
I I E S I C Z N I 
lok XLIX Krakow SIERPJEN (8) 1997 

507 

K 

Judaizm 
po Holocauscie 



HERLING, HERCEN, 

SZESTOW... 
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1. Metoda Herlinga 

Przedmiotem moich refleksji b«dzie kilka "wqtk6w rosyjskich", obe
cnych w Dzienniku pisanym nocq Gustawa Herlinga-Grudzinskiego. Mu
sz« si« tu przyznae, ze odczuwam wobec omawianego autora cos w rodza
ju "filologicznego kompleksu" - pisarz bowiem zawsze moze sobie po
zwolie na obcowanie z samymi tekstami i na ich kojarzenie, bez ugrz«zni«
cia w tzw. "metateksty". Dla Herlinga tekstem jest zywa rzeczywistose, 
idea, historia -literatura pi«kna jestjuz ze swej strony "metatekstem", pr6
bujqcym objasnie sw6j przedmiot, czyJi po prostu -ludzkie zycie. Przy ta
kiej metodzie (0 kt6rej, rzecz jasna, Herling milczy, unaoczniaj'lc jq pisar
stwem samym) wolno wdawae si« w dyskusje swiatopoglqdowe, przy
wolywae r6zne zywe cienie oraz duchy, chwalie lub ganie, oceniae, giosno 
strofowae lub tez pomijae giuchym milczeniem. Niechze ktos przeczyta 
z tego punktu widzenia UpiOly rewolucji - zobaczy wtedy,jak zywajest ta 
Herlingowa przestrzen, w k16rej dziaiaj<t, myslq i piszq r6zni ponadczaso
wi Dostojewscy, Bierdiajewowie, Pastemakowie... Na tym wiasnie polega 
istota tego pisarstwa, dopelniona przez wielokulturowose autora orazjego 
polski patriolyzm. 

Herling dlatego d aj e do my s len i a, ze cz«sto zaledwie szkicuje pro
blemy, przedstawia ich gi6wne jqdro, rozpala umysi Czytelnika, i to wcale 
nie wirtualnego, po czym przechodzi do innych kwestii: od literatury do 
malarst"wa, rzadko jakos do muzyki, od poznego sredniowiecza do walk 
partyjnych we wsp6kzesnej Polsce. 

W Portrecie weneckim mozna znaleze takq oto autocharakterystyk« 
Herlinga. "Czuj« instynktem pisarza, ze inaczej bye nie mogio, ale czuj« 
tez wyraznie, z sii<\. nakazu, ze rzecz powinna bye wyjasniona." Herlingo
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wskie rosyjskie w<\.tki najczltsciej tak wlasnie s<\. konstruowane: pisarz wy
czuwa problem, rozwi<\.zuje go w swoim duchu - a robi to najczltsciej prze
nikliwie, zderzaj<\.c ze sob<\. elementy z roznych geograficznych i historycz
nych przestrzeni - porzuca kwestilt, aby po latach znow do niej powrocie. 
Taka metoda przypomina ikonow<\. mozaiklt : posrodkll hierarchiczny 
majestatyczny Temat, a wokol niego na mniejszych obrazkach coraz doj
rzalszy Herling, wci<\.z inaczej i ci<tgle tak sarno rozumiejqcy Dostojew
skiego, Szestowa, Bierdiajewa. Sam Herling moze silt obruszye na takie 
skojarzenie, gdyz dla niego wszelka hierarchicznose oraz majestatyzm sta
nowi<\. zgublt dla czlowieka, odkrywaj<\.cego sw<\. istotlt w krotkich chwi
lach grozy istnienia. To dlatego nigdy nie wzbudzila jego zainteresowania 
ikona, za to z pasj<\. pisal 0 martwym Chrystusie Andrea Mantegni oraz 
Chrystusie zmartwychwstaJ-ym Piera della Francesca. 

Poniewazjednak autor prowokuje Czytelnika mowi<\.c, ze kazda rzecz 
- pomimo "nieodpartego instynktu pisarza" - "powinna bye wyjasniona", 
pokuszlt silt przeto moze nie 0 wyjasnienie, ale 0 dopowiedzenie paru s16w 
do rosyjskich kwestii poruszonych ostatnio przez Herlinga. 

2. Her(:en na tamtym brzegu 

Dokladnie na Boze Narodzenie 1994 roku w Dzienniku pisanym nocq 
lIkazal silt esej pochwalny 0 Aieksandrze Hercenie. Polski eseista poszedl 
tu wyraznie s]adem Izaaka Serlina, 0 czym zreszt<\. sam wspomnial (Her
ling nigdy nie ukrywa swoich ideowych antenatow, nie popisuje silt sW<\. 
"odkrywczosciq", slusznie uwazaj<\.c, ze kultura to proces wiecznego po
wtarzania). Sformulowal przy tym tezlt, ze Hercen bylby dzisiaj Rosji bar
dzo potrzebny: "So.fZenicyn to za malo. Potrzebny jest Rosj i pisarz dale
kowzroczny, wybiegaj<\.cy poza granice coraz bardziej oblqkanych harcow 
politycznych na post-komunistycznym »cmentarzysku idei«." 

Zgadzaj<\.cy silt z t<\. opini<\. Czytelnik bardziej by silt jeszcze ucieszyi, 
gdyby pisarz dodal w tym kontekscie, ze takim "Hercenem" byl przeciez 
Sacharow - to on moglby, gdyby nie umari w dose zastanawiaj<\.cych oko
licznosciach, stae silt roztropnym mltzem rosyjskiej historii wspokzesnej. 
Opatrznosc chciala jednak inaczej - a Solzenicyn rzeczywiscie tu nie wy
starczy, gdyz i on ostatnio, szczegolnie gdy chodzi 0 postawlt wobec Cze
czenii, stal silt nagle rosyjskim historycznym "metafizykiem". Sacharow 
zas rna w dzisiejszej Rosji jednego tylko ucznia, Siergieja Kowaliowa. 

Co silt tyczy Hercena, to Herling pisze dalej 0 powstaJ-ym po roku 1848 
cyklu esejow Z lamlego brzegll: "Czytaj<\.c Hercena, rozumie silt lepiej,jak 
mqdry pisarz, wolny od pokus, doktrynerstwa i abstrakcji, czuje i widzi 
nadchodz<\.ce epoki, jak wydobywa ich zarodki z otaczaj<\.cej go rzeczywi
stosci, ktor'l. umie zobaczye i oSqdzie z nadzwyczajn'l. przenikliwosci<\.." 
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Nic dziwnego, ze wobec takiej diagnozy Herling twierdzi, ze Hercenowi 
udalo silt odrzucic wszelki "izmy" (w tym takZe romantyzm jako zaczyn 
faszyzmu oraz heglizm jako zr6dlo rewolucjonizmu). Nie znosil on bo
wiem pytan "jaki jest cel zycia?" - w tym kontekscie polski pisarz uczynil 
nawet Hercenowi maly zarzut 0 jego "nieprzenikalnosc dla szcz<\.tkowych 
chocby uczuc religijnych". Herling zamyka ten fragment rozwazan stwier
dzeniem 0 aktualnosci Hercenowskiej metody w czasach postkomunisty
cznego zamlttu w Rosji i okolicach. 

Jednak czyteJnik innych dziel Hercena moze miec spore w<\.tpliwosci 
co do slusznosci Herlingowej diagnozy. Urodzony w roku "napoleon
skim" (1812) pisarz przezyl jako dziecko powstanie dekabryst6w, szybkie 
wst<\.pienie na tron Mikolaja f, rewolucjlt 1830, wiosnlt lud6w 1848, wojnlt 
krymskctI853-55, panowanie i reformlt Aleksandra rr (1855-1881) ("Zwy
ciltzy1es, Galilejczyku" - pisal z Londynu Hercen , gdy 6w car-oswobodzi
ciel wyzwalal rosyjskich chlop6w od panszczyzny) . W tej epoce pierwsze
go zamlttu (drugi rozpocz<\.l silt w 1881 i trwal do 1905, a trzeci - w J 914 
i trwa az do dzisiaj, z kr6tk<\. przerw<\. w latach 1991-1992) Hercen bynaj
mniej nie zachowywal silt liberalnie i aideologicznie, jak chcialby to wi
dziec wielki liberal fzaak Berlin, a za nim - Gustaw Herling-Grudzinski. 

Wlodzimierz Solowjow, nie znaj<\.c co prawda dziela Hercena, mial 
jednak dobrct intuicjlt, gdy jego ideow<\. ewolucjlt od romantyzmu do hegli
zmu nazywal upadkiem z "wyzyn filozoficznego idealizmu w bunkry so
cjalnej rewolucji". Oto co Hercen pisal w Z tamtego brzegu: "Nie jestesmy 
tymi, kt6rzy budujq, kt6rzy wieszczctswiatu nowe objawienie,jesteSmy ty
mi, kt6rzy burzcti usuwaj<\.stare ktamstwa. Czlowiek wsp6lczesny, smutny 
ponti/ex maxim us, dopiero przerzuca most, po kt6rym przejdzie inny, nie
znany, przyszly czlowiek. Ty go moze zobaczysz ... Nie zostawaj w6wczas 
na starym brzegu ... Lepiej zginctc z tym nowym czlowiekiem anizeli 
ocalec w przytulku reakcji" (przelozyla Janina Walicka) . 

Hercen przewidywal niechybn<\. zagladlt starej Europy - trudno przy
puscic, aby z takct diagnozct przydal silt dzisiejszej Rosji . Gdyby te jego 
idee zwyciltzyly, to sen Bloka opisany w roku 1920 w poemacie Scylowie, 
czyli "inny swiat", spelnilby silt juz w czasach Hercena : 

o slary swiecie! Wiedz ostatni raz, 
Na jasne bratnich uczt igrzyska, 
Na UCzl(( pracy i pokoju - was 
Przyzywa lira barbarzynska. 

(przel. Mieczyslaw Jastrun) 

A gdyby spelnil silt ten sen Hercena-Bloka, to "dzicy Scytowie 
z pozctdliwymi skosnymi oczami" (Blok w przekladzie Jastruna) w wol
nych chwilach zburzyliby wszystkie muzea rzymskie, florenckie, Palazzo 
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Ducale i Casa de Rafaello W Urbino, a takZe zniszczyli freski w San-Sepol
cro... - i gdzie bysmy wtedy ogJqdali naszych Mantegnow? 

Z "izmow" Hercen wyzwolil siee znacznie p6Zniej - wlasciwie dopiero 
przedsmiertne listy Do starego towarzysza stanowi<\. wyznanie wiary libe
rala - nie to jednak decyduje 0 istocie swiatopogl<\.du Hercena. On bowiem 
w ci<tgu swego zycia zbyt wiele uczynil dla rozwoju rosyjskiego teore
tycznego i praktycznego rewolucjonizmu (heglizm jako "algebra rewolu
cji"- to przeciez on pierwszy powiedzial, jeszcze w czasach przed em i
gracj'l). Nieprzypadkowo pochwala jego mysli i czynu wyszla spod pi6ra 
Lenina. 

3. Szestow redivivils 

Herlinga, podobnie jak ongis Simone Weil, Alberta Camusa 
i Czeslawa Milosza, wielce inspiruje postac i pisarstwo Lwa Szestowa. 
W grudniu 1995 zaj<\.1 siee poswieeconym Dostojewskiemu fragmen tem 
Przezwyci~zenie oczywistosci z ksi<\.zki Na szali Hioba. Bardzo mnie to 
uradowalo, poniewaz fragment 6w i w ogole cal<\. tee ksi<\.zkee uwazam za 
najbardziej typow<\. dla Szest0wowskiego antyracjonalistycznego schema
tu - wystarczy jeszcze przeczytac Ateny i Jenlzalem oraz Sola fide . aby 
zrozumiec istotee 5wiatopogl<\.du tego rosyjskiego dwudziestowiecznego 
sofisty. 

Herling nazywa wspomniany szkic "znakomitym i zdumiewaj<\.co 
gleebokim". Szestowowska gleebia, zdaniem Herlinga, znajduje potwierdze
nie w jego interpretacji bohatera Notatek z podziemia Dostojewskiego, 
okreSlonego przez autora Na szali Hioba tragicznym mianem "brzydkiego 
kacz<\.tka". Sw<\. zaslugee Szestow rna w tym, ze dostrzegl w bohaterze Nota
tek maskee samego Dostojewskiego - to dlatego 6w powieSciowy "parado
ksalista" z jednej strony opluwa wszystko, co og6lne, spoleczne i racjonal
ne, a z drugiej - teeskni za niesmiertelnosci<\.ludzkiej indywidualnej duszy. 
Taka swiadomosc to "odpycha i przeraza" Heriinga (ale nie Szestowa), to 
go "przyci<tga jak swiatlo w mroku". 

Dalej autor Dziennika pisanego nocq przywoluje z aprobat<\. Szesto
wowsk<\. krytykee racjonali zmu "s!awnego historyka chrzescijanstwa, pro
fesora von Hamacka", kt6ry w swej Historii dogmatow dostrzegal wyl<\.cz
nie racjonalno-empiryczny wymiar czasu. Nalezal wieec do tej kasty mate
matyk6w, kt6rzy z uporem twierdz'l., ze 2 + 2 = 4, i stosuj<\. to r6wnanie do 
wyjasniania wszelkich metafizycznych kwes tii. To wfasnie owa kasta 
uczonych byla gl6wnym przedmiotem ataku "brzydkiego kacz<\.tka". 

W konkluzji Herling - z jawn<\. satysfakcj<\. - przywo!a! Szestowowsk'l. 
krytykee Dziennika pisarza Dostojewskiego, kt6ry "zdradzil" w tym dziele 
swe mistyczne in tuicje z fabulamej prozy. Jakie bowiem inaczej jesli nie 
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zdradq, zapytywai Herling, mozna byioby wytlumaczyc tez~ Dostoje
wskiego, ze "Rosja jest najswobodniejszym krajem na swiecie, krajem, 
kt6ry wkr6tce zdob~dzie Konstantynopol, kt6ry n i g d y nie utoruje drogi 
walce klas" ? 

Inaczej anizeli Szestow Herling nie wyrzekl si~ w tym miejscu konklu
zji: "Wielki pisarz, autor Biesow i Braci Karamazow, posiadacz »drugiego 
wzroku« w uporczywym kr<\.zeniu wok6t Boga, przykl~ka oto i z opusz
czonymi pokomie oczami caiuje pierscien Wielkiego Inkwizytora." 

MllSZ~ przyznac, ze nieco mnie rozbroila owa Herlingowska oczywi
stosc i musiaiem sobie od nowa zadac pytanie, czy Szestow rzeczywiscie 
po to napisai fragment 0 Dostojewskim, aby dowiesc niesp6jnosci jego ar
tystycznej intuicji z wizj<\. publicystyczn<\.. Odpowiedi jest tu, rzecz jasna, 
negatywna - 6w jednowymiarowy temat nie bylby zwyczajnie godny tra
gicznego pi6ra Szestowa. Taka niesp6jnosc moze zainteresowac historyka 
kultury lub psychologa, ale nie tragicznego nieprzyjaciela rozumu (miso
logosa), jakim byi Szestow. On bowiem zaj<\.l si~ Dostojewskim dlatego, iz 
wewn<\.trz niego samego (a nie na poziomie fabuly i publicystyki) dostrze
gai metafizyczne p~kni~cie : z jednej strony t~sknot~ za utraconym w grze
chu pierworodnym rajem, a z drugiej - millenaryzm, wtlaczanie ideatu 
w ziemskie historyczne ramy. Antynomia owa ze szczeg6ln<\. sii<\. przeja
wita si~ na poziomie dziel artystycznych. Szestow twierdzii, ze Dosloje
wski w wi~kszosci swoich dzid nie wyzwolii si~ z pokusy racjonalizacJi 
i schematyzacji "nieziemskiego" - tak autor Na szali Hioba rozpatrywal 
postacie Raskolnikowa, ksi~cia Myszkina, Aloszy Karamazowa, Zosimy 
(oni byli dla niego nosicielami idei rozumu, czyli przedstawicielami 
"Aten"). Bliskie natomiast jego sercu byto "brzydkie kacz<\.tko" oraz Hipo
lit z Idioty (jako giosiciele wiary, czyli "Jerozolimy"). Tezy Dziennika pi
sarza s<\. w tym kontekscie tak banalne, ze Szestow rzeczywiscie przy
woiywat je z pewnym zaienowaniem .. . I to bynajmniej nie po to, aby po
kazac Ptrkni~cie pomitrdzy proz<\. a publicystyk<\. Dostojewskiego, lecz 
wyl<\.cznie dlatego, aby w obliczu bolszewickiej rewolucji udowodnic, ie 
siowianofi I skie ratio Dostojewskiego takze i tutaj si~ mylilo. 

Znana jest og6lna teza Szestowa, ze Boga nie mozna pokazac ani SZll
kat w historii . Dyskusyjne w tym kontekscie wydaje si~ jego stwierdzenie, 
ie takie tei bylo gi~bokie przekonanie Dostojewskiego. Zdziwilo mnie, ie 
i Herling nie tylko aprobuje ten Szestowowski og61ny schemat, ale uznaje 
zarazem slusznost zastosowania go do dziela autora Braci Karamazow. 
Pozornie wszystko tiumaczy si~ iadnie: Dostojewski odnalazl Boga w ro
syjskiej empirycznej historii, przede wszystkim po okresie wojny krym
skiej - i tu si~ pomylil ("ucalowai pierscien Wielkiego Inkwizytora"). Jed
nak dla Szestowa problem tkwii gdzie indziej , znacznie gl~biej, dlatego tez 
tyle wysiiku uczynii, aby przysposobic do swego swiatopogl<\.du historycz
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ny z natury rzeczy obraz swiata Dostojewskiego (Bierdiajew tak<\. metod~ 
nazywal "szestowizacj<\."). Czy jednak Herling zdawal sobie spraw~, ze 
przyjmuj<\.c punkt widzenia Szestowa w calosci, odrzuca nie tylko nacjo
nalistyczny chiliazm Dostojewskiego, lecz tabe staje ramiet w ramiet 
z Szestowem przeciwko wszystkim religiom, ktore posiadaj<\. w sobie ele
ment historyzmll? Taka postawa wymaga jednak odrzucenia zar6wno hi
storycznego judaizmll, chrzescijanstwa, jak i islamu. Ten punkt widzenia 
rna sw<\. wartose, ale u Szestowa rzeez nie wygl<\.da zbyt pietknie. Rosyjski 
misologos bowiem odrzucil niemal cal<\. eywilizacjet i kulturet greck<\. (procz 
Heraklita, u ktorego wszystko plynie, oraz Protagorasa, ktory za miaret 
wszystkich rzeczy uznal igraj<\.cego pojetciami czlowieka). Odrzueil tabe 
oparte na tej kulturze katolickie sredniowiecze, nie mowi<\.c juz oodrodze
niu, oswieceniu itd. Ktos moze powiedziee, ze takie odrzucenie dokonuje 
siet u niego na poziomie swiadomosci, ale jakZe inaczej moze siet ono 
dokonywae? Na bolszewickie odrzucenie tej tradycji zawsze przychodzi 
czas po ustaleniu norm teoretycznych. 

Ja sam nazwalbym Szestowa teologicznym Bakuninem, apofatycz
nym anarchist<\.. Glownym jego przeciwnikiem byl Arystoteles ze swoj<\. 
zasad<\. sprzecznosci. Zdumiewaj<\.ce, ze w praktyce bolszewizmu Szestow 
dostrzegal wypelnienie rownania ,,2 + 2 = 4", podczas gdy bolszewizm byl 
przeciez ruchem antykulturowym i antycywilizacyjnym, w swej istocie 
irracjonalnym. Wodzowie tej rewolucji Szestowa nie czytali, ale ezyz nie 
byli podobni do niego, gdy p6Zniej, na kolejnych zjazdach, ustalali klamli
wose zasady sprzecznosci i tworzyli zretby nowej dialektycznej logiki, 
w ktorej "nie-a" moze bye bardziej wartoSciowe anizeli "a" sarno? 

W grudniu 1995 roku Herling-Grudzinski stwierdzil, ze u Szestowa 
"nic nie jest kwesti<\. przypadku czy przejetzyczenia, wszystko podlega ry
gorom solidnego przemyslenia". Jest moim wielkim marzeniem, aby te 
slowa Herlinga zainspirowaly wreszcie jakiegos badacza do napisania 
ksi<\.zki pt. "Anty-Szestow". Mamy juz, co prawda, po polsku monografiet 
Cezarego Wodzinskiego Wiedza a zbawienie. Studium mysli Lwa Szesto
wa (1991) - ale ta ksi<\.zka wyszla spod piora warszawskiego "mieszkanca 
Jerozolimy", prawie cala jest wietc w Szestowowskim duchu. Tymczasem 
mnie by chodzilo 0 pracet ,,Anty-Szestow. W obronie ArystoteJesa i zasady 
sprzecznosci". Powinien to napisae badacz, ktory jest - wbrew Szestowo
wi - przekonany, iz odrzucenie etycznego umiarkowania ("zlotego srod
ka") oraz zasady sprzecznosci prowadzi do krwawych rewolucji, z ktorych 
dotychczas najkswawsz<\. byla rewolucja bolszewicka. 

Badacz, ktory podejmie siet takiego zadania, betdzie musial odpowie
dziee na pytanie, dlaczego w dziele Szestowa nie rna miejsca na zadn<\. (nie 
tylko arystotelesowsk<\. i spinozjansk'l.) etyket. lakZe pasjonuj<\.ca bylaby 
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w tym kontekscie odpowiedz na kwesti~, dlaczego Szestow w omawianym 
tu fragmencie Na szalach Hioba zachwyca si~ KiriHowem z Biesow, 
twierdzqc, ze racjonalista Dostojewski niesprawiedliwie go usmiercif? Nie 
wypowiada natomiast ani jednego s16wka pot~pienia wobec haniebnego 
czynu tegoz KiriHowa, kt6ry na zqdanie Piotra Wierchowienskiego zgadza 
si~ przed smierciq podpisac stosownq "bumag~" - wynika z niej, ze to on 
zabil swego przyjacieJa Szatowa ... tym samym przyczynia si~ do bezkar
nosci prawdziwych zab6jc6w-bies6w, a moze nawet umozliwia im dalsze 
krwawe zbrodnie. Dlaczego takie wlasnie akty mozliwe Sq w Szestowo
wskim Kitiezu-leruzalem? 

Na to pytanie niech odpowie przyszly badacz, niech odpowie kazdy 
milosnik Szestowa. 

S tyczen 1996 

GRZEGORZ PRZEBINDA, ur. 1959, rusycysla, pracownik UJ . Wydal: Wlodzimierz Solow
jOlV lVobec his/orii (1992). 

NOWOSC WYDAWNICTWA -an'H· 
SERlA: Filozofia i Religia 

Mikolaj z Kuzy 

o OSWIECONEJ NIEWIEDZY 
prze!ozy! Ireneusz Kania 

"Ten zaS, klO pragnie dOlrzec do sensu, powinien raczej swoj umysl wzniesc ponad 
znaczenia i cechy slow, nit lrzymac s i~ ich uparcie, skoro nie S'l one zdolne w pelni spro
slacrozlicznym lajcmnicom inlelektu . Posluguj'lc si~ przykladami nalezy lak prowadzic 
czytelnika, aby [stopniowo) przekraczal rzeczy zmyslowe i pozostawial je, i zeby bez 
trudu doszedl do bezposredniego zrowmienia. Tej wlaSnie drogi pilnie szukalem, sta
raj'lc si~ ukazacj'ljak moglcm najwyrainiej umyslom zwyczajnym, i unikaj'lc przy tym 
wszel kiej zawilosci. Wnel tet z cal'l dokladnosci'l niepochwylnej prawdy odsioni si~ 
[przed nim) liodlo oswieconej niewiedzy." 

(z rozdzialu J J ksi~gi pierwszej) 
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