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Wuthering Heights (5). Ogród sióstr Brontë przy plebanii w Haworth. 
Fot. Izabella Sariusz-Skąpska.
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Poetycko bytuje człowiek, poetycko  
boży się Bóg 

Z Włodzimierzem Pawluczukiem  
rozmawia Krzysztof Mech

Włodzimierz Pawluczuk: Pozwól, że na początek  – jako motto  – 
przytoczę fragmenty dwóch wierszy Józefa Barana: Balladę o Bogu na 
emeryturze oraz Dewotki. 

Oto fragmenty Ballady...:

co ja się go naszukałem
góry lasy przetrząsałem
i nic

aż raz
w parafii pipidówa-zdrój 
uśpiłem plebana winem porzeczkowym 
i wykradłem mu zza pazuchy mapę 
zaraz o świcie wyruszyłem 
z pękatym brzuchem plecaka 
piąłem się z trudem 
jak koń zaprzęgnięty do pługa (...)
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szedłem i szedłem 
leśnymi tunelami 
gliniastymi jarami (...)

szedłem i szedłem 
kładką ścieżki 
coraz wyżej i wyżej
aż
na samym poddaszu wsi (...)
ujrzałem staruszka z siwym obłokiem brody
drepczącego w asyście trzmieli po ogrodzie 

 – tak, to ja jestem Bogiem
rzekł i uśmiechnął się smutno (...)

pocieszałem go że się nie zestarzał 
a on w zamian zaciągając się z fajki
dymem pachnącym maciejką 
zawierzył mi w tajemnicy 
że spisuje pamiętniki 

na odchodne staruszek 
bardzo prosił o dyskrecję

 – przychodzą tu różni tacy 
pytają o początek i koniec świata 
o takie inne rzeczy 

tak jakbym ja to wszystko
jeszcze pamiętał... 
tak jakbym ja to wszystko jeszcze pamiętał...

powiedział
rozkładając bezradnie ręce 
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To tak powiedział Baran w swojej Balladzie o Bogu na emeryturze.
A to jest fragment drugi z Dewotek: 

klękały 
waliły głową w konfesjonał 
obłapiały za nogi 
Bogu ducha winnego Pana Jezusa (...)

pod wieczór 
nerwowy kościelny 
wyrzucał je za bramę 

dopiero wtedy Jezus 
mógł rozprostować kości 
i dla odprężenia 
zagrać z apostołami w karty

Krzysztof Mech: To bardzo dobre motto! Na początku chciałem zapytać 
o  Twoje naukowe początki: o  to, gdzie dorastałeś, co dla Ciebie było 
ważne w młodzieńczych latach. Słowem, opowiedz krótko o swojej mło-
dości.

Zaczynając od dzieciństwa. Moje dzieciństwo było bardzo trudne 
z tego względu, że nikt się mną nie opiekował. To, że się nie opieko-
wał, to pół biedy... Widzisz, moja rodzina była tradycyjnie antyinte-
ligencka. W  związku z  tym ginęły mi wszelkie dokumenty: zeszy-
ty, zapiski itp.  – wszystko wyrzucali mi na śmietnik, nie rozumieli 
mnie. To historia długa i smutna... Pamiętam, jak jakiś facet chodził 
od domu do domu, i  ojciec, nie mając żadnych części metalowych 
czy czegoś takiego, podarował mu całą moją walizkę z  materiała-
mi naukowymi. Nie ma specjalnie czego wspominać. Wbrew temu 
miałem związki z życiem intelektualnym, pozaliczałem wszystkie po 
kolei potrzebne stopnie i tytuły: magisterium, potem doktorat, habi-
litacja, w końcu, profesura. 
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Ale skoro, jak sam mówisz, rodzina była antyinteligencka, a  książka 
była wrogiem, to skąd w takim razie intelektualna pasja? Skąd ten ciąg 
w kierunku nauki, poszukiwania?

Długo by opowiadać. Nie mogąc się w domu zachowywać, powiedzmy 
to, pobożnie, wychodziłem nocą z  domu do stodoły. Kiedy już wszy-
scy spali, modliłem się przed krucyfiksem. Często modliłem się w taki 
sposób: „Panie Boże, daj mi dostęp do prawdy, a przyrzekam Ci, że nie 
użyję jej inaczej niż ku Twojej chwale”. Może to wygląda zbyt patetycz-
nie, ale wydaje mi się, że moja pasja zaczynała się w taki oto sposób. 

Jestem pod głębokim wrażeniem tego, co powiedziałeś. Lecz skąd – w ta-
kich niesprzyjających czasach i okolicznościach – brałeś książki?

Zawarłem takie porozumienie, to dlatego, że tak powiem, nie zwle-
kałem. Skąd miałem książki? W Białymstoku była taka ulica, na któ-
rej była radziecka księgarnia, gdzie dużo przesiadywałem. Książki 
były tam za grosze. Zresztą, jak się domyślasz, nikt tam specjalnie 
nie zaglądał, nikt nie chciał ani czytać, ani nawet przeglądać. Kupo-
wałem sporo lektur. Muszę powiedzieć, że znajdowałem tam książki 
godziwe. 

Opowiedziałem o mojej młodzieńczej relacji do Pana Boga, więc czu-
ję się w obowiązku uzupełnić, że jako młodzieniec miałem też kłopoty 
psychiatryczne. W Białymstoku chodziłem nawet do przychodni zdro-
wia psychicznego. Postanowiłem jednak sam wszystko przemyśleć i  ja-
koś się z  tym rozprawić. Wtedy sięgnąłem do jakiejś radzieckiej książ-
ki z  zakresu psychiatrii i  rozpoznałem, że moje objawy pokrywają się 
z symptomami psychastenii: widziałem ludzi jako bryły, nie było w nich, 
by tak to ująć, kontaktu ducha z duchem. Co ciekawe, w tejże książce 
napisano, że aby leczyć takiego delikwenta, należy go wysłać na bada-
nia geologiczne na Syberię! A, to o to chodzi – pomyślałem. Może więc 
zajmę się kopaniem gruntu, budowaniem czegoś, robieniem czegoś itp.? 
Tak, aby znaleźć się pośród rzeczywistych kłopotów  – może objechać 
Polskę, obejść piechotą? Tak, trzeba żyć, trzeba mieć kłopoty i  trzeba 
przez nie przebrnąć. W ten sposób postanowiłem się leczyć. 
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Pakowałeś się w kłopoty? Rzucałeś w wir życia?

W jakimś sensie się rzuciłem, ale znalazłem inne wyjście. Już później, 
w  latach 1980. była fala, wraz z  którą powstały różne mistyczne prą-
dy związane z New Age. Wtedy u siebie koło Białegostoku założyłem 
swoje prywatne seminarium dla osób piszących magisteria i doktoraty. 

Prowadziłem ich tam przez kilka lat, może to było cztery lata, nie 
pamiętam dokładnie. Aż tu któregoś dnia otrzymałem telefon z Kra-
kowa. Zadzwonił do mnie prof. Jacek Majchrowski, dzisiejszy prezy-
dent Krakowa. Pamiętam, jak mówił, że słuchy chodzą, że prowadzę 
takie seminarium poświęcone współczesnym nurtom religijnym i  że 
interesują się tym ludzie w Krakowie. Majchrowski zaproponował mi, 
żebym się przeniósł z  tym seminarium na Uniwersytet Jagielloński. 
Oczywiście, skorzystałem z tej propozycji. 

Szybko zaaklimatyzowałem się w  Krakowie, otrzymałem zakwa-
terowanie, miałem dostęp do biblioteki itp. Na Uniwersytecie po-
trzebowano kadry do prowadzenia studiów religioznawczych, więc 
poprowadziłem to seminarium i  jeszcze otworzyłem wykład, który 
nieprzerwanie wygłaszałem przez następne lata. Tę serię wykładów 
zatytułowałem Struktura sacrum. Na początku koledzy mieli wątpli-
wości, nie bardzo wiedzieli, czym miałaby być ta struktura sacrum... 
Odpowiadałem im wówczas, nieco upraszczając, że sacrum to obszar 
tego, co sakralne, pełne znaczenia: przestrzeń, drzewa, rośliny, niebo 
(przede wszystkim), sakralne słowa, gesty itd. Oczywiście, mówiłem 
też o antytezie sakralnego, podkreślając, że świat jest jakby przedzie-
lony na pół: na to, co sakralne, i  to, co takie nie jest. Tak więc, po 
rozwianiu kontrowersji, uznano ten wykład za obowiązkowy, a nawet 
wprowadzający do problematyki religioznawstwa jako takiego. 

Kto był promotorem Twojego doktoratu?

Podczas studiów warszawskich trafiłem do Zygmunta Baumana. On 
był moim mistrzem i  promotorem i  pod jego kierunkiem napisałem 
pracę doktorską Świadomość jednostki w warunkach rozpadu społecz-
ności tradycyjnej. Pamiętam jednak, że zanim przedstawiłem całość 
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tej pracy Baumanowi, to zaniosłem ją prof. Marii Ossowskiej. A  jak 
do niej trafiłem? Spotykałem się w tamtym czasie z dziewczyną, któ-
ra była jej domownicą. Ta moja koleżanka mówiła, że rozmawia-
ła o  mnie z  prof. Ossowską, której pokazała moją pracę doktorską.  
Prof. Ossowska chciała mnie poznać, więc zaprosiła mnie na rozmowę. 
Oczywiście poszedłem. Pamiętam, siedziała w  bujanym fotelu. Buja-
jąc się, rozmawiała ze mną... Powiedziała, że przeczytała moją pracę 
z  podziwem, i  chociaż przyznała, że się na tym nie zna, podkreśliła, 
że jej zdaniem praca jest napisana bardzo dobrze, tak pod względem 
stylistycznym, jak i merytorycznym. 

Czyli trafiłeś do Ossowskiej z już napisanym doktoratem?

Tak.

Wróćmy jednak do samego Baumana. Jak wyglądała Wasza relacja? 
Przyjaźniliście się? Czy był dla Ciebie inspirujący?

Oczywiście, był bardzo inspirujący. Pamiętam, jak na spotkaniu ze-
społu powiedział do zebranych, że jak będą robili doktoraty, to żeby 
najpierw przeczytali Pawluczuka. Podał mnie za wzór i  tak mnie po-
głaskał... Poczułem, że jestem „swój”.

Z Baumanem spotykałem się często. Wiedziałem o wszystkich jego 
problemach, pamiętam, jak się ze mną pożegnał. Uściskał mnie, poca-
łował i powiedział, że może się już nie zobaczymy... Tak się z nim czu-
le rozstawałem. W 1968 roku, po wydarzeniach marcowych, Bauman 
został zwolniony z Uniwersytetu i z hukiem wypędzony z Polski jako 
Żyd. Pojechał wtedy do Anglii. Później już, niestety, kontaktowaliśmy 
się od czasu do czasu, sporadycznie.

A Twoja samodzielna twórczość naukowo-literacka? Jak ją oceniasz 
z perspektywy czasu? 

W sumie opublikowałem kilkanaście książek. Większość to były zbiory, 
które nie są niczym wzniosłym. Ale dwie po dzień dzisiejszy wydają mi 
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się niezastąpione: Wierszalin: reportaż o końcu świata (1974) i Judasz 
(2004). Poza tym, przyznam Ci się, że jak teraz kupuję jakąś książkę, 
to zawsze ciągnie mnie, żeby zobaczyć, czy w cytowaniach, czy biblio-
grafii jest Pawluczuk. I  tak patrzę, że np. na stronie 143 i gdzieś tam 
jeszcze jest Pawluczuk, to wtedy myślę, że jest dobrze. 

Powiedz, Włodku, skąd zrodził się pomysł „Wierszalina”? Jaka była jego 
główna idea?

Długo by opowiadać. Widzisz, pojechałem zbadać tzw. sektę grzy-
bowską. Chciałem napisać książkę o jej członkach, więc sporządzałem 
wywiady z założycielami, przeprowadzałem długie rozmowy i, co naj-
ważniejsze, spędzałem z nimi dużo czasu, uczyłem się ich codzienne-
go życia, dzieląc ich troski, starając się przyjąć ich perspektywę. Z tych 
spotkań powstała gruba teczka, ale nigdy nie znalazłem czasu, ażeby 
to wszystko w  całości opracować jako poważniejszą publikację. Ale, 
jak już mówiłem, spotykałem się z  założycielami, uznanymi za pro-
roków i  wszystkimi ważniejszymi z  tej Grzybowszczyzny. Pamiętam 
szczególnie wywiady z  prorokiem Ilią, który zainspirował mnie do 
napisania Wierszalina. 

Czy Ilia był centralną postacią? Wokół niego wszystko się organizo-
wało?

Wokół niego ludzie się organizowali. Jednak konieczne jest uzu-
pełnienie. Ta tzw. sekta grzybowska to nie całkiem sekta, ile raczej 
zjawisko mistyczne. Założyli cerkiew, tam się różne cuda działy w mo-
jej obecności. Zaprzyjaźniłem się z  tymi świętymi, chodziłem na ich 
msze. Z miejscowości Ryboły ludzie szli do Grzybowszczyzny, aby po-
czuć boskość, świętość, sacrum... Pamiętam całe oddziały, ten tłok. Był 
tam dziwny człowiek, Wołoszyn. Co on tam robił? Założył sad, twier-
dził, że bogactwem natury przykryje cały kraj, jeździł na własnoręcz-
nie skonstruowanym traktorze. Nazwałem go w swojej książce „Toło-
szyn”. Pewnego dnia zadzwonił do mnie sekretarz partii i powiedział: 

„Pan takie rzeczy ciekawe pisze, ale dlaczego mojego ojca Wołoszyna 
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nazwał pan Tołoszynem?” Cóż robić, powiedziałem mu, że tak jakoś 
się wkradło. 

A druga ważna książka? Myślę oczywiście o „Judaszu”. To, w pewnym 
sensie, zdumiewające połączenie mistyki i  seksualności. Wielokrotnie 
na wykładach powracam do fragmentu z  Twojej książki, kiedy opo-
wiadam studentom, czym jest doświadczenie religijne. Doświadczenie 
religijne, jak Ty pokazujesz w tej książce, nie potrzebuje żadnego cudu. 
Mam na myśli opowieść o Saszce, który idzie przez łąkę. Niedaleko jakiś 
sąsiad układa snopki siana, traktuje łąkę jako miejsce pracy. A Saszka... 
Saszka doświadcza na łące obecności Bożej, miłości Bożej, każdy moty-
lek, ptaszek, każde źdźbło trawy – nasączone są miłością Bożą. Niby nic 
się nie stało, a jednak coś na poziomie znaczenia się dokonuje. Saszka 
odkrywa inne, głębsze znaczenie zdarzeń i rzeczy tego świata... Powiedz, 
jak do tego doszedłeś, skąd taka inspiracja? To dla mnie bardzo ważny 
fragment, który dużo mówi o całej Twojej twórczości.

Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie nie wprost, ale, że tak to ujmę, 
naokoło. Otóż tym, co obecnie mnie zajmuje, jest problem napięcia 
między duchem a duszą. I  tak, ducha jestem skłonny połączyć z gre-
ckim pojęciem telosu. Całość bytu, rzeczywistość w swoim ruchu ku 
czemuś przecież podąża. Nie wiemy wprawdzie, ku czemu, ale widać 
wyraźnie, że jest w  tym wszystkim jakaś logika. Dla teoretyków naj-
trudniejsze do udźwignięcia są skokowe etapy ewolucji. Najpierw zja-
wiska fizyczne, tak jak u Stephena Hawkinga, związane ze strukturą 
materii itd. Potem zjawiska chemiczne, a  na końcu biologiczne. Jest 
teza, że procesy biologiczne nie mogły samoistnie powstać z procesów 
chemicznych. Z kotłów chemicznych, choćbyś nie wiadomo, jak mie-
szał, to i tak nie wyskoczy pająk czy mucha. Tym zajął się np. sowiecki 
biolog Aleksandr Oparin, który zastanawiał się: czy przed powstaniem 
organizmów biologicznych istniały już prawa biologii? Czy też są one 
jedynie immanentne organizmom biologicznym? Claude Tresmon-
tant, ustosunkowując się do książki Oparina, którą opublikował po 
francusku, stwierdził, że wszystko zaczyna się i kończy na Bogu... No 
ale Tresmontant jest zdeklarowanym katolikiem. Moim zdaniem, nie 
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trzeba iść tak daleko. Religijność, odniesienie do ducha może pojawić 
się na elementarnym poziomie niepozornego doświadczenia. Wystar-
czy spojrzeć na zachowanie każdej mrówki, każdej pszczoły, zgodnie 
ze swoimi prawami regulowanymi biologicznie. Według Tresmontan-
ta, prawo biologii jest odbiciem prawa boskiego. Tylko czy u niego nie 
jest tak, że Bóg wszystkim kieruje? Kiedy patrzę w moim ogrodzie na 
mrówkę i  zastanawiam się nad pomysłem Tresmontanta, to wyobra-
żam sobie, że Bóg ma wielki sekretariat. Zatem czy Bóg rządzi prawa-
mi biologii, czy tylko je ustalił i już się nimi nie zajmuje? Byłbym tutaj 
bardziej powściągliwy i zamiast o Bogu mówiłbym o telosie – ducho-
wym celu. Według mnie, sprawy ducha są sprawami celu i kierunku, 
który ów cel wyznacza. Telos, energia i moc, która nadaje prawa ruchu. 
Rozwój fizyczny, materialny, potem chemiczny i biologiczny, a w koń-
cu rozwój kulturowy: nieustanny rozwój ducha – celu.

A teraz problem duszy. I tutaj z cenną pomocą przychodzi William 
James ze swoim rozróżnieniem podmiotu na I i Me; „ja przedmiotowe” 
i  „ja podmiotowe”. W  praktyce jest tak, że „ja przedmiotowe” to to 
wszystko, co wiem o sobie: o swoim ciele, historii itd. „Ja przemiotowe” 
myśli i odpowiada, natomiast „ja podmiotowe” to potok jaźni. I właś-
nie ten potok jaźni nie podlega petryfikacji. To czysta podmiotowość, 
niematerialna myśl, dynamiczne „dzianie się”! I tu, w moim głębokim 
przekonaniu, następuje w  podmiocie jego styk ze świętością. Często 
sięgam do apokryfu nazwanego Ewangelią Tomasza, gdzie jest powie-
dziane tak: „Jak powiedzą wam, że Bóg jest w niebie, nie wierzcie im! 
Bo wtedy ptaki niebieskie byłyby przed Bogiem. Jak powiedzą wam, 
że Bóg jest w głębi oceanów, też nie wierzcie im, bo wtedy ryby byłyby 
przed Bogiem! Bóg jest w was, jeśli tego nie wiecie, to nędzą jesteście 
i nędzą zostaniecie”. Myślę, że dusza to właśnie ten czysty nurt, potok 
wewnętrzny, którego nie da się w żaden sposób zredukować. 

I teraz następuje spotkanie duszy i ducha: to, co nazywam komu-
nią. Widzisz, prostota i piękno przyrody i otwartość na nią prowadzą 
do takiej komunii. Jestem o tym głęboko przekonany. Dostrzeżenie 
celowości przyrody jest tym, poczucie zależności i  radość, która 
temu towarzyszy: oto komunia. Z okien mojej letniej chaty w Czcho-
wie niedaleko Nowego Sącza widać ogród. Mój ogród, w  którym 
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przebywam wiosną i latem, nieustannie mnie zadziwia, jest tam kil-
ka rosnących drzew, duża lipa, jaśmin, czeremcha, mnóstwo kwiatów. 
Kiedy patrzę na ogród, widzę pełno ptaków, na drzewach wiewiórki, 
czasem wskakują na parapet okna. Mój sąsiad Józek kupuje orze-
chy w sklepie i umieszcza je na drzewie, w plastikowym pojemniku. 
Wiewiórki wyciągają je z  pojemnika i  kładą na spróchniałym pniu, 
gdzie mają swoje gniazdo dla wiewiórczego potomstwa. Wychodzę 
do ogrodu; pierwsze, co rzuca się w oczy, to wielobarwne, jaskrawe 
kwiaty, a nad nimi roje pszczół. Ogród żyje własnym życiem pełnym 
zapachów i kolorów, ciągle coś się w nim rodzi, coś kwitnie, dojrzewa, 
wydaje owoce. Stanowi pewną całość, która oddycha zapachami ziół 
i nic tu nie jest zbędne. Odpoczywając w ogrodzie, słyszę mrukliwy 
śpiew słowika  – specjaliści ustalili, że słowik podczas koncertu ma 
w swym repertuarze aż szesnaście różnych dźwięków – barwne trele 
słowika robią wrażenie jakiegoś przekazu zrozumiałego dla kwiatów 
i  innych towarzyszy. Słychać to zwłaszcza wiosną w  okresie godo-
wym. Koncerty te mają wyraźnie przesłanie adresowane do innych 
ptaków. Co ważne, nic nie jest na marne, lecz wszystko ma swój czas 
i  miejsce, swoją rolę! Wiesz, co chcę przez to powiedzieć? Nic nie 
mogło zaistnieć z przypadku? 

Masz doświadczenie cudu natury. Czy zatem można połączyć to, co po-
wiedziałeś przed chwilą o ogrodzie, z doświadczeniem Saszki? Przypo-
mnę jeszcze raz tę scenę, która głęboko mnie naznaczyła: Saszka idzie 
przez łąkę i doświadcza świętości wszystkiego. Podkreślam, wszystkiego. 
Czy Ty się z  tym utożsamiasz? Czy to dosłownie Twoje doświadczenie, 
Twoje przekonanie? Czy też rolę zagrała tutaj właściwa twórczości lite-
rackiej imaginacja? Czy postawisz „kropkę nad i” i  wprost odpowiesz 
na to pytanie? 

Dobrze, postaram się odpowiedzieć wprost. Kilka razy pamiętam, jak 
nawiedzały mnie takie stany, jak ten ze sceny z  Saszką... Po prostu, 
szedłem drogą polną i, z  głębi mimowolnego wzruszenia, padałem 
i płakałem ze szczęścia. Pilnowałem się tylko, żeby nikt mnie wtedy 
nie zobaczył i nie zainterweniował. 
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Ale zarazem Saszka jest człowiekiem wyrzuconym ze swojego środowi-
ska. On jest postacią w pewnym sensie tragiczną. 

No tak, ale zrobiłem co mogłem, żeby go rozweselić! 

Jeszcze jedna rzecz: rozmowa Saszki z  Bogiem. Ten wątek jest bardzo 
ważny. Bóg mówi do Saszki, że na początku kierował wszystkim. Zsyłał 
zatwardziałość serc na Egipcjan, a potem doświadczał ich plagami. Ale 
później mówi, że dogadał się z szatanem i podzielili ten świat. Bóg miał 
odpowiadać za dobro, a  szatan za zło. To jest ten wątek manichejski. 
Czytam „Mistrza i Małgorzatę”. Tam Woland, szatan, rozmawia z Ma-
teuszem Lewitą i  mówi tak: „Czymże byłoby twoje dobro, gdyby nie 
moje zło?” Czy może być światłość bez cienia? Czymże my bylibyśmy 
bez cienia? Czy zechciałbyś podjąć jeszcze taki wątek? O Bogu, który nie 
chce za wszystko odpowiadać? Czy zło uzasadnia szatana? Co myślisz 
o złu?

U mnie w ogóle nie ma szatana, nie ma zła. Jakby to określić... Szatan 
pojawia się u gnostyków, tam można znaleźć dla niego jakieś miejsce. 

Chciałem jeszcze zapytać o  wątek, który też się przejawia w  Twojej 
twórczości: wątek sposobów bycia. Czy mógłbyś przywołać ten wątek? 
Jak on pojawiał się w Twoich interpretacjach?

Sposób bycia jest w poprzek światopoglądu. Światopogląd jest trwalszy, 
natomiast są przerywniki, kiedy wchodzi sposób bycia. Kiedy mnie – 
przepraszam za słowo – „wkurwili”, to wtedy jestem w sposobie bycia 
i  mówię całą prawdę. Wtedy zapominam o  porządku wywiadu, wy-
stąpienia, o wszelkich konwenansach. To może być sytuacja nerwowa 
albo bardzo przyjemna, albo też interesująca, albo stwarzająca jeszcze 
inny nastrój. Na przykład taniec, biesiadowanie – to są sytuacje pozy-
tywne; ale też awantura – negatywny sposób bycia.

Czyli sposób bycia w pewien sposób zawiesza światopogląd? Czy też się 
raczej na siebie nakładają?
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Życie idzie jednym strumieniem, lata mijają, wiosna, lato, jesień zima 
itd. A w międzyczasie mogą być te przerywniki, jakim jest sposób by-
cia. Mogę na przykład zobaczyć piękną kobietę! To też jest sposób by-
cia. Gdybyś nawet w tym czasie czytał z przejęciem samego Hegla, to 
i tak skupiłbyś się na tej pięknej kobiecie, gdybyś ją tylko ujrzał. 

Bardzo fascynowała mnie Twoja interpretacja potoczności. To, co na-
zwałeś transcendencją. Rozumiem to jako pewien nadsens w  ludzkich 
rozmowach. To znaczy, że ludzie, mówiąc ze sobą, mówią więcej, niż 
trzeba powiedzieć. Nawet w relacjach banalnych, jak zakup czegoś czy 
prosta wymiana zdań, w których każdy mówi więcej, niż wymaga tego 
sytuacja i jej pragmatyka. 

Przysłuchując się rozmowom, samemu rozmawiając, starałem się do-
konywać takich antropologicznych interpretacji. Zauważyłem, że każ-
dorazowo, kiedy ktoś coś mówi, to chce się jakoś zaznaczyć, pokazać 
własną pozycję. 

Chce być kimś?

Tak. Chce być kimś. Oczywiste jest, że podmiot chce być kimś, jakoś 
zaistnieć. To jest interesujące w tej potoczności rozmowy... 

Ale skąd w tym obszarze transcendencja? 

Transcendencję reprezentujemy my obaj. 

To zatem coś więcej, co nas tutaj podtrzymuje?

Transcendencja to to, o  co chodzi w  tej, że tak powiem, faktu-
rze empirycznej. Podłączając się tutaj pod Hegla: ku czemu świat  
podąża. 

Transcendencja, która pozostaje bez związku z  istnieniem bądź nie-
istnieniem Boga.
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Kiedyś na spotkaniu Józek Baran podjął pytanie o istnienie Boga. Powie-
działem mu, że nie ma dowodów na istnienie Boga. Baran dodał, że nie ma 
także dowodów na Jego nieistnienie. Moim zdaniem, pytanie o istnienie 
jest błędne i sprawa jest błędna. Bóg nie istnieje, Bóg się boży... Na tym 
dyskusja się skończyła, a potem Baran mi doniósł, że Bóg się boży w zbo-
żu w Bożęcinie. Znakomicie, powiedziałem mu potem: wreszcie trafiłeś. 

Poetycko bytuje człowiek, poetycko boży się Bóg. W  ten sposób nasza 
rozmowa, zataczając koło, wróciła do punktu wyjścia. Dziękuję. 

Włodzimierz Pawluczuk to postać niezwykła, człowiek pogranicza, inspi-
rujący się filozofią socjolog, religioznawca, antropolog, wreszcie literat. Jego 
życiowa droga prowadziła go ze świata małej miejscowości Ryboły na Biało-
stocczyźnie, gdzie panowała antyinteligencka atmosfera, w uniwersytecki świat 
nauki, a także świat literatury. Studiował socjologię na Uniwersytecie Warszaw-
skim; pracę nad doktoratem rozpoczął pod kierunkiem Zygmunta Baumana, 
a po jego wyrzuceniu z Uniwersytetu Warszawskiego i emigracji z kraju kończył 
pod opieką Marii Ossowskiej. Już jego pierwsze naukowe prace, Światopogląd 
jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej (1972), Naprawianie 
świata (1978), a zwłaszcza rozprawa habilitacyjna wydana pod tytułem Żywioł 
i forma. Wstęp do badań nad kulturą współczesną (1978) zarysowały kierunek 
badań, który jest bliski profesorowi Pawluczukowi do dnia dzisiejszego – na-
mysł nad człowiekiem postawionym w obliczu załamujących się struktur poj-
mowania świata, a zarazem człowiekiem naznaczonym „religijnym wymiarem”, 
ulegającym nieustannym transformacjom, a jednocześnie wciąż na nowo ujaw-
niającym się w zmieniającym się kulturze. W kolejnych pracach – wspominam 
tylko najważniejsze: Wiara a życie codzienne (1990), Potoczność i transcenden-
cja (1994), Oblicza wiary (2014) – Pawluczuk z rozmachem i swobodą korzysta 
z osiągnięć współczesnej humanistyki, rozwijając własne badania nad „człowie-
kiem w warunkach rozpadu”. Osobnej uwagi wymaga jego twórczość literacka 
(Wierszalin. Reportaż o końcu świata [1974], Judasz [2005]), która dając dowód 
literackiemu talentowi wysokiej próby, stanowi „nienaukowe postscriptum” do 
prowadzonych badań. Uczniom Profesora, podążającym drogą jego publikacji, 
bliskie jest przekonanie, że życie i twórczość Włodzimierza Pawluczuka wza-
jemnie rzucają na siebie światło, że mamy do czynienia z myślicielem, który 
penetrując nowe obszary badawcze, wciąż rozświetla je intuicjami, nadziejami 
i obawami, poprzez które wyraża się jego własna droga życia. 

Wywiad, który zamieszczamy w niniejszym numerze pisma, został przepro-
wadzony w lipcu 2017 roku. 

K.M.




