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Andrzej Mencwel

Dzieło w cieniu
Kiedy właściwie ukazała się Świadomość religijna i więź kościelna? Pytanie
może wydawać się zbędne, skoro wydawane wtedy książki w odróżnieniu od
dzisiejszych mają zazwyczaj dokładne metryczki wydawnicze. Na ostatniej
kartce dzieła Leszka Kołakowskiego czytam: „ Oddano do składania w marcu
1964 r. Podpisano do druku w styczniu 1965 r. Druk ukończono w lutym
1965 r.” 1 Fakty tak stwierdzone nie budzą wątpliwości, zadumę natomiast
powoduje czas składania - prawie rok. Z mgieł pamięci zaraz wyłaniają się
kaszty z szeregami czcionek, masywne ołowiane kolumny, skrzypiące przekład
nie linotypów i pochylone nad nimi sylwetki „towarzyszy sztuki drukarskiej” .
Cały ten, trochę artystyczny i trochę alchemiczny świat drukarskiego rękodzie
ła, który z niewielkimi doprawdy zmianami przetrwał pół tysiąclecia, od połowy
wieku X V do połowy wieku XX. Dopiero teraz, na naszych oczach i z naszym
udziałem, położyła mu kres i zepchnęła do muzeum rewolucja informatyczna ze
swoimi komputerami, skanerami i laserami. Jeśli więc idzie o dzieło Kołakow
skiego rzecz dzieje się nie tylko w epoce stalinizmu, sowietyzmu czy totalizmu
(naprawdę w Polsce jest to czas „naszej, małej stabilizacji” i wszystkie te groźne
nazwy wydają się wobec niej cokolwiek naciągnięte), dzieje się także w epoce
manufaktury. U nas jeszcze żywej i trwającej odpowiednio dłużej.
Manufaktura drukarska jest wówczas spleciona nie tylko z cenzurą prewen
cyjną, ale i z reglamentacją wydawniczą, dlatego pedantyczne adnotacje tej
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metryczki trzeba przyjmować sceptycznie. Z cyfry relatywnie wysokiego („2800
-f 200 egz.” ) nakładu nie wynika bynajmniej, że cały ten nakład był rozpo
wszechniany. Znaczna jego część mogła bowiem pozostać w magazynach albo
nawet bezpośrednio pójść „na przemiał” . Książki wtedy do druku mogła nie
dopuścić cenzura, można było już po cenzurze, ale na skutek wyższej interwencji
politycznej, rozsypać jej skład, można było wreszcie ograniczać rozpowszech
nianie książki już wydrukowanej albo też niszczyć nakład. Przypadki każdego
rodzaju się wówczas zdarzały i choć decyzje były tajne, to skutki szybko stawały
się jawne dając początek kulturalnym legendom. Świadomość religijna i więź
kościelna przeszła przez cenzurę, skład jej nie został rozsypany, nakład wy
drukowano i dopuszczono do rozpowszechniania. Kiedy jednak naprawdę
znalazła się w księgarniach, tego nie wiem. Z informacji, że druk ukończono
w lutym 1965 roku, wiedza taka nie wynika, droga z drukarni do księgarni była
wówczas długa, a bywała też kręta. Jej przebycie mogło trwać od kilku miesięcy
do kilku lat, a pół roku było pewną normą. Jestem prawie pewien, że
studiowałem pracę Kołakowskiego latem 1965 roku, a pierwsze nad nią
publiczne debaty odbyły się jesienią tegoż roku. Było to już po dyskusjach nad
książkami Andrzeja Walickiego (W kręgu konserwatywnej utopii, „druk ukoń
czono w sierpniu 1964 r.” ), Bronisława Baczki (Rousseau, samotność i wspólno
ta, „druk ukończono w październiku 1964” ), a splotło się z wydaniem
Kontrrewolucyjnych paradoksów Jerzego Szackiego („druk ukończono we wrze
śniu 1965” ).
Świadomość religijna i więź kościelna zjawiała się więc w pewnej konstelacji
i była tej konstelacji gwiazdą przewodnią. Każde ze wskazanych powyżej dzieł
miało swoją własną nośność i każdy z autorów swój własny rysopis, ale
Kołakowskiego otaczała pewna legenda, a w jego dziele zwracała uwagę nie
tylko oryginalność humanistycznej interpretacji, ale także wyszukana osob
liwość pisarstwa. Sam jego przedmiot był zresztą wówczas dość niezwykły i miał
znamię intelektualnego wyzwania. Świadomość religijna w ogóle nie znaj
dowała się wówczas w centrum naszej uwagi, a kwestia więzi kościelnej była, jak
wolno sądzić, dość oddalona. Nasza problematyka była wówczas inną prob
lematyką i nie przypominam sobie ani jednej nie tylko dyskusji, ale nawet
rozmowy, w której religia zjawiałaby się jako przeżycie, a nie jako przedmiot,
a zagadnienia jakiejkolwiek przynależności nie były właściwie rozważane.
Z drugiej też strony trzeba zaznaczyć, że nie byliśmy ateistami, nie spotykało się
tu fanatycznych wolnomyślicieli, zajętych wyłącznie zwalczaniem „ciemnoty
i zabobonu” , a w religii widzących osławione „opium dla ludu” . Ten laicki, ale
zarazem kulturowy, a nie ideowy stosunek do religii zasadniczo różnił nastrój
moich lat uniwersyteckich od lat szkolnych (zdałem maturę w 1957 roku),
w których natrętnie dudniła ateistyczna retoryka i zjawiali się też fanatycy,
równie wiele szkody czyniący sami sobie co otoczeniu. Ale co właściwie mogły
nas obchodzić „studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym siedemnastego
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wieku” , jak oznajmiał podtytuł dzieła Kołakowskiego? I to chrześcijaństwa
reformacyjnego, więc obcego naszej własnej tradycji, a ponadto chrześcijaństwa
jakoś marginalnego, bo związanego z tą faią reformacji, jaka nie pozostawiła
trwałych skutków? Jakież to pragnienia, potrzeby albo i wmówienia własne
mogły nas skłaniać do studiowania historii remonstrantów, mistyki irenicznej,
chiliazmu kokcejańskiego, molinizmu czy voecjanizmu? Już same nazwy po
szczególnych herezji, doktryn czy sekt brzmiały tak egzotycznie jak nazwy
plemion amazońskich opisywanych w równie wówczas głośnym Smutku tropi
ków1. Ale to dzieło Kołakowskiego było nam wówczas bliższe niż dzieło
Levi-Straussa. A ja sam wciągałem się w nie z zaciekłym doprawdy uporem.
Muszę wytłumaczyć się ze zmienności podmiotów tej narracji. Mówiąc
„my” mam na myśli tych, którzy byli wówczas studentami czy doktorantami,
czasem tylko słuchaczami uczonych tworzących „warszawska szkołę histo
ryków idei” , którzy zatem należeli do jej kręgu, będąc czynnymi uczestnikami
seminariów oraz przysięgłymi czytelnikami książek. Przynależność ta zresztą
była poświadczana zaproszeniami do udziału w specjalnych sympozjach i deba
tach oraz publikacjami na łamach prasy kulturalnej i naukowej dotyczącymi
nierzadko dzieł koryfeuszy szkoły. Jeszcze ważniejsze było następnie świadome
podejmowanie zadań badawczych wyrastających ze wspólnego horyzontu
problemowego oraz kontynuacja, weryfikacja i krytyka postaw poznawczych.
Jak każdemu znamiennemu zjawisku historycznemu, tak i tej szkole warszaw
skiej towarzyszy pewna legenda, w legendzie tej upowszechnianej raczej przez
akolitów niż uczestników, znamiona obyczajowe wyraźnie przeważają nad
intelektualnymi. Całkiem niedawno czytałem w popularnej gazecie, że to w tym
kręgu zjawiały się najpiękniejsze dziewczęta i najzdolniejsi chłopcy. Jednym
z głównych ośrodków krystalizacyjnych szkoły było uniwersyteckie seminarium
Bronisława Baczki i nic nie ujmując jego pięknym uczestniczkom widzę tam
głównie brzydkich chłopców, złośliwie nazywanych „baczkoidami” . Z drugiej
zaś strony wolno sądzić, że zdolni byli wszyscy, ale po latach widać, że swoją
pracę wykonali, na przykład, Stanisław Borzym, Marcin Król, Bronisław
Łagowski, Edmund Mokrzycki, Marek Siemek, Małgorzata Szpakowska,
a wielu innym pozostały tylko zdolności. Wskazując ten krąg wskazuję pewne
zjawisko rzeczywiste, lecz minione, bo dziś kręgu takiego nie ma, a sylwetki
poszczególne są coraz mocniej wyodrębione. Używam więc zaimka zbiorowego
o tyle tylko, o ile dla przywołania tego, co minione, jest to nieodzowne.
Wypowiadam się natomiast we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
Dzieło Kołakowskiego pociągało najpierw jako dzieło pisarskie. Jego
przedmiot własny wydawał mi się naprawdę egzotyczny i z trudem pojmowałem
jego znaczenie. Tuż obok cała ekipa uczonych ze Zbigniewem Ogonowskim,
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Lechem Szczuckim i Januszem Tazbirem odczytywała na nowo sensy polskiej
reformacji, a socynianizm czyniła ważnym ogniwem ówczesnej europejskiej
kultury umysłowej. Z punktu widzenia historii kultury polskiej ważność tej
pracy była oczywista. Jej sens pojmowałem w lot, choć epoka i problematyka
były mi dalekie. Na marginesach książki Kołakowskiego, w zarysach tła,
biograficznych wtrętach albo tylko przypisach dość nawet często pojawiali się
bracia polscy czy też socynianie - a to kogoś z bohaterów myśli ich inspirowały,
a to kogoś zaproszono do Rakowa - ale nikt przecież nie sądził, że mamy do
czynienia z załącznikiem do historii reformacji w Polsce. Dzieło Kołakowskiego
było dziełem samym w sobie, a jego rozmach oszałamiał. Nie używam tego
określenia lekkomyślnie, lecz rozmyślnie. Przez oszołomienie rozumiem tutaj
nie ślepe szaleństwo, lecz jasny podziw dla pisarstwa autora. Gigantyczna
panorama całej epoki duchowej, w swobodnie snutych odniesieniach sięgająca
do fundamentów chrześcijaństwa i wszelkich, jak początkowo przyjmowałem,
wierzeń religijnych, zalecała się czytelnikowi, niespotykaną w dziełach nauko
wych polifonią środków stylistycznych. Wydawało się to jakąś żywiołową
erupcją mocy twórczych, wziętych w karby przejrzystej wieloplanowej kom
pozycji, w której dziejowe losy wielkich - jak reformacja i kontrreformacja
- i małych - jak remonstranci, menonici, kolegianci - przedsięwzięć religijnych,
stawały się opowieścią o nieuchronnie dramatycznej i paradoksalnej naturze
bytu ludzkiego. Rozważania o regułach interpretacji humanistycznej, portrety
intelektualne i analizy doktrynalne, rysopisy biograficzne i empatie mistyczne,
przypisy faktyczne i noty ironiczne pojawiały się w tutaj jak refleksje, epizody,
dygresje, anegdoty i maksymy w opowieści epickiej. Wydawało się, że to
jakiegoś innego Józefa i jego braci mamy przed sobą. Jeśli nie gatunek, to
chociaż objętość uzasadniały to zestawienie.
Byłem jednak przekonany, że jest to utwór epicki i taką uwagę przed
stawiłem podczas dyskusji w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Narrator,
podmiot opowieści czy też może najprościej - autor, wchodził tutaj w złożoną,
zmienną, falującą relację z podmiotami akcji (czy też wielowątkowej fabuły) i ta
relacja, słyszalna we wszystkich gamach tonacji pisarskiej rozstrzygała, moim
zdaniem, o sensie tego dzieła. W kontekście tamtej dyskusji, w której domino
wały głosy znawców religii i filozofii, była to uwaga uboczna i wstępnie tylko
uzasadniona. Nie przypuszczam nawet, żeby ktoś jeszcze poza mną ją pamiętał.
Przypominam ją dlatego, że więcej znaczeń kryje się poza nią niż w niej samej.
To, co nie wypowiedziane, mówi bowiem, że pisarstwo historyczne Leszka
Kołakowskiego była dla mnie bardziej pisarstwem niż jego utwory literackie.
Mówi też, że oczekiwania wobec tego pisarstwa były większe niż wobec
literatury współczesnej, z czego wynika, że literatura ta sprawiała mi zawód.
Jeśli kwestia pierwsza jest dość prosta do uzasadnienia, kwestia druga wymaga
rozwinięcia. Bawiliśmy się i owszem żartami literackimi autora Rozmów
z diabłem, których pierwsza edycja nastąpiła zaraz po wydaniu Świadomości
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religijnej i więzi kościelnej („druk ukończono we wrześniu 1965 r.” ). Ale
wcześniej niektóre z nich były drukowane w Twórczości, jak próby dramatyczne
w Dialogu. Do dziś pamiętam, jak mój współmieszkaniec, z powołania filozof
a z postury doktor Luter jak żywy, grzmiał donośnie: „Jest ci w nas korzeń
piekła, et est radix inferni in nobis” . Pamiętam też dobrze obłudną słodycz
postaci księdza Jensena kreowanej przez Jana Matyjaszkiewicza, na małej scenie
Ateneum3. Podobnie jednak jak wybitny aktor, tak i mój ówczesny przyjaciel
dociągali parodystyczne intencje autora do ich granicy stylistycznej. A tu słuch
nie mylił - to były tylko „beletrystyczne” obrazki. System księdza Jensena albo
wejście i wyjście było ilustracją do Kapłana i błazna, a nie odwrotnie. Podobnie
Demon i płeć był tylko załącznikiem do odpowiedniego rozdziału dzieła
głównego: Jean- Joseph Surin. Mistyka ortodoksalna w fazie zamierającej.
Czego oczekiwaliśmy wówczas od literatury i dlaczego sprawiała nam ona
zawód? Kiedy tu mówię „my” , mam na myśli ówczesnych przyjaciół ze studiów,
zawsze pełnych czytelniczego entuzjazmu, albo młodych krytyków, do których
sam należałem, zbrojnych w miary najwyższe, bo innych nie uznawali. Zapewne
oczekiwaliśmy olśnienia, którego literatura ta nie przynosiła, bo przynieść nie
mogła, i stąd to rozczarowanie. Czas był trudny, ale czas zawsze jest trudny,
rzecz w tym, że nie był to ostry czas doświadczeń ostatecznych, strącenia na
„dno historii” , na którym koniecznie winna się objawiać jej istota, a natura
ludzkich powołań stawać wprost przed oczami. Nasz czas był mętnym czasem
zdarzeń przejściowych, w którego tumanie istotność była dotkliwie przemiesza
na z przygodnością i niczego jasnego nie było widać, choć zwidy niekiedy brano
za iluminacje. Ci, którzy tej ułudy chcicli uniknąć, pocieszali się popularnym
wówczas powiedzeniem, że nie odpowiedzi są ważne, lecz pytania. Zwrot ten
więcej mówił przez kontekst niż przez treść własną - z kontekstu wynikało

11 1 1
nie tylko sytuację marksizmu wśród nas, ale także wszelkiego myślenia
systemowego. Oficjalnie oczywiście ciągle jeszcze uprawiano marksizm-leninizm, a nawet usiłowano go naprawiać, za pomocą różnych „metodologicz
nych” protez, ale w tym kręgu, o którym mówię, było to uznawane za
beznadziejnie jałowe. Stąd może także, bo przyczyn, jak zawsze w takich razach
było wiele, owo widoczne przesunięcie nie tylko zaciekawień, ale także nadziei
- z systemu na osobę, z opisu na ekspresję, z poznania na wyobraźnię.
Przesunięcie to faworyzowało literaturę, a także literacką filozofię, i przez
krótki czas wszystkie jego awantaże zdawał się zbierać egzystencjalizm, zarów
no w paryskim, jak i warszawskim przebraniu.
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i płeć ukazał się po raz pierwszy w „Twórczości” (1961, nr 2).
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Odpowiedzi jednak były ważne, i to odpowiedzi odniesione do czasu
i miejsca, a potwierdzała to także forma zanegowania ich w popularnym
frazesie. Odpowiedzi zawsze są ważne, choć zapewne nie można się ich dorobić,
jeśli nie postawi się pytań. Ale najbliższa, rodzima literatura tamtego czasu nie
stawiała już nowych pytań, nie mogła więc dawać odpowiedzi. Znajdowaliśmy
się ciągle w kręgu rozrachunkowej literatury popaździernikowej, tylko to, co
w połowie lat pięćdziesiątych wydawało się twórcze, w połowie sześćdziesiątych
ulegało wyczerpaniu. Realizm społeczny, jaki, na swój sposób, uosabiały Na wsi
wesele, Poemat dla dorosłych, Pierwszy krok w chmurach, został zablokowany;
paraboliczny symbolizm inicjowany również na swój sposób przez Obronę
Grenady, Ciemności kryją ziemię, Okrutną gwiazdę coraz bardziej tracił nośność.
Nie oceniam tu ani poszczególnych utworów, do których mam zróżnicowany
stosunek, ani, tym bardziej, twórczości poszczególnych pisarzy. Wskazuję
podstawowe wymiary nawet nie literatury, lecz wyrażającego się w niej klimatu
duchowego. W literaturze były jeszcze przecież Obroty rzeczy, Struna światła,
Rojsty, Menuet z pogrzebaczem, ale nie było przecież wiadomo, ku jakim
rozwinięciom zapowiedzi te zmierzają. Osobno też i jakby na dwóch przeciw
ległych, lecz odpowiadających sobie biegunach, rozrastało się pisarstwo Stani
sława Lema i Teodora Parnickiego. Mimo tej różnorodności czy nawet
bogactwa artystycznego literatura piękna wydawała się zawodzić pokładane
w niej nadzieje. Ciągle czekaliśmy na Dzieło, Księgę, Arcytwór, który jedno
cześnie będzie zwierciadłem naszego czasu i wymierzy sprawiedliwość widzial
nemu światu.
Z takimi pragnieniami przyjmowano wówczas liczne przekłady literatury
obcej, takim oczekiwaniem podszyte są również ówczesne wypowiedzi krytyczne.
Dziś widać, że oczekiwania te i pragnienia nie mogły być spełnione, ale były one
mentalnie rzeczywiste i działały w naszych umysłach. Jaki z kolei był udział
polityki, a jaki sztuki w tym niespełnieniu, trzeba by osobno rozstrzygać. Polityka
kulturalna była uporczywie sprzeczna - z jednej bowiem strony ponawiano ciągle
apele o realizm, z drugiej - realizm ten duszono cenzurainymi restrykcjami.
Narastająca peryferyjność literatury oraz jej aluzyjność mogły więc być rozumia
ne jako skutki tej politycznej sprzeczności. Ale usprawiedliwony był też opór
przeciw takiej redukcji - sztuka miała wykraczać ponad doraźne okoliczności
polityczne i nie dawać się do nich sprowadzać. Czyż nie było tak z literaturą
rosyjską w zeszłym wieku, z literaturą polską na przełomie wieków? Dostojewski
właśnie odzyskiwał swoich czytelników, a Brzozowski wracał na uniwersyteckie
seminaria. Nie wdawano się wtedy w szczegółowe analizy socjopolityczne,
a cieszący się prawdziwym rozgłosem cykl Artura Sandauera Bez taryfy ulgowej
wspierał maksymalistyczne postulaty krytyczne. Realizm tymczasem przerodził
się w „mały realizm” , czyli nijaki; parabolizm stawał się coraz bardziej
jednoznacznie aluzyjny, więc czczy. W tym życiu kryło się coś więcej niż „błędy
i wypaczenia” ; w tej historii czuło się coś więcej niż zagadnienie władzy.
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Pisarstwo Leszka Kołakowskiego, seminaria Bronisława Baczki, dokonania
historyków idei wydawały się wymykać tej dwustronnej pułapce. Były to
przedsięwzięcia interdyscyplinarne i były też metodologiczne, ale nie do tego
sprowadzało się ich znaczenie. Interdyscyplinarność, owszem, była ważna,
zwłaszcza dla studentów różnych wydziałów i młodych adeptów nauki. Nieu
nikniona, także w humanistyce, specjalizacja dziedzin wiedzy miała wówczas
dodatkowe wzmocnienie w dążeniu do niezależności nauki. Po załamaniu się
marksizmu, z jego totalnymi roszczeniami poznawczymi, obrona swoistości
wyodrębnionej dziedziny nauki była także obroną jej niezależności. To dzięki
tej podwójnej motywacji rozwijał się owocnie polski strukturalizm lingwistycz
ny i literaturoznawczy, a jego konstrukcje poznawcze bywały krystalicznie
jasne. Ale ta ciemna, wielostronnie spleciona i różnorodnie uzależniona dziedzi
na wiedzy, w której mieszały się ze sobą filozofia, literatura i polityka, dziedzina
tożsama niegdyś z humanistyką, pozostałaby ugorem, gdyby nie zaczęli
uprawiać jej historycy idei. Dlatego ich przedsięwzięcia skupiały młodych
filozofów, krytyków literackich i filmowych, a także adeptów wiedzy społecznej
i praktyki politycznej. Nowy wykrój takiej dziedziny humanistyki wymagał też
nowych, albo przynajmniej odnowionych, kategorii metodologicznych. Stąd
przybór rozważań o naturze idei i ideologii, światopoglądów i wizji świata,
podobieństwach i różnicach ekspresji filozoficznych, artystycznych i politycz
nych oraz sposobach i regułach ich rozumienia. Rozważania te po części stały
się niezrozumiałe, bywały bowiem szyfrowane w tajemnicze, „rewizjonistyczne”
kody językowe. Ale ujawniały one wtedy problematyczność interpretacji huma
nistycznej, podnosiły kulturę teoretyczną, uświadamiały odpowiedzialność
badacza za sposób rozumienia przedmiotu i jego pisarskiej prezentacji. Pod tym
względem także Świadomość religijna i więź kościelna wydawała się dziełem
wzorowym.
Ale na poziomie elementarnym wszystkie te kwestie dyscyplinarne i metodo
logiczne były tylko środkami albo nawet półśrodkami. Naprawdę wydawało się
że idzie o sposób rozumienia człowieka przez człowieka, o wzajemne rozumienie
się ludzi, a więc o rzeczywistość humanistyczną, która nie jest tylko rzeczywis
tością teoretyczną. Na tym poziomie znajdowaliśmy się bowiem wśród ruin,
które pozostawił po sobie rozpadający się marksizm-leninizm, i ruiny te tkwiły
także w nas. Być może powinienem tutaj mówić tylko o sobie, ale nie
przypuszczam, abym był przypadkiem odosobnionym. Kiedy marksizm ten
narzucano, byłem uczniem szkolnym, w liceum na dodatek uprawiającym
szczeniackie polemiki, co spowodowało dwukrotną relegację, więc nie czuję się
współodpowiedzialny za tamto spustoszenie. Kiedy zdałem maturę i wstąpiłem
na studia (było to w roku 1957, a więc w żywej jeszcze atmosferze „polskiego
października” ), marksizm ten już właściwie nie istniał, pozostając dekoracyjna
fasadą, za którą krył się aparat partyjny i zawodowi „ideologiczni” propagan
dziści. Nie przypominam sobie ani jednej prywatnej, koleżeńskiej czy seminaryj
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nej dyskusji, która toczyłaby się na gruncie poważnie traktowanego tamtego
marksizmu. Pamiętam natomiast dostatecznie dużo takich dyskusji, w których
różne marksizmy były traktowane jako problem. Nierzadko czyta się dzisiaj, że
ówcześni rewizjoniści kurczowo trzymali się marksizmu, usiłowali go poprawiać
i galwanizować, przedłużając mu tym samym życie. Nie sądzę, aby rewizjonizm
ówczesny był tożsamy z historią idei i nie sądzę też, aby należało przejmować
etykiety dawnych ekskomunik. Jestem natomiast przekonany, że główny
wysiłek historyków idei polegał na wychodzeniu z tamtego marksizmu i że był
to wysiłek skuteczny. Ale jeśli się w marksizmie nie było, to na co młodemu
wówczas adeptowi owo wychodzenie z marksizmu? Czyż nie było ono formą
wtórnej, tym skuteczniejszej, bo autentycznej, opartej na osobistych przekona
niach nauczycieli, indoktrynacji?
Otóż nie, ponieważ indoktrynacja dokonywała się naprawdę innymi środ
kami - i mocnymi, i subtelnymi. Mam zresztą na myśli indoktrynację częściową,
a nie całościową. Całościową przeprowadzano w latach stalinizmu i przybierała
ona naprawdę kształt „światopoglądu” , w obu materializmach, dialektycznym
i historycznym, zawierającego rzekomo komplet odpowiedzi na wszystkie
problemy natury i historii. Akceptacja ówczesnej rzeczywistości politycznej,
zaangażowanie we „froncie ideologicznym” było najczęściej pochodną takiej
indoktrynacji „filozoficznej” . Ale nie zamierzam wznawiać tutaj sporu o ideowość czy też interesowność ówczesnych aktywistów. W latach sześćdziesiątych
nie mamy z czymś takim do czynienia (wyjąwszy paleomarksistów, jak się ich
zaczyna nazywać) - ponieważ nie istnieje już „światopogląd naukowy” ,
marksizm-leninizm, a materializm, zwłaszcza dialektyczny staje się rezerwua
rem dowcipów. Ma natomiast miejsce i działa indoktrynacja częściowa. Może
być ona związana z adaptacją takich lub innych składników marksizmu,
pozostając zresztą teoretyczną. W ten sposób Kołakowski, na przykład,
rewidował materializm historyczny i nadawał mu własną interpretację, co,
oczywiście, było pociągającym odnawianiem marksizmu. „Październikowa”
publicystyka filozoficzna autora Światopoglądu i życia codziennego, a także
niektóre eseje włączone później do tomu Kultura i fetysze były niewątpliwie
takim odnowieniem. Zwłaszcza Karol Marks i klasyczna definicja prawdy (1958)
czy „ Cogito”, materializm historyczny, ekspresyjna interpretacja osobowości
(1962)4.
Przypadkiem znacznie bardziej rozpowszechnionym, mającym cechy prawi
dłowości społecznej, była jednak indoktrynacja praktyczna, wynikająca ze
4

Światopogląd i życie codzienne, tom zawierający wybór publicystyki Leszka Kolakowskiegio

z lat 1955-1956, Warszawa 1957. Pierwodruk polski eseju Karol Marks i klasyczna definicja prawdy,
„Studia Filozoficzne” 1959, nr 2 (przedruk w Fetyszach racjonalizmu, a potem w Kulturze ifetyszach
tegoż autora). Pierwodruk Cogito, materializm historyczny, ekspresyjna interpretacja osobowości,
„Studia Socjologiczne” 1962, nr 3. Przedruki, jak wyżej.
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świadomej lub bezwiednej akceptacji rzeczywistości. Indoktrynacja taka doko
nywała się środkami mocnymi, bo represyjna polityka kulturalna i cenzura
prewencyjna pozostają środkami mocnymi, nawet jeśli są osłabione. Dokony
wała się jednak także środkami subtelnymi, bo samo uczestnictwo w ówczes
nym życiu oznaczało nieuchronnie, bezwiedną najczęściej, akceptację różnych
jego ram. Karol Modzelewski i Jacek Kuroń w swoim Liście otwartym do partii
dokonali radykalnej krytyki ówczesnej praktyki politycznej. Krytykę tę zara
zem przeprowadzali w tych samych kategoriach ideowych, na które powoływa
ła się ta praktyka (marksizm, socjalizm, klasa robotnicza itp.). Jeśli tak
świadomi i zdecydowani przeciwnicy stalinizmu akceptowali odruchowo ideo
logiczne ramy rzeczywistości, to cóż mówić o zwykłych zjadaczach cnieba,
nawet jeśli byli oni młodymi intelektualistami? Odruchów takiej akceptacji,
podejrzewam, było w każdym z nas wiele, zwłaszcza że z przyczyn kalen
darzowych prawie całe życie wypadło nam spędzić w rzeczywistości, która
stwarzała te odruchy. Dlatego sądzę, że mimo odrzucenia stalinizmu i krytycz
nego stosunku do marksizmu żyliśmy w jego ruinach.
W ruinach tych mimo wszystkich otwarć i prześwitów dużo było wciąż wejść
zamkniętych i okien zamurowanych. Nie myślę o kwestiach bezpośrednio
politycznych (jak „kierownicza rola partii” stanowiąca klucz pozycji jeszcze
w negocjacjach sierpnia 1980 roku) czy ideologicznych (jak utożsamienie
socjalizmu z sowietyzmem, z czym do dziś nie można sobie poradzić). Myślę
natomiast o utrwalonych porządkach poznawczych, o bezrefleksyjnie przyjmowa
nych kategoriach, o wartościowaniach skrytych w terminach pozornie opisowych.
„Światopogląd naukowy” nie był przecież wymysłem samego autora O podsta
wach leninizmu, choć nadał mu on zaśpiew własny. Był tworem historycznym, na
który złożyło się swoiście spreparowane dziedzictwo Oświecenia, klasycznej
filozofii niemieckiej i socjalizmu utopijnego. W tym preparacie podstawowe
składniki były stałe w swych brzmieniach i znaczeniach - materialistyczny
i idealistyczny, racjonalistyczny i irracjonalistyczny, naukowy i religijny, postępo
wy i konserwatywny, rewolucyjny i reakcyjny itd. Wszędzie mieliśmy owe „dwa
wielkie obozy” , których szańce wytyczyli Marks i Engels, a które ufortyfikowali
Lenin i Stalin. Aby fortyfikacje te ominąć, można było „przemycać” różnych
idealistów jako materialistów, ale oznaczało to również wzmacnianie samego
podziału. Tak postępował na przykład Stefan Żółkiewski, głosząc program
„realizmu otwartego” . Można było jednak zmieniać znaczenia podstawowe
i wykraczać poza szańce całego tego podziału. Wtedy to, co materialistyczne,
naukowe i postępowe, przestawało być raz na zawsze dobre i prawdziwe, a to, co
idealistyczne, religijne i konserwatywne, ostatecznie złe i niesłuszne. Nie chodziło
tylko o samo obnażenie wartościującego sensu terminów rzekomo opisowych ani
0 proste odwrócenie zawartych w nich orzeczeń. Chodziło o wielobarwny
1 wielonurtowy kształt kultury, a więc o jej żywotność. Chodziło o właściwe
rozumienie różnych ludzkich tworów, a więc o właściwe rozumienie ludzi.
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Utworem przełomowym stała się u nas, jak wolno sądzić, praca historycz
noliteracka. Była to mianowicie Historia i profecja Zofii Stefanowskiej, Studium
o ,,Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza,
wydana w roku 1962 („druk ukończono w lipcu 1962 r.” ). To wirtuozerskie
dzieło filologiczne, pełne na dodatek wyszukanych, wielojęzycznych cytatów (co
wyznaczało elitarny krąg odbiorców) było przedsięwzięciem zarazem „interdys
cyplinarnym” i „metodologicznym” . Pierwszym dlatego, że utwór z pogranicza
publicystyki i literatury, jakim były Księgi.., przyjmowany dotąd jako wewnęt
rznie sprzeczny, został tu jednocząco odczytany. Drugim dlatego, że założeniem
wstępnym tego odczytania było uchwycenie filozofii od strony poetyki, idei
poprzez styl. Nawet formy gramatyczne podlegały tutaj epistemologicznej
interpretacji. To, co w różnych projektach i dyskusjach jawiło się dotąd jako
upragnione, lecz odległe, Stefanowska przedstawiła w perfekcyjnym spełnieniu.
Spotkała się też z należytym przyjęciem, co należy u nas do rzadkości5. Ale
najważniejszy był jej wkład w przywracanie owej wielonurtowej, wielobarwnej
wizji kultury. Proroctwo odnajdywało tutaj swoją rozumność, religia splatała
się z historią, eschatologia z wolnością, romantyzm przy tym okazywał się
zależny od oświecenia, a mistycyzm od racjonalizmu. Paradoks był własną
formą wyrazu takiej wizji kultury: „(...) romantyzm najbardziej zależny jest od
racjonalizmu tam właśnie, gdzie najjawniej mu się przeciwstawia” .
Podobne sploty historyczne będące w istocie splotami kulturowymi, samo
dzielnie i każdy na swój sposób przedstawiali Andrzej Walicki i Jerzy Szacki.
Już samo skupienie uwagi na myśli konserwatywnej czy kontrrewolucyjnej było
wyzywające wobec szańców i fortyfikacji „dwóch wielkich obozów” , aie na
wyzwaniu autorzy nie poprzestawali. Walicki napisał czytelną i zajmującą, co
w ówczesnym kontekście samo w sobie było rarytasem, historię idei w Rosji
zeszłego wieku. Historia ta osnuta została wokół „utopii konserwatywnej” , jaką
kreowali klasycy słowianofilstwa. Konserwatyzm więc, w tym ujęciu, stanowił
ideową oś intelektualnej historii Rosji X IX wieku. Nie dość na tym - analitycz
nie i przedmiotowo pokazywał autor, w jaki sposób od konserwatyzmu tego,
w swoich zasadniczych strukturach myślowych, uzależniony był liberalny
rosyjski progresizm, czyli okcydentalizm. W ten sposób kultura rosyjska
ukazywała swoje „janusowe oblicze” (wedle wyrażenia Hercena), a jej wielonurtowość stawała się oczywista. Jerzy Szacki z przewrotnym upodobaniem
zajmował się tak skrajnymi francuskimi reakcjonistami, jak Joseph de Maistre,
Louis de Bonald, Antoine de Rivarol. Myśl kontrrewolucyjną traktował jako
pochodną rewolucji i od niej uzależnioną, podejmującą „obronę pewnych
5
3 października 1963 roku w redakcji „Studiów Filozoficznych” odbyła się dyskusja o książce
Z ofii Stefanowskiej. Wzięli w niej udział: Jerzy Szacki, Bronisław Baczko, Andrzej Walicki, Stefan
Treugutt, Helena Eilstein, M aria Żmigrodzka, M aria Janion, Z ofia Stefanowska (według kolejności
wystąpień). Autoryzowany zapis dyskusji w „Studiach Filozoficznych” 1964, nr 1, s. 141-163.
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wartości starych w warunkach ładu nowego” , a dramaturgię tej obrony
przedstawiał w precyzyjnych miniaturach interpretacyjnych. Omijano tym
samym wszystkie prostackie przeciwstawienia marksistycznego preparatu,
a szańce i fortyfikacje „dwóch wielkich obozów” zostawały ostatecznie prze
kroczone.
Napisana z epickim rozmachem Świadomość religijna i więź kościelna
jaśniała na tym tle pełnym blaskiem. Była poświęcona doświadczeniu religij
nemu, doświadczenie to ponadto traktowała jako rzeczywiste, to znaczy mające
własną, swoistą jakość nie dającą się sprowadzić do innych uwarunkowań.
Kołakowski zrywał w ten sposób z tradycją marksistowsko-pozytywistyczną
i odrzucał rozumienie religii jako maski czy kostiumu konfliktów społecznych,
przysłowiowego już „opium dla ludu” . Zakładał przy tym, że doświadczenie
religijne wchodzi w związki z różnymi innymi typami doświadczenia, że zatem
pomocne w jego rozumieniu mogą być eksplikacje psychologiczne, socjologicz
ne, politologiczne i swobodnie, zależnie od typu związku, je stosował. Miał do
czynienia z różnorodnymi wyrazami tego doświadczenia religijnego filozoficz
nymi, teologicznymi, poetyckimi, autobiograficznymi - i radził sobie z nimi
doskonale, respektując ich gatunkowe właściwości, ale odczytując je w perspek
tywie historii idei. Formułował przy tym i rozwijał własny program metodolo
giczny, który właściwie był program poznawczym. Nie chodziło w nim bowiem
0 samo szlifowanie narzędzi historycznego opisu, chodziło o relację narzędzi
1 realiów, o status poznania humanistycznego.
Program ten nazywał autor programem historiografii ekspresjonistycznej
a rozdział, w którym go wykładał, zatytułował: Nieempiryczność historii.
Już sam ten tytuł był obrazoburczy, a cóż dopiero jego treść - nauka
wówczas miała być nauką po prostu, „odbiciem” rzeczywistości „obiek
tywnej” . Historia zaś, zdaniem Kołakowskiego, nie jest empiryczna, dlatego
że sama z siebie jest galaktyką, kalejdoskopem czy mozaiką różnoimiennych
faktów. Nie ma ona żadnego sensu wpisanego ani zadanego, jest przeto
właściwie bezładem i chaosem. Sens historii nadaje dziejopis, on też wpro
wadza w nią porządek, ale sens ten i porządek nie są odczytane, lecz
są kreowane: „powstają one również pod presją tej wynalazczej dynamiki
historii, w której historyk sam uczestniczy, a nie tylko tej, którą bada”
(253). Obrazem historii jest więc zawsze pewien jej wykrój, wykrój ten
wynika z wyboru wartościującego, a racjonalizują ten wybór i porządkują
historię zarazem narzędzia, jakimi posługuje się historyk. „Pojęcia - modele
opisujące pewne sytuacje lub pewne byty o cechach granicznie wyostrzonych
tę właśnie rolę spełniają; nie są uogólnieniami empirycznymi, ale środkami
selekcji, organizacji i interpretacji fenomenów empirycznych, działającymi
na nieco podobnej zasadzie jak nacięte soczewki albo ustawione odpowie
dnio reflektory przy zdjęciach fotograficznych” (252). Podkreślał przy tym
autor nieuniknioną wielobarwność tak kreowanej historii i równoprawność
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jej różnych wizerunków: „(...) historia może stać się sensowna wyłącznie na
gruncie deformacji, których różnorodność jest praktycznie nieskończona w gra
nicach poprawności historycznej” (253).
Czy pytania, jakie, ze swojej perspektywy, stawiał doświadczeniu religij
nemu Kołakowski, były żywotne i ożywiały to doświadczenie? Jego książka
była rozmyślnie wielowarstwowa i to także składało się na jej epicki kształt.
W warstwie pierwszej szkicował autor pisarskie portrety swoich bohaterów,
a że postacie to były barwne i legendowe, jak Dirk Camphuysen, Pierre de
Berulle, czy Antoinette de Bourignon, więc każdy z tych portretów miał
znamienne rysy własne. W warstwie drugiej poddawał interpretacji ich
poglądy wykładane w różnorodnych pismach. Miał do czynienia, ze świado
mego przecież wyboru, z niezwykłymi ekstremizmami religijnymi. Dokony
wał jednak niebywałych empatycznych akrobacji, aby bohaterów, ich do
świadczenia i doktryny pojąć, a także racjonalnie przedstawić. Tu może
najpełniej słychać było różne brzmienia instrumentów pisarskich, wykorzys
tywanych w grze utożsamienia i dystansu. Dzięki tej grze scalał w jedno
litych, spójnych interpretacjach nawet takie poglądy, które wydawały się
kłębkiem sprzeczności. Był wierny w swoich odczytaniach, słynnej wówczas
paskalowskiej dewizie: „Trzeba posiadać wykład, w którym godzą się
wszystkie sprzeczne ustępy. Nie wystarczy mieć wykład, który by nadał się
do kilku ustępów zgodnych, ale trzeba mieć taki, który godzi ustępy nawet
sprzeczne” 6.
Ale badał również Kołakowski mechanizmy historyczne, wewnątrz których
działały i były używane doktryny mistyczne. W tej funkcjonalnej warstwie
przedmiotem zainteresowania historyka były różne, konfliktowe zazwyczaj,
relacje tytułowej „świadomości religijnej” i „więzi kościelnej” , czyli wiary
i wyznania, albo sumienia i organizacji. Historyczna dialektyka ortodoksji
i herezji, reformacji i kontrreformacji znajdowała tutaj swój rozległy, panorami
czny opis. Nie koniec na tym - pisarz historyczny był tu również pisarzem
filozoficznym i poprzez swoje różnorodne, sytuacyjne interpretacje zamierzał
dojść także prawd uniwersalnych. Chciał odsłonić mianowicie i ująć fundamen
talne antynomie doświadczenia religijnego, przeto, w pewnym sensie, wszel
kiego doświadczenia ludzkiego, skoro religia była nieredukowalną i niezbywal
ną jego właściwością. Konflikt świadomości religijnej i organizacji kościelnej nie
był tylko konfliktem sytuacyjnym, właściwym owym różnym wariantom
reformacji reformacji, jakie bezpośrednio badał Kołakowski. Miał być także
konfliktem fundamentalnym, właściwym każdej religii zinstytucjonalizowanej.
Odsłaniając jego nieuniknione sprzeczności filozof zamierzał odsłonić tym
samym nieuniknione sprzeczności bytu ludzkiego. I to właśnie było najbardziej
6
s. 22.

T ę dewizę Pascala cytuję za Jerzym Szackim, Kontrrewolucyjne paradoksy, Warszawa 1965,
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dyskusyjne, bo najbliższe wyabsolutnionej wcześniej, głośnej opozycji „kapłana
i błazna” , która nie była bynajmniej wyczerpująca7.
W przekroju panoramicznym wydawało się, że autor z równą uwagą
i wnikliwością pojmuje każdy wariant doświadczenia religijnego: radykalny
indywidualizm religijny, który odrzucał wszelkie formy kultu zbiorowego
i odmawiał racji bytu jakimkolwiek kościołom; irenizm liberalny poszukujący
swobodnych, „naturalnych” , wolnych od nacisku instytucji sakralnej, form
skupienia religijnego; „sekty świętych” , które wprawdzie uznawały kościół za
warunek zbawienia, ale chciały go budować poza światem, aby był on doskonały.
Intuicję twórczą Kołakowskiego ożywiały zarówno postawy ewangeliczne,
jak i mistyczne wpisane w każdą z tych form religijnego protestu, choć zapewne
te pierwsze były mu bliższe, co w tonacji pisarskiej raczej niż w oznajmującej
ocenie dochodziło do głosu. Poszukiwanie zbawienia osobistego poprzez
czynną miłość bliźniego i powszednie naśladowanie Chrystusa, w którym świat
doczesny był traktowany jako przedmiot obowiązku, a wiara pojmowana
moralnie i praktycznie, przedstawiał autor z wigorem i bez ironii. Postawy
mistyczne, w których nie tylko świat, ale i byt skończony były odrzucane jako
wynaturzone, a bezpośredni kontakt z Bogiem uznawano za jedyny sposób
zbawienia, pobudzały, zwłaszcza w swoich skrajnych odmianach, pastiszowe
skłonności pisarza. Czytałem, ostatecznie, dzieło Kołakowskiego nie jako
studium historyczne, lecz jako traktat filozoficzny. Świat przyjąć lub odrzucić,
przyjąć go jako zobowiązanie, albo odrzucić jako nieuleczalnie skażony, sens
własnego życia upatrywać w jego poprawie, albo w stanowczej ucieczce od
niego - wszystko to nie były tylko dylematy doświadczenia religijnego. Były to
dylematy postaw kulturowych, doświadczenia ludzkiego.
Ale nie wyczerpywało się ono w przeciwieństwie wiary i wyznania, świado
mości i organizacji, sumienia i instytucji. To była konstrukcja nośna Świadomo
ści religijnej i więzi kościelnej i to jednocześnie był jej zrąb najsłabszy.
Podziwiałem koronkowe wykończenia analiz Kołakowskiego, panorama po
staw religijnych wydawała się nieomal kompletna, a empatyczne zdolności
autora niewyczerpane. Im głębiej jednak wnikałem w jego dzieło, tym wyraźniej
jawiła mi się sprzeczność, jaka je przenikała, umykając z oczu autora. Była to
sprzeczność pomiędzy osobową, wielobarwną, wielonurtową wizją rzeczywisto
ści historycznej, a uproszczonym, systemowym, dogmatycznym rysem zrębu
głównego. Dlaczego więź religijna miała być sprowadzona tylko do organiza
cyjnej hierarchii, a instytucja kościelna tożsama ze strukturą władzy? Na takim
podstawieniu zbudowane było tytułowe przeciwieństwo świadomości religijnej
' Dyskusja z tym przeciwstawieniem była utrudniona, dlatego że było ono celem propagan

dowych stanów. Dyskusja taka jednak była konieczna, czego świadectwem zapis Jana Strzeleckiego
Kaptan, błazen i reszta, w: Ślady tożsamości, Czytelnik, Warszawa 1989, s. 126-127. Zgadzam się
z końcową sentencją tego zapisu „Alternatywa kapłana i błazna ni

alternatyw. Jest chyba najmniej bliska codzienności” .
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i więzi kościelnej i to podstawienie właśnie było mylące. Czyż więź religijna nie
była przede wszystkim więzią spajającą wyznawców? Czyż kościół nie był
przede wszystkim wspólnotą wiernych? Mimo całego bogactwa swoich odmian
opisywane przez Kołakowskiego doświadczenie religijne było więc zasadniczo
zubożone, jednostronnie amputowane. Kościoły mają bez wątpienia, hierar
chiczną organizację władzy, ale nie do tego sprowadza się ich byt ziemski, bo
bez wspólnoty wiernych nie mogą one istnieć. Świadomość religijna i więź
kościelna absolutyzowała więc zagadnienie władzy i w tym względzie była
utworem całkiem współczesnym. Bramy raju, Spiżowa brama, Szkice o Szek
spirze należały do tego samego kręgu. Byli też tacy, którzy całe dzieło
JC n la t n w c lr ip g n

^ d ^ 7 v t v w fl!ł

iiic\/cfpm

z a w iły c h

a lirzii

Hn

w c n ń lr7 p c n p i

sytuacji politycznej. To nie była przesada, to była degradacja8.
Starałem się oddalić takie aluzyjne odczytanie, bo w nim cała wielowarstwowość i wielobarwność dzieła Kołakowskiego, a więc bogactwo i pluralizm
kultury podlegały kastracji, migotliwa zaś pisarska epika redukcji do politycz
nej publicystyki. Problem jednak przez samo to oddalenie nie znikał, a sprzecz
ności nie dawało się ominąć. W tym miejscu pojawiało się to, co fascynowało
Bronisława Baczkę i czemu poświęcał on swoje pasjonujące i nieustępliwe
analizy - nieuchronna dwoistość recepcji. Mieliśmy bowiem do wyboru - albo
oprzeć się na owym prostym zrębie konstrukcyjnym, albo też przyjąć przesłanie
epickie. Albo więc na różne możliwe sposoby wyzyskiwać przeciwstawienie
sumienia i wyznania, wiary i władzy, postawę b ł a z n a zwracając wciąż przeciw
postawie k ap ł ana, albo też tak poszerzać możliwości humanistycznego
rozumienia, aby wyłaniała się z niego k u l t u r a wyzbyta f e t y s z y . Nie tylko
czytelnicy jego dzieła, ale i sam autor stał, jak sądzę, przed podobnym wyborem
i musiał borykać się z dwoistością własnej myśli. Opis tego borykania byłby
tożsamy z biografią intelektualną Leszka Kołakowskiego, ale nie stawiam sobie
takiego zadania. Wskazuję tylko, że zepchnięta dzisiaj w cień Świadomość
religijna i więź kościelna pozostaje nadal jego osobistym opus magnum oraz
jednym z najważniejszych dokonań warszawskiej szkoły historyków idei.

8

N ie ustrzegłem się jej, niestety, w poświęconym dziełu Kołakowskiego fragmencie cyklu

Kryzysu w literaturze polskiej (pt. Miazga i fetysz ) publikowanym we „Współczesności” 1969,
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