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Człowiek i poćrstwo

Armond A. Mourł CSB

Wprowodzenie do lerroru roku dytuĘsięcznego
Elienne Gilsono

l-*.j, kt ry zarnierzają Pa stwo przecąĄac' zajmuje wy-
l-jąttowe miejsce wŚrod prac Etienne Gilsona. oficjalne
l_ wydanie jego bibliograIii w5rmienia około 83o artykuł w

i monografiil. Zwracając uwagę naposzczegolne ĘrtuĘ Ęch
dzieł, zdajemy sobie sprawę zr żnorodności problemow po-
ruszanych przez Gilsona. Zna]eźć tu można bardzo wiele
książek z filozofti i jej historii, obejmuj ącej czasy od Śre-
dniowiecza do XX w. Są rownież prace na temat teologii,
historii, literatury, języka, ewolucji, poliĘki, wojny, pokoju,
dziennikarstwa, misĘki, moralnoŚci, sztuki oraz muzylĄ.
Szkic pt. Terror rolan duutgsięcznego nie pasuje właściwie
do żadnej z Ęc}a kategorii. Pozostaje osamotniony z uwagi
na towarzyszący mu ton literackiego proroctwa.

Esej powstaje kr tko po zakonczeniu II wojny świato-
wej i zostaje opublikowany po raz pierwszy w 1949 r.2 Gil-
son wspomina w nim przerażające wydarzenia pierwszej
połowy wieku: brutalne wojny, ktore spustoszyĘ Europę
i Arję; eksterminację niezliczonych milionow niewinnych
istnien ludzkich dokonaną przez nazistow i marksist w;
spektakularne osiągnięcia naukowe już w sobie zawiera-

1 M. McGrath , Etienne Gilson. A Bibliographg,Toronto: Pontifical Institute of
Mediaeval Studies. 1982.
2 E. Gil"o.r, The ierrors of the Year Tuo Thousand, Toronto: St. Michael's
College, 1949;repnnt ze wstępem L. K' Shooka, 1984.
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jące przyczynę |udzkich tragedii; rozkwit ateizrnu i mate-
rializrnr: rvłiaz,any z odwr ceniem chrześcijanskich i tra-
dycyjnych wartości. Przypomina r wnież fakt, że juz Śre-
dniowieczny mnich, Raoul Glaber, donosił o wojnach, gło-
dzie i zarazie, mających miejsce w czasie poprzedzającym
ostatnie lata pierwszego tysiąclecia oraz o panice wŚr d
Iudzi oczekujących kofica świata. Abstrahując od praw-
dziwoŚci tej relacji, Gilson zapewnianas, iŻ sam jest w sta-
nie szczegołowo opisać daleko bardziej potworne wydarze-
nia poprzedzające ostatnie lata drugiego milenium, ktore
zapowiadaj 4 jeszcze większe nieszczęścia.

Czytelnik niniejszego szkicu nie może nie zauwaĘć
nowego tonu w głosie Gilsona. W innych pracach przy-
zulyczalł nas do wypowiedzi spokojnych, jasnych i wyr,va-

Żonych. owszem, tych jakości nie brakuje r wnież tutaj,
Iecz terror, o ktorym pisze i kt ry przewiduje, podnosi nie-
jako wysokość tonu jego głosu, nadając mu gwałtowność,
gdzie indziej niespotykaną. Okropność problemu, ktory
porusza' uniemożliwia mu pisanie bez obaw iprzerłżenia.
Rorważa bowiem terror obecny w świecie, ktory właśnie
wkracza w swoje trzecie tysiąclecie.

Kiedy czytamy zydowskich prorok w, spotykamy po-
dobny głos stracln:u i zniszczettia, lęku i trwogi. Prorocy
przewidywali i opisywali możliwe spustoszenie Izraela
przezjego wrog w, masakrę i przesiedlenie jego obywateli
oraz zburzenie jego świątyni. Przewidziany terror spotkał
Iudzi, ponieważ złamalioniprzymierze z Jahwe i oddali się
na miejscach g rzystych kultom fałsąawych bog w. Dopu-
ścili się nierządu, porzucaj1c prawdziwego Boga swoich
przodkow' Jednak pomimo tych nieszczęść prorocy nigdy
nie utracili wiary w to, że Jahwe stale jest z nirni i że ,,przy'
wiedzie - mowiąc słowami proroka Barucha- radośc wiecz-
lrąwraz z waszyrrr wybawieniem'' (Ba 4, 27-29). Ostatnie
słowa Księgi Proroka Amosa, proroka zapowiadającego
dzie , Sądu BoŻego, m wią o zbawieniu, a nie o zniszcze-
niu (Am 9, 71-14). Żr dło tego zbawienia przepowiedzial
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wielki prorok Izajasz, oznajmiając, że ,Dziecię nam się na-
rodziło, Syn został nam dany" (Iz 9,5). Gilson wpisuje się
w tę prorocką tradycję, kiedy - pisząc o klęskach XX w. i łą-
cząc je z odrzucertiem rozumu i Boga - znajduje nadzieję
dla nadchodzącego Ęsiąclecia w informacji, że ,,ZbawicieI
nam się narodził", i w ,,obietnicy pokoju, ktora rozległa się
w niebie nad Betlejem, niemaldwa tysiące lat temu''.

Prorocy lzraela niepokoili się gł wnie o swoj własny na-
rod, malenki lud tego świata, choć szczegolnie umiłowa-
fly przez Boga. Perspektywa Gilsona obejmuje cały świat
XX w', ktory wojna i bestialstwo zrujnowały na skalę do-
tąd niespoĘkaną. Dostrzega nawet naukę, największą
dumę swego czasu' ktora - pomimo swych cennych darow
dla ludzkości _ niesie ze sobą straszliwe grożby dla całego
globu. Jeszcze bardziej fata]ne w skutkach są zauważalne
ataki na ludzki umysł, r:aszą najbardziej wypielęgnowaną
własność. Rozum ten - nienastawiony juŻnaodbi r praw-
dy, Iecz nieskrępowany w slvym niszczeniu przeszłości
i wdrażaniu własnych ideologii i wartoŚci - panuje nad na-
turą, juŻ nie przez bycie jej posłuszrtym,Iecz przez jej uni-
cestwianie. Jednak największy przewrot dokonany przez
rozrrm polega ra zaprzeczeniu istnienia Boga i ustanowie-
niu siebie jako pana nad sobą. Gilson rla-zywa to ,,głow-
nym odkryciem czasow nowożytnych'' i głęboką przyczy-
ną licznych tragedii rozumu. Dawni prorocy ostrzegali
Izraelitow przed zgubn5rmi konsekwencjami odstąpienia
od kultu prawdziwego Boga i zwrocenia się ku bogom po-
ga skim. Czymże będzie zdanie rozumu na temat Świata,
ktory, nie tyle czci faŁsrywych bog w, co zaprzecza istnie-
niu Boga w og le? Jeżeli B g umarł, jak często powtarza
się w naszych czasach, to wszystko jest dozwolone i rnoż-
liwe' Gilson cytuje tu Andre Bretona, ateistę i surrealistę,
ktory napisał, że ,,najprostszy akt surrealisĘrczny polega
na tym, aby wyjść na ulice z pistoletem w dłoni i strzelać
z całyclr sił do tłumu, gdzie popadnie". Dostrzegamy dzi-
siaj ten proroczy terror na ulicach i w zatłoczonych po-



Armond A. Mourer CSB

rnieszczeniach. Mowi się, że podczas szkolnej strzelaniny
w 1999 r. w Columbine High School w Littleton w Stanie
Kolorado, jeden z nastoletnich zab jc w najpierw zapytał
uczennicę, czy wierzy ona w Boga, a kiedy ta odważnie
odpowiedziała, Że wierzy, wtedy ją zastrzelił.

Kiedy ta i inne podobne surrealistyczne strzelaniny
miały miejsce, czy to w szkołach amerykariskich, czy gdzie-
kolwiek indziej, Gilsona już od dawna nie było wśr d ży-
jących. Mimo to jego Ęcie nie było wolne od okropności
XX w., ktore tak żry,vo opisał w swoim eseju. Sam walczył
jako strzelec karabinu maszynowego podczas I wojny Świa-
towej i ledwie uszedł śmierci pod Verdun. Latem 7922 r.
przewodniczył misji Ligi Narod w w Rosji i na Ukrainie,
ktorej celem była pomoc głodującym dzieciom. Jednym
z powodow, dla ktorego został wybrany na to stanowisko,
była znajomość jęryka rosyjskiego, ktorego nauczył się
jako jeniec wojenny w Niemczech. W swoim szkicu wspo-
mina przerażające doświadczenie tego epizodu: ,,Wystar-
czy, że na chwilę zamknę oczy, a widzę raz jeszcze martwe
dzieci z 1922 r. w ukrairlskich wioskach i na brzegach
Wołgi, ktorych rnałe zwłoki walaĘ się w opuszczonych
szkołach; to znowu doprowadzone do stanu barbarzyi-
stwa bandy dzieci, wł czące się wzdłuż torow kolejowych,
ktore pożniej miaĘ paść od kulkarabin w maszynowych''.
Po zakor1czeniu I wojny światowej Gilson reprezentował
Francję w Londynie, Naples orazCarnbridge w stanie Mas-
sachusetts. Po II wojnie Światowej, ktorą spędził w oku-
powanym Paryż:u, był członkiem francuskiej delegacji
na konferencję w San Francisco. Jej celem było opracowa-
nie statutu Organizacji Narodow Zjednoczonych. Jeszcze
raz znajomośc języka rosyjskiego bardzo mu się przydała.
Nieznany delegacji rosyjskiej, m głzrozumieć jej pr5rwatne
rozrnow i zdobyć przewagę w obradach.

Daleko ważniejsza od jego zasług dla światowego po-
koju i dobrobytu okazaŁa się konfrontacja Gilsona z fiIo-
zoftcznymi błędami, ktore narażaĘ ow pok j i dobrobyt

388 389

Wprowodzenie do leroru roku dwuĘsięcznego ćtienne Gilsono

na szwank. Dostrzegał bowiem w obecnym stuleciu nie-
podważalne oznaki utraty rozumu przez człowiekai ostrze-
gał, że ten go nie odzyska, zartirn ponownie nie odnajdzie
Boga.

Krytyka błęd w, ktore osaczają filozofię nowożytną
od czasow Kartezjusza, doprowadziły Gilsona do podjęcia
badan nad filozofiami średniowiecza, zwłaszcza nad filo-
zoftąTomasza z Alłlłinu. W tomizmie odnalazł on solidne
podstawy dla przeciwstawienia się błędom nowożytnych
ftlozofti, stając się jednoczeŚnie tomistą, chociaż tomi-
stą nowożytnym, otwartym na odkrycia i postęp właŚci-
r,vy jego czasom. og lnie rzecz ujmuj4C, W średniowiecz-
nej myŚli i kulturze odkrył on wartości o przełomowym
znaczertiu' kt re jak zauwaĘł, w znacznej mierze zostaĘ
stracone, lecz ktore naleĘ wskrzesić w formie odpowied-
niej dla czas w wsp łczesnych. Swoje rozumienie tych
wartości Gilson za'warł w szkicu pt. Średniouieczng uni-
uersalizm i jego usp łczesna wartość (Medieual Uniuer-
salism ąnd Its Present Value). Po raz pierwszy przedstawił
go w formie wykładu wygłoszonego podczas uroczystości
z okazji trzechsetnego jubileuszu Uniwersytetu Harvarda
w 1936 r., a opublikował w roku następnym3. Wspomnia-
ny esej zdobył pewien rozgłos dzięki Dorothy Thompson,
owczesnej dobrze znanej felietonistce, kt ra zamieściła
jego pochwalną recenzję w jednej ze swoich kolumn.

Uniwersalizm, kt ry Gilson odkrył w średniowieczu
i przebudzenie, ktore u'ważał za wspolczesny imperatyw,
polega na ,,przekonaniu, że sama prawda zarowno w po-
rządku spekulatywnym, jak i praktycznym - chociaż, wy-
raża się na roŻne sposoby, kt re niezawodnie noszą na so-
bie znamię swego lokalnego pochodzenia - nie ogranicza
się jedynie do konkretnej cywilizacji, czy konkretnego na-
3 E. Gilson, Mediaeual uniuersalism and. its Present Value. Ind.epend.ence,
Conuergence and Bonouing in Institutions, Thought and Art, Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1937; reprint: NewYork & London: Sheed
& Ward, 1937. Esej został rownież opublikowany w The Wisdom of Catholi-
cism, red. A. C. Pegis, NewYork: Random House, 1949, s.966-983.
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rodu, lecznaleĘ do całej ludzkoŚci. M wiąc krotko, praw-
da jest uniwersalna ze swej istoty''. Średniowieczny świat
cieszył się niemałą jednością, zurłaszcza jednoŚcią wspol-
nej wiary chrześcijanskiej ; jednak średniowieczni teologo-
wie wierzyli r wnież w uniwersalny charakter racjona-lnej
prawdy. Dzisiaj zasmuca nas fakt, Że po utracie wspolnej
wiary utraciliśmy ideał wsp lnej filozofii. Gilson nie propo-
nował sielankowego konformizmu ftlozoftcznego. Rownie
dobrze loaożna prTyjąć bogaty pluralizm filozoficzny, kt -

ry pokazał podczas swoich wykład w (Gifford Lectures),
opublikowanych pod tytułem Duch filozofii średniouiecz-
nej. Podkreśla jednak, że prawda jest jedna, ponieważ po-
lega na odkrywaniu porządku w naturze lub na ustalaniu
porządku w Lryciu moralnym, społecznym i politycznym.
M wiąc wprost, poza ro^lmem nie ma żadnej siły jed-
noczącej. Dlatego też ,,to, co jest racjonalnie prawdziwe,
jest prawdziwe uniwersalnie, jako Że jedyną rzeczą, ktora
leĘ poza prawdą, jest sama rzecrywistość, ktora jest taka
sama dla wszystkich".

Średniowieczni fiozofowie kultywowali pewnego ro-
dzaju r e a7izm, ktore mu z a'w sze tow ar zy szyło p rze ko nanie,
że ,,Iudzki umysł ma rację, kiedy uzgadnia się z rzeczy-
wistością". Gilson l;.azywa go,,średniowiecznym racjonali-
zmelrn". Zauważa, że od XVII w. większość filozof w luztLa-
ła realizm za naiwny i staroŚwiecki. W latach 30. XX w.,
kiedy Gilson pisał sw j esej, w modzie był idealizm po-
Święcający się obronie tezy, że ludzki umysł musi określić,
czym powinna być rzecrywistoś . Daleki więc od bycia siłą
jednoczącą ludzki roz:um działajako zasada intelektual-
ne go i społe czne go podziału. Realistyc zni filozofowie, pr ze -
ciwnie, koncentrują swe umysĘ t7a rzeczach, przyswaja-
ją je sobie i uzgadniaj ą z nimi swoje sądy. Nie prowadzi
to wcale do teoretycznych rożnic między ftlozofami, Iecz
gwarantuje ich wspolną zgodę w sprawie podstawowych
doktryn, jako Że przyjmwją istnienie realnego porządku
rzeczy, ktory probują wyrazić.
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Dlatego też wnioski pĘnące z duł ch esejow Gilsona,
kt re rozvłażamy, rnają wiele punktow wsp lnych' W obu
podkreśla on ŚwiętoŚć ludzkiego umysłu i prawdy, kt ra
naleĘ do historycznej tradycji Kościoła, o czyTn ostatnio
przypomniał papież Jan Paweł II w swojej encyklice Fi-
des et ratio. W wymiarze ludzkim i naturalnym nie ma nic
wyższego od umysłu, kt ry kieruje nasuym Ęciern teore-
tycznym i praktycznym. Stworzony na obraz Boga ludzki
umysł jest zdolny do poznawania prawd absolutnych, tzn.
prawd, kt re nie zależą od czasu, kultury, języka czy spo-
łeczefrstwa, i dlatego na7eżą do całej rodziny ludzkiej. In-
nymi słowy, prawda jest wartością absolutną, podobnie
jak absolutne dobro moralne i absolutna sprawiedliwość
społeczno-poliĘczna' ktorym wszystko musi się podpo-
rządkować, i przez ktore wszystko musi być osądzone.

opt cz wspomnianego porządku wartoŚci czysto |udz-
kich, Gilson podkreŚla potrzebę uznania istnienia Boga
i akceptacji Jego panowania nad naszym Ęciern indywi-
dualnym i społecznym. W obu esejach czerpie przykłady
ze Świętych ksiąg zydowskich. W czasach proroka Samu-
ela, kiedy lud nie posiadał krola ikażdy postępował, jak mu
się podobało, uprzyrkrzyła się Żydorn ich wolnośÓ. Prosili
więc Samuela, aby dał im krola, kt ry by nimi rządzIł, po-
dobnie jak swoich krol w mają inne narody. Pan Bog zgo-
dził się niechętnie na spełnienie ich proŚby, Iecz ostrzegł
przed zgubnymi skutkami odrzucenia Go jako ich władcy.
Ich kr 1 będzie bowiem nakładał na nich straszliwe cię-
Żary i odbierał daną im przez Boga wolność (Sdz 27, 25;
1 Sm B, 11_18). Gilson wyprowadza z tego następujący
morał: jeŻeli odrzucimy Boga jako naszego władcę i odmo-
wimy przyjęcia Jego zasad, jako przewodnich w naszym
intelektualnym i moralnym Ęciu, to utracimy naszą jed-
ność i wolność, padniemy łupem zadekretowanych przez
pa stwo ideologii wprowadzających podziaĘ ze względu
na rasę' obyczaj czy też klasę społeczną. Jedyną ochroną
przed zakusami totalitaryzmu w jego rożnych postaciach
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jest powrot do Boga i średniowieczny zmysł uniwersalnego
charakteru prawdy.

Na zakonczenie tego kr tkiego wprowadzenia do Terro-
ru roku du'lutgsięcznego nie znajduję nic lepszego od sł w
Laurence'a Shooka, podsumowujących pracę Gilsona:
,,Terror roku du'lutgsięcznego jest w swej istocie piękną,
przejmującą i przenikliwą prozo-poezją. Gilson przekazuje
ją nam bez naukolvych przypis w, traktując iście enig-
rnaĘcznie nawet jej średniowieczne żrodło, czyli historię
Raoula Glabera. Jednak anaTiza tego, co uczynili nam
niekt rzy filozofowie, jest druzgocąca. Ta mała ksiąiecz-
ka stanowi samoistne dzieło sztuki odbijające najgłębsze
pokłady duszy autora. Dlatego też właściwym miejscem,
w kt r5rm Terror rolan duutgsięcznego nabierze Ęcia, będą
naj głęb sze pokłady duszy wsp łcze s nego czyte1nika''.

Tłum. ks. Paweł Tarasiewicz


