
golii (podpisano 22 VIII 2003).
Przemówienie do egipskich biskupów przybyłych z wizytą „ad limina”.
WRZESIEŃ

6 IX
8 IX

- Przemówienia do biskupów z Indii przybyłych z wizytą „ad limina”.
- Przesłanie z okazji XVII międzynarodowego spotkania poświęconego
modlitwie o pokój w Akwizgranie Budujemy świat bez wojen (podpisano
5 IX 2003).
- Złożenie listów uwierzytelniających przez nowego ambasadora Boliwii.
- Przesłanie do uczestników kapituły generalnej zgromadzenia klaretynów.
1 3 IX - Przesłanie do uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Włoskiej Akcji
Katolickiej Szkoła duchowości i apostolatu dla wiernych świeckich (pod
pisano 8 IX 2003).
11-14 IX - Podróż apostolska do Słowacji.
1 1 IX - Bratysława: Przemówienie powitalne na lotnisku Trwałe wartości są praw
dziwym bogactwem.
- Tmawa: Przemówienie w katedrze św. Jana Chrzciciela Żyjcie w obecności
Boga.
1 2 IX - Bańska Bystrzyca: Homilia podczas Mszy świętej na placu Słowackiego
Powstania Narodowego Potrzeba wychowania do wolności.
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14IX

17IX
19IX
20IX

25IX
28IX
29IX
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- Bańska Bystrzyca: Przesłanie do Konferencji Episkopatu Słowacji Liczcie
zawsze na pomoc łaski Pana.
- Bańska Bystrzyca: Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego Aby
świat uwierzył.
- Rożniawa: Homilia podczas Mszy świętej Bądźcie dobrą i urodzajną glebą.
- Bratysława: Homilia podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Krzyż był dla
nich mocą i nadzieją. Beatyfikowani męczennicy z okresu prześladowań
komunistycznych: greckokatolicki bp Wasyl Hopko (1904-1976), s. Zdenka Schelingova (1916-1955).
- Bratysława: Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” Z Matką Jezusa
przez życie.
- Bratysława: Przemówienie na zakończenie Mszy świętej beatyfikacyjnej
Słowacjo«, niech Bóg ci błogosławi!
- Audiencja generalna po podróży Naród wierny Chrystusowi i Kościołowi.
- Przemówienie do grupy kapłanów z greckiego Kościoła prawosławnego
Umacniajmy ewangeliczne więzi.
- Przemówienie do biskupów ugandyjskich przybyłych z wizytą „ad limina”.
- Przesłanie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego
na temat „Humanizm chrześcijański w trzecim tysiącleciu” Chrystus jest
prawdziwą drogą człowieka (podpisano 20 IX 2003).
- Przemówienie do biskupów filipińskich przybyłych z wizytą „ad limina”.
- Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. Zapowiedź zwołania Zwy
czajnego Konsystorza Publicznego na dzień 21 X z okazji 25. rocznicy
swojego pontyfikatu Powierzam Maryi ich nową misję w Kościele.
- Przemówienie do uczestników kapituły generalnej norbertynów.
PAŹDZIERNIK

3X
4X
5X

7X

- Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami kapituły generalnej Zgro
madzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści).
- Przemówienie do prymasa Wspólnoty anglikańskiej Świat potrzebuje naszej jedności.
- Homilia podczas Mszy świętej kanonizacyjnej Głosili Ewangelię Chrystusa
wielu narodom. Kanonizowani: bp Daniel Comboni (1831-1881), założy
ciel Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego i Sióstr
Kombonianek Misjonarek Czarnego Lądu, misjonarz w Afryce; ks. Ar
nold Janssen (1837-1909), założyciel trzech zgromadzeń zakonnych: Zgro
madzenia Słowa Bożego, Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Służebnic Du
cha Świętego i Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wie
czystej Adoracji; ks. Józef Freinademetz (1852-1908), jeden z pierwszych
werbistów, misjonarz w Chinach.
- Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” Śladami nowych świętych.
- Pielgrzymka do sanktuarium w Pompejach na zakończenie Roku Różańca
Kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa.
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- Przesłanie do uczestników Kongresu Katolików Świeckich Europy
Wschodniej zorganizowanego w Kijowie Byli świadkami Chrystusa dzisiaj
(podpisano 4 X 2003).
- Przemówienie do grupy biskupów filipińskich przybyłych z wizytą „ad
limina”.
- Przemówienie do uczestników zgromadzenia parlamentarnego Organiza
cji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Wolność religijna warunkiem
bezpieczeństwa.
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XV (1992) 1.1, ss. 2147
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XVI (1993) t. 2,: ss. 1725
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XXI (1998) 1.1, ss. 1669
XXI (1998) t. 2, ss. 1483
XXII (1999) 1.1, ss. 1660
XXII (1999) t. 2, ss. 1396
XXIII (2000) 1.1, ss. 1415
XXIII (2000) t. 2, ss. 1463
XXIV (2001) t. 1, ss. 1607.

NP I - J a n P a we ł II, NcWĘzanie papieskie, I (1978), Poznań-Warszawa 1987,
ss,, 220.
NP II, 1 - Jan Pa we ł II, Nauczanie papieskie, II (1979) t. 1, Poznań 1990,
ss; 793.
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Pa we ł II, Nauczanie papieskie, VII (1984) 1.1, Poznań 2001,

ORpol. - „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 1(1980) -

1978

1. Informacja na usługach prawdy (Przemówienie podczas spotkania z dzienni
karzami, 21 X), NP I, s. 11-13; toż: Uinformazione al servizio della veri(a, IGP I,
s. 31-35.
2. Człowiek obrazem Boga (Audiencja generalna, 6 XII), NP I, s. 129-131; toż:
Preparatevi alla vita eon serieta ed impegno, IGP I, s. 289-292.
3. Inteligencja i poszukiwanie naukowe w służbie dla Boga i dla człowieka (Prze
mówienie do pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego
Serca, 8 XII), NP I, s. 135-139; toż: Vintelligenza e la ricerca al. servizio di Dio e
deWuomo, IGP I, s. 297-304.
4. Wymiar etyczny w życiu człowieka (Audiencja generalna, 20 XII), NP I, s. 168-170; toż: La dimensione etica nella vita deWuomo, IGP I, s. 369-374.
5. Boże Narodzenie - świętem człowieka (Orędzie „Urbi et orbi”, 25 XII), NP I,
s. 194-196; toż: Natale, festa deWuomo, IGP I, s. 419-425.
6. Zobowiązanie wobec prawdy, świętości i przyjaźni (Przemówienie do człon
ków włoskiej Akcji Katolickiej, 30 XII), NP I, s. 207-210; toż: Impegno per la verita, la
santita e lamicizia, IGP I, s. 446-452.
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7. Mieć odwagę proroków i ewangeliczną roztropność pasterzy (Przemówienie
inauguracyjne III Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej, Puebla
de Los Angeles, 281), NP II, 1, s. 83-95; toż: Audacia di Profeti eprudenza evangelica
di Pastori, IGP II, 1, s. 188-211 [tekst w języku hiszpańskim], s. 212-230 [tekst w ję
zyku włoskim].
8. Wyzwolenie rodzi się z prawdy Chrystusowej (Audiencja generalna, 21II), NP
II, 1, s. 173-175; toż: La liberazione nasce dalia verita di Cristo, IGP II, 1, s. 428-431.
9. Przez pokutę człowiek odnajduje prawdę wewnętrzną (Audiencja generalna,
28II), NP II, 1, s. 194-196; toż: Con la penitenza luom o ritrova la verita interiore, IGP
II, 1, s. 475-478.
10. Encyklika [...] Redemptor hominis (15 III), NP II, 1, s. 231-267; toż: Redemptor hominis IGP II, 1, s. 550-609 [tekst w języku łacińskim], s. 610-660 [tekst w języku
włoskim].
11. Krzyż - najważniejsza katedra prawdy Bożej i ludzkiej (Przemówienie do
młodzieży akademickiej, 5 IV), NP II, 1, s. 337-341; toż: La Crocet suprema cattedra
della verita di Dio e delluomo, IGP II, 1, s. 802-810.
12. Konstytucja apostolska Sapientia Christiana o uniwersytetach i wydziałach
kościelnych (25 V), NP II, 1, s. 533-549; toż: Sapientia Christiana, IGP II, 1, s. 1218-1246 [tekst w języku łacińskim], s. 1268-1292 [tekst w języku włoskim].
13. Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego (Częstochowa, 6 VI), NP II, 1, s. 666-669.
14. Badanie świata dla poznania człowieka (Przemówienie do grupy naukowców,
28 IX), NP II, 2, s. 199-201; toż: Studiare il mondo per conoscere l’uomo> IGP II, 2,
s. 400-404.
15. Chrystus wzywa do prawdy (Homilia podczas Mszy świętej dla młodzieży
irlandzkiej, Galway, 30IX), NP II, 2, s. 226-229: toż: Cristo vi chiama alla verita, IGP
II, 2, s. 457-463.
16. Wolność musi opierać się na prawdzie (Przemówienie w Battery Park, Nowy
Jork, 3 X), NP II, 2, s. 282-284; toż: La liberta deve essere fondata sulla verita, IGP II,
2, s. 569-573.
17. Wspominając Deklarację Niepodległości (Homilia podczas Mszy świętej
w Logan Circle, Filadelfia, 3 X), NP II, 2, s. 287-290; toż: Nel ricordo della dichiarazione d’indipendenza, IGP II, 2, s. 579-585.
18. Wierni prawdzie w miłości (Spotkanie z biskupami Stanów Zjednoczonych
Ameryki, Chicago, 5 X), NP II, 2, s. 312-319; toż: Fedeli alla verita nellamore, IGP II,
2, s. 629-644.
19. Historyczny związek Kościoła i uniwersytetu (Przemówienie do profesorów
Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, Waszyngton, 7 X), NP II, 2, s. 341-344; toż: II
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legame eon la verita spiega il rapporto storico tra Chiesa e Universitay IGP II, 2,
s. 685-691.
20. Głęboka harmonia łączy prawdy naukowe z prawdami wiary (Przemówienie
do członków Papieskiej Akademii Nauk, 10 XI), NP II, 2, s. 529-533; toż: L ’armonia
profonda che lega le verita della scienza e le verita della fede, IGP II, 2, s. 1107-1115.
21. Pozwólmy, by prowadziła nas prawda przyniesiona nam przez Chrystusa
(Homilia podczas Mszy świętej w parafii Al. Trullo, Włochy, 11 XI), NP II, 2,
s. 536-539; toż: Lasciamoci guidare dalia verita portataci da Cristo, IGP II, 2,
s. 1126-1133.
22. Prawda siłą pokoju (Orędzie na XIII Międzynarodowy Dzień Pokoju,
18 XII), NP II, 2, s. 696-701; toż: La verita, forza della pace, IGP II, 2, s. 1444-1453.
1980

23. Wolność, prawda, służba człowiekowi (Spotkanie ze światem uniwersytec
kim, Kinszasa, Zair, 4 V), NP III, 1, s. 473-477; toż: L'amore ardente della verita ispiri
la gioia della ricerca, IGP III, 1, s. 1119-1127.
24. Etyczne podstawy społecznej komunikacji (Orędzie do uczestników Kongre
su Komunikacji Międzyreligijnej, 17 V), NP III, 1, s. 609-610; toż: I fondamenti etici
della comunicazione sociale, IGP III, 1, s. 1394-1396.
25. Pierwszą posługą, która należy się człowiekowi, jest świadczenie całej prawdy
(Przemówienie do przedstawicieli wyznań chrześcijańskich, Paryż, 31 V), NP III, 1,
s. 677-678; toż: II primo seryizio da rendere alluomo e la testimonianza di tutta la
verita, IGP III, 1, s. 1541-1544.
26. Historia zbawienia rozpoczyna się od każdego człowieka (Homilia podczas
Mszy świętej, lotnisko Le Bourget, Paryż, 1 VI), NP III, 1, s. 700-704; toż: La storia
della sahezza conosce eon ogni uomo un nuovo inizio, IGP III, 1, s. 1585-1593.
27. W imię przyszłości kultury (Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż,
2 VI), NP III, 1, s. 726-736; toż: Uintegrale umanita deWuomo si esprime nella cultura
IGP III, 1, s. 1636-1656.
28. W dziele kultury Bóg sprzymierzył się z człowiekiem (Spotkanie z ludźmi
kultury, Rio de Janeiro, 1 VII), NP III, 2, s. 9-12; toż: NeWopera della cultura Dio ha
fatto alleanza eon Vuomo, IGP III, 2, s. 18-24.
29. Metoda i doktryna świętego Tomasza w dialogu z kulturą współczesną (Prze
mówienie do uczestników VIII Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego,
13 IX), NP III, 2, s. 321-327; toż: II metodo e la dottrina di San Tommaso in dialogo
eon la cultura contemporanea, IGP III, 2, s. 604-616.
30. Nauka - teologia - magisterium (Przemówienie do naukowców i studentów,
Kolonia, 15 XI), NP III, 2, s. 617-623; toż: Rinnovato collegamento tra pensiero
scientifico e forza di fede deliuomo che cerca la verita, IGP III, 2, s. 1200-1212.
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1981

31. Realizujcie wskazania soborowe w życiu Kościoła (Audiencja dla studentów
katolickich, 16 I), NP IV, 1, s. 45-47; toż: Siatę gli artigiani della realizzazione del
Concilio nella vita della Chiesa, IGP IV, 1, s. 94-97.
32. Zobowiązanie dzisiejszych studentów (Przemówienie do studentów Uniwer
sytetu świętego Tomasza, Manila, Filipiny, 18II), NP IV, 1, s. 176-179; toż: Uimpegno
degli universitari d'oggi e la direzione della societa di domani, IGP IV, 1, s. 360-367.
33. Postępujcie z ufnością w poszukiwaniu prawdy (Audiencja dla uczestników
„Convegno Veritas”, 7 III), NP IV, 1, s. 308-310; toż: Procedete sempre eon chiarezza
e confiducia nella ricerca della yerita accanto ai giovani d’oggi, IGP IV, 1, s. 635-639.
34. Prawda i wolność (Wielkopostne spotkanie ze środowiskiem uniwersyteckim
Rzymu, 26 III), NP IV, 1, s. 379-384; toż: // compito della liberta si realizza sul terreno
della verita, IGP IV, 1, s. 784-793.
35. Przyjmijcie trud wolności (Audiencja dla młodzieży uniwersyteckiej, 14IV),
NP IV, 1, s. 448-451; toż: Accettate lafatica della liberta, IGP IV, s. 936-941.
36. Wiedza i mądrość (Homilia podczas Mszy świętej dla środowiska uniwersy
teckiego Rzymu, 17 XII), NP IV, 2, s. 503-507; toż: Per rispondere alle domande
sulluomoy accanto alla scienza e necessaria la sapienza, IGP IV, 2, s. 1150-1157.
1982

37. Dajcie świadectwo ewangelicznemu przesłaniu i głoście godność człowieka
(Homilia podczas Mszy świętej w Papieskim Kolegium Pio Latino Americano, 101),
NP V, 1, s. 35-38; toż: Testimoniate il messaggio evangelico e predicate la dignita
deWuomo, IGP V, 1, s. 74-78.
38. Niech nadzieja ożywia waszą aktywność naukową i dydaktyczną (Przemó
wienie w Papieskiej Akademii „Antonianum”, 161), NP V, 1, s. 65-69; toż: La vostra
operosita scientifica e didattica ravvivi e custodisca la speranza, IGP V, 1, s. 135-142.
39. W pracy naukowej, w badaniach służycie człowiekowi (Homilia podczas
Mszy świętej dla studentów i intelektualistów, Kaduno, Nigeria, 15 II), NP V, 1,
s. 199-202; toż: Siete ai servizio deWuomo attraverso la scienza e la ricerca, IGP
V, 1, s. 439-448.
40. Odwołując się do przykładu Chrystusa>Wielki Post stanowi dla nas drogę
prawdy, miłości i miłosierdzia (Homilia podczas Mszy świętej w parafii świętego
Andrzeja delle Fratte, 2 8 II), NP V, 1, s. 305-307; toż: La ąuaresima, richiamandoci
aWesempio di Cristo, e la via della verita, deWamore e della misericordia, IGP V, 1,
s. 722-726.
41. Kościół i uniwersytet (Spotkanie z klerem Rzymu, 8 III), NP V, 1, s. 328-335;
toż: La Chiesa ha bissogno delVuniversita perchć la fede esige di diventare cultura,
IGP V, 1, s. 771-781.
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42. Stałe zaangażowanie na rzecz prawdy w udręce zjawisk społecznych i ideolo
gicznych (Przemówienie do kolegium pisarzy z „La Civilt& Cattolica”, 5 IV), NP
V, 1, s. 498-500; toż: Continuo impegno in favore della verita nel travaglio dei feno
meni sociali e ideologici, IGP V, 1, s. 1113-1116.
43. Uczęszczać do szkoły Ojców znaczy lepiej poznać Chrystusa i lepiej poznać
człowieka (Przemówienie w Instytucie Patrologii „Augustianum”, 7 V), NP V, 1,
s. 645-649; toż: Mettersi alla scuola dei Padri vuol dire conoscere meglio Cristo e
conoscere meglio Vuomo, IGP V, 2, s. 1431-1437.
44. Misja wyższych uczelni katolickich (Spotkanie ze światem nauki, Lizbona,
14 V), NP V, 1, s. 723-728; toż: II bene culturale di ciascuno come valore anche per gli
altri, IGP V, 2, s. 1648-1661.
45. Rozwój kulturalny na rzecz bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata
(Orędzie do Generalnego Dyrektora UNESCO, 24 VII), NP V, 2, s. 215-217; toż:
U progresso della cultura per un mondo piu giusto efraterno, IGP V, 3, s. 109-112.
46. W służbie prawdy i wolności (Przemówienie na uniwersytecie, Padwa, 12IX),
NP V, 2, s. 354-357; toż: Ricerca della verita e formazione dei giovani per la vera
liberta delluomo, IGP V, 3, s. 412-417.
47. Spór z człowiekiem o człowieka (Homilia podczas Mszy świętej na Prato
della Valle, Padwa, 12 IX), NP V, 2, s. 368-371; toż: II cristianesimo e la contesa
messianica eon lyuomo e per Uuomo, IGP V, 3, s. 439-444.
48. Prawda utożsamia się z żywą Osobą Chrystusa (Do uczestników konkursu
„Veritas”, 16 X), NP V, 2, s. 561-562; toż: La verita si identifica eon la persona vivente
di Cristo, IGP V, 3, s. 831-833.
49. Służba w środkach społecznego przekazu wymaga poszukiwania prawdy
(Przemówienie do przedstawicieli środków społecznego przekazu, Madryt, 2 XI),
NP V, 2, s. 670-672; toż: U servizio della comunicazione richiede sempre la ricerca
della verita> IGP V, 3, s. 1068-1071.
50. Wolność, współpraca, uniwersalizm, służba człowiekowi - warunkami praw
dziwego postępu kultury (Przemówienie do przedstawicieli świata nauki i kultury,
Madryt, 3 XI), NP V, 2, s. 685-691; toż: Liberta, cooperazione, universalita, servizio
delluomo, condizioni per il vero avanzamento della cultura, IGP V, 3, s. 1094-1103.
1983

51. Posłannictwo informowania i formowania opinii publicznej według kryteriów
prawdy, obiektywizmu i jasności (Przemówienie do włoskich dziennikarzy katolic
kich, 14 II), NP VI, 1, s. 198-200; toż: II lavoro giornalistico esige esercizio di professionalita e di moralita, IGP VI, 1, s. 421-425.
52. Spór Boga z człowiekiem o przyjęcie prawdy całego Objawienia (Homilia
podczas Mszy świętej dla profesorów i studentów włoskich uniwersytetów, 17 III),
NP VI, 1, s. 346-349; toż: In Gesii e Dio a lottare eon Vuomo, perche ąuesti la verita
della rivelazione, IGP VI, 1, s. 724-730.
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53. Podstawa etyki chrześcijańskiej: związek pomiędzy prawdą a wolnością (Au
diencja generalna, 13 VII), NP VI, 2, s. 31-32; toż: L ’etica cristiana si fonda
suWarmonia tra verita e liberta, IGP VI, 2, s. 68-70.
54. Do augustianów: „Głoście miłość do prawdy" (Audiencja z okazji Kapituły
Generalnej, 25 VIII), NP VI, 2, s. 130-133; toż: Agli Agostiniani: „Predicate lamore
per la verita ”, IGP VI, 2, s. 303-308.
55. Chrystus jest całą prawdą człowieka (Audiencja generalna, 28 VIII), NP
VI, 2, s. 139-141; toż: Cristo verita intera deWuomo, IGP VI, 2, s. 322-324.
56. Spotykamy się ze sobą w pytaniu o człowieka (Spotkanie z przedstawicielami
świata nauki i sztuki, Wiedeń, 12 IX), NP VI, 2, s. 217-220; toż: La natura e Varte
conducono al mistero di Dio, IGP VI, 2, s. 491-497.
1984

57. „Kościół powinien prowadzić małżonków do prawdy o sobie i o swojej mi
łości” (Przemówienie do uczestników kursu na temat odpowiedzialnego rodziciel
stwa, 1 III), NP VII, 1, s. 265-268; toż: La Chiesa deve condurre gli sposi alla verita di
se stessi e del loro amore, IGP VII, 1, s. 580-584.
58. Społeczne zapotrzebowanie na ludzi niezmordowanie poszukujących prawdy
(Przemówienie do francuskich parlamentarzystów, 5 III), NP VII, 1, s. 288-289; toż:
La societa ha bisogno di instancabili ricercatori della verita, IGP VII, 1, s. 626-628.
59. Gaudium de veritate (Wizyta na uniwersytecie, Fryburg, Szwajcaria, 13 VI),
NP VII, 1, s. 778-781; toż: La scienza e veramente libera ąuando si lascia determinare
dalia verita, IGP VII, 1, s. 1704-1710.
60. Nauka, która służy prawdzie, otwiera człowieka na objawienie Boże (Homilia
podczas Mszy świętej w poliklinice uniwersyteckiej Agostino Gemelli, 28 VI), NP
VII, 1, s. 906-910; toż: La scienza che serve la verita dispone alla rivelazione di Dio,
IGP VII, 1, s. 1973-1979.
61. Wolność i antywolność (Homilia podczas Mszy świętej dla środowisk uniwer
syteckich, 13 XII), NP VII, 2, s. 769-773; toż: La salvezza e liberazione deWuomo
deWera atomica dai timori palesi e nascosti che lo angosciano, IGP VII, 2, s. 15851591.
1985

62. Ukazujcie ludziom „prawdę dla życia| (Przemówienie do uczestników Kra
jowego Zjazdu Kościelnego Ruchu Zaangażowania Kulturalnego, 9 II), NP VIII, 1,
s. 249-252; toż: Offrire agli uomini „verita per la vita”, IGP VIII, 1, s. 453-458.
63. O ile rozum ludzki sam poznaje Boga? (Audiencja generalna, 20 III), NP
VIII, 1, s. 370-372; toż: Con la ragione iuomo giunge a Dio, IGP VIII, 1, s. 672-675.
64. Formacja i katecheza dla wychowania młodzieży w wolności i w prawdzie
(Przemówienie do Benedyktynek od Opatrzności, 29 III), NP VIII, 1, s. 441-442; toż:
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Formazione e catechesi per far crescere i giovani nella liberta e nella verita, IGP VIII,
1, s. 849-851.
65. W tajemnicy pojednania kryje się pełna prawda o człowieku (Homilia podczas
Mszy świętej, Loreto, 11IV), NP VIII, 1, s. 504-507; toż: La riconcilazione dono di
Dio e missione della Chiesa, IGP VIII, 1, s. 1006-1011.
66. Wolność, prawda, poszanowanie sumień - w służbie człowiekowi (Akredy
tacja nowego ambasadora Francji, 9 V), NP VIII, 1, s. 633-636; toż: Liberta, verita,
rispetto delle coscienze per servire l’uomo nella sua integralita, IGP VIII, 1, s. 1238-1241.
1986

67. W służbie prawdy i wolności (Spotkanie z włoskimi dziennikarzami katolic
kimi, 28 II), ORpol. 7(1986) nr 3, s. 20; toż: II giornalista: „uomo della verita”, IGP
IX, 1, s. 555-560.
68. Droga wyzwolenia prowadzi przez prawdę (Droga Krzyżowa w Koloseum,
28 III), ORpol. 7(1986) nr 3, s. 8; toż: Uomo del X X secolo: la Croce e il tribunale
della salvezza, IGP IX, 1, s. 878-880.
69. Podstawowa relacja: Prawda - Dobro - Wolność (Przemówienie do uczest
ników Kongresu Teologii Moralnej, 10 IV), ORpol. 7(1986) nr 5, s. 10; toż: Per
ritessere il legame di verita-bene-liberta urge ricostruire una rigorosa riflessione etica,
IGP IX, 1, s. 969-974.
70. Człowiek-obraz Boży jako podmiot poznania i wolności (Audiencja gene
ralna, 23 IV), ORpol. 7(1986) nr 4, s. 20-21; toż: U uomo, immagine di Dio, soggetto
di conoscenza e di liberta, IGP IX, 1, s. 1110-1114.
71. Encyklika Dominum et Vivificantem o Duchu Świętym w życiu Kościoła
i świata (18 V), ORpol. 7(1986) nr 4, s. 5-18; toż: Dominum et Vivificantem, IGP
IX, 1, s. 1470-1550 [tekst w języku łacińskim], s. 1551-1623 [tekst w języku włoskim].
72. Wasze losy związane są z prawdą (Wizyta na uniwersytecie, Sydney, 26 XI),
ORpol. 8(1987) nr 2, s. 23-24; toż: Per sua natura la scienza e in ultima analisi
teocentrica, IGP IX, 2, s. 1667-1674.
1987

73. Świadectwo błogosławionej Edyty Stein, siostry Teresy Benedykty od Krzyża
- męczennicy (Msza święta beatyfikacyjna, Kolonia, 1 V), ORpol. 8(1987) nr 7, s. 22-23; toż: Edith Stein: in lei la sintesi drammatica del nostro secolo ma anche la sintesi di
una verita piena e al di sopra deWuomo, IGP X, 2, s. 1485-1494.
74. Jakie są perspektywy tego pokolenia? (Przemówienie w auli Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, 9 VI), ORpol. 8(1987) nr 5, s. 11-12; toż: La societa
attende dalie sue Universita il consolidamento della propria soggettmta, IGP X, 2,
s. 2054-2063.
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1988

75. Aby dać świadectwo prawdzie (Audiencja generalna, 4 V), ORpol. 9(1988)
nr 5, s. 14; toż: Sono venuto nel mondo per rendere testimonianza della verita, IGP XI,
s. 1130-1134.
76. Kryterium prawdy o człowieku (Spotkanie z „budowniczymi społeczeństwa”,
Asunción, Paragwaj, 17 V), ORpol. 9(1988) nr 6, s. 22-23; toż: Soltano ił dialogo
costruttivo e capace di assicurare basi di accordo nel rispetto reciproco e nella libertay
IGP XI, 2, s. 1525-1534.
77. Chrystus wyzwala człowieka z niewoli grzechu do wolności w prawdzie (Au
diencja generalna, 3 VIII), ORpol. 9(1988) nr 8, s. 13; toż: Cristo libera Vuomo dalia
schiavitu del peccato verso la liberta nella verita, IGP XI, 3, s. 205-210.
78. Przybywam głosić prawdę przymierza z Bogiem (Homilia podczas Mszy
świętej, Harare, Zimbabwe, 11 IX), ORpol. 9(1988) nr 9, s. 7-8; toż: Dignita della
persona e uguaglianza tra gli uomini per uno sviluppo pieno e armonioso della
societa, IGP XI, 3, s. 672-678.
1989

79. Nie uznawajcie kompromisów tam, gdzie w grę wchodzi prawda Ewangelii
(Spotkanie z rzymską młodzieżą, 18 III), ORpol. 10(1989) nr 3, s. 20-21; toż: Cristo
dice a ciascuno di voi: „Seguimi... entra nella pienezza del mio mistero”, IGP XII, 1,
s. 609-614.
80. Misja uniwersytetu wobec osoby ludzkiej (Spotkanie ze środowiskiem uni
wersyteckim, Uppsala, 9 VI), ORpol. 10(1989) nr 9, s. 26-27; toż: La dignita umana
pud essere saWaguardata soltanto se la persona e considerata inviolabile dal concepimento fino alla morte naturale, IGP XII, 1, s. 1608-1615.
1990

81. Co stanie się z człowiekiem? (Spotkanie ze światem kultury, St. Julian’s,
Malta, 27 V), ORpol. 11(1990) nr 7-8, s. 20; toż: La cultura europea e chiamata
a rendere conto della fede cristiana che ha dato forma ai suoi popoli, IGP XIII, 1,
s. 1436-1441.
82. Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae o uniwersytetach katolickich
(15 VIII), ORpol. 11(1990) nr 10-11, s. 5-9; toż: Ex Corde Ecclesiae, IGP XIII, 2,
s. 224-254 [tekst w języku łacińskim], s. 255-279 [tekst w języku włoskim].
83. List na 900-lecie urodzin św. Bernarda (20 VIII), ORpol. 11(1990) nr 10-11,
s. 10-11; toż: Un maestro di amore incondizionato verso Cristo, la Vergine e la Chiesa,
IGP XIII, 2, s. 289-295.
1991

84. Duch Święty światłem duszy (Audiencja generalna, 24 IV), ORpol. 12(1991)
nr 4, s. 48-49; toż: Lo Spirito Santo, luce deWanima, IGP XIV, 1, s. 852-856.

644

Bibliografia

85. Jak być narodem zmartwychwstałym (Spotkanie ze światem kultury, War
szawa, 8 VI), ORpol. 12(1991) nr 6, s. 28-30; toż: La Polonia sente Vimperativo della
risurrezione, IGP XIV, 1, s. 1607-1615.
1992

86. Podstawą prawa jest prawda o człowieku (Audiencja dla Światowego Zrze
szenia Prawników, 9 V), ORpol. 13(1992) nr 10, s. 16-17; toż: La sahaguardia della
verita morale e spirituale e necessaria per la difesa della dignita e della liberta di
persone e di popoli, IGP XV, 1, s. 1374-1376.
87. W Chrystusie pełnia prawdy i miłości (Homilia podczas Mszy świętej na
rozpoczęcie roku akademickiego, 23 X), ORpol. 14(1993) nr 1, s. 40-41; toż: La
parola e luce deWintelletto, forza dei cuori, IGP XV, 2, s. 409-412.
88. Sprawa Galileusza lekcją dla współczesnych (Przemówienie podczas spotka
nia z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 31 X), ORpol.
14(1993) nr 1, s. 23-26; toż: Appartiene ormai al passato il doloroso malinteso sulla
presunta opposizione costitutiva tra scienza e fedey IGP XV, 2, s. 456-465.
1993

89. Encyklika Veritatis splendor o niektórych podstawowych problemach na
uczania moralnego Kościoła (6 VIII), ORpol. 14(1993) nr 10, s. 4-47; toż: Veritatis
Splendor, IGP XVI, 2, s. 156-274 [tekst w języku łacińskim], s. 275-375 [tekst w języku
włoskim].
90. Chrystus nadzieją, która nie zawodzi (Modlitewne czuwanie w „Cherry
Creek State Park”, Denver, 14 VIII), ORpol. 14(1993) nr 11, s. 27-31; toż: Contro
tutte le forza della morte, Gesu Cristo continua a rappresentare Vuniea sperenza di
vita, IGP XVI, 2, s. 480-494.
91. Encyklika„Veritatissplendor” (Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”,
3 X), ORpol. 15(1994) nr 1, s. 48; toż: Annuncio della pubblicazione della nuova
Enciclica „ Veritatis Splendor” durante la recita della Preghiera mariana, IGP XVI, 2,
s. 938-940.
92. Wolność i prawda (Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 17 X),
ORpol. 15(1994) nr 1, s. 48-49; toż: La liberta devepoggiare sulfondamento granitico
della verita> IGP XVI, 2, s. 1045-1047.
1994

93. List do Rodzin Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny 1994 (2 II), ORpol.
15(1994) nr 3, s. 4-39; toż: Gratissimam Sane, IGP XVII, 1, s. 254-325 [tekst w języku
łacińskim], s. 326-392 [tekst w języku włoskim].
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1995

94. Od praw człowieka do praw narodów (Przemówienie do Zgromadzenia
Ogólnego ONZ, Nowy Jork, 5 X), ORpol. 16(1995) nr 11-12, s. 4-9; toż: Sono di
fronte a voi come testimone della dignita deWuomo, IGP XVIII, 2, s. 730-744.
95. Przekroczyć próg nadziei, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995.
1996

96. W imię wspólnej miłości do prawdy (Przemówienie do rektorów uczelni
akademickich z Polski, 4 I), ORpol. 17(1996) nr 2, s. 37-39; toż: Le istituzioni accademiche diventino nuovamente la coscienza della nazionę, IGP XIX, 1, s. 17-23.
97. Nienaruszalne prawa istoty ludzkiej (Przemówienie do uczestników między
narodowego sympozjum „Evangelium vitae a prawo”, 24 V), ORpol. 17(1996) nr 9,
s. 42-44; toż: Sia fermata la produzione di embrioni umani, IGP XIX, 1, s. 1345-1351.
98. Człowiek jest powołany do wolności (Ceremonia pożegnalna przed Bramą
Brandenburską, Berlin, 23 VI), ORpol. 17(1996) nr 9, s. 29-31; toż: L*uomo e chiamato alla liberta. Annuncio a tutti voi che mi ascoltate: la pienezza e la compiutezza di
ąuesta liberta ha un nome: Gesu Cristo, IGP XIX, 1, s. 1610-1616.
1997

99. Poznajcie i głoście Ewangelię (Spotkanie z młodzieżą diecezji rzymskiej,
20 III), ORpol. 18(1997) nr 4-5, s. 22-24; toż: Andate, giovani, ai giovani, IGP XX,
1, s. 484-491.
100. Spotykamy się w imię wspólnej miłości do prawdy (Przemówienie z okazji
600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8 VI),
ORpol. 18(1997) nr 7, s. 60-63; toż: II relativismo etico costituisce non solo un pericolo
per la scienza ma direttamente anche per Vuomo e per la vita della socięta, IGP XX, 1,
s. 1465-1474.
101. Bądźcie poszukiwaczami, świadkami i głosicielami prawdy Chrystusa (List
do młodzieży Rzymu, 8 IX), ORpol. 18(1997) nr 11, s. 4-6; toż: Diventate protagonisti
generosi di un cambiamento che segni il futuro vostro, della Chiesa e della Citta, IGP
XX, 2, s. 277-283.
102. W służbie Bożej Prawdy (Przemówienie do uczestników Zgromadzenia
Plenarnego Kongregacji Nauki Wiary, 24 X), ORpol. 19(1998) nr 1, s. 33-34; toż:
// bene della persona e di essere nella verita e di fare la verita nella carita, IGP XX, 2,
s. 666-670.
1998

103. Encyklika Fides et ratio o relacjach między wiarą a rozumem (14 IX),
ORpol. 19(1998) nr 11, s. 4-40; toż: Fides et Ratio, IGP XXI, 2, s. 277-374 [tekst
w języku łacińskim], s. 375-454 [tekst w języku włoskim].
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104. Duch a „ziarna prawdy” w ludzkiej myśli (Audiencja generalna, 16 IX),
ORpol. 20(1999) nr 1, s. 44-45; toż: Lo Spirito e i„semi di verita” delpensiero umano,
IGP XXI, 2, s. 468-476.
1999

105. Odpowiedzialność ludzi nauki i kultury za prawdę (Przemówienie do rek
torów wyższych uczelni, Toruń, 7 VI), ORpol. 20(1999) nr 8, s. 28-29; toż: Ilcomplito
degli uomini di cultura oggi: offrire al. mondo la speranza che nasce dalia verita, IGP
XXII, | | s. 1233-1239.
106. Wiara musi przenikać całe życie człowieka (Homilia podczas Mszy świętej
dla środowisk uniwersyteckich Rzymu, 15 X), ORpol. 21(2000) nr 2, s. 37-38; toż:
Quanti martiri del nostro secolo hanno offerto la loro esistenza per la causa di Cristo/,
IGP XXII, 2, s. 593-5%.
107. Prawda, która wyzwala (Przemówienie do uczestników sympozjum nauko
wego poświęconego Janowi Husowi, 17 XII), ORpol. 21(2000) nr 3, s. 39-40; toż: La
figura storica di Jan Hus da punto di contesa pud diventare un soggetto di dialogo, di
confronto e di approfondimento comune, IGP XXII, 2, s. 1206-1209.
2000

108. Bądźcie gorliwymi poszukiwaczami Niewidzialnego Boga (Przemówienie
do naukowców, 25 V), ORpol. 21(2000) nr 7-8, s. 22-23; toż: La fede non teme la
ragione, IGP XXIII, 1, s. 943-947.
109. Uniwersytet w służbie nowego humanizmu (Przemówienie do nauczycieli
akademickich, 9 IX), ORpol. 21(2000) nr 11-12, s. 6-8; toż: Senza orientamento alla
verita, la cultura e destinata a cadere neWeffimero, abbandonandosi alla volubilita
delle opinioni e magari consegnandosi alla prepotenza, spesso subdola, dei piu forti,
IGP XXIII, 2, s. 355-360.
2001

110. Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelizacja w epoce globalnej komunikacji
(Orędzie na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 241), ORpol.
22(2001) nr 4, s. 4-5; toż: „Predicatelo sui tetti”: il Vangelo neWEra della Comunicazione Globale, IGP XXIV, 1, s. 223-226.
111. Uniwersytet miejscem zdobywania wiedzy i kształtowania sumienia (Prze
mówienie podczas spotkania z rektorami polskich uczelni wyższych, 30 VIII),
ORpol. 22(2001) nr 10, s. 11-13.
112. List z okazji II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej
(15 IX), ORpol. 22(2001) nr 11-12, s. 51-52.
113. Waszym zadaniem jest służba prawdzie (Przesłanie do uczestników VI Kra
jowego Zjazdu Włoskich Katolickich Nauczycieli Akademickich, 4 X), ORpol.
23(2002) nr 3, s. 6-7.
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2002
114. W poszukiwaniu prawdy o człowieku i świecie (Przemówienie do wykła
dowców i studentów Uniwersytetu Roma III, 3 1 1), ORpol. 23(2002) nr 5, s. 44-46.
115. Bóg staje się człowiekiem, aby człowieka zbawić (Homilia podczas Mszy
świętej dla środowisk akademickich Rzymu, 10 XII), ORpol. 24(2003) nr 2, s. 15-16.
2003

116. Głosić prawdę i umacniać solidarność (Przemówienie do uczestników zgro
madzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu), ORpol.
24(2003) nr 6, s. 36-37.
117. Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (28 VI), ORpol. 24(2003) nr 7-8,
s. 4-39.
118. W poszukiwaniu prawdy o człowieku (Przemówienie do uczestników sym
pozjum „Kościół w służbie człowieka”, 9 V), ORpol. 24(2003) nr 10, s. 31-32.
119. Chrystus jest prawdziwą drogą człowieka (Przesłanie do uczestników Mię
dzynarodowego Kongresu Tomistycznego, 20IX), ORpol. 24(2003) nr 11-12, s. 7-8.

NOTY O AUTORACH

Krzysztof B a b i c k i, reżyser. Urodzony w 1956 r. w Gdańsku. Studia z zakresu filologii
polskiej na Uniwersytecie Gdańskim i na Wydziale Reżyserii Dramatu w krakowskiej Państwowej
Wyższej Szkole Teatralnej.
W latach 1982-2004 reżyser, a w latach 1991-1994 kierownik artystyczny Teatru Wybrzeże.
W latach 1984-1992 reżyser w Teatrze Starym w Krakowie. Od 2000 r. dyrektor artystyczny Teatru
im. Osterwy w Lublinie. Współpracownik teatrów w Niemczech, Finlandii, Holandii, Korei Połud
niowej i Rosji.
Członek Polskiego Związku Alpinizmu.
Za osiągnięcia w zakresie reżyserii wyróżniony m.in. nagrodami: im. H. Morycińskiego, im.
K. Swinarskiego, im. S. Wyspiańskiego, im. W. Siemaszkowej oraz Złotą Maską (Katowice).
Najważniejsze spektakle: Sonata widm (1982); Już prawie nic (1984); Z życia glist (1984);
Wiśniowy sad (1986); Troilus i Kressyda (1991); Biesy (1993); Godzina kota (1994); Arkadia
(1995); Intryga i miłość (1999); Wyzwolenie (2000); Dziady (2001).
Romualda B e r e ż e c k a , magister filologii polskiej. Urodzona w 1936 r. w Wołominie koło
Warszawy. Studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach
1965-1969 bibliotekarka w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, następnie, do 1978 r. wychowawczyni
i kierownik internatu, a od 1980 r. nauczycielka języka polskiego w szkołach średnich w Warszawie.
Były członek klubu żeglarskiego PTTK w Lublinie.
Wyróżniona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Waldemar B o r z e s t o w s k i (pseudonim: Dawid Raizner), pisarz, księgarz. Urodzony
w 1964 r. w Gdańsku.
Od 1984 do 1986 r. pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. W latach 1987-1988 specjalista od handlu i reklamy w Wydawnictwie Morskim. Od 1988 do 1991 r. pracownik PP
„Dom Książki”, antykwariusz w antykwariacie naukowym w Gdańsku. Od 1991 r. kierownik działu
handlowego w Wydawnictwie „Marpress”. Od 1992 r. stały współpracownik „Gwiazdy Morza”.
Autor opowiadań, głównie o tematyce judaistycznej, publikowanych w czasopismach i wydanych
w zbiorze Nocny sprzedawca owoców (1999).
Kazimierz B r a u n , profesor, reżyser, teatrolog, dramaturg. Urodzony w 1936 r. w Mokrsku
Dolnym. Studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na
Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Doktorat na UAM
w Poznaniu w 1971 r., habilitacja na Uniwersytecie Wrocławskim w 1975, profesura amerykańska
- 1989, polska - 1992.
Reżyser w teatrach: Polskim w Warszawie, Wybrzeże w Gdańsku, Powszechnym w Łodzi, im.
W. Horzycy w Toruniu, im. J. Osterwy w Lublinie. W latach 1961-1979 reżyser w Telewizji Polskiej.
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Kierownik artystyczny (1967-1974) i dyrektor (1971-1974) Teatru im. J. Osterwy w Lublinie oraz
Teatru Współczesnego we Wrocławiu (1975-1984).
Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (1975-1985), Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (1978-1985), a także New York University, University
of Califomia oraz Notre Dame University. Od 1989 profesor State University of New York
w Buffalo.
Członek PEN-Clubu, Związku Literatów Polskich, Związku Artystów Scen Polskich, Inter
national Theatre Institute (ITI), International Federation for Theater Research, Polish Institute of
Arts and Sciences in America.
Laureat wielu nagród za reżyserię i dokonania naukowe, m.in. Złotej Statuetki Fredry (Wroc
ław), Nagrody Fundacji Japońskiej, Nagrody Fundacji Guggenheima, Nagrody Fundacji Fulbrigh
ta oraz Artie Award.
Najważniejsze spektakle: Kaukaskie kredowe koło (1963); A kt przerywany (1970); Anna Lwia
(1976); Dziady (1978,1982); Operetka (1979); Przyrost naturalny (1979); Dżuma (1983); Nosoro
żec (1986); Ryszard III (1999); Europa (2003).
Najważniejsze publikacje książkowe: Teatr Wspólnoty (1972); Nowy teatr na świecie 1960-1970
(1975); Druga Reforma Teatru? (1979); Przestrzeń teatralna (1982); Wielka Reforma Teatru w Eu
ropie. Ludzie - idee - zdarzenia (1984); Rozdarta kurtyna (współautor, 1993); Kieszonkowa his
toria teatru polskiego (2003). Autor sztuk teatralnych, m.in. Tamara L (1999). Tłumacz książek
i sztuk teatralnych z języków angielskiego, francuskiego i włoskiego.
Rocco B u t t i g l i o n e , profesor, filozof, prawnik, polityk. Urodzony w 1948 r. w Gallipoli
(Włochy). Studia uniwersyteckie w Rzymie i Turynie.
Profesor na uniwersytecie w Teramo, na Uniwersytecie im. św. Piusa V w Rzymie oraz
w Internationale Akademie fUr Philosophie (Liechtenstein).
Sekretarz Generalny Cristiani Democratici Uniti. Od 2001 r. Minister do spraw Integracji
Europejskiej w Rządzie Republiki Włoskiej.
Członek Pontificia Accademia della Scienze Sociali, współpracownik wielu czasopism, m.in.
„II Nuovo Areopago”, „II Sabato”, „30 Giomi”, „A w enire”, „II Tempo”. Uczestnik ruchu Comunione e Liberazione.
Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Główne obszary badań: antropologia filozoficzna, etyka, myśl Karola Wojtyły, teoria dialektyki, filozofia kultury i polityki, prawo.
Najważniejsze publikacje książkowe: Dialettica e nostalgia (1978); La crisi deWeconomia marxista (1978); // pensiero di Karol Wojtyła (1982; wyd. poi. Myśl Karola Wojtyły, 1996); Uuomo e il
lavoro (1982); Metafisica della conoscenza e politica (1986); Uuomo e la famiglia (1991); La crisi
della morale (1991; wyd. poi. Kryzys w etyce, 1994); Augusto Del Noce. Biografia di un pensiero
(1992); II problema politico dei cattolici (1993); Chrześcijanie a demokracja (1993); II pensiero
deWuomo che divenne Giovanni Paolo II (1998).
Wojciech C h u d y , doktor habilitowany, profesor KUL, filozof, publicysta. Urodzony
w 1947 r. w Dąbrowie koło Wielunia. Studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1983 r. pracownik naukowy KUL. Obecnie kierownik Katedry Filozofii Wychowania na
Wydziale Nauk Społecznych. W latach 1995-1997 również wykładowca na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Członek zarządu Instytutu Jana Pawła II KUL oraz kolegium redakcyjnego kwartalnika
„Ethos”. Członek lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Towarzystwa Na
ukowego KUL.
Laureat II Nagrody w Konkursie im. R. Schneidera (1981). Wyróżniony Nagrodą POL-CUL
(Australia).
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Główne obszary badań: filozofia człowieka, filozofia poznania, metafizyka, nauczanie Jana
Pawła II, myśl filozoficzna G. W. Hegla, antropologiczne i aksjologiczne aspekty niepełnospraw
ności.
Publikacje książkowe: Refleksja a poznanie bytu (1984); Filozofia wieczysta w czas przełomu
(1986); Teatr bezsłownej prawdy (red., 1990); W łupinie orzecha czyli filozofia bez przesady (1992);
Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji" (1993); Śniadanie u Sokratesa czyli trzy, cztery rzeczy
najważniejsze (1999); Skosem w prawo. Między polityką a metafizyką (1999); Filozofia kłamstwa.
Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw (2003).
Barbara C h y r o w i c z SSpS, doktor habilitowany, profesor KUL, filozof. Urodzona w 1960 r.
w Katowicach. Studia z zakresu teologii i filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1995 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, obecnie kierownik Katedry Etyki Szcze
gółowej.
Członek Towarzystwa Naukowego KUL, The European Society for Philosophy of Medicine
and Health Care, Central and East European Association of Bioethics, Papieskiej Akademii Życia,
Górres Gesellschaft oraz The Hastings Center.
Główne obszary badań: argumentacja w etyce (zwłaszcza krytyka konsekwencjalizmu), bioe
tyka (zwłaszcza moralne aspekty ingerencji genetycznych).
Najważniejsze publikacje książkowe: Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego
skutku (1997); Klonowanie człowieka. Fantazje - zagrożenia - nadzieje (red., 1999); Bioetyka
i ryzyko. Argument „równi pochyłej* w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki (2000);
Granice ingerencji w naturę (red., 2001); Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę (red.,
2002); Społeczeństwo informatyczne: szansa czy zagrożenie? (red., 2003).
John F. C r o s by, profesor, filozof. Urodzony w 1944 r. w Waszyngtonie. Studia filozoficzne
na Georgetown University (USA) oraz na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria). Od 1966 do 1970
r. profesor uniwersytetu w Dallas, a w latach 1970-1990 w Internationale Akademie fur Philosophie
(Liechtenstein). Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Franciscan University w Steubenville
(USA).
Wyróżniony dedykacją książki D. von Hildebranda Moralia.
Główne obszary badań: etyka, antropologia filozoficzna, filozofia religii, myśl filozoficzna
J. H. Newmana.
Najważniejsze publikacje książkowe: The Idea o f Value and the Reform o f the Traditional
Metaphysics o f Bonum (1978); The Selfhood o f the Humań Person (1996); Personalist Papers
(2004).
Andrzej D e r d z i u k OFMCap, doktor habilitowany, profesor KUL, teolog. Urodzony
w 1962 r. w Skierbieszowie w województwie lubelskim. Studia z zakresu teologii i filozofii na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W 1991 r. magister nowicjatu w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście,
w latach 2000-2003 ojciec duchowny braci juniorystów w Lublinie. Od 1991 do 1994 r. ojciec
duchowny WSD oo. Kapucynów w Lublinie, a w latach 1994-2000 r. rektor seminarium. Od
1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, od 2002 r. kierownik Katedry Teologii Moralnej
Ogólnej, od 2003 r. dyrektor Instytutu Teologii Moralnej KUL.
W latach 1996-1999 wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich seminariów duchow
nych diecezjalnych i zakonnych - sekretarz Sekcji Polskich Teologów Moralistów.
Członek Towarzystwa Naukowego KUL.
Wyróżniony medalem Zasłużonego dla Honorowego Krwiodawstwa.
Główne obszary badań: historia teologii moralnej, zagadnienia związane z formacją do życia
konsekrowanego, sakrament pokuty.
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Najważniejsze publikacje książkowe: Grzech w X V III wieku. Nurty w polskiej teologii mo
ralnej (1996); Radość chrześcijanina (red., 1999); Franciszkańskie kierownictwo duchowe (red.,
2000); Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykań
skim I a Watykańskim II (2001); Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych (współred., 2001);
Wartości u podstaw detnokracji (współred., 2002); Aretologia konsekrowana, czyli cnoty zakonne
(2003).
Bożena F a b i a n i, doktor, historyk kultury i sztuki. Urodzona w 1939 r. w Warszawie. Studia
na wydziale historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1967-1979 pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie. Od 1975 r. wykładowca
w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Główne obszary badań: historia kultury europejskiej, historia sztuki, varsavianistyka (zwłasz
cza imigracja francuska w XVII w. i kultura dworska kręgu Ludwiki Marii Gonzagi).
Najważniejsze publikacje książkowe: Warszawski dwór Ludwiki Marii (1976); Niziołki, łokiet
ki, karlikowie - z dziejów karłów nadwornych w Europie (1980); Życie codzienne na Zamku
Królewskim w epoce Wazów (1996); Muszę i Rzym zobaczyć... (1998).
Tomasz G ó r k a , magister, filozof. Urodzony w 1967 r. w Nowym Sączu. Studia z zakresu
filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 19% r. pracownik Instytutu Jana Pawła II KUL. Od 2000 r. współpracownik redakcji
Powszechnej Encyklopedii Filozofii.
Główne obszary badań: myśl filozoficzna K. Wojtyły-Jana Pawła II, etyka, filozofia wycho
wania.
Leszek A. G z e 11a, magister, dziennikarz, publicysta. Urodzony w 1932 r. w Pelplinie. Studia
polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W latach 1957-1982 dziennikarz w „Kurierze Lubelskim”, od 1974 sekretarz redakcji. Od 1990
do 1996 r. redaktor naczelny „Dziennika Wschodniego”. W latach 1970-1988 wykładowca na
Międzywydziałowym Kursie Edytorstwa KUL.
Członek ZHP (1944-1949,1956-1981), PTTK, Klubu Wysokogórskiego w Lublinie, członek
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (od 1956; w tatach 1981-1992 prezes oddziału lubelskiego).
Współzałożyciel Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Lublinie. Członek Komitetu Oby
watelskiego „Solidarność”, członek Klubu Rotary Lublin. Od 1981 czynnie zaangażowany w dzia
łalność Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Lubelskiej.
Główne obszary twórczości publicystycznej: kultura, problematyka historyczna, prasozna
wcza; recenzje teatralne.
Najważniejsze publikacje książkowe: Prasa lubelska 1944-1974 (1974); Jego siła nas urzekła.
Szkice i wspomnienia z dziejów teatru lubelskiego (red., 1985); Ojciec Święty w Lublinie (red.,
1988); Katalog prasy i wydawnictw katolickich. Nr 0 (współautor, 1994), Z Polską w sercu
(1996); Z Polską na ustach (1999); Oni bronili Lublina w 1939 r. (1989); Bronili Lublina, wrzesień
1939 (współautor, 1989), Bronili miasta i honoru. Wrzesień 1939 (2000); W cieniu chwały 8 pp Leg.
(2002); Pamiętamy o bohaterach Powstania Styczniowego 1863 (2003).
Wojciech K a c z m a r e k , doktor habilitowany, profesor KUL, teatrolog. Urodzony w 1954 r.
w Pyskowicach. Studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1979 r. pracow
nik naukowo-dydaktyczny KUL, obecnie dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i kierownik Katedry
Dramatu i Teatru.
Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Socićtć Internationale d’Histoire Comparće du
Thćatre, de 1’Općra et du Ballet (SIHCOB) oraz Socićtć Paul Claudel w Paryżu.
Główne obszary badań: teoria i historia teatru i dramatu.
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Najważniejsze publikacje książkowe: Claudel w Polsce. Chrześcijańskie perspektywy interpre
tacji dramatu i teatru (1989); Dramat i teatr sakralny (współred. 1988); Teatr i dramat religijny
w Polsce (współred. 1991); W okół współczesnego teatru i dramatu religijnego w Polsce (współred.
1992); Wezwani do nadziei Religia - ateizm - wiara w dramacie współczesnym. Zarys problematyki
badawczej (1993); Złamane pieczęcie Księgi Inspiracje biblijne w dramaturgu Młodej Polski (1999);
Świat jako spektakl Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny (red., 2003).
Anna K a w a l e c , doktor, polonista, filozof. Urodzona w 1968 r. w Żarowie na Dolnym
Śląsku. Studia z zakresu filologii polskiej i filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1995 do 2001 r. nauczycielka w III Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie, w latach 1999-2000 współpracownik krakowskiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Od 2001 r. członek zes
połu redakcyjnego kwartalnika „Ethos”.
Założyciel wielokrotnie nagradzanego młodzieżowego „Teatru Dziungów”, reżyser i autorka
scenariuszy jego przedstawień. Wyróżniona nagrodą za reżyserię (w „Scenie Młodych”) oraz
licznymi nagrodami za dokonania w dziedzinie edukacji.
Główne obszary badań: filozofia oraz teoria i historia dramatu i teatru, filozofia religii (zwłasz
cza teoria partycypacji), dydaktyka.
Autorka artykułów i haseł encyklopedycznych z powyższych dziedzin.
Aleksander K o p i ń s k i , magister, polonista, eseista, krytyk i historyk literatury. Urodzony
w 1974 r. w Warszawie. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycz
nych na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 1999 r. redaktor merytoryczny w kilku wydawnictwach. W latach 2000-2001 ghost-writer
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.
Od 1999 r. członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Fronda”. Stały współpracownik dwu
miesięcznika „Arcana”. Członek Fratemi Świeckich Św. Dominika (tzw. trzeciego zakonu domi
nikańskiego).
Główne obszary zainteresowań: literatura i kultura polska XX w., ujmowane na szerokim tle
dziejów najnowszych oraz historii idei, w kontekście przemian ogólnoeuropejskich.
Autor licznych artykułów publikowanych w czasopismach społeczno-kulturalnych (m.in. „Ar
cana”, „Fronda”, „Nowe Państwo”, „Rzeczpospolita”, „Topos”, „Więź”, „W drodze”, „Życie”).
Współredaktor książki Gdy zaczniemy wałczyć miłością... Portrety kapelanów powstania warszaw
skiego (2004).
Kazimierz K r a j e w s k i, doktor, filozof, etyk. Urodzony w 1949 r. w Warszawie. Studia z za
kresu filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1979 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL.
Współzałożyciel Wszechnicy Chrześcijańsko-Demokratycznej.
Główne obszary badań: epistemologiczne podstawy etyki, etyka szczegółowa, teoria poznania.
Autor artykułów z powyższych dziedzin.
Ks. Jerzy K u ł a c z k o w s k i , doktor, teolog, pedagog. Urodzony w Rozwadowie. Studia z za
kresu teologu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1998 r. pracownik naukowo-dydak
tyczny Instytutu Pedagogiki KUL (filia w Stalowej Woli), obecnie adiunkt.
Główne obszary badań: teologia oraz pedagogika małżeństwa i rodziny, w szczególności teo
logia małżeństwa i rodziny w Starym Testamencie, teologia pastoralna.
A utor monografii: Biblijne zasady wychowania rodzinnego (1998), Szczęśliwa Rodzina
(2000), Mądre wychowanie. Założenia systemu wychowawczego w inspiracji Księgi Przysłów
(2000), Sukces małżeński (2001), Rzeczywistość wychowawcza rodziny (2001), Mądrość i rodzina
(2001), Idealna kobieta. Studium Prz 31,10-31 (2001), Kobieta jako żona. W inspiracji Prz 10,1 -
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30, 33 (2001), Zasady świętości życia małżeńskiego i rodzinnego. Studium w oparciu o Kodeks
Świętości K pi (2001), Teologia pedagogicznego wymiaru więzi małżeńskiej w rodzinie (2002),
Mądre Ojcostwo. Teologia ojcostwa w ujęciu Syr. (2003).
Maria K u n o w s k a - P o r ę b n a , magister, polonista, historyk kultury. Urodzona w 1937 r.
w Lublinie. Studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W latach 1960-2002 dokumentalistka w Międzywydziałowym Zakładzie Badań nad Literaturą
Religijną KUL.
Redaktor roczników „Religia a literatura” 1985-1987.
Autorka opracowań bibliograficznych, artykułów i haseł encyklopedycznych z zakresu historii
kultury, historii czasopiśmiennictwa religijnego i hagiografii.
Agnieszka L e k k a - K o w a l i k , doktor, filozof. Urodzona w 1959 r. w Lublinie. Studia z zakre
su chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z zakresu filozofii na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim oraz w Internationale Akademie fttr Philosophie w Liechtensteinie.
W latach 1993-1996 pracownik naukowy Uniwersytetu Kantonalnego w Neuchatel w Szwaj
carii. Od 1997 r. adiunkt na KUL.
Członek American Philosophical Association, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu
oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Redaktor naukowy działów: metodologia nauk i filozofia
współczesna Powszechnej Encyklopedii Filozofii.
Wyróżniona trzykrotnie nagrodą Lambe Fellowship przyznawaną przez Institute of Humane
Studies (IHS)/USA, Fairfax, Virginia.
Główne obszary badań: filozofia nauki, ogólna metodologia nauk, etyka badań naukowych.
Autorka artykułów z powyższych dziedzin.
Marian L e w k o SDB, profesor, teatrolog. Urodzony w 1936 r. W Juchnowcu Dolnym koło
Białegostoku, zmarły w 2002 r. w Lublinie. Studia z zakresu filologii polskiej i historii sztuki na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W latach 1962-1%3 katecheta i wikariusz parafialny w Pile. Od 1970 do 2002 r. pracownik
naukowo-dydaktyczny KUL, od 1997 roku kierownik Katedry Dramatu i Teatru.
W 1975 r. współzałożyciel, a następnie wieloletni redaktor naczelny salezjańskiego periodyku
naukowo-pastoralnego „Seminare”.
Główne obszary badań: dramaturgia Augusta Strindberga, historia teatru, zagadnienia sceno
grafii i gry aktorskiej.
Najważniejsze publikacje książkowe: 75 lat działalności Salezjanów w Polsce (współred.,
1975); Obecność Skandynawów w polskiej kulturze teatralnej w latach 1876-1918 (1996, wyróżniona
tytułem Teatralnej Książki Roku); Studia o Strindbergu (1999); Teatr wielkich metafor. Szkice
o Scenie Plastycznej KU L (1996).
Małgorzata U. M a z u r c z a k , profesor, historyk sztuki. Urodzona w 1949 r. w Tarnowskich
Górach. Studia z zakresu historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pracownik naukowo-dydaktyczny KUL od 1974 r. Obecnie kierownik Katedry Historii Sztuki
Średniowiecznej Powszechnej.
Członek Towarzystwa Naukowego KUL.
Główne obszary badań: teoria sztuki pogranicza średniowiecza i renesansu, ikonografia śred
niowieczna, powinowactwo idei filozoficznych i sztuki średniowiecznej (w odniesieniu do takich
zagadnień, jak np. portret poety-pisarza czy natura w sztuce), powinowactwo filozofii i literatury
w sztukach plastycznych.
Najważniejsze publikacje książkowe: Zagadnienie czasu przedstawionego w obrazie na przy
kładzie niderlandzkiego malarstwa tablicowego X V w. (1984); Kryzysy w sztuce (1988); Motywy
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inspiracji w średniowiecznych wizerunkach Ewangelistów (1991); Obraz i kult (2002); Motyw mias
ta w krajobrazach malarstwa niderlandzkiego X V w. (2004).
Vittorio M e s s o r i , dziennikarz. Urodzony w 1941 r. w Sassuolo (Modena, Włochy). Studia
z zakresu nauk politycznych na uniwersytecie w Turynie.
Od 1972 r. zawodowy dziennikarz - do 1978 związany z „La Stampa”, obecnie z Grupą
Czasopism Paulińskich („Famiglia Cristiana”, „Jesus”).
Wyróżniony nagrodami: Premio Pontano, Premio Nazionale Cultura Cattolica, Premio Bancuella.
Autor licznych publikacji i artykułów głównie o tematyce religijnej, tłumaczonych na wiele języ
ków, m.in. książek: Ipotesi su Gesu (1976, wyd. poi. Opinie o Jezusie, 1994); Scommessa sulla morte
(1982); Rapporto sulla fede: a colloąuio eon il card. Ratzinger (1985, wyd. poi. Raport o stanie wiary.
Z księdzem kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, 1986); Inchiesta sul cristianensimo (1987); trylogia: Pensare la storia (1992), La sfida della fede (1993), Le cose della vita (1995);
Patisotto Ponzio Pilato? (1992, wyd. poi. Umęczon pod Ponckim Piłatem?, 19%); Opus Dei: un’indagine (1994); Varcare la soglia della speranza: interyista a Giovanni Paolo II (1994 wyd. poi. Przekroczyć
próg nadziei Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, 1994); II Miracolo. Spagna, 1640:
indagine sul piu sconvolgente prodigio mariano (1998, wyd. poi. Cud. Hiszpania, 1640. Dochodzenie
w sprawie najbardziej wstrząsającego cudu maryjnego, 2000); Czarne karty Kościoła (2001).
Małgorzata M i k o ł a j c z a k , doktor, polonista. Urodzona w 1966 r. w Wągrowcu. Studia
z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.
W latach 1990-1994 nauczycielka w szkole średniej; od 1994 r. pracownik Zakładu Teorii
Literatury Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (od roku 2000 - Uniwersytetu Zielo
nogórskiego), obecnie adiunkt.
Główne obszary badań: poetyka i analiza dzieła literackiego, literatura współczesna, twór
czość Zbigniewa Herberta.
Najważniejsze publikacje książkowe: Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł (2000);
Wywiedzione z losu. Księga jubileuszowa Michała Kaziowa (red., 2000); Genologia i konteksty
(współred., 2000); Mieszkam w wierszu. Antologia poezji lubuskiej 1945-2000 (współred., 2001).
Joaąufn N a v a r r o - V a l l s , doktor, lekarz psychiatra, dziennikarz. Dyrektor Biura Prasowe
go Stolicy Apostolskiej. Urodzony w 1936 r. w Kartagenie (Hiszpania). Studia z zakresu medycyny,
dziennikarstwa i komunikowania społecznego na uniwersytetach w Granadzie, Pamplonie i Barce
lonie.
Członek Rady Zarządzającej, a następnie przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Za
granicznych we Włoszech. Założyciel (1964 r.) i członek zarządu czasopisma „Diagonal” w Barce
lonie; korespondent zagraniczny „Nuestro Tiempo”. Od 1977 r. korespondent zagraniczny mad
ryckiego dziennika „ABC”. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej (od 1984 r.).
Wyróżniony nagrodami za działalność dziennikarską: „Leader d’Opinione”, „Calabria”,
„Laurel 1985” (przyznana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy w Murcii), „Ischia”, „Communicator of the Year” (przyznana przez Telecom Italia) oraz licznymi odznaczeniami.
Główne obszary badań: psychiatria, społeczne oddziaływanie mediów.
Najważniejsze publikacje książkowe: La manipulación publicitaria (1970); La familia y el
mundo actual (1976); La familia y la educación (1978); Fumata Blanca (1978).
Ks. Wiesław N i e w ę g ł o w s k i , doktor, teolog, teatrolog. Urodzony w 1941 r. w Zbuczynie
koło Siedlec. Studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, z zakresu
teologii w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie i w Akademii Teo
logii Katolickiej (doktorat).
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W latach 1970-1974 wikariusz w parafii Warka, 1974-1982 - duszpasterz akademicki w kościele
św. Anny w Warszawie. Od 1984 r. wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach,
od 1996 w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Akademii Teatralnej, Akademii Sztuk
Pięknych oraz w Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego w Warszawie. Od 1997 r.
szef telewizyjnych programów katolickich Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego.
Współtwórca Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Polsce (1975). Organizator duszpasterstwa
środowisk twórczych w Warszawie i w całej Polsce, w 1981 mianowany krajowym duszpasterzem
środowisk twórczych; duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji warszawskiej. Rektor i bu
downiczy kościoła środowisk twórczych p.w. św. Alberta Chmielowskiego.
Konsultor Rady Episkopatu Polski do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego,
członek Konferencji Mediów Polskich, członek PEN-Clubu, członek Stowarzyszenia Pisarzy Pol
skich, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Kapelan Jego Świątobliwości.
Wyróżniony nagrodą „Varsavianum 1997” i Nagrodą im. W. Benedyktowicza.
Najważniejsze publikacje książkowe: Od słowa do milczenia (1981); Podnoszę z ziemi mój
głos (1990); Moje Msze nie moje (1995); Nowe przymierze Kościoła i środowisk twórczych w Polsce
(1997); Leksykon świętych (1998); W cieniu Słowa (t. 1-3,1999-2001).
Stefan N i e z n a n o w s k i , profesor, historyk literatury. Urodzony w 1933 r. w Małogoszczy
(Kielecczyzna). Studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W la
tach 1957-1963 pracownik naukowo-dydaktyczny KUL. Współzałożyciel Pracowni Staropolskiej
Instytutu Wydawniczego PAX, jej pracownik i kurator naukowy (1966-1973). Od 1973 r. pracow
nik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, od 1984 r. kierownik Zakładu
Literatury Staropolskiej, od 1990-1996 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS.
Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Sandomier
skiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (1990-2002 prezes oddziału lubelskiego), członek-założyciel Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (członek
komisji rewizyjnej).
Wyróżniony m.in. Nagrodą im. Włodzimierza Pietrzaka.
Główne obszary badań: literatura średniowiecza i baroku.
Najważniejsze publikacje książkowe: O poezji Kaspra Miaskowskiego (1965); O artyzmie
poezji staropolskiej (1983); Studia i wizerunki (1989). Edytor książki: Kolędy polskie. Średniowie
cze, wiek X V I (t. 1-2,1966). Współzałożyciel i redaktor naczelny (1980-1992) serii „Silva Maedii et
Recentioris Aevi” (IW PAX).
Marek O l e j n i c z a k , magister, filozof. Urodzony w 1976 r. w Katowicach. Studia z zakresu
filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Od 2001 r. asystent w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Główne obszary badań: personalizm chrześcijański, fenomenologia, etyka lekarska.
Autor artykułów z powyższych dziedzin.
Mirosława O ł d a k o w s k a - K u f l o w a , profesor, historyk i teoretyk literatury. Urodzona
w 1955 r. w Katowicach. Studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1983 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, od 1999 kierownik Katedry Literatury
Współczesnej.
Członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL (w latach 2001-2003 przewodnicząca
jego historyczno-filologicznego wydziału); członek Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera (na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); członek Komisji
Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych (PAN, oddział Lublin), od 2002 zastępca przewodni
czącego Komisji. Członek redakcji Zeszytów Naukowych KUL.
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Główne obszary badań: historia literatury XX wieku i najnowszej, pogranicze literatury i religii, kulturowe uwarunkowanie literatury.
Publikacje książkowe: Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny
(1993); Wypowiedzieć Słowo. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury (1997, następne wyd.
pt. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury); Blask Słowa. Inspiracja biblijna w twórczości
literackiej Jana Pawła II (2004).
Hubert O r d o n SDS, doktor, teolog biblista. Urodzony w 1939 r. w Babienicy koło Lublińca.
Studia z zakresu teologii w Wyższym Seminarium Księży Salwatorianów w Bagnie koło Wrocławia,
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.
Od 1970 r. wykładowca nauk biblijnych w WSD oo. Salwatorianów w Bagnie, a od 1978 r.
pracownik Naukowo-dydaktyczny KUL.
Członek zarządu Instytutu Jana Pawła II KUL oraz zarządu Stowarzyszenia Biblistów Pol
skich.
Główne obszary badań: teologia św. Pawła, teologia św. Łukasza.
Autor artykułów i haseł encyklopedycznych z zakresu teologii biblijnej.
Wanda P ó ł t a w s k a , doktor medycyny. Urodzona w 1921 r. w Lublinie. W czasie wojny
czynna w konspiracji harcerskiej ZWZ. Więziona i poddana eksperymentom medycznym w hitle
rowskim obozie koncentracyjnym w Ravensbrlick. Studia medyczne na Uniwersytecie Jagielloń
skim w Krakowie.
W latach 1952-1969 adiunkt w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie. Od
1964 do 1972 r. pracownik poradni wychowawczo-leczniczej działającej w ramach Katedry Psycho
logii UJ. Od 1955 do 1997 r. wykładowca medycyny pastoralnej w Papieskiej Akademii Teologicz
nej w Krakowie, a w latach 1981-1984 w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana
Pawła II na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Od 1967 do 1999 r. dyrektor Instytutu Teologii
Rodziny PAT.
Członek Papieskiej Rady do spraw Rodziny, Papieskiej Akademii Życia i Stowarzyszenia
Dziennikarzy Katolickich. Ekspert Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Uczestniczka prac Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce.
Doktor honoris causa Notre Dame Pontifical Catechetical Institute w Arlington (Virginia, USA).
Wyróżniona Komandorią Orderu św. Grzegorza Wielkiego, medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”, Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz złotą odznaką „Za pracę społeczną dla
miasta Krakowa”.
Główne obszary badań: medycyna pastoralna, poradnictwo rodzinne, psychoterapia.
Najważniejsze publikacje książkowe: I boję się snów (1962, tłum. na jęz. angielski, niemiecki,
japoński i włoski); Stare rachunki (1969); Przygotowanie do małżeństwa (1993, tłum. na jęz. ukraiń
ski); Samo Życie (1994, tłum. na jęz. rosyjski i litewski); Z prądem i pod prąd (2001); Przed nami
miłość (2003).
Andrzej P ó ł t a w s k i , profesor, filozof. Urodzony w 1923 r. w Warszawie. Studia techniczne
w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn w Warszawie i na Politechnice Warszawskiej,
studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W latach 1957-1970 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach
1970-1993 Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (kierownik Studium Teorii Poznania). Od
1983 do 1993 r. wykładowca w Studium oo. Dominikanów Prowincji Polskiej w Krakowie.
Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Deutsche Gesellschaft ftir Phanomenologische Forschung. Przez trzy kadencje członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Członek Rady
Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Członek Papieskiej Rady do spraw Rodziny.
Główne obszary badań: teoria poznania, antropologia filozoficzna.
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Publikacje książkowe: Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore’a (1966);
Świat, spostrzeżenie, Świadomość. Fenomenologiczna koncepcja świadomości a realizm (1972);
Realizm fenomenologii (2001). Autor licznych artykułów publikowanych w czasopismach filozo
ficznych i zbiorowych.
Kard. Joseph R a t z i n g e r , profesor, teolog. Urodzony w 1927 r. w Marktl (Bawaria, Nie
mcy). Studia teologiczne i filozoficzne w Wyższym Instytucie Teologicznym w Freising oraz na
uniwersytecie w Monachium.
Wykładowca teologii fundamentalnej i dogmatycznej w Freising, później w Bonn. Od 1963 r.
profesor w Munster, od 1966 r. w Tybindze, od 1969 w Regensburgu. W 1977 r. mianowany
biskupem, a następnie (w tym samym roku) kardynałem. Od 1981 r. prefekt Kongregacji Nauki
Wiary, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Teologicznej i Papieskiej Komisji Biblijnej.
Ekspert na Soborze Watykańskim II, współzałożyciel czasopisma „Concilium”. Od 1981 r.
przewodniczący Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
Główne obszary badań: dogmatyka, teologia fundamentalna.
Ważniejsze publikacje książkowe: Volk und Haus Gottes in Augustinus Lehre von der Kirche
(1954); Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura (1959); Die christliche Briiderlichkeit
(1960); Einfiihrung in das Christentum (1968; wyd. poi. Wprowadzenie w chrześcijaństwo, 1970);
Eschatologie - Tod und ewiges Leben (1978; wyd. poi. Eschatologia - śmierć i życie wieczne,
1984); Theologische Prinzipienlehre (1982); Rapporto sulla fede. Vittorio Messori a colloąuio eon
Joseph Ratzinger (1985; wyd. poi. Raport o stanie wiary. Z ks. kardynałem Josephem Ratzingerem
rozmawia Vittorio Messori, 1986); Kirche, Okumene und Politik (1987; wyd. poi. Kościół, eku
menizm, polityka, 1990); Wahrheit, Werte, Macht (1993; wyd. poi. Prawda, wartości, władza,
1999); Ein neues Lied fu r den Herm (1995; wyd. poi. Nowa pieśń dla Pana, 1999); Salz der Erde
(1996; wyd. poi. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, 1997); Die
Vielfalt der Religionen und der Eine Bund (1999; wyd. poi. Granice dialogu, 1999); God and the
World: Believing and Living in Our Time (2000); Encyklopedia chrześcijaństwa: Historia i współ
czesność. 2000 lat nadziei (2000); Czas przemian w Europie: Miejsce Kościoła i świata (2001);
Duch liturgii (2002); Bóg jest blisko nas. Eucharystia: centrum życia (2003); W drodze do Jezusa
Chrystusa (2004).
Anna R ó ż y c k a B r y z ę k , profesor, historyk sztuki. Urodzona w 1928 r. w Pruszkowie.
Studia z zakresu filologii angielskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W latach 1951-1978 pracownik Działu Malarstwa Włoskiego w Muzeum Narodowym w Kra
kowie (Zbiory Czartoryskich), od 1957 r. na stanowisku kustosza. Od 1978 r. pracownik naukowodydaktyczny w Instytucie Historii Sztuki UJ, w latach 1993-1996 dyrektor Instytutu Historii Sztuki
UJ; 1989-1999 kierownik Zakładu Historii Sztuki Bizantyńskiej w tymże Instytucie.
Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komisji Teorii i Sztuki od
działu PAN w Krakowie, Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN;
Comitć National des Ćtudes Byzantines (Association Internationale des Ćtudes Byzantines), Ko
mitetu Nauk o Sztuce PAN, Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Wyróżniona m.in. nagrodami im. Sz. Detloffa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiej
Akademii Nauk, im. księcia Konstantego Ostrogskiego.
Główny obszar badań: historia sztuki wczesnochrześcijańskiej, średniowiecznej i bizantyń
skiej, w tym krajów słowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa ruskiego w Polsce
pierwszych Jagiellonów i problematyki relacji artystycznych na styku kultury łacińskiej i prawo
sławnej.
Najważniejsze publikacje książkowe: Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubel
skiego (1983); Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy zam ku lubelskiego (2000).
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Elżbieta R z e w u s k a , doktor habilitowany, profesor UMCS, teoretyk i historyk literatury
oraz teatru. Urodzona w 1943 r. w Lublinie. Studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej.
Od 1964 r. pracownik UMCS, obecnie w Zakładzie Literatury Współczesnej tego uniwersytetu.
Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego.
Główne obszary badań: literatura współczesna, historia dramatu i teatru.
Najważniejsze publikacje książkowe: O dramaturgu Tadeusza Micińskiego (1977); Polski dra
mat ekspresjonistyczny wobec konwencji gatunkowych (1988).
Jacek S a l i j OP, profesor, teolog i publicysta. Urodzony w 1942 r. w Budach koło Dubna
(Wołyń). Studia teologiczne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Kra
kowie oraz w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Od 1970 r. pracownik naukowo-dydaktyczny ATK w Warszawie, od 1973 r. również Kolegium
Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. Obecnie kierownik Katedry Teologii
Dogmatycznej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni
współpracownik miesięcznika „W drodze”.
Współzałożyciel (1979 r.) i uczestnik ruchu „Gaudium vitae”. Członek Kolegium Redakcyj
nego „Studia Theologica Varsaviensia”. Konsultor Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski. Czło
nek polskiego PEN-Clubu.
Najważniejsze publikacje książkowe: Królestwo Boże jest w was (1980); Szukającym drogi
(1982); Rozpacz pokonana (1983); Rozmowy ze świętym Augustynem (1983); Legendy domini
kańskie (przekład i oprać., 1985); Pytania nieobojętne (1986); Tajemnica Emmanuela dzisiaj (1989);
Poszukiwania w wierze (1991); Dylematy naszych czasów (1994); Eseje tomistyczne (1995); Na
dzieja poddawana próbom (1995); Nasze czasy są OK (1997); Wybierajmy życie (2002).
*

Stefan S a w i c k i , profesor, teoretyk i historyk literatury. Urodzony w 1927 r. w Brześciu nad
Bugiem. Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Od 1951 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL (obecnie emerytowany), w latach
1971-1983 - prorektor. Kierownik Katedry Teorii Literatury (1976-1999) i Zakładu Badań nad
Twórczością C. Norwida KUL (1985-2002). Redaktor naczelny czasopisma „Studia Norwidiana”.
Prezes Fundacji Norwidowskiej.
Prezes Towarzystwa Naukowego KUL w latach 1989-1998. Członek czynny Polskiej Akade
mii Umiejętności. Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Członek Komitetu Nauk o Li
teraturze Polskiej PAN (1984-2002), Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL i Kolegium
Redakcyjnego kwartalnika „Ethos”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Główne obszary badań: teoria literatury i metodologia badań literackich (ze szczególnym
uwzględnieniem aksjologii), problematyka relacji religii i literatury oraz twórczość Norwida.
Najważniejsze pozycje książkowe: Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce (1969);
| Verbum| (1934-1939). Pismo i środowisko (współautor, t. 1 i 2, 1976); Z pogranicza literatury
i religii Szkice (1978); Poetyka. Interpretacja. Sacrum (1981); Norwida walka z formą (1986);
C. Norwid, Wiersze (wybór i oprać. 1991); Wartość - sacrum - Norwid (1994); C. Norwid, Promethidion (oprać., 1997). Redaktor szeregu prac zbiorowych, m.in. serii: „Tradycje religijne literatury
polskiej” i „Literatura w kręgu wartości”.
Ks. Michel S c h o o y a n s , profesor, filozof. Urodzony w 1930 roku.
Wykładowca w różnych uniwersytetach latynoamerykańskich. W latach 1959-1969 pracownik
naukowo-dydaktyczny na uniwersytecie w S5o Paolo w Brazylii. Od roku 1964 profesor Katolic
kiego Uniwersytetu w Louvain-la Neuve w Belgii, obecnie emerytowany.
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Główne obszary badań: teologia polityki, filozofia moralności, ideologie współczesne, polityka
ludnościowa.
Członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, Królewskiego Instytutu Stosunków Mię
dzynarodowych (Bruksela), Meksykańskiej Akademii Bioetyki, Population Research Institute
(Washington), Instytutu Demografii Politycznej (Paryż).
Najważniejsze publikacje książkowe: Destin du BrćsiL La technocratie militaire et son idćologie
(1973); Demain, le Brćsil (1977); L'avortement: enjewc politiąues (1990, wyd. polskie Aborcja
a polityka, 1991); La dćrive totalitaire du libćralisme (1991); Kościół wobec światowego nieładu
(1997), Katastrofa demograficzna (1999), Ukryta twarz O N Z (2000).
Ks. Jan S o c h o ń, profesor, filozof, poeta, krytyk literacki, publicysta. Urodzony w 1953 r.
w Wasilkowie koło Białegostoku. Studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Warszaw
skim (filia w Białymstoku) i z zakresu filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W latach 1984-1986 wikariusz w Lubochni i Jabłonnej. Obecnie kierownik Katedry Filozofii
Boga na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca w Wyższym Metropo
litalnym Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Stały
współpracownik czasopism: „Przegląd Katolicki”, „Powściągliwość i Praca”, „Charaktery”, „No
we Książki” i „Człowiek w kulturze”, oraz Polskiego Radia.
Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, Pol
skiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa
Naukowego KUL oraz International Institute for Hermeneutics (Kanada).
Główne obszary badań: metafizyka, filozofia religii, filozofia sztuki, hermeneutyka, myśl
św. Tomasza z Akwinu.
Najważniejsze publikacje książkowe: Merton, Lubochnia i literatura (1990); Ateizm. Wizja
Etienne Gilsona (1993); U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii (1995); Słownik pojęć
zmistyfikowanych (1995); Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia rzeczywistości w filozofii
europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne (1998); Zdania, przecinki, kropki (1998); O ży
ciu, które podoba się Bogu (1999); Bóg i język (2000); Ks. Jerzy Popiełuszko (2001); Prawdę warto
pokochać (2002); Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej (2003); O pocieszeniu, jakie
daje literatura (w druku); Dziennik z życia (w druku). Tomiki poetyckie: Wiersze (1979); Wita mnie
lęk (1986); Paryż i inne wiersze (1989); Przemija postać tego świata (1990); Nie dzieje się nic
szalonego (1990); Nagość wielokrotna. 50 krótkich wierszy (1991); Brzęk dzwonków (1993); Jas
ność (1994); Modlitwa z muzyką (1996); Wszystkie zmysły miłości (1997); Ogień dobrej śmierci
(2002); Gorycz (2003); W miłości zdarza się wszystko (2004). Autor przekładów i prac edytorskich.
Andrzej S t o f f, doktor habilitowany, profesor UMK, teoretyk i historyk literatury. Urodzony
w 1947 r. w Wąbrzeźnie. Studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
W latach 1992-1994 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMK; od 1995 r. kierownik
Zakładu Teorii Literatury.
Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego w Toruniu; członek korespondent Towarzystwa
Naukowego KUL.
Główne obszary badań: teoria literatury (teoria dzieła literackiego, interpretacja, poetyka
prozy i liryki, język dramatu), aksjologia literatury (wartości istotą literatury, funkcjonowanie
wartości w odbiorze dzieła literackiego, arcydzieło, wartości sytuacyjne), historia literatury (twór
czość S. Lema, Trylogia H. Sienkiewicza), metodologia badań literackich (status i treść wybranych
pojęć).
Najważniejsze publikacje książkowe: Formy wypowiedzi lirycznej (1980); Powieści fantastycz
no-naukowe w twórczości Stanisława Lema (1983); Formy wypowiedzi dramatycznej (1985); Lem
i inni Szkice o polskiej science fiction (1990); Studia z teorii literatury i poetyki historycznej (1997);
Teoria karnawalizacjl Konteksty i interpretacje (współred., 2000); Z inspiracji Ingardenowskiej
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w teorii literatury (red., 2001); Z teorii dzieła literackiego (współred., 2003); Kompozycja dzieła
literackiego (red., 2004).
Tadeusz S t y c z e ń SDS, profesor, filozof, etyk. Urodzony w 1931 r. w Wołowicach koło
Krakowa. Studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, filozoficzne na Kato
lickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1963 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL. W latach 1978-2002 kierownik Katedry
Etyki. Obecnie dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, członek Rady Naukowej tegoż Instytutu,
redaktor naczelny kwartalnika „Ethos”. Profesor Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną
im. Jana Pawła II Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.
Członek-założyciel Internationale Akademie ftir Philosophie (Dallas, USA, Liechtenstein,
Chile), członek Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Konsultor
Papieskiej Rady do spraw Rodziny oraz Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdro
wia. Członek Rady Zarządzającej Papieskiej Akademii Życia. Redaktor „Roczników Filozoficz
nych” (z. 2), współpracownik czasopism: „Aletheia”, „Anthropotes” i „La Nuova Europa”.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Nawarry w Pamplonie.
Główne obszary badań: etyka, metaetyka, antropologia filozoficzna i teologiczna, myśl Jana
Pawła II.
Najważniejsze publikacje książkowe: Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomoc
nionej i ogólnie ważnej teorii moralności Studium metaetyczne (1972); Zarys etyki, cz. 1: Metaetyka
(1974); Der Streit um den Menschen (współautor, 1979); Etyka niezależna? (1980); W drodze do
etyki (1984); Jedynie prawda wyzwala. Rozmowy o Janie Pawle II (współautor, 1986); Miłości,
gdzie jesteś? Medytacje rekolekcyjne (współautor, 1986); Wolność w prawdzie (1988); Nienarodzo
ny miarą demokracji (red., 1991); Wprowadzenie do etyki (1993); Solidarność wyzwala (1993);
Urodziłeś się, by kochać (1993); Życie jest święte (współred., 1993); Czytając | Przekroczyć próg
nadzieif (współred., 1995); A B C etyki (współautor, 1996); O etyce Karola Wojtyły - uczeń (1997);
Medicine and Law: For or Against Life? (współred., 1999; wyd. poi. Medycyna i prawo: za czy
przeciw życiu?, 1999); Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem? (2001). Redaktor serii „Człowiek
i moralność”, „Jan Paweł II naucza”, „Biblioteka «Ethosu»”.
Andrzej S u l i k o w s k i , profesor, historyk literatury, krytyk, pisarz, wydawca. Urodzony
w 1950 r. w Krakowie. Studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1974 do 1989 r.
pracownik naukowo-dydaktyczny UJ, w latach 1979-1985 wykładowca również w Papieskiej Aka
demii Teologicznej w Krakowie. Od 1988 do 1996 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, od
1996 r. Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie kierownik Zakładu Teorii Literatury. Profesor kon
traktowy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1993-1996) i w Bałtyckiej Wyższej Szkole
Humanistycznej w Koszalinie (1997-2001).
Współpracownik Wydawnictwa „Znak”, Wydawnictwa ABC (w latach 1979-1985 członek
Rady Programowej) oraz kwartalnika „Arka”.
Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (obecnie prezes szczecińskiego oddziału SPP) i To
warzystwa Naukowego KUL.
Wyróżniony nagrodami w konkursach literackich.
Główne obszary badań: historia kultury polskiej, twórczość B. Schulza, H. Malewskiej, J. J.
Szczepańskiego i ks. J. Twardowskiego.
Najważniejsze publikacje książkowe: Z Krakowa - w góry (1989); Nie całkiem zmyślone
(1989); „Nie można świata zostawić w spokojun. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego
(1992); „Pozwolić mówić prawdzie”. O twórczości Hanny Malewskiej (1993); Świat poetycki ks. Ja
na Twardowskiego (1995); Nauczyciele modlitwy (1996); Na początku był wiersz, czyli 13 nowych
odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego (1998). Autor licznych prac edytorskich i kilku scenariu
szy filmowych.
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David S u 11i v a n MAfr, magister, teolog, misjonarz. Urodzony w 1946 r. w Dublinie. Studia
z zakresu historii i literatury francuskiej w University College w Dublinie oraz z zakresu teologii na
uniwersytecie w Strasburgu.
Od 1974 do 1976 r. nauczyciel matematyki w Ugandzie (jako misjonarz świecki). Święcenia
kapłańskie w 1978 r. W latach 1978-1982 i 1985-1988 duszpasterz w parafii w Ugandzie. Od 1988-1993 r. ojciec duchowny nowicjatu w zgromadzeniu Misjonarzy Afryki (Ojców Białych) w Kasama
w Zambii. Obecnie, od 1995 r. rektor Wyższego Seminarium Misjonarzy Afryki w Lublinie.
Popularyzator pracy misyjnej i problematyki afrykańskiej.
Bp Jan S z 1a g a, profesor, teolog, biblista. Urodzony w 1940 r. w Gdyni. Studia teologiczne
w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Pa
pieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.
W latach 1963-1965 wikariusz w Łęgu i w Jabłonowie Pomorskim. Od 1969 do 1988 r. pra
cownik naukowo-dydaktyczny KUL; w latach 1981-1988 członek Redakcji Naczelnej Encyklopedii
Katolickiej, 1984-1988 prorektor KUL. Od 1975 do 1978 r. wykładowca w Wyższym Seminarium
Duchownym w Lublinie, od 1977 w WSD Diecezji Chełmińskiej (obecnie Pelplińskiej), od 1991 na
Uniwersytecie Gdańskim.
Od 1988 biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej, a od 1992 ordynariusz pelpliński.
Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członek Rady do spraw
Ekumenizmu Episkopatu Polski oraz specjalnej Komisji do spraw Dialogu między Konferencją
Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Studiorum Novi Testamenti Societas.
Laureat gdańskiej nagrody „Media Książce”, honorowy obywatel Chojnic i Tucholi.
Główne obszary badań: hermeneutyka biblijna, egzegeza Ewangelii, Dziejów Apostolskich,
Listu do Hebrajczyków.
Najważniejsze publikacje książkowe: Nowość przymierza Chrystusowego według Listu do
Hebrajczyków (1979); Wstęp ogólny do Pisma Świętego (opracowanie redakcyjne, współautor,
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SUMMARY

The present volume of the Ethos is entitled T h e D r a m a o f J u d a s and it is supposed to
offer the reader a wide exploration of the various fields of human unfaithfulness. In Western
culture, the biblical Judas is generally considered to have provided the archetype of betrayal,
and so an analysis of his act of betrayal towards Jesus, of which we get rather scarce information,
is a good point of departure for asking such ąuestions as: What is the essence of betrayal? Do
unfaithfulness and betrayal manifest the same morał reality? What causes betrayal? Does the term
“betrayal” pertain to a direct act or rather to a process? In which fields of human life does betrayal
manifest itself in the most evident way? In which of them has it proved to be most dangerous? What
are the consequences of betrayal, both to the one who commits it and to those towards whom it is
committed?
The authors of the articles included in the present volume debate such matters as life in truth,
self-deceit, irreversibility of betrayal and human capability to do good and to do evil. Unfaithful
ness and betrayal unveil what some philosophers have termed “morał contingency” of the human
being, which can be counted among the most mysterious aspects of our human condition. It may
have been precisely the experience of this type of contingency that St. Paul meant while speaking
about having been given “a thorn in the flesh” (2 Co 12:7).
Thus the text F r o m t h e E d i t o r s is devoted primarily to the morał phenomenology of
betrayal. The authors point to the fact that truth, discovered and asserted in an act of conscience, is
itself the value that determines human identity and constitutes the “morał heart” of the human
person. Every act of conscience generates the normative power of truth in binding truthfulness with
duty. Therefore every act of faithfulness to the truth one has recognized, and thus to one’s own
identity, is in a way equivalent to expressing a promise. It may be a promise given to things on the
level of their being, or a promise made to a human person in the field of morał duty: a promise
made to oneself (to one’s own ethos), to one’s spouse, family, profession or homeland. Therefore
a breach of truth, a drastic falsification of one’s own anthropological sense, deserves the ąualification of betrayal. In this sense betrayal denotes active opposition to a value in which one has put
one’s belief. For this reason betrayal must be seen in the first instance as deceit: sińce betrayal
expresses negation of one’s own identity in conseąuence of one’s unfaithfulness to the truth one
has grasped, its primary essence is self-deceit. A particularly dangerous form of betrayal, and thus
a dangerous type of deceit, occurs in the sphere of the word, namely in the field of broadly
understood culture. A betrayal of the word is a flagrant betrayal committed towards human
persons and towards culture as such. It results in changing a statesman into a demagogue, a writer
into a servant to the regime, and an educator into a manipulator. In consequence, the person
responsible for this form of betrayal becomes a correlate of his own ambition or of an ideology,
thus departing from his humanity.
In the extracts from the Encyclical Letter Dominum et Vivificantem, the Holy Father John
Paul II stresses that sin - also the sin of betrayal - in its original reality takes place in man’s will and
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conscience. Man’s original disobedience presupposes a rejection, or at least a tuming away from
the truth contained in the Word of God. This disobedience in the mystery of the beginning pre
supposes in a certain sense the same “non-faith” which was to be repeated in the Paschal Mystery.
Thus the essence of any disobedience lies in an act of rejection of truth, while every such act is
committed as an effect of the temptation that comes from the “father of lies.” Therefore, at the root
of human sin is the lie which is a radical rejection of the truth contained in the Word of the Father.
One can say that the sin of the human beginning consists in untruthfulness, in unfaithfulness to the
Word and in the rejection of the gift and of the love which determine the beginning of the world
and of man.
Card. Joseph Ratzinger reflects on the paradox of beauty: a paradox that does not convey
a contradiction. Christianity calls for such a new understanding of beauty. The Bibie says about
Christ, “Of all men you are the most handsome, / gracefulness is a dew upon your lips” (Ps 45:3),
but also “He had no form or charm to attract us, no beauty to win our hearts” (Is 53:2). Can one
thus say that beauty is truth or is it rather the case that it is ugliness that leads us to the truth about
the reality? Christianity reveals that the beauty of truth involves suffering, pain, and even the dark
mystery of death. Indeed, beauty can be found only in an acceptance of suffering and not regardless
of it. Beauty hurts, but through this it awakens man to his highest destiny. As such, beauty enables
the highest form of cognition, sińce it is through beauty that man experiences truth in its fullness.
This kind of experience, the experience of the paradoxical beauty of Christ, results in the cognition
that is deeper and more real than purely rational deduction. Thus, the true apology of Christianity,
the proof of its validity, lies not only in the saints who, with their lives, have given testimony to
Christ, but also in the beauty that was born out of their faith. The beauty of love shows that the
ultimate dimension of the world is in truth, and not in falsehood. Fake beauty does not awaken in
man the yeaming for the unspoken or the desire to abandon one’s self for its sake. On the contrary,
it awakens desire, the will to power or to pleasure. One must follow Dostoevsky’s adage that
beauty will save the world.
The dialogue between Pharisee Nicodemus, who came to Jesus by night and asked “How can
anyone who is already old be born?” (J 3:4), is an occasion for Tadeusz Styczeń, SDS, to reflect on
the naturę of the liberation of man which by no means lies in one’s Identification with a socially
significant role. Although one may have apparently achieved the peak of one’s identity, and even
experience self-exaltation having assumed the role of a servant towards others, one’s only true
identity fully reveals itself in the experience of guilt or unfaithfulness. It is precisely in this type
of universal human experience that one clearly observes that one’s self is by no means reducible to
one’s social function, which can be taken over by others, yet without annulling one’s guilt. Thus the
mistake of Nicodemus lies in his reduction of the significance of Christ to the role He was supposed
to play in the history of the Jewish people. Indeed, politics seen as service paid to others is a serious
human matter. Yet to reduce the matter of man to a political case would mean to betray man, and so
to violate the genuine service to others that politics is supposed to be. There can be no liberation
unless its proponents get themselves liberated in truth first, unless they regain the independence and
sovereignty of their conscience, unless they renounce untruth and abandon life in self-deceit. In
answer to the question asked by Nicodemus one may say that to be born again means to live in truth.
Kazimierz Krajewski investigates the human experience that can be seen as foundational for
ethics. The essence of this experience is the phenomenon of morał duty present in the human
conscience and simultaneously being the source of human self-transcendence. Indeed, morał experience is bound in a particular way with human experience as such: the experience of morał duty
is even tantamount to self-recognition. The reason is that any cognitive act (which manifests the
fundamental mode of human existence) - due to the assertion that is inherent in it - involves morał
cognition. The experience of a spontaneous approval of an objective State of affairs recognized by
the subject in a cognitive act comes fully to light in a situation when one is challenged to ąuestion
the recognized truth. It is then that man discovers his capability of renouncing what he has himself
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asserted. It is also then that the normative power of the truth that he has recognized himself is
unfolded before him together with the conviction that to ąuestion the truth he has recognized with
his own cognitive act would mean to destroy himself as the subject of this act. Such an experience of
truth is foundational for the constitution of man as person, for his discovery of his subjectivity and
of his personal dignity, which makes him both a witness to truth and one responsible for it.
Renunciation of truth leads to a breach in the subject by causing his alienation and self-destruction,
at the same time undermining his identity, which ultimately results in the experience of guilt, whose
drama consists in man’s inability to liberate himself from it. While facing his guilt, man faces his
helplessness. The reason is the existential naturę of guilt: by doing evil, man becomes evil himself.
The experience of guilt reveals how deeply the morał sphere enters the structure and constitution
of the human person. Yet guilt is not merely a morał evil. It also expresses sinfulness and renuncia
tion of the Creator. One can say that the problem of guilt cannot be solved within the domain of
ethics, as man himself is not in power to annihilate his guilt. In this sense ethics becomes a preambulum fidei, it is a waiting for the “Good News,” and as such it becomes a philosophy of advent.
It opens man - the subject of guilt - to the solution offered to him by the Revelation. The field of
reason {rafio) and the field of the faith (fides) tum out to be complementary against the background of the morał experience.
John F. Crosby in tum examines the privation theory of evil and argues that some kinds of evil
cannot be possibly explained in terms of this theory. The reason is that in certain cases one cannot
point to the subject of the privation in ąuestion, to the being that is wounded, and thus we
encounter a paradoxical idea of an evil that seems to lack any real “bearer.” Simultaneously it
might seem that if the evil of some devastation is only broad and vast enough (e.g. in the case of the
complete destruction of life on earth), then there is no evil at all. Although such an evil is not an evil
in the sense of privation as there remains no being that is wounded, it nevertheless falls outside of
the explanatory reach of the privation theory, which therefore cannot be a universal theory of evil.
Also suffering acute pain cannot be interpreted merely in terms of a lack of the feeling of wellness
as this absence does not equal the whole reality of the pain. On a similar basis, most kinds of morał
evil refuse to fit so conveniently into the privation theory. There are obvious cases in which the
principle of badness in the crime cannot be grasped in terms of privation (e.g. privation of love in
the case of deliberate murder). In such cases it does not suffice to hołd that the will by its naturę
always aims at some objective good (bonum), or at least at something taken as an objective good
(bonum apparens). The will, in addition to being drawn to bonum, can also be drawn to what is
merely subjectively satisfying for the person. The will, then, has an altemative to the ratio boni,
namely the ratio of the merely subjectively satisfying. Even if there is a lack here, namely a lack of
interest in bonum, in such cases there is more than privation. This thesis is in a way confirmed by
St. Thomas, who holds that while the evil of punishment is explained in terms of the privation of
some due good, the evil of morał fault is explained in terms of a contrary opposition to the good,
and for this reason such evil is declared to be the worse evil. Proponents of the privation theory of
evil are nevertheless right in holding that evil is a negation of good, that privation is connected with
morał evil in this sense, that morał evil in a person always leads to a diminishment of that person’s
being. Yet although every case of morał evil includes a lack of some respect that we owe the good,
often enough, and always in the more malevolent cases of morał evil, one cannot take the whole
measure of evil in terms of privation.
Andrzej Półtawski argues, against some Thomists, that the concept of value does not necessarily involve depreciation of the good, but is applicable as a closer designation of its particular
variants. It is not the case that the notion of value expresses detachment from being or abandonment of the teleological approach to the existing reality. Indeed, in the common sense approach the
good, as well as the other transcendental ąualities of the reality, are understood as values. The
approach to the good as a transcendental ąuality, expressed in the scholastic adage: ens et bonum
convertuntur, has been freąuently referred to also by philosophers interested in the ontology of
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values, in particular by Dietrich von Hildebrand, who introduced the categories of importance and
of the subjectively satisfying in reference to values and stressed the existence of “values in themselves,” as well as by John F. Crosby, who by reference to Hildebrand, has carried out a careful
critical analysis of the Thomistic bonum, thus summing up the classic understanding of the good in
the scholastic thought. Dwelling on Hildebrand’s approach, Crosby stresses that in the metaphysical sense the value is stronger than the good itself. The value demands a proper response (which
constitutes its possibly deepest essential definition), and this ąuality, at least in reference to morał
yalues, bears a mark of absoluteness. Półtawski holds that in order to explain why this mark of
absoluteness is carried by some values and not by others, one needs to introduce certain corrections to what Hildebrand describes as important in itself or as value in the exact and proper sense of
the term. A significant contribution to this field can be found in Adam Rodzińskie consideration of
Christian philosophy as personalism. Within the personalist approach it becomes evident that the
value of the human person has a special position in a sense that is stronger than Hildebranda
“importance-in-itself.” Only human persons are par excellence valuable, that is valuable in the
metaphysical sense. A similar observation was made by Giovanni Reale, who points to the fact that
Christianity has provided a new metaphysical paradigm, namely, the metaphysics of the person in
which the human person is seen as a value in a more fundamental sense than anything else termed
as valuable, while all the other values by necessity refer to the person as their source.
The succeeding błock of texts is entitled T h e B i b l i c a l J u d a s and comprises reflections
on the image of Judas that can be found in the writings of the New Testament.
The section opens with an article by Bp. Jan B. Szlaga, who analyzes the references to the
figurę Judas in the New Testament. Judas accompanies Jesus throughout His Passion, although his
participation in the events which the other Apostles fully live through is only partial: he is not
witness to the fulfillment of the Passion and he is not given the honour to welcome the risen Jesus.
Among the possible reasons why he betrayed Jesus were his false interpretation of the teaching of
Christ and his perception of Jesus as a false prophet, but most probably also his fear of suffering
and death. One can ponder whether the betrayal committed by Judas was part of God’s plan of
salvation or whether it was Jesus or rather the case Jesus was Witness to that Judas betrayed. Was
he an accidental traitor? The tragedy of Judas lies in the fact that he was never able to grasp fully
the Grace given to him by Jesus. He never fully identified himself with the apostolate Jesus had
offered him. The Apostle Peter also betrayed Christ, yet he cried bitterly on seeing his Master
condemned to death, when he realized what he had done. Unlike Peter, Judas was unable to ask
forgiveness, and so his ultimate fate was not love and reconciliation, but despair and death.
A similar subject is explored by Hubert Ordon, SDS, who observes that the mysterious figurę
of Judas, his motives and the stages of the betrayal he had committed were considered already in
the Church of the Apostles. Modern exegetes, however, agree in saying that Judas first departed
his Master spiritually, and then definitely abandoned Him in Gethsemane, at the beginning of
Chrisfs Passion. Although greed and selfishness are seen as the most prominent ones among the
possible motives of his act of betrayal, some exegetes point to the suggestion present in the Gospels
that the true reason for his ignoble deed was his inner breakdown and his loss of faith in the divine
mission of Jesus as well as his disappointment with his Master’s attitude that did not meet the
expectations of Israel Iscariot had shared. Judas probably conspired with the Sanhedrin, yet the
inner change that took place in him after Jesus was arrested, his repentance, the attempt to
compensate for the harm he had done, the regret caused by the failure of his efforts that culminated
in his desperate ultimate move point that he might have been cheated by his accomplices. Thus one
can suspect that Judas was a tool in the hands of the political opponents of Jesus who pointed to
and exaggerated the “danger” in which the activity of Christ might put Israel. They cleverly
implicated Judas in their plot. Such an interpretation, while not diminishing Judas’s fault or his
responsibility for the committed act of betrayal, nevertheless reveals a freąuently used mechanism
and method of involving a human person in evil.
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Jacek Salij, OP, reflects on the naturę of betrayal which appears to be rather abandonment of
people one is committed to and by whom one is trusted than abandonment of ideas. Also such an
abandonment of the beloved persons which results in their loss is betrayal. One commits betrayal
not only due to the trouble involved in remaining faithful, but also because of the lack of interest in
the fate of those one is betraying. It freąuently happens that committing betrayal involves much
more trouble than overcoming the temptation. A particularly despicable form of betrayal involves
abandoning one’s friends, joining one’s enemy and acting against one’s friends. However, in the
case of Judas we deal with an act of betrayal showing some distinctive ąualities. Firstly, the betrayer
made recourse to deceit and pretence, although the Betrayed One consciously aUowed the betrayal
to take place. Secondly, by his betrayal Judas subjected Jesus to an unjust and unimaginable
humiliation, yet he did not make Jesus lose anything. Thirdly, although the betrayer put the
absolutely innocent Jesus to death, Jesus did not cease to love him and considered him as a friend
of His even at the moment the betrayal was being committed. This perspective acąuires an extreme
intensiveness if in the agonizing suffering of Jesus we perceive the image of the mysterious suffering of love that is inflicted upon God due to our sinfulness. The modem mentality has accepted
a paradigm in which the faith is merely an expression of one’s outlook upon the world, and thus
a loss of the faith is treated as a simple change in one’s views. According to another modern idea,
the reason why people change their outlook upon the world is intellectual honesty, so one cannot
point to morally wrong reasons for abandoning the faith without violating the freedom of eonscience. However, these modem conceptions overlook the fact that the faith precedes the outlook
upon the world and it involves faithfulness to God as its foundation. In this light, a departure from
the faith is seen as the departure of the prodigal son from his father, it hurts God, cuts man off from
Life and puts him to death. Thus the faith can never be reduced to cherishing particular convictions, and it involves faithfulness to Christ before faithfulness to any idea.
In his homily delivered on Holy Thursday 2004 David Sullivan, MAfr, speaks about the guests
invited by Jesus to the Last Supper. One of them was Judas, who later was to betray his Master. Yet
he had started off so well. Jesus had trusted him and had invited him to join the select group of the
Twelve. But something had caused him to change. We don’t know for sure what it was: money,
discouragement or disappointment? But whatever caused Judas to fali could also change us. Peter
was another of Jesus’ guests. Events were to show that he was a weak person. Some hours after the
Last Supper he too betrayed his Master. However, what distinguished him from Judas was the fact
that he admitted his sin, retum ed to Jesus and repented. The other disciples, Jesus’ guests at this
meal, were also weak people. When Jesus was arrested, they fled. However, the Spirit transformed
them into people on whom Jesus was to build His Church. We are Jesus’ guests today. We too are
weak, and yet Jesus believes in us, as He believed in His disciples and can transform us, as He
transformed them, into people on whom He can build His Church in today’s world. Yet we must
beware of not falling into the same trap as Judas.
The next section is entitled T h e I m a g e o f J u d a s and it comprises articles on the representations of Judas in various art forms.
Małgorzata U. Mazurczak analyzes the most characteristic contexts in which the figurę of
Judas appears in Medieval, Renaissance and Baroąue European painting. Judas is shown either as
a participant in the Last Supper, while leaving the Upper Room (as a rule, only eleven disciples are
shown as participating in the institution of the Eucharist by Christ) or during his act of betrayal in
the Garden of Gethsemane. It is interesting that Judas is usually shown as sinful and fallen, but not
as damned. Only sporadically, however, is his image related to that of Satan. Judas is frequently
associated with yellow attire, yellow being the colour of betrayal, and with a money-belt. The figurę
of Judas appears in a most characteristic way in paintings of such artists as Lorenzo Monaco,
Cosimo Rossę lii, Justus of Ghent, Nicolo Poussin, Jan van Dyck, Rembrandt van Rijn, Nicoló di
Liberatore, Andrea del Castagno, Leonardo da Vinci, Giovanni Battista Tiepolo, Philipp de
Champaigne, Mathieu Le Main. It is interesting, however, that only Rembrandt van Rijn, by
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showing Judas retuming the thirty pieces of silver, has expressed hope for God’s forgiveness to the
betrayer. In European painting, representations of the betrayal of Judas are complemented with
images of Peter’s grief and remorse (particularly in paintings by Giovanni Francesco Barbieri,
Giovanni Lanfranco, Gerard Seghers, Giuseppe Antonio Petri Petrini).
Also Bożena Fabiani analyzes representations of Judas in European painting, describing in
detail the scenes presenting Judas in frescos by Giotto di Bondone, in paintings by Duccio di
Buoninsegna, Andrea del Castagno, Cósimo Rosselli, Domenico Ghirlandaio, Justus of Ghent
and Luca Signorelli. While depicting Judas, the artists would choose only certain motifs from
the Gospel, disregarding others, as for instance the scene in which Jesus wams Judas about the
tragic conseąuences of his betrayal (cf. Mt 26:40). Also in this article Rembrandt van Rijn is shown
as a psychologist among painters, depicting the betrayer in his Judas Retuming the Thirty Pieces o f
Silver as a despaired, unhappy and tragic one. In Leonardo da Vinci’s Last Supper, the gestures of
the Apostles express their astonishment at the news that one of them is to betray Jesus. Judas'
hands in the painting reflect the biblical “here with me on the table is the hand of the man who is
betraying me” (Lk 22:21).
Anna Różycka Bryzek analyzes the presentations of Judas in the 14th century frescos in the
Holy Trinity Chapel in the Lublin Castle. The Chapel itself is one of the most important and most
precious monuments both in Poland and in Europę. Russian painters, headed by Master Andrew,
covered the interior walls and the ceiling of the tempie with paintings according to an iconographic
programme of Eastem Christianity. The Passion cycle comprises fifteen chronological scenes. It is
interesting that Judas is shown as accompanied by the devil: both when the leaves the Upper Room
and when he plots with the Sanhedrin. What is more, Satan is shown as a dangerous opponent in
a spiritual duel, thus pointing to Judas’ tragic morał dilemma. It is worth observing that the Castle
Chapel in Lublin is the only place in which Byzantine painting presents a personalized image of
Satan tempting Judas.
The next section is entitled F a i t h f u l n e s s , B e t r a y a l a n d T r u t h and it is devoted to
the presentation of faithfulness and betrayal in various fields of human life.
Barbara Chyrowicz, SSpS, reflects on the process of the loss of morał sensitivity which results
from a gradual weakening of faithfulness to the once-accepted norms of action. Subseąuent exceptions to the accepted rules of morał behaviour result in an easier self-justification and in finding
the breaking of norms less objectionable. The more exceptions, the less remorse and the stronger
the tendency to cross other barriers that seemed inviolable a short while ago. The tendency to
abandon - as a result of a “smali steps” strategy - the area that was once considered as unąuestionable appears not only in the field of morality, it is also characteristic of the process of making
case law and of the education process. However, the morał risk involved in the logie of exceptions,
which is triggered off by consent to departure from ethical norms, seems most dangerous sińce it
may be bound with endangering a fundamental good of the human person, for instance the health
or the lives of others. The ultimate source of morał sensitivity lies in the recognition of the good.
Therefore, when gradual acceptance of the norms that have so far been rejected starts to spread
throughout a community that has abandoned the recognized truth about the good, one can say that
the loss of morał sensitivity acąuires a social dimension. This phenomenon is particularly char
acteristic of the morał acceptance of the advance in biomedicine. AIthough acceptance of the
destruction of a human life in one particular instance may not necessarily lead to a mass destruction
of life, it is nevertheless bound to weaken our morał sensitivity to the violation of the good of
human life in generał. In this context, the role of moralists and of morał authorities gains a special
significance: they can act either towards strengthening or towards weakening morał sensitivity in
the community.
Wojciech Chudy holds that betrayal in the sphere of culture or in the sphere of the word
consists in the abuse of the value that is essential in it, namely, of truth. History shows men of letters
as particularly prone to deceit and to betrayal of the word, for which they are supposed to hołd
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responsibility. This group includes writers, poets, literary critics, joumalists, film makers, artists and
all those who are supposed to be establishing the relation of adequacy between the sign and the
reality. The ethos of an artist or of a man of letters consists in the language of truth, in openness,
freedom and in the morał stance that testifies to truth. Particularly acute cases of betrayal of the
word took place in the communist Poland. Intellectuals, among them renowned poets and writers
(e.g. S. J. Lec, J. Tuwim, S. Różewicz, W. Szymborska), would freąuently violate their ethos by
becoming functionaries of the regime in return for privileges and gratifications. Their output of that
period shows degeneration of the language, in particular of its communicative function, a false
image of the reality and acceptance of a “double measure,” i.e. separation of the artistic form from
the content of the work. In generał one can say that the deceitful attitude of those intellectuals
consisted in their having put the political system or the ideology above their mission of artists. The
mechanisms of deceit included: servitude, corruption, weakness, fascination with power, political
involvement, insufficient self-criticism and idealistic pragmatism.
Anna Kawalec undertakes the problem of faithfulness of the theatre to the human person. On
the one hand, the article shows an attempt at demythologization of the theatre as well as a polemic
with the indiscriminate acceptance (especially by the artistic circles) of the (mainly modernist)
thesis that the theatre, by its essence, enjoys a special position: “The theatre is a tempie.” “The
creator is a priest.” On the other hand, the article offers a constructive proposal of the conception
of the theatre, dwelling on the realistic philosophy, particularly on the ancient category of mimesis
combined with a personalist approach to man. In this perspective man as person (as both creator
and spectator) is perceived as the essence of the theatre. This fact determines the unique naturę of
the theatre and in a way also its sacral character. The second part of the reflections includes
a presentation of various models of the theatre and their characteristics, as seen from the perspective of the main thesis of the article, as well as an analysis of K. S. Stanisławskie approach to the
theatre, which is probably the closest to the mimetic model. The third part of the text refers to some
chosen problems of modem art, in particular to the problems of modem theatre, such as e.g.
provocation. In conclusion, it is stressed that each human work bears the personal dimension of
its creator as its mark, thus assuming a morał shape. Both the creator and the spectator are
responsible for the theatre, for its service to the perfecting of the human person.
Agnieszka Lekka-Kowalik considers the shapes of the phenomenon of betrayal in the field of
science, namely, betrayal of the true objective of science, betrayal of the academic community, and
betrayal of the society in which science is pursued. It is demonstrated that a betrayal of any of these
three elements involves a betrayal of the remaining two. However, all these modes of betrayal in
science culminate in the betrayal of the binding naturę of truth: scientists ignore their own cognitive
judgments and recognitions about the reality. Truth becomes subordinated to their will. Among the
ultimate conseąuences of the betrayal of truth are: a betrayal of man, self-betrayal, yiolence done
to one’s own intellect, treachery and harm done both to the one who commits betrayal and to the
one towards whom the betrayal is committed. In the case of science one can enumerate four types
of betrayal: forgery (subordination of the cognitive results to some personal or institutional goals),
plagiarism (presenting the results obtained by someone else as one’s own or assuming unjustified
authorship) and other forms of violation of the academic community (ilłegal research funding or
blocking someone’s promotion), developing anti-science (renunciation of human rationality), and
morally unacceptable research (e.g. experimenting on human persons who have not agreed to it).
The most dangerous form of betrayal of truth in science ąuestions the morał dimension of research
and poses the threat of a cultural suicide of humanity.
Marek Olejniczak undertakes the problem of vocation to medical professions and by pointing
to the distinctive elements of a vocation as such, and designating the rangę of a professional
vocation, contrasts a professional vocation with a mere fulfillment of duties. The notion of vocation
can be interpreted in the light of the concept of ethos introduced by Max Scheler, who held that the
primary cognition of the world derives from emotions. Thus each person has his or her own order
»
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of love (ordo amoris) that determines the person’s individual destination which can be seen as the
persoiTs yocation. Acute sensitivity to suffering and perception of a negative value in suffering can
inspire a person to undertake a medical profession. Thus, love for others as well as the desire to act
for the sake of the suffering are pre-conditions of a medical vocation.
Fr. Jerzy Kułaczkowski explores the topie of marital infidelity, as it seen in the teaching of Old
Testament prophets from before the Babylonian captivity, namely, Hosea and Jeremiah. In the
Old Testament, marriage, perceived as a covenant between a man and a woman, was considered
the basis of a good functioning of the society. As Prophet Hosea demonstrates on the example of
his own marriage to an unfaithful woman, the husband’s love for his wife is an encouragement to
fidelity, and it can be seen as reflecting the relationship between God and Israel, which has not
always been faithful to her Lord. In the perspective of Jeremiah, on the other hand, marital
infidelity is seen as harm done by an unfaithful wife to her husband. Again, the disloyal wife
symbolizes the unfaithful Israel, which by rejecting the love of her God not only broke the covenant, but humiliated her Lord. However, while Hosea condemns marital infidelity in a severe
prosecutor manner, Jeremiah, himself unmarried, presents the position of a husband who is hurt
in his love and unjustly harmed. Still, the duty of the betrayed husband is to defend the sacred
naturę of marriage. Both prophets stress in their texts the dignity of marriage in order to strengthen
the faith of the Jewish nation, and to teach that the faith must not have a purely formal character,
but it must be based on a living experience of God.
The following section is entitled F a i t h f u 1n e s s in th e W o r l d o f P e r s o n s .
Rocco Buttiglione reflects on the relationship between politics and human suffering. According to St. Augustine, the primary reason for pursuing politics is the necessity to oppose evil.
St. Thomas Aquinas, however, adds that there exists another dimension of the political reality,
namely, the necessity of man’s cooperation with others in order to realize his own good. Thus
politics comprises some of the social activities that man undertakes in his life, as well as his
cooperation with others that is indispensable in order to realize the non-antagonistic public or
common good. In order to achieve this good a political community must be formed. One of the
tasks of politics is to mediate between natural law and power, yet politics is not always in the
position to protect natural law. This is where the pain or the cross of politics lies. Democracy is
handicapped in the sense that it cannot guarantee obedience to natural law, yet no other political
system can provide the support of power for truth. The main task of a politician is to work patiently
on winning support for truth. Although the sphere of politics is directed towards truth, it is continuously hindered by human concupiscence, by the desire for personal benefit and by the will to
power. An important issue in the democratic system is that of aesthetic education of the society so
that it will show sensitivity to the good and to beauty.
Fr. Michel Schooyans argues that a State that has legalized abortion and is to legalize euthanasia actually introduces a distinction between the human beings that are allowed the right to
life and those who are refused this right. Such a State demonstrates a totalitarian attitude in
questioning the equal human dignity of all the human persons. The background of the introduction
of the new undemocratic bills is a voluntarist conception of law, based rather on consensus than on
the truth about the human person. Facing this situation, legislators and politicians who do not
assume the attitude of consdentious objectors become active accomplices in the crime of deliberate
murder, as it was the case with the Nazi leaders and doctors who expressed solidarity with crime by
being obedient to unjust laws and orders, and who were proved guilty of not having shown civil
disobedience.
Joaquin Navarro-Valls, referring to the output of St. Josemarfa Escriv£ de Balaguer, considers
the question of sanctity, as it should be understood in modern times. In short, one can say that a saint
is a person who having discovered God’s project concerning him- or herself, does not hinder the
realization of this project, but has made it his or her own and has remained faithful to it. In the
Catholic theology, such a project is called a vocation, which means that it is seen as a calling to
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achieve a reality that transcends the human person and involves the presence of the grace of God.
Stiił, the calling to sanctity has a universal nattire: it is directed to everyone, and each person is called
to discover his or her every day life as a place of Christian sanctity. A difficulty that we encounter in
this process results above all from the fact that the epoch in which we live has departed from God
and has created a culture of the absence of transcendence in which man experiences despair as he is
evidendy deprived of the true basis of his existence. Paradoxically, one can say that sanctity in
modem times consists in perseverance in the attitude of seeking for what is divine in the world of
human matters. Such an attitude expresses one’s cooperation with God.
Tomasz Górka analyzes the concepts of participation and alienation in the philosophy of
Karol Wojtyła. The essence of various dimensions of participation is one’s involvement in the
humanity of others. Alienation is in tum perceived as a refusal to participate, as a rejection of
one’s participation in the community of which one is a member, and as such it is perceived as
a betrayal of one’s community. Yet alienation is not destructive merely for the community, but it
affects its subject in the first place, as an alienated person is unable to realize his or her own
humanity.
The succeeding section bears the title F a i t h f u l n e s s o f t h e W o r d a n d F a i t h f u l ness to t h e Word.
Andrzej Stoff considers the meaning of betrayal in relation to literature and shows the particular fields of literature in which this phenomenon is manifested. The primary source of betrayal
committed by literature lies in abuse of the freedom of artistic creation which can happen in any
period of history, and which is paradoxically easier and frequently even unnoticeable in non-oppressive systems in which participation in culture consists rather in consumption of certain
goods than in a pursuit of values. The most dangerous manifestations of betrayal committed by
literature involve aestheticization of evil, putting aesthetics over and above ethics by providing an
aesthetic alibi for presenting and propagating evil or a nihilist attitude. Other substantial forms of
betrayal on the part of literature consist in offering support to deceit or to falsehood (as opposed to
error), but they can be seen also in an inaccurate presentation of tradition or in an ideologization of
the past. Such attitudes, in particular if they serve to manifest banalization of evil, do not remain
indifferent to the readers’ perception of the real world and deprive them of an opportunity to
recognize the truth about the reality. All these forms of betrayal ultimately result from a wrong
conception of literature that involves an anthropological error: deriving the creative process from
a wrong understanding of the human person and thus from wrong metaphysical presumptions. In
conseąuence, literature is reduced to its aesthetic dimension and it no longer serves to harmonize
the experience of being with the human needs. In the face of these destructible phenomena
a particular responsibility falls on editors and literary historians, whose task is to pursue the true
objectives of literary criticism.
Ryszard Zajączkowski describes three twentieth century literary representations of Judas,
based on his biblical description: the one presented in K. H. Rostworowskim drama Judasz z Kariothu [Judas of Karioth], in Roman Brandstaetter^ Jezus z Nazarethu [Jesus from Nazareth], and
in W. Oszajca’s poetic cycle Naszyjnik Umiłowanego [The Necklace of the Beloved]. The scarce
biblical description of Judas provides an opportunity for a vast and differentiated literary interpretation of this protagonist and of his actions. Thus the mentioned authors present yarious
hypotheses as to the social and professional identity of Judas, as to his first meeting with Jesus
Christ, the motives of the betrayal he committed, and they differently approach the ąuestion of the
involvement of Satan in his act of betrayal. Finally, the three authors consider the ąuestion of the
salvation of Judas: Oszajca expresses hope for the salvation of all men, including Judas. It is
interesting that the twentieth century literature has abandoned simplified images of Judas, who
is no longer perceived as a demonie murderer, an object of hatred or a criminal whose deed merely
reveals the greatness of the redemptive power of God’s love. On the contrary, modern art shows
the mystery of Judas as reaching the innermost depth of the human spirit, and the tragic Apostle
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seems to epitomize the dilemmas and the pursuits characteristic of our time and of modem man. In
a way, he remains a symbol of an attempt at a deeper understanding of the mission of Christ.
Andrzej Kopiński writes about the legendary controversy between Czesław Miłosz and An
drzej Trzebiński held in the occupied Poland during the Second World War. According to Trze
biński, Miłosz advocated Conradian ethics of faithfulness and honour in which the human person is
the source of morał duty. Such an approach, argued Trzebiński, resulted in a passive attitude to
history. The moment of history, however, demanded active involvement in the historical process
and excluded withdrawal to the sphere of ideas in pursuit of the sense of the events. The approach
represented by Miłosz, in Trzebiński’s opinion, was brought about by the feelings of fear and
helplessness towards the Nazi dominantę over the entire continent. Against the principle of non-violence, which was considered by Miłosz and other intellectuals as the way to perfection, Trze
biński held that the escape to the sphere of absolute reasons (metaphysics) would manifest an act of
pretence. In that particular moment of history metaphysics must not be limited by the principle
“Thou shalt not kill”: although yiolence and inflicting pain on others could hardly be considered as
good, the moment of history demanded a recourse to such means in order to defend human lives,
freedom and dignity. To Trzebiński, the attitude represented by Miłosz was a perfect alibi for egoists
and cowards, and it ultimately resulted in waiting in abeyance for the end of the disaster.
Małgorzata Mikołajczak reflects on the cultural motifs and religious symbols which are present in the output of Zbigniew Herbert. Herbert held that art should exclude any exhibitionism,
and thus the characteristics of his poetry are distance, an anti-biographical and anti-psychological
attitude, sympathy, irony and mythical references. Indeed, sympathy is perceived by Herbert as the
daimonion of creativity. The main task of the literary work is to face up to the reality, to remain
faithful to it. Pattems of culture work as a mirror - they let the reader perceive himself in them. The
poem Dedalus and lcarus expresses the experience of the fali which is inherent in the human
condition. Herbert gives various names to the human fate, the most characteristic ones being:
shadow, separation, exile, departure, homelessness and abandonment. His poetry and prose reveal
the poet’s discovery of limitation and simultaneously a discovery of an enormous potential of the
human being. Suffering is ascribed a special significance within this artistic vision: pain is seen as
binding man to life and reminding him about the imperative to endure his fate bravely. The motif of
suffering is accompanied by the poet’s conviction about the necessity of sacrifice, which manifests
a link between his output and Christianity. Although sacrifice is bound with suffering, only sacrifice
can be a guarantee of salvation and of reconciliation. H erberta poetry expresses the paradox of the
faith in which life is bom from death.
The next błock comprises personal texts that can be seen as testimonies to faithulness and
betrayal and it is entitled O u r B r o t h e r - J u d a s .
Waldemar Borzestowski writes about the unavoidable presence of Judas in our lives. Himself
an out-of-wedlock child, “a child of infidelity,” the author experienced the meaning unfaithfulness
already in his childhood. Then, as an adult person, he witnessed the gradual dissolution of his
friends* apparently happy and successful marriage. The author stresses that despite many modem
interpretations of the figurę of Judas, we must remember that in the first instance he was a betrayer,
a traitor, a pretender and one who would build his futurę on deceit and on harm done to others and
to himself. The tragedy of our times is that our epoch has eliminated spirituality. Religion, confidence and humility have been replaced by magie and concupiscence, while the dominant feelings
are those of emptiness, disappointment and despair. One must pray for Judas as much as one must
pray for the Judas present in oneself.
Wanda Półtawska presents a personal reflection on her meeting with a blind girl who was
praying for Judas in a graveyard, because “probabiy no one else prays for him...”
Andrzej Derdziuk, OFMCap, reflects on the problem of charity in the modern world. John
Paul II calls the Christians.to undertake works of active love towards others and to perceive the
countenance of Christ in the poor and in the needy. Serving Christ through service to the least of
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these brothers of His (cf. Mt 25:40) is a way of pursuing creativity in charity. The Christian discovers the mystery of charity in the perpetual enrichment of the world by God. The imagination of
charity leads us to the discovery that everything we are in possession of is a gift from God. This
discovery generates the feeling of inner peace, trust, forgiveness and reconciliation.
The succeeding section of the volume refers to Mel Gibson’s movie Passion, which is reviewed
by Vittorio Messori and offered a theological commentary by Fr. Jan Sochoń.
The finał section of the article part is devoted to the profile of the late Professor Irena
Sławińska, eminent Polish scholar who specialized in the study of the theatre. Professor Sławińska
was a member of the Research Board of the John Paul II Institute at the Catholic University of
Lublin. The section opens with an introduction from the Editors of the Ethos which is followed by
a Condolence Letter from His Holiness John Paul II to Abp. Józef Życiński on the occasion of the
death of Prof. Irena Sławińska, and by the statement of the present Rector of the Catholic University of Lublin Andrzej Szostek, MIC. The introductory part of the section concludes with the
homily delivered during Professor Sławińska’s funeral by Fr. Wiesław A. Niewęgłowski.
The section on the profile of Irena Sławińska is divided into three parts. In the first one, entitled
T h e P e r s o n a n d t h e W o r k , the authors concentrate on the academic merits of the late
Professor, pointing to her independence and to her vocational attitude to the profession she pursued.
The second sub-section is entitled O n th e I s l a n d o f F r e e d o m and it comprises texts
devoted to the academic presence of Prof. Irena Sławińska at the Catholic University of Lublin.
The authors characterize the direction of the research carried by and under the supervision of
Professor Sławińska, pointing to her intellectual courage and honesty, as well as to her non-compromising attitude and rejection of any kind of opportunism, even during the most difficult
years of communism in Poland.
The third sub-section, which bears the title M e e t i n g s opens with His Holiness John
Paul M Letter of Gratitude for the gift of the book Świat jako spektakl [The World as a Perfor
mance], a Festschrift for Professor Irena Sławińska on the occasion of her 90th birthday. Then the
late Professor’s colleagues and former students present their impressions from the meetings they
had with her at various stages of her life.
The section T h i n k i n g a b o u t t h e F a t h e r l a n d . . . includes a poem by Kazimerz Wie
rzyński entitled Litania na Monte Cassino [Litany on Monte Cassiono].
In t hest andi ngcol umnNot es a n d R e v i e w s Fr. Jacenty Mastej reviewsFr. H. Witczyk’s
Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna ofiara Ekspiacji i nowego
Przymierza [The Passion of Jesus as God’s Response to the Sinfulness of the World. The Eschatological Sacrifice of Expiation and of the New Covenant], Agnieszka Lekka-Kowalik presents
a lengthy analysis of W. Chudy’s Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób
i społeczeństw [A Philosophy of Falsehood. Falsehood as a Manifestation of Evil in the World of
Persons and Communities], Fr. Alfred Wierzbicki reflects on the recently published volumes of
Z. Herbert’s correspondence: Korespondencj (letters to and from H. Elzenberg) and Korespon
dencja 1949-1967 (letters to and from J. Zawieyski); Janusz Mocarski reviews Z. Bokszański’s
Stereotypy a kultura [Stereotypes and Culture]; Katarzyna Solecka and Fr. Jerzy Szymik write
about the collection Małe prozy biblijne [Little Biblical Prose] edited by M. Jasińska-Wojtkowska
and M. Nowak; Krzysztof Dybciak reflects on J. Sikora’s poetic collection Demony mieszkają w nas.
Wybór wierszy [Demons Live in Us. A Selection of Poems]; Józef Fert presents A. M. Wierzbickie
poetic collection Miejsca i twarze [Places and Faces] and Wojciech Kudyba presents three poetic
volumes by J. S. Pasierb: Puste łąki [Empty Meadows], Morze, obłok i kamień [The Sea, the Cloud
and the Stone], Ten i tamten brzeg [This and That Shore]. The section concludes with the P r o p o s a l s o f t h e E th o s .
The section devoted to R e p o r t s includes Roman Majeran’s report on a conference on
Neoplatonism held at the Catholic University of Lublin, a report by Agnieszka Lekka-Kowalik
on the 6th International Metaphysical Symposium held at the Catholic of Lublin, a report by Piotr
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Ślęczka, SDS, on the session organized in Lublin on the Day for Life in 2004, and a report by Lech
Giemza on a research conference devoted to the output of John Paul II which was held at the
Catholic University of Lublin.
In th esectio n T h e P o n t i f i c a t e i n t h e E y e s o f t h e W o r l d Jarosław Merecki, SDS,
analyzes the evolution of the standpoint of the Catholic Church on the admissibility of death
penalty, stressing the influence of John Paul II’s personalism on the present approach of the
Church to the problem of death penalty and on the reformulation of the teaching of the Catechism
o f the Catholic Church in that matter.
The section T h r o u g h th e P r i s m o f t h e E t h o s includes Mirosława Chuda’s feuilleton
referring to the movie Passion.
The volume concludes with the C a 1e n d a r of the 25th year of the pontificate of John Paul II
(by Beata Bogusz), t h e B i b l i o g r a p h y of John Paul |J j | addresses on the subject of truth as
commitment (by Tomasz Górka), and the N o t e s a b o u t t h e A u t h o r s .
Summarized by Dorota Chabrajska
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