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List o leczeniu tomizmem
Zbigniew Pajda OP

7eo/?/ - czasopismo redagowane przez braci - dociera do mnie od kiiku
iat i przyznam, że z uw agą czytam każdy jego numer, tym bardziej, że ta ze
wszech miar godna poparcia inicjatywa adresowana jest do czyteiników
o ściśie określonym profilu. Mając to na uwadze, jak również nieśmiałą
zachętę do współpracy, wyrażaną przez redaktorów na wstępie każdego
numeru, przyszło mi na myśl napisać kilka słów na temat aktualności
tomizmu. Temat ten szczególnie leży mi na sercu, jako że przeglądając
europejskie publikacje w dziedzinie filozofii chrześcijańskiej, można by
odnieść wrażenie, iż myśl św. Tomasza skazana jest na zapomnienie. Choć
do zjawiska można by przywyknąć, trudno się z nim pogodzić. Ponadto,
nie jest powiedziane, że czas tomizmu minął. To prawda, że wiele
znakomitych niegdyś ośrodków myśli chrześcijańskiej wygasło, ale
powstają nowe, do tej pory nie znane, zaskakująco dynamiczne,
z obiecującą perspektywą rozwoju.
Co więcej, sądzę, że przeobrażenia, jakie zachodzą w naszym
społeczeństwie, będą uświadamiały nam z coraz większą oczyw istością że
.świat poza klauzurą spodziewa się po nas nie tylko świadectwa życia
Ewangelią. Wielu ludzi oczekuje od nas pomocy w rozstrzygnięciu
zawiłych problemów sumienia, stawiają nam pytania, na które nigdzie nie
uzyskali odpowiedzi, poszukują argumentów zdolnych przekonać
o zasadności ich wiary, pytają w jaki sposób należy ustosunkować się
wobec nowych, nie znanych wcześniej, zjawisk, co należy czynić, aby
stawić czoła nie znanym wcześniej trudnościom. W tym wszystkim coraz
widoczniej ujawnia się kryzys kultury Zachodu. Jej najbardziej
charakterystyczny symptom to instrumentalne traktowanie prawdy. Czy
filozofia tomistyczna może być pom ocą w leczeniu tej choroby intelektu?
Niniejszy list nie jest receptą jest krótką refleksją próbą poszukiwania
odpowiedzi, zachętą do dyskusji.

Zbigniew Pn/do OP

5

W kułturze Zachodu od łat daje się odnotować kryzys wartości. Jego
obecność, nie bez niepokoju, odnotowują już dokumenty Soboru
Watykańskiego II, a w następnych łatach łiczne wystąpienia najwyższych
autorytetów Kościoła. Ojciec Święty Paweł VI w jednym ze swych
wystąpień podaje kiłka charakterystycznych cech owego kryzysu.' Nałeżą
do nich: - sceptycyzm wobec prawdy, nihiłizm wobec wartości; nieustanna pogoń za nowością (co prowadzi do powierzchowności
w ocenie i rozwiązaniu probłemów); - pragmatyzm, poszukujący korzyści
materiałnęj za wszełką cenę;^ - subiektywizm;"* - irracjonalizm; rełatywizm. Tego typu postawy i towarzyszący im aparat pojęciowy, dają
podstawę nie tyłko swoistej interpretacji rzeczywistości, ałe stanowią także
narzędzie do walki Kościołem.
Dwie encykliki Jana Pawła II - Feritotis splendor (1993) i Fvonge/iM/n
vitoe (1995), opubłikowane w ostatnich łatach, sygnalizują natomiast inne,
niepokojące i o coraz większym zasięgu, zjawisko, które kształtuje
i utrwała nową sytuację kułturową: zanegowanie wartości życia
i towarzyszące mu przekonanie o subiektywnym charakterze prawdy. Jak
zaznacza Papież ws^ystho to prowadź; do g/ęhohich prze/wron w sposobie
pa/rzenia na życie i na re/aę/e między indzm i/ Jest to przejaw poważnego
kryzysu morałnego, nie nowego co prawda, ałe wydaje się, że nigdy dotąd
różnica pomiędzy dobrem a złem, praw dą a fałszem, nie była z takim
trudem postrzegana przez człowieka. Stąd bez łiku mnożą się rozwiązania
probłemów sprzeczne z prawdą oraz dobrem osób, a wszystko to jest
uważane za dowód postępu n a drodze do ustanowienia nowego porzpdAa
światowego.^ Jesteśmy świadkami nowej sytuacji, w htórę/ wońec
nonczonio moralnego Kościoła rozpowszechniane sq coraz iicznię/sze
wątpliwości i zastrzeżenia natary hum anitarne/ i psycho/ogicznę/,
społeczne/' i Aa/tarowe/, rełigi/nę/, a tahże w ścisłym sensie teologiczne/.
' Paweł V!, Homilia z 19 marca 1967 (Ojjerva/ore Romano, 20-21 marca 1967). Podobne uwagi
czyni też Jan Paweł H w encyklice Perda/M jp/endor, n. 106.
^ Encyklika Evange//nw v//ae, napisana w 28 lat później, donosi natomiast o szeroko
rozpowszechnionej w niektórych krajach aborcji eugenicznej i eutanazji (n. 14).
^ Zwraca na to uwagę również Jan Paweł 11, por. Perda/;j <sp/endor, n. 32: Powjła/a łendenc/a, óy
/łrzjznae jM/n/en/M yednoj;/:/ vt^/qczny przywr/c/ an/onowicznego oArej/ania A/y/er/ów doAra i z/a oraz
zgodnego z /y/w dzia/an/a. W;z/a (a /qezy j/ę z e(yAq jndywjdMa/M(ycznq, wed/ag A/órę/ Aaźdy cz/ow;e%
J/ą/e w o& c w/ajnę/ prawdy, różne/ od prawdy /nnycA. Pojnnię(y do jAra/nyc/; ^onjeAwenc/7,
indyty/dMa/łzw proiFadz/ do zaprzeczenia jaw ę/ /de; na/nry /ndzAię/.
^ Evange/;nw vdae, n. 4.
^ Evange//MW vdae, n. 5.

/o yMż A?y(y^ cz&sciowa z Jorćzźwćz, ćz/a y?rdAćZ g/o^a/nego
z ^/awćz(ycz7z^go zćzAwe^Jozzow^zz? JzzeJzzcTwć? JoAr/Tyny wora/ne/
qpć?^^/ zzćz o A r^ /ozzyc/z AoMcepc/arc/z ćzzz/rqpo/ogzczzzy('A z ^zyczzzyc/z.^

Najwyższe autorytety Kościoła nie poprzestają na określeniu stanu
rzeczy ale starają się także wskazać przyczyny kryzysu, jak chociażby
jedna z wypowiedzi Jana Pawła H, który stwierdza:
...yay/z JzM

- z? zgfMZ^/e - Ayyzy^ ^/y^z, zzzćz on zwzqzeA

z o^ćz^z^zzzaw znocz^nzo /yrorwJy w /zzJzA:zw nwy^/6 z FM/MzenzM, Ao zzZrćzeJ

on pnnA^ oJzizaMenza Jo o^^o^cznago zróJ/o, yołz/n jar? Prow Jo ^ozno
w jo^za Dore/nne Ay/oAy nA^ywonze yJAtzz, o/Ao 3ZM%#n;e /?oArę/zrpc/z
wy/o^nz^n J/o nnzAnzęozo g/own^/ przyczyny Ayyzy^n.* A^z Fogo
gOwrzenze nza zno roq/z &y/zz, Aez Prow Jy /zzarw^z^/ negzz/'^ jzę M/nzenze
/zzJzłzoĄ o oo zo (yzn zJzza, ^/owzo yzoJ znoAzonz zopyZonzo
^rowonzoonojć no^zo/ łn/Zzzzy, Aton? o/zoć Aogo/o w o^zqgnzęozo no/zzry
y?/ozo/zozno/', non^owo/, /z/orocArzo/', o^c., nzo w^zy^/A:znz /zonzogo, nzo
AożJoznn Jo/e ^o(y^/oAq/ę, nze wyrożo w j^e/nz ^ego, oo /zzJz^ze7
Krótko mówiąc, przyczyną moralnego nieporządku i zagubienia jest
niezdolność intelektu do poprawnego ujęcia prawdy rzeczy. Jesteśmy
świadkami swoistego paradoksu: mimo wielkich osiągnięć na gruncie
rozmaitych nauk, ludzie wykształceni - nigdy dotąd w tak wielkiej liczbie
jak dziś - wyznają całkowitą bezsilność wobec potrzeby rozpoznania co jest
dobrem, a co złem, albo twierdzą nawet, że takie rozeznanie nie jest
możliwe dla ludzkiego rozumu. Ta kapitulacja inteiektu wobec
fundamentalnych wartości ma związek z odrzuceniem przez myś)
współczesną filozofii, ściśle rzecz biorąc metafizyki, wyjaśniającej świat w
świetle przyczyn ostatecznych. To wykreślenie filozofii z naszego życia,
dokonało się po kryjomu i wbrew naturalnym skłonnościom ludzkiego
umysłu, jako że każdy człowiek z natury pragnie wiedzieć i nie da się go
pozbawić prawa do myślenia, do refleksji nad światem i własnej oceny
rządzących nim praw. Filozofia polega na myśleniu - nie o wszystkim
jednak, jako że ma za przedmiot ostateczne przyczyny, to znaczy: jaka jest
przyczyna świata, czym jest ludzka natura, na czym polega duchowość
^ %r/Za/t.y -spZeHd/or, n. 4.
^ Jan Paweł H, /IZZocaZZo ad/ eay <7%/ 7Y ccwe/i/H/ & -yancZ/ 77MWMae /łtyMtmiZM d/oc/rZna
ad/w/Moy
29 /w.
a. 7990), AAS 83 (1991) s. 407, n. 4.

cora/n
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i nieśmiertelność duszy, ludzkie poznanie, wołność człowieka, jaki jest ce!
ludzkiego życia, jakie są prawa i obowiązki osoby, czym jest i skąd się
bierze zło, jak winny , się kształtować relacje międzyludzkie w rodzinie,
w miejscu pracy, w państwie. Możemy powiedzieć, że nie istnieje żadna
nauką, teoria państwa, ustroju prawnego, żadna etyka, ani doktryny
wychowawcze, które nie miałyby u podstaw jakieś ogóinej wizji
człowieka, świata i Boga. Tym właśnie (choć w sposób pogłębiony)
zajmuje się filozofia, ł nie jest rzeczą obojętną jaka fiłozofia jest źródłem
zasad, w oparciu o które rządzone jest państwo, tub którymi kierują się
pojedynczy tudzie.
Tymczasem na kuiturze Zachodu siinie zaważył w ciągu dwóch
ostatnich wieków francuski iiuminizm - bardziej ideologia niż filo zo fa -,
zgodnie z którym rozmaici -spec/a/Mci od racjonalizmu, postępM
i
decydowali ja k ą myśl filozoficzną należy przyjąć lub
odrzucić. Do dzisiaj, wciąż pod jego wpływem, wielu ludzi podejmuje
decyzje w oparciu o takie kryteria jak: nowoczesne-przestarzałe,
nowożytne-średniowieczne, postępowe-wsteczne, albo - jeśli już
pozostaniemy na gruncie rodzimej prasy - ciemnogrodzianin-oświecony;
natomiast bez znaczenia wydaje się być wybór dokonany w oparciu o takie
kryteria jak: prawda-fałsz, dobro-zło, sprawiedliwe-niesprawiedliwe.
A przecież ludzki wybór dokonuje się w łączności z intelektem. To on
rozpoznaje cel i w oparciu o jego rozeznanie nasza wola decyduje
o podjęciu działania, dlatego ważnym je st by intelekt opierał się na
prawdzie. Jeśli natomiast oprze się na fałszywych przesłankach, nasze
rozumowanie siłą rzeczy będzie prowadzić do fałszywych wniosków.
A skoro jak ju ż wspomnieliśmy, przedmiotem filozofii są sprawy
najwyższej wagi, zbudowane na błędnej filozofii teorie człowieka,
państwa, czy też ustrój prawny, albo etyka lekarska, lub doktryny
wychowawcze - wszystkie będą prowadzić do opłakanych skutków. Nie
jest więc obojętne jaka filozofia stoi u podstaw naszego systemu prawnego,
wychowawczego czy ekonomicznego. Dodajmy, że wszyscy którzy
używają rozumu - filozofują, nawet ci którzy twierdzą, że filozofii nie ma
(jedynie filozof może coś takiego twierdzić). Często jest to filozofia
wstępnego poziomu, nienaukowa, powszechna (powiedzielibyśmy
chłopska), zbiór elementarnych zasad dotyczących rozumienia siebie, sensu
życia, określających podstawowe zasady ludzkiego zachowania. Nie
możemy więc obejść się bez filozoficznej refleksji - i tak być musi. Mając
to na uwadze przyznajmy, że lepiej posługiwać się filozofią, która uznaje
uniwersalne i nieprzemijające wartości, aniżeli taką, która wychodząc

z błędnych założeń, prędzej czy później upadnie, pozbawiając nas pewnych
punktów odniesienia. Ma swoje znaczenie również fakt, że filozoficzna
refleksja towarzyszy nam od najmłodszych lat. Dzieci, które nie chodzą
jeszcze do szkoły, uczą się odróżniać co jest dobre a co złe, co rzeczywiste
a co urojone, co ładne a co brzydkie, co jest przyczyną a co skutkiem. Ten
proces nabywania wiedzy, formowania własnych opinii trwa przez całe
życie. Do szkoły chodzimy przez 8-13 lat, potem uniwersytet, w sumie co
najwyżej 18-20 !at pobierania nauk i na tym koniec - potem wiedza
większości ludzi nie formuje się już poprzez podręczniki, ale w oparciu
0 rozmowy z ludźmi, codzienną prasę, radio, telewizję, mniej lub bardziej
fachowe czasopisma. Są to lata bez wątpienia liczniejsze, od tych
spędzonych w szkole. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy zatem
założyć, iż opinie wielu ludzi kształtują dzisiaj nie tyle autorzy książek (bo
czytamy mało), ale dziennikarze, będący ogniwem pośrednim
w przekazywaniu wiedzy dla większości chodzących po tej ziemi
śmiertelników.
Być może warto przerwać tutaj nasze rozważania i zastanowić się
pokrótce, jaki wpływ m ają środki masowego przekazu na kształtowanie
naszych poglądów? Zauważmy, że jeszcze nie tak dawno opinię publiczną
kształtowały pisma filozofów, a dostęp do pisanego słowa miało wąskie
1wyspecjalizowane grono osób; dzisiaj informacja wyselekcjonowana
z olbrzymiej ilości doniesień rozmaitych agencji prasowych dociera do
szerokich kręgów. Tematem są wydarzenia z życia politycznego,
gospodarczego, czasem banalne skandale albo rewelacyjne doniesienia,
które po 24 godzinach tracą posmak sensacji. Charakterystyczną cechą tego
typu informacji jest jej krótki żywot - w ciągu nocy drukuje się miliony
egzemplarzy gazet, rano trafiają one do czytelnika, a po południu
znajdziemy je w koszu na śmieci. Być może słusznie, ich treść, to nie
wiedza mająca przetrwać wieki jak średniowieczne rękopisy; nie jest to
pogłębiona analiza przyczyn, to wiadomości na dzisiaj. Jutro wyjdzie
następny numer gazety - może lepszy, ciekawszy, na pewno nowy. Gazetę
przeglądamy pobieżnie, szukamy tego co nas interesuje: sport, polityka,
drobne ogłoszenia, program telewizyjny. Kilkanaście minut i odkładamy,
zapamiętamy niewiele, bo i po co - jutro będzie nowa prawda o nowych
wydarzeniach, nowa ich interpretacja. Podobnie zresztą oglądamy
telew iąę: kiedy program przestaje nas interesować, zmieniamy kanał
w poszukiwaniu czegoś co przyciągnie naszą uwagę. Tym sposobem
dokonuje się inflacja słowa: dzisiaj słowo nie ma ju ż tej wartości co
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dawniej. W czasach kiedy nie znano jeszcze druku, księgi przepisywano
z wielką pieczołowitością. Było to konieczne, bo z biegiem łat (zwłaszcza
kiedy dzieło było często przegłądane), pergamin ałbo papier niszczały.
Jedynym sposobem na ocałenie dzieła było sporządzenie kopii. To
kosztowne przedsięwzięcie wymagało czasu. Co więcej, wykwałifikowany
skryba - o iłe miał kopiować dzieło ze zrozumieniem (co redukowało łiczbę
błędów) - musiał być obeznany ze specjalnym systemem znaków (dzisiaj
nazywamy go pa/eogra/to), który pozwałał na skrócony zapis słów, bo
w tych czasach oszczędnie gospodarowano cennym pergaminem. Mając na
uwadze koszty, bardzo starannie selekcjonowano dzieła przeznaczone do
kopiowania. Przepisywano to, co ważne, co zasługiwało na ratunek przed
zapomnieniem. Któż poświęciłby miesiące, niekiedy lata pracy na
powielanie bzdur.
Dzięki postępowi technicznemu ostatnich wieków, a szczególnie
ostatnich lat, wiele zmieniło się zarówno w zakresie zapisu jak i przekazie
informacji. Ma to swoje konsekwencje - ilość informacji nie idzie w parze
z ich jakością. W prost przeciwnie. Z pośród tysięcy publikacji często
0 zróżnicowanym poziomie, coraz trudniej o wyłowienie takich, które
naprawdę mogą się liczyć. Istotna zatem staje się znajomość przedmiotu
1doświadczenie, które pozwalają na szybkie dotarcie do przedmiotu
naszych zainteresowań.
Wraz ze zmieniającymi się nośnikami informacji (np. konkurentem dla
książki, a zwłaszcza encyklopedii, staje się CD-ROM), nową możliwością
wzbogacenia tekstu o obraz w ruchu i dźwięk, a także dzięki łatwemu ich
powielaniu, pojawiły się nowe zjawiska. Jednym z nich jest to, co
informatycy określają jako rzeczywistość wirtMo/wq: nowa, techniczna
interpretacja platońskiej teorii idei. W tej chwili znajduje ona praktyczne
zastosowanie w szkoleniu pilotów, niektórzy usiłują stworzyć programy
w celu zawodowego przygotowania chirurgów, z wielkim uznaniem
odnoszą się do rzeczywistości wirtualnej architekci.
Cicho i niezauważenie pojawiło się natomiast inne, oparte na tej samej
zasadzie, zjawisko
/yrowćfy. Stało się to nie tyle za przyczyną
postępu w komputeryzacji, ale dzięki środkom masowego przekazu. One
to, uzyskując coraz większy wpływ na nasze życie, sprawiły, że wielu ludzi
porusza się w fikcyjnym świecie. Ten świat to złożona konstrukcja
pojęciowa, w którym kryterium prawdy, jakim winno być odniesienie do
realnie istniejącego przedmiotu, zastąpiła zgodność z obiegową opinią,
powszechnie uznaną, ale nie m ającą żadnego odpowiednika w istniejącej
rzeczywistości, czego świadectwem jest naiwne wyobrażenie o wielu

zjawiskach czy problethabh (np. EUROPA, europejska tożsamość,*
MOTTwa/TMMĆ, wolny ryhek, po.s/<yowo^ć, postęp, raco/anie, czarwy
itd ), a!bo powtarzanie opinii łub zasłyszanych argumentów. Tak ju ż
przywykliśmy do obalania rozmaitych murów, iż nie zauważyłiśmy nawet
jak obalono ten, który oddzielał rzeczywistość od wyobraźni.
Mam wrażenie, że takie właśnie zjawiska przyczyniają się do o.T&łółen;#
znaczenia prawófy w
i -yM/mema, które niesie ze sobą
poważne zagrożenie dła dzisiejszej cywilizacji. Zagrożenie tym większe,
kiedy mamy do czynienia ju ż nie z ignorancją, ałe ze świadomym wyborem
łudzi, %7arzy jprzez n^prawo-ść aaA^aćfćyą
jprawdkfe (Rz 1,18).
Nie jestem wrogiem dziennikarzy, i gotów jestem przyznać, że wielu
z nich to ludzie uczciwi - nie wszyscy jednak. Naiwne byłoby
niedostrzeganie łaktu, iż przekaz informacji, w tym również w Polsce,
podporządkowany jest prawom rynku, gdzie w pierwszym rzędzie liczy się
zysk, nie rzetelność w przekazywaniu prawdy. Żaden poważny wydawca
nie może ignorować pytania o to, jak dana publikacja będzie przyjęta przez
czytelników, ile można na niej zarobić albo stracić. Nie znaczy to, że
drukowanie prawdy musi być deficytowe, ale warto wiedzieć, że lepiej
sprzedaje się kłamstwo. Nie dziwi zatem, że środki masowego przekazu
ugięły się pod wymaganiami wolnego rynku, a dostosowawszy się do
właściwej mu ideologii, usunęły ze swego pola widzenia wszelkie
zagadnienia natury etycznej. W nadchodzących latach środki masowego
przekazu będą coraz ważniejszym elementem opiniotwórczym - stąd
rozmaici futuryści zaczynają twierdzić, iż w najbliższej przyszłości
będziemy świadkami zaciętej walki właśnie o rynek i kontrolę nad
przekazem informacji. Być może tego typu prognozy oparte są na
spostrzeżeniu, że retoryka we współczesnej demokracji, ma podobne
znaczenie, co przed laty w starożytnej Grecji. Kto potrafi przekonać
wyborców, sięga po władzę; i nie ma znaczenia, czy mówi prawdę czy nie.^
Wyborcy udzielają mu kredytu zaufania i to wystarczy. Od lat bowiem daje
się odnotować przesunięcie środka ciężkości naszej kultury z filozofii w
stronę retoryki, która stała się czymś w rodzaju yi/ozo/i; J /a aóog/cA
" Na temat tożsamości Europy i ścierania się interesów wewnątrz Unii Europejskiej można by wyiać
rzekę słów; wystarczy przyjrzeć się połityce poszczególnych krajów wobec konfhktu na Bałkanach, od
początku do dziś.
^ Właśnie dłatego Arystoteles nie uznawał sofistów za filozofów; za nim też idzie św. Tomasz w /w
Me/ap/pts. IV 5, 1004bł7: ...ż! gqp/Hg;a Maro <%7&r; p/n/ogop^Mg pro/iereg/, ;</ eg; e/ec;/one, Me/
Mo/Mp;#;e,
eg; &g;&r/o, M?;e, aof a/;M<%en/m or<%na; M/;aw gMa/w e; acr/onem p/7//ogop/7Mg e; gpp/?;g;a,
p/H/ogop/7Mg ^MK^e/n <%/ gc/efK/MM! Mer/;a;ew, gppA/g/a Mero #<%/łoc <?M06f MK%?#;Mr gc;re ^MO/HM/g /?egc;a/..
(cf. ed. Marietti n.575).

uprawianej przez współczesnych sofistów, przekonanych na sposób
starożytnych, że prawda sama w sobie nie istnieje. Za właściwą opłatą
gotowi są przekonać słuchaczy o słuszności jakiejkolwiek tezy - jaka by nie
była - o wiele skuteczniej niż czyniono to u zarania dziejów, jako że
dzisiejsze techniki przekonywania nie poprzestają na właściwie dobranym
słowie: m ają do dyspozycji obraz, dźwięk, a także ostatnie osiągnięcia
psychologii i socjologii (obecnie w centrum uwagi specjalistów od
reklamy). Przypomnijmy, że w starożytności wpływ retoryki był
ograniczony do sfery politycznej (handlem, rzemiosłem, pracą na roli
zajmowali się niewolnicy, państwem rządzili dziesięciokrotnie mniej liczni
obywatele). Dzisiejszy ustrój państwowy jest bez porównania bardziej
skomplikowany, a współczesna retoryka dysponuje potężnymi środkami
przekazu informacji; bardziej ambitni retorzy dnia dzisiejszego zmierzają
natomiast ku przejęciu kontroli nie tylko nad polityką państwa, ale nad
ekonomią, ustrojem prawnym, systemem szkolnictwa, dystrybucją dóbr
w postaci dostępu do bezpłatnej opieki lekarskiej czy zabezpieczenia na
starość. Znaczenie retoryki rośnie. Co więcej, jej związek z polityką coraz
bardziej ujawnia się jako przymierze przeciwko prawdzie. Sprzyja temu
chaos polityczny ostatnich lat, kiedy po upadku reżimów totalitarnych
w Europie, a także towarzyszącej im ideologii, notuje się nowe zjawisko:
/ew/co albo ^row ica - dwa pojęcia, które pozwalały na polityczną
identyfikację określonych grup - dziś straciły swe pierwotne znaczenie.
Ludzie dawniej określający się jako przedstawiciele /ewicy obecnie
proponują politykę / 7raw;'cowq; praw ic# natomiast w swym programie
niewiele różni się od lewicy. Politycy, niepewni co do swoich wyborców,
starają się o pozyskanie niezdecydowanych, proponując znalezienie zfo/ego
.śroć/ła. Dotyczy to nie tylko Polski, to samo dzieje się w Europie
Zachodniej. Wszyscy zbliżają się do "ceatrała", jedni z prawej, drudzy
z iewej strony - w cea/ra/w nigdy nie było tak tłoczno jak dziś. Dokonuje
się to przy ukrytym założeniu o niezdolności do poprawnego rozpoznania
rzeczywistości i zachodzących w niej zmian (założenie czynione zarówno
przez wyborców, jak i wybieranych). Ta niepewność prowadzi często do
oportunizmu. Nie wiedząc, co służy lepiej interesom narodu, obiera się
drogę pośrednią, ńe^pieczag, akceptowaną przez większe grono osób, jest
do droga kompromisu, którą charakteryzuje doraźność celów i środków właśnie centra/n. Taki wybór nie rozwiązuje problemów, ale odsuwa je na
inne, bardziej pomyślne czasy. Co więcej, takie niezdecydowanie owocuje
brakiem jasno sformułowanych poglądów, ściśle określonych celów, jak
również brakiem konsekwencji w realizowaniu programu, co przyczynia
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się do marnowania olbrzymich zasobów finansowych. Opinie potityków
zmieniają się z godziny na godzinę (zaraz po przeczytaniu wyników
ostatniego sondażu), a wraz z nimi programy, które zm ierzają do realizacji
coraz to innych zadań. O ceiu decydują woia i opinia wyborcy, dobre tub
złe, jakie by nie były. A w życiu politycznym coraz trudniej dociec, co
sprawiło, że dany polityk wygrał wybory: jego oportunizm i chęć
dogodzenia woli wyborców, czy siła opartego na prawdzie i dobrej woli
programu.
Zakłamanie stało się trwałym elementem życia politycznego, i to przy
znacznym udziale środków masowego przekazu, przybierając na sile
w okresie przedwyborczym. Specjaliści od organizowania wyborów wiedzą
bowiem od dawna, że głosy zdobywa się nie tyle przedstawiając jakiś
program, co niszcząc przeciwnika. Stąd ju ż na długo przed wyznaczonym
terminem jesteśm y świadkami wyciągania na forum publiczne szczegółów
z prywatnego życia polityków i ich rodzin, a pomówieniom o nadużycia nie
ma końca.
Niektóre elementy krytyki nie są pozbawione podstaw, jako że ludzie
często popełniają błędy, pochopnie obiecują, wydają niezgodne z prawdą
oświadczenia, deklaracje, dementują niekiedy prawdziwe wiadomości. Nie
wiem dlaczego panuje powszechne przekonanie (a w niektórych krajach ma
ono postać prawa), że wypowiedź danego człowieka jako polityka, nie jest
tak wiążąca, jak wypowiedź tego samego człowieka jako prywatnej osoby.
To znaczy: publicznie złożona obietnica małżeństwa pociąga za sobą
konsekwencje natury prawnej, publicznie złożona obietnica redukcji
bezrobocia, nie. Wiem, że walka z bezrobociem jest trudniejsza, niż
zawarcie małżeństwa, wszyscy o tym wiedzą. Ale jeśli polityk zdaje sobie
z tego sprawę i wie, że szanse są małe, to dlaczego obiecuje, jakby
wszystko od niego zależało?
Inny element kryjący w sobie zagrożenie dla prawdy to zmierzanie
życia politycznego ku interaktywności. Kilka lat temu znalazłem
w pewnym czasopiśmie artykuł na temat przeprowadzanych w Rzymie
eksperymentów z interaktywnym kinem. Film zapisany był na nośniku
magneto-optycznym, scenariusz przewidywał kilka sytuacji do wyboru
(nakręcono je wszystkie). W trakcie projekcji aktor zatrzymywał akcję
i pytał widzów, co teraz ma zrobić. N a ekranie pojawiały się dwie możliwe
odpowiedzi, którym odpowiadały dwa guziki zamontowane w oparciu
fotela każdego z widzów. Po naciśnięciu jednego z nich centralny
komputer obliczał ilość głosów, a następnie przechodził do wybranej sceny

i akcja toczyła się datej. Po jakim ś czasie ta sama sytuacja powtarzała się
i znowu widzowie musieii dokonać wyboru. Rzecz oczywista - ten sam
fitm można było oglądać wiełokrotnie i za każdym razem, począwszy od
pierwszego wyboru, zarówno jego przebieg jak i finał był inny. W tym
wszystkim najbardziej bawiła tudzi nie tyłe sama akcja, co możiiwość
decydowania o je j przebiegu. Treść nie miała znaczenia. Jak wygtądała
kontro!a nad rozwojem wydarzeń? To proste. Wyobraźmy sobie, że główny
bohater w pewnym momencie zatrzymuje się i pyta: - Czy waw go
za.s/rze/;'ć? A z głębi sałi rozłega się głos: - Zań// go/ Po czym łudzie
naciskają guziki i wychodzi na to, że zapadł wyrok śmierci. To ty]ko kino.
Autorzy eksperymentu nie ukrywałi, że jednym z jego celów jest zbadanie
tudzkich reakcji w ramach interaktywnego społeczeństwa. Nasza
cywilizacja zmierza ku interaktywności. W raz z postępem techniki
komputerowej i wprowadzeniem nowych metod przekazu informacji (za
pomocą informacyjnych autostrad) rządzący będą mogli bez trudu zasięgać
opinii mieszkańców na temat bieżących problemów; do woli społeczeństwa
można będzie odwoływać się często, szybko i bez wielkich kosztów.
Dokonane taką drogą referendum może mieć moc wiążącą dla
sprawujących władzę. Żyjemy mitem demokracji, decyzję ludu należy
uszanować. Łatwo będzie znaleźć wtedy kogoś, kto pogrążony w mroku
gdzieś w ostatnim rzędzie, będzie wołał: Zań// go! Gdy będzie to głos
wystarczająco przekonywujący i donośny, ludzie pójdą za nim, tym
bardziej, że decyzję podejmuje kolektyw, a to oznacza: żadnej
odpowiedzialności i całkowita anonimowość. Tym sposobem kładziemy
podwaliny pod nowy totalitaryzm, w którym większość społeczeństwa
będzie się zwracać przeciwko mniejszości, spychając j ą na margines,
uciskając, wyzyskując czy usiłując unicestwić.'"
Ogólnie rzecz biorąc, na zakończenie naszych uwag na temat polityki
przypomnijmy jeszcze inne słowa Jana Pawła Ił: Jaś//... w/e M/w/ę/e żaJ%a
ostateczna praw Ja, ńęJqca /?rzewoJw//r/ew J /a Jz/a/a/wośc/ /?o//tyczwę/ /
naJa/qca /e/ ł/erMwe/ć, /atwo o /nstrMW!enta//zaę/ę /Je/ / /wze^owaw J /a
ce/ów, yaA/e .s/an /a s'o/?/e w /aJza.''
Innym elementem, powszechnie obecnym w naszej codzienności, jest
reklama - wynalazek specjalistów od marketingu, coraz natarczywiej
pojawiający się na ulicach, w prasie, radiu i telewizji, a nawet
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w podręcznikach szkoinych (bo w ten sposób obniża się koszt druku).
Wieiu łudzi twierdzi, że nawet jeśłi stopień prawdomówności
w reklamowym przesłaniu jest niski, to w gruncie rzeczy mamy do
czynienia z nieszkodliwym, a może nawet pożytecznym zjawiskiem, mając
na uwadze, iż jest ona dźw ignią handlu. Nie doceniamy jednak siły jej
oddziaływania. Zastępy psychologów pracują przez lata nad wykryciem
słabego punktu potencjalnych konsumentów, badając w jaki sposób można
zagrać na emocjach, manipulować skrytym marzeniem, jak odnaleźć drogę
do podświadomości, albo podsycić chęć posiadania czegoś, czego ludzie
sami z siebie nie potrzebują. To ona w głównej mierze przyczynia się do
propagowania materializmu i konsumpcyjnego stylu życia.
Pod wpływem reklamy, niekiedy ze snobizmu, a czasem konformizmu,
ludzie zmieniają swoje zwyczaje, potrzeby, sposób oceniania świata, f tak
w latach siedemdziesiątych na Zachodzie do dobrego tonu należało:
posiadać kartę kredytową, motocykl Kawasaki, ubierać się w dżinsy
Levisa, a także widzieć OstaOne fango w Paryża, urządzać prywatki na
których serwowano narkotyki, chodzić na plażę dla nudystów, popularny
stawał się windsurfing. Lata osiemdziesiąte wprowadziły do Europy modę
na samochody terenowe, rowery /woanfain
aerobic, do kina chodziło
się na filmy Woody Allena, bogaci grali na giełdzie a za punkt honoru
uważali posiadanie willi w Monte Carlo; szczytem snobizmu było przyjęcie
z udziałem Gorbaczowa. Lata dziewięćdziesiąte to wanna z masażem
wodnym, melatoniną, kuchenka mikrofalowa, telefon komórkowy, lifting,
tatuaż, posiadanie konta w sieci internetu. Nie wiemy co będzie należało do
dobrego tonu na początku przyszłego tysiąclecia. Niektórzy twierdzą, że
będzie to firmowa trumna robiona na zamówienie (nie od jakiegoś tam
stolarza z przedmieścia, ale coś w rodzaju takiego producenta jak Benetton
albo Swatch), być może posiadanie prywatnego źródła wody mineralnej,
pióra z kałamarzem, albo samochodu napędzanego energią elektryczną.
Dla wielu ludzi chęć posiadania określonego przedmiotu, lub przyjęcie
określonego stylu życia, to imperatyw silniejszy od dziesięciu przykazań.
Jego ofiarą zwykle padają najsłabsi, przyjmując bezkrytycznie
proponowane modele zachowań. Tu i ówdzie krążą więc po ulicach
wielkich miast, młodzi ludzie: zegarek Swatch na przegubie, telefon
komórkowy przy pasie, ubrani w firmową odzież, niekiedy bez grosza przy
duszy, a już na pewno bez nadziei na pracę. Czekają na spadek. Czasem
prasa donosi, że niektórzy dłużej czekać nie mogli i zabili.
Nie mogę co prawda obarczać odpowiedzialnością za te zjawiska
specjalistów od reklamy, ale mogę powiedzieć, iż nie podobają mi się
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niektóre jej elementy. Zaliczyłbym do nich: instrumentalne traktowanie
prawdy, manipulacja ludzką świadomością (łącznie z zastosowaniem
sygnałów podprogowych), nasycenie erotyzmem, wykorzystywanie dzieci
dia zwiększenia siły wyrazu, propagowanie konsumpcjonizmu za wszełką
cenę. Dowiadujemy się więc, że rekłamowane produkty są rezM/Zafem
wig/o/etmcA
/a^ora^orrynycA (MIT NAUKI), że są zdrowe
i e%o/og!czne (BARDZO M ODNE DZISIAJ), są codziennym przedmiotem
użytku postaci znanych z kina, łub telewizji (AUTORYTET), że
wytrzymały próbę rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzie odniosły wiełki
(GWARANCJA
JAKOŚCI).
Posiadanie
reklamowanych
przedmiotów jest gwarancją szczęścia i oznacza życie na godziwym
poziomie. Czasem reklama stara się wzbudzić poczucie winy, informując
chociażby młode matki, w jaki sposób wyraża się prawdziwa troska
0 dobro dziecka, przed jakim i to nieszczęściami mogło by je uchronić
zakupienie określonego produktu.'^
Zachodnie telewizje komercyjne udzielają głosu reklamie mniej więcej
co 15 minut. W ten sposób widzowie szukający wiadomości bombardowani
są informacjami: pięćset tysięcy zabitych w Rwandzie - Giovanni Rana
wypuścił na rynek tortełłini z karczochami; w Kolumbii spadł samolot papier toaietowy firmy Fox jest bardzo, bardzo, bardzo miękki; policja
aresztowała bandę handłarzy bronią - szampon Panten nie ma sobie
równych; szef rządu pojechał za granicę - bardziej na biało niż Dixan nie
można. Wszystko zamienia się w jakąś bezkształtną pozbawioną sensu
masę. Zabici, makaron, ranni, tuńczyk, wycofanie z obiegu starego
banknotu, czekolada, koncert, podniesienie stopy oprocentowania, jeszcze
raz makaron, wzrost samobójstw, potem znowu proszek do prania. Tym
sposobem pojawia się w naszej codzienności chaos pozbawiony sensu
1obiektywnych wartości.'^ Niekiedy, mniej łub bardziej świadomie,
bronimy się przed tym, zmieniając kanał albo wyłączając telewizor.
Z czasem jednak pojawia się inne zjawisko - obojętność, niepokojąca o ile
obejmuje nie tylko reklamowane produkty ale jakąkolwiek informację,
Zauważmy, że niezateżnie od tego i)e prawdy jest w rckiamie, trzeba za nią płacić, choć nje od
razu Najpierw przeglądamy kolorowe gazety nasycone reklamą, oglądamy program telewizyjny
zakupiony dzięki dochodom z reklamy, słuchamy radia, które utrzymuje się dzięki reklamie. Godzina
prawdy przychodzi potem, kiedy udajemy się na zakupy; ceny rozmaitych produktów m ówią nam ile
kosztowała reklama. Np. w produktach kosmetycznych koszt reklamy to mniej więcej 30% ceny.
Interesującą, choć kontrowersyjną, próbę oceny tego zjawiska podjął 01iver Stone w filmie
Urodzem mordercy, pokazując wpływ telewizji na kształtowanie świadomości młodego pokolenia;
głównym orędziem tego przesłania jest spostrzeżenie, że kiedy na miejscu Boga pojawia się pustka wcześniej czy później nadchodzą demony, przewodnicy po drogach śmierci i unicestwienia.

wystarczy, że przekazaną za pośrednictwem telewizji. Być może dlatego
Maryny# jest, 71^/^w/z/z A^r)y'ć? nawet Watykan nie ma.
Pokazaliśmy pokrótce jak manipulowanie prawdą przez środki
masowego rodzi sceptycyzm, a na płaszczyźnie politycznej nihilizm wobec
wartości. Podobne manipulacje za pom ocą reklamy powodują nie tylko
konsumpcyjne nastawienie do dóbr materialnych, ale prowadzą do zmiany
naszego stylu życia, jej nadmiar natomiast do obojętności.
Wydaje mi się, że w ramach naszych rozważań na temat stosunku naszej
kultury do prawdy warto wspomnieć o innym zjawisku, jakim jest
irracjonalizm, wymieniany przez Pawła VI jako jedna z charaktery
stycznych cech dzisiejszego kryzysu. Zaznaczmy tutaj, że dzisiejsza
kultura, nasz sposób patrzenia na świat, a także instytucje, są dziedzictwem
Oświecenia - epoki wielkiego zaufania do intelektu, kiedy sądzono, że dla
umysłu nie ma granic. Oświecenie prezentowało się bowiem jako nowa era
autodeterminacji człowieka opartej na potędze i samowystarczalności
rozumu. To przekonanie nie tyle wynikało z analizy świata i zachodzących
w nim zjawisk, co było dziełem stworzonej przez iluministów ideologii.*"*
Jej zadaniem było uwolnienie ludzkości z okowów religii. Jak większość
ideologii i ta upadła. Zagubieni i pozbawieni zaplecza racjonalizmu ludzie
popadają obecnie w drugą skrajność - irracjonalizm. Na jego fali rośnie
popularność ruchu New Age, mnożą się rozmaite sekty, powstają
księgarnie wyspecjalizowane w okultyźmie, czarnej magii, astrologii,
chiromancji, parapsychologii, alternatywnej
medycynie. Niekiedy
słyszymy wokół siebie takie słowa jak: świadomość kosmiczna, materia
uniwersalna, ciała astralne, reinkarnacja, karma, myślenie pozytywne,
channeling,
kosmiczne
wibracje,
aura,
wizualizacja,
telepatia,
eksterioryzacja. Stykamy się coraz częściej z tym słownictwem, jako że
wyraża ono filozofię życiową coraz większej grupy ludzi. Z wielką powagą
podchodzi się obecnie do horoskopów, interpretowania wpływu gwiazd na
ludzkie losy, rosnącym zainteresowaniem cieszy się parapsychologia.
Zjawiska te są coraz częstsze - ich ofiarą padają ludzie zafascynowani
doktryną ezoterycznych sekt lub okultyzmem, często zagubieni, niekiedy
przesądni, albo rozpaczliwie szukający wyjścia z trudnej sytuacji rodzinnej,
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czy też usiłujący rozwiązać botesne problemy finansowe.'^ Liczni, którzy
do tej pory uznawali jedynie wartość nauk ścisłych, coraz bardziej
świadomi są ich granic i coraz głębsze jest rozczarowanie pokładaną w nich
nadzieją
szukają
zatem
pomocy
u wróżbitów,
szamanów
i czarnoksiężników.
Podobna nieufność do inteiektu pojawiła się wśród chrześcijan - wielu
z nich ulega pokusie przeciwstawienia wiary rozumowi. Chcąc ratować
wiarę, odmawiają jej zdolności rozumienia. Dociekanie rozumem prawd
o Bogu, widziane jest wtedy jako zagrożenie, a nie szansa na pogłębienie
więzi z Bogiem. Jak się zdaje, był to zasadniczy powód, dla którego
protestanci odrzucili formuły dogmatyczne Soboru Trydenckiego - zbyt
mocno, ich zdaniem, dochodził tam do głosu racjonalizm filozofii
św. Tomasza z Akwinu. Już wtedy rozum, z natury ukierunkowany na
poznanie prawdy, został dobrowolnie odstawiony w kąt. Tak okaleczony
umysł usiłuje dziś nawiązać kontakt z Bogiem; jakby uszedł naszej uwadze
fakt, że przedmiotem wiary jest Prawda. Nie ma się co dziwić, że ludzie
młodzi, osiągnąwszy dojrzałość, odchodzą od Kościoła, bo nie godzą się na
wiarę, która - pozbawiona intelektualnego zaplecza - jaw i im się jako
mitologia.
Tomizm pomaga nam pokonać ten kryzys i odzyskać zaufanie do
rozumu, wskazując, że również na drodze naturalnej poznanie pewnych
prawd jest pewne i możliwe. Zwróćmy zresztą uwagę na słowa papieża
Pawła wygłoszone do uczestników Kongresu Tomistycznego w Rzymie:
łHasze
mogc% przyczynić .się iaAźc <%p MSzmięcia MęJn nicAióryc/;
wicrzpcyc/?, łM.szcnyc/7 Jziś przez o JraJza/ty y .się /iJeizm. Oni io,
;/zHO/'qc /cjynic wartość myś/i nanAowę/, a zarazem nien/ńi wo/?ec
pewności w/aściwę/ J /a n:qJro.sci /i/ozo/icznę/, .sA7onni sq opierać .się na
wo/i w Mznanin porzqJAn praw nreią/izycznyc/r. Ifoóec tę/ A^apitn/ac/i
inte/eAtn,
%tóra grozi
nnice^twieniem
traJycy/nę/
JoAiryny
o przeJsionAac/? wiary, wasze p race winny przypomnieć yaA nieoJzowne

Np we Włoszech kitkanaście miłionów osób rocznie korzysta z usług tak zwanych operatorów
oAM/fyzntM (zwanych
meć/Kww/ a!bo
których liczba sięga 150 tys.
Przy czym państwo włoskie traktuje jako profesjonalistów około 17 tys. z nich, którzy prowadzą
zarejestrowaną działalność i płacą podatki, reszta to zdaniem władz oszM-ycr. Część z nich uprawia
czarną magię i nawet tym się chlubi. Inni nieustannie podkreślają swoją moc i skuteczność, ale nie
ujawniają w oparciu o co budują tak stanowcze twierdzenia.
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List o /cczcwiw to/Miz/wc/w

yg.st doccwicwic watMra/wcgo rozw/ww, co wroczyście potwierdzi/ .S*o/)ór
IPatySawsSi / zgot&we z wie/owicSowy/w /cowsiawt/ wawczawic/w
Xościo/a, a czc/ww sw. 7o/wasz z dSwiww dtye yaS wa/óardzic/
So/wpetewtwei dowios/e świadectwo.'^'
Przedstawiliśmy tu kilka uwag na temat instrumentalnego traktowania
prawdy w naszym społeczeństwie. Ale jak się zdaje, stoją przed nami
większe zagrożenia, jako że yeże/i wic Minię/e praw da trawsccwdcwta/wa,
przez pos/wszewstwo Stórc/ cz/owicS zdoóywa sw<q pc/wq tożsa/wość, to wic
istwic/c icż żadwa pcwwa zagada, gwarawtw/^ca sprawied/iwe stoswwSi
po/więdzy /wdz/wi.'^ Instrumentalne traktowanie Prawdy to ju ż część
integralna naszej cywilizacji. Stąd
...wicrzadSo yesteś/wy
świadSa/wi
zastraszą/^cycS
przysiadów
postępM/<qcę/ awfodc.S'/'rwSc/'i osoóy /wdzSie/'. AicStórc paww/^cc opiwic
stw arza/^ wrażcwic, żc wic /waywż taSic/ wartości /wora/we/, Stórq wa/eży
Mzwawać za wiczwiszcza/wq i aóso/Mtwq. Ma oczacA wszystSic/: oSazw/c
się pogardę woóec /wdzSicgo życia - ywż poczętego, ayeszcze wic
wydawego wa świat. wicwstawwic warwsza się podstawowe p raw a osoóy;
wicgodziwic w ilczy się doóra wiczńędwc d/a /wdzSicgo życia. Co gorsza,
cz/owicS y*Mż wic yest przcSowawy, żc ty/So w p r a w c ie /wożc zwa/cżć
zóawicwic. Poda/c się w w^tp/iwość zóawczg /woc prawdy,
pozostawia/^c sa/wc/ wo/wości, oderwawe/ od wszc/Sic/t oóicStywwycA
MwarwwSowaw, zadawic sa/wodzic/wcgo dccydowawia o ty/w, co doórc,
a c o z /c .'^
To co nam grozi po upadku marksizmu to sprzymierzenie się
demokracji z relatywizmem etycznym, który pozbawia społeczność
trwałego punktu odniesienia.'" W swoich wystąpieniach Ojciec Święty Jan
Paweł II wielokrotnie podkreśla, że ty/So wo/wość pot%porzqdSowawa
Prawdzie prow adzi osoóę /wdzSq Sw yę/ awtcwtyczwc/ww dońra, a doórc/w
osoóy yest i.stwicwic w Prawdzie i czywicwic Prawdy?" Wolność jest
zakorzeniona w prawdzie. Wola pozbawiona kierowniczej roli rozumu który nie jest w stanie odróżnić prawdy od fałszu, dobra od zła - prowadzi
^ Paweł VI, /IZ/ocM/io /u <71//
/N/ar/M/łożM/ł & &
&)c/r!fKi, J&ven;e Pc/t/i/ic/a
& 77/ow ^ 7?omae
AAS 57 (1965), s. 789.
óp/eż/Jor, n. 99.
jp/e/M/op, n. 84.
n. 1 0 1 .
^ Np.
n. 84 (gdzie cytuje jedno ze swoich przemówień).

ku zagładzie. Stąd - jak poucza nas encykłika
- jednym
z wymogów misji Kościoła jest pomoc współczesnemu człowiekowi
w uświadomieniu sobie tej podstawowej relacji: Prawda-Dobro-Wołność
(n.84). Brzmi to jak zachęta do terapii rozumu, polegającej na
doprowadzeniu go do źródła wszełkięj prawdy - Boga Stwórcy
i Odkupicieia, co dokonuje się przy owocnym współdziałaniu z łaską, która
buduje na naturze (a nie zapominamy, że iudzką naturę cechuje
rozumność).
Taka terapia jest potrzebna może szczegótnie w czasach dekadentyzmu,
który stał się naszym udziałem. Jego wyrazem jest nie tyłko upadek
morałności, o którym donoszą dokumenty Kościoła;^' upadają bowiem
wietkie systemy - wschodni ju ż upadł, a i zachodni ma się niezbyt dobrze.
Telewizja pokazuje, jak operatorzy giełdy w kołorowych kitłach kręcą się
po ptacu, m ierzą temperaturę choremu, naradzają się po kątach, a potem
przebąkują o jakiejś recesji, regresji, stopie oprocentowania, ucieczce
kapitału. Żaden z nich nie ma odwagi zrobić kroku naprzód i głośno
powiedzieć, że państwo opiekuńcze chyii się ku upadkowi i też upadnie.
Niektórzy powiadają, że nowe technologie i automatyzacja procesu
produkcji zmniejszają zatrudnienie w przemyśle o 2% rocznie. Bezlitosna
konkurencja krajów azjatyckich, zmusza do redukcji wydatków
budżetowych bogatą Europę, strumienie ludzkiej nędzy w dzierają się na
kontynent, w którym obalone mury zastąpiono prawno-administracyjną
zaporą. Idzie nowe.
Wobec zjawiska dechrystianizacji będącego udziałem Europy, Kościół
stoi przed nowym wyzwaniem. Zachodzi nagląca potrzeba ponownej
ewangelizacji, od której zależy przyszłość chrześcijaństwa na kontynencie.
Już w swojej pierwszej encyklice
ńowMHM, Jan Paweł II
sygnalizuje problem dotarcia do dzisiejszej kultury z m isją ewangelizacji.
To osadzenie we współczesnym aparacie pojęciowym wiary i tradycji
intelektualnej Kościoła dokonuje się za pom ocą procesu
Wystarczająco wymowny opis tego zjawiska daje nam encyk!ika Merz/a/zj óp/ezza/ar, n. 106:
Dec/zzys/zan/zac/a, ć/a/yAa/<?ca Z)a/e.&zze ca/e zzaraafy z -spa/eczna.ścz, w Afazyc/z mega/yj Awz//a wiara ;
życ/e c/zrze^cż/azźjAze, zzze /y/Ac pawać/zz/e zz/ra/ę wza/y,
w yaA/j .spaja Z? paz/zawza y^ zbaczania w
życżzz, a/e zzzezzc/zraAZAzze prawać/z/ /eż a/a razA/aa/a / za/zzAzz zwyj/zz mara/zzega. ć/a zararcza Jżę
jwiać/aazajcz zziepawZarza/zzega c/zaraA/erzz /zzara/zzajcz ewazzge/zczzze/, yaA / zzjzzzzzęcza w czezź
/aać/amezzZa/zzyc/z zajaa/ z warZajcz eZyczzzyc/z. /^azpawjzec/zzzzazze ak/jza/ jzeraAa Zezza/ezzc/e
jaAzeA/yw'/jZycz/ze, aZy/zZazyjZyczae z re/a/yr^zjZyczAze przez/yZawzazze jq me Zy/Aa yaAa pajZatty
pragma(yezA7e czy e/ewezzZy a/yczćz/zz, a/e yaAa pajZawy ZeareZyczme agrazz/awazze ć/azzzaga/^ce jżę
pe/zzega azaaaza Aa/Zarawega z jpa/eczzzega.
Termin zzzAa/Zaraćya pojawił się w dokumentach kościelnych stosunkowo niedawno, bo w r. 1977.
Chodzi o proces widziany w perspektywie tajemnicy Wcielenia, gdzie orędzie Ewangelii zasiane na

Inkulturacja wiary w nowoczesność to wyzwanie trudne ale możliwe, jako
że obecna kultura jest bardziej indyferentna niż wroga wierze. Jak tego
dokonać? Posłuchajmy: Proca? /^// /noże zno/eżć wzór w /nc/oc&/e
.T/OtTowonc/ ^/rzez 7o/nćMzo, wyego sposo/ue pocfc/^c/o ć/o roz/no/Yyc//
/z/ozo/z/ i A:n//Mr, n/nze/ę/ny/n rozróżnzonzM z zć/o/zzo^cz przy^wo/enzo ^oóze
/ego, co cenne, nćz^/ćzć/zz/'qc zoroze/n jeg o zć/o/no^ć ć&M/ojowonzo orędzzo
*S/owo Poźego ć/o zc/z ^/rnA/n/y, z'c/z sposo/u/ po^/rzegonzćz jwzo/o, /?ez zz/rćz(y
z po/ćz wzć/zenzćz no/nyż^zyc/z przyczyn z roc/z oj/ćz/ecznyc/z...^ Ty!e Jan
Paweł II, ale to nie koniec, w tym samym wystąpieniu papież kontynuuje:
...Je^/ezn przeAonćzny, że Alo^czó/ nćz/c/znzony Dtzc/ze/n ^wzę/y/n (...) y^s/ nćz
ć/roć/ze Azz nowe/ epoce, Aogćz/^zę/ w A:on/ćz^(y ze w^zy^/^z/nz grzzpćz/nz z no
wszys/A/cA pozzo/nocĄ ^zczegó/nze (y/n ć/zze/zowy/n z re/zgynynz. J^s/ /oAże
yćzł/e/n, że A^o^czó/, ^wzoofo/n znoż/zwo^cz o zoroze/n /yzyA^ćz, yoA:ze /ego
roć/zo/zz w^ć/rów^o ^/onowz, wczqż zo/eco ^woz/n yyno/n z /noczerzy/źjAz/n
no/egonze/n, pe/nego poAo/y o zoroze/n wze/A:zego przewoz/nzAo ^/zzz/zów,
joA:z/n ńy/ przez wzełz św. Po/noóz zyłłwznzz.^ Co da)ej proponuje Ojciec
Święty? Posłuchajmy: No/eży zo/e/n życzyc ^o/?ze z j o ł zy//ro /nożno
zoc/zęcoć ć/o g/ę&oAzego z nzezz^/onnego ^/zzć/zzzzn ć/oA/ryny /z/ozo/zczne/,
/eo/ogzeznę/, ezycznę/ zpo/z/ycznę/, joAp św. 7o/no^z zoj/owz/ w ć/zzeokzc/wze
AzAo/onz Ao/o/zcA:z/n, o ł/ó rq </o ć/oA/zynę> A^oyczó/ Aez wo/zonzo nc^ynz/
stw /q....^ Tak więc leczenie tomizmem.
Leczenie tomizmem jest starą receptą na dolegliwości intelektu, który
nie wie, który wątpi, który zamiast za prawdą idzie śladem woli, często złej
i nie swojej. Swego czasu św. Tomasz zaproponował tę terapię swoim
współczesnym na czas zamętu intelektualnego. Był to okres wietkiego
rozwoju myśli chrześcijańskiej. Powstawały wtedy nowe doktryny, dające
początek myśli nowożytnej, rodziły się nowe rozwiązania problemów
a wraz z nimi nowe błędy, będące zagrożeniem dla wiary katohckięj.
Propozycja Tomasza uzyskała poparcie władz Zakonu, które doceniły
wartość doktryny ofiarowanej Kościołowi. Z biegiem lat kolejne kapituły
generalne poczęły zalecać włączenie pism tomaszowych do procesu
formacji intelektualnej w Zakonie. Pierwsze tego typu świadectwa odnoszą

gruncie określonej kultury zapuszcza korzenie i przynosi owoce. Jan Paweł 11 na temat /MM/Mratyt
wypowiada się po raz pierwszy w encyklice y/ayoram ,4/KM/o/t, n. 21.
Jan Paweł H, /f/Zaca/ta aaf eo j tyia ZY canveM/M/ t/e -panc/t T/iamae /ł^ a/aa/^ t/ac/r/na /MfeA^aeraa/
ewa/n a<%HćMtM (die 29 m.Septembris a. 1990), AAS 83 (1991), s. 409, n. 7.
^ VZ?K/e;M, s 410, n. 8.
^ /Zat/em, s. 408, n. 5.

się do roku 1278 (cztery lata po śmierci Tomasza), kiedy to kapituła
generalna zwołana w M ediolanie decyduje o wysłaniu wizytatorów do
Anglii w celu ukarania tych, którzy źle wypowiadają się o tomaszowych
dziełach.^ Rok później podobne stanowisko zajmuje Kapituła Generalna w
Paryżu, twierdząc, że Zakon nie będzie tolerował tych, co dopuszczają się
ataków na świętej pamięci Tomasza łub z brakiem szacunku odnoszą się do
jego dzieł.^ Z czasem pozycja kapituł generalnych radykalizuje się, bo oto
kilka lat później (1286) Kapituła Generalna (również w Paryżu) nie
ogranicza się już do napiętnowania przeciwników tomizmu, ale stanowczo
nakazuje studium tomaszowęj doktryny:

Z ca&% 5Mrowcwc/<% waAazw/e/wy i po/eca/wy aóy Aażdy z órac/ - w ta%/ę/
/wierze ya% pozwa/apg /ww wa to yego zda/ncwc/ - odda/ j/ę owocwe/wt/
yt/zd/ewaM/M, yzerzew/M / oórow/e do^t/ywy (jwrzywa//ww/ę/ ya^o op/w/i)
czc/gadwega doktora To/wayza z ylAw/ww, %tarega z ,yzacwwA*/'e/w
w^pa/w/wa/wy. T gdyóy ^ta^a/w/eA pwódczw/e wawczat czegoś
przecńt-wego, aóa/ętw/e czy óy/óy to doctor, óaAa/arz, /eAtar, przeor czy
A/oAo/u /eA* z órac/, wawet tytw/e/w o^oÓMtę/ op/w/t, /wacq .sa/wego /ałtw
w/a óyć z/ażawy z wrzędw / pazóaw/awy przywdę/aw, dapa/r/ Gewerat
ZaAoww /wó Kapdw/a Gewera/wa w/e przywrócą go do tay^; ty/w w/e/ww/ę/
wyzyycy c/ /wą/p Ayć M%araw/, przez swo/cA prze/ażawycA /wó
w/zytatorow, .s/o.sowwq do przew/w/ew/a Aarp.^
Jednym ostrym cięciem rozwiązano sprawę. Wprowadzenie w życie
tego polecenia nie było proste i nie dokonało się od razu, jako że wielu
dominikanów o uznanym autorytecie wcale nie podzielało poglądów

-'jefa Ca/HVM% Genera//.s
A/eAo/oMMM Cetećraf/ a.D. 72 75, w:
Cap/Za/orMat Gewero/<MM
Prag(T/ca/on//H, v o i.! (MOPH t.l), recensuit. B. M. Reichert, Romae/Stuttgardiae 1898, s. 199:
/M/MMg//HM^ tTió/f/c/gyra^t Ray/MM/aTo & Mg<%////OMg g / yra^r/ /o/iaMMt P/go/*oj/ /geror/ AZoMZ/^/g^M/aM/.

t/MOcf CM/Myg^G/lOC/OMg TO&IM/ /My4Mg//a/M/M^M/J/ZM/*/ of/7/ggMZg/*ÓT/pCf^/C/Cyż*aZ/*M/H. %M/ /MJCaM&l/M/H
0/*ćZ/M/\y t7gZ/*axg/*MMZ & JC/*(pZ/J VgMg/*a^/Z/^ paZ/*/J ^aZ/*/^ 77/O/Wg t7g v^^M/MO.
gJCMMMCp/gMO/H
<7a/HM^OMCZonZaZg/H/MCć%7/ZggZ/M/Hg/HZ/r/J. ^M/ %MOFCM^7aÓ/7gJ /MVgHgp/H/ /Mp/*g/7/CZ/J, pMM/g/K#. gAZro
p/-OV/MC/a/Hg/H/ZZgMć/t. gZO/HM/O^/C/Op/*/vaM^Z, p/gMO/HZ/aZłgMZpO/gj/O/g/M...
" /^/^g/H, s. 204, V. 19-25.
^

/ t c Z a G a p /Z a Z / G g M g / * a / / j P o / * / j / M j C g /g Z ? r a Z / a . D .

w : /I c Z a C a p /Z M /o /r t/n G g a g r a /t a /H

G r t Z /M /j

P r a g ^ / c a / o r M / M . . , V o ! . 1, S. 2 3 5 : D /F Z /7 CZ/M.S /M /M M g//H M J g / /M OM tTo/HM J. M / y r a / r g j O /H M g^ gZ J/M gM /Z . p/*OMZ
^C/MMZ g / pO Ó JM M /. g ^ / c a c g / H
^ C o /g M ć /g

ć7gMZ p p g /T t/M 0 ( 7 ^O C Z /*/M a/H V g M g/*aZ ł/Z /J /H O g /jZ /* / 7 Ż*aZr/\y 7 7 /O /H g (Tg v^^M /MO

/H g /M O r /g p /* 0 /H 0 VgM cZa/H gZ M Z Z g /H MZ g J ? q p /M / 0

o / / g / H / ? / o v g /*/7 a - y j g r ( t v g ,

j/v g

ó*/M/ / H a g / ^ r / F / v g

? g M c /g M /g ^ , t p ó o y a c / o . a A o y ? c / / ^ / / / - o p r / M

^ a c a /Z a r //.

(Tq/gM tTgM (To/H . g / Ó*/ %M/ C O M ^ rar/M /H ^ O C g r C .
/ g c / o r g j . p r / o r g j g / a / / / y r a //* g ^ g c /a /H

a / / 7 g/*

g / g / - a c / / j o n T / z i / g j / M / ^ / j p g M J / . ć /o M g c p g r /H a g M //* M /H o r o f / M / j

g g M g r a / g c a p /T n / M H / s/M ? /* g ^ ///M /z . g / M /c Z /z /o /n /M M ^ p g r p r g / a / o ^ JM O ^ ^ gM v / j / 7a ^ o r g j t / c c / a cM ^pa/*M /H
e x /g g M c ;a /M ,

c o M c f /g M a /H r g p o r / g M ^ p g M a /H . ( H i s t o r y c y

się do oficjainego nauczania.)

in te r p r e tu ją tu ta j s ło w o

a & y g /- ? /v g j a k o o d n o s z ą c e
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Tomasza, inni z koiei nie do końca go rozumieii. Jednakoż faktem godnym
uwagi jest odgórnie powzięta decyzja, która miała na ceiu oparcie formacji
inteiektuainęj dominikanów na silnym, wewnętrznie spójnym systemie
fiiozoficznym. Tylko taki system pozwalał na pogłębioną refleksję
teologiczną, jaka była potrzebą czasu. Doktryna Tomasza bez wątpienia
spełniała te wymogi. Zwróćmy uwagę, że decyzja ta, będąc w kontraście
z panującymi trendami, wymagała niemałej odwagi. Wielu w tym czasie
widziało w tom iźm ie zagrożenie dla wiary, czego przykładem może być
postanowienie Kapituły Generalnej franciszkanów podjęte w roku 1282,
zgodnie z którym do czytania Sumy Teologicznej Tomasza wolno było
dopuścić jedynie najinteligentniejszych lektorów i to pod warunkiem, że
tekst oddany do ich dyspozycji będzie zawierał poprawki poczynione przez
W ilhelma de la M a re P Mimo tego, w podobnym duchu jak wspomniana
kapituła w M ediolanie wypowiadały się następne kapituły generalne.
Najbardziej
wymowne
zarządzenie
z tych
czasów
znajdziemy
w dokumentach kapituły w Saragossie (z roku 1309): - otóż bracia, którzy
podczas studiów za granicą znajdą się w trudnościach finansowych, m ogą
sprzedać wszystkie swoje książki za wyjątkiem Biblii i dzieł
tom aszow ych/ Już wtedy kapituły zgodnie twierdzą, że doktryna
tomaszowa jest zdrowsza i bardziej rozpowszechniona (communior),
a w kilka wieków później (r. 1567) kiedy św. Tomasza ogłoszono
Doktorem Kościoła, tomizm był ju ż powszechnie uznaną doktryną, liczącą
się nie tylko w Zakonie, ale w całej społeczności chrześcijańskiej.
Pozostawiając historykom rozważania nad znaczeniem tomizmu na
przestrzeni wieków, ograniczmy się do spostrzeżenia, że czasy nowożytne
ponownie odkryły jego wartość, czego przykładem jest encyklika Leona
XIII yłefer?H Pa&is z 4 sierpnia 1879.^' Zasadniczym celem tej encykliki
jest odnowa filozofii chrześcijańskiej w oparciu o myśl św. Tomasza.
Zauważmy, że publikacja tej encykliki idzie śladem odnowy
zapoczątkowanej w Kościele przez Sobór Watykański 1 . Podobne zalecenia
co do nauczania pojawiły się także po Soborze Watykańskim II, możemy
zatem wskazać cały szereg dokumentów Magisterium Kościoła
zawierających wypowiedzi na temat doktryny tomaszowęj, począwszy od

^ Por. Pierre Mandonnet, O.P., /'rgfn;er.s' /rtivtimr &
rAom;.s/g, /?gvMg t/g .S'c;g;]ce,s
P/n/ogop/ii^Mgg ef 7Mo/og/#Meg, 7 (1913), s. 54.
Jean-Pierre TorreU, O.P., /MMafKwi go/z?/
/yergonne e/ go/?
Peg?/g;<3
(Pengee auł/gMe e/ ?n^%evg/e), 13, Fribourg, Suisse/Paris: Editions Universitaires/Editions du Cerf,
[1993], s. 453 (gdzie odwołuje się do MOPH t.4 s. 38 i 40).
" AAS 11 (1878-79), s. 98sqq.

encykliki ^c/erw/ Po/r/y aż po ostatnie wystąpienia Jana Pawła II.
Dodajmy, że nie są to dokumenty, których celem jest jedynie pozytywna
ocena dorobku tomaszowego, zawierają bowiem konkretne wskazania co
do formacji intelektualnej przyszłych kapłanów .^
Wybór tomizmu ze strony Kościoła, który JoA/ryw? /owMgzowg wczyw//
.ywo/%^ podyktowany był przede wszystkim jego realizmem wyrażającym
się w szacunku dla prawdy rzeczy, oraz dowartpściowaniem rozumu
i rządzących nim praw. Inny eiement mający wpływ na taką decyzję to
fakt, że fHozofia tomistyczna jest znakomitym narzędziem dla
konstruowania teologii, a także pozwala na syntezę poznania wiary
i rozumu w oparciu o jedno źródło prawdy. Na grpncie teologii natomiast
na wyborze zaważyło uważne studium Pisma św. i Ojców Kościoła,
poddanie doktryny pod osąd Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, włączenie
myśli pogańskiej w kulturę chrześcijańską (zdolność przeniesienia na grunt
chrześcijański dorobku starożytnych to szczególnie cenny element:
dzisiejsze neo-pogańskie czasy dokonały wielkiego rozwoju niektórych
dziedzin, naieży zatem zastanowić się w jaki sposób wykorzystać to
doświadczenie w celu integracji najnowszych osiągnięć nauki w naukę
społeczną Kościoła, bioetykę, pedagogikę budowaną na zasadach zgodnych
z wiarą, itp.)
Takie cechy fiiozofii tomistycznęj pozwoliły Piusowi XII na zwrócenie
się do kapituły generalnej dominikanów słowami: ...co Jo tego aóy
w/eJz/eć czy Aow5/rM%ę/a,
ztmJowa/ ów. Towccsz z yfłw/wM z w oparem
o c/cw!cwty /wqJro^cf cArzayc//#w.y%/ę/ zgrowiaJzowe wa przegrzew wieców,
.spoczywa wa w/Uwyw? yi/wJa/wewcic, czy zacAowryc
woc, czy wc;'qż
^Mtcczwic cArow/ Jcpozy/M w/ary AafoAcAfc/, / czy stawów/ pewny pwwA?
oparć za J /a po^zwA/waw wa grwwc/c teo/ogń / y?/ozo/J? Oc%?ow/eJź Arzw:/.
t a ł.J "
^ List okólny na temat nauczania fiiozofii w seminariach (20 styczeń 1972). Formacja teologiczna
przyszłych kapłanów (22 luty 1976).
" Po raz pierwszy wypowiedział się w ten sposób papież Benedykt XV w encyklice FaMsto
appa/an/a (29 czerwiec 1921) opublikowanej w 700-letnią rocznicę śmierci św. Dominika. W dwa lata
później podobnego sformułowania używa Pius XI w encyklice ^/Md/oram Dacam (29 czerwiec 1923)
wydanej w 600-lecie kanonizacji św. Tomasza: Mw varo
/a/!ta d/vm/óó/mo mga/?/o tr/^Mta
/2raaco/?/a ó/c jopo/iamaj ar /to/7 modo /f/?ga//cMm, óad adam ^CommM/:am' óaa M/7/varóa/am Ecc/aó/aa
Docforam appada/łdam patamMó 77iomam, ca/Mó docr/*mam, Mt ^aam p/anm/ó m oma/ ga/!^ra /Mara/r/m
moaama//f/ó /córa/a aót, óaam Ecc/aó/ayac/f. (AAS 15, 1923, s. 314). - Por. Giuseppe Perini, 77/omaa
doc/rmam Ecc/aó/a óaam J&cd. /ftd da/ L /// Co/!gra^o tom uf/co mfar//az/o/7a/a, /. L 'E/zc/cZ/ca ^fatarm
Pat/-/ó'/7a//'arco d/ M/z jaao/o, (^tad/ rom/óf/c/, 10), Citta' de! Vaticano: Pontificia Aęcadęmia di San
Tommaso/Libreria Editrice Vaticana, 1981, s. 89-121.
" AAS 38 (1946) s. 387.

Podobne stanowisko zajęło również wietu spośród Ojców
zgromadzonych na Soborze Watykańskim II. Wśród jego uczestników
znalazło się około tysiąca osób, którzy uważali za stosowne wymienić św.
Tomasza w dokumentach soborowych.^ Generał Zakonu, A. Fernandez
biorący udział w obradach komentuje to słowami: Oto
<w? /?o raz
^uerwszy, że <$ońór ekumeniczny otwarcie za/eca nankę Doktora Xo.?cioia,
co więce/ -ye.si ni/n To/na.sz z yłkwinn. Trafno o więkyze wyrazy nznania.^
Zbliżając się bardziej do naszych czasów przypomnijmy, że około
trzydzieści lat temu Paweł VI na pytanie, czy dzisiaj może jeszcze budzić
zainteresowanie - poza historycznym - doktryna średniowiecznego filozofa,
jakim był Św. Tomasz z Akwinu? Odpowiada: Tak, bo filozofię Tomasza
cechuje niezmienna zdolność prowadzenia ludzkiego umysłu ku poznaniu
prawdy bytu, poznaniu pierwszych zasad i poznaniu pierwszej przyczyny,
jak ą jest Bóg. Te stałe punkty doktryny sprawiają, że staje się ona
metafizyką, gdzie nie ma wielkiego znaczenia sytuacja historyczna
filozofa, bo, jako filozofia badająca naturę realnie istniejących bytów w ich
prawdzie i niezmienności, nie jest już średniowieczną ani ograniczona do
jednego kraju, ale jest transcendentna w czasie i przestrzeni, i jej wartość
nie uległa zmianie w naszych czasach.^
Tomasz oczywiście nie jest jedynym Doktorem Kościoła, a Urząd
Nauczycielski nie udzielił mu wyłączności na nauczanie. Jest również
faktem, że tomizm nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie ludzkość
sobie stawia i będzie stawiała. Jednakże Kościół dał priorytet tej doktrynie
z powodów, o których ju ż wspomnieliśmy i usilnie zaleca włączenie jej
w proces nauczania. Pozwólmy sobie tutaj na m ałą dygresję i zauważmy,
że zawsze znajdują się ludzie, dla których takie właśnie zalecenie jest
wystarczającym motywem, by jego śladem nie iść. E. Gilson zauważył
kiedyś, że już parę wieków temu niektórzy uznali za konieczne zbudowanie
teologii w oparciu o współczesną dla nich filozofię jak ą był kartezjanizm,
a wszystko po to, by dwadzieścia lat potem zastąpić j ą teologią opartą na
systemie Leibniza, potem przyszły czasy Kanta, itd.^ Czasem, jakby na
^ G, Perini, Lai/Maso/?# fo/n/F/a ne//a ca/rara coM/emporanea, a (yaaMro seco/; <%a//a proc/a/Maz;oM<?
de//^(yMMta%e a
& //a C/aeja, D;vaj 77?Dwaj <P> 7! (1968), s. 34 adn. 124.
^ Ibidem. Zwróćmy także uwagę aa dekret soborowy Opfa/am 7br/a^ ( 28 październik 1965), który
dal zarys programu formacji intelektualnej przyszłych kapłanów. Dokument ten uznaje św. Tomasza z
Akwinu za szczególny autorytet w materii teologii (n. 16).
^ Paweł VI, ^//aca^o
tpa /n?e?yaeraM; Corrvenfta
/aferna/iowa/t & & 7%o/nae /l<yaa?a;/<y
<ioc;rM!a,^?veM;e Poa/i/ic/a /fcać/eaaa R 7%oM!ae Po/Mae óaó%o, AAS 57 (1965) s. 790.
^ N ie zawsze były to próby udane, na przykład heideggeryzm usiłował przetłumaczyć na swój
system pojęciowy tajemnicę Eucharystii, sprowadzając ją do transsignifikacji albo transfinalizacji, tzn
realną obecność Chrystusa usiłowano sprowadzić do rangi opartego na relacji fenomenu

ironię losu, ludzie Kościoła usiłują budować teoiogię w oparciu o prądy
filozoficzne porzucone przez ich własnych wyznawców (np. marksizm
i teologia wyzwolenia), ałbo czynią to w oparciu o wybór natury
politycznej, czego przykładem jest teo/ogiayćmiMistyczMa, tworzona na tej
samej zasadzie, na której marksizm usiłował stworzyć now ą sztukę, nową
ekonomię, nową historię, now ą matematykę itd., - a wszystko
marksistowskie; słyszał kto o feministycznej matematyce, logice,
ekonomii, fizyce, itd.? - teo/ogia feministyczna jest.^ W końcu
zastanówmy się, czy warto budować teologię w oparciu o nową filozofię,
tylko po to by po kilku, może kilkunastu latach porzucić j ą dla jakiej innej,
nowszej. Takie próby podejmowano nieustannie: już Tertulian w swoich
pismach żalił się, że nie brak takich, co proponują chrześcijanizm
platoński, stoicki, albo dialektyczny.^ Dzisiaj po tych prądach nie ma
śladu, tymczasem filozofia tomistyczna przetrwała więcej niż 700 lat
i wszystko przemawia za tym że jeszcze potrwa, niezależnie od tego jakie
autorytety pojawią się jeszcze, aby wbić nam w głowę co i jak mamy
myśleć. Na temat tego zjawiska Cornelio Fabro pisał kiedyś:

wie/a Arą/acA /aażie świeccy t/ope/Mią/ą swe/ yórwaę/i w szAo/acA
i wa MMiwersy/e/acA /laMS/wowycA, gdżie si/ą rzeczy yórwowaMi są przez
pragra/My MaaczaMia oparte /Aa Aażt/yw etapie) o wyś/ wspo/czesMą
wsAateA czego zazwyczą/ Mie zJa/ą soAie sprawy z wie/Aiego Aogactwa
wyś/i cArześcyaMsAie/, awszczegó/Mości JyMawizwa iMte/eAtaa/aego
yiiozo/ii i ieoiogii towistyczMę/. Me trzeAa JoJawać, że sawo
JacAowieastwo, yaAAy przez Maś/atibwMictwo i trocAę zAo/ap/eAsa
aiższości, żywi tą/e/MMą wi/ość i poJsyca apoJoAaMie we wspó/czesMycA
treat/acA /ayś/owycA w oczeAiwaaia Ma stosowaą cAwi/ę, Ay po/awić się
w świet/e Jaia. OAaz/ę Aa te/aa wożę siaMowić paA/iczae wysiąpieMie
/aAiego.ś popa/araego /?/ozo/i/.' wystarcza, że aważa się za wierzącego
Aato/iAa, a MatycA/niast zaą/Ją/ą się tacy, Atórzy AiegMą <7o Miego
z t/eA/arac/ą szczerego i AezwarMMAowego poparcia cf/a yaAże
postępowe/ it/ei/'
egzystencjalnego. Por. St. Palmier, D c ra//oMc
/M EMc/^arM/żac EacrawcM/o cf &
tmr/a L/Meras EMcyc/żca^
Ett/cP PaM/t PP. P/,
77/owa^' (P), 69
(1966), s. 176-182.
^ Por. Monika Jakobs, La ł/teo/ogte ycw/M/yfc en Europę CM/rc /c /MOMVC7MCM/ c/ Z'/M^r//MPoMa/Ma/żaM,
Co/7Ci//Mw, 263 (1996), s. 49-59. (Cały numer CaMcz/ww poświęcony jest tej problematyce: Ee.y

^ c o / o g ł c j ć / a t i ^ MMcoM/cjrfc /KOfM/ta/.)
Tertulian, L/Ecr ć/c pracjc/-/p//OM/LM^ ać/rery/zj /iacrcf/cay, c. 7.
*" C Pabro, Pow/ywo <^t t/o/Man/, Dyyc/ra^orc Po/MaMa, 8-9 marżo 1965.

Zauważmy, że C. Fabro napisał to w roku 1965. Od tego czasu niewiele
się zmieniło, o czym świadczy francuska afera wokół afery biskupa Gaillot
- rzecznika już nie tyłe jakiejś fiłozofii, co postępowego inteiełtaaiizm a
(d!a niektórych ośrodków opiniotwórczych inte/ełtaa/izm to zjawisko
wprost proporcjonalne do postępowości, a postępowość, jak się zdaje,
oznacza identyfikowanie się z pewnym modelem nihilizmu), książka Jesas
Jacąuesa Duąuesne, publikacje Drewermanna czy Kunga, apeie
duchowieństwa niemieckiego w sprawie celibatu, protesty amerykańskich
feministek rozczarowanych odmową udzielenia im sakramentu kapłaństwa,
etc. W tym wszystkim ju ż nikt się nie sili na filozofowanie, wystarcza
postępowość, JacA czasów i bliżej nieokreślony inte/ełtaa/izm. Jak do tej
pory teologia była w iarą szukającą zrozumienia. Po skasowaniu filozofii,
jakimi narzędziami będzie się posługiwać rozumienie? - a ponieważ
wiemy, że natura nie znosi próżni, zastanówmy się, co zajmie puste miejsce
po filozofii? - ideologia? - Jakie będzie wtedy kryterium prawdy? Będzie
nim orzeczenie Magisterium Kościoła, naturalny rozum, a może
anonimowi ideoiodky? Teologia potrzebuje filozofii, a tej potrzebny jest
rozum. Rozum zdolny odróżnić prawdę od fałszu, dobro od zła; rozum
pozwalający na krytyczne podejście do współczesnej kultury, zdolny
dostrzec w niej elementy pozytywne, bo jakakolwiek prawda, niezależnie
od tego kto j ą mówi, bierze swój początek od Ducha Świętego.^ Co więcej,
św. Tomasz twierdzi, że jest wielką radością dla Boga, kiedy ludzie
używają rozumu; w jego komentarzu do Etyki Nikomachęjskięj czytamy:
Założywszy zatem, co je s t zgocłne z prawć%%, że Opatrzność Roża troszczy
się o sprawy ład n ie, je s t zrozamiałe, iż Róg ratia/e się tym, co ną/7ępsze w
ładkiacA i w czym ną/Aardkię/ go przypom ina/^ - to znaczy intełeAtem, (...)
t a ł więc zrozamiałym jest, że Róg adkieła doArodzię/stw w na/wyższym
stopnia tym, Atórzy rozam szaną/q i łocAa/q../^
U schyłku XHI wieku kapituły generalne Zakonu Dominikanów
polecają aby Aażdy z i?rac i - w tałie/ mierze j 'a ł pozw ała/^ ma na to jeg o
zdołności - oddał się owocnema stadiowania, szerzenia i oAronie doł/ryny

" Św. Ambroży, Commen/um m
7^4<tCor., c. !2 (PL 1 7 ,258C).
" Tomasz z Akwinu, SewOa /<6r; Fr/ticon/m, X 13 (ed. Leonina t.XLVH-2 s. 595 v. i 16-124):
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czczgać/ncga 7a/na^zP z^Awżnzz. Od tego czasu minęło kitka wieków;
obecnie, w odmiennej sytuacji historycznej, stoją przed nami nowe zadania.
Jak pisze Paweł VI w Liście apóśtolskim Lumen Ecclesiae: Dzzjza/ nze
wy^/arczy yzzż c/zęć ć/aAananza ć/aj/^z^znzbżazn ^ać/X:aznz /ega ^aznega, co
zrańz/ Panza^z. Zać/a^^a/zwyzy yzę nay/ać/awnzc/wczn, zć/qc yałPy z"awna/cg/q
&agq, zgna^zz/qc przy zyzn wyzyy/^a /o, ć/a &^gb #ayzeć//, /rńćńza ńy/ańy
ć/a/yć ć/a zać/awa/a/qćyc/z wyn&aw, a/ńa ^rzynćyznnzc/ a/zarawać
Aaycza/awz zywza/n ywa/ przyczynek ć/o ćZzze/^rznćpZraycz, k/dregb /ak
Soroko pa/rzeńzz/e.^ Naśladować Tomasza nie znaczy więc iść jego śladem
w podejściu do problemu, zakładając ukradkiem, że w tómiźmie
niezmiennej prawdy nie ma - oznacza raczej kontynuować jego dzieło,
udoskonalić, pogłębić, usystematyzować.
^
Chyba podobnego zdania był J. M. Bocheński skoro twierdził, iż dziełó
Tomasza, będące próbą syntezy całego dorobku myśli chrześcijańskiej,
należy prowadzić dalej, tym bardziej, że jego system uzyskał wyjątkową
pozycję w Kościele.^ Co więcej ten uznany profesor dodaje: 7anzzżznyey/
yyn/ez<% wzazy z raznznn. L yw. 7anzayza yey/ ć/aykana/a zna/aznayć Pzynza
z 7rać/yćyz epracawanyc/z za paznacq nćy/ćpyzyc/z narzęć/zz /agzkz
/y?/aza/zz, yakze zna/. AYazn za z/c pa/ykznz /ea/agazn, że anz nze c/zc% /ega
rańzć na n a w a ^ Nie dziwią mnie te gorzkie słowa, tym bardziej, że
zdaniem J. M. Bocheńskiego Polacy m ąjąjedyną w świecie sposobność by
stworzyć nową teologię katolicką: teologię analityczną.^ Przykładem takiej
pracy analitycznej na gruncie teologii może być dzieło ks. Salamuchy,
który w 1934 roku podjął próbę formalizacji fragmentu tomistycznęj
teodycei, ale oddajmy głos ojcu Bocheńskiemu:
...Pać/a/ na/waźnze/yzynz ^z/aza/zcznyzn ć/zze/enz a Pagzz wyćkznynz
wzekzz ńy/a p ra c a a. Garr/gaM-Zagrangeb. Przeg/qć/a/ezn yq
nzeć/awna. Jb/ pazza/n /agzezny yey/ /ak nzykz, że ańecnze nze zay/ngzye
nawę/ na paw ażnq ć/yykzzy/ę. P a azz/ar prańzz/e zzć/awać/nzć zy/nzenze P aga
za panzacć% yy/agzzznaw /rać/ycy/nycĄ ca yey/ aczywzycze nzeznaź/zwe.
Pa/rzeńa /wzerć/zeń z /earzz re/ac/z, yzeregaw ykańczanyc/z
z nzeykańczanyc/z z/ć/., k/are pać/a/e /y/ka /agzka zna/enzazyczna.
Y^y. Pa/aznzzc/za Z?y/ pzerwyzy w ć/zze/acĄ k/azy zzźy/ /yc/z narzęć/zz
/agzcznyc/z. Zay/ayawa/ apara/zzr? zna/eznazycznq z akaza/a yzę, żc yq /rzy
^
^
^
^

AMwe/? Ecc/eg/ae, n. 29, AAS 66 (1974), s. 700.
J. M. Bocheński, M?<%zy /og/Aą ^ w/arg, Montricher: Les Editions Noir sur Blanc, 1988, s. 130.
J. M. Bocheński,
/og/Ag a w/ar^..., s. 137.
J. M. Bocheński,
/og/Ag a w/ar^..., s. 131.

woż/Zwe /nte/pre/ac/e, n/e/rtó^e .sprawne a n;'e%/óre n/e, a/e
y'e.s7
porzqóna roAo^a ana///yczna. 7o wzór pracy ana///ycznę/. / w ya/ł /e.s7
/a%/, że yeźe// ^/ę przy/w/e za/ożen/a, /o a'owó<r/ /e.s^ .sprawcy. ył/e .sc/
za/ożen/a ma/ewa(yczno-/og/czne óarc&o ,s%on%?//Aowane, ł/ó re ć//a
w/e/n ć/ncAownycA
n/eJojr/ępne. O^y^wy /n/e// w/ęcę/ /a^/cń
n/y^//c/e//yaAr A$. ^a/an/McAa/^
Być może, zanim ktokoiwiek podjął by się kontynuacji tomaszowego
dzieła w oparciu o sformułowane przez niego zasady, warto by najpierw
zrekonstruować i usystematyzować jego fiiozofię. Nie zapominajmy
bowiem, że Tomasz był przede wszystkim teoiogiem, jego filozofia - choć
genialna - jest ubocznym skutkiem zainteresowania teologią. W pismach
tomaszowych dzieło filozoficzne podporządkowane jest potrzebom
teologii, filozofia jest na służbie Mądrości: traktowana czasem jak
niewolnica, zachowuje jednak sw ą autonomię i godność (bo Tomasz wie,
że szacunek dla rozumu, je st szacunkiem dla jego Stwórcy), skryta
w cieniu, spoczywa gdzieś na uboczu dyskursu teologicznego.
Pozwólmy sobie na jeszcze jed n ą uwagę. Nie tak znowu dawno wielkim
wydarzeniem w życiu Kościoła była publikacja nowego Katechizmu długo oczekiwanego dzieła, jako że stanowi punkt odniesienia dla tych,
którzy szukają jednoznacznego określenia prawd wiary. Przydałby się
w podobnej mierze jasny punkt odniesienia na gruncie filozofii,
przeznaczony dla tych, którzy bez odwoływania się do wiary, szukają na
drodze naturalnego rozumu rozwiązania rozmaitych problemów. W tych
okolicznościach uporządkowany, wewnętrznie spójny, osadzony na
analizie istniejącej rzeczywistości system, może stanowić skuteczne
narzędzie w dyskusji ze zwolennikami aborcji, eutanazji, z przeciwnikami
nierozerwalności małżeństwa, z tymi dla których dobra materialne znaczą
więcej niż cokolwiek inne, którzy twierdzą, że cel uświęca środki, dla
których prawda jak i dobro nie istnieją - w sumie ze wszystkimi którzy
chrześcijańskich zasad moralności nie uznają za swoje. Tym bardziej, że
coraz popularniejsze stają się teorie państwa i społeczeństwa, które w imię
pluralizmu wartości, negują istnienie obiektywnej prawdy i dobra, co
pociąga za sobą trudne do przewidzenia konsekwencje. Temat szczególnie
aktualny, zważywszy, że encyklika Per//atM .sy/endo/- podkreśla, iż obecny
moment historyczny stanowi wezwanie do nowe/ ewange//zac/7 , która musi
być prowadzona nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków
" J M. Bocheński, Mięaby /ogiAg a wian?..., s. !38.
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wyrazu (n. 106). Chcąc odpowiedzieć na wyzwania przyszłości, musimy
oprzeć się na Prawdzie, która oświeca rozum i kształtuje wolność
człowieka - bez niej nie będziemy w stanie uznać praw rządzących naturą,
bez niej nie będzie żadnych ludzkich więzi, nie będzie sensownych norm
prawnych, nie będzie nowego społeczeństwa, w którym panowałaby nowa
kultura życia, owoc kultury prawdy - o czym wspomina encyklika
v%ae (n. 77).
Swego czasu podejmowano próby usystematyzowania w tym celu
filozofii tomistycznęj, nie zawsze zakończone powodzeniem, - być może
dlatego, że myśl Tomasza nie była wystarczająco zrozumiana, a poza tym
interpretowano j ą w duchu wielkich komentatorów (Kajetan, Jan od
św. Tomasza), czego przykładem są pierwsze tomy Z,eon:ny, gdzie obok
tekstu Summy Tomasza znajdziemy komentarz Kajetana, a wydanie
CoM/ra
zawiera komentarze Franciszka de Siłvestris z Ferrary.
W międzyczasie dokonano sporego postępu w badaniach nad tekstami
św. Tomasza, ukazały się wydania krytyczne wielu jego dzieł, pojawiły się
liczne prace mające za przedmiot pogłębioną analizę jego poglądów.
Dzisiaj na temat poglądów tomaszowych i ich źródeł wiemy bez
porównania więcej niż sto czy nawet pięćdziesiąt lat temu. Są to badania
podstawowe, które przygotowują grunt do rozbudowania systemu.
Sięgając do skarbca starożytnięj mądrości, wykorzystując osiągnięcia
myśli chrześcijańskiej, która pogłębiała swe rozumienie Prawdy w ciągu
wieków, wzmocnieni osiągnięciami ostatnich lat, możemy dać przyczynek
do dzieła mądrości, jakiego Kościół pragnie i oczekuje. Możemy wpłynąć
na przywrócenie Prawdzie jej blasku, który na początku jaśniał we
wszytkich dziełach Stwórcy, a szczególnie w człowieku, stworzonym na
obraz i podobieństwo Boga

7V# /omiS/yCZnę/ Jiec/e

^r/yknZ o/co Z&igniewa PayJy p o /y/ivZem „ Pis/ o /eczeniM /omizmem"
przeęzy/aZem /rzy razy. M c roóiZem /ego yeJnak z /ego powo Jn, żc /ak óarJzo
w/ At? spo Jo&aZ, iż nie mogZem pows/rzymać A/ę o J ciqgZego o^czy/ywofMO go
na nowo. Po&iZem /o, ponieważ s/araZem się poJę/ść rze/e/nie Jo zorania
wyznaczonego mi przez PeJakc/ę, JoZ?rze zrozumieć o co an/orowi c/ioJzi
/skomen/ować pomysZ n/eczenia nasze/ cywi7izac/'i' i kn/Ziay /ekars/wem
/omizmu Tema/ poJ/'ęiy przez o. P a /Ję yes/ niewq/p/iwie AarJzo is/o/ny,
ponieważ Jo/yczy naszego s/os nnku Jo na/'ważni'e/Azego nur/ii in/e/ek/naZnę/
/raJyc/'i Zagonu oraz całego TfościoZa. y4r/yknZ poJę/m ti/e p ró 6 ę oJpowieJzi
na ważne J /a nasze/ JominiA^ińsA:ie/ /ożsamości py/anie. yaki może czy /eź
powinien Zyć Jzisia/ nasz s/osunek Jo /om izm M, a zw/aszcza Jo/i/ozo/icznyck
aspek/ów myś/i ^Awina/y.
Czy/ą/qc ar/yknZ o. Z&igniewa na/ra/i^em na myś/i, z k/óiymi mogę zupe/nie
się zgoJzić, na /akie, k/óre wzAnJziZy mo/ opór oraz yeJnq - niezóy/ może
pow ażny a/e yeJnak is/nie/'qcć/ - /rivJność. O J /ę/ /ruJności zacznę, ^ n /o r
sugerM/e w /y/n/e, że óęJzie /eczy/. Oznacza /o, że uważa się za /ekarza i zaraz
zaorJymi/e yakieś /eki. 7ymczasem ynż we ws/ępnę/ części ar/yłiJM czy/amy.
„Mnię/'szy /is/ nie j'es/ recęp/ć/, yes/ kró/kć/ rę//eks/<2, próóć/ poszukiwania
oć^owieJzi, zac/ię/q Jo Jyskns/7" (s.P). M e c/ioJzi miyeJynie o /o, że o. P a/Ja
c/ice /eczyć nie wypisii/gc r e c e p t a/e że /akże nie spełnia oóie/nicy
zapowiaJa/'qcę/ ,, kró/k% rę/Zeks/ę ^r/yknZyes/ óarJzo J/ngi -yak na „ 7eo/i/a"
c/iyóa o po/owę za JZugi - i swo/q rozw/ek/ościq oraz naJm/arem wq/ków,
gZównie przykZaJów i/ns/rM/qcyc/i kryzys cywi/izac/i, n/ruJnia ś/eJzenie
gZównę/ /inii wywoJn.
^M/or rozpoczyna rozważania oJpos/aw ienia /ezy, że ,, w kuZ/nrze ZackoJu
o J /a/ Ja/e się oJno/ować kyyzys w ar/ości" /s.ó), k/órego o&ecność
zniepoko/em oJno/owii/p Joknmen/y Pa/icanum TT oraz /iczne /eks/y
ATagis/erium PościoZa. Do z/awisk cec/nppcyck kryzys cywi/izac/i na/eży.

^aap/yayzzn, nzTzz/zzzn, pragzna/yzzzz, ^zzdzaA/ywzzzn, zrraa/ana/zzzn, ra/azywzzzn
(3 P?Aża - /ZZazz/ar pawo/zz/a ^/ę na Jwza anayA/zAz Jan a Paw/a 77 - zanagawanza
war/a^az żyaza z przaAananza o ^zzdzaA/ywnyzn adaraA/arza praw Jy. 7nna
z/awzlyAa
(Uo/ag/zwo^aż) nęAa/qaa na^zq aywz/zzaa/ę /a nagazywna
a JJzza/ywanza zzza^znaJzdw z raA/azny na /zzJzAq ywzaJazna^a praw aJzqaa J a
pow.?/anza „ wzr/zza/na/ pz^awJy " (^.9). A^za adaę w zyzzz zzzza/lyazz wa/zoJzza
w ^zazagd/awa wy/'a^nzanza aa aznaaza AażJa z (yad z/awz^A. OJyy/azn J a zad
.szazagd/awaga opzjzz w ar/yAzz/a
d-7 7).
Ma ^pa^dd zanagawaa Pq/na^az naga/ywna/' Jzagnazy nzaA/dzyad a^paA/dw
najza/ aywz/zzaa/z przaJyfawzana/ w JaAzzzzzan/aad 7k/agM/arzzzzn, z A/drq yaA
na/'daz^Jza/' ^zę zgaJzazn, z zza A/drq pawa/zz/'a ^zę y4zz/ar. Przyaz'qgzzq/yaJnaAża
z7zo/'q zzwagę /on wypawzaJzz a. P a/Jy - /an daz*Jza paważzzy, a zzawa/
Aa/a^/ro/zazzzy. OJzizas/awz wrażanza, ża ^4zz/ar nza Jog/rzaga wa w^pd/aza^ną/
ayv^z/zzaa/'z z AzzJzzrza żaJnya/z z/awz^A pazy/ywnjya/z. Dałzznzazz/y azz/azy/a/dw
^a^aza/a, na A/dra pawa/zz/a .?z? a. P a/Ja, ^/a^zz/q znnq zna/aJę, aa zznzanza
zra^z/q razzzzzzzanza ypa^adzz aJnza^zanza Tfo^aza/a J a ^wza/a. Zdzwyaza/, zanzzzz
na^/qpz Azy/yAa, ya^/ znzapaa na q/zrznaa/'ę /rwaTya/z a^zqgnzęa Azzdzzzy
z aywz/zzaa/z. 7Va przyA/aJ w 33 nzzznarza ,, GazzJzzznz a/ *$?aj " ^oddz^ na/pzarw
z Mznanzazn Aan^/a/zz/a razwd/ wzaJzy z /aadnzAz oraz wzraó7 zzzzęJsy/zzJzAza/'
n^spd/na(y, a Jopzara pa/azzz py/a a ^anj /yad /zzJzAzad wy^z7Adw zprza^/z*zaga
przaJ naJzzżyazazzzz.
P an aJ/a a. P a /Ja wy^zzwa ^/wzarJzanza, A/dra nza^/a/y nza zna/Jzz/q
pa/wzaz^Jzanza w rzaazywz^/a^az z J/a/aga nza zzzażna z nzzzzz ^zę zgaJzza.
f zazi^^zyzn z nzaAja r/ .s*/wz'arJzanz'a ża ^roJAz zzza^awaga przaAazzz pr^yzzzzz^zana
/Jaa/agzć/ wa/naga zynAzz „zz^zznę/y za ^wago p a /a wzJzanza w^za/Aza
zagaJnzanza na/zzzy a/yazną/"' (^.70). M a wzazzz a azyzzz pz^zq gaza/y wa
Wojzaad, a/a w Pa7?Ai'a/ pracza zagaJnzanza na/zzzy azyazna/ pa/awzq/ć/ ^zę, z
/a nzarzaJAo. Drzzgzznya^/ zdy/poodopna wyazqgnzęaza wnza^Azz, ża zyaA/zz, zż
wyJawaa pzzd/zAzz/qa A^z'qźAę ad/zaza ^/ra/y z zy^Az wynzAa, ża /zzJzza nza jć/
zazn/ara^awanz azy/anzazn As*zqżaA, A/dra rza/a/nza przaAazzz/qprawJę. „M a
znaazy /a, ża JrzzAawanza praw Jy znzz^z dya Ja/zay/awa - pz'sza O. P q /Ja - a/a
war/a wzaJzzaa, ża /apza/' ^przaJa/'a Fz? A/azn^/wa" ((y. 70). 7aA ^zę ^A/aJa, ża
zzzazn pawna Ja^wzaJazanza praay wyJawnzaza/ z nza znagę pa/wz'arJzz'a /a/'
apznzz, nza w^paznznq/'qayzzż, ża ^wzaJazy ana a darJza nzapaaA/adnyzn zJanzzz
^ zz/ara na /azna/ AanJya/z znara/na/' azy/a/nzAdw, w ^pa^dd na/zzra/ny /gnqayad
Jo A/azn^/wa. Pa^/awz/dyzzz na/aznza^/ ^wa/J /azę, ża na/7apz'a/ ^przaJq/'a jz^ nza
^y/a A/azn^/wa aa /zAa/a, /z/araaAa zra^z/q.

JaA w faAze/ ^M ac/z przepraw a Jzzć Azzrac/^ /awMZyczn^ z na czyw zna 0%?
pa/egać? Ce/ezn Anrac/z ye^^ aAzzJzenze zazn^ere^awanza war^czaznz
aA^a/zz^nyznz (TrawJa, D a Ara, TzęAna, J J J , przeAaz?anze /zzJzz J a zcA zly^nzenza
z zzAazanzeyaA znażnayepaznać (^ar.
6-7; 74-76). Taznaćye ważna JzzęAz
panawneznn zwracenzn ^zę Azz zne^a/zżyce. wzeJsy, A^ara wy/a^nza wsżyTfAo
w ^wzeJe przyczyn a^^a^eczzrycA. Azzna na^aznza^^ n/eczenze przez ^aznzzzn znaże
JaAanać jzę Jzz^Az znAzzJzzrac/z, czyj a^aJzenza wzary z ^raJyćyz znfe/eAfna/nę/
A^a.ycza/a we w^pa/cze^nyzn aparacze pa/ęczawyzn (par.
77). O/czec Ta/Ja,
cy/n/'qc Tapzeża, ^7zz^znze ^^wzerJza, że w znefaJzze ^w. Tawa^za zna/Jn/ezny
wzar nznzę/^na^cz razraźnzanza ^ega ca cenne w /z/aza/zacA z AnJnracA araz
Ja.y^ayawanza aręJzza <S7awa 7?ażega J a zcA ^ZrnA/zzzy Aez n^razy ^aż^aznajcz.
Je^y /a Aez wq/pzenza praw J a z Z^n^a/' ^^anaw^Aa ^M^ara szczerze papzerazzz
z zzzna/'ę za s/M.szne.
cza^acA nzejpazyAanę/ JaTycAcza^ w Az^^arzz Aan/ran^ag/
cArze^cż/ań^^wa z ^ea/agzz cArze^cż/ań^Aze/ z re/zgzaznz ^wza/a z razznazYyznz
pa.y^awaznz /?/aza/?czna-fJea/ag/cznyw/ <sw. 7azna^z ye^^ wzarezn aJwagz
z razwagz zn^e/eA/na/ne/' w przy^wa/anzn war/a^czaw^cA /re^cz z zewnq^rz araz
AzyTyAz ^ega, czega przy/ęcze paJw aża cArze^cJańgAq ^aż^azna^ć.
.7e^^ rawnzeż rzeczq aczywz^^q, że znqJrajć, A/are/ znażezny nanczyć ^zę a J
^w. Taznajza, nze agranzeza ^zęyeJynze J a - AarJza ^AqJznqJ ważne/' - /eAc/'z
zneZaJa/agzz zzAazzz/'qce/'yaAprawaJzzć Jza/ag z znyy/4 w^pa/cze^nq. Tz/aza/za
P;wz\sfyczna yegf Z^aAże AarJza ważnyzn żraJ7ew zmpzzYzc/z ^z/aza/zczne/ z Aez
wqj?zenza yy^^eznezn, A/azy w genza/ny ^pa^aA apz^zpe nzeA/are a^peA/y
rzeczywzj^cz. A^ze wyJa/e w z ^zę yeJnaA czyzn^ nze.y?a.sawnyzn ^^wzerJzenze
pra^^egayaAzn, że pawgfa7 an w A777 wzeAzz zpaznzzna ^we/ genza/na^cz pa^zaJa
pewne agranzezenza zwz'qzane z Azly/arycznyzn zzwarzznAawanzezn ^wa/ega
paw^/anza. JaAa genza/ny ^war JzzcAa (7 DzzcAa) ^aznzznz przeAracza ^wa/A/
epaAę, wzę/lyce w A^aryw paw^^a7 zye^/ Ayć nzaże na/7ep^zq z Ja/ycAcza.yawycA
^yn^ezqyz/aza/zz z ^ea/agzz araz razzzwzz z wzary, a/e ^a nze znaczy, że zna .y^ać .yz^
a/zc/a/nq „/z/aza/zq Rajcza/a". Ty/aAy ^a yaAze^ nzeznaż/zwe J a przy/ęcza,
znpe/nze nzepa^rzeAne z nze^/nżqce 7(a^cza7awz zzzAażenze JaraAAzz wyr/;
z agranzezenze na^życA znaż/zwa^cz apz^M zzrazM/nzenza rzeczywz^^a^cz. ^ J a / 'e
znz ^z^ yeJnaA, zż J a faAzega zzzAażenza, nze^Ze(y, wzywa a. Ta/Ja. A/awz^c
a nzeJaw na wyJanyw Xa^ecAzzznze T^a^cza/a A^a^a/zcAzega AęJqcyzn ważnyzn
pzznA^ezn aJnze^zenza J /a wzernycA pz\yze/ ,, TrzyJa/Ay ^zę w paJaAne/' znzerze
ya.sny pzznAz aJnzejzenza na grzzneze/z/aza/zz, przeznaczany J/a zycA, A^arzy Aez
aJwaTywanza ^zę J a wzazy, ^zzzAa/ć/ na JraJze na^zzra/nega raz^znzz razwzqzanza
razznazzycA praA/ezzzaw" (^.25). Oczywzgcze zyzn pzznA^ezn aJnze^zenza
z wyznacznzAzezzz Aa^ecAzzznawe/ arZaJaAsyz znza/Ay Ayc /aznzzzn. Mej^ezy, a/e nze

w/Jzę wgź//wg^g/ zrgJgggwgM/g „Xg/ggA/zwM P//gzg//gzMggg ", pgM/gwgż
w/?/gzg/// M/g wg grfgJgA^//, //gzq ^/ę Mg^gw/g^/ grgMwgM(y rgg/gMg/Mg.
Cwgźgw Mg/gw/g^Y żg z^pg/M/g /rrgg/gMg/nyw zg/?/gg/gw Ay/g&y prg&g
g^g/M(yzgg/7ygć/Mggg ^/gwM///gzg//gzMggg M/g /?/grqgg w ggg/g p g J MWggę
Jgrg&^M pgŻM/gyszyg/i y//gzg/gw y g ł XgM/, 77ggg/, T/^^gr/, Mgr^ggggrJ,
Mg/zjgAg, Pgppgr, P/gggMr, PrgM<% P//gJg //J, //J, //J. M g gwgżgw /gAżg, /ż
wgżMg g/)gpg ^/ę Agz ^/Mć//gwgM/g ///gzg/gw pgprzgJzg/qgygA Pgwg^zg,
^g^/N/'qc /gw/zw ygłg ^pg/M/gM/g /ggg w^zy^^/ggg, gg Jz/g/g się wczg^M/g/.
Jg ły ^ ż wgzg^M/g/' wjpgWM/g/gw ^M/grgw/ g r(y ^ M M/g cAgJz/ g prgwgg/'ę
rg/ZgA^/7 /gg/gg/gZMg/' ^łw/Mg(y, g/g g ZMg/gz/gM/gy//gZg/?gZMggg pMM^M gpgrg/g
J/g rg//g^7 g/?rzgjg//gM^ł/g/. 7 w (yw w/g/^gM gM/gr wy/rgMM/'g Arg^, /r/gry
wgg//?y /?yg yg^zgzg Mjprgw/gJ//w/gMy Mg gr^Mg/g /gg/gg// Tbwg^zg, gJz/g
wgwy przgg/gż Jg gzyM/gM/g zg ^/grw^/gwgM/gw/ Jggwg(ygzMyw/,

^/g

w/Z/gzg/// yg^/ z^pg/M/g M/gMzg^gJM/gMy / ygJyMyw yggg M^prgw/gJ//w/gM/gw
wgżg /?yg (y&g - /gł j/ę Jgwy^/gw - prg/?g g/g^gWMggg (7 pg/?gŻMggg)
zgłgMgzgM/g g r(y ^ M .

O/gź g.

Pg/Jg

M/gż^gw/g /?/gzg//ę /gw/^(ygzMq

z „ P rg w J q " / /g p/lygMq przgz J^żg „ P " (pgM. & 2d). Pg zggAęg/g Jg
gprgggwgM/g/?/gzg/?gzMggg ^g/ggA/zwM gM^gr j/w/grJzg, żg Mgjz g&ggMy gzg^
^/gMgw/ WgZl^gM/g ć/g Mgwg/ g^gMgg//zgg//, g „gAgqg g(%Pgw/gJz/gg Mg
wyzwgM/g przy^z/g^g/ wM^/wy gprzgg ^/ę Mg PrgwJz/g, Atgrg gyw/ggg rgzMw
/ ł^z/g/P//'g wg/Mg^g gz/gw/g%g" (^.26). 71q „ P rg w J q ", /gł wyM&g z w y^gJ^
^M/grg „P/^M ... " - g/g M/g yasYgw wgg/g pgw/gM gzy g /g g/łgJz/Zg O/gM
^w/ę/gWM W „ PvgMgg//MW v//gg ", Mg Atg^q pgwg/M/g j/ę g. Pg/Jg Wgw/qg
g PrgwJz/g - /Mg 5yg fgMl/ZM! (^?.^ .
Mg MggM/^ /j/M/gM/g g6/gA/ywMggg pgrzqć&M w g r^ g / grgz M/M/gM/g Pmwgfy
g/?/gA(ywMg/, /?gz ł/grg/' gz/gw/g/ryg^/ zgg^5/gMy / /rgg/ pggz^g/g ^gM^M żyg/g.
^/g Prg w Jg ?g wg J/g wM/g gAgrgAtgr rg//g7/My / z//gwgzy, g M/g Mfgżygw/g ^/ę
z wył/gjgw pgwMggg gzg/ggJMggg yy^/gWM///gzg//gzMggg. A^^/ 7gwg^zg wgżg
/ pgw/MMg ćyg rgzw//'gMg / ArgwgMfgwgMg - gg j/ę zrg<yz/<% Jz/g/g w pgwpyw
^/gpMw wyZ/gzg/i/ gMg//(ygzMg/' - g/gygArgygg/Mg z w/g/M zrg jg / /MtSp/rgg/7, /?yg
wgżg Mgwg/ Mprzyw//g/gwgMg. Dgfygzy /g wg/w zJgM/gw zgrgWMgy?/gzg/i/, yg/r
/ /gg/gg//. ^ /MMyw przypgJ/^M zrgzygMM/gwy z &ggg/g zgg/gw/gMggg ^/g/M
y//gzg/// Mg rzggz JgM/g rggzg/ ^łrgWMggg. M g ^Mggr^/ę wgg/g, żg /grw/M
przyJg/Mg^g/ Jg tSpgźyg/g /ggg gg przygg/g^g/ ^w. Pgwg^zy^ż w/Mq/, g/g Mg
pgWMg Mgjz ^pgg/'g/ wgźg zg^/gg zMggzM/g wz/?gggggMy / przyprgw/gMy Jg
3wg%M przgz w^pg/gzg^Mg ^gM/yMMgg/*g, g MgwgfzgrzMfy / Mgggg/g. Czyyg^/^gM^
przyp/t?ywgg jg/?/g /gw/^(ygzMq J/g/ę, gzy /g M/ggzy ^gggłg/w/gAr? A/g/w
zJgM/gw ygJyM/g g^/g/?/ / przyprgw/ g gMgw/ę.

Wpatrując się w Oblicze
Niewidzialnego
Maciej Biskup OP
MecAq/ przeto wA? me .s/a/7 ^rzecf /Aonq, y'e.s7; zamarza co innego, niż
znoieżć
/?o c&*Mgłę/ Mironie fego ^wioio /nA ye^ii trwoży go nazAy?
^Anpiono CMzo. 7bm, /?o niewiriżio/nę/ Mironie, możno, //oAonM/7y 0*^7
rozMmienio .sieAie, zroznmieć niępq/ęi// /raść życio. O/o oAno, ł/ore o/wiero
szan.sę ^orozM/M^CMm .się ze .soAq .samym, z Aim.ś, ł/o y'e.s/ w /oA/e, /ecz
moczę/, niż/i ^c&MZ, że ye^/e^ w ^oAie. 7om prze.s/rzeń cf/o /^cA, co
wyAiero/<% /y/Ao /o, co niemoż/iwe, nieo^iqgo/ne i M:ewy//Mmoczo/Me.'
Najprawdopodobniej nie przystąpiłbym do pisania artykułu, gdybym
wcześniej nie rozpoczął malowania ikony Świętego Obiicza. Matując,
jednocześnie pisałem, aby tych kitka zebranych refteksji i przemyśteń
błogosławionych Ojców, świętych, teotogów Kościoła i nie tytko stało się
pewnego rodzaju komentarzem i przewodnikiem dia wszystkich, którzy
będą próbowati trwać w wierze przed ikoną, tak aby ich modtitwa,
oświecona / 7rowi;emew rozumne/ iw io/io-ści/ była mądra i zrozumiała.
Pragnę również, w tym miejscu, podzielić się moim osobistym
odkryciem, że studiowanie teologii naprawdę może się stać dta
studiującego zbawczym wydarzeniem, w którym Duch Święty, usuwając
zasłonę titery, objawia Oblicze Boga Żywego. Bardzo btiskie jest mi takie
rozumienie teologii, jakie odnajduję w pismach Ojców Kościoła.
Ewagriusz z Pontu mówi, że teologia zarezerwowana jest dla kontemplacji
Trójcy Przenajśw iętszej/ Dla Ojców bowiem była ona przede wszystkim
wiedzą, która staje się miłością* - pokłonem, porywem ducha i umysłu
wobec Niepojętej i Niewysłowionęj Miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego,
' A. Turczyński, M-y?rz M/ew/Jz/g/Me/ .yfrony, Poznań 1996, s. 392.
^ Teodoret z Cyru, ^omenłgrz Jo Z,M?Miw. Porw&i Jo PzyMggw, Kraków 1997, s. 16.
^ P ra M o .s, Prol.,50; rozdz. 84, s. 674, cyt. za: T. Spidlik, I. Gargano, D gc/łow oić O/ców g/rcA/c/?
; wFc/toJntc/?, Kraków 1997, s. 132.
" Por. Grzegorz z Nyssy, PG, XL1V, 828 BC, cyt. za: P. Evdokimov,
życ/g Jgc/łowego, Kraków
1996, s. 283.
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bo jak uczy mój ulubiony Ojciec Kościoła - św. Grzegorz z Nyssy: yer/ynze
j o c A w y f z r / o / n y nc/zwyczć czq^rArę prcrwcfy/ Prawdziwa teoiogia zawsze
powinna się przerodzić w modlitwę. Ewagriusz zauważa: yay/z yesfas
/eo/ogzezn Aęc&ze^z zno(V/zć ^zę jprowckzwze, yeże/z nzoJ/zlyz ^zę /?rowc&zwze,
y&yfay ^eo/ogzen?,^ a św. Grzegorz z Nyssy dopowiada: Życzę Z^ego %7o
^wroco oczy Azz ^eo/ogzz, y&y; w r/o^Aono^ę/ Aorznonzz z yego wzorq/ Jestem
przeświadczony, że studiowanie teologii może dla każdego się stać, jeśli
tylko uzbrojony jest w odwagę i pragnienie pokornego szukania Prawdy,
/o/'eznnzczq Arozng d/o węr/rowAz /?o poz/eg/ę/ /?pze^/pzenz Bożego /?oj/WMAdz/
Wcześniej jednak trzeba usilnie prosić o<A?r DzzcAo, wy/o^nzo/qcego
znoczenze ^eo/ogzz/ gdyż tylko On jest prawdziwym nauczycielem Bożej
Prawdy W Dialogu Katarzyny ze Sieny, Pan Jezus mówi do świętej:
CAwo/eAny 7ozno^z z ^łAwznzz rzeA/ ^ozn, że wzed/zę jw q zowd/zzęczrz AdZPd/zzę/
czd^g/ę/ nzod//zYwze, nnze^zenzn zzzny^/n opdzz ^wz'dz^/zz, A^óre roz/dMnzdz/o
Aezpo^ped/nzo yego zn^e/e^ nzż F/zzd/zonz /zzd/zAzzn.^ Św. Sylwan z Góry Atos
dopowiada: ŻeAy og/qdAzć Boże fdz/enznzce, /pzeAdz gop/zwze y?ro^zć Pono o
d/zzcAdz y^oAory, o wfed/y /?ozndzzny ye poprzez DzzcAd? Bwzę?ego." Jedynie
Boży Duch może nas ochronić przed szkolnym uprawianiem teologii, bo
jak zwraca uwagę św. Grzegorz z Nyssy. ^/onezn ^zczę^czdz nze ndizywd? Bog
Az/Azz wzod/oznojcz o Aznz, /ecz w/o^nq oAecno^ć w cz/owzeAzz.^
Duch Święty broni również teologa przed zniechęceniem,
uświadamiając mu nieustannie, że zndz/eźć Bogdz, fo ^zzzAdzć Go
zzzeprzerwozzze... nzgd/y nze noyyczć jzę jrzpdzgnzenzezn Bogdz, /o wzd/zzeć Go
pzeczywz.ycze - głosi Grzegorz z Nyssy. ^ Ten bowiem, kto w poszukiwaniu
Boga nie zgadza się na łatwe kompromisy z samym sobą, a taka pokusa jest
bardzo realna, gdyż chcielibyśmy jak najszybciej i bez wysiłku ogarnąć
Boga, przez całe życie tylko tak może się modlić: A%wz wszyj/Aze zznzondz,
zyoAżeż Czę nazwę, 7y, yed/yny, A/orego nazwać nze znożna.^

^ Cyt za: Evdokimov,
Poga w /rać/yc// w-sc/łOćZfMą/, Kraków 1996, s. 9.
^ Cyt. za: tamże, s. 18.
^ Cyt. za: tamże, s. 20.
" J Tischner, recenzja do książki: T. Węcławski, G&teya^Z Róg ?, Kraków 1992, okładka.
^ Ewagriusz z Pontu, cyt. za: P o zn a n i P o g a .., op. cit., s. 19.
D /a/og o Pożc/ OpaZrz^o^cZ czy/t A^j/ęga PojAZo/ A?aMpZ, NaaAa o ZzacA, XCV1, Poznań 1987,
S.169.
-.j ;; .
Św. Sylwan z Góry Atos, ZzapZjAdw, Poznań 1997, s.!7.
^
'^ Cyt. za: Poz^aA?/^ P oga..., op. cit. s. 19n
\
.
'^Tamże, s. 23.
;
Cyt za: P Evdokimov, WZa^ZżycZać/McPow^go, Kraków 1996, s. 68.

Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł choć trochę przyczynić się do
większego urzeczenia tajem nicą W cielenia Syna Bożego - do podziwu tak
wielkiego, jak ten, który zrodził się w sercu św. Grzegorza z Nazjanzu: O/o
Pyw Poży, przeć/wieczny, wZew/JzZa/wy, wZewcAwy/wy, AezcZe/eswy, poczq/e^
z pocz^/Aw, śwZa//ość ze AwZa/ZoscZ, źróJ/o życia i wZesmZer/e/woscZ. oJAZcZe
p/erwowzorM, pieczęć w/ewarMSza/wa oraz wtywZerwZę/szy, os/a/eczwy wyraz
i wyć/ O/ca, przycAoJzZ J o /ego, A/óryJes/ Jego oóraze/M, przy/mw/e cZa/o z
powoJw cz/owZeAa AęJgcego cZa/em... 7ew, A/óry ZwwycA wzAogaca, s/a/e
s/ę wAogZm. Przy/w M/e aAós/wo mego cZa/a, aAym Jos/tjpZ/ Aogac/wa Jego
Pokiwa... Czemwż /aA wie/A;' n a J/Miar JoArocZ? Czemwż owe /ą/emwe
wzg/ęJem mwZe zawiany? Zos/a/em wZegJys otworzony wa oAraz Boga, a/e
/ego oArazw nie ws/rzeg/em. On przy/WM/e c/a/o /aA/e JaA mo/e, aAy
oArazowZ przywZesć zAawZewZe, a cZa/w wZesmZer/e/wość. NawZqzM/'e z nami
wspó/wo/ę wowq, o //eż AarJz/e/ goJwqpoJzZwa o J pierwsze/. 7aAi Ay/ Pozy
p/aw zAawZewZa, że cz/ow/eA mZa/ Ayć wśwZęcowy przez wc/sc/e P oga w
rzeczywZs/osć /aJzA^...'^ Cieszmy się zatem świętym dniem Wcielania
Słowa, bo w nim zajaśniało Oblicze - człowiecza Twarz Boga,"* by swym
pełnym miłości spojrzeniem dotknąć każdego, bez wyjątku. Wybitny
rosyjski filozof religijny - Mikołaj Bierdiajew pisał: W CA^ys/MsZe Póg
o/rzyMM/e /warz, a z Ao/eZ w PogM cz/owieA oJArywa w/asw<% /warz.'^ O tej
prawdzie wspominają ju ż Ody Salomona - najstarszy chrześcijański
przekaz syryjskiej poezji z II wieku: ópó/rzcie.' P an ycs/ zwZercZaJ/em
waszym. O/wórzcZe oczy, wpa/rzcZe s/ę weń, JowZeJzcZe s/ę, yaA wyg/qJa/ć/
wasze / w a r z e . O t o owoce Ojcowskiego spojrzenia: człowiek odnajduje
siebie i swoje wewnętrzne piękno, które jest odbiciem piękna Oblicza
Chrystusa. Św. Paweł pisze. a/AowZem /ycA, A/órycA o J wZeAów pozwą/,
/ycA /eż przezwaczy/ wa /o, Ay s/ę s/a/Z wa wzór oArazMJego Pywa (Rz 8 , 29).
Stąd bożonarodzeniowe wezwanie św. Leona Wielkiego: Pozwą/ swo/'c;
goJwosć, cArześcZ/awZwZe/ P/a/eś s/ę wczes/wZAZem PosAZę/ wa/wry.'^

Kazama, XLV, cyt. za: Z,%Mrgłag<xinn, t. [, s. 152.
Por. Poznaare Roga, op. cit., s. [31.
'' J. LaRance, A/oł/R/wa .serca, Kraków 1997, s. 51.
" Or/y Sa/omołła, Parł yezł zły/erc/arHełM rtazzym, w: A/aza cRzzezcj/ałłjAa, t. 1: poezja armeńska,
syryjska i etiopska, red. i opr. M. Starowieyski, Kraków 1985, s. 176.
Kozartłe 1, O Narodke/łtu Partzkł/M, cyt. za: Z.ł?Mrgłagod!:Mł, 1 .1, s. 361.

KRÓTKA HISTORIA POCHODZENIA IKONY I JEJ KULTU

O pochodzeniu ikony, na Zachodzie zwanej Świętym Obiiczem, a w
tradycji wschodniej wizemnAient wre ręAq[ /nJzAq ^porzqJzony/n gc/rerrpporeRM, dowiadujemy się przede wszystkim z Liturgii Kościoła
Wschodniego sprawowanej 16 sierpnia na cześć pierwszego wyobrażenia
Chrystusa. Z tekstów liturgicznych, a także z Nty/orn AŹMcio&ł Ewagriusza
(VI w.) znamy dzieje Abgara V Oukhama, króla Edessy (między rokiem
170 a 214 królestwo Edessy, jako pierwsze państwo, przyjęło
chrześcijaństwo). Zgodnie z przekazem tradycji miał on być uzdrowiony za
pośrednictwem płótna, jakim przetarł się Chrystus, zostawiając rysy swego
Oblicza. Płótno otrzymał od samego Chrystusa sługa Abgara Hannan, który
wysłany przez swego pana bezskutecznie próbował wykonać portret
Chrystusa, gJyż wie J o oćMowio óyi ?wą/ay?a? Jego OM cza, Afóre zwnewioio
się p o J wpływem
Uzdrowiony Abgar przyjął chrześcijaństwo,
a płótno z odbitym Obliczem Chrystusa kazał umieścić na bramie
miejskiej. Po powrocie prawnuka Abgara V do pogaństwa, ówczesny
biskup Edessy, w obawie przed sprofanowaniem płótna, zamurował je
w ciszy i umieścił przy nim lampkę oliwną. Nisza ze świętym płótnem
została odnaleziona w połowie VI wieku - obraz był nienaruszony, a na
wewnętrznej stronie maskującej go płyty znaleziono jego odbicie. Od tej
pory kult wizerunku zataczał coraz szerszy zasięg, tak że w VIII wieku na
niemal całym chrześcijańskim Wschodzie obchodzono święto Boskiego
Oblicza. W roku 944 wizerunek wykupił Konstantynopol umieszczając go
w kościele Matki Bożej z Faros. W stolicy Bizancjum był czczony aż do
zaginięcia po roku 1204, kiedy to miasto zostało barbarzyńsko splądrowane
przez łacińskich krzyżowców, którzy, jak opisuje to ówczesny kronikarz
i świadek dramatu - Nicetas Choniates, z Arzyże/n n a ramien/M, porzMcJt
prawJz/wy Arzyż. ^'
Kult Świętego Oblicza jest obecny także w chrześcijaństwie zachodnim.
Nabożeństwo do Oblicza Chrystusa miała np. święta Teresa z Lisieux - w
swym zakonnym imieniu nazywana nie tylko Teresą od Dzieciątka Jezus,
ale również od Najświętszego Oblicza, które stało się motywem
przewodnim jej życia. Pewnego dnia wyznała swej rodzonej siostrze matce Agnieszce: DctycAczag nie zgięńiaia/n ^Aarńów nA/ytycA w
Z Liturgii wschodniej przypadającej na 16 sierpnia, cyt. za: L . Uspienski, 7eo/og;a
1993, s.2 3 .
'' Cyt. za: C Bedouette, /LoscróJ w dktę/acń, Poznań 1994, s. 225.

Poznań

Aią/^wię^2yw (%/iczM, Jopiero 7y, Jro g a MJtAo, naMCzy/aś wnie Je
oJA^ywoć... pierw sza przeniA nę/^ /o/ewnice wi/o.ści MAyy/e w OAAczn
naszego OA/MÓieńca.^^ Kilka lat później, 6 sierpnia, w święto
Przemienienia Pańskiego, św. Teresa poświęciła się Najświętszemu
Obliczu, modląc się: O, zncAnyccyt/ce OA/icze Jezm o.'... O, Twarzy
pięAnię/^za n a J /Jie...TAnJow^ny OAAJneńcze no^zycA Jn ^ z...
0 aAocAana Twarzy Je z u s# ...^ Bezgraniczne złożenie przez Teresę swej
nadziei w Obliczu Chrystusa, jaśniejącego światłem Taboru i pamięć o tym
pełnym miłości Spojrzeniu chroniło jej wiarę w godzinie śmierci, kiedy
wydawało jej się, że na Twarzy Zbawiciela spoczywała szczególnie
nieprzenikliwa zasłona. Ostatnie chwile życia, w których oblicze jej, okryte
cieniem krzyża, upodobniło się do Oblicza Chrystusa cierpiącego, z całą
wyrazistością ukazywały realizację Chrystusowej obietnicy danej
wszystkim, którzy pragną pójść za Nim m ałą drogą ufności, że po zejściu
z góry Przemienienia droga prowadzi na wzgórze Golgoty. 5 sierpnia 1897
roku pisała: Mo/e naAożeńsfwo J o Ap/'.s'w. OAAcz# czyA zoczę/ caA? /wo/o
pobożność opieroA? się no (ycA .JowocA /zq/o.szo.' „M e /no Aro.sy oni
pięAnosci, i wi'Jzi'e/i'swy go, o nie iyio no co .spq/'zzeć... wzgozJzo/7ego
1 no/poJ/ę/ 5zego z wężów, węzo Ao/eści i znq/t/cego niewoc, i yoAAy
zo.?ionięio ist-orz Jego i wzgorJzono, s iq J i zo nic go wieAswy"
(7ż ód, 2 -dj... Jo również pz#gnę/#w Ayć Aez Arosy i Aez pięAnowi, ^owo
Joczyć wino w promie, o nie znono .siwozzeniow.^
Trzeba w tym miejscu dodać, że pokryte całunem Oblicze Chrystusa
cierpiącego, odbijające się na twarzy św. Teresy, udręczonej w chwili
konania silną pokusą ateizmu, było zawsze bardziej bliskie duchowi i
pobożności chrześcijańskiego Zachodu, który w przeciwieństwie do
Wschodu kontemplującego Przemienienie, zatrzymuje się mistycznie nad
tajemnicą zbawczej męki Chrystusa. Teraz jednak, jak nigdy dotąd, Twarz
Chrystusa, wzgardzona i pokryta M/o/onyw ofeizwew przecięinycA
w?'czzqcycA, Jrzewń/cycA w swcńn Aono/nyw, .spoAo/nyw sn/nienin, Aióre
cAzoni icA p rz e J nowzóccnicw s e r c # ^ bez wątpienia bardziej
odzwierciedla rozpaczliwą samotność współczesnej Europy, spowodowane
duchową pustką. Bardzo dobrze to oddaje ikonografia Oblicza Chrystusa
z XIV wiecznego fresku bł. Fra Angelico, zatytułowanego JVJigr#w#nie.
^ Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzię/e c&szy, Kraków 1984, s. ) 55.
^ Cyt. za: G. Gaucher, Dzię/c życia, Kraków ]995, s. [76n
^ Dzię/e r/aszy, op. cit., s. 328.
WicAi życia fń/c/rowego, op. cit., s. 59.
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Trzeba nam jednak podtrzymywać nadzieję, że to jest ten rodzaj pustki
i ateizmu, o którym pisała Simone Weit, że może prowadzić do
oczyszczenia idei B oga.^
..
Obłicze Chrystusa czczone je st również w PołsCe. Warto chociażby
wspomnieć o istnieniu ikony Obiicza Chrystusa Przemienionego z Nowego
Sącza. Nie wiemy nic pewnego o jej pochodzeniu! Zawiera ona zarówno
cechy ikony bizantyjskiej i małarstwa niderlandzkiego, a według jednej
z hipotez przypuszcza się, że mogła być namalowana pod wpływem
maiarstwa Jana van Eycka. Najważniejszą jednak dla nas informacją jest
to, że sława tejże ikony na Sądecczyźnie trwa nadał. ^ dzię/e sig to%,
ponieważ <afoórcf/iwe spo/rzenie Cńrystnso ogarnia WAzy.stłiciz ńeż
wy/r/t^n... i sprzed iego oórazn można odę/ść umocnionym i iść w życie
orVwa/'JM/'qc wiościwq drogg do zńcrwienio.^
PODSTAWY TEOLOGICZNE IKONY

OJJo/emy 7oóie cześć, Toóie, ^tózy rndu/esz iudzi, potrzqc na ońroź Twe/
cie/esnę/ ybrmy, przezeń pozwó/ Twoim bingom, o Panie, wę/ść óeż
prze.szAód Jo E Jenn^
Teołogię ikony najczęściej wyjaśnia się na podstawie dwóch tekstów
ewangełicznych. Pierwszy z nich pochodzi z Mk 14, 58 i mówi: J a zńurzg
ien przyóyte% uczyniony rgAt^ /udzAz/ i w cir/gu trzecń dni zóudu/g inny, nie
rg^<r/ /udzśrq uczyniony. Leonid Uspienski komentując ten tekst dostrzega w
nim wygaśnięcie starotestamentalnego zakazu sporządzania wyobrażeń
(Wj 30, 4). W ypowiedź Jezusa rozpoczyna nowy okres, w którym iłony
Tia/q się niepodważa/nym świadectwem istnienia P o g a .^ Staje się to
możliwe tylko dzięki temu cudownemu zetknięciu się ludzi z autentycznym
Obliczem Chrystusa, który przyjął naszą ludzką naturę.^" Jak więc widać,
teologia ikony acńeioropoietos, a stąd także wszystkich innych ikon, jest
bardzo głęboko zakorzeniona w tajemnicy Wcielenia.
Drugi bardzo ważny tekst wyjęty je st z ewangelii Łukasza (10, 23-24).
Czytamy w niej: ózczgśiiwe oczy, Atóre widzg to, co wy widzicie. Po
^ Cyt. za: tamże, s. 60.
" J. Uryga,
/Yzem/emonyz M w ego &{cza, w: ŹhMfo, nr 31 (292) 3 VIII 1997, s. 14.
^ Z Liturgii bizantyjskiej
^ Uspienski, op. cit., s. 26.
*'" Por tamże
,

/ 70WM&7/M. łT/c/n y^wroAów / Aró/ów y^ragn^/o n/rzcć /o, co My w/c/z/c/c, a
n/c M/rzc/ż... Powyższy fragment Uspienski tłumaczy w ten sposób, że
szczęśliwe oczy oznaczają oczy widzących wizerunek Niewidziainego
Boga - Chrystusa. Taka interpretacja wydaje się być oparta na ZMc/c .św.
Paw /a ab K o /o^n, gdzie czytamy, że Chrystus ye^7 ońrazcw Poga
MZcwia/z/a/ncgo (Koi 1, i5a). To widzenie rozciąga się również na wszeikie
ikony Chrystusa, odsyłające nas do prawdziwego, przebóstwionego Ciała,
które na wieki przyjął Chrystus. Katechizm Kościoła Katoiickiego uczy:
a/op/cró Wc/c/cn/c Pynaf Pożcgo zopocz^zAowoZo owq "cAonow/ę" ońrazów,
a nauka ta opiera się na wypowiedzi św. Jana Damasceńskiego. W De
sacris imaginibus orationes pisze on: Megafyś Póg, Azó/y n/c /no c/a/a, an/
/warzy, n/c /nóg/ ćyć y/rzcc&/aw/any no ońraz/c. /i/e /craz, ga/y nAaza/ ^/ę
nów w c/c/c / ży/ wśróa/ /na/z/, /nogę przca/y/aw/ć no ońraz/c Zo, co
zońoczyZc/n z Poga... Z o&Zon/^Zyw ońZZczc/n AonZcwp/n/cwy cAwoZę
Pana.^'
Paui Evdokimov, idąc za ojcami Soboru Nicejskiego I! kończącego
herezję ikonokiazmu i ogłaszającego, że /na/zAa na/nra Chrystusa ^antayc^/
ońrazc/n Po^Ao^c/, przypomina, że naruszając pojęcie ikony, narusza się
sam dogmat chrystologiczny.^ Sama jednak ikona nie jest wcieieniem i n/c
ycy/ nowcZ /n/c/scc/n oń/ow/cn/o, oZc yc^Z znoA/e?n n/cwZaZz/a/nę/
ońccno^c/.^ Trzeba więc powiedzieć, że ikona sama z siebie nie posiada
istnienia, aie zawsze nas podprowadza do samego Chrystusa. Jak uczy nas
wspomniany sobór, ońroz no^/ /w/ę oryg/noZn, o n/cycgo n a/n rę.^
Gdy patrzymy na ikonę Obiicza Chrystusa, ważne jest, byśmy byii
świadomi, że nie jest ona wyłącznie obrazem człowieczeństwa Pana, aie
także Jego Boskości. Bóstwo Chrystusa jesteśm y w stanie opisać dzięki
temu, że Logos przyjął wszystkie cechy człowieka. W ynika to z idei
co/nn2Mn/c<3//o /af/owa/nn/. W ten sposób, ikonograf malując ikonę
Chrystusa przedstawia Jego człowieczeństwo przebóstwione.^ Dzięki więc
objawieniu się Chrystusa w iudzkim cieie, podczas matowania ikon ma
miejsce przejście od rzeczywistości niewidzialnej do widzialnej, bo /o

^'AarecAtzm^ojcM&łAdro/ic^iego,) 159, PaHottinum, 1994, s. 285.
^ P. Evdokimov, PrawtM&nwe, W-wa 1986, s. 279.
^ Tamże, s. 280.
^ CyŁ za: Prawo^Arwie, op. cit., s. 280.
^ Por. J. MeyendorfĘ 7eo/og/o
Warszawa 1984, s. 63-64.
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cndowna ,, wie.szanÓ!a " dwócb na/ar, w/ędzy A/órytn/ winna być przepaść,
ycsi wed/ng Q/ców dzie/ew niezwierzonę/ wi/ości Pożę/.^^
Nie można oczywiście również umniejszać pełni Jego człowieczeństwa.
W przeciwnym razie zapomnieiibyśmy, że Jezus przez swą prawdziwą
naturę iudzką całkowicie się z nami solidaryzuje, włącznie z iudzką
śmiercią, Aióre/ podda/yc się... nie nw iera w sawoiności, a/e w /ndzAię/
wspó/nocie wszysiAicb a w a r/y c b ^ Patrząc natomiast od strony ikonografii
musimy
pamiętać,
że
ewentualna
nieopisywainość
Chrystusa
impiikowałaby taką sytuację, w której nie da się również opisać Jego
M atki, od której przyjął iudzką naturę.^
Podsumowując dotychczasowe rozważania, naieży powiedzieć, że ikona
Chrystusa i wszystkie inne ikony, obrazy, naieżą do saArawenia/iów
obecności. Oznacza to, że są miejscem przekazu Bożej łaski, czego uczy
wiara Kościoła, zarówno na W schodzie, jak i na Zachodzie
chrześcijaństwa. W schodni T/ytna/ Poświęcenia mówi, że ikony są
Aana/ew /a.sAi o MŚwięca/ycę/ wocy i miejscem teo/anii.^
SPOJRZENIE, KTÓRE WYZWALA

7o waw ozna//wia/ny, co by/o odpoczyiAn,/!..j co ą/rze/iśwy w/asnywi
oczawi, n a co pairzy/iśwy, (1. J bo życie oń/aw/7o się. A ^św y ye widzie/i, o
niw świadczywy i g/osiwy waw życie wieczne, Atóre by/o w Q/cn, a naw
zosia/o ob/awione - ozna/wiawy waw, cośwy a/rze/i... abyście i wy wie/i
wspó/aczesiniciwo z naw i ^7 d /, 7-3).
7o, co s/ę "widz/" w iraAcie woć//iiwy p rze d iAony nie yesi yaA/wś
zewnęJrznyw pnze& iaw ieniew postaci bistozycznę/, /ecz wewnętrzny
obecnościy w świet/e, Aióre yest b/asAiew przeobrażonego Cbzystasa,
doświadczeniew, yaAie z poAo/enia n a poAo/enie przeAazą/e .się w wierze
przez tycb, którzy widżie/i, oddposto/ów i r/a/ę/. ć-d łPięc Aiedy wówię, że
wó/ Cbry.sZas yesi Cbrysiasew z iAon, waw na wyś/i to, że c/ociera .się do
Mego nie drogy naaAowycb docieAań, /ecz bezpośrednio przez wiarę i za
pośreobzictwew /itargii, sztaAi, czci, wod/iiwy, ieo/ogii świai/a, etc.,

T Śpidlik, op. cit., s. 68, por. Ch. von SchOnbom, Z, i^one rńr CAr/sr.
W Hryniewicz, CArys/us noszo PoscAo, Lublin 1982, s. 3! 7.
Por. J. Meyendorf, op. cit., s. 65.
Cyt. za: fm w oj/osn e, op. cit., s. 283.
" Thomas Merton, Listy do June Yungbiutt z 22 V! 1967 i z 29 ni 1968 przedrukowane w: 77ic
CrounrZ <V Zove.' 77te ic/M rs o/* 77!owas Ater/on on Rei/g/ons R^errence
anzf Soc/oi Coneerns, edited

Moje malowanie ikony Świętego Oblicza ma swoje źródło w bardzo
osobistym przeżyciu. Nie będę go tu przywoływał, ale chciałbym
zaznaczyć, że wybrany tytuł rozdziału kryje w sobie to, o czym poprzez dar
wiary jestem przeświadczony, a/óowie/n w iara w ń/z/ /o, co n/cwń/z/a/nc,
z kolei /o, co n/cw/Jz/a/nc, y'a$/ P/a w /a/y czy/n.ś ////'ż.szyn/ n/ż /o, co
w/a/z/a/nc/' Wierzę, że dzięki spojrzeniu Jezusa, które głęboko utkwiło
w moim sercu, doświadczyłem Bożej miłości wcześniej nigdy tak
intensywnie nie odczuwanej.
Oczywiście, samo spojrzenie Boga pozostaje dla naszych zmysłów i
rozumu, tu na ziemi, nieuchwytne. Święty Anzelm pisał w XI wieku:
Prawa/o... yey/eś oa//cg/a oa/ n/o/cgo ypo/'rzen/a, A/ó/y y'cy/c/n /aA ó/PA/
7wo/g/nM .syq/'rzcn/M.^ Oznacza to, że chociaż Bóg nam się wymyka,
jednak nie zmienia to faktu, że bezustannie jesteśm y bliscy spojrzeniu
naszego Ojca. Ale, a /y /o zrozMw/cć /rzeńa /nzy/rzeć .s/ę .sy/o/rzc///'/;
JezMza... IFzroA ./cza^a przyw raca na/n wyc//oa/zayc z a/ońroc/ O/ca
.syo/rzen/c ///ogo.s/aw/aaź.s/wa, w A/ó/y/n na^z grzccA n/c óy/ w żadny/n
^cn^/c //rzcw/afpwany/^ Boskie oczy naszego Zbawiciela, które przybrały
ludzką postać, przypom inają nam o naszej godności: nie koncentrują się na
naszym grzechu, lecz nieustannie w idzą w nas przybranych synów dobrego
Ojca. One napełniają nasze serce prawdziwym pokojem i mocą. W ten
sposób zostajemy uzdolnieni do porzucenia grzechu oraz do odwagi, by na
życie spoglądać już bez lęku, z całą jego powagą, a niekiedy i grozą.
Boskie spojrzenie, które objawiło się w Chrystusie Jezusie, pozwala
zatem odkryć kim się jest naprawdę, jak wygląda autentyczne oblicze
człowieka. Ten zaś, A/o zoóaczy/ .y/cń/c /aAńn, yaA/jar/,
J y a s / w/ęAszy n/ź
/cn, A/o wsArzayza M/nar/yc/z - powiada św. Izaak Syryjczyk/'* To zaś może
się dokonać tylko w jakim ś tajemniczym i spowitym m głą stanięciu twarzą
w twarz z Bogiem, bo /warz yay/ nprzyw/7ę/owanyw /n/c/ścc/n, w A/ózyw
o/yaw/a .y/ę /Aon/czność cz/ow/cAa - zauważa Hryniewicz.^ Do takiego
spotkania doszło w przypadku biblijnego Hioba, który chociaż nie mógł
jasno dostrzec Oblicza Boga i Jego istoty, jednak ośmielił się wyznać:
by William H. Shanon. Farrar Strauss & Giroux, New York 1985, ss. 637, 642-643, cyt. za: J. Forest,
Tomasza Mer/ona życ/e z wgcfra&Tg, Bydgoszcz 1997, s. 45.
op. cit., s. 178; 70.
^ Pray/og/on, rozdz. 16., w. L/Tapgja G o& w, 1.11, s. 1340.
^ J. M. Garrigues, Bóg, w
w a ić/aż z/a, Poznań 1996, s. 81.
^
50., cyt. za:
życ/a ć/ac/iowego, op. cit., s. 94.
^ //row/cz/ry c/iaraA/er G ja6y
w: P ajc/ia C/?/yjHvja w a[z/p/ac/? cz/ow/eAa i iT.?zpc/7ó^/a/a,
Lublin 1991, s. 92.
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Dc/pd C/ę zn^/e/n ze g/yyzenZ<3, obecn/e n/rzcr/e/n C/ę wzrcA/e/n (Hi 42, 5).
Bo choć^ jak zauważa Evdokimov, Bóg c^/Acw/c/e pczcj/p/e ppp/d/yczny
^6) J c /ó:/c/y, to jednak może być przy tym c#/%ow/c/e / bezpojrecbno
ć)dczM/yypAp "/p/n/ę/pcy^.^^ Nie jesteśm y w stanie zobaczyć Miłości w jej
istocie. Możemy natomiast pozwolić Duchowi Świętemu, by jak klucz
otwierał naszego ducha i wprowadzał nas przez bramę światła w życie
dziecka Bożego.^ Wówczas możemy ujrzeć, kim byliśmy wcześniej,
a kim, dzięki Miłości, stajemy się obecnie, ponieważ obecność Boga
przenika całe nasze istnienie i nie ma takiego miejsca w nas, gdzie nie
docierałoby Jego spojrzenie.^ 7bA/e w/dzen/e przeobraź# w/dzpcego, Jp/e
Mcze^/n/c/wo w źyc/n z cbw#/e nowego p/worzen/# - dopowiada
Hryniewicz.^ Wtedy, jak uczy św. Grzegorz z Nyssy, Dobroczyńcę...
poznp/e/ny z ofrzy/nanycb dorow /^ Jeśli więc ośmielamy się mówić
0 realności spotkania się z Bogiem, to tylko dlatego, że n/e yep/ /o
ópo/Ar#n/e no/nr /ecz opób. n/e nor/nr# Mafurę, /ecz o^ob# og/pd# O^obę, jak
za św. Atanazym Synaitą powtarza Evdokimov.^* Pewien prosty
1niewykształcony parafianin z Ars, opisując swoją modlitwę św. Janowi
Vianney, wyznał: wp#/rn/ę p/ę w A/ego, o On wp#/rp/e p/ę we /nn/e.^ Jest
to możliwe, ponieważ ppo/rzen/e w m//opcZ wc/pź popznłn/e ppo/rzen/#
Aocbanę/ /p/o/y ^ Jest to odwrotność piekła - miejsca, w A/o/yn? p/ę n/e
w/dz/, gJz/e n/e Arzyźn/p p/ę żadne ^po/rzen/o; p/eA/o n/e zno żadnego
„naprzec/wAo".^
Chociaż nie możemy milczeć, to jednak musimy mieć świadomość, że
nadmiar słów może zaciemnić lub zbanalizować Obecność Tego, który
ofiarowuje swoje spojrzenie. Św. Grzegorz z Nazjanzu uczy: MP/e/Ap yep/
rzeczp o i?ogn /ndw/ć, a/e w/ęApzpyep/ p/eb/e oczypc/c d/a Złoga.^ On mimo
wszystko nada! pozostaje paradoksalnie Inny i Niewidzialny - npnwa p/ę od
wpze/A/ego pppnaw an/a i nawet człowiek g/ęboAo z/ednoczony z J?og/ew,
Prawoj/a^/^, op. cit., s. 399-400.
^ Por. św. Symeon Nowy Teolog, AJafocA^za ZYA7/7, cyt. za: Y. Congar, i^erzę w DacAa ^w/ę/cgo, tom I,
Warszawa 1995, s. 149-150.
Por. .1. Danielou, 7ró/ca A ^^/a / /a/^/^^/ca
tłum. M. Tarnowska, Znak, Kraków 1994, s. 26.
^ Pa^oAa CAry^/a^a w ć/z/^/acA cz/owżcAa / w-szec/MWMi;#, op. cit., tamże.
W^/e/Aa AYi/ecAeza 14, s. 150, w: WyAór/7AMn, Warszawa 1974.
Poz/?a^/6 Poga w %o.śc/e/e H^oAo^/w, op. cit., s. 140.
Cyt. za: A^a?ecA;zfw A^ojc/o/a A^a/oAcA/ego, 2715.
^ M D. Philippe, O wAo^o/, Kraków 1995, s. 196.
^ If^A/żyo/ać/acAowggo, s. 129.
Orano A^A7/, 12; PG 36, 188 C; tłum po!.: A/owy wyArane, Warszawa 1967, s. 288, cyt. za: W. Łosski,
7co/og/a w/y/yczaa A^o^c/o/a IKycAo^/a/ego, Warszawa 1989, s. 34.
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Mac/g/ R&Awp OP

zwo Co /y/Ao/oAro MepozMOwoZ/tego.^ Bóg pragnie wyłącznie nas samych i
diatego pozostaje niedostępny dia naszego umysłu, chce byśmy Go szukati
jedynie w ciemnościach wiary. Św. Grzegorz z Nyssy w Żywocie Mojżesza
pisze: D%szo zo^/q/'e otoczona ww^/ow Boże/ nocy; (%/MÓ/eH/ec przyńywa
/ecz ^/ę n/c oń/ow/o... GJz/e/o c/M^zy poczMc/o o^ccnośc/, /eJwocza&He
wywy^a/qc .si'^ /7oznanńv/'
Ojcowie, gdy wyczuwają bezsiłność słów, nawołują do uczczenia
tajemnicy poprzez milczenie. W przestrzeń milczenia m ogą nas jednak
wprowadzić ikony.^ W tym miejscu więc, odsyłam do ikony Oblicza
Chrystusa. Zasłuchajmy się w kontemplacyjną ciszę ikony i wpatrujmy się
w nią tak, by dać się poprowadzić naszym oczom. łPzro% to
ną/^z/acActn/ę/^zy ze zwyyAw... Czy/c/e za te w tego na/.s'z/acAetn;'<^'.szego ze
zw yJów Jo wo/gz/oc/łe/H/ą/Bzego ce/a, zońaczcte Boga... a wteJy n/e
ńęJz/ec/e tnas/e/Z oJryw ać ocza o J p/ę^na, o J óogactw, o J zaszczytów, o J
czegoło/w/eA - głosił kaznodzieja w katedrze św. Pawła w Londynie
w 1628 roku.^
Gdy stajemy przed ikoną Chrystusa, musimy prosić Ducha Świętego o
wiarę, która bardziej milczy niż mówi i myśli, bo w Jn/a, w łtóty/n
yrze.stan/en;y z Mon JysAratować, o/fzytnanty wszystło, o co pro.s/wy...
C łaże naw swo/'q tntVos/ernq twanz, co spowoJą/e, że zaczn/etny
łocA ać/° Chociaż bowiem Bóg w swej naturze pozostaje dla nas
Niepoznawalny, to jednak Jego obecność jest oczywista, tak jak naturalnie
być powinna. Dzieje się tak w czasie każdego spotkania z przyjacielem.
Nie myśli się bowiem o nim, gdy znajduje się przy nas, bo wystarcza nam
jedynie satna raJo ść z /eg o ońecnośc/.^' Dopiero wówczas, kiedy go
zabraknie zaczynamy o nim myśleć. Podobna sytuacja może zachodzić w
czasie modlitwy, gdy przesadnie próbujemy skupić się na myśleniu o
Bogu, przez co narażamy się na pokusę, prowadzącej do tra%towan/a Go
/a%o n/eońecnego.^ A przecież, bez względu na to, czy sobie to
uświadamiamy, czy też nie, On jest zawsze przy nas obecny. Bóg w swej
nieskończoności zawsze pozostaje wobec nas transcendentny i J/otcgo tt/c

" W. Łosski, op. c it , s. 24,33-34.
^ Cyt. za: Poznaa/e Boga w haście/e HiscBoBoi/n, op. cit., s. 50.
^ P o r. /P/eA/życ/atArcBowego, s. i 39.
^ J. Donnę, Aazaa/c Pazcńa/ne, cyt. za: W drodze 3 (283) 1997, s. 45.
**"J. Lafrance, op. cit., s. 27.
**' S. Tugwell, MK/A/waiy Mż%o&;/ Boga, Poznań 1988, s. 122.
^ Tamże.
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wożwa Joirzeć Jow iwaczę/, wiż wycAor^qc o J Mego sawego, /7rze^ywo/qc
/MŻ w Mw i 6?ozMa/qc Jziaia?:iayego /Jowiewwe/' AiisAości.^^
Bóg jest Milczeniem, mimo iż wypowiada do nas nieustannie Swe
Zbawcze Słowo. Nawiązując bowiem z nami dialog niczego nam nie
narzuca i nie zniewała nas sw oją miłością. Święte Oblicze jest
wizerunkiem Chrystusa milczącego, który pwAryqc Jo własnego oArazw
wcziowieAw Aeno/yczw/e oczeAM/e, niczego nie Je/erw?iwM/qc ^ Diatego
potrzeba nam ciszy, zamknięcia ust, aby wejść w miiczenie. Św. Efrem
w jednym ze swych wierszy dzieli się swoim odkryciem: 7y/Ao w ciszy, we
wwę/rzw wcAa... w wwiczewiw w zniosą .się woJ/iiwa, wsiyszai
Paw - óo
w Jeżewie yesi woiawiew.^^ Mi/czewie yes/ w:owq! P oga - twierdzi św. Jan od
K rzyż^ To jedyna przestrzeń, w której Bóg może komunikować się
z człowiekiem, bo wszys/Ao iwwe wosiioóy w soóie /yzyAo powwię/szewia
zwaczewia Jarw /^ Ono nas oczyszcza, ogaiaca i Aaże waw JoswiaJczać, że
"Aiogosiawiewi sq wóoJzy"/^ Ojciec Thomas Phiłippe pisze, że milczenie
yesi zwaAie/w, p o J Aióryw: jeJwoczeswie wArywa się i oń/awia waw: oóecwość
Poga.^ Dopiero w nim można usłyszeć to jedyne i najdoskonalsze Słowo
Ojca, ale pod warunkiem że zrodzi się z oczekującą miłości. Kardynał
Ratzinger dopowiada: Pógyes/ wie /yiAo <S?owewł, Aióre wożew:y zrozwwieć,
Aióre Jo was j^rz^cAoJżi, a/e yesi Ow iaAże w/a/owyw:, wieJosiępwyw:, a
wiezrozwwwaiyw poJiożew:, Aióre Ary/e się p rz e J waszyw? wzroAiew... /iyiAo
wieJp, gJy JoświaJczywy Jego /wi/czewia, wożewy w/ać, że wsiyszywy /aAże
Jego Piowa, Aióre g/osi w w:iiczewiM7° To tajemnicze głoszenie może się
dokonać tylko w milczeniu naszego serca, bo jak pisał św. Ignacy
Antiocheński: <S7owo wyszio o J O/ca w w:i/czewiM^' - w milczeniu, które
trzeba utożsamić ze zstąpieniem Ducha Świętego. Można zaryzykować
stwierdzeniem, że to właśnie Duch je st wi/czewiew CArys/wsa, Aióry yesi w
A7/w czyw?ś w roJza/M włiiczewia w Jose i iyeJwosci... O/ciec i óywyeJwoczrj[
się we wza/ewwyw: wiiczewiw, A/óre yes/ ogarwię/e przez DwcAa. "7b /esi
w:ó/ Pj^w Mw:Jowawy, w 7oAie waw: wpoJoóawie" (Mk 1, 11).^
w
op. cit., s. 16.
^ Prgwas/aw/e, op. cit., s. 346.
^
/ woć//i7iPćł, w: Popz/p
Tamów 1997, s. 23.
Cyt. za: T. Philippe,
Poznań 1997, s. 42.
^ Tamże.
^ Tamże, s. 43.
Tamże, s. 64.
^ J. Ratzinger, Wprowadzenie w c/łrzejci/ań^iwo, Kraków 1996, s. 290.
Cyt. za: WteAi życia cfMc/jowego, op. cit., s. 223.
^ J. Laliance, op. cit., s. 71.

Miiczenie, choć nie jest pozbawione ciemności, nie jest więc pustką, aie
pociągającym oczekiwaniem pełnym nadziei, które w wierze pozwała
dostrzec Spojrzenie Miłości JaZyAq/<%ce/ Aarzezzz AyZa.^ Trzeba nam więc
być ZaA aJważzzyzzzz /aJjzzzz zzzaJ/zZwy, Ayszzzy zzzag/z szę rzaczć w Za/'ez?zzzzcę
czszy, AZara yesZ ^ogzezzz, Aez aczeAzwazzza zzzzze/ wzJaczzze/ aa^awzeJzz yaA
/y/Aa wzrasZa sz/y, aAy Ja /e / wzerźyć, wzeć zzaJzze/ę, AacAać - pisze Kar]
Rahner.^
Tego miłującego Spojrzenia Jezusa wyłaniającego się z ikony, które jak
każdy dar odsłania się w miiczącym wpatrywaniu, bardzo mocno
doświadczył Rubiow. Próbuje je opisać w Mistrzu Niewidziałnęj strony
Andrzej Turczyński: Twarz CA/ysZasa wy/anza szę ze swzaZ/a zaaAapa^
z sazaayesZ ^wzaZ/eza. 7?ysy Jezasa, Je/zAaZae yaA ZcAazeaze, /?rawzeazzv/q Art/
zaa/arzawz spaAa/eaz z yzzęAzzeza. Twarz wyswzaA/a z yze/zza źycz/zwascz.
iT aczacA a ze aza czeaza gazewa, aaweZ sarawaścz, yesZ za Za zy/Aa yaAzś zzze
J a wy^/awzezzza szaaZeA, AZary zzzażzza wszaA razazazeć ZaAże yaAa zacAęZę J a
zwzerzea, ^pawzeJzz, J a zzzaże zzaweZ razzzzawy. Ezaaazz/'qca /agaJaaść
j^asZacz ZAawzcze/a zzze aJezzza szę a J spraw cz/awzecjsycA... AraZ, AażJe/
cAwz/z gaZawy J a p a Jaaza ręAz, azJrawzeaza Jaszy z cza/a, wspa/cza/qcy,
a/e Zeż zzze zzazwzzy... DraAae p/azAz w arg zawsze gaZawe razcAy/ze szę p rz e J
s/awazzzz wyAaezezzza zp a/eJaaaza/^
W tradycji wschodniej, jeśii w trwaniu przed ikoną Chrystusa
dopuszcza się słowa, to są to słowa kontempiacji, o których Katechizm
Kościoła Katołickiego uczy, że zzze zzza/q cAaraAZera JysAarsywaega, /eez
sq azczy/a zsAry, AZare zapa/a/q agzezź /az/aśc/7^ Do takich słów naieży
nieustannie powtarzana M odiitwa Jezusowa, znana w różnych formach, tak
na Wschodzie, jak i na Zachodzie chrześcijaństwa.. Jest to modiitwa
możiiwa do odmawiania w AażJyza czasze, paazeważ zzze yesZ czyaaasc/%
aAaA yaAze/s zzzzze/, a/e czyaaasczq yeJyaq, zzzzazzawzcze zzzz/awazzzezzz ^aga,
AZazy ażywza z przezazeaza wsze/Aze Jzza/aaze w CAzysZasze Jezasze wskazuje Katechizm.^ Stąd, wypowiadana w wierze sprawia, że
odnajdujemy swoją prawdziwą naturę. PrzecAaJzzzay a J Jezasa p rz e J
aczyzaa J a Jezasa w serca i zyskujemy nowe imię, stając się Zy/Aa

^
^
^
^
^
^

Jan Paweł
(25 marca 1984), 3: AAS 76 (1984), 515-517.
Cyt za: J. Lafiance,
Znocg, Kraków 1997, s. 68.
Złota lub srebrna folia naklejana na ikonę, jako ozdoba.
A Turczyński, op. cit., s. 230-231.
A^aZacZ?Zzw Zfo.fcZoZa A^ZoZ/c/rZego, 2717.
1'amże, 2668.

/w?ew?c/?? ./ezM.śo - /?rzy?w;'erJzo??)'??? Je; w&2s%ego oJJycAonto/^ M ocą
chrztu odkrywamy, zamazany przez grzech pierworodny, głębszy sens
własnej egzystencji - godność otrzym aną w akcie stworzenia. Hryniewicz
zauważa, że goJttosć o.soóyyes? goJnośc?q M?ez???szczo/Mcgo oórozM R ogo/°
Słowo Ojca stworzyło nas na swój obraz - staiiśmy się e?Aon e&owos, ikoną
ikony, uczy św. Ireneusz Ten odciśnięty w nas obraz yes/ p?eczęc?<% Rożc/,
A/óro naznacza natnrę, Mprorwn?q/qc y'q J o ArontaAtM osoóowcgo z 7łog/'<;w,
^on/aAtn oóso/M/Mte Mtepowłorzo/Mcgo/* Dokonało się to raz na zawsze, tak
że nawet grzesznik nie przestaje być obrazem Boga, ponieważ n a J a / gość?
on ten óosA? Oóroz, czy wic o /yw, czy n i c ^ Chrzest sprawia, że wy
łł'.szy.s'cy z oJ.sioni^t^ ?worzq wpairn/ewy się w /asno.ść PańsAą yoAóy w
zwierciaJie, za sprowq DncAa Pańskiego, coraz óorJzrę/ y'asnię/ąc,
MpoJaóniawy się Jo Jego oórozM (2 Kor 3, 18). Gdy trwamy przed
wizerunkiem Przeczystego Oblicza, wystawiamy się na Światło Chrystusa,
które mocą W cielenia i)iyszczy si/nię/ o J siońca/^ rozjaśniając ciemności
naszego ducha: J/Aowiew Róg, ten, Atóry rozAozo/ ciewnościow, óy
za/asniai^ swia/iew, zai?iysnqi w naszyci? sercaci?, óy oiśnić nas jasnością
poznania ci?waiy Boże/ na Oóiiczn C/ł/ystMso (2 Kor 4, 6 ). Ciewność
i /???*oAinJz^ici? Jró g ?n??szq ńsiqpić p rz e Jp o tę g a niezwyciężone/ świa/iości
/asnię/r/cę/ na Oó/iczn Zn?arrwyci?wsiaiego. ó*wiaiiość /ayaśnię/e w %ażJyn?
cz/owiełn, siworzonyw na oóraz Rozy i oJA??p?'o??y?M za cenę życia i swierci
Ci??ysiMsa - komentuje Hryniewicz/'* Promieniująca Twarz Zbawicieta
również ieczy nasze ciała, na których odbija się bó) i niepokój duszy.
Odtąd, przeniknięte światłem W cielenia i Zmartwychwstania, dusze i ciała
odsłaniają nasze prawdziwe, nieznane dotąd oblicza, w których
odzwierciedia się nasze podobieństwo do Odwiecznego Słowa. Odtąd,
nasze wewnętrzne piękno naprowadza nas zatem na to jedyne, prawdziwe
Piękno i Światło - z wysoAo Wsc/?oJzqcc ÓVof?ce, obwieszcza kantyk
Zachariasza. Grzegorz z Nyssy w jednej ze swych homilii pisze: RoJoónte
/JA c?, A/órzy og/qJq/q s/ońce w zw?erc?oJ/e, cAoc/oż M?c po?rzq w n?eóo, /o
/eJ??oA w ó/osAM zw?'erc?oJ/o w?'Jzq ???e górze/ o j ?ycA, co potrzr/
óeźpośreJwio w s/owce, 7oA /cż ? wy - pow toJo Zóowtcfe/ - cAoc/oż AroA
^'WieAi życia t/ucAowego, op. cit., s. 178.
"" PazcAa CAryyraya w akię/ac/; cz/owieAra i wyzec/MWiara, op. cit., s. 90.
*' W. Łosski, op. cit., s. i i 2.
^ L. Dupre, C/ęózze życic, Kraków i 994.
Z tekstów liturgicznych na święto Świętego Oblicza, w: 7eo/ogia ?Aow, op. cit.
faycAa r^ryztaza w r/zię/acA cz/owieAa ? w yzcc/rw iaia, op. cit., s. 93.

waza s;7, aAy zoAaczyć z ag/qJać s w zaJ a azeJasZ^pae, yeś/z zwraczcze szę Aa
pz^Aaa z wJzzęAawz aJAzcza azazeszczaaega w was a J pacz<%?Aa, w soAze
sazaycA zaa/Jzzecze Za, czega szaAacze.^^
Przez odnalezione w naszych sercach piękno i światło Oblicza
Chrystusa odnajdujemy również podobieństwo do Ojca, ponieważ Syn jest
OJAzczeza O/ca.' 'Yazaea Jc /azazac" - swzaZ/asć ze swzaZ/ascz/^ To właśnie
w momencie powołania człowieka do istnienia, Bóg odsłania w nim swoje
aA/zcze O/ca i w nim wszecAzaac aAZa sZwarczcga zaa/Ja/e yaAAy swa/e
JapeAzzcaze. Bóg, wypowiadając słowa miłości: aczyazay cz/awzcAa aa
aasz aAraz z paJaAzcasZwa, w saza sraJcA śwzaZa wprowadził aze Zy/Aa
yeszcze yeJaq rzcczywzsZasć, /ecz ZaAże aJA/asA swega w /asaega aJAzcza, w
/qczaasczpazazęJsy asaAq <2 asaAq.^ Nasze podobieństwo do Ojca znajduje
jednak swe dopełnienie dopiero w tajemnicy przebóstwienia. Staje się ono
realne dzięki W cieleniu Syna Bożego, a jego realizacja rozpoczyna się w
momencie, kiedy w sakramencie odrodzenia, m ocą Ducha Świętego,
przyoblekamy się w Chrystusa. Święty Symeon Nowy Teolog, w ramach
swej nauki o przebóstwieniu, głosi, że każdy, kto przyoblekł się w
Chrystusa i przyjmuje Jego Ciało oraz Krew, poprzez wiarę zaczyna
dostrzegać Oblicze Ojca w sobie samym: PTzJzę Zcgc, Azó?y jasT Bogzcni z
MćiZMTy, ź?oga, Azdrego żćzJczz cz/cwzcA zzzgjy ?zzc Ay/ w ^ZćZAZzc zz/rzcć,
Azdrcgc w cgd/c zzzAz zzze zzzoźe zz/rzeć. TloA cz, Azórzy cZrzyzzzćz/z ^cgćz JzzęAz
Jzze/czzz wzerzy z ó*Zćz/z ^zę Acgćzzzzz - zroJzezzz z DzzcAćz - czzz wAawzze wzJzq
^wege O/czz, AZczy zzze pz*ze,yZ#/e zcfzzzzc^zA/wcrć w zzzcJc^Z^pzze/ ,ywzaZ/(Mcz.
PcóZćzJćz/q Go w ^oAzc y#zzzyc/z z przcAywo/q w Azzzz, ca/Aowzcze
zzzeJo^Z^pzzyzzz.^

Uświadomienie sobie prawdy o byciu ikoną ikony niesie ze sobą
również konsekwencje, dotykające naszych relacji z innymi. Bo jeśli moje
podobieństwo do doskonałej Ikony Ojca - Chrystusa, odsłania prawdziwą
godność, to dlaczego miałbym jej odmawiać moim siostrom i braciom?
Zakwestionowanie i naruszenie godności dziecka Bożego będzie niczym
innym, jak zbezczeszczeniem świętego obrazu, kolejną powtórką herezji
ikonoklazmu. Człowiek jest najpiękniejszą ikoną Chrystusa i dlatego, uczy

Mowa 6, O MogojAywZeMgZwac/t, w: L/Zurg/a Go&in, t !H, s. 339.
L. Dupre, op. cit., s. 97.
"U. M. Garrigues, op. cit., s. 35.
** /ZyfM/7 52, 50-60, cyt. za: Basi! Krivocheine, PrzeAdsZwZen/e w noMce jw. óyweo^o Nowego 7eo/ogo,
w: 7eq/?/l (4) 1995,s. 38n.
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gvv. N i! z Synaju, trzeba nam go za w sze oceniać jak sam ego B o g a .^
N ieprzypadkow o w ię c podczas Liturgii diakon !ub kapłan okadza rów nież
wiernych. Tym gestem A d^ cić/ p o z b a w ia o Araz Z?oźy w /adkiacA^
w e g o P aaa, A/d/y MieMS/#MMie pocA y/a ^ię Aa ziemi,
odAp/dM/pc ^wó/ odraz w cz/owiełM.^' Spojrzenie C hrystusow ego O bticza
może przybierać w ietorakie rysy: to od/icze
y?ie/grzyma z E/aaa^,
ogrodnica, A/drii Aidgda/eMy, m p/ego ^p^iadd z M/icy. F d g w c ie /i/ ^ię y?o to,
cz/owieA łoM /em p/ow o/ J e g o O d/icze w Aożdę/ /w arzy - pisze
Evdokim ov.^ M usim y zatem czuw ać, aby czasem nie przeoczyć m omentu
przyjścia O b!ubieńca, który pragnie być rozpoznany, by nas - zagubionych
pośród cod zien n ości - odna!eźć.
N a m arginesie warto zauw ażyć, że z p ew n o ścią nie przypadkiem
w naszej dom inikańskiej tradycji zad om ow iło się nabożeństw o do Im ienia
Jezus. B o je ś ii, za św iętym T om aszem , naszą troską i pragnieniem
powinno być u ch w ycen ie tego, co istotne, to błagalne i naznaczone
w spółczuciem , w zyw an ie Im ienia Jezus je st bezsprzecznie istotne. ddA
/a/wo, z /p /rocAę yMż arcdaiczMp Jbrmp yęzyAowp, zgad ić drama/yczMy
wymiar wo/aMia.' deza, óywa d o g a Żywego, zm i/p/ gię "^d Mami, dezM,
odd/a^Aa O/ca, zm i/p/ ^ię wad wami, dezayasMo^ci yw iada wieczMego zm dą/
.się Mad Mami..., a on o m usi się p ojaw ić i w ybrzm ieć w sercu kaznodziei,
tak jak u św . D om inika w ytrysło w ołanie: P aaie, c o dędzie z grze.szMiAami?
/m ię dcza^a ye^/... yii/rem , y rzez ^/óry m a/p yrzę/^ć /y/Ao mryy/i, ^/owa i
aczyMłi zgodMC z do,s^p i żywo/Mp rzeczywM /o^cip ^ymńo/izowaMp p rzez /o
/mię. (?MO w Ma^zę/ d aszy z a sia d a ... am ieraaie Ma^zego rozdwo/oMego ya,
codzieMMp śm ierć eg o izm a ^ aby nas - braci kaznodziejów - nauczyć
praw dziw ego w sp ółczu cia, które p ozw ala odnateźć w każdym napotkanym
człow ieku B o ży Obraz - B o ż ą Prawdę. Ją zaś m ożem y odnałeźć w yłącznie
w drodze, jak o praw dziw i żebracy B o ż e g o m iłosierdzia, bo OMaye^i /M/p/,
Ma ziemi, a /e Mił/ Mie cAce y ę / podMiedć.^ Św . Syłw an zaś ostrzega: de^/i
M/rzy^z cz/owieAa grze^zpcego i Mie Mża/wz gię Mad Mim, /asAę M/racMz/^ a

Penproeet<cAe^, !23; PG 79 ] ]93 C, cyt. za: W. Łosski, op. cit., s. !08.
Prawosławie, op. cit., s. 280.
Por. N. Cabaziłas, La v/a ^
s. 27-28, cyt. za: Prawadawre, op. cit., s. 351.
^ If/eA/ życ/a
s. 236.
A. Wojnowski, Przedmowa do Opow/ajc/ jp/a/gr2yw a, Poznań 1993, s. 15-16.
^ Fragment wiersza pewnego niemieckiego poety zacytowanego przez O. Guido Vergauven O.P. w czasie
wykładu wygłoszonego 28 lutego 1997 roku w klasztorze krakowskich dominikanów w ramach wizytacji
poświęconej życiu intelektualnemu naszej prowincji.
^ Zzap/s%aw, op. cit., s. 36.

przecież powołaniem mnicha, jak mawiali ojcowie pustyni, jest zakrywać
grzechy innych i branie winy na siebie. Doroteusz z Gazy mawiał swym
braciom: GJpAyśwy one/? M??7ość, M?t7ość zoAry/ońy wsce/Aq w???ę...GJp
/MO/Ac /Mo ArzyJAtc Jz?'ecAo, M?'e oJw roco s/ę o Jp ? c g o ze wstrętc?M, /ecz
roń/ wsżys/Ao, co wożę, oćy oA/yć yego M/owMOŚc/ ? z?czy???'ć go
p/ęAM/ę/szyw. PoJo/?M?c posfępM/g święć? woóec grzesz???Aów,^ bo jak
dopowiada św. Izaak Syryjczyk, czystość serca to miłość do słabych,
którzy upadają.^ Dominikanin zatem powinien błagać Boga o taki dar
współczucia i o taką miłość, która na Boskie Miłosierdzie potrafi
odpowiedzieć miłosierdziem, by z pod powłoki brzydoty zła i grzechu
wydobyć prawdziwe piękno ludzkiego oblicza. I powinien błagać i wzywać
w swoim sercu Jezusa tak długo - zaleca św. Izaak Syryjczyk, dopóki M?'e
poczM/e w soó/e ?M?7os?crJz?o, yaA/ego Róg Jośw /oJczo ws/osunAi? Jo
św /a/o,^ ponieważ tytko takie błagające wezwoM?'e serca wspó/oJcztrwo
??ęJzę /aJz? ? ?M?7os?erJz?'e ?cA Zóaw?c?e/a - dopowiada Katechizm .^ Trzeba
jednak mieć świadomość, że takie błaganie bywa naznaczone cierpieniem.
Św. Izaak mówi wręcz o jego nieodzowności: Row?MM?śwy woJ/?d s?ę
oJczMwa/<%c c?e?p?eM?e. 7 pow?MM?ś?My za/?os?ć M aga/Je Jo Roga za
wszys/A?'e te sp ra n y z Mczac/ew Aó/a. 7aAq oto postaw ę w?MM?śwy
przy/'?MOwać w s/osaMAa J o wszystA/cA /??Jz?'.' moJ/?ć s?ę za /??cA, JozMa/'qc
óó/a, yaA za sawycA s?eA?e.
BÓG JEST PIĘKNY
Święty Augustyn wiete tat po swoim nawróceniu wyzna: Różao C/ę
a/w?/owa/e?w, R/ęAwośc/ /aA Ja w a a a /aA aowa, późao C/ę a/M?7owa/e?M.""
Istotnie, odkrycie i przylgnięcie w wierze do Boga pociąga za sobą
zachwyt nad Jego pięknem. Bóg je st piękny i w związku z tym, jeśti
obserwujemy współcześnie kryzys sztuki sakralnej, to jest on natury
religijnej, a nie estetycznej."^ Jego genezy, w wydaniu Europy łacińskiej,
doszukiwałbym się nie tylko w niezrozumieniu przez teotogów
karotińskich, a kilkaset tat później przez ojców Soboru Trydenckiego,
^ Cyt. za: L. Regnauit, Acange/iaprzeżyar w/nvs?yn?, Kraków 1997, s. 115.
Sentencje, cyt. za: Wiek? życia <A<cAowego, op. cit., s. 281.
Tamże, s. 187.
" KaiecAizm A*os'c;oia kfaioiickiego, 2667.
Homiiie ascetyczne 32, cyt. za: W. Hryniewicz, MKMfwa serca, w: Znak 9, Kraków 1997, s. 89.
Wyznania, Warszawa i978, s. i 97
Por. Praswsiawie, op. cit., s. 294.

zarysowanej przez Sobór Nicejski II, w oparciu o chrystologicze podstawy,
nauki o obrazach."^ Dostrzegani j ą bardziej w XIV wiecznym pęknięciu.
Objawiło się ono w pojawieniu pobożnościowego ruchu, określanego jako
Jc w iio /noJcrna, jako odpowiedź na trudności w uprawianiu i nauczaniu
teoiogii, co raz częściej akademickiej i niewyczułonęj na tajemnicę. W ten
sposób zapoczątkowano nieszczęśliwy rozdział pomiędzy pobożnością
i porywami Ducha a dogmatem i teologią wyrosłą z Pisma Świętego, nauki
Ojców, liturgii, a w spieraną zdrow ą m yślą filozoficzną, w której Ojcowie
zawsze próbowali odnaleźć Logos spcrmafiLos."*' Odrzucając harmonię
między rozumem i w iarą zaakcentowano subiektywne przeżywanie wiary,
a przecież myś/eć o ź?ogM i AocAać je s t yeJnyw i fyw samym ybAie/n
mistycznego z/'eJnoczenia.'°^ Jak zauważa Włodzimierz Łosski,
wewnętrzne Joswiariczenie cArzesci/anina arzeczywisinia się w Aro/e
zaAreś/onym przez nauczanie XościoJa, w ramacA Jogmain, Ltófy
Asziaitn/eyego osońę.*"^ Zatem AieJy artysta zaczyna zaspaAa/ać zacAwyiy
Jnszy, Jia/o g JMcAowy wyczetpM/e się, MsiępM/qc mię/sca c/noc/ana/ncwM
przeżycia i sztaAa saAra/na J e g ra Ja /e się Jo poziom a zwyczą/nę/ sztaAi
re/igi/'ne/' - dopowiada Evdokim ov.'^ W spomniany proces można z pewną
ironią określić jako słodkie i czułostkowe porozumienie romantycznych
dusz.'°^ Uwidocznił się on bardzo wyraźnie w sztuce religijnej baroku, ale
jego symptomy dostrzegalne są ju ż w ostatnim stadium sztuki
średniowiecznej i w okresie renesansu. óztaAa saAra/na straciia starożytne
wiJzenie A^onienp/acy/nc... n a Aorzysć spp/'rzenia... azewnętrznia/^cego,'
idąc na kompromis ze sztuką świecką i podporządkowując się jej gustom i
kanonom artystycznym. Ojciec Guy Bedouelle, przywołując m. in.
przykład Rafaela oddawąjącego rysy swej kochanki Pornariny malowanej
przez siebie Madonny, krytycznie ocenia poczynania rzekomo
chrześcijańskich mistrzów renesansu. W epoce tej, jego zdaniem, sztuka
aAazą/e p o g a n c e oAZicze i chociaż wymuszony pow rót Aogów i Aogiń
.sVaroży/HC.yc/ AyZ Aarc&ię/ niewinny, to jednak sygnaZizowaZ, żc spo/rzenie
oJw raca się o J cArzcsci/ańsfwa."° Paweł Florenski - jeden z ostatnich
Por. L. Uspienski, op cit., s. 70.
Św. Justyn, /fpotogie, 4 6 ,2 ; 8, i, cyt. za: B. Altaner, fafro/ogia, Warszawa 1990, s. 132.
fraHOjtait/g, op. cit., s. 413.
W. Łosski, op. cit., s. 18.
Tamże, s. 283.
Por. Poznanie Soga... ,op. cit., s. 122.
G. Bedouelle, op. cit . s. 107.
"" Tamże, s. 112n.

prawosławnych teologów przedrewolucyjnej Rosji i wielki znawca sztuki
ikonicznej dopow iadacie twórcy sztuki religijnej renesansu wie nważałi za
śiośowne poświęcić nwagę nawei owy/w śAcyym wśAazówAom
przekazywanym przez ikonograficzny iradyc/ę, a więc wiedzy o tym, yaki
yeśi świai dncAowy głośzony przez Kościół kaiołicki.'" Twórca sztuki
religijnej jak gdyby zapomniał, że m a być w jakiś szczególny sposób
teologiem i nauczycielem modlitwy, który wpierw sam p ro śi ze łzami, aAy
.Bóg przeniknył yego dnśzę.
Krystyna Czemi w artykule Sztuka a Prawda zadaje ważne pytania: Ja k
pogodzić radość i radykałizm DoArę/ Nowiny z Jo/wiwM/qcy/w oAecnie w
śzince pocznciem wzgłędnoćci, odrncAem Annin i zwyipienia? ddk poiyczyć
Jog/wai niezałeżności i woinoćci iwórczę/' z dogmatami wiary? Ja k J a /c ło
śięga/'y p raw a artyśiy? Czy pow ołanie iwórcy może Ayć równocześnie
powołaniem apośioła?"^ Jako ilustrację do tych pytań, pani Krystyna
przytacza m. in. fragmenty eseju Joanny Kulmowęj 7 śio/e śię nicość.
Czytamy w nim: Od iego śię zaczęło; od śiracAn, że pomy/i/iśmy górę i
dół, nieAo i dno, zło i doAro, śmiecA i rozpacz. 7 że śzinka nic nie może
Kratować. Zośiał naw lyłkoyeden pewnik - śtracA. BtracA p rzed weśśaniem
w czarny nieiśtność. BtracA, który naś tam właśnie wciąga. ZeśłracA n
śztnka Mciekła p rzed śztnky (ć J Bo nic nie yeśt niczego warie, śkoro nie ma
dna. DyśAarwonia człowieka zrodziła dyśAarmonię twórczości. Z łękn
p rzed .spaóanie/n w y&łśzywym kierankn, cAwytą/yc śię nicości, śpa<7anzy w
nic ((.J Mywiękśzy przegrany iycA łai, które naśtypiły p o odkrycia ieorii
wzgłęcńrości śpadania, /eśi io, że zaczęłiśmy śię wśiyrłzić poczncia piękna.
Krytyk za Boga nie powieynż, że cośyeśi piękne - AyłoAy io oArazy iyego, i
iwórcy (!..) Badzkość kocAa/yca deśtrMkc/ę zaczyna Ayć cAora pśycAicznie
- czy nie powinniśmy zaczep? pracow ać n ad przywróceniem yę/ Aarmonii,
płynące/ z niemodne/ nJncAowione/' kałtary? Ze śztaki nie rozAiię/?'
Popatrzmy na starych mistrzów, bł. Fra Angelico i św. Andrzeja
Rublowa. Oni z pewnością dobrze odczytali swoje powołanie, a ich sztuka
- przebłysk nadziei - zachowuje na zawsze cechy posłannictwa:
zweryfikował to czas i wiara Kościoła. W Bogu bowiem odnaleźli
harmonię i piękno, świadomi, że arfyśta nie zna przępiśM na arcydzieło, tak

i k o n o s t a s ; in n e z z % ic e , B ia ły s t o k

ł9 9 7 , s. 1 3 2 .

"^Fragment modlitwy epikletycznęj załecanej mnichowi-ikonografowi przed przystąpieniem do matowania
ikony, zachowanej w jednym z rękopisów z Góry Athos; por. Poznanie Poga... ,op. cit., s. 128
2haA, 6 (481), Kraków, s. 152.
' "Tamże. s. !53n

zzzż^Zy^ zzzg wa /łrasfę/ z*gggpZy wa "wzJzgzzzo".'^

Przedstawiając

rzeczywistość historyczną zawsze błagaii Boga o to, by sprawił, że stanie
się

ona j a ł

gofyóy

gpż/ÓHtq,

Azóro /zozwa/a

wnzAwqć

w

wzgcąy^Zq

Zzygzzzzzzcę"^. Powołaniem i charyzmatem, powierzonym ikonograłbm przez
Kościół, je st zatem być artystą, zzczg^Zzzzczqcyzzz w ^owyzecAwyw
Aop^zź^Zwżg ż ^z*awM/qcyw swq wńawzg /zZzzrgzę. N igdy ygJzzoA zzżg
(K?wa/d^ze

ow

wggo

Aop^azź^Zwo

żwaczę/ y a ł

spgRzzq/qc

MArozzzgzzZ

Zgo/ówżczzry.' ^zz/^c, z*zgźóz'qc z opzgwzyqc zzzzzę, w Aźózyzn Róg czy/zz ^wg

zMŻg^zAozzzg."^
Dziś mamy do czynienia, w nąjiepszym przypadku z dziełami nie tyie
sakrainymi, ile jedynie o tematyce religijnej, któzych twórcom najczęściej
brakuje dogmatyczno-iiturgicznego wychowania i wrażiiwości. A ^rzgczgż,
ygżg/ż A^os'cz'ó/ w a waJa/ wawracać, czy/ż zzcz/owzgczoć .śwzoZ - yoA może
o&zzzcoć z /zZzzz*gzz /zżęAzzo f!. J ZoA zzzoczzo óp/eczozze z wz&MCŻ<% a toAże zg
w^pazzza^oścżq zwartwyc/zwstawza? Kościół nie może zapomnieć, żg yeż?
o/czyzzzq /zzęAwa /zraważżwggo, óez którego w ż a t stonze ^z'ę /?oczqZłżgw
/zżg^a."^ Każde dzieło religijne, aspirujące do uczestnictwa w sztuce
chrześcijańskiej, musi zatem wypływać z wnętrza modlącej się wspólnoty,
oświeconej prawdziwym pięknem Zmartwychwstałego. W tedy tyiko
bowiem woJ/zZwa w a/arza z wzerzzyc/z zzjwzęczz waZgrzę, óy Za ^ZaZa ^zę
oóz*azgw w pgZzzyw Zggo ^Zowa zzzoczgzzżzz, zapowz'gzZzżq zzzgńzg^Ażg/
Jez*ozo/zzzzy, Azez(y Zo CZzzy^Za^ óęókżg w^zy^tAzzzz wg wszy^/Azc/z
^KoZ 3,ZZ/"^ Inaczej grozi jej, że stanie się dła świata, jako nie wyrażająca
Świętej Tajemnicy, koiejnym argumentem na oddaienie się od Boga.
Bardzo często i sztucznie przeciwstawia się artystę świętemu, sądząc że
ktoś oddany sztuce nie może i nie jest w stanie być ju ż człowiekiem
Ewangeiii. Przeciwstawienie jednak kuitury świętości, Zo wyważazzzg
otwoz-(ycA Jrzwz. ZZarwozzż/fza Zraofyę/a óęzZzze ą/zrwować Azz/tzzz-ę z ^wzętosć
- pisze Evdokim ov.'^ Poiski teoiog prawosławny - ks. Henryk Paprocki
przypomina, że słowo "kuitura" etymologicznie pochodzi od łacińskiego
słowa czzZzzz^, czyli z kultu religijnego. W związku z tym każda ikona to nie
przedmiot artystycznego zachwytu, ale kultu. Kulturę musimy więc

'

Tamże, s. !57.
J. M. Garrigues, op. cit., s. 17.
ProworZaifie, op. cit., s. 395; 402.
J. Ratzinger, ZZoporz o sianie wiązy, Kraków - Warszawa 1986, s. 111.
Śpidiik, op cit., s. 69.
ITzeA; życia zńzcZzowego, s.139.

rozumieć jako wyraz pew ne/ ć/ncbowę/ ca/ości i z tego powoć/a ca/ościowy
organizm /itnrgii je s t rea/nym wcie/eniem anten/ycznę/ syntezy sztnko.
Cz/owiek, jak o "komo /itargicns", syntetyza/e w /itargii arckitektarę, ikonę,
sztakę ognia, zapac/łM, ć/yma, szat /itargićznyck..., sztakę woka/nq ipoez/ę.
Podsumowując tę mysi, Paprocki przypomina współczesnemu artyście: bez
ić/ei Boga nie by/oby Aa/fary, gć/yż pozostając w harm onii z każc/q
Jzieć/ziną artystyczne/ aktywności cz/owieka, .y/a/'e .się rzeczyyfisiośeiq
ć/ackową, oć/niesioną ć/o Boga.'^' Stąd, rosyjski myśiiciei reiigijny Włodzimierz Sołowjow podaje definicję, jak sam pisze, prawć&iwę/ sztaki.
wsze/kie ć/ostrzega/ne wyobrażenie yaAiegoAo/wieA przeć/miota czy
z/awiska z pankta wić/zen ia ostatecznego siana, czy/i w świet/e przysz/ego
świata, je s t ć/zie/em sztaAi.
Paweł Fiorenski pisał, że prawóżiwy artysta nie ć/ąży za wsze/ką cenę
ć/o czegoś orygina/nego, /ecz ć/ąży ć/o piękna, ć/o piękna obiektywnego.'^
Ten bowiem, kto otwiera się na Boga i daje się prowadzić Dachowi
Piękności, wchodzi, jak to ujm ują Ojcowie Kościoła, na dućhową drogę
ami/owania Bożego piękna ( /i /o k a / ii ) ,k t ó r ą Ruusbroec nazywa życiem
ka O brazow i,'^ a św. Grzegorz z Nyssy definiuje j ą jako naś/ać/owanie
natary B o g a.'^ N a niej człowiek, jako pneumatofbros, stopniowo jest
prowadzony do pełnego upodobnienia do Chrystusa - Źródła Świętości, by
już jako dusza czysta, uczy św. Grzegorz, usłyszeć: Bta/aś się piękna,
zb/iżą/ąc się ć/o Mo/ego Bwiat/a, two/e zb/iżenie się n<Zzie/i/o ci
aczestnictwa w Mo/ę/ piękności.*^ Święty Efrem w jednym ze swych
kazań modii się: Obyśmy przez ć/acAowe piękno, jak ie nawet w nasze/
śmierte/nę/ natarze zaszczepia 7wa nieś/nierte/na wo/a, po/ąć mog/i, </o
ja k wie/kiego zosta/iśmy pow o/ani p ię k n a .'^ Gdy stajemy się na wzór
Chrystusa świętymi, udzieia się nam Boże piękno, którego istotą jest
właśnie świętość. Święty Augustyn w Homiiiach na Pierwszy iist św. Jana
pisze: Dasza nasza, bracia, sta/e się przez nieprawość brzyć/ka; je ś /i zaś
kocha Boga, sta/e się piękna. Ja k a mi/ość czyni nas pięknymi? Bóg je s t
zawsze piękny i nigć/y się nie zmienia. (l.J ^4 w ja k i sposób staniemy się
Wprowadzenie do: Paweł Fłorenski, op. cit., s. 9.
Ogó/n)' je m Jz/nA/, w: WyMr pism, Poznań 1988, s. 20.
Tamże, s. ł4 łn .
CyŁ za: Jan Paweł ii, Athor/ac/a ^yojćo/jAa Hća comecr-aća, Apostołicum 1996, nr 19.
Cyt. za: L. Dupre, op. cit., s. 97.
De prq/&sHone cńrMńana; PG 4 6 ,2 4 4 C, por. Łosski, op. cit., s. 109.
Cyt. za: Wieki życia duchowego, op. cit., s. 283.
Kazanie 3, Ce/ życ/g <t^owa/eKia, 2 ,4 -5 , cyt. za: Ł/ćM/g/a Goak/a, 1. 111, s. 1224.

pięAnywH? Przez /mZow 7ego, %fó?y zawrze yc^t piękny. If fe/ ^awe/ wierze,
^ /ałze/ wzrcr^/M wJoćć, wzro^io i y?ięAwó^ć; a/Bowiew w Jo^ć ye^i
y;'ęłMO^ciq Ja^zy.'^ Gdy odkryjemy w sobie owo duchowe piękno
wówczas z przejęciem zawołamy do Boga. Og/qJJw piękno Twe/ Za^Ari,
^aa&iwM/Myę/ ó/a^Ar, ayę/ ^wiatJo^ć oJBi/a ^ię we mufę; zacńwycaw .sięye/
Miewjywwie^&iaMym ęp/enJorew; zJawiewaw się wiezwierMie, wy.s/qc o
<;aóie, wiJzę, Aiw óyZew : Ariw się siatiew. O CMćżzie/ Gio sfq/'ę peien
sza^MH%M J/a sieóie Mwega, czci i óo/aźwi, yaAróy j?rzeJ 7bóq sawyw; /aA^
oMicswieiowy, że nie wiew nawet, co czynić, gJzie miąsć, JoAqJ się MJać,
gjzie pozwoiić spocząć czionłow iego cia/a, Ałóre na/eży Jo Cieóie, Jo
/aAicń Mżyćye czynów i a&iei, óo przecież sq Poście.
Duchowa przemiana na drodze yi/oAzJii dokonuje się również, gdy
wpatrujemy się w Przeczyste Oblicze Chrystusa, ponieważ nie jest to tytko
przeżycie estetyczne, w którym jesteśm y biem i, ate jest to przeżycie
kontemplacji Wcielonego
Słowa B ożego."'
Jest to duchowe
doświadczenie zapowiadające, zakreśłony przez św. Grzegorza Wielkiego,
obraz wiecznego szczęścia: PatsiwisAowi owiec sq raJo ści wewnętrzne
wiecznie Awitngcego ra/M. PoAarwew wyóronycA yesi oóecnosć Oó/icza
Bożego. GJy się weń wpafrM/'q, Jnszo syci się Bez Aońca po^afrwew
życia'.'" Ikona ac/łe/ropo/eto.;, jako matka i podstawa wszystkich ikon, jest
przede wszystkim CMJe/n w ia ry ,'" hymnem pochwałnym, doksotogią. Stąd,
jak zauważa Evdokimov, ikona nie jest piękna swoim własnym pięknem,
ate pięknem Bożej Prawdy, którą usiłuje odzw ierciedlić.'"
U podstaw sztuki ikonicznej nie leży więc tytko tatent i mądrość
artysty, ate Boża inspiracja, mądrość Ducha Świętego."" Ikona jako
soAraynentafie oóecnosci jest niezależna od artysty, który ukrywa się za
tradycją. Jest również niezależna od spoglądającego na nią, bo ona sama
jest świadkiem Bożej Obecności, która wymaga adoracji i modlitwy.""
Świat objawiony nam przez Ducha Świętego - Pfipostazę PięA na'" we
wszystkich ikonach spełniających funkcje tej jednej ikony Zbawiciela, jest

Pierwszy /w/ sw. Jan# IX, 9, por. M. D. Philippe, op. cit., s. 107n.
Św. Symcon Nowy Teolog, A/y/nny, II, 19-27: SCh 156,178-179, por. PiMa consecr#;#, op. cit., s. 32.
Por. L. Uspienski, op. cit., s. 52.
/Vofn;7ł<2
Ewange/zz św.
14,3-6, cyt. za: Z,z/Mrgza go& w , t. II, s. 592.
Prmł/os^m^ze, op. cit., s. 289.
Tamże, s. 277.
Por. L. Uspienski, op. cit., s. 18.
Por. Prawosławie, op. cit., s. 285.
Pozna/ize Pogć?..., op. cit., s. 133.

światem nadprzyrodzonym i duchowym. Jest to świat wieków przyszłych,
jako opozycja do nieładu tego świata. Jakaż ta harm onia pomimo
/ioczących się postaci, iież ta w iJać spoko/a i Jeiikainości, jakiejś
nieziemskie/ wprost czystości p o rz ą Je k '^ - pisze Andrzej Turczyński.
Dostrzegamy tutaj więc również prorocką funkcję ikony.
Aie gdy się wpatrujemy Oblicze Chrystusa doświadczamy również, że
poddawana jest oczyszczeniu nasza wyobraźnia - aczywy się
wstrzemięź/iwości ocza, by móc w czysty sposób kontemp/ować piękno.'^
Ludzkie Ciało W cieionego Słowa przedstawione w ikonie ma bowiem
przede wszystkim odsłonić przed nami praw Jziw ą g/ębię J a c h a . J e s t to
zresztą związane z każdorazowym przedstawianiem iudzkiego ciała
w ikonach - Jiaiego je s t ono zawsze /ekko naznaczone, można się go raczę/
Jomyś/ać przez skromnie s/afJow ane szaty.'"" Najważniejsza jest twarz, bo
na niej odsłania się podobieństwo naszej duszy do Tego, który jest
obrazem niewiJzia/nego Boga. Dłatego od niej rozpoczyna się maiowanie,
ona dominuje w całej kompozycji hieratycznego, aie nie statycznego ciała.
Jest też zawsze przedstawiana w ciemnym kotorycie, aby nas uchronić
przed zbyt realistycznymi i zmysłowymi rysami, przez co przeoczyiibyśmy
piękno duszy, w której zachwycamy się pięknem Bożego obrazu. Oczy,
nieproporcjonalnie duże, m ają nieruchomo utkwione spojrzenie, którym
dotykają rzeczywistości świata duchowego. Niewielkie, cienkie usta,
dalekie od na/m ętnościi myś/i o jeJzen ia, symbolizują jedynie zdolność do
wypowiedzenia słów miłości, przebaczenia. Są wzorem dla naszych warg,
by były zJo/ne ty/ko śpiewać chwa/ę, przyjmować Bacharyy/ię i Jaw ać
poca/anek p o k o ja.'^ Wydłużone uszy nastawione są na usłyszenie Boga,
natomast powiększone czoło symbolizuje kontemplacyjne trwanie umysłu.
W ikonografii nie stosuje się również światłocienia, gdyż w święcie
ikon nigJy aie zachoJzi g/ońce, Jzień nie ma zmroku i niępoJzie/nie pana/e
ja^ne po iaJaie łFcieienia bez cienia i ciem ności.'^ Oznacza to, że sama
ikona rozświetla wszystkie elementy kompozycji, gdyż ze swej istoty
posiada wewnętrzne światło. To wewnętrzne światło ikony, bijące
z Tajemnicy Wcielenia, a symbolizowane przez złote tło, sprawia, że mogę

A. Turczyński, op. cit., s. 260
Wieki życia duchowego, op. cit., s. 173-!74.
PfgwćMjgwie, op. cit, s. 292.
Tamże.
Tamże.
"" Tamże, s. 293.

zostać poruszony w najgłębszych pokładach duszy tak, jak św. Jan
pamasceński: PięAno i Ao/or oó/*ozów poóoJzo/ą /no/ą /noJ/i/wę. JeA/ /o
^ /ę/o J /o /noicń oczn, poJoónie yoA wiJoA no/M/y poóoJzo we ^erce Jo
^ J ^ o n i o cńwo/y Boga.
Tutaj tkwi tajemnica zachwytu nad ikoną Bożego Obłicza - piękno,
które jest bram ą do prawdziwej modłitwy. Ono zaś jest niczym innym, jak
%%"Miemew wype/nio/ący/n Jt/yzę,'^ bo Niewidziatny przyjął łudzką
naturę, diatego co/e nieóo Jziwi ^ię łFcie/enio Pono. yoAże to On, Bon
^Vą/wyż^zy, przyszeJ/ złow ić no^, g/*zeyznycń, i przez /nęAę ^wo/ą noóy/ no^
na wieczny ot^poczyneA!?'^ Stał się jednym z nas, by nam powiedzieć o
naszym pięknie i o tym, że On nigJy nie yes/ yoóą óez /nJzi, o tyw Aa/*Jzie/
przeciw ioJziow - On /est zow^ze J /o nicń.
Jest to bowiem Bóg, który, w
przekonaniu Nikołasa Kabasiłasa - XV wiecznego mistyka z Bizancjum nie co/o gię w/eJf, gJy spo/Ao .się z /eAcewożenie/n, nie gniewo .się z
powoJn z/ego po/roA/owonio, o/e nowe/ wówczoy, g jy zoy/o/ oJepc/wię/y czeAoprzy JrzwiocA i czyni wyzys/Ao, oóy no/npoAozoć, że no^ /ni/n/e.'^
Ty Chryste, który z miłości do człowieka okryłeś się nędzną szatą
ludzką i pomiędzy nas zstąpiłeś, by do Swej natury zaliczyć i naszą, choć
nieogarnionym, niepojętym, niewypowiedzianym i przewyższający
wszeiką wielkość jesteś B ogiem ,'^ bądź za ten dar pozdrowiony
i pochwalony w ikonie Twego Przeczystego i nie ręAą /oJzAą
sporząJzonego wizemnAn, wraz z Ojcem, którego jesteś doskonałym
Odblaskiem, i Duchem, który nieustannie przywraca w /oJziocA Dos/o/ny
oóroz Bożego Wzorn, oóy ynż o J /ą J y/nżyć pragnę/i jeJynie Poóie.'^
I prosimy Cię, Ją / no/n, o BoyAi nonczycie/n,... /noc i wiorę,... niez/o/nną
noJzię/ę i ogień /ni/o^ci J o Cie/ue... XieJppoó/ąJziw 6zy no ścieżAocA życio
zo/rzy/no/ny .się, nie wieJząc, JoA ąJ i.s'ć Jo/ę/, Jo/ no/n zoóoczyć
wcie/nnoyciocA 7wo/'e Oó/icze.'^'Amen.

'' Dć
), 27; PG 94; por. Afa/ecAtzm A.o.K<o/a Aa/o/ic^iego, op. cit., s. 286.
^ Św. Grzegorz z Nyssy, /w Corndco Gondoomw, hom. XH, PG 44, 1028 D, por. W. Łosski, op. cit., 29
Św. Sylwan z Góry Atos, ZzopM ów , op. cit., s. 144.
G.
Martelet, Z w o r ^ B y c / i w B ^ n i e . E n c / i o i y B / i o . Cz/owiaA, s. 194, cyt. za: C /w y y /M B n o B z o P o B c / i n , op.
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De v/7o /n C/zr/B/o 6, 3; PG 150, 645, por. Hryniewicz, Przedmowa do: WieAiżyci# dnc/iowego, op.
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Utrum convertuntur,
czyli o niebezpieczeństwie
dokładnego rozróżniania

Paweł Krupa OP

G/npi /aż z natary sq wszyscy /aJzic, Artórzy nie pozna/i Boga. z JóBr
wiJzia/nycB nie zJo/a/i poznać Tego, Atóry yest, patrzqc na rzeczy nie
pozna/i Twórcy, /ecz ogień, wiatr, powietrze cByże, gwiazJy JoAo/a, woJę
ÓMrz/iwq /aB świat/a nicBicsAic nzna/i za Bóstwa, Atóre rzqJzq świate/n.
./cs/i Mrzeczeni icB pięAnew wzię/i ye za Bóstwa - winni By/i poznać, o i/e
wspania/szy yest icB W/aJca, stworzy/ ye Bowiew Twórca pięAności. ć..j
Bo z wie/osci i pięAna stworzeń pozną/e się przez poJoBieństwo icB Stwórcę.
Gi yeJnaA na wnię/szq zas/Mgiyq nagroJę, Bo wpraw&ie B/qJ?q, a/e szaAq/'q i
pragnq Go zna/eźć. GBracq/qsię wśróJ Jego c&ie/ BaJq/q i M/ega/q pozorow, Bo
pięAne yest to, na co patrzq. ył/e i oni nie sq Bez winy, yeś/i Bowiew zJoBy/i na
ty/e wiechy, By wóc ogarwqć wszecBświat - yaAże nie wog/i rycB/ę/ zna/eźć yego
Pana?/M B-TJ, T-P/

g a i Bene Jistingait, Bene Jocet;
^ai wa/e Jistingait, wa/e Jocet.
[Średniowieczne adagium]

Bibtijny mędrzec nie przebiera w słowach: nie poznać Boga, to jakby
zaprzeczyć głosowi natury i sprzeciwić się czemuś, co zupełnie oczywiste.
Taką postawę może tłumaczyć jedynie złośłiwy upór łub prostacka głupota.
Tej ostatniej natchniona księga zdaje wyróżniać trzy rodzaje. Po pierwsze
głupi są ci, którzy w ogółe nie poznałi Boga i nie zauważyłi, że ju ż samo
stworzenie w pewien sposób wskazuje na swego Twórcę. Byłby to rodzaj
pozytywistów, czy też skrajnych materiałistów, odmawiających światu
ducha jakiegokołwiek innego bytu, poza wyobrażonym. Drugą kategorię
głupców stanowią ci, którzy wprawdzie zauważyłi, że świat widziałny
odsyła nas w kierunku Bóstwa, ałe ułegłi złudzeniu biorąc skutek za
przyczynę i ubóstwiając twory Bożych rąk. To wszełkiego rodzaju
bałwochwałcy, zawsze - także w Księdze Mądrości - surowo ganieni
i głęboko pogardzani.
Najciekawsza wszakże jest trzecia kategoria:
Zp ragną Co zna/eźć.
(%raca/'<^ A/ę w ćróJ Jego Jz/e/, óa<źa/q / M/egą/gpozorołn, /?o p/ęAney'e.s/ /o,
na co pa/rzq. Są to łudzie, którzy patrzą na świat stworzony z m niejszą łub
większą (a może pełną?) świadomością, że bierze on swój początek gdzieś
poza nim samym. Byłiby zgodni przyznać, że twórca tego, co badają i co
podziwiają, jest wiełkim i dobrym Bogiem, ułegąjąjednak pewnej słabości.
Otóż piękno stworzenia zastawia na nich rodzaj sideł, w które łatwo
wpadają, nie potrafiąc oderwać od niego oczu. Przeczuwają istnienie
Stwórcy oraz to, że to właśnie On jest źródłem wszystkiego, czym cieszą
oczy, uszy, smak i intełekt, ałe zatrzym ują się na poziomie stworzenia i nie
podejmują wędrówki „w górę rzeki". Nie m ogą tego uczynić, czy też raczej
nie chcą? Odpowiadając na to poważne pytanie musiełibyśmy rozważyć
każdy indywiduałny przypadek. Rozumiemy jednak dłaczego mędrzec
upomina ich z powagą, choć ma dła nich nieco więcej wyrozumiałości.
Zdaje on sobie sprawę, że ich zachwyt nad pięknem świata jest tak
naprawdę podyktowany wewnętrznym pragnieniem ujrzenia i uwiełbienia
Boga. To właśnie owo pragnienie każe im o /ra c a ć A/ę wśród piękna rzeczy
stworzonych, to właśnie ono motywuje ich ciekawość i dociekłiwe badania,
łch konsekwencją jest jednak nie odkrycie Niewidziałnego, co raczej
swego rodzaju odsunięcie Jego obecności na drugi płan. I to właśnie budzi
sprzeciw bibłijnego autora.
Każdy wierzący, który czyta ów tekst zgodzi się łatwo, że pierwsze dwa
rodzaje głupoty są oczywiste i godne nagany. Lecz co robić z trzecim? Jego
subtełność powoduje, iż nie wydaje się nam tak oczywiste co mamy myśłeć
i jak się mamy zachować wobec pięknoduchów, którzy szukając Boga
zabłądzą czasem puściwszy się w pogoń za bajecznie kołorowym motyłem.

Czy mamy ich potępić? - aie przecież nikomu nie szkodzą. Czy mamy
odmówić im miana wierzących? - aie przecież ich pogoń za motyiem może
być dia nich drogą do odkrycia Boga. Łatwo zauważyć, że w tie tych pytań
pojawia się probiem bardziej podstawowy, a mianowicie kwestia naszego
stosunku do piękna: zarówno jego rozumienia, jak i naszej postawy wobec
niego.
Chrześcijanie mieii z pięknem wieie trudności. Po Starym Testamencie
i piatonikach odziedziczy ii oni przekonanie, iż jest ono jednym z atrybutów
Boga. Niewątpiiwie świat zawdzięcza swe piękno Temu, kto go Stworzył.
Jednak jest w pięknie coś niepokojącego, uiotnego i frywoinego: ono może
zwodzić, kusić do złego. Co więcej, Bóg widząc swe dzieło nie powiedział,
iż jest ono piękne, aie, że jest dobre. Dia chrześcijanina dyskusja
metafizyczna nieodłącznie wiąże się z morainością. Nie miejsce tu na
rozważanie czy to dobrze, czy źie - tak po prostu jest. Zaczęto więc
zastanawiać się nad wzajemnym odniesieniem tych dwu pojęć, dwóch
rzeczywistości. W średniowieczu - epoce, która jest mi szczegóinie biiska popłynęło morze atramentu, gdy próbowano znaieźć odpowiedź na
prawdziwie kaducze pytanie: czy dobro i piękno są wymienne?
(Tui óewe
Schoiastyka dała kułturze odmłodzonej Europy
metodę nauczania. M etoda ta, zadziwiająco prosta, zrewoiucjonizowała
ówczesną naukę i na całe stuiecia nadała jej kierunek rozwoju. Otóż, aby
coś poznać, iub czegoś się nauczyć, trzeba to przede wszystkim zrozumieć.
Dobremu zrozumieniu zaś ma sprzyjać dokładne zdefiniowanie pojęć - na
takiej dopiero bazie można poprawnie prowadzić rozumowanie, zadawać
pytania, czy rozwijać uczoną
Nikt nie zaprzeczy sensowności
takiej metody. Czyha w niej jednak - niczym przysłowiowy ukryty
w maiinach wąż - niebezpieczeństwo zawężenia pojęć, a przez to
zdeformowania ich treści. Jest bowiem jasne, że uściśianie i definiowanie
pojęć musi pociągnąć za sobą ograniczenie ich znaczenia, a to nie zawsze
wychodzi na dobre samym pojęciom. Z pewnością zaś operacja szkodzi
pojęciom tak pojemnym jak dobro i piękno. Pojemnym, a więc trudnym do
zdefiniowania.
Innym sposobem budowania definicji jest przeciwstawianie sobie
dwóch pojęć: wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy nimi ma nam
pomóc w iepszym ich zrozumieniu. Aie jak tu przeciwstawić dobro
i piękno, i to w dodatku przy metafizycznym założeniu, iż omnia
?y*g?Mce?MfeH?<3/Mł
Niestety takiego właśnie przeciwieństwa
dokonano w imię naukowości i inteiektuainęj kiarowności. Jestem jak
nąjdaiszy od wyśmiewania metody schoiastycznęj oraz pouczania jej

wielkich mistrzów, jednak i ona ma swoje granice. Anaiiza rozważań
świętego Tomasza z Akwinu na temat wymienności dobra i piękna
pokazuje, jak wielki był to d!a niego probiem: posuwa się on nawet do
wyłączenia piękna spośród transcendentałiów.
Ze wzgiędu na szczupłość tej giosy niech mi będzie wolno pokusić się
0 małe uogólnienie. Otóż metoda scholastyczna w połączeniu
z wielowiekową tradycją ascetyczną (dość niechętną pięknu, jako zbyt
związanemu ze sferą cielesności) oraz stopniowym pogłębianiu się podziału
pomiędzy sferą sztuk a wiarą chrześcijańską spowodowała, że rozdział
pomiędzy dobrem i pięknem zagościł w kulturze umysłowej Zachodu na
dobre. Oczywiście, jak w każdym uogólnieniu, tak i tu można znaleźć
wyjątki. Będą one jednak, jak sądzę, tylko potwierdzać regułę. Dobro
1piękno zaczęły egzystować osobno, a czasem w ostrym starciu. Dokładne
rozróżnianie pojęć zemściło się na nas w najmniej oczekiwanym momencie
i miejscu. Pozwoliliśmy, aby w naszym myśleniu pojawiły się
nieprawdopodobne, potworne hybrydy w rodzaju idei piękna
pozbawionego - a nawet przeciwstawiającego się - dobru oraz idei dobra,
które nie potrzebuje piękna! Nietrudno się domyślić, że dopuszczenie takiej
możliwości łatwo stawało się przyczyną głębokich moralnych konfliktów,
kryzysów wiary i dramatycznych decyzji. Nie mogąc na gruncie rozumu
doprowadzić do jedności pomiędzy dobrem i pięknem oraz nie znajdując
pomocy w klasycznej metafizyce, wielu chrześcijan stanęło w obliczu
wyboru pomiędzy dobrem a pięknem. Przykładem niech będzie Adam
Chmielowski. Niewątpliwie jednym z elementów jego nawrócenia był wybór
pomiędzy ubogimi (Chrystusem) a sztuką. Piękno zewnętrzne - tu
uosabiane przez malarstwo, stanęło do walki z pięknem duchowym
(dobrem) i walkę tę sromotnie przegrało. Z pewnością w dokonaniu takiego
a nie innego wyboru dopomógł mu wizerunek artysty, jaki panował
wówczas wśród krakowskiej bohemy. Zapomniane obrazy porastały więc
pajęczyną na sttychu, a ubogi brat Albert dreptał ze swoim wózkiem
pełnym jarzyn...
Czy jednak jesteśm y skazani na taki wybór? Czy w ogóle musimy
wybierać? Czy dystynkcja pomiędzy dobrem i pięknem musi nieuchronnie
doprowadzać do starcia pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami?
Szukałem jakiegoś kontrprzykładu dla franciszkańskiego tercjarza
z Krakowa i znalazłem go w osobie dominikanina rodem z Fiesole.
Fra Angelico nie odwrócił się od sztuki i piękna - przeciwnie, on się w nich
zanurzył, zatracił, uczynił je m etodą swojej modlitwy i drogą ku
kontemplacji tajemniczej prawdy Boga. f/ń-Mw cowverfMH/M?*? Ależ

oczywiście, wystarczy popatrzeć na treski z San Marco! Piękno i dobro królują
tu nierozdzietnie głosząc chwałę Boga Zbawicieta. Sądzę, że brat Jan
uśmiechnąłby się widząc nasze zmagania z fitozoficzną zagadką dobra
i piękna - dia niego probiem rozwiązywał się, gdy brał do ręki węgiei
i farby. A jednak nie wydaje mi się, że wzgardziłby bratem Aibertem,
bowiem łączyła ich tajemna nić - pasja i miłość. Tak, piękno może stać się
drogą do Boga. Z pewnością może być ono miejscem, gdzie dokonuje się
waika o dobro, aie tyiko wtedy, gdy jest potraktowane na serio. Sztuka,
iiteratura, muzyka, jeśii staną się życiodajnym środowiskiem jakiegoś
człowieka, jeżeii zaryzykuje on poświęcenie im sił, czasu i serca, jeżeii
z poszukiwania piękna uczyni sw oją jedyną - choć może wąską - ścieżkę,
to nieuchronnie doprowadzi go ona do dobra, którego źródło bije we
wnętrzu Boga, tak samo jak źródło piękna.
Byie tyiko poszukiwanie piękna nie było dodatkiem. To poszukiwanie
nie może być tylko po prostu niefrasobiiwym hobby, tak jak nie może być
nim maiowanie ikony n/e
Mczyn/onę/. Jeśii tak się stanie, to
będziemy świadkami sromotnej pomyłki i znowu wpadniemy w zwodnicze
meandry pytania:
cowverfMM?Mr?

Rola dzieła sztuki i twórczości
artystycznej w teorii komunikacji
Hansa Georga Gadamera
Piotr Napiwodzki OP
KRYTYKA DOTYCHCZASOWYCH PRÓB UGRUNTOWANIA ESTETYKI

Charakterystyczne dla sposobu filozofowania Gadamera jest historyczne
spojrżenie na kształtowanie się pojęć i terminów. Jest to konsekwencją
jednej z podstawowych hermeneutycznych zasad - jako „uwikłani"
w historię posługujemy się językiem , który niesie ze sobą znaczenia
nawarstwione przez wiełe pokołeń użytkowników. Zdanie sobie z tego
sprawy to jeden z warunków zrozumienia i porozumienia.
Wraz z wyodrębnieniem nauk humanistycznych pojawiło się w XIX
wieku pytanie o odrębną metodę badań oraz o podstawę, na której mogłaby
się oprzeć humanistyka. Roię taką miało pełnić pojęcie kształcenia,
rozumiane jako przygotowanie wrażłiwości i wyrobienie umiejętności
podnoszenia własnej refleksji do poziomu ogólności. Aby zapewnić
ponadsubiektywny charakter wyjaśniania w humanistyce, powoływano się
na „sensus communis", który z władzy ustanawiającej wspólnotę, staje się
praktycznym środkiem koordynującym poznanie. Stąd blisko ju ż do pojęcia
smaku, które od czasów osiemnastowiecznego empiryzmu angielskiego
zaczyna robić coraz większą karierę w estetyce.
Dzięki krytyce Kanta wszelkie poznanie teoretyczne różne od
matematycznego przyrodoznawstwa opartego na doświadczeniu straciło
rację bytu. Droga do autonomicznego ugruntowania estetyki wiedzie przez
naukę Kanta o pięknie wolnym (niezwiązanym z żadnym pojęciem)
i pięknie zależnym (tu: sztuka biorąca pod uwagę pojęcie, wywołującą
skojarzenie). Piękno wolne bez przeszkód może poddać się czystemu
osądowi smaku. Stąd jego wyższość nad pięknem złożonym, przy którym
dochodzi do podporządkowania wyobraźni schematyzmowi pojęć intelektu.

Gadamer, nie zgadzając się z tą teorią, pisze o wyobraźni, która jest właśnie
twórczo pobudzana załeżnościami od pojęć.
Trudności z rełatywizmem pojęcia smaku prowadzą do pojęcia geniuszu
pojmowanego jako transcendentaina zasada piękna sztuki. Geniusz
w rozumieniu Kanta i jego kontynuatorów ma coś z siły przyrody - tworzy
bez świadomego stosowania reguł. Chociaż ugruntowanie estetyki stało się
autonomiczne (a może właśnie dłatego), nie można ju ż stawiać
w dziedzinie sztuki pytania o prawdę. Sąd estetyczny miał się opierać na
subiektywnym przeżyciu. Prowadzi to do duałizmu pomiędzy światem
rzeczywistym - światem naukowego doświadczenia, a światem przeżycia „sferą pięknego pozoru", jak nazwał sztukę Schiłłer.
Gadamer nazywa tego typu myślenie o sztuce estetyką przeżycia (tub,
częściej, świadomością estetyczną) i wskazuje na jej wieiki wpływ
w czasach współczesnych. Nie zgadza się na zawężenie pojęcia
doświadczenia, na niedostrzeganie poznawczych wartości sztuki a przede
wszystkim na przeżyciowe kryterium odbioru dzieła, abstrahujące od
pozaestetycznych momentów: cełu, funkcji, znaczenia, treści, warunków
dostępności dzieła. Gadamer zwraca uwagę na odmienność kryteriów
stosowanych w historii oraz, między innymi, na fakt tworzenia na
zamówienie, powszechną obecność alegorii (niedocenianej przez
świadomość estetyczną ze wzgłędu na precyzyjnie dające się ustaiić
znaczenie).
Również fenomen nieświadomej twórczości, tworzenia pod wpływem
nieprzewidywałnego natchnienia, jest nie do utrzymania w zetknięciu
z perspektywą artystów wszystkich wieków. Zawsze miełi oni świadomość
wagi umiejętności i techniki. Skrajnym przykładem może być starożytny,
czy średniowieczny pogiąd na sztukę jako na umiejętność - artystą jest ten,
kto zna pewne reguły i umie się nimi posługiwać.
Upatrywanie momentu kształtowania się wartości sztuki w spotkaniu
z dziełem nie jest rozwiązaniem. Gadamer nazywa takie podejście
przeniesieniem geniuszu z twórcy na obserwatora.
Postułowanie zawieszenia pytania o prawdę w sztuce prowadzi do
wyełiminowania
zarazem pojęcia piękna. Jeszcze do XVIII wieku
zajmowało ono centralne miejsce w obrębie problematyki estetycznej.
W ciągu XIX wieku przestano mówić o pięknie w sztuce (wcześniej zresztą
używano tego pojęcia w różnych dziedzinach ludzkiego życia). Gadamer
z nową siłą podkreśla wagę piękna i angażuje je „w służbę" hermeneutyki.
Pozytywny wykład poglądów Gadamera na sztukę w dużej mierze
wyrasta z krytyki
zastanej przez niego pokantowskięj świadomości

estetycznej. Cała jego koncepcja naznaczona jest długą (wywodzącą się od
Kartezjusza i rozwiniętą przez Kanta) tradycją fitozofii krytycznej.
Kwestionowanie prawd uchodzących w powszechnym mniemaniu za
prawdziwe czyni Gadamer także swoim cełem. Jak często w takich
sytuacjach bywa, część krytyczna refleksji fitozoficznej może wydawać się
bardziej przekonywująca. Warto zwrócić uwagę, że mimo radykaiizmu
w demaskowaniu fałszywych pogiądów, Gadamer docenia zasługi
w opisywaniu pewnych aspektów rzeczywistości, nawet w przypadku tych
teorii, które w całości uważa za błędne. N a przykład za osiągnięcie estetyki
geniuszu uznaje zatarcie (przynajmniej w jej konsekwencjach) różnicy
pomiędzy interpretatorem, a pierwotnym twórcą. Dzieło sztuki powstaje
pod wpływem natchnienia niekontrolowanego przez refleksję twórcy.
Nieuzasadnione jest więc podejście do rozumienia dzieła sztuki jako
odtwarzania „mentis auctoris" - sam autor wcale nie jest kompetentnym
interpretatorem. Wątek ten, choć wyrastający z innych założeń, został
podjęty przez Gadamera i włączony w jego refleksję nad sztuką.
DOŚWIADCZENIE ESTETYCZNE JAKO DOŚWIADCZENIE HERMENEUTYCZNE

Gadamer widzi w doświadczaniu dzieła sztuki rodzaj poznania,
w którym uczymy się rozumieć siebie, włączając to doświadczenie
w ciągłość naszego życia, w perspektywę, która odpowiada dziejowej
rzeczywistości człowieka. Nie może dokonać się to bez uwzględnienia
faktu, że „wszelkie spotkanie z językiem sztuki jest spotkaniem z ciągle
nie zamkniętym procesem i samo jest częścią tego procesu."'
Konsekwencją uwzględnienia własnej dzięjowości jest konieczność
potraktowania
doświadczenia
estetycznego
jako
doświadczenia
hermeneutycznego. To z kolei oznacza, że oprócz dziejowego „uwikłania",
w procesie rozumienia do głosu dochodzą inne czynniki, jak: przedsądy
(uprzedzenia, przesądy), autorytet, tradycja, dialogiczna struktura
rozumienia.
Czym jest według Gadamera doświadczenie hermeneutyczne?
Odpowiadając na to pytanie, wychodzi on od arystotelesowskiego pojęcia
doświadczenia (zawsze rozumianego tylko w jednostkowej obserwacji),
a także przytacza heglowskie ujęcie, w którym jest ono rozumiane jako
przeciwieństwo wiedzy i nauki. Doświadczenie powoduje otwartość na
nowe doświadczenia. Jest czymś, co pozwala ujrzeć ludzką skończoność
' H O. Gadamer,
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wobec rzeczywistości. Jest nie do uniknięcia, a „każde doświadczenie
przekreśia jakieś oczekiwanie".^ Nie prowadzi do poznania uwoinionego
od wszetkich momentów historycznych - w tym miejscu Gadamer
przeciwstawia się obiektywizującym tendencjom empirystycznych
metodoiogii nauk szczegółowych. Idąc śładami Heideggera twierdzi, że
niemożiiwe jest poznanie pozbawione przedsądów. Nie może to być
warunek rzeteiności i woiności poznania. Nie ma zresztą potrzeby
stawiania takiego postulatu.
Uznanie przedsądów bardzo problematyzuje sprawę poznania. Znałazły
się one w umyśle iudzkim w wyniku procesu wrastania w pewną kulturę,
w język. Są uniwersatną podstawą ponadsubiektywnego poznania
naukowego, a zarazem trudno myśłeć o nich jako o czymś statycznym
i absolutnym, jest wprost przeciwnie: przedsądy są dynamiczne, wzgtędne,
podlegające ciągłej rewizji i modyfikacji. M ogą być uzasadnione
i produktywne dła poznania tub też pełnić funkcję negatywną
przeszkadzając procesowi rozumienia. Uświadomienie sobie ich obecności
to jedno z kluczowych zadań hermeneutyki. Postawa ciągłej otwartości na
nowe doświadczenia jest bardzo ważna, gdyż to właśnie poprzez
doświadczenia dochodzi do uwyraźnienia przedsądów łub ich przełamania.
Proces ten nigdy się nie kończy, bo także krytyka hermeneutyczna musi
uświadamiać sobie ograniczone kompetencje własnej refleksji.
„Świadomość krytyczna, która wykrywa wszędzie przedsądy i zateżności,
ate samą siebie uznaje za absotutną, to znaczy za pozbawioną przedsądów
i niezateżną, tkwi z konieczności w urojeniach."^
Podstawą uprawomocnionych przedsądów jest autorytet i tradycja.
Gadamer rehabitituje te pojęcia wskazując, że m ogą one pełnić pozytywną
rotę w poznaniu (czyni to wbrew oświeceniowemu, ate wciąż żywemu
przeciwstawieniu rozumu autorytetowi). Autorytet, którego jedną z postaci
jest tradycja, także może być źródłem prawdy. Tradycja jest tym, co
spotykamy w doświadczeniu hermeneutycznym. Nie determinuje ona
człowieka, gdyż trwa dzięki ciągłej afirmacji, pietęgnacji, podejmowaniu
na nowo, przechowywaniu. Tkwi w niej wyraźny moment wotności. Nie
zawiesza wcate konieczności czynności rozumu.
Z tradycji nie można uczynić przedmiotu badania. Błędna jest metoda
opierająca się na opozycji przedmiot - podmiot. Chodzi tu raczej o anatogię
do stosunków ja - ty, od których nie można się dystansować poprzez
^ tamże, s.332
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uprzedmiotowującą refleksję. Tradycja mŚ nam coś do powiedzenia i nie
możemy tego przeoczyć zdając się na metodyczno-krytyczny sposób pracy
„nad" tradycją. Stąd czymś zasadniczym dla doświadczenia jest pytanie.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na kolejny termin chętnie
używany przez Gadamera - horyzont. Jest to pole, krąg widzenia,
możliwość wyglądania poza to, co najbliższe, często w kontekście pytania:
horyzont pytań. Na przykład, przy rozumieniu dzieła sztuki trzeba najpierw
uchwycić jego horyzont w postaci pytania, na które samo dzieło jest
odpowiedzią. Musi ono stać się naszym własnym zapytywaniem, by nie
być tylko prostą rekonstrukcją pytania z przeszłości.
„Rozumieć jakieś pytanie znaczy: stawiać je."** W spotkaniu z tradycją
zachodzi proces stapiania się horyzontów. „Rozumieć możemy tylko
wtedy, gdy ściera się nasz i cudzy punkt widzenia. I w tym sensie może
człowiek prowadzić rozmowę z tradycją, że obcy horyzont i jego własny
wzajemnie się splatają i stapiają"/ N asz horyzont rozumienia nie może być
całkowicie różny od jakiegoś horyzontu historycznego, który niesie
tradycja.
Musi
ciągle
spotykać
się
z przeszłością.
„Horyzont
współczesności nie kształtuje się w ogółe bez przeszłości."^
Tak pojęte doświadczenie estetyczne jest dużym zadaniem dla odbiorcy.
Obcowanie ze sztuką można określić jako uczenie się słuchania tego, co
chce nam ona mówić. Oczywisty jest wymóg własnej, konstruktywnej
pracy nad zapełnieniem tej przestrzeni, którą musi wypełnić obcujący
z dziełem. To wiąże się z innym istotnym momentem rozumienia
w hermeneutyce - z aplikacją. Jest to zastosowanie dostrzeżonego przez
interpretatora sensu do jego własnej, aktualnej sytuacji życiowej. Nie
chodzi o abstrakcyjny sens „w sobie", ale o praktyczny „dla mnie".
Hermeneutyka ma rozumieć samo dzieło, a nie autora, czy pierwotnego,
współczesnego autorowi odbiorcę. Przy okazji Gadmner kwestionuje
możliwość rekonstrukcji znaczenia z przeszłości'. i dlatego odrzuca
psychologiczny i historyczny model interpretacji. Prżęśzłóść żyje tylko
w teraźniejszości, tak, jak się w niej prezentuje.
Wszystkie powyższe postulaty powinny zostać uwzględnione przy
rozumieniu dzieła sztuki, jeśli hermeneutyka ma objąć eśtetykę, pokonany
ma zostać dystans pomiędzy odbiorcą a dziełem, a szfuka jń a przemówić
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do własnego samorozumienia każdego człowieka jako
współczesnego i aktuałnego.

coś zawsze

SPOSÓB ISTNIENIA DZIEŁA SZTUKI Z PERSPEKTYWY ODBIORCY

Aby opisać sposób istnienia dzieła sztuki Gadamer posługuje się
terminami, które m ają w sposób najbardziej wyraźny zaakcentować
i przybiiżyć momenty stanowiące o jego specyfice. Jednym z nich jest gra.
Zaczyna od anałizy zastosowania tego słowa w języku potocznym
i dochodzi do wniosku, że opisuje ono proces ruchu, w którym zawarty jest
etement ryzyka, nieobłiczałności. Gra w tym kontekście jest czymś na
podobieństwo zdarzeń zachodzących w przyrodzie (tu pierwsze nawiązanie
do mimezis). Każda gra inaczej porządkuje reguły i zasady. Grę się
wybiera, ałe grający doświadczają jej jako czegoś, co ich przewyższa. Nie
ma grających - jest tyłko to, co przez nich grane. W grze istnieje tyłko
świat gry (na przykład świat dzieła sztuki), ałe nie znaczy to, że gra jest
poza przestrzenią i czasem, bo może być otwarta w stronę widza i być
całością złożoną z grających i widzów. Gra jest bowiem autoprezentacją.
Przejawia się poprzez granie. Gadamer mówi o wnikaniu gry w czas wydarzenie dzieła sztuki nie następuje w jakim ś zamkniętym świecie
estetycznego pozoru. Dzięki temu staje się wydarzeniem, wydarzeniem
jednorazowym i niezastąpionym. Dłatego też możemy mówić
o wiełoznaczności dzieła sztuki, czymś niezwykłe dła niego istotnym.
Zawsze prezentuje się ono w inny sposób.
Termin /żrezenfac/a ( z jednej strony uzyskany dzięki anałizie pojęcia
gry, z drugiej zaś to właśnie gra ma wyjaśnić prezentację) jest drugim
przybłiżeniem sposobu bycia dzieła sztuki. Dzięki prezentacji sztuka może
być zawsze współczesną, przynałeżąc do świata, któremu się prezentuje,
chociaż trzeba pamiętać, że nie jest „wiełością zmiennych przeżyć, których
przedmiot jest każdorazowo wypełniany znaczeniem przez podmiot niby
jakaś pusta form a"/
to kołęjny termin - anałogia używany przez Gadamera.
W sposób szczegółny odsyła do czasu i jego znaczenia dła sztuki. „Święto
obchodzi się, gdyż istnieje"^, choć istnieje tyłko o tyłe, o iłe jest
obchodzone. Święto zmienia się, powraca (nie jest czymś jednorazowym),
rozwija się w ciągu historii, ałe pozostaje ciągłe tym samym. Tak i dzieło
sztuki, mimo zmian w czasie, okołiczności i sposobów prezentacji, nie traci
^ tamże, s.)33
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na swej identyczności. Święto wiąże się z pojęciem wspóinoty, ponieważ
tworzy ją, integruje. „Święto jest zawsze świętem dia wszystkich."''
Poniechanie pracy w święto wynika z pragnienia bycia razem, któremu
różny charakter naszej pracy często się sprzeciwia.
Specyficzny jest dla dzieła sztuki czas, jak w każdym święcie i każdej
grze ma swój rytm, ate nie dłuży się i jest - jak to w błyskottiwy sposób
podsumowuje Gadamer - „stosowną dta nas, skończoną odpowiedniością
tego, co zwie się w ieczn o ścią".U czestn ik a czy widza święto „wyrywa ze
świata", dzięki czemu może on uchwycić istotę tego, co się prezentuje.
Przygtądąjąc się tej funkcji dzieła sztuki Gadamer odwołuje się do tragedii
starożytnej.
Rozważania powyższe odnoszą się do dramatu czy dzieła muzycznego,
ate też do ptastycznego dzieła sztuki - obrazu (rozumianego w szerokim
znaczeniu). Aby uzasadnić to twierdzenie, Gadamer uwypukta znaczenie
obrazu w swojej teorii. Przede wszystkim odróżnia obraz od podobizny.
Podobizna to jedynie środek pozwalający na zidentyfikowanie tego, co
zostało odtworzone. Zasadniczą cechą obrazu jest eksponowanie własnego
bytu. „Obraz posiada w łasną reatność, w której przedstawia się
pierwowzór."" Odsyła do tego, co prezentowane, a zarazem stanowi z nim
nierozerwatną całość. Retacja obrazu do pierwowzoru „nie jest już
jednokierunkowa"." To co prezentowane jest zdane na prezentację, na
obraz.
„Zjawiający się w grze prezentacji świat nie stoi jako podobizna obok
rzeczywistego świata, lecz jest samym tym światem we wzmożonej
prawdzie jego bytu."" Związek obrazu ze swoim światem jest więc czymś
niekwestionowanym. W takiej koncepcji obrazu retacja do pierwowzoru
nie ogranicza jednak jego niezateżności. Bytem dzieła sztuki jest właśnie
prezentacja, a to oznacza również, że dzieła sztuki przejmują i mogą
przejmować tytko określone funkcje. W sposób szczegótnie wyraźny widać
to na przykładzie architektury, której dzieło musi być tworzone
z uwzględnieniem nie tytko funkcji, ate i otoczenia. Jest więc ze swojej
istoty przyporządkowane do świata. To poważny argument przeciw
izolowaniu świadomości estetycznej. Przy okazji Gadamer zwraca uwagę
na nadrzędną rotę architektury. Wyraża się to w tym, że inne formy
' H G Gadamer, Aktualność piękna, s.53
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prezentacji są przez n ią objęte jako dekoracja, ozdoba, która jest zawsze
okreśiona przez odniesienie do tego, co ozdabia (nie ma „czystego"
ornam entu bez żadnych odniesień do świata).
„Prawda i metoda" zawiera też ważne rozróżnienie pomiędzy obrazem,
znakiem i symboiem. Znak i symbol to też formy prezentacji. Znak
wskazuje na coś nieobecnego, na coś pozą siebie. Znak nazywa Gadamer
„czystym wskazywaniem", a symboi to według niego „czyste
zastępowanie", czy) i uobecnianie czegoś nieobecnego. Symboł ma udział
w tym , co reprezentowane - je s t to współna cecha symboiu i obrazu.
W symboju jednak pierwowzór nie istnieje dzięki prezentacji „bardziej
właściwie, tak jak istnieje naprawdę".''* W przypadku obrazu to, że
pierwowzór prezentuje się w taki a nie inny sposób, nałeży również do jego
bytu (choć może się zaprezentować w inny sposób).
Związek pomiędzy obrazem a pierwowzorem Gadamer rozważa na
skrajnym przykładzie portretu i pomnika. Związek z modeiem jest
oczywisty i nieusuwalny, istnieje w sposób całkowicie jednoznaczny,
„tkwi w samym dziele",'^ choć nie zawsze musi zostać rozpoznany. Relację
tę nazywa okazjonalną. Oznacza to, że „znaczenie dookreśla się treściowo
na podstawie okoliczności, które je rodzą, tak iż zawiera ono więcej niż bez
tych okoliczności".'" N ie oznacza to w żadnym wypadku pomniejszenia
walorów artystycznych dzieła. Portret czy pomnik czyni obecnym tego,
kogo przedstawia, ale też, o ile jest dziełem sztuki, „potrafi przemówić sam
z siebie".'^
Co sprawia, że tak się dzieje? Co pozwala dziełu sztuki prezentować się
w ten szczególny sposób?
Klucza do tych pytań szukałbym w rozumieniu
przez Gadamera,
zwłaszcza w obszernych fragmentach, w których odwołuje się do koncepcji
Platona. Piękno promieniuje, świeci, prześwieca, istnieje na sposób światła.
Przez to czyni zrozumiałym, wydobywa i odkrywa widzialne rzeczy. Nie
je st czymś zewnętrznym dla tego, co się prezentuje, ale jest światłem
stanowiącym bytową konstytucję danego kształtu. Przejawianie się piękna i
proces rozumienia m ają podobny, wydarzeniowy charakter (co
w przypadku dzieła sztuki wynika z jego sposobu istnienia jako gra).
Znaczenie metafizyki piękna dla hermeneutyki Gadamer upatruje
w związku
między
„świeceniem
piękna
a
jasnością
czegoś
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zrozum iałego"." Platońskie piękno było tym, co usuwa przepaść między
rzeczywistością, zjawiskiem a ideą. Prezentacja dzieła sztuki pozwala
właśnie na uchw ycenie istoty - chociaż ze względu na dzięjowość (i naszą,
i dzieła sztuki) m oment ten jest zawsze przed nami. To tłumaczy
niedostępność praw dy, która też zawsze nam się wymyka. W tradycji
sięgającej starożytności, obok związku piękna i dobra (dobro przejawia się
jako piękno), w ażny jest związek piękna i prawdy. Otwartość, nieskrytość
należy do istoty piękna. Prawda czegoś prezentującego się w grze
przejawia się w niej samej, bo prawdziwy byt sztuki to przecież
prezentacja. Praw da przejawia się, prześwieca, a to już nazywamy
pięknem.
TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA

Hermeneutyka opisuje swój stosunek do świata jako interpretowanie,
rozumienie. C zęsto chodzi o rozumienie przekazów tradycji, która z jakiś
względów stała się dla nas obca. Stąd też Gadamer mniej uwagi poświęca
tematowi tw órczości artystycznej (przynajmniej w porównaniu do
problemu odbioru dzieła sztuki). Zasadniczym terminem, wokół którego
rozwija swoją refleksję, jest: wwiezM. Oczywiście sięga do historii tego
pojęcia, czyli w pierwszym rzędzie do starożytnej Grecji. Słowo mimezis naśladownictwo, wywodzi się najprawdopodobniej od kultowej czynności
tańca wykonyw anego w trakcie misteriów dionizyjskich jako
przedstawienia boskości. Od razu pojawia się poznawczy sens tkwiący
w naśladownictwie. Arystoteles używa pojęcia mimezis w stosunku do
tragedii, która je s t według niego rozpoznawaniem tego, co przedstawione.
Istota naśladownictwa polega więc na tym, że „w przedstawiającym widzi
się samo to, co przedstaw iane"." Mamy pierwszy aspekt mimezis rozpoznawanie. Zachodzi ono w stosunku do prezentacji w grze,
pozostawia za so b ą wszystko to, co nieistotne i przypadkowe. Dlatego
może rozpoznać istotę. Pobrzmiewa tu nauka Platona o anamnezie przypominaniu tego, co znane, jako o drodze do prawdy bytu.
Rozpoznawanie dokonuje się na gruncie jednej wspólnej tradycji na przykład: m ity w starożytności. Trzeba przyznać, że we współczesnej
sztuce nie jest to ju ż tak zdecydowanie uchwytne. To jest, być może,
powód trudności z jej rozumieniem.
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Gdyby na sensie poznawczym mimezis wyczerpywały się rozw ażania
Gadamera, znowu umknęłoby rozumienie twórczości artystycznej.
W tekście „Sztuka i naśladownictwo" z 1966 roku^° przy anałizie pojęcia
mimezis sięga on do tradycji związanej z Pitagorasem i jego tradycją
fiiozofbwania. Mimezis w tym rozumieniu to zachowanie czystych rełacji
iiczb, które są w świecie obecne i porządkują go. To, że w sztuce
doświadczamy porządku, wynika także z rozumienia piękna. W arunkiem
bycia pięknym jest zgodność z miarą, symetria, harmonia. W yraźnie rysuje
się związek sztuki i natury. N atura jest piękna, świat jest kosm osem ,
harmonią, a sztuka może „dostrzegać w obrębie całości porządku natury nie
wykorzystane możliwości artystycznego kształtowania i w ten sposób
udoskonalać piękną naturę porządku bytow ego"?' Obok naśladow ania
harmonii przyrody ukryty jest tu postulat porządkowania, w prow adzania
porządku, udzielania dziełu „duchowej energii porządkującej". Estetyczny
namysł twórcy kieruje się na stworzenie jedności dzieła. Dokonuje się to
poprzez krytyczne porównanie z posiadaną ideą. Zespolenie idei i zjaw iska
to znowu powrót do piękna. Artysta realizuje, urzeczywistnia jed n o ść
sensu, a odbiorca j ą jako jedność rozumie.
Widać, że droga od twórczości do odbioru dzieła sztuki jest bardzo
bliska. Obie czynności m ogą zostać objęte jednym terminem - m im ezis.
Warto przy tym zwrócić uwagę na rolę dzieła sztuki - jego „zatracenie się"
w mediacji, pośredniczeniu. Gdy w III części „Prawdy i metody" G adam er
zajmuje się językiem, rozciąga na język wszystkie modele i kategorie
stosowane wcześniej dla opisu dzieła sztuki. Tak jak pierwowzór istnieje
dzięki obrazowi, tak też świat istnieje w języku, prezentuje się w nim
(mówi się o poznawczym niezdeterminowaniu świata „poząjęzykow ego").
Świat jest dany człowiekowi tylko językowo. Nie ma świata poza
językiem, ale zarazem „słowo jest słowem dzięki temu, co w nim przybiera
postać językow ą"^ - czyli co w nim „dochodzi do głosu". „Istnieje
w swym zmysłowym bycie tylko po to, by się przeobrazić
w wypowiedziane."^ To „rozpłynięcie się" jest też udziałem dzieła sztuki.
Nie istnieje ono poza grą, ja k ą jest sztuka. Za to w obrębie gry w ykracza
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poza subiektywność tak odbiorcy, jak i twórcy. „Kto stworzył dzieło sztuki,
stoi w istocie przed dziełem swoich rąk nie inaczej niż każdy inny.'""
Funkcjonalność dzieła sztuki w hermeneutyce nie oznacza, że jest ono
traktowane instrumentalnie (wystarczy wspomnieć dialogiczną strukturę
doświadczenia hermeneutycznego). Mogłoby się to dokonać przy podejściu
przedmiotowym. Jest ono jednak zdecydowanie krytykowane i odrzucane
przez Gadamera. Całą „Prawdę i metodę" można czytać jako krytykę
kultury współczesnej wyrosłej z dziewiętnastowiecznej wiary w naukę
i technikę. Jedną z jej charakterystycznych cech jest właśnie metodologia
oparta na opozycji przedmiot - podmiot.
Interesujący jest przykład hermeneutycznęj interpretacji sztuki
abstrakcyjnej, którą Gadamer podejmuje w ramach powracającej refleksji
nad kondycją sztuki współczesnej („Sztuka i naśladownictwo",
„Aktualność piękna", „Koniec sztuki?"). Harmonia kształtów czy barw,
którą dzieło przedstawia sobą, jest porządkiem, a nawet gwarantem
porządku w świecie. W spółczesna produkcja przemysłowa zdegradowała
rzecz do rangi „egzemplarza". Nie ma w niej nic, czego nie dałoby się
zastąpić. W tym kontekście pojawia się dzieło sztuki jako coś, „czym była
kiedyś rzecz, w czego istnieniu rozbłyskuje i potwierdza się porządek".^
Gadamer
nazywa
je
„nowym
mikrokosmosem",
w którym
urzeczywistniona jest jedność wewnętrznych uwikłań i związków. Czymś
nieodłącznym od sztuki współczesnej musi być eksperymentowanie,
a także pragnienie zaskakiwania odbiorcy. Wiąże się to z niełatwym
zadaniem stojącym przed nowoczesnym artystą. Chodzi o „stępienie
wrażliwości", nad którym powinna zatriumfować siła przekonywania jego
twórczości.
W ten sposób interpretowane dzieło sztuki współczesnej (na przykład
abstrakcyjnej) jest również grą, świętem, obrazem, a więc „pełnoprawnym"
dziełem sztuki także w rozumieniu tradycyjnym. Czy jedność klasycznej
tradycji i sztuki nowoczesnej można uznać za uratowaną? Gadamer nie
odpowiada zdecydowanie, ale jego poszukiwania świadczą o tym, że widzi
możliwość twierdzącej odpowiedzi na to pytanie.
Rozważania Gadamera są próbą spojrzenia ze współczesnej
perspektywy na autorytet tradycji. Gadamer stara się przywrócić i ożywić
te wątki w myśleniu, które, obecne u korzeni naszej kultury, w naszym
wieku są często niedoceniane lub wprost zapomniane. Stara się

" H O Gadamer, /Mma/nojd prężna, s.45
*' H G Gadamer, &raAa <aa.ś/a</cwMrcfH'o, [w:] Roza/w, s/owo, tżz<e/e, s. 140

zaproponować możliwie najbardziej uniwersalny sposób rozumienia dzieła
sztuki i twórczości artystycznej. Dążenie do uniwersalizacji pojęć sprawia
jednak, że stają się one coraz mniej jednoznaczne. Hermeneutyka, to
według Gadamera, całościowa relacja człowieka do świata. Granice tak
specyficznej dziedziny ludzkiej działalności jak ą jest sztuka zostają w jego
teorii zatarte. Gdy stara się przybliżyć sposób istnienia dzieła sztuki,
posługuje się modelem gry, którą od czasów „Homo tudens" Johana
Huizingi (Gadamer często się na niego powołuje) można dostrzegać we
wszystkich przejawach kultury. Sam zresztą w „Prawdzie i metodzie" czyni
z gry ontologiczny model języka, a to w jego hermeneutyce oznacza obszar
wszystkiego, co daje się zrozumieć. Trudno z tego ogólnego poziomu
uniwersalnych pojęć, na którym wszystkie w imponujący sposób zostają ze
sobą powiązane, zejść „z powrotem" do konkretnego doświadczenia
estetycznego.
Oczywiście, należy pamiętać, że Gadamer zastrzega, by jego filozofii
nie traktować epistemologiczno-metodologicznie. We wstępie do drugiego
wydania „Prawdy i metody" pisze:
„Mój rzeczywisty zamysł był i jest filozoficzny: Chodzi nie o to, co
robimy, nie o to, co powinniśmy robić, lecz o to, co dzieje się z nami
niezależnie od naszej woli i działania".^
Z drugiej jednak strony sposób filozofowania Gadamera^, szukanie
i analiza uwarunkowań poznania, domaga się zastosowania określonych
(najczęściej jednak nie dość precyzyjnie) metod przy rozumieniu
i interpretacji dzieła sztuki. Zwłaszcza, że koncepcja Gadamera jaw i się
jako bardzo atrakcyjna. Dziełu sztuki przypisuje dużą siłę oddziałującą na
odbiorcę.
„Właściwy byt dzieła sztuki polega na tym, że staje się ono
doświadczeniem, które przemienia doświadczającego."^
Ważny jest też optymizm, z którym Gadamer spogląda w przyszłość
twórczości artystycznej.
„Końca sztuki, końca nigdy nie ustającej woli tworzenia ludzkich marzeń
i tęsknot nie będzie dopóty, dopóki ludzie będą w ogóle kształtować swoje
życie. Każdy rzekomy koniec sztuki będzie początkiem sztuki nowej

H.G. Gadamer, Prawda z mefodd, s.24
^ A. Bronk w artykute ^?M/cwa/ogzczzzy c/?ara%/er /z/oza/zz //a/wa-Georga Gada/nera (37adza
Pz/azą/zczne, 1985,nr 1, s.23-37) pisze o „obojnaczym", epistemologiczno-ontologicznym charakterze
wszystkich kluczowych kategorii hermeneutyki Gadamera.
H.G. Gadamer, Prawda z zna/oda, s.122
^ H. G. Gadamer, Xafzz<?a ^z/aAz?, [w:] Dzzedzzcfwa Pzzrapy, s 54
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Kościół frontowy
Józef Pudłowski OP

Kościół katolicki na Węgrzech - na pierwszy rzut oka - nie wykazuje się
jakimś szczegóinym znamieniem. Świątynie są otwarte, dobrze utrzymane,
bardzo rzadko widać kościół mało zadbany. Na wsi, czy w mniejszych
ośrodkach łudzie tłumnie uczęszczają na nabożeństwa. Porządek Mszy św.
bywa imponujący, na ogół w mieście 4-5 w niedziełę.
Hierarchia łiczy około 30 biskupów, w tym 15 diecezjalnych (wśród
których jest 3 arcybiskupów), jednego biskupa potowego, jednego biskupa(w Pannonhalma),
jednego
biskupa
greckokatolickiego
opata
(w Nyiregyhaza), inni to biskupi pomocniczy.
Tymczasem jest to Kościół frontowy, pierwszej linii - niech mi
darowane będą pojęcia militarne - obrony i walki. Obrony: swego stanu
posiadania, zarówno gdy idzie o liczbę wiernych, jak i dóbr materialnych.
W alki... o przetrwanie.
Bo choćby tylko, za ow ą informacją o 4-5 Mszach św. kryje się nagi
fakt, że wprawdzie utrzymany jest stały, czyli od kilkudziesięciu lat
obowiązujący porządek nabożeństw (wiadomo, jeden z najczulszych
punktów w życiu wiernych: nie daj Bóg, zmienić godziny!), ale wszystkie
Msze odprawia jeden ksiądz. 1 spowiada, i przyjmuje, i uczy. Jeden.
Samotny. Bo nie ma kapłanów. Przeciętny wiek księdza węgierskiego
waha się między latami 60-65. W całym kraju, na około 6,5 min
(nominalnych) katolików, pracuje około 2 000 księży. Są to ludzie do
granic wytrzymałości przemęczeni, z trudem tylko mogący wykonywać
niezbędne obowiązki. Na czytanie Biblii czy rozmyślanie, a także często
i na brewiarz już nie starcza ani czasu ani sił.
Co prawda od upadku komunizmu zwiększyła się nieco liczba
kandydatów do seminariów, ale w stopniu tak nieznacznym, że chwilowo
nic widać skutków tego zjawiska. N a przykład w roku bieżącym

w seminarium archidiecezji Esztergom-Budapeszt (a więc kształcącym
księży dia 2,5 miiionowęj metropoiii) na święcenia czekało 5 diakonów.
Również informacja o pełnej obsadzie hierarchicznej wymaga
komentarzy. Przede wszystkim, zdecydowana większość biskupów
pochodzi jeszcze z czasów komunistycznych i ich nominacja była
wynikiem kompromisu, często bardzo zgniłego, między Kościołem
i państwem. Wiek i mentainość wiełu biskupów nie pozwała im na
przekroczenie barier myśiowych narzuconych przez dziesięciołecia
komunizmu. Nie potrafią dostrzec nowych potrzeb a zarazem możiiwości,
aie też kapłanom i wiernym nie pozwaiąją na reaiizowanie innych niż
utarte, dróg. Tym bardziej widoczna je st w Episkopacie obecność kiiku
osób wybitnych, zarówno od strony inteiektuainęj (np. Asztrika
Varszegi'ego OSB, biskupa i arcyopata z Pannonhaima), czy
duszpasterskiej (np. Nandora Bosaka zDebreczyna). Ufać naieży, że
z czasem prace Episkopatu reaiizowane będą przez takich iudzi, którzy
potrafią prawidłowo odczytywać znaki czasu.
Drugi komentarz naieży wyrazić z żaiem i bóiem. Żałować bowiem
trzeba i uboiewać się winno, że Kościół węgierski w sposób jasny nie
wyraził skruchy za fakty koiaboracji z w ładzą państwową. Nie chodzi tyiko
o słowa, które padały z wieiu ust, odnośnie do nąjiepszych z możiiwych
w całej historii stosunków między państwem i Kościołem w czasach
Kadara (gdy jednocześnie kapłanów niepokornych wobec komunistów
przenoszono bez końca z miejsca na miejsce na każde skinienie władzy),
aie np. o trudne do pojęcia miiczenie w związku z aborcją, która przy
iiczbie iudności kraju ok. 10 min, w tatach 1957-1989 pochłonęła ok. 5 min
ofiar.
ł od razu trzeba dodać inny fakt: również władza postkomunistyczna
nigdy nie przeprosiła Kościoła (i innych kościołów chrześcijańskich) za
męczeństwo i ceiowe poniewieranie, kompromitowanie i upadianie setek
kapłanów, za tragedię Kościoła pozbawianego życia przez pół wieku
rządów, na które składały się iata terroru i prześiadowania. Za hoiocaust przeproszono. I słusznie. Za zbrodnie popełnione w imię Węgrów na
partyzantach serbskich - przeproszono. I słusznie. Za krzywdy wyrządzone
Kościołowi o tysiącietniej tradycji - bez którego nie byłoby możiiwe
istnienie narodu i państwa węgierskiego - nikt nigdy tego Kościoła nie
przeprosił.
Zapewne te fakty - braku skruchy ze strony zbrodniarzy oraz udawania,
że wszystko było dobrze w przeszłości - ciążą nad dzisiejszym

katoiicyzmem węgierskim i będą przez wieie dziesięcioieci determinowały
działałność Kościoła.
N a t)e tych frontowych warunków obrony i wałki bardziej widać kiłka
jasnych znaków.
Przede wszystkim - w porównaniu do sytuacji połskięj - roła świeckich
w Kościełe jest znacząca i skuteczna. Działają rozmaite gremia
(zatrudnione nie tyłko do łiczenia pieniędzy!) odpowiedziałne za
większość poczynań parafii, ja k pomoc samotnym i chorym, roznoszenie
Komunii św. potrzebującym. Świeccy w sposób rzeczywisty pomagają
księżom np. przy budowie, najczęściej sami te prace prowadząc. Brak
kapłanów jest więc z jednej strony form ałną tragedią, z drugiej jednak ci
co są - oczywiście zdarzają się, jak wszędzie wyjątki - zajm ują się tym, do
czego zostali wyświęceni, tzn. szafowaniem sakramentów.
Odbudowują się zakony. Nie tyłko te, które działały w czasach
komunistycznych, tj. benedyktyni, franciszkanie, pijarzy i siostry Notre
Dame, ałe i inne, wśród których są i dominikanie. Oczywiście, wszystkie
zakony - może poza jezuitam i - żyją pokusą powrotu do czasów sprzed
roku 1950, kiedy to zostały złikwidowane. W wiełu domach zakonnych
straszą więc zwyczaje, które - chwała Soborowi i czasom - dawno gdzie
indziej zniknęły. Straszą i odstraszają dziewczyny i chłopców
zgłaszających się do zakonów. Sądzę, że jest to jeden z zasadniczych
probłemów węgierskich: nieumiejętność życia wedłe norm przyjętych
w klasztorach danej denominacji na całym świecie. W ciąż więc czekają na
przekład reguły i konstytucje, potrzebni są łudzie z zagranicy, którzy
potrafią pokazać nowe wzorce, zarazem szanując miejscowe zwyczaje.
Widoczny jest istotny wkład intełektuałny świeckich i duchownych
w rozwój nauki. Po upadku komunizmu powstał uniwersytet katołicki im.
kard. Petera Pazmany'ego (odpowiednik kard. Hozjusza w Połsce), przy
zachowaniu stołecznej ATK, utworzono dwie katołickie wyższe szkoły
pedagogiczne, kształcące na wysokim poziomie katechetów, większość
diecezji ma ambicje posiadania własnego seminarium duchownego.
Ukazuje się wiełe tytułów prasy, przy czym najbardziej znaczącym jest
(obok wychodzących i poprzednio: tygodnika "Uj Ember" - "Nowy
człowiek"
i
miesięcznika
"Vigiłia")
kwartalnik
benedyktyński
"Pannohałmai Szemłe" ("Przegląd z Pannonhałma") oraz miesięcznik
jezuicki "Tavłatok" ("Horyzonty"). Udostępniono także Kościołowi wiełe
czasu antenowego w radiu i telewizji, zwłaszcza w telewizji "Duna",
emitującej dła Węgrów z krajów ościennych.

Przejawem tego wkładu intełektuałnego są również znakomite książki,
których przekład i pojawianie się nadrabia zaległości z czasów
poprzednich, Wydano więc "Dogmatykę" pod red. Theodora Schneidera,
czy książki Waitera Kaspera i wieiu innych świetnych teołogów
(budzących niekiedy niesamowity opór ze strony tradycjonalistów, którzy
np. na początku bieżącego roku, w reakcji na wydanie "Dogmatyki",
zorganizowaii demonstrację ułiczną przed oficyną "Vigiłii"; co prawda
tyiko z udziałem 12 osób, ale rzecz została rozdmuchana przez media do
nieprzyzwoitości).
Jest też pewna nadzieja w młodzieży, która - i to nie tylko ta, co
studiuje na wyższych uczelniach katolickich - gromadzi się przy
świątyniach, chodzi na pielgrzymki, je st spragniona wiedzy i wspólnej
modlitwy. Ale, i tu trzeba powrócić do początkowych passusów tekstu: nie
bardzo ma się kto tą młodzieżą zająć. Nie potrafią tego uczynić, z racji
mentalności i wieku starzy księża - dobrze, że nawet nie próbują, bo będąc
często zgorzkniałymi, nie przekazują żywej wiaty. Nie mogą, z racji
czasowych, księża z kilkuletnim stażem. Młodzież węgierska jest więc
w sytuacji owiec bez pasterza. I kto wie, czy to zjawisko nie jest ze
wszystkich najboleśniejsze!
Problemy frontowego Kościoła węgierskiego, na pierwszy rzut oka nie
różniącego się niczym od innych, są wyzwaniem dla krajów, w których
Kościół jest silny, np. dla Polski. Stanowią wyzwanie m i s y j n e .
Bo gdzieś nad tym naddunąjskim społeczeństwem - pochodzeniem
i językiem tak różnym od otoczenia - wciąż brzm ią słowa jednego
z najgłębszych poetów - M ihalya Babitsa (1883-1941), które podaję
w wolnym przekładzie:

7 czy stanie się jaszcze prawt/a?
/I /noże wy ńędżierny ty/n nArzyżowany/n spcsTÓJ
Co nos czeAa?
narodów?

7aAże wówczas Arzyż ńęt/zie sta/ pośroJAn
7 /en co cierpi. Afes/asz.
7 /noże /o jeszcze pozosta/o za na/ni.
Cz/owieAa, /o /na/e, jnż ot7Anpi/eś.
7eraz przy/'<7zie czas zńawić naror/y
7 z pewnością naszy/n jesteś, /łoże
7*óAi /ny nosi/ny Arzyż.

Jeszcze o parafiach
- na marginesie „Świętego Dominika w birecie"*
Jan Andrzej Spież OP
Niektóre dyskusje m ają zadziwiająca żywotność. Kiedy rozpoczynałem
moje zakonne życie gdy na rekreacjach nie było o czym mówić i zaczynało
być nudno, wystarczyło rzucić temat - parafie, żeby rozpałić atmosferę. Na
studentacie wydawało się nam, że nasza prowincja dziełi się na
,jarosław iaków" i „poznaniaków". Ci pierwsi byłi tak nazywani nie tyte od
miejsca pochodzenia iłe dłatego, że wielu z nich otarło się o małe
seminarium w Jarosławiu; drudzy do zakonu wstępowali trochę starsi
i mieli jakiś kontakt z duszpasterstwem akademickim, które wtedy istniało
od dawna tylko w Poznaniu (we W rocławiu, w Krakowie i Gdańsku
stawiało dopiero pierwsze kroki). Ten podział zstępował i na studentat.
Wydawało się nam wówczas, że reprezentujemy dwie odrębne tradycje spadku
po
starych
klasztorach
galicyjskich
i
„prawdziwie
dominikańskiego" ducha, którego usiłował zaszczepić w naszej prowincji
generał Marcin Gillet, który nakazał likwidację małych parafialnych
klasztorów na wschodzie. Coś w tym było z prawdy, lecz nie do końca,
życie okazywało się bogatsze.
Aon ay? noyłTMTM - powiadał o parafialnym duszpasterstwie mistrz
duchowy i „guru" starszego pokolenia „poznaniaków" ojciec Bemard
Przybylski. Jednak jeszcze bardziej radykalny był ojciec Romuald
Kostecki, który do „poznaniaków" nie tylko się nie pisał lecz w wielu
innych sprawach był adwersarzem tego pierwszego. Głosił on, i to całkiem
poważnie, że ojcowie, którzy pracują w parafiach, nie mogą być
prawdziwymi dominikanami, a skoro chcą chodzić w habitach należałoby
z nich stworzyć coś w rodzaju III zakonu.
' Pubiikowany tekst nawiązuje do wypowiedzi o. Jakuba Kruczka OP, "Święty Dominik w birecie",
zamieszczonej w Teofilu , n .l(5),s.73 (przyp. red)

Praktyka jest jednak bardziej skomplikowana od teorii. Sam ojciec
Przybylski gdy został prowincjałem pozbył się klasztoru w Raciborzu,
gdzie szans na parafie nie było, a pozostawił Prudnik, pewnie dlatego, że
zrujnowana w ojną prowincja, w której pojawiły się liczne powołania
rozpaczliwie potrzebowała pieniędzy, a Prudniczanie potrafili być
wdzięczni ojcom za ich pracę i mimo, że im się też nie przelewało potrafili
być hojni. Wysyłał też do pracy katechetycznej dobrze zapowiadających
się lektorów (o. Krąpca i o. Bełcha). Nie inaczej było gdy do „władzy"
doszli jego wychowankowie i zdecydowani przeciwnicy parafii - ojcowie
Jan Janczak, Krzysztof Kasznica, M ichał Mroczkowski oraz kontynuujący
ich linię Tadeusz Marek, w Prowincji rosła liczba parafii i osób w nie
zaangażowanych. Żeby nie mówić tylko o innych, ja sam, choć zawsze
uważałem się za przeciwnika angażowania zakonu w prace parafialną,
kiedy zostałem przeorem na Służewie, nie tylko wbrew przeciwnym
sugestiom prowincjałów objąłem probostwo, ale doprowadziłem do
przyłączenia ulic Łukowej, Noskowskiego i Elsnera, dzięki czemu liczba
parafian wzrosła z 12 do 18 tys.
Może to nieczyste sumienie „antyparafianisty" powodowało, że kiedyś
w rozmowie z francuskimi jezuitam i pytającymi, czy my też, jak ich polscy
współbracia prowadzimy parafie byłem tak mocno zakłopotany, że aż mój
przyjaciel TJ (też jezuita), powiedział - nie martw się - my tylko tak
w teorii nie mamy parafii, ale w rzeczywistości prawie połowa z nas
w nich pracuje, tyle że poza naszymi domami. Czyżby więc przekonanie,
że szanujące się zakony m ają stać z daleka od zwykłego duszpasterstwa
parafialnego było tylko jakim ś antyparafialnym mitem?
JAK TO DZIŚ WYGLĄDA W NASZYM „NIEPARAFIALNYM" ZAKONIE?

Biorę do ręki katalog - COMSPECmS GEAfETML/Y ORD/A/E FR47EGM
R.P. FR. THIMOTHEI RADCLIFFE AUCTORITATE EDITIJS,
ROMAE 1992. Otwieram na na chybił trafił ss. 554-555, są tu adresy
8 domów i konwentów, z tego przy 6 są parafie; dalej na s. 476-477 6 klasztorów 5 parafii; dalej s. 612-613 - 8 klasztorów 4 parafie. Na końcu
opasłego tomu są zestawienia statystyczne, a na s. 668 ich posumowanie zakon posiadał w chwili wydania katalogu 274 konwenty i 429 domów,
a przy nich 482 parafii, czyli 2/3 klasztorów prowadziło parafie. W Polsce
tymczasem mieliśmy przy 17 placówkach „tylko" 9 parafii (zw ikariatam i
22 placówki i 10 parafii), a więc proporcje znacznie korzystniejsze niż
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w całym zakonie. W yprzedzają nas, i to radykałnie, tyłko Francuzi w trzech prowincjach miełi na terenie Francji 30 płacówek i tyłko trzy
parafie. Wystarczy jednak sięgnąć do katałogów ich kłasztorów by
zobaczyć, że spora część asygnowanych tam braci przebywa poza swymi
domami i wiełu, podobnie jak francuscy jezuici, też pracuje w parafiach.
MOŻE WtĘC NASZE CZASY SĄ W TEJ DZJEDZINJE OKRESEM JAKIEGOŚ
UPADKU?

Popatrzmy jak to wygłądało od strony parafii łub diecezji, bo nie tyłko
słów tych używano kiedyś zamiennie na okreśłenie tej samej struktury, ałe
w Kościełe starożytnym diecezja przypominała bardziej parafię, niż
współczesną wiełką połską diecezję. Św. Augustyn, którego reguła była
podstawą (dziś jest ju ż tyłko symbołicznie) naszego życia zakonnego, nie
pisał jej dła wiełkiej międzynarodowej organizacji, jak ą dziś jest nasz
zakon, ałe dła duchowieństwa skupionego wokół niego, jako biskupa
Hippony i innych podobnych mu biskupów. Takie współnoty kapłańskie
istniały wokół św. M arcina z Tours i innych gorłiwych biskupów i miały
ich wspierać w ich pracy... parafiałnej. Było to jakby oczywiste w czasach
kiedy duszpasterstwo płynęło rytmem roku łiturgicznego i skupiało się
wokół chrztu i mszy św.
Podobnie było z mnichami, także tymi według reguły św. Benedykta.
J oni, choć nie byłi zakonem kłeryckim i w zasadzie podejmowałi pracę
duszpasterską tyłko w warunkach misyjnych, byłi związani ze swoją
diecezją i podłegałi miejscowym biskupom. Papież Grzegorz Wielki gdy
działo się źłe w jakim ś klasztorze benedyktyńskim, choć sam był
benedyktynem nie posyłał tam swojego urzędnika, ani opata Monte
Cassino, łecz przynagłał do interwencji miejscowego biskupa. Zaś wiełcy
misjonarze schyłku pierwszego tysiącłecia, którzy w większości byłi
benedyktyńskimi mnichami, wraz ze swoimi współbraćmi tworzyłi
podstawy nowych diecezji.
Przypominam to, by uświadomić, że życie zakonne samo w sobie nie
jest przeciwstawne duszpasterstwu parafiałnemu (diecezjałnemu), wprost
przeciwnie może i powinno być jego sercem, co oczywiście jest możłiwe
tyłko wtedy, gdy są to współnoty żywe, a nie zgromadzone tyłko na
zasadzie nakazu pracy. Poczucie tego było zawsze żywe w Kościełe.
W odpowiedzi na takie potrzeby powstały łiczne młodsze zgromadzenia
zakonne, które jednak z chw iłą upowszechnienia się i wyłączenia spod

władzy miejscowego biskupa często zaczynają się odrywać od swoich
pierwotnych cetów i formy życia. Takie wspólnoty życia duchowieństwa
parafialnego (diecezjalnego) zaczynają rozkwitać i dzisiaj. Między innymi
kilku naszych francuskich współbraci eksklaustrowało się, by stworzyć
ściśle związane z prowadzonymi przez nich parafiami wspólnoty zakonne
w Aix en Provence i przy kościele St. Nizier w centrum Lyonu.
Zaczęło się to zmieniać dopiero z chwilą wzrostu roli wielkich
klasztorów i papiestwa. Najpierw potężni opaci Cluny, postarali się
0 wyłączenie ich spod władzy miejscowego biskupa i poddanie wprost
papieżowi. Przeciwnicy reformy gregoriańskiej (Grzegorza VII) opierali
się jej nie tylko z oportunizmu, ale także dla tego np., że widzieli w takiej
egzempcji zakonów rodzaj herezji eklezjologicznej, burzenie struktury
Kościoła i kreowanie biskupa Rzymu, który był dotąd najwyższym
autorytetem w sprawach wiary w Kościele, na jego władcę
1administratora.
Tradycja naszego zakonu ukształtowała się w okresie szczytowym
panowania poglądów gregoriańskich. Pierwsi dominikanie byli wysyłani
jakby wprost z Rzymu, zaopatrzeni w papieskie bulle, do różnych miejsc
gdzie byli najbardziej potrzebni - na misje, do walki z herezją, do
naprawianiu duszpasterskich zaniedbań lokalnych biskupów (słynne
powiedzenie Innocentego III, że są oni jak nieme psy); nauka i nauczanie
na uniwersytetach były środkiem pomocnym w takiej właśnie pracy.
Jednak wcześnie, co nieuniknione, nastąpiła stabilizacja. Bracia gdy tylko
otrzymali i rozbudowali własne kościoły zaczęli dublować pracę
parafialną, przejmować to, co wcześniej było wyłączną kompetencją
proboszczów. Prowadziło to do ostrego konfliktu i już w II poł. XIII wieku
omal nie doszło z tego powodu do likwidacji zakonów żebraczych.
Z czasem ustalił się pewien gfafMy %HO. Uposażone w beneficja miejskie
fary gromadziły patrycjat i mieszczan z okolic rynku. Klasztory zakonów
żebraczych stawały się jakby parafiami dla uboższej ludności mieszkającej
na obrzeżach miast. Bracia zaspakajali także potrzeby duchowe tych,
którym zwykle duszpasterstwo parafialne nie wystarczało. Często jednak
przez pracowitych i solidnych mieszczan byli uważani za takich, którzy
zajmują się sprawami niepotrzebnymi, lub za zwykłych próżniaków,
dlatego ich klasztory z takim impetem bywały zmiecione przez reformację.
W XVII i XVIII wieku w rządzonym przez luteran Gdańsku czy
Wrocławiu, a także w łacińskiej diasporze na Rusi dominikanie stawali się
nie tylko faktycznymi, ale i formalnymi duszpasterzami parafialnymi.

Dzięki temu podczas kasat zakonów w Austrii w czasach józefińskich
w tzw . Galicji ocalały od likwidacji niektóre klasztory, właśnie te które
prowadziły parafie.
A

JAK TO DZIŚ WYGLĄDA W NASZEJ PROWJNCJJ?

Tym razem już nie statystyki, ale próba opisu postaw, tak jak one rysują
się przede mną. W ydaje mi się, że kolejne pokolenia dominikanów
polskich, nie od dziś, ale ad lat przynajmniej kilkudziesięciu głoszą zasadę,
że parafie to jednak nie nasza sprawa. Jednocześnie od tylu samo lat
w praktyce niewiele to mówienie zmienia. Można nawet zaobserwować
paradoksalne zjawisko znane zresztą ju ż w przeszłości, że w klasztorach
gdzie nie ma parafii - np. w Krakowie i Poznaniu, ojcowie teoretycznie
przeciwni pracy parafialnej bardzo chętnie podejm ują obowiązki z natury
parafii przypisane, jak chrzty i śluby, często ku utrapieniu swojemu
i miejscowych proboszczów. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, gdy
obowiązki stają się zbyt uciążliwe, gdy trzeba pójść na nie planowany
pogrzeb, gdy ktoś w czasie miłego spotkania duszpasterskiego lub
zasłużonego odpoczynku wzywa z posługa do umierającego. Zarysował te
„uciążliwości parafialnej pracy O.Jakub Kruczek (l.c., s. 73). Można się
rzeczywiście tą pracą znużyć, zwłaszcza gdy komuś przypadnie rola co
rusz przenoszonego z miejsca na miejsce nauczyciela religii i specjalisty od
pogrzebów. Z drugiej strony praca w parafii daje wiele satysfakcji, czego
doświadczył jak to wynika z jego wypowiedzi, chyba ku własnemu
zdumieniu, Ojciec Jakub.
Sądzę więc, że nasz opór przeciw pracy parafialnej jest tak
niekonsekwentny, bo w istocie jest tylko oporem przeciw parafii
terytorialnej i przyjęciem ciężaru jaki ona z sobą niesie. Nie mamy jednak
nic przeciwko swego rodzaju parafii personalnej, do której chętnie
wybieralibyśmy najlepszych ludzi - jak rodzynki z ciasta, zakalec
chcielibyśmy pozostawić proboszczom diecezjalnym. Na dodatek czasem
sobie wmawiamy, że mamy prawo tak postępować, bo jesteśm y lepsi,
mądrzejsi, gorliwsi itp. Coś z takiego braku skromności w ocenianiu siebie
w porównaniu z księżmi diecezjalnymi daje się dostrzec w wypowiedzi
Ojca Jakuba.
Zanim zastanowimy się nad miejscem pracy parafialnej w naszej
prowincji trzeba odpowiedzieć na bardziej zasadnicze pytanie Czy i w jak i
sposób nasz zakon będzie potrzebny Kościołowi przyszłości? Pytanie to

nie ma nic z prowokacji. W ynika ono z rozpoczętego na II Soborze
Watykańskim procesu odchodzenia od „gregoriańskiego" i „trydenckiego"
modelu Kościoła. Jeśli rozwinie się on po myśli takich teologów, jak
choćby u nas ks. Hryniewicz i Kościół powszechny stanie się faktycznie
wspólnotą lokalnych kościołów zjednoczonych wspólnotą wiary, takie
wspóinoty zakonne jak nasza stracą swe oparcie w papiestwie i sw ą rację
bytu. Życie zakonne powróci do form jakie miało w czasach św. Augustyna
na Zachodzie, lub jakie ma do dziś w prawosławiu. Zdaniem niektórych
tyiko siina osobowość Jana Pawła II taki proces wynikający z zasad
Vaticanum II zatrzymuje. Można jednak powiedzieć, że taka osobowość
papieża jest darem Ducha świętego dla K ościoła naszych czasów i Jego
piany nie pokrywają się do końca z odważnymi wizjami teoiogów. Mimo
to niewątpiiwie wzrastać będzie znaczenie kościołów lokalnych i ich
biskupów, wokół których będzie się skupiać całe duszpasterstwo, bez
bezpośrednich ingerencji Stolicy Apostoiskiej. Dlatego także i nasze
zwyczajne duszpasterstwo będzie musiało się wpisać ściśięj w nurt życia
diecezji i parafii, stanie się drzazgą, jeżeli nie będzie przyczyniało się do
budowy wspólnoty lokalnego Kościoła. Z drugiej strony nasze
doświadczenie życia wspólnotowego może być wkładem jaki w te lokalne
kościoły będziemy wnosić, można nawet powiedzieć, że najcenniejszą
stroną parafii dominikańskiej będą nie tyle form y pracy duszpasterskiej, tu
będziemy czasem łepsi, czasem gorsi od innych, lecz to, że jest ona oparta
0 wspólnotę domu zakonnego. Z tego może ono czerpać swoją siłe i moc
przekonywania. Zresztą ten motyw wspólnotowej posługi kapłańskiej
1wychowania do niej odkrył i podjął Synod biskupów poświęcony
formacji
kapłańskiej,
który
odbył
się
w
1990
roku
(por. Kard. H. GULBINOWICZ, RewńiMcefKye z ońraćf kTJJ zwyczo/Hego
w .Rzy/me, Studia W armińskie 30:1993, s. 342)
Ojciec Jakub pisze: „Tradycja zakonu wyraźnie i jednoznacznie
pokazuje gdzie dzisiaj jest nasze miejsce - wszędzie tam, gdzie toczy się
spór o prawdę: na uniwersytetach, w m ediach, w kulturze". Ośmielę się
połemizować z drugą częścią tej wypowiedzi - spór ten toczy się w każdym
człowieku. My zaś nie jesteśm y t o m a s z a n a m i ani a l b e r t y n a m i (od
Ałberta Wieikiego), lecz d o m i n i k a n a m i , a św. Dominik nie był
profesorem uniwersytetu, ani bywałcem w ielkiego świata. Wydaje mi się
też, że dzisiejsza sytuacja pracy parafialnej i poza parafialnej odwróciła się
o 180° od tej, która była za czasów św. Dom inika. W tedy w parafii trwali
wierni i posłuszni katolicy, Dominik w ychodził poza opłotki, by zbierać

tych, którzy zeszh z prawej drogi. Dziś właśnie w pracy parafiainej czy
katechetycznej co rusz napotykamy „zagubione owce", które trzeba na
nowo zdobywać dła wiary, natomiast bywa, że w różnych naszych
duszpasterstwach i współnotach gromadzą się łudzie, z którymi nie ma aż
takich problemów; można się czuć wśród nich bezpiecznie i mieć pełne
poczucie akceptacji. Gdyby na cytowanym zdaniu wypowiedź O. Jakuba
się urwała, a tak się na szczęcie nie dzieje, byłaby ona bardzo błiska
cytowanemu przekonaniu Ojca Romuałda Kosteckiego, które przejął on od
XłX wiecznych odnowiciełi i reformatorów zakonu, że dominikanie
pracujący w parafiach dominikanami nie są i być nie mogą.
Nie znaczy to jednak, że nawet w tak skrajnym sformułowaniu pogłądy
te nie zawierają dużo prawdy. Przecież święty Dominik, który wywodził
się z „kłeru diecezjałnego" świadomie odszedł od pracy parafiałnej,
chociaż ju ż w okresie gdy podjął życie brata kaznodziei był przez jakiś
czas proboszczem w Fanjeaux. Nie widział w tej pracy także swoich braci,
i choć ci, którzy za jego życia wstąpiłi do zakony byłi w większości już
przedtem księżmi, nie chciał z nich tworzyć współnot wzorowych
duszpasterzy, jak to czyniłi przed nim reformatorzy i twórcy grup życia
współnego kłeru. Zagubiliśmy chyba w ostatnich dziesięciołeciach smak
„wędrownego kaznodziejstwa" nieodłącznie związanego z istotą naszego
zakonu. To czego nam ciągłe brakuje, to mimo znacznego postępu zbyt
małe dostrzeganie innych pół pracy poza tradycyjnym (mam tu także na
myśłi także tradycyjne ju ż w naszej prowincji formy tzw. duszpasterstwa
specjałistycznego) i bezpośrednim duszpasterstwem. Są takie dziedziny
pracy w Kościełe, w których nie tyłe jesteśm y łepsi, iłe mamy łepsze
warunki do ich podejmowania, a że ich nie podejmujemy to dłatego, że nie
jesteśmy do nich przygotowani, łub nie mamy na nie czasu zajęci innymi
sprawami. Zresztą to pierwsze zawsze następuje za drugim. Panuje często
wśród nas przekonanie, nie tyłko wśród przełożonych, że każdy z nas
nadaje się do każdej pracy, i drugie - nie docenia się tego co nie przekłada
się na bezpośrednią działałność duszpasterską. Z pobieżnych obserwacji
wydaje mi się, że ju ż na studentacie więcej uznania znajduje brat
„zaangażowany duszpastersko", od takiego, który wołi się zamknąć w ceii
by, poczytać poważną książkę.
W podsumowaniu trzeba stwierdzić, że nie można traktować pracy
w parafiach, jako jakiegoś zajęcia drugiej kategorii, czy też zupełnie
odłegłego naszemu duchowi. Nasze nieangażowanie się w parafie nie może
być też pozorne, to znaczy nie możemy unikać podejmowania takiej pracy

tyłko po to, by zaraz potem uprawiać j ą jako „woini strzelcy", wybierając
z niej tyiko to co nam akurat odpowiada. Jednocześnie musimy pamiętać,
że po trosze nie nąjiepiej się do niej nadajemy, a ponadto są jeszcze inne
zadania, w których jako dominikanie możemy być bardziej operatywni od
księży diecezjainych i które w pisują się iepiej w wieiką tradycję naszego
zakonu. Trzeba jednak zaczynać nie od iikwidowania parafii, lecz od
dostrzegania innych poi pracy i przygotowania się do niej. O niektórych
możiiwych do podjęcia, a koniecznych jeśii chcemy zachować naszą
tożsamość dziedzinach naszej pracy wspomina O. Jakub; ich iista jest
ciągie otwarta, bo Kościół je st żywy i rodzą się w nim nowe potrzeby,
diatego nie będę jej zestawiać.
Trzeba jednak przypomnieć, że podstawowym naszym zadaniem
„wymyśionym" przez św. Dominika je st „wędrowne kaznodziejstwo" i to
nie byie jakie bo doktrynaine, czyii takie, które ma budzić wiarę i wprost
prowadzić do Boga. W arto tu zastanowić się nad przyczynami zaniku tak
żywego niegdyś ośrodka kaznodziejskiego. Nie widać by miała się pojawić
nowa faia rekoiekcjonistów i misjonarzy iudowych. Formą tego
wędrownego kaznodziejstwa jest praca na misjach, którą poiscy
dominikanie podjęii w różnych miejscach giobu. Tutaj tez jednak rodzi się
pytanie, czy nie traktujemy tego trochę jak prywatnej sprawy tych, którzy
zdecydowaii się wyjechać. Czy pamiętamy o nich w naszej codziennej
działainości w Poisce, tak jak dzieje się to w innych zakonach i jak było to
u nas, kiedy przed iaty nasi bracia podjęii misje w Chinach. Warto też
zapytać, czy naszej prowincji nie stać na prowadzenie na wysokim
poziomie szkoły średniej. Do takiej pracy w budowanym przez biskupa
katowickiego gimnazjum św. Jacka przygotowywało się tuż przed
wybuchem !! wojny poważnie, przez podjęcie odpowiednich studiów,
spore grono najmłodszych wówczas ojców.
Są też zadania, które jako dominikanie powinniśmy podejmować
w służbie dia zakonu czy całego Kościoła, z których istnienia iub wagi
zdajemy się nie zdawać sobie sprawy. Np. nasi bracia od pierwszych
pokoień pracowaii jako kapeiani (czyii w istocie urzędnicy) papiescy
i biskupi. Byii tacy, którzy służyli innym zakonom. Dziś znany przykład
takiego działania to óbecność O. M.-D. Phiiippe'a w Kongregacji św. Jana.
Nie była to służba tyiko na płaszczyźnie duchowej (spowiedź, rekołekcje),
aie także organizacyjnej. U nas prośba jednego z instytutów świeckich,
zresztą założonego i korzystającego staie z opieki duchowej dominikanów,
o pomoc na ich kapitułę generainej, spotkała się z odmową, gdyż nie jest to

działanie duszpasterskie. Cieszy fakt oddelegowania już dwóch ojców do
pracy w Commissio Leonina. Ale przeciwny przykład z mojej łączki mamy w prowincji siedmiu historyków, w tym czterech za darmo, bo
przyszli z tym wykształceniem do zakonu, z tego tylko jeden „pracował
w swoim zawodzie", gdy się rozchorował nie bardzo kto miał go zastąpić,
bo i w tej dziedzinie fachowiec to ten, który j ą uprawia, a nie ten, kto przed
trzydziestu czy nawet piętnastu laty ukończył odpowiednie studia.
Tymczasem w Instytucie Historycznym i Archiwum zakonu pracują
ojcowie z różnych prowincji, naszej zaś kwitnącej w powołania prowincji
na to nie stać. To przykład - podobne można mnożyć. Zresztą podobna
sytuacja istnieje nie od dziś i nie tylko w naszej prowincji. Podobno
generał naszego zakonu O.Suarez, tłumaczył wyjątkowe zaufanie
i sympatię papieża Piusa XI dla jezuitów bardzo prostą sprawą - kiedy
papież prosił o ludzi do jakiejś pracy, generał jezuitów nigdy nie
odmawiał, bo miał ich zawsze i to dobrze przygotowanych na podorędziu,
natomiast nasi generałowie odmawiali z powodu braku odpowiednich
ludzi.
Swoistą postacią myślenia pro parafialnego jest absolutyzowanie
bezpośredniej działalności duszpasterskiej. Tymczasem, by ona była
owocna potrzeba pracy niejako na zapleczu i tam też musimy czuć się
posłani. By jednak nikt z nas nie zapomniał o ostatecznym celu naszych
działań, jakim jest nie tylko zbawienie siebie, ale i innych, warto by każdy
młody kapłan na jakiś czas przynajmniej, został wrzucony w wir takiej
pracy. Jednocześnie byłbym za umożliwieniem w jeszcze większym
stopniu podjęcia przez każdego chętnego dalszych studiów i to na zasadzie
równych szans, bez uprzywilejowania niektórych, wybranych na
przyszłych
wykładowców.
Studium
powinno
planować
swoje
zapotrzebowanie na wykładowców, lecz także i w tej dziedzinie trzeba by
wprowadzić więcej „wolnego rynku" i konkurencji. Nie każdy nawet
z bardzo zdolnych braci kryje w sobie zadatki na naukowca. Wielu
wciągnie wir pracy apostolskiej, i nic w tym złego, że duszpasterz
akademicki, proboszcz czy katecheta będzie miał doktorat, wprost
przeciwnie, sam pożytek. Od tych zaś, którzy wybiorą prace naukową czy
też inna wymagającą dużego stopnia fachowości, trzeba będzie wymagać
by sami nie uciekali od niej pod pozorem duszpasterstwa, i przed takim
zaangażowaniem ich chronić.
Ps. A tak na marginesie: birety (doktorskie) były zawsze u dominikanów
w cenie i uważali je za bardzo twarzowe.

Obóz papieski
Marcin Lisak OP
Przedstawiam sprawozdanie z obozu naukowego, który odbył się we
wrześniu 1997 roku w Krosinku. Jego tematem było nauczanie Jana Pawła
II zawarte w trzech najważniejszych encyklikach: CeMfaHiwzis awnty,
FerimiM .sp/en&tr i Evange/iMiM v#ae oraz w liście apostolskim Tertio
/wi/ZeMnio an?veniente a także w homiliach i przemówieniach wygłoszonych
podczas piątej pielgrzymki do Polski. Tegoroczne spotkanie rozwinęło
tematykę pierwszego obozu, którego przebieg pokrótce opisuję.
Obóz papieski powoli staje się tradycją. Pierwszy, o podobnej tematyce,
odbył się rok wcześniej. Przed jego rozpoczęciem, uczestnicy mieli za
zadanie zapoznać się w czasie wakacji ze wszystkimi dwunastoma
encyklikami Jana Pawła II, aby potem je omówić w Krosinku. Sam obóz
koordynował i czuwał nad duchowym oraz naukowym wymiarem spotkań
ojciec Maciej Zięba. Każdego roboczego dnia odbywały się co najmniej
dwie dyskusje, na których ósemka „papistów" rozprawiała nad
poszczególnymi encyklikami. Wydaje mi się, iż już samo „przegryzienie
się" przez dwanaście tekstów Jana Pawła II było owocne, gdyż mogliśmy
dostrzec całościowy obraz jego nauczania oraz pewien /eitwotw, który
znajduje swe odbicie w każdym dokumencie. Można rzec, że jest nim
określona koncepcja człowieka. To podejście możemy scharakteryzować
jako antropocentryzm metodologiczny, który jest w pełni teocentryczny.
Podsumowując inauguracyjny obóz papieski wyróżniliśmy kilka
zasadniczych zagadnień przedstawionych w encyklikach. Określiliśmy je
w następujący sposób:
- człowiek jako droga Kościoła;
- relacja wolności i prawdy;
- chrystologia;
- kryzys cywilizacji.

Drugi obóz „papistów" podjął tematykę pierwszego spotkania.
W centrum zainteresowania znalazły się trzy wymienione na wstępie
encykliki. Tym razem poszerzyliśmy materiał rozważań o komentarze
o. W. Giertycha, M. N ovak'a, A. Paszewskiego, o. J. Salija, ks. A. Szostka,
ks. J. Tischnera, S. W ilkanowicza i o. M. Zięby. W czasie spotkań
skoncentrowaliśmy się głównie na poglądach tychże autorów, a nasze
dyskusje, oparte też na nauczaniu papieża, miały przede wszystkim wymiar
pastoralny.
Czytając komentarze do CenfaM/WMg
zatrzymaliśmy się przy
problemie
warunków dobrej demokracji, uczestniczenia chrześcijan
w życiu społecznym itp. Encyklika PerzfafM gp/eMć/or skłoniła nas do
rozmów o kształtowaniu sumienia ku dojrzałości, o posłuszeństwie
prawdzie, zagospodarowaniu wolności i głoszeniu Prawdy - Jezusa
Chrystusa. Omawiając problematykę
v%ae
szczególnie
zainteresowaliśmy się zagadnieniem antykoncepcji oraz cywilizacji opartej
na agnostycyzmie antropologicznym, materialistycznęj wizji człowieka
i wszechwładzy sukcesu.
W kręgu naszych rozważań, oprócz encyklik, znalazł się także list
7erńo MM/ZewiM? a<3fve7Henfe. Zastanawialiśmy się nad głównymi
przesłaniami tego tekstu, nad jego recepcją w Kościele i tym, do czego nas
samych wzywa. Idea Wielkiego Jubileuszu stanowi klucz hermeneutyczny
obecnego pontyfikatu. Strategicznym zadaniem jest dla Jana Pawła II
jedność chrześcijan, co wiąże się przede wszystkim z modlitwą,
nawróceniem i rachunkiem sumienia. Ważnym celem Jubileuszu
2000 Roku i wszystkich przygotowań jest „ożywienie wiary i świadectwa
chrześcijan" (n.42). W czasie naszych rozmów pojawiały się również
trudne pytania i ważne dla nas problemy: Czy cały list nie jest tylko
wyrazem idealizmu i romantycznej wizji jubileuszu? W jaki sposób wyjść
na współczesne areopagi? Czy my dominikanie mamy jakiś wspólny plan
duszpasterski? Czy może realizujemy tylko indywidualne, choć często
wartościowe, pomysły?
Ostatnim tematem naszych spotkań była refleksja nad V pielgrzymką
Biskupa Rzymu do Polski. Zwróciliśmy uwagę na przygotowania przed
przyjazdem papieża. Czytaliśmy ankietę Zna%M (503) oraz tekst
0 katolicyzmie „otwartym" o. J. A. Kłoczowskiego (Z nał 459). Lektura
przemówień papieskich skierowała natomiast naszą dyskusję na tematy:
życia społecznego (Legnica), wolności i prawdy (Wrocław, Poznań,
Kraków), roli edukacji w życiu narodu (Kraków), ponadpolitycznego
1 ponad ideologicznego wymiaru pielgrzymki.
Mogę stwierdzić

z pewnością, że zdołaliśmy ledwie dotknąć przesłania jakie skierował do
Polaków Następca Św. Piotra.
Tyle o tematyce obozu, przedstawię jeszcze w skrócie, jak przebiegała
praca. Liczba uczestników obozu wzrosła do trzynastu. Dzięki tem u każdy
z braci przygotowywał jed n ą sesję. Aby ułatwić dyskusję, dzieliliśmy się
na dwie grupy. Bardzo istotne było więc wieczorne, współne spotkanie obu
grup, które przeciągało się niekiedy do późnych godzin, kiedy mogłiśmy
skonfrontować, pod kierunkiem
ojca Macieja, nasze wnioski
i doświadczenia. Ważnym elementem obozu były także chwile czynnego
wypoczynku
(np. turniej
siatko-nogi),
odwiedziny
w klasztorze
poznańskim, inne wspólne spotkania, a przede wszystkim dobra oprawa
liturgiczna i duchowa.
Tegoroczny obóz był, moim zdaniem, owocny. Myślę, iż warto tę
dwuletnią
tradycję
kontynuować.
Zapraszam
wszystkich
do
współtworzenia krosinkowych spotkań i przygotowania programu dalszej
refleksji nad bogactwem papieskiej myśli. Potrzebujemy ciągle inspiracji
i nowych pomysłów.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim uczestnikom obozu,
organizatorom i dobroczyńcom, a szczególnie ojcu Maciejowi Ziębie za
obecność oraz wszelki wkład modlitwy i pracy. Dziękuję również braciom,
którzy pomogli w zredagowaniu tego skrótowego sprawozdania.

Kryzys cywilizacji ukazany
w encyklikach Jana Pawia II
Marcin Lisak OP

7eAs? fen yas? owocem pz'e/*wrzego ońozM popielatego,
w Ero^m^M wa wrza^wfM 7996 roAzi.

or7óy7 się

Dokonując przeglądu encyklik Jana Pawła II, warto zwrócić uwagę na
ważny temat, jakim jest opis i analiza kryzysu cywilizacji. Problematyka ta
pozwala Papieżowi łączyć teologiczne spojrzenie na świat z konkretami
ludzkich działań i ukazywać w ten sposób rzeczywistość grzechu i nieład
tkwiący w rozwoju cywilizacji. Autor nie ogranicza się jedynie do
wskazania istoty zła. W świetle rozumu oświeconego w iarą potrafi
odczytywać ludzką rzeczywistość wedle Bożych zamiarów. Pozwala to na
pokazanie recepty, dzięki której ludzkość, dotknięta kryzysem zmierzająca ku „kulturze śmierci", może dostrzec pierwiastki dobra, moc
„kultury życia i miłości". Dzięki ufności w Boga, i wierze w Ewonge/:'?
życ;'<3, możemy ogarniać Ziemię miłością.'
Postaram się przedstawić obraz kryzysu cywilizacji, jaki można
dostrzec w papieskich encyklikach. Uważam, iż lektura wszystkich
dwunastu encyklik pomaga w zrozumieniu pewnej całościowej wizji tego
zagadnienia, a przy tym łepięj oddaje jedność nauczania Jana Pawła II.
W pierwszej swojej encyklice, Ee<%emp?or /zowuMM, Papież rozpatruje,
zresztą odwołując się do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie
współczesnym - GoutRu/M et gpe.s, probłem postępu cywiłizacji i zastanawia
się nad jego pełną oceną. Dostrzega łiczne niebezpieczeństwa i pyta
' Por. Enc. Eyonge/H/m v#ae, !00.

o prawdziwe jego
oblicze.
Świat dotknięty jest zagrożeniami
ekologicznymi, odnawianiem się i eskalacją konfliktów zbrojnych,
perspektywą nuklearnej zagłady, brakuje poszanowania życia nie
narodzonych. Choć postęp, szczególnie techniki, można łatwo zauważyć, to
świat nadal ,^'ęczy i wzafyc/a? w M/acA rodzenia" (Rz 8 ,2 2 )/ Człowiek żyje
w lęku, dotyka go dramat niepewności. Kultura i cywilizacja, obok
pewnego dobra, niosą lęk i zdają się zagrażać człowiekowi obróceniem się
przeciwko niemu. Papież pyta, czy aby ów postęp czyni ziemię „bardziej
ludzką"/ Postęp łączy się jednocześnie z zagrożeniem. Należy pilnie
śledzić procesy rozwoju i być świadomym niebezpieczeństwa
powodującego u ludzi zagubienie człow ieczeństw a/ U korzenia takiej
sytuacji leży „cywi/zzac/a a ^ra/?/M czyy?o MiafeWa/Mfyczny/M..., która
...ocMa/e cz/owze%a w /a%% [materialistyczną] MŻewo/ę"/ Jan Paweł II
apeluje o odpowiedzialność i przypomina o ogromie krzywd i niedoli, jakie
spotkały człowieka w obecnym stuleciu/
Encyklika Divay wi /MMerzcarcKa przedstawia podobny obraz świata.
Papież nie używa jeszcze słowa „kryzys", ale podkreśla rosnące
niebezpieczeństwa. Przeobrażenia świata niosące nadzieję na lepszą
przyszłość istnieją wraz z zagrożeniami sięgającymi dalej niż kiedykolwiek
w cześniej/ Encyklika przypomina o rosnącym lęku, prymacie rzeczy nad
osobą, środkach przymusu ujarzmiających człowieka. U podstaw tych
komponentów
kultury
leżą jakieś
złe
produkty
cywilizacji
materialistycznęj/ Obecne na świecie głód i nędza, stanowią wyrzut dla
żyjących w dostatku i zasobności. Papież przedstawia przyczyny
pogłębiającego się niepokoju pisząc, że : ,^Vą/wzć/aczz!zę/ Mfnzę/e yaAay
g/ę/?o%a wa<%3, a/ńo raczę/ ca/y zc^pd/ wa<% ca/y wcc/zazzzzw wać//ńyy,
M/?36%yfaw wjpa/czc^^ę/ eAoMOTwa, M /7o<%y?aw ca/ę/ cywz/zzac/z
/nafcr/a/nę/..
Czasami następuje wypaczenie programów zakładających
u podstaw sprawiedliwość. Dochodzi do upadku ludzkiej moralności,
permisywizmu moralnego, kryzysu prawdy i odpowiedzialności, zatraca się
rzeczywistość dobra wspólnego, a człowiek traktowany jest w utylitarny

" Por. Enc Re^empłar
' Por. łamże, 15.
** Por. łamże, 16.

8.

^łamże.
^ Por. łamże, 17.
Por. Enc. D;vej m młjerłcor^ła, 2.
^ Por. łamże, 11.
^ ? amże, 11.

sposób. Społeczeństwo dotknięte jest dehumanizacją, desakralizacją,
można wręcz mówić o dekadencji.^
Encyklika ZańoreTM
podejmuje temat zagrożenia wartości
i godności pracy ludzkiej, ukazuje konflikt między światem kapitału
a światem pracy." Papież dopatruje się błędu ekonomizmu - wyłącznie
ekonomiczny ceł działań, oraz błędu materializmu - negacja sfery
duchowej, transcendentnej." Apeluje o rozwiązywanie problemów
dotykających cywilizację: bezrobocia, niesprawiedliwości płacowej,
niedoceniania roli kobiety i macierzyństwa,
nikłych świadczeń
społecznych."
W encyklice DoMHMMTM e?
ukazana jest - w przestrzeni
wiary w Ducha Świętego, który przekonuje świat o grzechu - optyka zła
umiejscowionego w sercu człowieka. Właśnie z ludzkiego serca płynie całe
dobro i zło cywilizacji. Groźne wydaje się unikanie nazywania grzechu po
imieniu, bądź absolutyzacja swego sumienia, które wprowadzają nieład
w życie społeczne. Bilans postępu okazuje się w alką między dobrem
i złem, światłem i ciem nością." Ten opis uzupełnia wyraźne ju ż wskazanie
na „znaki i sygnały śm ierci"." System myślowy materializmu zawiera
w sobie akceptację śmierci, redukuje człowieka do zniszczalnego ciała
i stwierdza, iż jest on bytem skierowanym ku śmierci jako definitywnemu
kresowi. M nożą się na horyzoncie naszej epoki częste znaki śmierci:
aborcja, wojny, obszary nędzy i głodu, groźba konfliktu nuklearnego,
terroryzm. Są to wyraźne, i coraz mocniejszymi słowami określane przez
Jana Pawła II, znamiona kryzysu cyw ilizacji."
Zasadniczy wątek encykliki
re; gocMi/ay stanowi zagadnienie
prawdziwego, całościowego rozwoju każdego człowieka i zbiorowości
ludzkiej. Papież, rysując panoramę współczesnego świata, dostrzega braki
i załamania rozwoju. Ludzi drążą problemy analfabetyzmu, ucisku
ekonomicznego, braku suwerenności i pozbawiania podmiotowości."
Niedorozwój niektórych obszarów przejawia się w nędzy, bezdomności,
bezrobociu, zadłużeniu międzynarodowym, kryzysie politycznym
Por. łamże, 12.
" Por. Enc. Zadorem axercefM, 11.
Por. famże, 13.
Por. famże, 1 8 -1 9 .
'* Por. Enc. Dominam e/ ww/łcanfem, 44; por. Sobór Watykański H, Konst. duszpasterska o Kościele w
świecie współczesnym, Gaa^iw ef gpas, 13.
Enc. DoMMMMM! ef v/v//?canfefM, 57.
Por. famźe.
Por. Enc.
rei socia/M, 15.

spowodowanym „zim ną wojną".'^ Prawdziwy rozwój wymaga solidarności
i wolności, uwzględniania rozmywanej płaszczyzny porządku dobra i zła,
wówczas może rozwijać się, opisywana przez Pawła VI, „cywilizacja
miłości".'" W dalszej analizie przyczyn zła Jan Paweł 11 wskazuje na dwie
ktuczowe: wyłączną żądzę zysku oraz pragnienie w ładzy/" Papież wzywa
wszystkich do podjęcia wyzwania końca drugiego tysiąclecia, szczególnie
dlatego, iż poważne niebezpieczeństwa: kryzysu ekonomicznego, totalnej
wojny bez zwycięzców i bez zwyciężonych, zagrażają całemu św ia tu /'
mŁMio, choć mniej przywołuje obraz kryzysu cywilizacji,
to zawiera jednak wzmianki typowe dla całości opisywanego zagadnienia.
Papież stwierdza, że „HćMze czasy sq cfraTMatyczMe i zarazem
/ascyMM/qce..."/^ Zaniepokojenie budzi zbytnie zabieganie o dobrobyt
materialny, konsumizm, ale nadzieją napawa coraz powszechniejsze
poszukiwanie sensu istnienia, chęć ludzi do kontemplacji i modlitwy.
Można przyjąć, że kolejne encykliki: CeMłesHMHS annas, Perńańs
sp/en&v i Evangeń'MW vńae stanowią ukoronowanie nauczania wszystkich
papieskich encyklik. Przedstawiają wyraźnie kryzys naszej cywilizacji,
a jednocześnie wskazują na źródła i szanse jego przezwyciężenia przez
miłość.
Przewodnim wątkiem CentesńMMS anfms jest ukazanie poprawnej
koncepcji osoby na tle całości życia ludzkiego. Dzięki temu możemy
poznać błędy jakie nękają cywilizację. Jan Paweł II dostrzega zło jakie
niesie ustrój socjalistyczny. Za podstawowy błąd socjalizmu uznaje
wadliwą koncepcję osoby, negację transcendentnej godności człowieka,
odrzucenie jego podmiotowości społecznej i inicjatywy/^ Papież dopatruje
się błędów również w dziedzinie społeczno-gospodarczej na Zachodzie.
Polegają one na fałszywej koncepcji wolności oderwanej od posłuszeństwa
prawdzie i prawom innych ludzi. Zbytnie nastawienie na sukces w sferze
ekonomii prowadzi do konsumizmu i redukcji sfery ducha, gdzie wkrada
się ateizm/"* Dużym zagrożeniem jest kryzys sumienia, które jest
marginalizowane. Może to prowadzić do odrodzenia się totalitaryzmów,
zwycięstwa „wartości" utylitarnych i hedonistycznych, a także

'' Por. łomże, )8 - 20.
Por. /amźe, 33.
2° Por. famźe, 37.
^ Por. /am źe, 47.
^ Enc.
m m no, 38.
^ Por. Enc. CeMfaMmM? auwM.?, 13.
Por. /o w ić , 17, 19, 24.

do radykalizacji fundamentalizmów religijnych/^ Kościół docenia
pozytywną rolę zysku, ałe równocześnie przestrzega przed absolutyzacją
jego znaczenia w gospodarce, gdyż stwarza to groźbę wytworzenia się
wyłącznie konsumpcyjnych styłów życia nastawienia na czerpanie
przyjemności/" Szansę dła obrony cywilizacji stanowi rodzina, będąca
„sanktuarium życia" i ośrodkiem „kultury życia" przeciwko „kulturze
śmierci". Receptą na liczne zagrożenia jest przede wszystkim
bezinteresowny dar z siebie/^ Papież porusza też sprawę kryzysu państwa.
Szczególnym niebezpieczeństwem w tej sferze jest negacja obiektywnej
prawdy. Dziś często obserwujemy wypaczanie prawdy i wolności
i dychotomię między nimi. Bez transcendentnej i absolutnej prawdy rodzą
się totalitarne systemy, trium f siły, samowola zamiast rządów prawa,
wreszcie zagubiona jest poprawna koncepcja osoby ludzkiej. Dzięki
prawdzie możemy uniknąć szeroko obecnego w kulturze agnostycyzmu
i sceptycyzmu. Jan Paweł II przestrzega, iż demokracja nie uznająca
prawych wartości może łatwo przerodzić się w skryty totalitaryzm/^
Poważnym kryzysem jaki nas dotyka jest również wzrost tragicznych
dysproporcji między biednymi i bogatymi krajami, a także zagrożenia
ekologiczne/" Tak wygląda cywilizacja, na której widnieją poważne,
zagrażające trwałości, rysy.
.splendor dopełnia tego obrazu odwołując się przede wszystkim
do zagadnień natury moralnej. Programem encykliki jest omówienie
fundamentów nauczania teologii moralnej. W ynika to z naglącej potrzeby,
którą jest kryzys rozumienia problematyki moralności i tradycyjnego
nauczania Kościoła. Ów proces m a szczególne znaczenie dla Kościoła jak
i całej społeczności ludzkiej. W oczach Papieża u podstaw zagrożenia leżą:
absolutyzacja
wolności,
która
przeciwstawiana jest
prawdzie,
autonomizacja i subiektywizacja sumienia, negacja wartości praw dy/"
Znajduje to odbicie w szerzących się formach niesprawiedliwości
społecznej i gospodarczej, korupcji politycznej, znieważaniu praw
ludzkich/' Dzisiejsze postawy polityczne stwarzają niebezpieczeństwo
usunięcia podstawowych praw człowieka, wchłonięcia przez politykę sfery
religijności, realna jest „...groźńa
się demcRrac/i
^
^
^
^
^
^

Por.
Por.
Por.
Por.
Por.
Por.
Por

famźe, 29.
famźe, 3 5 - 3 6 .
/amże, 39.
łamże, 46 - 47.
łamże, 61, 37.
Enc. PerłfafM óp/em/or, 3 2 - 3 3 .
łamże, 98.

z
etycznym, htóyy pozhow/a życ;'g .s/70/cczwo.śa; cywf/wę/
trwałego /wora/wego ^ww^tw Oćfw;M;'ew;'a...
Najwyraźniej o kryzysie cywilizacji Jan Paweł II pisze w encyklice
Evawge/iiww vńae. Papież używa najmocniejszych słów na określenie stanu
dzisiejszego świata i kierunku, w którym ludzkość zmierza. Opis sytuacji
w jakiej świat się znajduje oraz diagnoza są szczególnie wymowne
i przejmujące. Zdaniem Papieża coraz bardziej niebezpieczne stają się
zagrożenia życia ludzi i narodów. Do wcześniejszego stanu rzeczy: nędzy,
głodu, chorób endemicznych, przemocy i wojny dołączają się nowe plagi.
Należą do nich między innymi: ludobójstwo, spędzanie płodu, eutanazja,
dobrowolne samobójstwo, tortury i przymus, prostytucja, handel kobietami
i młodzieżą, uwłaczające ludzkiej godności traktowanie pracy i wiele
innych. Jan Paweł II stanowczo potępia takie czyny i określa mianem
hańby, która zakaża cywilizację.^ Szczególnie tragiczny jest nowy proces
polegający na usprawiedliwianiu wielu przestępstw przez opinię publiczną
z racji absolutyzacji indywidualnej wolności. Jest to dramatyczne
wypaczanie prawodawstwa i wszelkich obiektywnych wartości/'* Ogrom
zagrożeń wydaje się bardzo duży. Autor przypomina jeszcze
0 niesprawiedliwym podziale zasobów ziemi, handlu bronią i narkotykami,
naruszaniu równowagi ekologicznej i szkodliwych wzorcach zachowań
w dziedzinie płciowości. Dodaje, iż „...wie -sytMÓń
jpeJwą/ /iyry
różworahich zagrożeń życia /adżAJegc, iaA wieie yawwych i M%yyiyc% /brw
przybiera/a owe w waszych czasach".^ Podstaw ą tego kryzysu, który przez
niesienie zagrożenia cywilizacji wymierzony jest nie przeciw czemuś
abstrakcyjnemu, ale przeciw życiu ludzkiemu i jego godności, jest
sceptycyzm i relatywizm, które niweczą kulturę i prowadzą do zatracenia
sensu życia. Stajemy wobec „struktur grzechu", które przejawiają się jako
znaki „kultury śmierci", wobec kultury o głównym wyznaczniku sukcesie/^ W kolejnych rozdziałach Papież głębiej zastanawia się nad
mentalnością proaborcyjną,
przedmiotowym
podejściem
techniki
1medycyny do człowieka, pokusą eliminacji problemu cierpienia,
wypaczonym sposobem rozwiązywania problemów demograficznych,
a także relatywizmem, rolą siły na poziomie państwowym, atomizacją

Patrz tamże, 101.
^ Por. Enc. A'vaMge//MM? v;7ae. 3.
^ Por. famże, 4.

^famźe, 10.
Por. /amźe, 1 1 - 1 2 .

życia społecznego.^ U korzeni zmagania między „kulturą życia" a „kulturą
śmierci" leży również fałszywa koncepcja wolności i nieprawdziwa
dychotomia prawdy i wolności; u sedna teologicznej diagnozy tkwi
„og/aA/ewZe wraż/Zwogc/ na JPoga Z cz/owZeAa".^ Jeszcze jedną, wartą
podkreślenia, oznaką kryzysu stanowi proces degradacji prawa
stanowionego.
Upowszechnia
się
pogląd
o
podporządkowaniu
prawodawstwa wedle przekonań większości - szczególnie w kwestii
uregulowań dotyczących ochrony życia nie narodzonych dzieci - nie licząc
się z moralnymi, rozumowymi podstawami prawa cywilnego. Relatywizm
moralny prowadzi do poważnych zaburzeń między prawem cywilnym
a moralnym prawem naturalnym .^ Zapomina się o podstawach
prawodawstwa, o których Papież poucza cytując św. Tomasza: <
jprzez /z%źzZ o (y/e ma moc jprawa, o Z/a wyp/ywa
z praw a nafMra/Mego. Jag/Z nafam/ag? pać/ jaA/mg wzg/ęafem gprzea/w/a g/ę
prawM na/Mra/nemM, ^Zayagfyaż prawem, a/e wypaeze/7/em p raw a > .^
Temu smutnemu i budzącemu lęk obrazowi kryzysu cywilizacji Jan
Paweł II przeciwstawia, pragnąc przezwyciężać zagrożenia, objawioną
przez Jezusa Chrystusa Ewange/Zę życZa. To dobro my chrześcijanie
powinniśmy przekazywać całemu światu. Papież przedstawia jak
realizować misję „ludu życia", jak odnawiać ludzką społeczność.
W encyklice nie brakuje też spostrzeżeń pozytywnych zjawisk"" a jej
pierwsza część kończy się apelem, by wobec dramatycznego zmagania
dobra ze złem zaangażować się i walczyć po stronie dobra - „kultury
życia".^ Ale to zagadnienie nie jest ju ż tematem mojego opracowania.
Pozostałe encykliki, pominięte przeze mnie, nie przedstawiają wyraźnie
problematyki kryzysu cywilizacyjnego.
Stanowią jednak
dobre
uzupełnienie i osadzenie na tle całego papieskiego nauczania.
Podsumowując zawartość encyklik Jana Pawła II pod kątem ukazanego
w nich kryzysu cywilizacji, zauważam dość bogaty opis świata nękanego
licznymi zagrożeniami. Dostrzegam, iż w aspekcie chronologicznym
proces kryzysu nasila się, a wraz z nim ulega poszerzeniu i nasileniu
ostrość i trafność sformułowań opisujących czynniki zagrażające ludzkości.
^ Por. rawźc, 1 3 -2 0 .

^ yiawiźe, 21.
^ Por. famźe, 68 - 72.
72: cytat z gnwwa TTteo/ogiae 1-11, q. 95, a. 2. Akwinata cytuje św. Augustyna: < M w
wdefMr c ^ c /ex, %Mae Htyfa n o n >, D c
ar^tYno, 1,5,11: PT, 32, 1227.
" Por. famie, 26 - 27.
^ Por. famie, 28.

Pierwsze encykliki: J?e6few%?or Ao/wiMM, D:ve^ m wAsericorJ;'^, Łaóorgw
g%grcen^ zwracają uwagę na pewne zagrożenia, budzące się niepokoje,
mówią o niebezpieczeństwie, konfliktach społecznych ^ symptomy kryzysu
są jeszcze niedookreślone. Również analiza przyczyn niepokoju jest dość
mglista. Papież wskazuje na materializm, pisze o jakiejś ukrytej, głębokiej
wadzie, błędzie ekonomizmu.
Kolejne encykliki wyraźniej opisują świat, który wydaje się coraz
bardziej zdążać w złą stronę. Dominnm et twi/icawtew mówi o wyraźnych
„znakach i sygnałach śmierci". U podstaw zagrożeń Papież umieszcza:
głęboką przyczynę w ludzkim sercu, grzech, materialistyczną redukcję
człowieka do cielesnego istnienia, do materii. <Só//łc:ń%&) rei -yocńz/M
wykazuje poważne załamania i błędy w procesie rozwoju ludzkości
i podkreśla trudne wyzwanie końca drugiego tysiąclecia. Jako przyczyny
wyróżnia: wyłączną żądzę zysku i pragnienie władzy.
Encykliki: CenfayńMMS aHHMS,
.sp/enJor i Ev<3Mge/iM?M
najpełniej podejmują temat kryzysu i sięgają zarazem do samych korzeni
tego stanu. CeMfaM?MMS
piętnuje negację prawdy, hedonizm,
agnostycyzm, ogromne i pogłębiające się dysproporcje w posiadaniu
środków do życia, a przede wszystkim leżącą u podstaw błędów - np.
socjalizmu czy ekonomii nastawionej wyłącznie na sukces i zysk fałszywą koncepcję osoby ludzkiej. Jako przeciwwaga wskazana jest
rodzina, będąca „sanktuarium życia". PeWtafM .sp/eM&w podejmuje
problem dotykający samej głębi rodzącego się zła, problem kryzysu
prawdy i oderwanej od niej, wypaczonej wolności. Problemy kreowane
przez człowieka relatywizują całą szeroko pojmowaną kulturę i zagrażają
kontaktowi z rzeczywistością transcendentną. Evange/H#M v#ae stanowi
uwieńczenie smutnych refleksji nad współczesnym światem. Encyklika
wylicza ogrom zła na świecie, wskazuje na zatrważający rozwój kultury
wymierzonej przeciw życiu ludzkiemu i godności osoby. Jan Paweł II
potępia zło, które określa jako: „struktury grzechu", „kulturę śmierci",
opisuje „dramatyczne zmaganie dobra ze złem". Określa również źródła
procesów zagrażających człowiekowi. N ależą do nich: absolutyzacja
sukcesu - główny wyznacznik kultury śmierci; sceptycyzm i relatywizm;
kryzys wolności oderwanej od odpowiedzialności i prawdy; wewnętrzne
zakłamanie; a na płaszczyźnie wiary - osłabienie wrażliwości na Boga
i ludzi.
Dostrzegany w encyklikach obraz kryzysu cywilizacji wskazuje na silne
zagrożenie podstaw ludzkiej egzystencji, które człowiek sam sobie gotuje.
Warte podkreślenia wydaje się całościowe ujmowanie świata i procesów

w nim zachodzących dokonane przez autora. Jest to próba wyrwania się
z nurtu myślenia przyjmującego, że takie holistyczne przedstawienia są
niemożliwe, nieadekwatne i niewystarczające do opisania ogromnej
różnorodności świata. Papież próbuje jednak ująć całą cywilizację, by
wskazać, iż kryzys dotyka bardzo wielu poziomów i wielu miejsc. Jan
Paweł II, przestrzegając nas wszystkich, wskazuje również na szanse
przezwyciężenia tegoż kryzysu i wyraża swą nadzieję, iż z Bożą pom ocą
uchronimy się przed katastrofą.
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