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Malta – fragment posągu kobiety w świątyni kompleksu Ħal Tarxien (neolit). 

Fot. Izabella Sariusz-Skąpska.
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Od redakcji

Przedkładamy Czytelnikom kolejny, trzeci numer pisma Filozo-
fi a Religii, będący efektem zamysłu tworzenia wydań tematycznych, 
poświęconych wybranym zagadnieniom mieszczącym się w  ramach 
szeroko pojmowanej fi lozofi cznej refl eksji nad religią. Blok tematycz-
ny rozpoczynamy wydaniem, które  – mamy nadzieję  – będzie po-
czątkiem większej serii, zatytułowanej Literatura  – religia  – fi lozofi a, 
poświęconej religijnym wątkom w  polskiej i  światowej literaturze. 
Autorzy zawartych w  tym numerze tekstów łączą osobisty stosunek 
do wybranych przez siebie dzieł literackich z  perspektywą fi lozofi cz-
ną i kulturoznawczą, literaturoznawczą. Stosując narzędzia badawcze 
wypracowane na gruncie swoich dyscyplin, rzucają nowe światło na 
analizowane watki religijne, dając Czytelnikowi okazję do namysłu 
nad tym, co wydarza się na styku literatury i religii. 

Redakcja życzy Czytelnikom owocnej lektury. 
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Malta – megalityczne świątynie Ħaġar Qim (kompleks datowany 

na IV i III tysiąclecie p.n.e.). Fot. Izabella Sariusz-Skąpska.
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Andrzej Szyjewski

Kiedy Mesjasz wie, że jest Mesjaszem
Koncepcja religii w Diunie Franka Herberta

Cykl Kronik Diuny Franka Herberta jest jednym z  najbardziej war-
tościowych dzieł literatury science-fi ction, często porównywanym ze 
względu na rozmach inscenizacji, głębię i  ogrom możliwości inter-
pretacji do miejsca Władcy pierścieni wśród tekstów fantasy. Świat 
przedstawiony Diuny wspiera się na dwóch fi larach, dokładnie prze-
myślanych przez Herberta: myśli ekologicznej oraz koncepcji rozwo-
ju i  funkcjonowania religii. W  konsekwencji, jak można oczekiwać, 
ekologia staje się religią Fremenów, mieszkańców Arrakis, albo raczej 
religia Fremenów nabiera charakteru ekologicznego. Nie dzieje się to 
w  znanej nam dziś formie głębokiej ekologii, jako że ta pojawia się 
dopiero po opublikowaniu pierwszej części późniejszego cyklu Diuny. 
Herbert konstruuje religię skoncentrowaną wokół idei eschatologicz-
nej transformacji i posługuje się mitem mesjańskim. Główny i najbar-
dziej niedostępny na Arrakis przedmiot pożądania – woda – staje się 
metonimią zbawienia. Mit rajskiej rzeczywistości Złotego Wieku prze-
kształca się w mit eschatologiczny związany z fi gurą wiosny pustynnej 
(Sihaja), a zbawienie staje się ekwiwalentem wyzwolenia, co wielokrot-
nie zdarzało się w dziejach religii. 

Modelem dla Herberta był mesjanizm żydowski i powstanie Mah-
diego  – Muhammada Ahmeda w  Sudanie, ale ten sam mechanizm 
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pojawia się niezmiennie w  synkretycznych religiach wolności i  zba-
wienia Trzeciego Świata, jak wynika zwłaszcza z badań Vittoria Lan-
ternariego1. 

Mit mesjański w dalszych tomach serii zostaje rozbrojony i zdekon-
struowany, kolejni bohaterzy Kronik Diuny pokazują jego negatywy 
w starciu między wolą jednostki a siłą oddziaływania mitu. Za tą walką 
kryje się wizja religii Herberta. W  jego ujęciu religia opiera się na do-
świadczeniu religijnym, przeżyciu zetknięcia z rzeczywistością przekra-
czająca naszą. Kiedy osnuta wokół doświadczenia wiara zostaje obudo-
wana instytucjami religijnymi i utrwalona normami ortodoksji, religia 
traci swoją siłę i staje się podatna na manipulacje. Ścisły związek religii 
z polityką jest konsekwencją tej podatności: przekonanie o prawdziwo-
ści mitu zostaje przekierowane na wierność symbolom i produkującym 
je instytucjom. Przeciwdziałać temu może zwrot ku doświadczeniu, do-
konujący się za pośrednictwem takiego rytuału, który ma gwarancje 
autentyczności i nie może ulec zafałszowaniu czy instrumentalizacji. 

WODA, CZERWIE I PRZYPRAWA

Frank Herbert wymyśla świat Diuny w  1957 roku, opracowując na 
potrzeby planowanego artykułu plany Państwowej Agencji Rolnictwa, 
dotyczące rekultywacji wydm we Florence na wybrzeżu Oregonu. Temu 
projektowi poświęca (ostatecznie niewydrukowany) tekst Th ey Stopped 
the Moving Sands2, ale szybko zwiększa skalę, wyobrażając sobie cały 
świat, który podlega takim samym procesom. Szczególną rolę w  pro-
cesie konceptualizacji miał odegrać przelot samolotem cessna nad wy-
dmami Florence w czasie rekonesansu dziennikarskiego, dzięki czemu 
Herbert zyskał całościowy ogląd przejmującego krajobrazu pustynnego. 

1 V. Lanternari, Religions of the Opressed; a Study of Modern Messianic Cults, New 
York 1965.

2 The Sons of Dune, Brian Herbert and Kevin J. Anderson interview by Linda Ri-
chards. http://www.januarymagazine.com/profiles/duneprofile.html. Szkic ar-
tykułu został opublikowany w: F. Herbert, B. Herbert, K. Anderson, The Road 
to Dune, New York 2006, s. 203-210. 
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W opublikowanej w  1961 Diunie jego alter ego jest Imperialny Pla-
netolog, ekolog Kynes, zwany przez Fremenów Liet. Ważniejszy jednak 
jest jego ojciec, Pardot Kynes, pierwszy planetolog Arrakis: „dla Pardota 
Kynesa planeta była jedynie manifestacją energii, machiną napędzaną 
przez słońce. Należało ją tylko przekształcić i  dopasować dopotrzeb 
człowieka”3. Kynes bez skrupułów postanawia do swych planów włączyć 
czynnik ludzki, Fremenów, i  przekształcić własne zalecenia w  nakazy 
obdarzone sankcją religijną. W  ten sposób czyni populację kolejnym 
czynnikiem procesów ekologicznych, tym ważniejszym, że obdarzonym 
świadomością i nastawieniem teleologicznym. Jak pisze biograf Herber-
ta: „mówiąc jego językiem, religia i  towarzyszący jej kult herosów są 
adaptacyjnymi odpowiedziami człowieka na to, co niepewne”4. 

W ten sposób Frank Herbert wpisuje się w nurt antropologii ekolo-
gicznej w stylu Andrew Waydy i Roya Rappaporta5. Tym samym pro-
gram Rappaporta – stworzenia antropologii ekologicznej, obejmującej 
wszystkie relacje między człowiekiem a  środowiskiem, gdzie religia 
odgrywa rolę czynnika adaptacyjnego, stabilizującego znaczące inter-
akcje ze światem – znajduje w Herbercie prekursora. Jak zauważa To-
uponce, ekologia Herberta uwzględnia procesy społeczne, ekonomicz-
ne, polityczne, a nawet językowe6. Ta ostatnia, „semantyczna ekologia 
Diuny” zostanie jeszcze bliżej omówiona, gdyż koncepcja języka to 
istotny element dla zrozumienia miejsca i szczególnych funkcji rytua-
łu w wizji religii Herberta: 

surowość takiej planety jak Arrakis, będącej jedną wielką pustynią, zu-
pełny brak naturalnych zbiorników wodnych, podniesienie najelemen-
tarniejszych potrzeb do rangi spraw życia i  śmierci, daje w  rezultacie 
wysoki odsetek osobników podatnych na wpływy psychiczne7. 

3 F. Herbert, Diuna, przeł. M. Marszał, Gdańsk 1993, s. 617. 
4 T. O’Reilly, Frank Herbert, http://www.oreilly.com/tim/herbert/ch05.html. 
5 A. Szyjewski, Sacrum od działania do mowy – Roy Rappaport w środowisku rytu-

alnym, w: R.A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, przeł. A. Musiał, 
T. Sikora, A. Szyjewski, Kraków 2007, s. XII-XIV.

6 W. Touponce, Frank Herbert, Boston 1988, s. 14. 
7 F. Herbert, Diuna..., dz. cyt., s. 636.
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Tam, gdzie Kynes postrzega „światło rozumu”, w idei ładu zaklęte-
go w przyjazny człowiekowi, doskonale funkcjonujący ekosystem, pre-
destynowani do mistycyzmu Fremeni widzą ostateczne rozwiązanie 
cierpienia, nieodmiennie związanego z ich mityczną historią i skrajnie 
nieprzyjaznymi warunkami życia na pustyni. Fremeni są potomkami 
wielokrotnych wygnańców, odłamu zensunnitów wysiedlonych z  pla-
nety Bela Tegeuse. W ich modelu świata woda jest ostateczną wartoś-
cią, przelicznikiem życia i tchnieniem raju. Przeszłość jawi im się jako 
rajska, gdyż był tam nadmiar wody: „Życie było pełne szczęścia, póki 
nie przybyli najeźdźcy”, mówi Alia w  rytuale Ramadanu8. Na wodę 
składane są przysięgi ostateczne, których nie wolno złamać („brzemię 
wody u Fremenów: dług na śmierć i  życie”9), ślub wody to zadzierzg-
nięcie nierozerwalnych więzów braterstwa, odpowiadającego brater-
stwu krwi w naszej rzeczywistości10. 

Woda jest tym, czego brakuje na Arrakis, stąd mit rajskiej rzeczy-
wistości Złotego Wieku przekształca się w mit eschatologiczny, które-
go symbolem staje się wiosna pustynna (Sihaja11) i w którym zbawie-
nie postrzegane jest przez pryzmat wyzwolenia spod bata ciemiężców. 
Tym samym woda jest dominującym symbolem, ostatecznym świętym 
założeniem systemu religijnego Fremenów. Jest przy tym ściśle powią-
zana z  życiem czerwi, które stanowią jej antytezę, a  zarazem dosko-
nałą metaforę życia pustyni. Tam gdzie jest woda, tam nie ma czerwi, 
tam gdzie są czerwie, nie ma wody. 

Co istotne, Fremeni przez trzy tysiące lat przebywania na pustynnej 
planecie doskonale dopasowali się do życia w  ekstremalnych warun-
kach. Ich życie stało się życiem pustyni. Opisując ich kulturę, Herbert 
wzorował się nie tylko na społecznościach Beduinów Sahary, jak wska-
zuje łatwy do rozszyfrowania arabski sztafaż językowy i religijny. Jego 

  8 Tamże, s. 501.
  9 Tamże, s. 542. W oryginale: „water burden”.
10 F. Herbert, Diuna..., dz. cyt., s. 273.
11 Na ziemskich pustyniach wiosna jest rzadkim momentem, kiedy może spaść 

deszcz. Wówczas staje się widoczna i rozkwita wegetacja, pokonując trudne wa-
runki środowiskowe. Dlatego Paul nazywa dającą mu wytchnienie Chani intym-
nym imieniem „Sihaja”. 
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głębokim zainteresowaniem cieszyli się Buszmeni (San) z Kalahari, któ-
rzy, podobnie jak Fremeni, nazywają się Dziećmi Pustyni. Między in-
nymi wysięki i haust-studnie (soaks and sip-wells) w tłumaczeniu Mar-
szała12 to po prostu studnie buszmeńskie, znane im prawdopodobnie od 
tysięcy lat. Buszmeni skrupulatnie wykorzystują każdą możliwą wilgoć: 
łowią rosę i  mgłę, znajdują naturalne zagłębienia okazjonalnie wypeł-
niane wodą. Preferują ten system w stosunku do polegania na jednym 
dużym źródle wody, które, jak wiedzą z doświadczenia, może wyschnąć. 

Buszmeni postrzegają samych siebie jako formę antylop eland. An-
tylopa jest mityczną istotą, ucieleśnieniem obfi tości i – przez związek 
z Księżycem – organizatorem życia pośmiertnego. Buszmeni twierdzą, 
że mogą z powrotem się w nie zmieniać w czasie obrzędów i zazwyczaj 
nie polują na te zwierzęta. Wyjątkiem jest tu sytuacja sakralna, wyma-
gająca złożenia ofi ary z antylopy. 

Taki sam stosunek mają Fremeni do Szej-huluda, czyli czerwia pu-
styni (sandworm). Uważają go za Praojca i Pramatkę, od niego pocho-
dzi ich mądrość i rytuały, w tym ofi ara z czerwia, zapewniająca Wodę 
Życia13. Przywołując jego imię, zmagają się z przeznaczeniem, jako że 
on wyznacza ścieżki ludzkie i wzywa do siebie dusze zmarłych. O ile 
to powiązanie czerwia jako zwierzęcia pustyni i zarazem istoty boskiej 
może być jeszcze efektem wpływu buszmeńskiej teologii, to Czerw 
w  swej boskiej formie jest odwołaniem do Boga islamu: „Niechaj się 
stanie wola Szej-huluda”14 – to fremeński odpowiednik Inszallah. Jego 
miejsce później zajmie Paul, który przeniknął meandry przeznaczenia, 
dlatego to właśnie jego fedajkini śpiewają: „Stać się musi wola Szej-

-huluda”15. W  tej metamorfozie przebił Paula tylko jego syn Leto II, 
który sam przekształcił się w Czerwia i został widzialnym Bogiem. 

12 F. Herbert, Diuna..., dz. cyt., s. 189.
13 Tamże, s. 257. 
14 Tamże, s. 445. W kontekście tego faktu dopiero można zrozumieć rolę Jeźdź-

ców Piasku. Byli to Fremeni potrafiący dosiadać czerwi i kierować nimi, a więc 
poniekąd jednoczyć się z Szej-huludem i wpływać na bieg przeznaczenia. Włas-
noręczne okiełznanie czerwia stanowiło inicjację, dowód bycia „prawdziwym 
Fremenem”.

15 F. Herbert, Diuna..., dz. cyt., s. 487.
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Fremeni nazywają czerwia Szej-huludem, (co pochodzi od arab-
skiego terminu „odwieczna rzecz”), ale też Stworzycielem (Maker), 
ujawniając tym samym jego udział w  procesie kosmogonicznym16, 
a  jednocześnie – zgodnie z zasadą ekonomii symbolu – w tworzeniu 
Wody Życia, trzeciego podstawowego elementu ich systemu religijne-
go. Woda Życia powstaje na zasadzie coincidentia oppositorum, przez 
utopienie czerwia w wodzie. Tonący stworzyciel wydziela płynną sub-
stancję o  silnych właściwościach narkotycznych  – Wodę Życia Kan, 
która jest w  istocie trującą Wodą Śmierci. Jedynie Matki Wielebne 
potrafi ą wyprodukować przeciwciała, które zmieniają truciznę w  do-
stępny wszystkim środek poszerzania świadomości. Fremeni piją prze-
mienioną Wodę Życia, aby wejść w mistyczny trans Tau i zjednoczyć 
się duchowo i  cieleśnie. Ona umożliwia bezpośredni kontakt umy-
słów – rytuał zespolenia (rite of joining), który później Leto II odrodzi 
w  innym kontekście kulturowym i  nazwie Siajnok, podporządkowu-
jąc go pogłębieniu relacji kobiecej gwardii ze swoim bogiem–władcą. 
Zjednoczenie zrywa hamulce seksualne i  ułatwia porozumienie bez 
słów między płciami, uwalnia z ciężkich uwarunkowań wymuszonych 
surowością życia w siczy. 

Sam Herbert przed napisaniem Diuny eksperymentował z substan-
cjami psychoaktywnymi, jak marihuana i  pejotl17, znał też dostępną 
literaturę18. W kulturze Fremenów Woda Życia funkcjonuje tak jak ha-
szysz u Asasynów Starca z Pustyni. Woda Życia pozwala Fremenom 
dostrzec zbawienie przez usunięcie barier tego świata, a jednocześnie
nie wypiera ich wrogości wobec tych, którzy w  ich świat chcą wtar-
gnąć. Fremeni nie stali się hippisami–pacyfi stami, nienawidzą i  zabi-
jają Harkonnenów. Zarazem opis rytuału świętego napoju nasuwa sko-
jarzenia z  szamańskimi doświadczeniami indiańskimi, związanymi 
z  zażywaniem ayahuaski w  Ameryce Południowej. Ayahuasca także 
ma postać płynną, także potencjalnie zawiera trujące alkaloidy i także 

16 Por. „Bóg stworzył Arrakis, by ćwiczyć wiernych”. F. Herbert, Diuna..., dz. cyt., 
s. 612.

17 T. O’Reilly, Frank Herbert, dz. cyt. s. 75, 78.
18 W liście do Johna Campbella wymienia The Sacred Mushroom Puharicia. F. Her-

bert, B. Herbert, K. Anderson, The Road to Dune, dz. cyt., s. 220. 
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potrzebuje katalizatora DMT obecnego w Psychotria viridis w postaci 
Bannisteriopsis caapi. „Przetwarzanie” Wody Życia przez enzym za-
warty w ślinie Matki Wielebnej ma swój wzór w produkcji południo-
woamerykańskich napojów alkoholowych na bazie kukurydzy lub 
manioku (chicha). Fermentację przyspiesza się przez użycie ptyaliny 
pochodzącej ze śliny kobiet, przeżuwających „ciasteczka” maniokowe. 

W świecie Diuny korzystanie z  enteogenów stanowi swoistą ko-
nieczność, ponieważ one umożliwiają ludziom poszerzenie ekspansji 
na świat, który kryje się za rzeczywistością widzalną, Fremeni nazy-
wają go Alam-al-Mithal – „świat niezróżnicowania” – i uważają go za 
krainę ducha (Ruh). Jego dogłębne poznanie uwalnia nadludzkie moce, 
możliwości poznania linii losu i wpływania na nie, dlatego głównym 
organizacjom zamieszkałego kosmosu, jak Bene Gesserit i Gildia Pla-
netarna, niezbędny był środek ułatwiający poszerzenie świadomości. 
Mimo eksperymentów z różnymi substancjami – jak roślina z Rossak, 
pomagająca jednoczyć się z przodkami i przejmować ich pamięć zbio-
rową (tu zapewne Herbert korzystał z  opisów funkcjonowania wizji 
pejotlowych w Tubylczym Kościele Amerykańskim) – najefektywniej-
szym enteogenem okazał się melanż, produkt pochodzenia zwierzę-
cego, efekt metabolizmu piaskopływaków – zarodków czerwi pustyn-
nych z Arrakis, poddany działaniu słońca i wiatru. Mimo iż melanż 
nie posiadał mocy Wody Życia, tym niemniej pozwalał na otwarcie 
dróg do nieświadomości i wkroczenie w dziedzinę duchową. Fremeni, 
żyjący w otoczeniu bogactwa „przyprawy” i spożywający ją w dużym 
stężeniu, byli otwarci na wiedzę pochodzącą spoza świata i wyczuleni 
na objawienie. Dlatego spontanicznie rozpoznali rolę, jaką w przyszło-
ści kosmosu miał odegrać Paul Atryda, i uznali go za wcielenie swoich 
tęsknot eschatologicznych. 

RELIGIE ŚWIECKIE

Mimo że świat Diuny różni od naszego znacznie zwiększony pa-
rametr cudowności, możliwość zdobycia mocy boskich i  jasnowidze-
nia („przyszłowidzenia” – prescience), jego mieszkańcy funkcjonują 
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w obrębie naukowego modelu świata. Poddają ekspansji zarówno śro-
dowisko zewnętrzne (poprzez podróże kosmiczne), jak i wewnętrzne 
(psychikę ludzką) poprzez odpowiednie szkolenie i użycie enteogenów. 
Skutkiem Dżihad Butleriańskiej było wstrzymanie rozwoju techniki, 
wyrzeczenie się skomplikowanej elektroniki i  skomputeryzowanych 
maszyn. Stworzyło to większy nacisk na eksplorację umysłu niż ze-
wnętrznego środowiska i  tym samym doprowadziło do sekularyzacji 
dróg duchowego poznania. W efekcie w Imperium funkcjonują dwie 

„szkoły doskonalenia ducha i  ciała”, wyłoniona z  męskiego zakonu 
Corpus Luminis Praenuntiantis Gildia Planetarna, zajmująca się eks-
ploracją środowiska zewnętrznego, oraz żeńska Bene Gesserit, szko-
ląca w perfekcyjnym wykorzystaniu umysłu. Nauka w naszym sensie, 
sprzężona z wyrafi nowaniem technologicznym, została zepchnięta do 
enklaw, takich jak Richese, Tleilax czy Ix. Sytuacja świata Diuny po-
dobna jest do legendy Chin pod okupacją mandżurską czy japońską. 
Władze zakazują posiadania broni, dlatego powstają szkoły, takie jak 
w  Shaolin, gdzie adepci uczą się używania własnego ciała i  umysłu 
jako broni. 

Jak zgodnie twierdzą biografowie, Frank Herbert swoją znajomość 
zen i charakterystyczne przemieszanie go z psychologią jungowską za-
wdzięcza małżeństwu Irene i Ralphowi Slatterych z Santa Rosa w Ka-
liforni. Od Ralpha Slattery’ego wraz z głębokim zainteresowaniem zen 
przejął legendę Shaolin. Tym niemniej podstawową inspiracją dla po-
mysłu Bene Gesserit było funkcjonowanie zakonu jezuitów19 (dzisiaj 
zapewne byłoby to Opus Dei). Jako uczeń jezuickiej szkoły Herbert do-
brze poznał sposób myślenia i działania tego zakonu i wiele ze swych 

19 Porównaj słowa Leto II: „Religia zawsze prowadzi do retorycznego despotyzmu. 
Przed Bene Gesserit najlepsi w tym byli jezuici (...) Prowadzi to do samospełnia-
jacych się proroctw i usprawiedliwiania wszelkich nieprzyzwoitości. [Retoryczny 
despotyzm] Osłania zło ścianami przekonania o własnej racji, które są odporne 
na wszelkie argumenty. Żywi się rozmyślnie zawikłanymi pojęciami, by zdys-
kredytować opozycję. (...) Jezuici nazywali to »zabezpieczaniem swojej podsta-
wy władzy«. To prowadzi bezpośrednio do hipokryzji, która zawsze zdradza się 
rozziewem między działaniami i wyjaśnieniami. Nigdy się ze sobą nie zgadzają”. 
F. Herbert, Bóg imperator Diuny, przeł. M. Mastalerz, Gdańsk 1992, s. 121. 
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odkryć przeniósł na żeński zakon świata Diuny, którego nazwa w an-
gielskiej wymowie [dżezerit] odpowiada nazwie jezuitów [dżezuit]. 
Bene Gesserit, podobnie jak jezuici, zorganizowana jest w karną armię, 
wykształcenie członków i  wyrafi nowane cele ich działań przesłania-
ją zaangażowanie w  pobożność ludową. Członkinie zakonu działają 
przy dworach możnowładców i  w szkolnictwie, wpływając na polity-
kę i  realizując swoje plany genetyczne, których celem jest spenetro-
wanie i opanowanie duchowej rzeczywistości. W konsekwencji, Bene 
Gesserit interesuje władza, a  nie religia. Religią posługują się instru-
mentalnie, czego najlepiej widocznym dowodem jest Missionaria Pro-
tectiva, dbająca o  rozszerzanie wpływów zakonu na „prymitywne” 
planety. Ścisłe zasady takiej socjotechniki są spisane w Panoplia Pro-
pheticus, „zawierającej szczegółowe metody manipulowania religią za 
pomocą zaraźliwych przesądów”20. Rozbudzanie pobożności ludowej 
ma w istocie na celu nie tyle nawrócenie „tubylców”, co osłonę intere-
sów zakonu, gdyby kiedyś planeta okazała się ważna w jego planach. 

Gildia Planetarna (Spacing Guild) była zsekularyzowana w  naj-
większym stopniu, bowiem jej zadaniem było utrzymywanie łączności 
i przepływu funduszy między zasiedlonymi przez ludzkość światami. 
Jednak aby to było możliwe, muszą działać nawigatorzy, pełniący role 
mentatów w pozbawionej komputerów żegludze intergalaktycznej. Aby 
wyczuwać kosmiczne drgnienia i  szlaki międzyprzestrzenne, musieli 
opanować techniki posługiwania się umysłem i dzięki nim poznawać 

„wymiary wyższego rzędu”. Tym samym także wykorzystywali religię 
do celów utylitarnych. (Podobnie myślą np. biznesmeni, uczęszczający 
na warsztaty zen i traktujący medytacje jako czystą technikę przywra-
cania równowagi umysłu, a mogącą odświeżyć ich spojrzenie na rynek 
i przysporzyć dodatkowych dochodów.) 

Podległość wiary kwestiom politycznym i  wykorzystywanie mo-
tywów religijnych do kierowania społeczeństwem są widoczne w  ca-
łym cyklu Diuny jako główna zasada. Bohaterowie Diuny, zmagając 
się z przeznaczeniem, walczą głównie z mitami i rytuałami, próbując 
przeciwstawić masowej dewocji własne rozwiązania, przybrane w szaty 

20 F. Herbert, Dzieci Diuny, przeł. M. Mastalerz, Gdańsk 1992, s. 440. 
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religii. „Moje prawdy to esencja mitów i kłamstw, za których pośredni-
ctwem tyrani zawsze zamierzali manipulować masami dla egoistycz-
nych celów”21 – mówi Leto II. Skąd bierze się to swoiste skrzywienie? 

Frank Herbert był nie tylko reporterem, pracował też przy stano-
wych kampaniach wyborczych w Waszyngtonie i pisał przemówienia 
dla polityków z  partii republikańskiej22. Rozpracował tym samym 
funkcje „religii obywatelskiej” w  Ameryce, tak głęboko zanurzonej 
w  świeckim życiu, że w  zasadzie wszelka aktywność polityczna wy-
maga powoływania się na zasady religijne. Instrumentalizacja reli-
gii dla zdobycia społecznego poparcia jest w Stanach Zjednoczonych 
standardem, określanym jako God talk. Pierwsza Poprawka do Kon-
stytucji uniemożliwia powoływanie się na konkretną religię, w  sen-
sie denominacji, pozwala jednak tak używać języka, aby występowa-
ły w nim „uniwersalne” odniesienia do Boga, zbawienia („misji”) czy 
podporządkowania się sacrum. Słuchacze nie mają jednak obowiązku 
rozumieć tych terminów uniwersalistycznie, przynależąc do określo-
nych denominacji, wyposażają je we własne sensy. Zatem odwołania 
religijne pobudzają w  nich sensus numinis i  apelują do ich ostatecz-
nych założeń. God talk może pełnić funkcje integracyjne, legitymiza-
cyjne, ale może też mobilizować i kreować nowe wartości czy tradycje 
(zwłaszcza w ustach prezydentów)23. 

Warto dodać, że podstawowym podłożem religijnym w  świecie 
Diuny jest etyczna religia ekumeniczna, oparta na fundamencie Bi-
blii Protestancko-Katolickiej (w oryginale Orange Catholic Bible – O.C. 
Bible), opracowanej przez Kongres Ekumeniczny Federacji (K.E.F.; 
w  oryginale C.E.T.). Jest to religia racjonalna, funkcjonująca ponad 
ekskluzywizmem objawień, „droga, którą ludzkość dojdzie do uświa-
domienia sobie siebie samej jako doskonałego dzieła Boga”24. Ten cytat 
z Biblii P.K. brzmi jak najlepszy przykład God talk. W konsekwencji, 
stwierdza Herbert: 

21 F. Herbert, Bóg imperator Diuny, dz. cyt., s. 132.
22 T. O’Reilly, Frank Herbert, dz. cyt.
23 S. Burdziej, Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych, Kraków 2010, s. 135-

154.
24 F. Herbert, Diuna…, dz. cyt., s. 630.
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[Dla] wyznającej agnostycyzm klasy panującej (łącznie z  Gildią), re-
ligia stanowiła rodzaj teatru kukiełkowego, służącego ku rozrywce mas 
i utrzymywaniu ich w posłuszeństwie, i która [to klasa] z zasady wierzyła, 
że wszystkie zjawiska, nawet religijne, dadzą się wyjaśnić w sposób me-
chaniczny25.

Biblia P.K. przesunęła nacisk wiary z  Boga na człowieka jako po-
szukiwacza sensu, dając tym samym podłoże dla poszukiwań nowych 
dróg rozwoju umysłu, stosowanych przez Bene Gesserit i  Gildię. Za-
razem, ze względu na poziom ogólności, jej nauki nie musiały stać 
w  opozycji do tego, co Herbert nazywa starymi naukami, będącymi 
synkretycznymi rezultatami nakładania się na siebie tradycyjnych 
ziemskich religii, w rodzaju buddislamu czy zensunnizmu. Mogły na-
tomiast łagodzić ostrze ich ekskluzywistycznie uzasadnianej nietole-
rancji i fanatyzmu. 

ŚWIADOMY MESJASZ

Drugim, obok ekologii, motorem sprawczym działań bohaterów cy-
klu Diuny jest mit. Jego zdumiewająca zdolność do szybkiego kształ-
towania działań ludzkich, organizowania ich światopoglądu w formę 
niewzruszonego zespołu wierzeń, wcześnie przykuła uwagę Franka 
Herberta. Dla jego pokolenia wpływy mitu były doskonale znane z ob-
serwacji przejmującego poligonu idei w hitlerowskich Niemczech. Przy 
tym mit mesjański i mit heroiczny splotły się w propagandzie lat 40. 
obu stron konfl iktu (dość wspomnieć komiksową postać – Kapitana 
Amerykę), pokazując jednocześnie, jak łatwo mity mogą uwieść masy. 
Sam Herbert, mówiąc o początkach Diuny, stwierdza:

To zaczęło się od pomysłu napisania dłuższego tekstu o  mesjanicz-
nych konwulsjach, okresowo wstrząsających społecznościami ludzkimi. 

25 Tamże, s. 626.
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Miałem przeświadczenie, że superbohaterowie są na dłuższą metę de-
strukcyjni dla ludzkości26. 

Biografowie, zwykle wyliczając drogi inspiracji mitem, wskazują na 
eklektyczną psychoanalizę Slatterych. Mit bohaterski, tak ważny dla 
Herberta, był w ówczesnym mitoznawstwie dobrze rozpoznany i prze-
analizowany, poczynając od słynnego tekstu Th e Hero lorda Raglana27, 
poprzez pisma Junga, po Bohatera o tysiącu twarzy Campbella. Teksty 
te Herbert dobrze znał: Paul Atryda jest tak ukształtowany, by spełniać 
co najmniej 15 z 22 standardowych cech herosa wyliczonych przez Ra-
glana28. Wreszcie nie sposób pominąć Złotej gałęzi Frazera, którą, zda-
niem Briana Herberta, jego ojciec intensywnie studiował. Złota gałąź, 
niezależnie od swojego dygresyjnego charakteru, to  – przede wszyst-
kim  – studium kształtowania mitu umierającego i  zmartwychwstają-
cego boga w oparciu o rytuał świętego króla. Posłużyła Herbertowi do 
zrozumienia idei ofi ary w kształtowaniu religii. 

Diuna opisuje realizowanie się mitu mesjańsko-heroicznego w spo-
łeczności Fremenów. Fremeni, niczym Żydzi, dźwigają wielowiekowe 
poczucie wygnania i prześladowań. Ich mitologia opisuje – jak stacje 
Męki Pańskiej – kolejne planety, na które byli wywożeni potomkowie 
ortodoksyjnych Pielgrzymów–zensunnitów, od Poritrin do Arrakis. 
Ich ostatnie miejsce ukrycia – Diuna – okazało się kolejnym źródłem 
cierpienia, kiedy planetę objęli Harkonnenowie (Herbert nigdzie nie 
podaje, kiedy to nastąpiło29). Pamięć o  przeszłości uległa mitycznej 
idealizacji jako Złoty Wiek, a  jednocześnie została wyprojektowana 
w  przyszłość, jako idea eschatologicznego zbawienia w  opozycji do 
negatywnie ocenianej teraźniejszości. Analogicznie do współczesnych 
doktryn mesjańskich Trzeciego Świata zbawienie będzie zbiorowe, 

26 T. O’Reilly, Frank Herbert…, dz. cyt. Jak mówi synowi Pardot Kynes: „nie ma 
potworniejszego nieszczęścia dla twoich ludzi niż popaść w ręce Bohatera”. 
F. Herbert, Diuna..., s. 350.

27 H. Raglan, The Hero of Tradition, „Folklore” 1934, vol. 45, nr 3, s. 212-231.
28 http://www.moongadget.com/origins/dune.html. 
29 Encyklopedia Diuny podaje rok 10162, zatem Harkonnenowie władali Arrakis 

przez ponad 30 lat. E.W. McNelly, The Dune Encyclopedia, New York 1984, s. 406.
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gdyż tylko Fremeni  – jako prawdziwe Dzieci Pustyni  – go dostąpią, 
jak też nastąpi w tym świecie, a nie w rzeczywistości transcendentnej.

Z kolei działalność Missionaria Protectiva spowodowała aktywizację 
mitu heroicznego: przekonanie o pojawieniu się tej Jedynej, Matki Me-
sjasza, wiarę w „nadejście Matki Wielebnej wolność wam niosącej”30; 
z jej łona miał narodzić się Mahdi, zwany Lisan al-Gaib „Głos Spoza 
Świata”31. Religia Fremenów tak ściśle splotła się z  wierzeniami pro-
pagowanymi przez Bene Gesserit, że doprowadziła do przekształce-
nia roli Matki Wielebnej. Arrakis była peryferyjną planetą, która nie 
utrzymuje kontaktów z  centrami decyzyjnymi Bene Gesserit, doszło 
więc do silnych zniekształceń instytucjonalnych: u Fremenów szkoła 
przeistoczyła się w żeński kler zajmujący się nauczaniem i podtrzymy-
waniem wiary32. Najważniejsza zmiana dotyczyła zorganizowania kul-
tu wokół doświadczeń mistycznych, możliwych do osiągnięcia dzięki 
przyprawie. W  konsekwencji fremeńskie kapłanki dotarły do ukry-
tej rzeczywistości tamtego świata i  – podobnie jak prawdziwe Bene 
Gesserit  – mogły przenikać tajemnice przyszłości oraz rozpoznawać 
swój szlak genetyczny. Melanż dawał możliwość zespolenia umysłów 
i  przekazywania ich zawartości, Matki Wielebne Fremenów zaczęły 
więc praktykę dziedziczenia całej pamięci poprzedniczek przez nowo 
wybraną, tak jak Jessica i jej nienarodzona córka Alia otrzymały wie-
dzę przekazaną z umysłu Matki Wielebnej Ramallo. 

Herbert opisał całkowicie prawdopodobny i  często spotykany 
w dziejach religii scenariusz samospełniającego się proroctwa. Przyby-
cie na Diunę Jessiki i jej syna, Paula Atrydy, zostało odebrane i zinter-
pretowane w kategoriach mitu o Lisan-al-Gaibie, Głosie spoza świata 
i Dawcy Wody, który przyspieszy nadejście wodnego zbawienia. „Czy 
przynosisz skrócenie drogi?”, pyta Jessikę Liet Kynes. „Skrócenie dro-
gi” to tłumaczenie terminu Kwisatz Haderach, czyli obiektu pożąda-
nia i  wielowiekowych eksperymentów genetycznych Bene Gesserit. 

30 F. Herbert, Diuna…, dz. cyt., s. 76.
31 Sama nazwa jest arabska: lisan to „język/mówca”, ghaib – „nieznane”. Znaczenie 

zaczerpnięto z Talmudu (Genesis Rabba 51, 8), gdzie nazywa się Mesjasza „na-
sieniem, które przychodzi z innego miejsca (nieba)”. 

32 F. Herbert, Diuna…, dz. cyt., s. 372.
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Oznacza „tego, który jest w wielu miejscach naraz”, mężczyznę potra-
fi ącego w  transie poznać całą rzeczywistość tamtego świata i  zdobyć 
władzę nad przeznaczeniem. Oznacza to, że także Fremeni wyzna-
wali dostosowaną do swojej religii ideę Kwisatz Haderach, czekając 
na pojawienie się Proroka – Mahdiego, „tego, który powiedzie nas do 
raju”. Fakt, że zobaczyli go w  Paulu, oznaczał nie tylko przypadko-
wą zbieżność jego osoby z  mitem, ale i  ich wewnętrzne przekonanie, 
wynikające ze wzmocnionego dużym stężeniem przyprawy w  diecie 
i  uczestniczeniem w  orgiach święta Zespolenia zbiorowego przyszło-
widzenia. Dlatego samo pojawienie się Paula spowodowało, że zaczęto 
go nazywać Mahdi i Lisan al-Gaib. 

Z drugiej strony, Herbert wiele uwagi poświęca psychice Paula, 
pokazując, co dzieje się we wnętrzu osoby, która stała się Mesjaszem. 
Nie sposób powstrzymać się od wielostronnych paraleli Jezus – Paul, 
tak dalece życie Paula stanowi zwierciadlane odbicie dziejów proro-
ka z  Nazaretu. Paul był predestynowany do swej roli, jako produkt 
eksperymentów genetycznych Bene Gesserit miał umysł funkcjonu-
jący na poziomie przekraczającym zdolności zwykłych ludzi. Dlatego 
zanim  zaczął zażywać przyprawę, trapiły go wizje przedstawiające 
przebłyski przyszłości. Dlatego też bardzo szybko i niejako naturalnie 
wchłonął zasady funkcjonowania w  zabójczym świecie pustynnym. 
Przez jakiś czas był nieświadomy roli, jaką będzie zmuszony odegrać 
w przyszłości. Tym niemniej przeszedł przez inicjację Gom Dżabbar, 
jaką Bene Gesserit poddają produkty swoich wysiłków hodowlanych, 
panując nad swym ciałem w stopniu nigdy dotąd niespotykanym. 

Pomysł na formę inicjacji Herbert zaczerpnął ze zwyczajów Abo-
rygenów z  Kimberley. W  czasie obrzędów zwanych Ngurlmak Ubar 
adepci przyprowadzani są do najświętszego przedmiotu, drewniane-
go gongu, zwanego ubarem. Jest to zwykle pień drzewa wydrążony 
przez termity, do którego wnętrza na zakończenie ceremonii wkłada 
się pałeczki, którymi w niego dotąd nieprzerwanie uderzano. Każde-
mu adeptowi nakazywano wsadzić dłoń w otwór gongu, mówiąc mu, 
że w środku zamknięty jest jadowity wąż. Wówczas mistrz ceremonii 
nagle podnosił drugi koniec ubaru, sprawiając, że pałeczki uderzały 
dłonie adepta, przekonanego, że zaatakował go wąż. Adepci musieli 
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jednak powstrzymać swoją wyobraźnię, gdyż zakazywano im wycią-
gania ręki z  gongu33. Paralele wiodą też ku cista mystica czyli kiste, 
koszyka, w  którym hierofanci przechowywali węże upamiętniające 
Erichtoniosa czy kalathos w  misteriach eleuzyjskich (w  źródłach nie 
ma jednak mowy o wkładaniu ręki do koszyka). 

Przedstawiając przejście Paula przez próbę Gom Dżabbar (nazwa 
prawdopodobnie pochodzi od okrzyku kobiet na dźwięk gongu Uba-
ru: Gaidba! Gaidba!34), Herbert pokazał modelową inicjację, której 
pomyślne przebycie wprowadza w  obręb człowieczeństwa35. Drogą 
do niej jest opanowanie własnej cielesności, zwłaszcza wolicjonalne 
panowanie nad biologicznymi odruchami. Inicjacja oznacza otwar-
cie możliwości, ujawnienie potencjału człowieczeństwa, zwłaszcza, że 
często wiąże się z użyciem środków psychoaktywnych36. Próba stano-
wi pierwszy stopień na drodze Paula do kondycji sotera, drugim jest – 
nieunikniony na Arrakis – kontakt z dużymi dawkami przyprawy. 

Konsekwencją tych kroków jest świadomość Mesjasza, czyli posze-
rzenie świadomości prowadzące do uzyskania wglądu w naturę własną 
i  całego kosmosu. Herbert opisuje to w  postaci spontanicznego do-
świadczenia mistycznego, które ma Paul uciekający na pustynię przed 
inwazją Harkonnenów: 

Tej nocy coś się stało z  jego świadomością  – wszelkie wydarzenia 
i zjawiska wokół siebie widział ze szczególną ostrością. Czuł, że nie jest 

33 R.M. Berndt, C.H. Berndt, Sexual Behaviour in Western Arnhem Land, New 
York 1963. 

34 Zdaniem autora blogu „Hairy Ticks of Dune”, Herbert zaczerpnął nazwę z pracy 
C.M. Doughty, Travels in Arabia Desert, s. 586, gdzie gomany oznacza wroga, 
a gom to l.mn. od g/komany, z kolei jabbar oznacza człowieka silnego, najwyż-
szego tyrana, także olbrzyma (s. 606). http://chiggerblog.hairyticksofdune.net/
blog/?p=821. 

35 Nieuznawanie nieinicjowanych za ludzi jest powszechnie spotykane w społecz-
nościach tradycyjnych („do tej pory byłeś zwierzęciem, teraz stajesz się istotą 
ludzką”), jednak tutaj podział mógł mieć swoją genezę koncepcyjną w pracy 
Science and Sanity Alfreda Korzybskiego. 

36 A. Wierciński, Magia i religia; szkice a z antrologii religii, Kraków 2010, s. XX-
-XXIII, 157-161.
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w stanie powstrzymać napływu danych ani chłodnej precyzji, z jaką każ-
da nowa pozycja wzbogacała jego wiedzę, podczas gdy świadomość sta-
wała się ośrodkiem kalkulacji. Do możliwości mentata doszło coś jeszcze. 
(...) Czuł żar i chłód nieprzebranych możliwości. Poznał imiona i miejsca, 
przeżywał niezliczone emocje, przepatrywał dna niezliczonych, niezba-
danych przepaści. Miał czas, by sondować i badać, i  smakować, ale nie 
miał czasu, by kształtować. Całe to coś było widmem szans od najod-
leglejszej przeszłości po najodleglejszą przyszłość, od najmniej prawdo-
podobnego po najprawdopodobniejsze. Ujrzał swą własną śmierć w nie-
przeliczonych postaciach. Ujrzał nowe planety, nowe cywilizacje37.

Mesjanizm jako forma ideologii religijnej opiera się na micie Me-
sjasza, skonstruowanym wokół postaci ludzkiej, zwykle obdarzonej 
królewskimi prerogatywami. Etymologicznie Mesjasz oznacza Poma-
zańca, a  więc osobę wybraną i  predestynowaną do roli politycznego 
lidera, jak niegdyś królowie Izraela. Polityczne wątki mitu mesjańskie-
go prowadzą do roli wyzwoliciela z  niewoli, tego, kto odrodzi swój 
lud i wyniesie do go władzy. W religiach Bliskiego Wschodu król był 
postrzegany jako zbawca swojego ludu, mający boski mandat do rzą-
dzenia nim i opiekowania się poddanymi. Jeśli lud traci niepodległość 
i własne rządy, postać Króla–Mesjasza zostaje przeniesiona do czasów 
eschatologicznych38. Taki Mesjasz pojawia się w  księgach prorockich. 
Apokalipsa Enocha i  2 Księga Ezdrasza widzą Mesjasza jako „Syna 
Człowieczego”, a  więc szczególnego człowieka, będącego archetypo-
wym ucieleśnieniem całej ludzkości, który rezyduje w  niebie, a  jego 
zstąpienie na ziemię związane jest z  procesem uzdrowienia ułomnej 
ludzkości na jego obraz i podobieństwo. 

W islamie taka postać nazywana jest Mahdim, widziana jako pro-
rok, a  zarazem wojownik, który odnowi wiarę i  pokona wszystkich 
prześladujących wiernych wrogów, przynosząc sprawiedliwość całej 
ziemi. Takie cechy dostrzegano w sudańskim Mahdim, Muhammadzie 

37 F. Herbert, Diuna..., dz. cyt., s. 243, 251
38 H. Ringgren, Messianism, an overwiew, w: Encyclopedia o f Religion, vol. 9, 

Chicago, s. 5972. 
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Ahmadzie, który twierdził, że jest niewolnikiem Boga, zlecającego mu 
nawrócenie na prawdziwą wiarę poprzez militarne zwycięstwo nad 
wszystkimi niewiernymi. Z  tego samego powodu Mesjaszom post-
plemiennych ruchów synkretycznych zwykle przypisywano zdolność 
do odwrócenia procesu kolonizacji: wypędzenia białych przybyszów 
i przywrócenia dawno utraconego (lub nigdy nieistniejącego) samosta-
nowienia. Akt zbawienia, twierdzi Lanternari, zostaje w  synkretycz-
nych mesjanizmach utożsamiony z  aktem wyzwolenia spod władzy 
kolonizatorów39. Religia mesjańska nierozłącznie splata się z polityką.

Warto zwrócić uwagę, że Paul zostaje obwołany Mahdim i  Lisan 
al-Gaib, a więc Zbawcą i Prorokiem, zanim rzeczywiście sam się nim 
poczuł. Podobnie prorocy i  założyciele nowych ruchów religijnych 
Trzeciego Świata czuli swoją misję daną przez Boga i inne siły sakral-
ne, ale zwykle utożsamienie ich z Chrystusem zachodziło automatycz-
nie, kiedy głoszona przez nich misja odniosła pierwszy sukces, groma-
dząc pod swoimi sztandarami masę krytyczną wiernych. Podległość 
mitowi kazała im wówczas szukać męczeństwa, jak Eliasz Klimowicz, 
założyciel sekty grzybowskiej, od którego oczekiwano ukrzyżowania, 
czy Szymon Kimbangu wjeżdżający do Leopoldville i  aresztowany 
przy wtórze tłumów powiewających palmami i krzyczących: „Hosan-
na!” Mit ma władzę sprawczą nad swoimi nosicielami, nawet jeśli stają 
się świadomi jego siły.

Uzyskanie przebłysków przyszłowidzenia pozwoliło Paulowi po-
znać nie tylko „samego siebie”, okiełznać nowe możliwości swego 
umysłu i  nabyć umiejętności manipulowania rzeczywistością. Po-
znał także własny wkład w przyszłą zmianę – spełnienie mesjańskie-
go mitu wymagało podporządkowania Fremenów, to zaś oznaczało 
idżaz  – podporządkowanie się mitowi Mahdiego jako przywódcy 
dżihadu. W ten sposób atrydzka prawość herosa zderzała się z wyro-
kami przeznaczenia, bowiem raz uruchomiony proces prowadził nie-
mal nieuchronnie do potwornej, wyniszczającej rebelii, wojny, która 
miałaby przetoczyć się przez cały kosmos i  kosztować życie biliony 
istnień ludzkich. Fremeni poprzez trening życia na pustyni w ciągłym 

39 V. Lanternari, Religions of the Opressed, dz. cyt., s. 239-240.
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prześladowaniu stali się doskonałymi wojownikami, którym nie oprą 
się nawet sardaukarzy, najlepsza armia świata Diuny. Z  jednej stro-
ny, zaakceptował swój wizerunek, przyjmując objawione w pierwszej 
wizji imię Muad’Dib, „ten, który wskazuje drogę”40. Z drugiej strony 
jednak, uporczywie szukał takich rozwiązań, które pozwoliłyby mu 
ominąć Dżihad jako konieczny element nowego ładu świata. Jest więc 
Mesjaszem, który zaakceptował swój los, jak Jezus na Górze Oliwnej, 
a zarazem szuka sposobu na „oddalenie tego kielicha”. Stawką nie jest 
jedynie jego życie, ale los całej ludzkości. W  swoim wysiłku jest sa-
motny, nie ma przyjaciół, wrogiem stała się nawet jego własna matka41, 
a przyjaciele zmienili się w wyznawców. 

Są też istotne różnice. Jezus mówi: „Królestwo Moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo Moje było z tego świata, słudzy Moi biliby się, 
abym nie został wydany Żydom” (J 18, 36). Słudzy Muad’Diba jak naj-
bardziej walczą o  swego Mesjasza. Pod jego osobistą komendą funk-
cjonuje armia fedajkinów, „komandosów śmierci”42, gotowych zginąć 
na jedno jego słowo. Mające nadejść królestwo Muad’Diba jest zdecy-
dowanie z tego świata. Jednak los Paula staje się ostatecznie zbliżony 
do losu Jezusa, gdyż obaj dokonują swoistej dekonstrukcji politycznie 
wykorzystywanego mitu mesjańskiego.

Dla konstrukcji świata Diuny istotny jest fakt, że przyszłość nie sta-
nowi zamkniętego i  niemożliwego do zmiany układu zdarzeń. Przy-
szłowidzenie umożliwia badanie wariantów przyszłości, rozpatrywa-
nie splotów zdarzeń i  różnych ich rozwiązań, choć jedne jawią się 
z wystarczającą ostrością, inne są z reguły przesłonięte przed oczami 
jasnowidza. Paul musi więc sterować oporną tkanką rzeczywistości 
tak, aby jego decyzje i  działania nie doprowadziły do niechcianego 

40 Jest to fremeńska nazwa skoczka pustynnego, którego zdolności do życia na pu-
styni dawały Fremenom siłę do przetrwania. Etymologicznie jest przekształco-
nym przez Herberta arabskim terminem mu’adib „nauczyciel”. 

41 F. Herbert, Diuna..., dz. cyt., s. 406.
42 Termin ten odpowiada palestyńskim bojownikom – fedainom „tym, którzy się 

poświęcają”. Herbert wzoruje się w ich charakterystyce na ansarach, gardzących 
śmiercią wojownikach sudańskiego Mahdiego, zwanych przez białych derwisza-
mi, jak i na dawnych asasynach, których też nazywano fedainami. 
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rozwiązania. W  tym celu musi poświęcić siebie i  wiele z  własnych 
ludzkich pragnień i  dążeń, na czele z  własnym synem. Poświęca też 
swoją atrydzką mentalność, co zauważają jego dawni towarzysze. Aby 
zdobyć ostateczną wiedzę, zażywa Wodę Życia, w konsekwencji umie-
ra i  zmartwychwstaje. Zakończenie Diuny w  postaci bitwy pod Ar-
rakin zdaje się wskazywać, że nie jest to ofi ara daremna i że Paulowi 
udaje się zapanować nad zawirowaniami przeznaczenia. 

Jednak napisany sześć lat później Mesjasz Diuny rozwiewa część 
pokładanych w nim nadziei. Zakładając, że zwycięstwo musi zawierać 
zarodek przyszłej klęski, stanowił aż tak dobitną dekonstrukcję euka-
tastrofy Diuny, że John Campbell, redaktor naczelny „Analogu”, gdzie 
pierwotnie ukazywała się Diuna w odcinkach, odmówił przyjęcia Me-
sjasza... do druku43. Tym niemniej Mesjasz Diuny kontynuuje główną 
myśl Herberta, wsadzoną niegdyś w usta Kynesa: „nie ma potworniej-
szego nieszczęścia dla twoich ludzi niż popaść w ręce Bohatera”44, nie-
co przewrotną trawestację Listu do Herbajczyków (Hbr 10, 31). Nawet 
jeśli Mesjasz jest świadomy zagrożeń i współczuje swoim wyznawcom, 
pragnąc ich chronić, pozostaje pytanie: kto uchroni wyznawców przed 
nimi samymi? Paul jako nowy Imperator staje się przedmiotem walki 
o władzę między pragnącymi zdetronizować go i przywrócić uprzed-
ni status quo przedstawicielami świeckich religii a  fanatycznymi lub 
cynicznymi wyznawcami tworzącymi Kwizarat  – nowy stan kapłań-
ski. Dżihad Muad’Diba nie został powstrzymany, lecz ograniczony do 
dwunastu lat. Atrydzki pierwiastek osobowości Paula nie może się 
pogodzić ze śmiercią i  przemocą, zadawanymi w  jego imieniu, oraz 
z kultem, jakim Kwizarat otoczył jego osobę. Stał się przy tym przed-
miotem nienawiści nawet ze strony samych Fremenów, którzy zarzu-
cali mu odejście od dawnych zwyczajów, co ma oczywistą paralelę 
w relacji między Jezusem a faryzejskimi ortodoksami. W efekcie Paul 
zostaje wydany i pada ofi arą zamachu. 

43 http://speculiction.blogspot.com/2012/11/review-of-dune-messiah-by-frank-her-
bert.html. 

44 F. Herbert, Diuna..., dz. cyt., s. 350.
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Z fremeńskiego punktu widzenia, oślepiony Paul powinien umrzeć, 
jako że kalecy są odsyłani na pustynię „do Szej-huluda”. Jednak w jego 
osobie skupiają się różne punkty widzenia i interesy ich nosicieli. Her-
bert próbuje przez to pokazać, jak mit włada rzeczywistością. „Nawet 
gdybym umarł, moje imię wiodłoby ich dalej (...) Jestem pionkiem. 
Nimb boskości ma pewną wadę: tak zwany »Bóg« nie panuje już nad 
niczym”45, mówi Paul o swoich wyznawcach. Nawet dysponując boską 
mocą przyszłowidzenia, Mesjasz nie jest w  stanie dowolnie kształto-
wać przyszłości, zostaje schwytany w  pułapkę konsekwencji czynów 
własnych i  cudzych. Ekologiczny program Kynesa po zrealizowaniu 
przez Atrydów doprowadza do wyginięcia czerwi i  upadku Arrakis. 
Razem z czerwiami ginie tożsamość i specyfi ka Fremenów, ich kultura 
za czasów Leto II staje się tylko folkolorystyczną ciekawostką dla tury-
stów. Dawni towarzysze Muad’Diba zdają sobie z tego sprawę. Wiedzą, 
że Muad’Dib jest jednocześnie Imperatorem, przez co otoczony jest 
obcym ich kulturze feudalnym rytuałem. Inni Fremeni–Kwizaryci, 
jak Korba, próbują wykorzystać religię Muad’Diba dla swoich celów 
i narzucają rytuały społeczności wiernych. 

Oznacza to, jak bardzo łatwo korzyści, zdobyte dla całej społecz-
ności przez bohaterskie jednostki, ulegają zaprzepaszczeniu i  obróce-
niu przeciw zbiorowości. Mit mesjański pozwala Mesjaszowi zwycię-
żyć, ale po zwycięstwie jego osoba okazuje się przeszkodą w dalszych 
przemianach społeczeństwa. Wyrastający ponad partykularne interesy 
Mesjasz musi zginąć, chyba że wyznawcy dojrzeją i w pełni zrozumie-
ją jego nauki  – zgodnie z  założeniem Biblii P.K.: „ludzkość dojdzie 
do uświadomienia sobie siebie samej jako doskonałego dzieła Boga”. 
Wszystkich tych faktów Paul jest najzupełniej świadomy:

Mam już po uszy boskich i  kapłańskich spraw! Myślisz, że nie do-
strzegam własnego mitu? Sprawdź jeszcze raz swoje dane, Hayt. Wpro-
wadziłem swoją istotę do najbardziej podstawowych ludzkich czynności. 
Ludzie jedzą w imię Muad’Diba! Kochają się w moje imię, rodzą w moje 
imię, przechodzą ulicę z  moim imieniem na ustach. Nawet wiechy nie 

45 F. Herbert, Mesjasz Diuny, przeł. M. Grabska, Gdańsk 1992, s. 38. 



filozofiareligii.pl, 2016, nr 1 29

KIEDY MESJASZ WIE, ŻE JEST MESJASZEM

zatkną na najnędzniejszej norze dalekiego Gangishree bez wezwania 
błogosławieństwas Muad’Diba!46

Paul w konsekwencji postępuje w  sposób znany wszystkim Mesja-
szom: wchodzi dobrowolnie w zastawioną pułapkę, rozumiejąc, że jego 
ofi ara jest koniecznością. Wielokrotnie w  Mesjaszu... powtarzane są 
słowa: „stało się to, co stać się musiało”47. Paul poświęca najpierw oczy, 
potem swoją miłość, wreszcie przyszłowidzenie. Na koniec poświęca 
samego siebie jako Muad’Diba i Imperatora. „Wycisnąłem swe piętno 
na wszelkich przyszłych ścieżkach, jakie mogłem stworzyć, aż w koń-
cu to one stworzyły mnie”48. Za cenę poddania się biegowi zdarzeń, 
jaki założyli jego wrogowie, chciał uzyskać efekt przekraczający za-
kładane skutki. Wskaźnikiem tego jest wielostronna gra wokół Dun-
cana Idaho, gholi sklonowanego przez Tleilaxan. W ich zamyśle Idaho 
był podłożoną Imperatorowi bombą zegarową. Jednak działania Paula 
doprowadzają do niespodziewanego efektu, gdyż pod warstwą uwa-
runkowania Duncana tkwi jego człowieczeństwo i miłość do Atrydów. 
Śmierć Chani spowodowana była przez nieobecną w przyszłowidzeniu 
Paula bliźniaczość ciąży, ale to pozwala wymknąć się fatalistyczne-
mu rozwiązaniu zakładanemu przez spiskowców. Utrata wizji przez 
Paula zostaje w  kulminacyjnym momencie zamieniona na zdolność 
nowo narodzonych bliźniąt do posiadania i przesyłania swoich wizji. 
Ostatecznie Paul odchodzi na pustynię, spełniając fremeńskie pra-
wo, ale zarazem żyje i to na dwa sposoby. Jego umysł, tak jak umysły 
jego przodków, pozostają w jego dzieciach. Szczególną więź odczuwa 
z  synem, Leto II.  Z  drugiej strony, jego ciało przeżyje w  siczy Szu-
loch, z osobowością przeistoczoną w Kaznodzieję. W ten sposób Paul 
wyzwala się ze swego mitu i  ciążących wyroków przeznaczenia. Nie 
może jednak cieszyć się swym zwycięstwem, gdyż ofi ara musi zawsze 
oznaczać utratę. Tymczasem jego wyznawcy z  łatwością wpasowują 
jego odejście w mit:

46 Tamże, s. 148.
47 Tamże, s. 189. 
48 Tamże, s. 253.
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Niektórzy Fremeni utrzymywali, że Muad’Dib nigdy nie umrze, że 
przeniesie się w ruh-świat, gdzie istnieją różne przyszłości i dlatego obec-
ny będzie w Alam al-Mithal, wędrując w niej bez końca, po tym jak jego 
ciało obróci się w proch49

ŚWIADOMY BÓG

Temat ofi ary jako mechanizmu napędowego procesu wyzwalania 
się człowieka z  dyktatu środowiska pozostaje w  centrum zaintereso-
wania Franka Herberta. W  dwóch następnych częściach cyklu Diu-
ny dokonuje powtórzenia schematu fabularnego Mesjasza, duplikując 
postać Paula–Mesjasza jako jego syna  – Leto II.  Paul, odchodząc na 
pustynię, był pewien, że nakierował przyszłość na pokój i przetrwanie 
ludzkości. Syn, dostrzegłszy luki w wypracowanym przez ojca rozwią-
zaniu paradoksu, musi dokonać kolejnej ingerencji w bieg dziejów. Oj-
ciec zdołał ograniczyć dżihad do dwunastu lat, po czym wymusił na 
imperium „pokój Muad’Diba”. Jednak: 

Samym aktem trafnego przewidywania przyszłości Muad’Dib wpro-
wadził w  przyszłowidzenie element rozwoju i  wzrostu. Czynem tym 
ściągnął na siebie niepewność. Szukając absolutu prawidłowego przewi-
dywania, nasilił chaos50.

W efekcie przewidywana groza dżihadu Fremenów okazała się 
jedynie łagodnym wstrząsem w  obliczu grożącego zniszczeniem ca-
łej ludzkości Kralizeku „Ataku Huraganu”, czyli Armagedonu Biblii 
P.K.  – masakry czasów ostatecznych. Aby tę przyszłość powstrzy-
mać, Leto musi wprowadzić świat na Secher Nbiw  – Złotą Drogę51, 

49 Tamże, s. 255. 
50 F. Herbert, Dzieci Diuny, dz. cyt., s. 362. 
51 Secher Nnbiw to termin staroegipski (shr nbw), oznaczający „plan złoty”. R.O. 

Faulkner A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford 1986, s. 129, 242. Por. 
http://baheyeldin.com/literature/arabic-and-islamic-themes-in-frank-herberts-

-dune.html?page=17. 
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czyli zatrzymać proces przeobrażeń społecznych, politycznych i  reli-
gijnych i odwrócić ekologiczną transformację Diuny. Jest to możliwe 
tylko pod jednym warunkiem – uzyskania przez Leto boskich mocy 
i przechwycenia władzy absolutnej nad zamieszkałym wszechświatem. 

W częściach Diuny poświęconych Leto najwięcej uwagi Herbert 
przywiązuje do procesów zmian religijnych, widząc w  zinstytucjo-
nalizowanej religii główny środek zniewolenia umysłów, niepozwa-
lający na rozwój i  uzyskanie samodzielności. „Zawsze najwyższym, 
niewypowiedzianym przykazaniem religii jest: Nie będziesz zadawał 
pytań”52. Na Arrakis odejście Muad’Diba doprowadziło do przekształ-
cenia mitu mesjańskiego w zrytualizowaną religię: 

Dlaczego obwołano Muad’Diba bogiem? Po co uświęcać człowie-
ka, o  którym wiadomo, że był z  krwi i  kości? „Złote Remedium Życia” 
Muad’Diba stworzyło biurokratycznego potwora, który rozpanoszył się 
w codziennych, ludzkich sprawach. Rząd i  religia zjednoczyły się, a zła-
manie prawa stało się grzechem. Zapach bluźnierstwa jak dym unosił się 
wokół wszelkiego kwestionowania rządowych edyktów53. 

Kluczem degeneracji systemu wierzeniowego jest odejście od gene-
rowanych przez przyprawę żywych doświadczeń religijnych w stronę 
rytualizmu. Widać to, gdy Leto przygląda się delegacji Bene Gesserit: 

Nagle na ich strojach dostrzegł drobne oznaki zabronionych rytua-
łów  – amulet, małą ozdobę, róg kolorowej chusteczki, tak ułożonej, by 
można było ukazać jeszcze więcej kolorów. Leto wiedział, że Matki Wie-
lebne pozwalają na to, gdyż nie mogą już rozdzielać przyprawy tak jak 
dawniej. Rytualne substytuty54.

Zgodnie z dostrzeganymi przez religioznawców prawidłowościami, 
chcąc przetrwać, niemal każda wspólnota religijna przechodzi przez 

52 F. Herbert, Dzieci Diuny, dz. cyt., s. 304.
53 Tamże, s. 12. 
54 F. Herbert, Bóg imperator Diuny…, dz. cyt., s. 172. 
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kilka etapów konsolidacji. W  ujęciu Wacha55 początkiem jest krąg 
uczniów, skupiony wokół postaci założyciela o  charakterze przywód-
czym (Th eios aner – Boży mąż). Uczniowie zwykle radykalnie zrywają 
z dotychczasowym życiem, tworząc nową rodzinę, a więc organizację 
o charakterze nieformalnym. Śmierć założyciela wymusza koncentra-
cję na jego naukach  – przypominanie ich i  rozważanie. Utrzymuje 
się duchowy i charyzmatyczny charakter wspólnoty jako „gminy pier-
wotnej”, a więc brak formalizacji (z wyjątkiem nauk). Kolejnym stop-
niem organizacji jest poziom kościoła. Jego powstanie oznacza standa-
ryzację na wszystkich poziomach, spisanie tradycji i ustanowienie jej 
kanonu oraz utrwalenie form kultu. Różnice w interpretacjach kończą 
się prześladowaniami. Władzę charakteryzuje przejście z  poziomu 
charyzmatu osobistego do instytucjonalnego. Konieczność włączenia 
się w  życie społeczeństwa oznacza przyjęcie władzy „świeckiej” i  jej 
wspieranie oraz kompromisy. W konsekwencji wiernych cechuje coraz 
mniejsza żarliwość religijna, natomiast w  miejsce osób doznających 
doświadczeń religijnych pojawia się grupa specjalistów–funkcjonariu-
szy religijnych (kler). 

Z biegiem czasu, w miarę nasilania się procesów biurokratycznych 
i  formalizacji, pojawia się zapotrzebowanie na doświadczenia religij-
ne i w konsekwencji ruchy protestu, skoncentrowane na „powrocie do 
korzeni” – myśli i doświadczeń założyciela, odrzucające cały dorobek 
instytucjonalnego kościoła. Ruchy protestu mogą zrazu działać we-
wnątrz struktury kościelnej (np. w postaci ruchów pobożnościowych, 
bractw, grup modlitewnych itd.). ale z  ich pojawieniem gwałtownie 
rośnie możliwość secesji. Ważna dla nich jest równość członków (po-
wrót do gminy pierwotnej), nastawienie na zdobycie doświadczenia 
religijnego, czego brak w kościele (odzyskanie natchnienia założyciela) 
poprzez intensyfi kację praktyk dewocyjnych. Wówczas, jeśli tendencje 
rozłamowe się nasilą, pojawia się kolejny boski mąż i  cały proces za-
czyna się od nowa. 

Herbert bardzo dobrze uchwycił takie procesy w  religii Diuny. 
Kult Muad’Diba staje się religią państwową, obciążoną obsesją prawo-

55 J. Wach, Socjologia religii, Warszawa 1961, s. 147-204.
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wierności. W miejsce duchowego rozwoju, którego Paul miał być wzo-
rem, wkradł się „martwy” rytuał: 

Tak jak bywało z wieloma innymi religiami, Złote Remedium Życia 
[Golden Elixir of Life] Muad’Diba skarlało do obliczonego na pokaz szar-
lataństwa. Jego mistyczne znaki stały się [ledwie] symbolami dla głęb-
szych, psychologicznych procesów, a te procesy oczywiście rozwijały się 
na dziko. Tym, czego lud potrzebował, był żywy bóg. Sytuację naprawił 
dopiero syn Muad’Diba56.

Sam Muad’Dib jako Kaznodzieja także próbował przywrócić czy-
stość swoim dawnym naukom, dyskredytując je i  objaśniając w  no-
wym duchu: 

Chcę posiać wśród was niepokój! – krzyknął Kaznodzieja. – Taki jest 
mój zamiar. Zjawiłem się, by walczyć z  oszustwami i  złudzeniami wa-
szej konwencjonalnej, instytucjonalnej religii. Jak wszystkie inne znane 
religie, ta także zmierza ku tchórzostwu, mierności, bezwładowi i samo-
zadowoleniu57.

Jednak Leto postępował znacznie radykalniej. W imię Złotej Drogi 
złożył ofi arę ze swego człowieczeństwa, pozwolił, aby jego ciało po-
kryło się piaskopływakami, zyskując nadludzką siłę, szybkość umysłu 
i nieśmiertelność. Jego apoteoza nie służyła mocy czy chwale, była je-
dynym środkiem, który pozwoliłby na inkubację ludzkości. Leto, zo-
stając bogiem–królem, poświęcił się służbie człowieczeństwa. Dzięki 
temu mógł spowolnić proces zagłady czerwi, dając ludziom możliwość 
wzmacniania umysłów przyprawą i gromadząc zapasy na czas, kiedy 
wszystkie złoża się wyczerpią (bez przyprawy natychmiast upadłaby 
komunikacja między światami Imperium). Jego Pokój był w  stanie 
przetrwać trzy tysiące lat, w czasie których zapewnił bezpieczeństwo 

56 F. Herbert, Dzieci Diuny..., dz. cyt., s. 418.
57 Tamże, s. 240.
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i  macierzyńską58 opiekę „niedojrzałej” ludzkości. Wzorem dla Impe-
rium Boga–Imperatora był, zdaniem Herberta, Egipt faraonów (dla-
tego Leto, jak faraonowie, poślubia własną siostrę). Egipt był w stanie 
przetrwać tysiące lat w targanym wojnami i nieszczęściami świecie ze 
względu na ekstremalny konserwatyzm kultury wynikający z  faraoń-
skiego sacred kingdom jako podstawy systemu wierzeniowego sprzę-
żonego z organizacją polityczną. 

Każdy wybór ma swoją cenę. Utrzymując status quo, Leto zarazem 
utrzymuje ludzkość w stanie dzieciństwa, bierności, polegania na swo-
im Bogu w miejsce wzięcia spraw we własne ręce. Rolę fermentu prze-
znacza natomiast potomkom, Atrydom, którzy ustawicznie buntują się 
przeciw tyranii i narzuconej bierności. Przejąwszy program genetycz-
ny Bene Gesserit, doprowadza do powstania „lepszej” ludzkości, która 
potrafi  samodzielnie zmagać się z  przeznaczeniem, odkąd wypadła 
z determinacji kosmosu. Zarazem świadomy jest, że dopuszczając do 
zaistnienia takiej mutacji, podpisuje wyrok na siebie. Jak sam stwier-
dza, musi zginąć zarówno jako osoba i władca, jak i mit59. Czyniąc ze 
swej śmierci konieczność, tym samym wplata bogobójstwo–ojcobój-
stwo–matkobójstwo w tkankę przeznaczenia. 

SEMANTYKA JAKO EKOLOGIA

„Ukrywaj swoje prawdy wewnątrz słów”60 radzi Leto II siostrze 
Chenoeh. O ile wywołane przyprawą zjednoczenie umysłów – a więc 
główne doświadczenie religijne w świecie Diuny – obywa się bez słów, 
to w  rzeczywistości tego świata język jest niezbędny. Język religijny 
wyraża to, co niewyrażalne, ubiera się w  metafory i  symbole, aby 
przybliżyć zrozumienie takich doświadczeń, które dalece przekraczają 
możliwości pojmowania. Nietrudno zauważyć, że Herbert używa re-

58 Herbert flirtuje tu z ideologią matriarchatu, dlatego armię i policję Leta stanowią 
kobiety – Mówiące-do-Ryb.

59 F. Herbert, Bóg imperator Diuny…, dz. cyt., s. 241. 
60 Tamże, s. 130. 
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ligijnego języka paradoksów, chcąc wstrząsnąć posadami religii. Nie 
negując realności i  prawdziwości doświadczeń religijnych reprezen-
towanych w  jego świecie przedstawionym przez wizje przyprawowe, 
próbuje, ustami swoich bohaterów, zdezawuować wtórne sakralizacje, 
jakie nadaje się zjawiskom tego świata. 

Eksperymentując nad relacją języka i  religii, Herbert odwoływał 
się do znanych mu autorytetów  – językoznawców. Wiadomo, że pi-
sząc Diunę w połowie lat sześćdziesiątych, studiował semantykę w San 
Francisco, a  szczególnie interesowali go Alfred Korzybski i  Gregory 
Bateson. Bateson należał do tych antropologów, którzy traktowali 
kulturę jako system złożonego nie tylko z  zachowań i  instytucji, ale 
też etosu  – emocjonalnych podstaw zachowań jednostkowych i  zbio-
rowych. W  głośnym tekście Batesona Pattern which Connects 61 środ-
kiem połączenia trzech podstawowych domen: życia społecznego, 
etosu i  wzorców kulturowych jest komunikacja. Istota sacrum tkwi 
w statusie niekwestionowalności, nadawanym określonym założeniom 
przez kultury62. 

Z kolei w Naven Bateson, antycypując teorię konfl iktów Gluckma-
na, wyprowadza pojęcie schizmogenezy, którą jest „proces dyferen-
cjacji norm zachowań jednostkowych w efekcie narastania interakcji 
między jednostkami”63. Przyczyna schizmogenezy leży w  procesach 
komunikacyjnych, a im bardziej skomplikowana struktura społeczna, 
tym więcej możliwości jej powstania. W  efekcie istnieje zapotrzebo-
wanie na taką komunikację, która tworzy „wzorzec, co łączy (pattern 
which connects)”, zamiast dzielić – wzorzec, wyrażony takimi metafo-
rami, które mają bardzo szerokie pole odniesienia. Sacrum zatem wy-
rasta z doświadczania takiego wzorca, wyrażającego się w metaforach 
o najwyższym stopniu ogólności. 

61 G. Bateson, The Pattern which Connects, „coEvolution Quarterly” 1978, vol. 18, 
s. 4-15; por. G. Bateson, Steps on an Ecology of Mind, New York 1972, s. 63-81

62 G. Bateson, Conventions of Communication; Where Validity depends upon Belief, 
w: J. Ruesch, G. Bateson, Communicationl the Social Matrix of Psychiatry, New 
York 1951, s. 212-227.

63 G. Bateson, Naven; a Survey into Problems Suggested by Composite Picture of the 
Culture of a New Guinea tribe, Stanford 1958, s. 175. 
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Idee semantyki ogólnej Alfreda Korzybskiego wpłynęły na naj-
większych koryfeuszy SF: Roberta Heinleina (Obcy w  obcym kraju), 
E. Van Vogta (koncepcja neksjalizmu w Misji Międzyplanetarnej), Joh-
na W. Campbella oraz samego Herberta. Ze zróżnicowanych koncep-
cji Korzybskiego Herberta interesowało przede wszystkim powiązanie 
języka ze sposobem poznawania rzeczywistości. Język jest modelem 
rzeczywistości, a  zarazem pozwala na dokonywanie abstrahowania. 
Język, który dzięki abstrakcjom potrafi  lepiej zapanować nad rzeczywi-
stością, pozwala też na łatwiejsze uzyskiwanie rozwiązań problemów 
świata, jak na przykład matematyka. Opanowanie języka matematyki 
pozwala na intuicyjne docieranie do rozwiązań wieloczynnikowych, 
skomplikowanych procesów. Intuicja jest zatem siłą, z  której można 
skorzystać, jeśli zna się właściwy język. W  koncepcie Korzybskiego 
tkwi więc idea idealnego języka, który byłby w  stanie totalnie wpły-
wać na rzeczywistość. Taka jest prawdopodobnie geneza idei Głosu 
i specjalnego szkolenia językowego, jakiemu poddają się adeptki Bene 
Gesserit. Jednym ze skutków tego szkolenia jest zdolność do nie-
omylnego odróżniania prawdziwych stwierdzeń od kłamstw, poprzez 
umiejętność kontrolowania mimowolnych gestów i tembru głosu. 

Istota analiz językowych, zakodowanych w  cyklu Diuny, prowa-
dzi, zdaniem Ronny’ego Parkersona oraz Touponce’a, do ekologii 
semantycznej64. Uzupełniając ich tezy, trzeba dodać, że język Freme-
nów jest, tak jak ich kultura, ściśle związany z  ich wielowiekowym 
życiem w skrajnych warunkach pustynnych. Aby go przedstawić, Her-
bert sięga po słownictwo Beduinów, pokazując, że język pustyni musi 
być mistyczny. Główne kategorie teologiczne Fremenów są kalkami 
z  arabskiego przedstawiania islamu, jak sufi jski termin Alam al-Mit-
hal „świat podobieństw”, używane jako „amen” Bi-lal Kaifa („Nic wię-
cej nie można powiedzieć”), Tahhadi al-Burhan („wyzwanie dowodu”, 
dowód ostateczny), idżaz (w  islamie: dowód prawdziwości cudu), ibn 

64 R.W. Parkerson, Semantics, General Semantics and Ecology in Frank Herbert’s 
“Dune”, „Et Cetera” 1998, s. 317-328; W. Touponce, Frank Herbert, Boston 1988, 
s. 14.
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qirtaiba, hadżdż, dżihad, Szej-hulud, Mahdi, Szejtan i wiele innych65. 
„Arabskie” brzmienie ma wprowadzić czytelnika w rzeczywistość pu-
styni, gdzie tak wiele jest tego, co nieprzewidywalne, że istotnie wy-
musza to teologię fatalistyczną w stylu Inszallah. Jak mówi Ernest Re-
nan (chociaż z innych powodów): „pustynia jest monoteistyczna”66. 

Zdaniem Herberta, istnieje zatem wzajemna więź między krajo-
brazem jako wyrazem systemu ekologicznego a jego „mapą” w postaci 
języka, narzucającego określone koncepty swoim nosicielom. W  ten 
sposób powstaje model świata, utrwalający myślenie i  zachowania 
i  organizujący je w  postaci religii. Jeśli zaś, jak uczy Korzybski, ję-
zyk można kształtować, tym samym można doprowadzać do zmian 
modelu świata i układu religijnego. Ideé fi xe Korzybskiego stanowiło 
umożliwienie ludzkości oderwania się od ograniczeń arystotelesow-
skiego modelu świata, kształtującego habitus wysoce ograniczający 
ludzkie możliwości. Jeśli poziom abstrakcji osiągnie odpowiednio wy-
soki wymiar, wówczas będziemy mogli pokonać przekleństwo oddzie-
lenia przedmiotu od podmiotu, osiągając „milczenie podmiotowe”, 
pozajęzykowe poznanie natury rzeczy.  

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera opis obrzędu, na 
marginesie głównego konfl iktu polityczno-spiskowego, toczącego się 
w Heretykach Diuny i pozornie całkowicie niezwiązanego z głównym 
wątkiem książki. Mieszkańcy Kin czyli dawnego Arrakin uczestniczą 
w rytuale zwanym Tańcem67, który stanowi przekształcenie Siajnoku, 
ten zaś, jak wspomniano wcześniej, wyewoluował z  przyprawowego 
Zjednoczenia Fremenów. Taniec obywa się bez standardowej warstwy 
językowej, odwołując się wyłącznie do sfery emocjonalnej. Tańczący 
w  kole nadzy mężczyźni rozsiewają feromony, nakłaniające uczestni-
ków do agresji, a w konsekwencji do złożenia ofi ary z  tancerzy. War-
stwa komunikacyjna istnieje na poziomie „zwierzęcym”, biologicznym, 

65 Pełna lista w: http://baheyeldin.com/literature/arabic-and-islamic-themes-in-
-frank-herberts-dune.html.

66 E. Renan, Histoire générale et systéme comparé des langues sémitiques, Paris 1858, 
s. 6; por. dyskusję poglądów Renana w: R. Patai, The Jewish Mind, Detroit 1996, 
s. 347-351.

67 F. Herbert, Heretycy Diuny, przeł. M. Grabska, Gdańsk 1993, s. 190-195.
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a w takim języku nie da się skłamać. Herbert wzoruje się tu na etolo-
gach, obserwujących taniec pszczół i wskazujących na istnienie zaląż-
ka tak życia rytualnego, jak i języka w tego typu genetycznie zakodo-
wanych rytualizacjach. Tak oto w religii pojawia się powrót do zjedno-
czenia przedmiotowo-podmiotowego – pod warunkiem, że religia nie 
jest świadomie modyfi kowana przez jej nosicieli tak, by służyła celom 
politycznym. 

Cykl Kronik Diuny jest bez wątpienia miejscem, gdzie Herbert za-
warł własne przemyślenia dotyczące natury religii, oparte na funkcjo-
nujących w  jego zasięgu teoriach. Posłużyły mu one do zbudowania 
wizji przemian religijnych, zgodnych z religioznawczymi schematami. 
Tak rozumiana religia rozgrywana jest w  napięciu między doświad-
czeniem religijnym, przeżyciem zetknięcia z  rzeczywistością przekra-
czająca naszą a instytucjami religijnymi i normami ortodoksji. Ścisłe 
powiązania religii z  polityką wywodzą się z  rytualizacji doświadcze-
nia, kiedy przekonanie o prawdziwości mitu zostaje przekierowane na 
wierność symbolom i  produkującym je instytucjom. Przeciwdziałać 
temu może zwrot do doświadczenia za pośrednictwem takiego rytua-
łu, który ma gwarancje autentyczności i nie może podlec zafałszowa-
niu i instrumentalizacji. 

andrzej szyjewski, prof. dr hab., krakowski religioznawca, kierownik Zakła-
du Fenomenologii i Antropologii Religii Instytutu Religioznawstwa UJ. Główne 
prace: Religie Australii (2000), Od Valinoru do Mordoru; Świat mitu a religia 
w dziele Tolkiena (2004), Etnologia religii (2008), Mitologia australijska jako noś-
nik tożsamości (2015).
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Malta – megalityczne świątynie Ħaġar Qim (kompleks datowany 

na IV i III tysiąclecie p.n.e.). Fot. Izabella Sariusz-Skąpska. 
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Mesjasz Diuny – karykatura Mesjasza?

Czas teraźniejszy, który jako model czasu mesjaniczne-
go w ogromnym skrócie obejmuje historię całej ludzkości, 
pokrywa się najdokładniej z figurą, która tworzy historię 
ludzkości w uniwersum. 

Walter Benjamin, O pojęciu historii 

Próba odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule stawia uważnych 
czytelników Kronik Diuny wobec szczególnego wyzwania. Musimy 
wkroczyć na drogę, o której z góry wiadomo, że jest długa i niełatwa, 
wymaga przejścia wielu ścieżek, a tylko niektóre będą prowadziły do 
celu. Wytrwałość poszukiwania odpowiedzi domaga się cierpliwego 
odsłaniania kolejnych obszarów badań, które będą musiały być włą-
czone, aby jakaś odpowiedź mogła się pojawić. Kręta droga prowadzi 
najpierw w stronę metody badania tekstu, dalej zawartości znaczenio-
wej idei mesjańskiej, następnie poprzez figurę Mesjasza dociera do 
tego, co chciałbym określić sposobem „funkcjonowania” wątku me-
sjańskiego w Diunie. 

Kroniki Diuny1 – dzieło Franka Herberta – jest niczym partytura, 
otwierająca przed nami świat możliwych przemian ludzkiego ducha. 

1 Z sześcioczęściowej sagi noszącej tytuł Kroniki Diuny – w skład której wcho-
dzą: Diuna, Mesjasz Diuny, Dzieci Diuny, Bóg Imperator Diuny, Heretycy Diu-
ny, Kapitularz – największe znaczenie dla naszych rozważań poświęconych 
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W szeroko rozpostartym przez Kroniki horyzoncie możliwych sposo-
bów bycia człowieka odsłaniają się nieznane obszary rozwoju ludzkich 
zdolności, odmienne od naszych organizacje życia ludzkich wspólnot, 
nowe wymiary ludzkiej kultury, władzy, wreszcie religii. Mistrzowie 
hermeneutyki2 – tacy jak Hans Georg Gadamer czy Paul Ricoeur – 
są skłonni twierdzić, że dzieło literackie jest projektem możliwych 
sposobów bycia człowieka w świecie; grą możliwości, które czytający 

„czyni swoimi”, w tym sensie, że ich przyswojenie niesie ze sobą moż-
liwość poznania samego siebie. Propozycja świata zawartego w dziele 
wciąga czytelnika w swoistą grę; podejmując tę grę, pozwalamy, aby 
wykreowany przez autora świat znaczeń nami zawładnął – pozostając 
pod jego wpływem, odsłaniamy w procesie wyjaśniania wewnętrz-
ny układ znaczeń tworzących całość dzieła i interpretujemy ukrytą 
pod powierzchnią fikcji prawdę, która według Ricoeura pozwala nam 
zrozumieć samych siebie, powiększyć zdolność projektowania siebie 
w obszar – nowo odkrytych za sprawą tekstu – sposobów bycia. 

Dzieło Herberta z godnym podziwu rozmachem otwiera przed 
nami rozległy obszar stojących przed człowiekiem możliwości. Moc 
wyobraźni autora Kronik Diuny tkwi w jego zdolności do kreowania 
świata radykalnie odmiennego od naszej codzienności, świata, który 
nawet jeśli narusza naszą intuicję granic tego, co możliwe do urzeczy-
wistnienia przez człowieka, nie traci swej siły przyciągania i nie prze-
staje być intrygujący, wciągając czytelnika w otwartą przez tekst grę 
możliwości. Wciągnięci w tę grę wyobraźni, podejmujemy się zada-
nia przyswojenia sagi Herberta, zawężając jednak swoje spojrzenie do 

idei mesjańskiej mają dwie pierwsze części. Do pozostałych będę odnosić się 
w niewielkim stopniu. Inne dzieła z cyklu Diuny, napisane przez syna Franka 
Herberta, Briana (wspólnie z Kevinem J. Andersonem), pozostają całkowicie 
poza obszarem naszych rozważań. Dla potrzeb niniejszego artykułu stosuję na-
stępujące wydania: Diuna (D), Mesjasz Diuny (MD), przeł. Ł. Jerzyński, Poznań 
2002, Dzieci Diuny (DD), przeł. Ł. Jerzyński, Poznań 1999, Bóg Imperator Diuny 
(BID), przeł. M. Michowski, Poznań 2014 – w nawiasach podaję skróty tytułów 
stosowane w cytatach. Korzystając z tłumaczeń, będę ujednolicał terminologię 
i w razie konieczności wnosił do tłumaczenia własne poprawki. 

2 Zob. P. Ricoeur, Przyswojenie, w: tegoż, Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, 
K. Rosner, Warszawa 1989. 
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wątku mesjańskiego, będącego przewodnim motywem dwóch pierw-
szych części sagi: Diuny oraz Mesjasza Diuny. 

Pewnie na zawsze nierozstrzygnięta pozostanie kwestia, czy da się 
stworzyć jedną ogólną teorię interpretacji tekstu, jednakowo dobrze 
przystającą do wszystkich możliwych jego rodzajów, czy też pozosta-
niemy skazani na hermeneutyki lokalne, na dobór odpowiedniej sztu-
ki interpretacji dzieła stosownie do wyzwań, jakie stawia przed nami 
określony rodzaj tekstu (jeśli nie każdy tekst z osobna, to jakaś grupa 
tekstów, i nie chodzi tu przecież tylko o podział na gatunki literackie). 
Poszukując najbardziej odpowiedniej metody interpretacji Kronik 
Diuny, kierujemy się w stronę tych hermeneutyk, które zakładają ruch 
wyobcowania (oddzielenia się) znaczenia dzieła od autora. Oznacza 
to, z jednej strony, mniejsze zainteresowanie kontekstem powstania 
dzieła, tym, co chciałbym nazwać „środowiskiem myślenia” autora 
(podzielane teorie, dyskusje, spory itp.). Z drugiej strony, uwalniając 
znaczenie dzieła zarówno od intencji autora, jak również od kontekstu 
jego powstania, kładziemy większy nacisk na możliwe konteksty jego 
odczytywania. Dokonując przemieszczenia zainteresowań z kontekstu 
powstania na kontekst odczytywania, jesteśmy świadomi ograniczeń, 
jakie takie przemieszczenie niesie, a zarazem pełni nadziei, że w ten 
sposób wkraczamy na drogę odkrywania bardziej uniwersalnych po-
ziomów znaczeń Herbertowskiej sagi.

Przyjmując takie założenie, będziemy odczytywać mesjańską ideę 
Diuny, wspierając się Ricoeurowską metodą przyswojenia tekstu, która 
wyróżnia dwa poziomy badania tekstu. Pierwszy poziom – wyjaśnia-
nia – ma odsłonić znaczenie tekstu, drugi poziom – interpretacji – ma 
ukazać jego moc oddziaływania na czytelnika, pozwolić temu ostat-
niemu lepiej zrozumieć siebie. Proces wyjaśniania puszcza w ruch her-
meneutyczne koło wzajemnej zależności rozumienia znaczenia całości 
i części; jest procesem konstruowania wewnętrznego układu znaczeń 
zawartych w dziele, polegającym na odnoszeniu poszczególnych części 
dzieła do jego całości. W naszym przypadku wyjaśnić tekst Kronik to 
możliwie najpełniej ujawnić wszystkie wątki znaczeniowe, powiązane 
z ideą mesjańską, skonstruować spójną strukturę znaczeniową, zdają-
cą sprawę z jak największej ilości faktów dotyczących figury Mesjasza. 
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Wyjaśnianie daje odpowiedź na pytanie, co tekst mówi. Herme-
neutyczna wykładnia w stylu Ricoeura nie zatrzymuje się jednak 
na procesie wyjaśniania wewnętrznego układu znaczeń zawartego 
w dziele, ale zmierza w stronę tego, o czym tekst mówi; jej celem jest 
odsłonięcie projektu świata „rozpostartego przed tekstem”. „Świat 
tekstu” wzywa pozostającego pod jego urokiem czytelnika do pro-
jektowania siebie na otwarte przez tekst możliwe sposoby bycia. Zro-
zumieć/pojąć „świat tekstu” to przyswoić go sobie („uczynić swoim”), 
interpretując rozpostarty przed nami – dzięki ruchowi wyjaśniania 

– mesjański świat znaczeń. Moc oddziaływania „świata tekstu”, która 
ma się ujawnić w procesie jego interpretacji, wymaga odmiennego 
koła hermeneutycznego. Nie jest to już koło ustanawiające związek 
między całością a częścią dzieła; tym razem uruchamiamy herme-
neutyczne koło wzajemnej zależności zachodzącej pomiędzy świa-
tem tekstu a światem czytelnika. Ricoeurowska teoria przyswojenia 
zakłada, że interpretując rozpostarty przed nami świat tekstu, prze-
glądając się w nim jak w lustrze, zmierzamy do poszerzenia naszej 
mesjańskiej świadomości. Przyswajając ideą mesjańską Diuny, czy-
telnik umiejscawia ją „w swoim” świecie, odkrywa prawdę tekstu – 
po to, aby wnieść ją do świata, w którym żyje, rozpoznać w niej to, 
co ważne właśnie dla niego.

Przyjmując taki punkt wyjścia, zapraszamy czytelnika do uczest-
nictwa w intertekstualnej grze, kiedy to będziemy używać herme-
neutycznej metody Ricoeura jako narzędzia służącego jak najlepsze-
mu przyswojeniu mesjańskiej idei Diuny. Przyjmując taką perspek-
tywę, stajemy wobec horyzontu otwartego przez pytanie: jak dalece 
przyswojenie mesjańskiego przesłania Diuny odsłania i poszerza 
zarazem rozumienie mesjańskiego wymiaru naszych czasów, współ-
tworzonego zarówno przez duchowe rozterki wyrastające ze zdarzeń 
codzienności, jak też przez filozoficzny namysł nad ideą mesjańską 
dokonany przez takich myślicieli jak Geshom Scholem, Walter Ben-
jamin, Martin Heidegger, Jacques Derrida, Giorgio Agamben czy też 
Jacob Taubes? 



filozofiareligii.pl, 2016, nr 1 45

MESJASZ DIUNY – KARYKATURA MESJASZA?

UNIWERSUM DIUNY

Kroniki Diuny są propozycją międzyplanetarnego uniwersum, 
uwolnionego spod presji techniki3. Nie odnajdziemy w dziele śladów 
idei postępu4, rozumianego jako nieustanny rozwój technologiczny 
i moralny. Frank Herbert stawia nas wobec pytania, czym byłaby idea 
postępu innego niż postęp w zakresie wiedzy i techniki; uwalnia nas 
od naiwnych nadziei, że nieustanny rozwój technologiczny pociąga 
za sobą ogólny postęp ludzkości, że czyni świat człowieka bardziej 
sprawiedliwym, bardziej moralnym itp. W Herbertowskim projekcie 
świata przyszłości umiejscowionym w czasie zdumiewająco odległym 
od naszego (wydarzenia z dwóch pierwszych części Sagi mają miejsce 
w 11 tysiącleciu), produkty techniki naśladujące umysł ludzki zostały 
zakazane5. Sztuczną inteligencję zastąpił człowiek; jego zdolności psy-
chiczne, duchowe, intelektualne, a także fizyczne za pomocą stosow-
nych metod zostały spotęgowane do nieosiągalnych nigdy wcześniej 
rozmiarów (pojawiają się np. mentaci – ludzkie „jednostki obliczenio-
we”, przyszłowidzący – ludzie posiadający zdolność przewidywania 
przyszłości, są też ludzie zdolni do wglądu w treści świadomości swo-
ich przodków itp.). Jednak rozwój duchowych i fizycznych możliwo-
ści człowieka nie tylko nie pomniejszył ludzkich cierpień i zagrożeń, 
ale wyniósł je na nieznany nam poziom. Uniwersum Kronik to świat 
ludzkich konfliktów, walki o władzę i pożądane dobra, to także świat 
namiętności i pragnień, wielkich idei i projektów, których realizacja 

3 „Zwracam (...) uwagę (...) na lekcję z przeszłości zmechanizowanych społe-
czeństw. (...) Urządzenia skłaniają użytkowników do posługiwania się innymi 
ludźmi tak jak maszynami” (BID, s. 204).

4 „Pojęcie postępu to środek obronny, który ma nas chronić przed upiorami przy-
szłości” (D, s. 321).

5 „Kiedyś ludzi pochłonęła myśl o maszynach, mieli bowiem nadzieję, że to one 
ich wyzwolą. Okazało się jednak, że za pomocą maszyn jedni ludzie zniewalają 
innych. – «Nie będziesz czynił machin na obraz i podobieństwo umysłu ludzkie-
go», (...) pod takim hasłem wybuchł Bulteriański Dżihad. To, co głosi Biblia PK, 
winno jednak brzmieć: «Nie będziesz czynił machin udających umysł człowie-
ka». (...) Wielka Rewolta odebrała kulę [crutch]. Zaczęto rozwijać ludzki umysł. 
Powstały szkoły rozwijające talenty człowieka” (D, s. 17). 
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porywa tłumy, ale zarazem prowadzi do zagłady miliardów istnień 
ludzkich. Imperium wykreowane przez Herberta jest bardziej prze-
rażające i okrutne niż wszystkie znane nam imperia – pomimo wielu 
hekatomb, które ludzkość sobie sprawiła, to wciąż wydaje się możliwe. 

Centrum uniwersum składającego się z niezliczonej ilości planet 
stanowi Diuna/Arrakis; pustynna planeta, która jest jedynym źródłem 
melanżu, „przyprawy nad przyprawami”, najbardziej poszukiwanej we 
wszechświecie narkotycznej substancji, która uzależnia, ale zarazem 
przedłuża życie i daje wgląd w przyszłość. Saga Herberta rozpoczyna 
się w momencie, kiedy z planety Kaladan na Diunę/Arrakis przybywa 
piętnastoletni Paul Atryda, w którym Fremeni (piraci piasku), pustyn-
ni mieszkańcy Diuny, rozpoznają oczekiwanego przez nich Mesjasza. 
Diuna jest miejscem narodzin mesjańskiej idei, miejscem wybuchu 
religijno-politycznego ruchu – mesjańskiego dżihadu miecza6 – kie-
rowanego przez Paula7. Po wyzwoleniu Diuny z rąk Harkonnenów 

6 Używam pojęcia mesjańskiego dżihadu miecza, które nie pojawia się w Diunie 
i Mesjaszu Diuny. Herbert określa dżihad „religijną krucjatą, fanatyczną krucja-
tą [religion crusade, fanatical crusade]” (D, MD, s. 701). Pojawiają się również 

„skrwawione miecze dżihadu [jihad’s bloody swords]” (D, s. 308), a także „dziki 
dżihad, religijna wojna [wild jihad, the religious war], „pełen przemocy i rze-
zi [violence and slaughter]” (D, s. 319). Stosujemy pojęcie mesjańskiego dżihadu 
miecza, aby przypomnieć formułowaną w tradycji islamu różnicę pomiędzy dżi-
hadem mniejszym, prowadzonym za pomocą miecza (kital), a dżihadem więk-
szym, który jest pojmowany jako dżihad serca, słowa i rąk. Nie ulega wątpliwo-
ści, że fremeński dżihad jest dżihadem miecza. 

7 Ze względu na rolę, jaką imiona Paula Atrydy pełnią w naszej interpretacji figu-
ry Mesjasza, warto je ze sobą zestawić: 1. Muad’Dib – imię, które wybrał sobie 
Paul, wstępując do wspólnoty Fremenów, oznaczające skoczka pustynnego, in-
teligentną, zdolną do przetrwania w trudnych warunkach mysz, 2. inne imiona 
używane przez Fremenów: Usul – podstawa filaru, Lisan-al-Gaib – głos z innego 
świata, w wierzeniach Fremenów jest to imię oznaczające proroka, który przybę-
dzie z innej planety, oznacza ono również dawcę wody; także Mahdi – ten, któ-
ry powiedzie nas do raju, 3. Kwisatz Haderach – oznacza tego, który może być 
w wielu miejscach naraz, a także „skrócenie drogi”, imię, które nadał Paulowi 
zakon Bene Gesserit, rozpoznając w nim mężczyznę, który jest wypełnieniem 
eugenicznego planu zakonu, kimś, kogo siły witalne i psychiczne pozwolą na 
połączenie przestrzeni i czasu, kimś, kto będzie w stanie pojąć „wyższy poziom 
bytu i wykorzystać go”. 
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mesjańska „krucjata” Fremenów (zwana także Dżihadem Muad’Diba 
albo Arrakijską Rewoltą), prowadzona przez Paula-Mahdiego, skieru-
je się przeciw padyszachowi imperatorowi Szaddamowi IV. Mesjański 
dżihad miecza rozleje się następnie na całe znane ludziom między-
planetarne uniwersum, powodując, że granice ludzkiego wszechświata 
staną się granicami rządzonego przez Paula imperium. 

Kluczowa rola melanżu w uniwersum powoduje, że Arrakis to tak-
że miejsce, gdzie krzyżują się interesy i intrygi wszystkich znaczących 
graczy, biorących udział w politycznej grze. Przywołajmy tylko naj -
istotniejszych z nich. Diunę zamieszkują Fremeni – pustynny lud 
oczekujący Mesjasza, który pozwoli im odmienić ekologiczną rów-
nowagę planety, ufundować ją na wodzie, zasadzie życia. Kolejnym 
graczem w mesjańskiej układance jest Bene Gesserit – żeńska szkoła 
kształcenia ludzkiego umysłu (metoda bindu) oraz ciała (metoda pra-
na), realizująca swój plan eugeniczny, którego celem było wychowanie 
mężczyzny nadczłowieka – Kwisatz Haderach. Jej wyspecjalizowa-
ny oddział (Missionaria Protectiva) posiada zdolność do krzewienia 
i umacniania na prymitywnych planetach „zaraźliwych zabobonów 
(panoplia propheticus)”, po to, by poszerzać strefę wpływów zakonu 
za pomocą religii. 

Drugą szkołą kształcenia ludzkiego ducha oraz ciała jest Gildia 
Kosmiczna, która zmonopolizowała podróże kosmiczne; zmysł jasno-
widzenia adeptów szkoły wzmagany przez melanż pozwalał im „wie-
dzieć czas i znajdywać najbezpieczniejszy kurs” dla kosmicznych li-
niowców poruszających się z nadświetlną prędkością. Wreszcie wyso-
kie rody, pośród których należy wymienić ród Atrydów, skąd wywodzi 
się Paul, syn Leto Atrydy i Jessiki, wychowanki szkoły Bene Gesserit 
z planety Wallach IX; dalej ród Harkonnenów, śmiertelnych wrogów 
Atrydów – na skutek spisku uknutego przez hrabiego Vladimira Har-
konnena ginie Leto Atryda – oraz ród Corrinów, do którego należy 
imperator Szaddam IV. Trzeba także wymienić planety „technolo-
giczne” Ix i Tleilax, na których produkowano urządzenia techniczne 
(czasem na granicy zakazu produkcji myślących maszyn). Tleila xanie 
posiedli zdolność odtwarzania w zbiornikach aksolotlowych ludzkich 
istnień z komórek martwego ciała. Przedstawiciele głównych graczy 
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na arrakijskiej scenie – Scytale, wysłannik z planety Tleilax, Edryk 
z Gildii Kosmicznej, Matka Wielebna Bene Gesserit Gaius Helena 
Mohiam oraz Irulana, córka obalonego Szaddama IV, a zarazem żona 
Paula – zawiązali spisek przeciwko Paulowi, który doprowadził do 
upadku Mesjasza i zakończył mesjański dżihad. 

NEGATYWNY PUNKT ODNIESIENIA

Gerschom Scholem twierdzi, że idea mesjańska jest żydowskim da-
rem dla ludzkości8. Teza ta wydaje się wątpliwa, w niczym jednak nie 
zmienia to faktu, że badania Scholema nad mesjanizmem otwierają 
zupełnie nowy rozdział i wyznaczają nową epokę. Podejmując namysł 
nad ideą mesjańską, obficie czerpię z jego klasycznych już dziś analiz, 
poświęconych z zasady wyłącznie idei mesjańskiej w judaizmie, nie-
mniej jednak ich znaczenie wyrasta poza tradycję żydowskiego me-
sjanizmu. Jacob Taubes pisze o Gerschomie Scholemie: „to on wniósł 
istotny wkład w nasze rozumienie mesjanizmu i ukształtował wszyst-
kie dalsze badania naukowe nad tym zagadnieniem”9. 

Idea mesjańska pojawia się tam, gdzie dochodzi do głosu nadzie-
ja. Jej żywiołem jest czas. Nadzieja jest sposobem otwarcia na to, co 
ostatecznie dobre, na pełnię dobra, w obliczu tego, co stanowi dla niej 
negatywny punkt odniesienia. Otwarcie na spełnione dobro niesie ze 
sobą jakąś formę protestu przeciwko temu, co trudne do zniesienia. 
Nadzieja wyrasta z doświadczanego przez człowieka napięcia, jakiejś 
dysproporcji, pomiędzy tym, co jest jego teraźniejszością dotkniętą 
cierpieniem, nieszczęściem, niesprawiedliwością10, biedą materialną 

8 G. Scholem, O rozumieniu idei mesjańskiej w judaizmie, w: tegoż, O głównych 
pojęciach judaizmu, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1989, s. 160.

9 J. Taubes, Cena za mesjanizm, w: tegoż, Apokalipsa i polityka, eseje mesjańskie, 
przeł. R. Pawlik, Warszawa 2013, s. 3. 

10 Również Gerschom Scholem zestawia mesjańską nadzieję z doświadczeniem 
„udręki i rozpaczy”: „Przepowiednie czy przesłania proroków biblijnych po-
chodzą zarówno z objawienia, jak i udręki i rozpaczy tych, do których się kie-
rują; wypowiadanie są pod wrażeniem sytuacji i okazywały się stale skuteczne 
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i fizyczną, wyzyskiem, ale także grzechem, nieprawością, krótko mó-
wiąc, pomiędzy teraźniejszością dotkniętą jakimś brakiem, zarówno 
na poziomie życia indywidualnego, jak i zbiorowego (społecznego, po-
litycznego), a tym, na co nadzieja się otwiera, co jest przyszłością wy-
bawioną od zła teraźniejszości. 

Mesjanizm Diuny rodzi się pośród Fremenów, mieszkańców pustyn-
nej planety, żyjących „gniewem i rozpaczą [rage and grief]” (D, s. 386), 
w świecie dojmującego zła, które ma wiele obliczy. Na bramie, która 
strzegła lądowiska pod miastem Arrakin, będącej pierwszą osadą na 
Diunie, widniał szczególny napis: „O wy, którzy wiecie, ile tutaj cierpi-
my, nie zapominajcie o nas w swoich modlitwach” (D, s. 90). Przytocz-
my także fragment pieśni śpiewanej przez Gurneya Hallecka, mistrza 
miecza z planety Ginaz, bliskiego towarzysza księcia Leto, a później 
Paula: „O, uchroń nas Panie, przed straszliwą ziemią! Wybaw nas... 
o-o-o-ch, prosimy. Z krainy, gdzie susza i lęk” (D, s. 122). Mesjańska 
nadzieja Fremenów łączy w sobie niezgodę na trudy i cierpienia życia 
w nieludzkim, pustynnym środowisku z protestem przeciwko wyzy-
skowi Diuny przez tych, którzy traktują ją jedynie jako źródło naj-
bardziej poszukiwanego towaru we wszechświecie – melanżu11. „Ar-
rakis jest traktowane jak monokultura, miejsce, gdzie jest tylko jedna 
uprawa. Dzięki niej klasa panująca żyje na szczytach, tak jak zawsze 
żyły klasy panujące, a na dole na pół zezwierzęcone, zniewolone masy 
karmią się odpadkami” (D, s. 277). 

Okrutne środowisko oraz niepohamowany wyzysk tworzą razem 
negatywny punkt odniesienia dla mesjańskiej nadziei na inny, wyba-
wiony ze zła, odmieniony świat. Fremeni to lud, „którego wszystkie 
dni przepojone były pasją i bólem, lecz jeśli pozwalał sobie na myśle-
nie, że mogłoby być inaczej, to tylko w granicach marzenia [dream]” 
(D, s. 386). Fundamentalna niezgoda na to, co jest, protest przeciwko 

w sytuacjach, w których odczuwano kres jako coś, co ma zaraz nadejść, co lada 
chwila nastąpi” (G. Scholem, O rozumieniu idei mesjańskiej w judaizmie, dz. cyt., 
s. 121). 

11 „Rozumiesz już, że Arrakis mogłaby być rajem. (...) A przecież Cesarstwo 
przysyła tutaj jedynie wyszkolonych zbirów, swych poszukiwaczy przyprawy” 
(D, s. 226).
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doświadczanemu złu rzeczywistości formułowany jest w świetle tego, 
co ma dopiero nadejść, w horyzoncie tego, na co nadzieja się kieruje. 
Idea zbawienia, odkupienia zawiera w sobie urzeczywistnienie treści 
ludzkiej nadziei, jest ostatecznym przejściem od tego, co jest, do tego, 
co powinno być.

Rażąca dysproporcja między złem tego, co doświadczane, a dobrem 
tego, co wyczekiwane, jest pierwszym filarem mesjańskiej idei Diuny12. 
Drugi filar stanowi to, na co nadzieja mesjańska się kieruje – jej treść. 
Będziemy rozważać semantyczną zawartość idei mesjańskiej, rozpo-
znając w jej obrębie dynamikę znaczeń poddaną wewnętrznej logice 
przeciwieństw. Trzeci filar pragniemy nazwać momentem rozpoznania 
Mesjasza. Fremeńska nadzieja mesjańska pozostaje w ścisłym związku 
z figurą Mesjasza13, z opowieścią o „Lisanie al-Gaibie, Głosie z Innego 

12 Doświadczenie zła czy szerzej negacji jest w Kronikach pojmowane jako warunek 
możliwości religii jako takiej: „dobrze wiadomo, jak ożywają religie w czasach 
ucisku” (D, s. 377).

13 Podkreślamy fakt istnienia w Diunie ścisłego związku zachodzącego pomię-
dzy nadzieją mesjańską a figurą Mesjasza, mając na uwadze to, iż współczesne 
analizy fenomenu mesjańskiego skłonne są moc tego związku osłabiać, a nawet 
całkowicie go kwestionować. Figura Mesjasza zostaje odsunięta na dalszy plan, 
a jej miejsce zajmują analizy mesjańskiego czasu. Jak pokazuje interpretacja 
listów św. Pawła dokonana przez Agambena, ideę mesjańską należy powiązać 
z takim sposobem przeżywania czasu, który nie zawiera w sobie oczekiwania na 
powtórne przyjście Mesjasza (παρουσία). Mesjasz nie nadejdzie, ponieważ On 
już się pojawił; nic więcej się nie wydarzy. W miejsce oczekiwania końca cza-
sów i związanego z nim ponownego przyjścia Mesjasza pojawia się mesjańskie 
przeżywanie czasu jako „czasu kresu”. Zbawienie już się dokonało, jednak aby 
mogło ostatecznie się wypełnić, potrzebuje dodatkowego czasu, po to, by czas 
mógł dobiec do końca. Czas mesjański niczego nie dodaje do czasu świeckiego, 
nie jest czasem, który nastąpi po czasie, „w którym żyjemy” (χρόνος), ale raczej 
czasem, „którym jesteśmy” (καιρός); jest czasem w czasie, a raczej sposobem 
przeżywania czasu, zdolnością do rozpoznania w teraźniejszości owego ἐν τῷ 
νῦν καιρῳ – czasu teraz (Rz, 11, 5). Kairos jest chronosem zagęszczonym przez 
sposób przeżywania czasu. Przyjście Mesjasza – parousia, które już się dokonało, 
zostaje rozciągnięte w czasie i staje się para-ousia – byciem-obok. Jeśli jest to 
obecność Mesjasza, który już się pojawił (paruzja), to jako obecność rozwleczona 
(para-uzja), która się wydłuża, będąc dana w sposobie przeżywania teraźniejszo-
ści. Ten „czas skrócony jest – ὁ καιρός συνεσταλμένος ἐστίν” (1 Kor 7, 29), po 
to, by, póki mamy czas, „wyzyskiwać chwilę sposobną” (Ef 5, 16), czyniąc dobro 
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Świata, który powiedzie Fremenów do raju” (D, s. 227). Mesjański 
zryw jest niemożliwy tak długo, jak długo na Arrakis nie pojawi się 
Paul Atryda, aby zostać rozpoznanym jako ten, kto jest wyczekiwany.

TREŚĆ MESJAŃSKIEJ NADZIEI DIUNY

Każda ewentualna próba namysłu nad ideą mesjańską w Diunie 
musi wziąć pod uwagę fakt, że Herbertowskie inspiracje mesjanizmem 
wykraczają poza tradycję judeochrześcijańską. Nie ulega wątpliwości, 
że w horyzont możliwych znaczeń mesjanizmu Diuny powinien zo-
stać włączony mesjanizm muzułmański, i to nie tylko ze względu na 
oczywiste nawiązania do postaci Mahdiego czy też figury ukrytego 
imama, który wszczyna zbrojny dżihad, niosący światu sprawiedli-
wość. Również osobiste związki Herberta z buddyzmem nie pozostają 
bez znaczenia dla zrozumienia mesjańskiego wątku Diuny, chociaż 
próby zestawiania Paula-Muad’Diba z Buddą Majtreyą nie wydają się 
twórcze. 

Jakie znaczenie niesie ze sobą mesjańska idea Diuny? Chcąc roz-
jaśnić jej znaczenie, umieścimy ją w przestrzeni, którą nazwiemy to-
posem mesjańskości, to znaczy w rozległym obszarze możliwych zna-
czeń, jakie współtworzą ideę mesjańską. Topos mesjańskości zawiera 

(Ga 6, 10). W tym zabiegu oczyszczenia idei mesjańskiej z nadziei na ponowne 
przyjście Mesjasza dopatrujemy się wiary w ludzką zdolność przemiany tego, co 
jest, na to, co ostatecznie dobre, albo – co na jedno wychodzi – dopatrujemy 
się zakwestionowania wiary w to, że nadejście czasu mesjańskiego, wybawienie 
od zła teraźniejszości wymaga mocy większej (boskiej lub szatańskiej) niż moc 
ludzka. Warto przypomnieć historię Mistrza i Małgorzaty autorstwa Bułhako-
wa – wybawienie od zła, którego źródłem jest sowieckie państwo, wymaga mocy 
szatana. Przeżywanie czasu jako czasu mesjańskiego zgodnie z wizją Agambena 
sprowadza się do takiego przeżywania czasu, zgodnie z którym już „najwyższy 
czas” czynić dobrze, bo „czas skrócony jest”. My, ludzie, nie mamy prawa mieć 
nadziei na nic innego poza samym człowiekiem. Brakowi nadziei na nadejście 
mocy większej niż ludzka towarzyszy nadzieja, że człowiek w samym sobie 
odnajdzie zdolność do „życia” czasem mesjańskim. Trudno nie zauważyć, że 
nadzieja związana z takim sposobem pojmowania idei mesjańskiej jest kolejną 
wersją pelagianizmu, tak skądinąd bliskiego współczesnemu myśleniu. 
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w sobie wielość możliwych sposobów pojmowania tego, czym jest me-
sjanizm jako taki. Semantyczny topos idei mesjańskiej nie jest nie-
zmienną strukturą, lecz rządzi nim wewnętrzna dynamika znaczeń. 
Idea mesjańska jest rozpostarta pomiędzy dynamizującymi ją, wza-
jemnie współokreślającymi się przeciwieństwami, które nie tworzą 
syntezy, ale raczej szczególną, bliską Mikołajowi z Kuzy, zbieżność 
przeciwieństw (coincidentia oppositorum). W jej obszarze ma miejsce 
dialektyczna gra, w której dwa przeciwstawione sobie elementy wystę-
pują obok siebie, a zarazem każdy z nich dąży do zawładnięcia prze-
strzenią znaczeniową, kosztem swego przeciwieństwa. Mamy tu na 
myśli fakt, że mesjańskiemu oczekiwaniu rewolucji przeciwstawia się 
nadzieja na stopniową (ewolucyjną) realizację mesjańskiego celu. 

Przywołajmy kolejny przykład. W obszarze idei mesjańskiej poja-
wia się chiliastyczna nadzieja na przemianę dziejów ludzkości (tysiąc-
letni okres panowania Mesjasza, Jego obecność w historii), jak rów-
nież oczekiwanie, że Jego przyjście będzie oznaczało koniec dziejów, 
nadejście czasu ostatecznego (kres historii człowieka). Idea mesjańska 
oscyluje między przeciwieństwami w taki sposób, że zawsze może 
skierować się w przeciwną stronę. Oznacza to zarazem, że w obsza-
rze znaczeniowym zarysowanym przez mesjańską ideę przeciwstawne 
elementy mogą równocześnie występować obok siebie. Dla przykładu, 
w radykalnie utopijnej wizji mesjańskiej, która przyjmuje, że to, co 
nadejdzie, będzie całkowicie nowe, odmienne od tego, co dotychczas 
było, możemy odnaleźć elementy, będące efektem nadziei na przywró-
cenie czasu minionego, tego, co już było, lecz zostało utracone. Topos 
mesjańskości jest dynamiczną strukturą znaczeniową, organizowaną 
przez przeciwieństwa, które ją nieuchronnie dynamizują, zabraniając 
tworzenia jakiejkolwiek syntezy i uniemożliwiając wypatrzenie jakiejś 
trwałej, niezmiennej istoty tego, co mesjańskie. 

Gra przeciwieństw posłuży nam za hermeneutyczną zasadę in-
terpretacji idei mesjańskiej Diuny. Wpisując ją w obszar tak zary-
sowanego toposu, będziemy także mogli uchwycić jej wewnętrzne 
rozchwianie, obecny na kartach Kronik, wewnętrzny spór o kształt 
mesjańskości, toczony nie tylko pomiędzy bohaterami sagi, ale także 
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ujawniający napięcia, któremu podlega myślenie poszczególnych bo-
haterów, zwłaszcza „wcielonego” Mesjasza – Paula Atrydy. 

Zanim jednak umieścimy mesjański wątek Diuny w ramach na-
szkicowanej wyżej dynamiki przeciwieństw, spróbujmy dokonać 
wstępnego zarysu tego, na co mesjańska nadzieja się kieruje. Idea me-
sjańska Diuny łączy w sobie oczekiwanie na ekologiczną przemianę 
planety z nadzieją na wyzwolenie spod politycznego i ekonomicznego 
ucisku. Zacznijmy od pierwszego wątku. Na jakiej podstawie moż-
na mówić o związku zachodzącym pomiędzy ekologicznymi ideami 
Fremenów, zaszczepionymi im przez cesarskiego urzędnika Pardota 
Kynesa, a ideą mesjańską Diuny?14 Trudno nie zauważyć, że wypeł-
nienie się nadziei na nowy ekologiczny ład, ufundowany na obfitości 
wody, musi oznaczać zburzenie równowagi, która wytworzyła się na 
pustynnej planecie. Oczekiwanie ekologicznej transformacji Diuny 
wykracza poza bieżący porządek pustynnego świata, rozsadzając jego 
ramy. Na jakiej zasadzie? Ekologiczny ład pustynnej Diuny wymu-
sza na wspólnocie Fremenów podporządkowanie się wymogom życia 

14 Ekologia Diuny stanie się dla nas bardziej zrozumiała, kiedy odróżnimy ją od 
sozologii. Czym jest sozologia? Sozologia (od σώζω – ocalić, zachować przy ży-
ciu, uratować, oszczędzić ochraniać, także wybawić, zbawić) zajmuje się czynną 
ochroną środowiska naturalnego, a przyświeca jej idea czynnej ochrony świa-
ta otaczającego człowieka. Ekologia (od gr. οἶκος – dom, mieszkanie, siedziba, 
domownicy, ale także miejsce pobytu, miejsce, w którym przebywa człowiek; 
również οἶκουμένη – okolica, ziemia zamieszkana, ale także, co dla rozwa-
żań poświęconych ekologii Diuny ma szczególne znaczenie – ή οἶκουμένη ή 
μέλλουσα – świat przyszły, oraz królestwo Chrystusa oraz λογία – nauka) w ro-
zumieniu bliskim autorowi Diuny jest nauką o równowadze w świecie, nauką 
o stosunkach pomiędzy organizmami a środowiskiem. Jeśli w ekologiczny na-
mysł włączymy również człowieka (a tak dzieje się w Diunie), to ekologia staje 
się, po pierwsze, nauką traktującą o równowadze między człowiekiem a całością 
otaczającego człowieka środowiska, ekologia staje się fizjologią – w etymologicz-
nym sensie tego słowa, nawiązującym do greckiej φύσις, która dla Greków była 
całością, na którą składało się ziemia i niebo, nieśmiertelni (bogowie) oraz śmier-
telni (ludzie). Fizjologia staje się nauką o równowadze w naturze (jej elementami 
są: człowiek, środowisko człowieka, a także ewentualni bogowie), o równowadze 
w obrębie φύσις, w której człowiek jest zadomowiony. Tak pojmowana ekologia/
fizjologia może być nazwana filozofią lub jak kto woli (co chyba bliższe językowi 
Diuny) filozofię możemy nazywać ekologią. 
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w nieludzkich warunkach; domaga się takiej organizacji życia wspól-
noty, która podporządkowuje jednostkę idei przetrwania wspólnoty. 
Fremeni mogą przetrwać w pustynnym świecie tylko dzięki wytężonej 
zdolności adaptacji do życia w nieludzkich warunkach, zdolności do 
podporządkowania się logice życia w takich warunkach. 

Rzecz jednak w tym, że uznanie człowieka za element ekologicz-
nego systemu równowagi oznacza, iż do tego systemu przynależy byt 
otwarty na zmianę i zdolny do oczekiwania odmienionej przyszłości. 
Co więcej, jest to byt zdolny do zburzenia systemu równowagi w imię 
innego ładu, mający nadzieję na przemianę świata, pośród którego 
żyje15. Ale w ten sposób w obszar ekologii zostaje wprowadzona na-
dzieja na przejście do odmiennej ekologicznej struktury, mianowicie 
struktury ufundowanej na innej, być może całkowicie nowej równo-
wadze. Krótko mówiąc, ekologiczne myślenie człowieka zawiera w so-
bie wymiar mesjański. Tę zdolność człowieka do otwarcia się na me-
sjańską przyszłość dobrze wyrażają słowa Martina Bubera, że tylko 
ten, kto „zasadził pierwsze drzewo, jest tym, który oczekiwać będzie 
Mesjasza”16. Tylko taki byt, który zdolny jest oczekiwać owoców swo-
ich działań, może mieć nadzieję na odmianę swego losu, może mieć 
nadzieję na Tego, Kto wybawia. Fremeni, mieszkańcy pustynnej Diu-
ny, oczekują Mesjasza, który pozwoli im odmienić ekologiczną równo-
wagę planety, ufundować ją na obfitości wody – innej zasadzie życia17. 

15 Warto przywołać obecne w języku polskim słówko środowisko – czyli to, wśród 
czego żyje człowiek.

16 M. Buber, Pradystans i relacja, w: tegoż, Ja i Ty, Wybór pism filozoficznych, przeł. 
J. Doktór, Warszawa 1992, s. 129. 

17 Warto odnotować obecną w Kronikach wewnętrzną sprzeczność, związaną 
z ideą ekologicznej przemiany. W poziom głębokiej ekologii Diuny wpisana jest 
sprzeczność pomiędzy żyznym, dostatnim światem pełnym wody a cyklem ży-
cia czerwi, w trakcie którego wytwarza się melanż, narkotyczną przyprawę, naj-
bardziej poszukiwany towar we wszechświecie, która wydłuża życie, pozwala 
przewidywać przeszłość, a zarazem uzależnia; ekologiczna transformacja Diu-
ny oznacza kres produkcji melanżu. Tę gorzką prawdę odkrywa młody Leto II, 
syn Paula, późniejszy Bóg Imperator Diuny: „ja wiem, co się tu stało. (...) – Pia-
skopływaki (...) zostały tu sprowadzone skądinąd. Wtedy była to planeta pełna 
wilgoci. Rozmnożyły się tak, że istniejące tutaj ekosystemy nie mogły już dać 
im rady. Piaskopływaki związały swobodną wodę i uczyniły Arrakis planetą 
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Oto słowa Pardota Kynesa: „– Spróbujemy uzyskać na Arrakis coś, 
czego nigdy dotąd nie uzyskano w skali całej planety. Użyjemy ludzi 
jako twórczej siły ekologicznej, umieszczając tu przystosowane formy 
życia ziemskiego: tu roślina, tam zwierzę, jeszcze gdzie indziej czło-
wiek, a wszystko po to, aby przekształcić obieg wody i zmienić oblicze 
planety” (D, s. 276). 

Odpowiedzią na polityczny i ekonomiczny wyzysk Diuny jest reli-
gijny dżihad miecza. Mesjański czas nastanie wraz z nadejściem Mah-
diego, który poprowadzi Fremenów do walki przeciwko ich wrogom 
i ciemiężycielom a następnie ustanowi za pomocą miecza nowy ład re-
ligijno-polityczny w całym znanym wszechświecie18. Warto zauważyć, 
że utożsamienie władzy i religii jest zgodne z ideami Pardota Kyne-
sa, autora planu ekologicznej transformacji: „– W podlegających nam 
masach religia i prawo muszą być jednym i tym samym (...). – Akt nie-
posłuszeństwa będzie rozumiany jako grzech i pociągać będzie kary 
religijne. Korzyść będzie dwoista: większe posłuszeństwo i większa od-
waga” (D, s. 277). Idea mesjańska Diuny ufundowana jest na sojuszu 
religii i polityki. Mesjańskie uniesienie, „dziki dżihad” miecza wień-
czy powstanie politycznej struktury – imperium Muad’Diba, w któ-
rym etyka i prawo zlewają się ze sobą. „Władza i religia zjednoczyły 
się, a naruszenie prawa stało się grzechem. Wszelkie wątpliwości co 
do posunięć władz spowijał zapach bluźnierstwa. Bunty powodowały 
ogień piekielny i wieczyste potępienie” (DD, s. 12). 

Związek, jaki zachodzi między powyższymi dwoma wymiarami, 
prowadzi nas w obszar zarysowanej wyżej gry przeciwieństw, która 
posłuży za hermeneutyczną zasadę interpretacji idei mesjańskiej Diuny. 
Oczekiwanie na ekologiczne przeobrażenie planety19 – ufundowanie 

pustynną... a zrobiły to, aby przetrwać. Tylko na odpowiednio suchej planecie 
mogły przejść w fazę czerwia” (DD, s. 38). 

18 Fremeni niesieni falą mesjańskiego uniesienia „ponieśli w kosmos religijną woj-
nę, dżihad, którego główny impet trwał zaledwie dwanaście standardowych lat, 
a przecież w tym czasie za sprawą religijnego kolonializmu cały ludzki wszech-
świat, z nielicznymi wyjątkami, znalazł się pod jednym berłem” (MD, s. 490). 

19 Kynes o Arrakis: „– Zmieniamy ją... Zmieniamy powoli, ale trwale, tak żeby 
sprzyjała ludzkiemu życiu. Nasze pokolenie tego nie zobaczy, ani nasze dzieci, 
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życia jej mieszkańców na obfitości wody – zostaje połączone z nadzieją 
na nadejście Mesjasza wraz z jego dżihadem, religijną wojną, za pomo-
cą idei przyspieszenia. Wołanie Fremenów: „Prowadź nas jak najszyb-
ciej do boju. Paulu Muad’Dibie! Napójmy naszą ziemię krwią Har-
konnenów” (D, s. 425) – znajduje odpowiedź w słowach matki Paula, 
Jessiki: „– Wiemy, dlaczego należy cierpliwie czekać (...), ale czekanie 
rodzi gorycz. Wiemy także, jaka wiąże się z nim groźba: jeśli będziemy 
czekać zbyt długo, zapomnimy, jaki był tego powód” (D, s. 396). 

Idea przyspieszenia wprowadza nas w tę grę przeciwieństw, która 
rozgrywa się wewnątrz mesjańskiej idei Diuny. Na pytanie Fremenów 
skierowane do Pardota Kynesa – jak długo potrwa ekologiczna trans-
formacja Diuny? – tenże odpowiada: „Zajmie to od trzystu do pię-
ciuset lat” (D, s. 680). Ważniejsza od słów Kynesa jest jednak reakcja 
Fremenów: „Ludzie mniej twardzi z pewnością jęknęliby z rozpaczy, 
natomiast Fremenów cierpliwości nauczyli oprawcy biczami. Trzeba 
było czekać dłużej, niż się spodziewali, niemniej byli przekonani, że 
wymarzony dzień kiedyś nadejdzie. Uszczelnili destylozony i wzięli się 
do pracy. Owo rozczarowanie jakoś przedziwnie uczyniło perspekty-
wę raju bardziej realną” (D, s. 680). Paul-Mesjasz nadchodzi, aby ten 
proces przyspieszyć20, a fremeńska wiara w jego posłannictwo jest wy-
razem pragnienia pójścia na skróty21. Idea mesjańska Diuny zawiera 
w sobie napięcie pomiędzy, z jednej strony, oczekiwaniem ewolucyjne-
go wypełnienia się nadziei mesjańskiej na drodze stopniowej przemia-
ny pustynnej Arrakis, z drugiej zaś – rewolucyjnym dżihadem miecza, 

ani wnuki, ani prawnuki… ale taki czas nadejdzie. – Utkwił zamglony wzrok 
w pustkowiu. – Woda na powierzchni, wysokie, zielone rośliny i ludzie chodzący 
bez destylozonów” (D, s. 292). 

20 Mesjańskie ostrzeżenie wobec idei przyspieszenia formułuje Psalm 127: „Da-
remnie wstajecie wczesnym rankiem i opóźniacie nocny spoczynek, spożywacie 
wasz chleb w ciężkim trudzie, gdyż On [Jahwe – przypis KM] swych umiłowa-
nych i we śnie obdarza” (Ps 127, 2). Wszystkie cytaty z Biblii na podstawie Biblii 
Poznańskiej, Poznań 2009. 

21 Słowa Paula skierowane do mistrza miecza Gurneya Hallecka: „– Nie widziałeś 
z bliska, jak Fremeni żyją swym marzeniem (...). – Stilgarowi chodzi o całą wodę 
przeznaczoną na łapówki, o lata zwłoki, które oddaliły nas od momentu rozkwi-
tu Arrakis” (D, s. 445). 
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który niszcząc polityczne zagrożenia realizacji projektu ekologicznej 
transformacji, wzmacnia ten projekt mocą politycznych narzędzi, po-
zostających w ręku teokratycznej władzy.

Trzeba podkreślić, że mesjański czas wybawienia Diuny jest przede 
wszystkim czasem katastrofy. Paul Atryda rozpoznaje w sobie najwięk-
szego zbrodniarza w dziejach ludzkości22. Nastanie czasu mesjańskie-
go oznacza zburzenie dotychczasowego porządku świata, biologicznej 
równowagi, ładu społecznego itp. Mesjański dżihad Muad’Diba23 jest 
wtargnięciem w dzieje takich mocy, które przynoszą zagładę dotych-
czasowego świata (mesjanizm katastroficzny). Katastroficzne wizje me-
sjańskiego czasu w skrajnej postaci przynoszą ostateczną zagładę dzie-
jów. Ale to oznacza, że mesjanizm katastroficzny łączy w sobie ideę 
ostatecznej zagłady dziejów z rewolucyjnym czynem, Rewolucja może 
być pojmowana jako wtargnięcie w dzieje dynamicznych, niszczyciel-
skich mocy zagłady – w Apokalipsie św. Jana24 symbolizują je ogień, 

22 Słowa Paula Muad’Diba: „Co do danych statystycznych, powiadają one, że przy 
ostrożnych szacunkach wymordowałem sześćdziesiąt jeden miliardów, całko-
wicie spustoszyłem dziewięćdziesiąt planet, a do degrengolady doprowadziłem 
pięćset innych. Zlikwidowałem wyznawców czterdziestu religii” (MD, s. 563).

23 „Żył pośród prawdziwej żywej przemocy. Widział, jak jego Fremeni, ożywieni 
mistyczną siłą, zmiatają wszystko przed sobą w amoku wojny religijnej. Dżihad 
otworzył nową perspektywę. Był bez wątpienia krótkim spazmem w zestawieniu 
z wiecznością, ale okropności, które ze sobą przyniósł, przesłoniły grozę prze-
szłości. «A wszystko w moim imieniu» – pomyślał” (MD, s. 529).

24 Katastroficzne wydarzenia, które opisuje Apokalipsa św. Jana, siedem trąb, w któ-
re dmą aniołowie zagłady, pozostaje w związku z siedmioma dniami stworzenia 
świata. Czas końca (έσχατος) stanowi odwrócenie czasu początku (εν ἀρχή). 
Jednak odwrócenie porządku stworzenia w czasie końca nie jest symetryczne. 
O ile w Księdze Rodzaju człowiek pojawia się w szóstym dniu (wraz z innymi 
istotami żywymi mieszkającymi na lądzie), to nieszczęścia dosięgają człowieka 
już przy trzeciej trąbie – „Trzeci anioł zatrąbił. (...) I trzecia część wód zamieniła 
się w piołun, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie” (Ap 8, 10-11). 
Pierwsza biada (ούαι) spada na ludzi wraz z piątą trąbą, zgodnie z zapowiedzią 
orła nadlatującego w związku wydarzeniami towarzyszącymi czwartej trąbie: 

„Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosu trąby trzech pozosta-
łych aniołów” (Ap 8, 13). Przywołajmy wydarzenia związane z głosem szóstej 
trąby: „Szósty anioł zatrąbił. (...) «Uwolnił czterech aniołów związanych nad 
wielką rzeką Eufratem!» I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, 
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dym i siarka – zdolnych objąć oczyszczającą pożogą nieodkupiony po-
rządek zła. Mesjanizm katastroficzny stanowi element semantycznego 
toposu idei mesjańskiej; przynależy do dynamicznej struktury znacze-
niowej, a jego przeciwieństwem jest mesjanizm ewolucyjny, głoszący, 
że przejście od historycznej teraźniejszości do odkupionej przyszłości 
będzie miało łagodny charakter, że odkupienie będzie wynikiem roz-
woju wewnątrzświatowego. W takim kształcie idea wiecznego postę-
pu/rozwoju jest obecna w mesjanizmie oświeceniowym. 

Napięcie rodzące się wokół idei przyspieszenia odsyła nas w stro-
nę innych wymiarów dynamicznej gry przeciwieństw. Dżihad miecza 
pod wodzą Muad’Diba łączy z nadzieją ekologicznej transformacji 
wspólne przekonanie: nastanie czasów mesjańskich wymaga ludzkiej 
aktywności; bez znaczenia jest to, czy chodzi tu o walkę zbrojną, czy 
też o cierpliwe i konsekwentne działanie polegające na gromadzeniu 
wody. Aktywistyczny mesjanizm Diuny – twierdzący, że człowiek w sa-
mym sobie znajduje moc zdolną do przemiany siebie i swojego świa-
ta – trzeba przeciwstawić mesjanizmowi pasywnemu – głoszącemu, że 
nadejście czasów mesjańskich nie tylko nie wymaga żadnej ludzkiej 
aktywności, ale co więcej, że zdolność do przemiany leży wyłącznie 
w rękach Boga lub innych mocy większych niż moc człowieka. Pa-
sywna nadzieja mesjańska, spotęgowana niezłomną ufnością wyłącz-
nie boskim, a nie ludzkim mocom, oczekuje Mesjasza, którego rola 
sprowadza się do łączenia w jedną całość wszystkich wybrańców ocze-
kujących odkupienia. Nie ulega wątpliwości, że mesjanizm Diuny sta-
nowi przeciwieństwo mesjanizmu pasywnego, uznającego, że nastanie 
czasów mesjańskich jest całkowicie niezależne od ludzkiej aktywności. 

Aktywistyczny mesjanizm Diuny stawia nas wobec pytania o to, 
w jakim kierunku zwraca się mesjańska aktywność. Podejmujemy to 
pytanie, wiedzeni rozstrzygnięciem Scholema – i związanymi z nim 

dzień, miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi. (...) I ujrzałem w widzeniu ko-
nie i siedzących na nich [jeźdźców] w pancerzach barwy ognia, hiacyntu i siarki. 
A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Trze-
cia część ludzi zginęła od tych trzech plag: od ognia, dymu i siarki wychodzą-
cych z ich pysków” (Ap 9, 13-18). 
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sporami25 – zgodnie z którym należy rozróżnić między mesjanizmem 
eksterioryzacyjnym, dotyczącym porządku zbiorowego, rozgrywają-
cym się w sferze publicznej (Królestwo Boże jest pośród nas), a mesja-
nizmem interioryzacyjnym, który realizuje się w głębi ludzkiej duszy 
(Królestwo Boże jest w nas). Nie ulega wątpliwości, że mesjanizm Diu-
ny dotyczy sfery publicznej, ujawnia się w świecie widzialnym. Idea 
mesjańska Diuny wyraża nadzieję na odmianę doczesnego porządku 
świata, nie tylko społecznego, politycznego, ale także świata natury. 
Mesjanizm Fremenów – nadzieja dotycząca ludzkiej zbiorowości i re-
guł nią rządzących – przeobraża sferę publiczną za pomocą miecza. 
Jednak załamanie się dżihadu miecza powoduje, że publiczny mesja-
nizm Diuny przywołuje swoje przeciwieństwo – mesjanizm ducha26. 
Paul Muad’Dib, który samotnie udał się na pustynię, powraca jako 
Paul-Kaznodzieja. Oto jego słowa: „Fremen powinien powrócić od 
swej prawdziwej wiary, do przyrodzonej mu umiejętności organizo-
wania ludzkich wspólnot; musi powrócić do przeszłości, gdzie w star-
ciu z Arrakis przyswajał sobie lekcje przeżycia. Jedynym jego celem 
powinno być otwarcie się na nauki duchowe” (DD, s. 26). W tych sło-
wach dokonuje się przeobrażenie idei mesjańskiej: Paul-Kaznodzieja, 
orędownik wewnętrznego mesjanizmu, zwraca się przeciwko Paulowi 
Muad’Dibowi, pomazańcowi zewnętrznego mesjanizmu, chce zastą-
pić rewolucyjny i polityczny dżihad miecza – dżihadem duchowym. 
Mesjanizm głoszony przez Kaznodzieję dotyczy wewnętrznego życia 
każdego pojedynczego człowieka, jest nadzieją na przemianę ludzkiej 
duszy. Paul-Mahdi realizuje ideę mesjańską w sferze publicznej, Paul-

-Kaznodzieja w sferze ducha. 

25 Scholem przeciwstawia mesjanizm eksterioryzacyjny judaizmu, mesjanizmowi 
interioryzacyjnemu chrześcijaństwa. Jacob Taubes nazywa rozróżnienie Scho-
lema „kacem po średniowiecznym sporze”: „Nie jest to wgląd w wewnętrzną 
dynamikę idei mesjańskiej, jak urzeczywistniła się ona w konkretnych histo-
rycznych okolicznościach, co raczej kac po klasycznym średniowiecznym sporze 
między judaizmem a chrześcijaństwem” (J. Taubes, Apokalipsa i polityka, eseje 
mesjańskie, przekład zbiorowy, Warszawa 2013, s. 4).

26 Według Taubesa, mesjanizm skierowany do wewnątrz stanowi wentyl bezpie-
czeństwa dla mesjanizmu skazanego na przegraną w sferze publicznej. 
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Jednocześnie słowa Kaznodziei przynoszą ze sobą coś więcej. Co 
oznacza głoszona przez niego potrzeba powrotu do przeszłości? We-
dług Gershoma Scholema, idea mesjańska rozpostarta jest pomiędzy 
oczekiwaniem tego, co absolutnie nowe, nadzieją na całkowicie od-
mieniony porządek świata (mesjanizm utopijny27), a oczekiwaniem 
tego, co już było, a zostało utracone, nadzieją na „odtworzenie cze-
goś prastarego (...), przywrócenie wszystkich rzeczy na ich właściwe 
miejsce”28 (mesjanizm restauracyjny). W czystej postaci mesjanizm 
restauracyjny nie zawiera w sobie żadnego śladu nadziei na to, co ab-
solutnie nowe – trzeba przywrócić wyłącznie to, co było, nie wnosząc 
do mesjańskiej nadziei elementu nowości. Napięcie między mesja-
nizmem restauracyjnym a utopijnym stanowi kluczowy element idei 
mesjańskiej Diuny. Realizacja utopijnej nadziei wywołuje pośród Fre-
menów sprzeciw, który ostatecznie doprowadzi do spisku przeciwko 
Muad’Dibowi i spowoduje jego upadek29. „Wraz z tym, jak ekologiczny 
schemat narzucony przez Muad’Diba zmieniał krajobraz Diuny, rósł 
opór pośród jej mieszkańców” (MD, s. 513). Mesjański porządek tego, 
co nowe, kwestionują „rycerze” dżihadu: walczący pod sztandarem 
Mahdiego naibowie, którzy poprzysięgli, że nigdy nie zostaną wzięci 
żywcem do niewoli, po wtóre fedajkini, członkowie oddziałów śmierci, 

27 Nigdy nie dość przypominać, że wbrew potocznemu użyciu, pojęcie „utopijny” 
nie oznacza „niedający się zrealizować”, ale właśnie to, czego jeszcze nie ma, a co 
zarazem jest dobre. Semiotyka pojęcia „utopia”, wprowadzonego przez Toma-
sza More’a, nosi w sobie zamierzoną przez autora dwuznaczność, wynikającą 
ze swoistej gry na języku greckim. Pojęcie „utopia” może być wyprowadzone 
zarówno z greckiego ou-topos (ού-τόπος) – nie miejsce, miejsce, którego nie ma, 
jak też z eu-topos (εϋ-τόπος) – dobre miejsce. Połączenie tych dwu etymologii 
daje nam dobre miejsce, którego (jeszcze) nie ma. 

28 G. Scholem, O rozumieniu idei mesjańskiej w judaizmie, dz. cyt., s. 121, 137. 
29 Przywołajmy słowa naiba Faroka, który przystępuje do spisku przeciwko 

Muad’Dibowi: „Miałem krysnóż, dziesięć litrów w talionach wody, włócznię, 
którą odziedziczyłem po ojcu, serwis do kawy, butelkę czerwonego szkła, któ-
ra była starsza niż ktokolwiek w siczy potrafił sięgnąć pamięcią. Miałem udział 
w naszej przyprawie, ale nie znałem pieniędzy. Byłem bogaty, chociaż nie wie-
działem o tym. Miałem dwie żony: jedną niepozorną i kochaną, drugą głupią 
i upartą, ale o figurze i twarzy anioła. Byłem naibem Fremenów, jeźdźcem pia-
sku, panem potwora pustyni” (MD, s. 519). 
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którzy ślubowali złożyć życie w imię sprawiedliwości, wreszcie kwiza-
rzy, misjonarze jego religii, którzy „ponieśli w kosmos religijną wojnę, 
dżihad” (MD, s. 490). 

Co skrywa w sobie napięcie, które leży u podstaw protestu Freme-
nów? Nastanie mesjańskiego czasu rodzi sprzeciw wobec nieoczeki-
wanych skutków mesjańskiego spełnienia; bunt rodzi się w obliczu 
rażącej dysproporcji między nieuchronnie przemijającym porządkiem 
pustynnego życia Fremenów a nowym czasem życia pośród świata 
pełnego wody i bogatego w roślinność30. Ale czy można było prze-
widzieć, że dawne wspólnoty fremeńskie, złączone niewysłowionym 
trudem życia w surowym świecie, gdzie walka o przetrwanie, zmaga-
nie się z nieustannymi zagrożeniami była codziennością, przerodzą 
się w obrastającą w wygody życia zdezintegrowaną zbiorowość, która 
utraciła wspólnotowego ducha? 

Trzeba podkreślić, że protest rodzi się wobec tego, co było jądrem 
mesjańskiej idei, mianowicie nadziei na ekologiczne przekształcenie 
Diuny, uczynienie z niej planety bogatej w wielorakie formy odna-
wiającego się życia. Niezgoda na nowy porządek zawiera w sobie na-
pięcie, obecne zawsze tam, gdzie pojawia się restauracyjna nadzieja 
mesjańska, gdzie ściera się element utopijny z elementem restauracyj-
nym. W samym centrum mesjańskiej idei Diuny odkrywamy napięcie 
między pragnieniem czegoś absolutnie nowego a pragnieniem tego, co 
już było. Nadzieja, która zawiera w sobie element radykalnej nowości – 
uczynienie Diuny planetą obfitą w wodę, uwolnienie ludzi od trudów 
życia na pustyni – ściera się z nadzieją powrotu do tego, co zostało 
utracone. Ale w buncie przeciwko Muad’Dibowi ujawnia się coś wię-
cej niż tylko „nadzieja skierowana wstecz”31, nadzieja na przywrócenie 
tego, co zostało rozpoznane w świetle idealizującego przypomnienia. 

Antymesjańska rewolta Fremenów wskazuje na jakąś szczelinę 
w mesjańskim czasie, na niedosyt w spełnieniu, odsłania nową nadzie-
ję pomimo spełniającej się nadziei nadejścia czasu Mesjasza. Jeśli – jak 

30 „Jakże wszystko było proste (...) gdy nasz Mesjasz nie był niczym więcej jak tylko 
marzeniem” (DD, s. 9). 

31 G. Scholem, O rozumieniu idei mesjańskiej w judaizmie, dz. cyt., s. 119. 
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twierdzi Walter Benjamin – obraz szczęścia (a my powiemy: mesjań-
ska nadzieja na powrót tego, co zostało utracone), „jaki pielęgnuje-
my, jest całkowicie przesycony czasem, z którym związał nas akurat 
bieg naszej egzystencji”32; jeśli nadzieja mesjańska sięgająca wstecz jest 
zawsze na miarę jakiegoś teraz, to czas ekologicznej odnowy plane-
ty staje się negatywnym punktem odniesienia dla nowej nadziei. Oto 
szczelina w mesjańskim czasie, która odsyła w inny czas, a zarazem 
miejsce narodzin nowej nadziei. Nowa nadzieja podejmuje z przeszło-
ści to, co jest na miarę braków mesjańskiej teraźniejszości; wydobywa 
z przeszłości to, co jest zaprzeczeniem zagrożeń ujawnionych pomi-
mo nastania czasu spełnienia, jest przypomnieniem przeszłości, które 
„rozbłyska w chwili zagrożenia”33. Oto nadzieja Fremenów – powrót 
do świata prostoty wspólnotowego, pustynnego życia, do czasów wol-
ności danej tym, którzy są wolni brakiem posiadania majątku34. Bunt 
kieruje się przeciwko temu, co stanowi siłę napędową mesjańskiego 
posłannictwa Paula, uderza w nadzieję na stworzenie życia w świecie 
bogatym w wodę35. 

Napięcie między aktywnym i pasywnym wymiarem idei mesjań-
skiej prowadzi nas w jeszcze jednym kierunku. Jak sytuuje się czas 
mesjański wobec czasu historycznego? Czy możliwe jest wypełnienie 
się czasu (πλήρωμα), nadejście i trwanie czasu mesjańskiego w obrębie 
historii, czy też nadejście Mesjasza oznacza kres czasu, Sąd Ostateczny, 

32 W. Benjamin, O pojęciu historii, przeł. A. Lipszyc, w: tegoż, Konstelacje. Wybór 
tekstów, Kraków 2012, s. 311. 

33 Tamże, s. 2. 
34 Jak mówi pewne beduińskie przysłowie: człowiek jest wtedy wolny, kiedy cały 

swój dobytek może unieść na plecach.
35 Tęsknota za tym, co przeminęło, dotyka nawet konkubinę Mesjasza, Chani: 

„Wiatr przyniósł nieprzyjemny zapach roślin, które hamować miały ruch wydm 
w pobliżu siczy. Przypomniał jej się fremeński przesąd: «Zły zapach, złe czasy». 
Spojrzała w tamtym kierunku i zobaczyła poza obszarem roślin zarys piaska-
la/czerwia. Wynurzył się z wydm niczym dziób widmowego statku, zastygł na 
chwilę ociekający piaskiem, a potem – wyczuwszy zabójczą dla jego gatunku 
wodę, zniknął, pozostawiając po sobie długą, ruchomą muldę. Strach piaskala/
czerwia udzielił się także jej; w tej chwili nienawidziła wody, która kiedyś była 
duszą Arrakis, a dziś stała się trucizną. Woda niosła zgniliznę. Tylko pustynia 
była czysta” (MD, s. 652).
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który domyka czas? Innymi słowy, używając za Giorgio Agambenem 
formuły Gianniniego Carchii36 – czy czas kresu jest kresem czasu? – 
Gershom Scholem twierdzi, że w judaizmie mesjanizm ujawnia się „na 
widowni dziejów”37. Z kolei chrześcijańska tradycja pojmowania idei 
mesjańskiej ufundowana jest na dwóch fundamentach. Pierwszym 
z nich jest oczywiście wspomniana już Apokalipsa św. Jana38, dru-
gim zaś – jej wykładnia, jaką daje św. Augustyn w Państwie Bożym39. 

36 G. Agamben, Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian, przeł. S. Kró-
lak, Warszawa 29, s. 78. 

37 G. Scholem, O rozumieniu idei mesjańskiej w judaizmie, dz. cyt., s. 117. Jeśli zgo-
dzić się z tezą Scholema, to polityczny i chiliastyczny mesjanizm obecny w ra-
mach tradycji chrześcijańskiej (anabaptyzm, taboryci, radykalny purytanizm) 
trzeba tłumaczyć jako przejaw inspiracji myślą żydowską, a zarazem wyraz nie-
dosytu, wynikający z koncentrowania się wyłącznie na życiu wewnętrznym. 

38 „Potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od Przepaści 
i wielki łańcuch w ręce. Pochwycił on Smoka, tego węża starodawnego, którym 
jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. Strącił go do Przepaści i zamknął, 
i pieczęć nad nim umieścił, tak, że już nie będzie zwodził narodów aż tysiąc lat 
się dopełni. A potem ma być na krótki czas (μικρὸν χρόνον) uwolniony. Potem 
ujrzałem trony, a na nich zasiedli (sędziowie), i dano im władzę sądzenia. Ujrza-
łem też dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych który 
pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli znamienia na czoło ani 
na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem (ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ 
Χριστοῦ χίλια ἔτη). A nie ożyli inni zmarli, aż się tysiąc lat skończyło. (...) A gdy 
się skończy tysiąc lat, szatan zostanie zwolniony z więzienia. I wyjdzie, by oma-
mić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, aby ich zgromadzić 
na bój. (...) Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego. (...) I ot-
warto księgi. Inną też księgę otwarto, która jest księgą życia. Zatem osądzono 
umarłych według tego, co w księgach zapisano – według ich czynów. (...) Potem 
ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przemi-
nęły i morza już nie ma. I miasto święte – Nowe Jeruzalem ujrzałem zstępujące 
z nieba od Boga” (Ap 20, 1-21, 2). 

39 „Podczas owego tysiąc lat trwającego związania szatana święci królują z Chry-
stusem także przez lat tysiąc, co się z pewnością i nie inaczej ma rozumieć, 
jeno, że to królowanie świętych trwa już w tym czasie [podkr. KM], w okresie 
pierwszego przyjścia Chrystusowego. Oprócz bowiem owego królestwa, o któ-
rym rzecze w końcu: «Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, otrzymajcie królestwo 
wam zgotowane (Mt 25, 34)», gdyby święci w inny sposób, bardzo wprawdzie 
nierówny tamtemu, już teraz [podkr. KM] nie królowali z Chrystusem, mówią-
cym do nich: «Oto Ja z wami jestem do skończenia świata (Mt 28, 20)», zaiste, 
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Mówiąc krótko, Augustyn sprowadza czas końca do końca czasu. Na-
stanie czasu mesjańskiego, ponowne przyjście Mesjasza (παρουσία), 
utożsamia z końcem dziejów i Sądem Ostatecznym. Jak do tego docho-
dzi? Św. Augustyn, wprowadzając rozdział między Civitas Dei i Civitas 
terrena, uderza w nadzieję na nastanie czasów tysiącletniego panowa-
nia Mesjasza na ziemi (chiliazm); mówiąc inaczej, na urzeczywistnie-
nie się idei mesjańskiej w historii (mesjanizm historyczny). Historia zo-
staje oczyszczona z chiliastycznej nadziei. Tysiącletni okres panowania 
Chrystusa wraz ze świętymi już trwa, ale On nie jest władcą jakiegoś 
widzialnego państwa/królestwa. Państwo Boże istnieje obok państwa 
ziemskiego, poza historią. Mesjasz nadszedł, aby powołać Państwo 
Boże, a nie królować nad jakimś ziemskim państwem, więc nadzieja 
na nowy eon w obrębie widzialnych dziejów jest daremna. Ponowne 
nadejście Mesjasza może oznaczać tylko kres czasu (mesjanizm escha-
tologiczny), czas mesjańskiej nadziei utożsamia się z eschatonem. 

Według Jacoba Taubesa, idea chiliastycznego mesjanizmu pojawia 
się w obrębie tradycji chrześcijańskiej wraz z Joachimem da Fiore, 
głoszącym, że po epoce Starego Testamentu (epoka Ojca) – okresie 
niewoli, kiedy to ludzie kierowali się potrzebami ciała, oraz po epoce 
Nowego Testamentu (epoka Syna) – okresie wolności i niewoli, kiedy 
kierowano się potrzebami ciała i ducha jednocześnie, nastanie epoka 
Ducha Świętego, kiedy wypełnią się chiliastyczne nadzieje; nastanie 
czas wolności, w którym człowiek będzie kierował się wyłącznie po-
trzebami ducha – czas panowania niespisanej Wiecznej Ewangelii. 
Tym samym Joachim z Fiore otworzył przestrzeń dla niekończących 
się spekulacji na temat możliwości urzeczywistnienia się mesjańskiej 
nadziei w obrębie historii; możliwych sposobów jej konkretyzacji, nie 
na końcu czasu, ale w dziejach człowieka. 

Prowizoryczny wgląd pozwala na wyróżnienie trzech głównych 
kierunków takiej spekulacji. Po pierwsze, nadzieja na pełnię dobra 
konkretyzuje się we wspólnocie (mniej lub bardziej zinstytucjonali-
zowanej), którą może być wspólnota języka, wiary, narodu itp. Przy 

nie nazywałby się już teraz Kościół królestwem Jego niebieskim” (A. Augustyn, 
Państwo Boże, przeł. ks. W. Kubicki, Kęty 2002, s. 815nn). 



filozofiareligii.pl, 2016, nr 1 65

MESJASZ DIUNY – KARYKATURA MESJASZA?

czym idea mesjańskiego posłannictwa wspólnoty może równie dobrze 
łączyć się z ideą ofiary i cierpienia, które prowadzi do odkupienia i po-
jednania wszystkich narodów, jak również z ideą walki prowadzącej 
do zwycięstwa, ostatecznego wybawienia wspólnoty od jej wrogów. 
Po drugie, mesjańska nadzieja może powierzyć się charyzmatycznej 
jednostce, Mesjaszowi, który staje się Wodzem, Wszechwiedzącym 
zrywającym więzy z religijnymi korzeniami wspólnoty, aby w sobie 
samym, w akcie prekognicji rozpoznać drogę wiodącą ku wybawie-
niu od zła, poprowadzić wspólnotę ku wyzwoleniu albo uchronić ją 
przed opisywaną w 2 Liście do Tesaloniczan nieprawością (άνομία), 
możliwością nastania czasów, kiedy to szatan ujawni całą swoją moc40. 
Wreszcie po trzecie, nadzieja na odkupienie może konkretyzować się 
w jakieś postaci ludzkiej aktywności, np. w filozofii, która staje się 
„miejscem” odkrycia prawdy, wybawiającą ludzkość gnozą. 

Nie powinna nam umknąć skrywająca się w filozofii franciszkań-
skiego protagonisty współczesności możliwość desakralizacji mesjań-
skiej nadziei. W długim szeregu możliwych kształtów, jakie przy-
brał historyczny mesjanizm, znajdują się te mesjańskie wizje, dla 
których „boskość stała się zależna od wysiłków człowieka i od jego 
samorealizacji”41, jak również te, które już nie oczekują nadejścia Me-
sjasza – boskiego pomazańca, a nadzieję na nadejście czasu mesjań-
skiego oddały całkowicie „w ręce” człowieka, łącząc wiarę w człowieka 
z wiarą w nieustanny postęp, który dokona się na drodze ewolucji lub 
za pośrednictwem rewolucyjnego gwałtu. Wielkie rewolucje ostatnich 
stuleci – pomimo że ich antyreligijne ostrze nigdy nie zostało stępio-
ne – są wyrazem mesjańskiej nadziei oczyszczonej z religijnych korze-
ni. Co więcej, jeśli przez Mesjasza rozumiemy kogoś, kto jest boskim 
posłannikiem, kto wciela w sobie jakieś boskie moce, to idea mesjań-
ska zostaje oczyszczona również z idei Mesjasza. Zarazem w miejsce 
boskiego pomazańca może pojawić się Wódz, który pomimo zerwania 

40 Carl Schmitt podnosi „siłę powstrzymującą” (κατέχον) nastanie czasów pano-
wania szatana do rangi zasady uprawomocniającej istnienie chrześcijańskich 
imperiów. 

41 J. Taubes, Dialektyka i analogia, przeł. R. Pawlik, w: Apokalipsa i polityka, 
dz. cyt., s. 229. 
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więzi z religijną tradycją wspólnoty staje się powiernikiem mesjań-
skiej nadziei. Uwolnienie idei mesjańskiej ze związków z religijnym 
mesjanizmem wpisuje się w szerszy kontekst epoki nowoczesnej: me-
sjańskie otwarcie na przyszłość, oczekiwanie nowego porządku nosi 
w sobie element zerwania z przeszłością; nadzieja na odnowę oznacza 
jednocześnie zerwanie związków z tym, co przekazane tradycją, której 
częścią jest religia42. 

Historyczny mesjanizm Diuny, który nadejście czasu mesjańskie-
go wiąże z rewolucyjnym dżihadem miecza, nie zrywa więzów z re-
ligią, ale nosi w sobie element wieloznaczności, który wymaga osob-
nego namysłu (ten wątek podejmiemy w następnym rozdziale). Paul 
Atryda jest wcieleniem mesjańskiego mitu, którego religijne korzenie 
osadzone są w tradycji Fremenów. Ale zarazem nie pojawia się jako 
Boży pomazaniec. W centrum idei mesjańskiej Diuny nie znajduje się 
Mesjasz, odwołujący się do idei religijnego posłannictwa, objawiający 
Fremenom swoje namaszczenie przez boskie moce. Jedno jest pewne: 
mesjańskie imperium Muad’Diba jest częścią ludzkiej historii, ujaw-
nia się w świecie widzialnym; biologiczne odrodzenie Arrakis, a także 
wyzwolenie planety spod wyzysku obcych najeźdźców faktycznie mają 
miejsce. 

W obrębie mesjańskiego toposu chcemy wyróżnić jeszcze jedną parę 
przeciwieństw – napięcie pomiędzy mesjanizmem wiary a mesjaniz-
mem prawa. Muad’Dib pytanie o obowiązujące go reguły prawa zbył 
krótkim stwierdzeniem – „Jestem Kwisatz Haderach”43: wypełnieniem 

42 „Ponieważ nowy świat – nowoczesny – różni się od dawnego tym, że otwiera 
się ku przyszłości, epokowy nowy początek następuje i powtarza się za każdym 
momentem teraźniejszości, która wyłania z siebie Nowe (...). Teraźniejszość, któ-
ra rozumie siebie w horyzoncie nowych czasów jako aktualne czasy najnowsze, 
musi odtwarzać akt zerwania, oddzielający nowe czasy od przeszłości, jako ciąg-
łą odnowę” (J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasie-
wicz, Kraków 2007, s. 15).

43 „Czy można powiedzieć, że tak kazało mu postąpić poczucie sprawiedliwości? 
Jeśli tak, to czyjej sprawiedliwości? Pamiętajmy, że mówimy o Muad’Dibie, któ-
ry bębny bojowe kazał opiąć skórami swoich wrogów i który konwencje, jakie 
winny go obowiązywać jako księcia, zbył niedbałym gestem i słowami: «Jestem 
Kwisatz Haderach. To wystarczający powód»” (D, s. 459).
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eugenicznych planów, których celem było stworzenie nadczłowieka, 
zrealizowaną pełnią ludzkich możliwości. Mesjasz gardzi „wyimagi-
nowanymi rządami prawa”44, uznając, że nastanie czasu mesjańskiego 
oznacza unieważnienie wszelkich reguł prawa poza prawem, jakie On 
sam stanowi. Stajemy wobec takiego oto pytania i związanego z nim 
napięcia: w jakim stopniu nastanie czasu mesjańskiego zawiesza, unie-
ważnia prawo? Muad’Dib jako prawodawca umiejscawia siebie w ob-
rębie prawa, a zarazem ponad nim. Co oznacza głoszony przez Pau-
la prymat woli władzy ustanawiającej prawo nad płaszczyzną prawa 
ustanowionego45? Jaka jest podstawa tego przesunięcia punktu cięż-
kości z prawa ustanowionego na rzecz prawodawczej mocy Mesjasza, 
wyrażającej się w postawie Muad’Diba – „oto ja jestem prawem”? Te 
pytania sprowadzają się do jednego: gdzie szukać uprawomocnienia 
mesjańskiego roszczenia Paula Atrydy do stanowienia prawa, a właś-
ciwie do bycia prawem? Moc stanowienia prawa, moc zdolna do wpro-
wadzenia stanu wyjątkowego, zawieszenia prawa stanowionego i po-
stawienia w jego miejsce prawodawczej woli Mesjasza – to wszystko 
może znaleźć dla siebie fundament w wierze, potrzebuje mesjańskiej 
ufności Temu, kto poprowadzi wspólnotę (w Diunie jest to wspólnota 
Fremenów) ku lepszej przyszłości. Prawodawcza wola stanowienia pra-
wa ufundowana jest na bezpośredniej relacji z Mesjaszem – domaga 
się nieograniczonego zaufania od tych, którzy pokładają w Nim uf-
ność. Pozostawiamy na boku kwestię, na ile prawodawcza moc doma-
ga się nie tylko ufności Mesjaszowi, ale także wzajemnej gry zawierzeń 
między Nim a wspólnotą46. Wydaje się, że doszliśmy do momentu, 

44 „Konstytucje stają się najwyższą tyranią – oświadczył Paul. – W tak wielkim 
stopniu organizują poczynania władzy, że staje się to przytłaczające. Konstytucja 
to zmobilizowana siła społeczna, która wyzbyta jest sumienia. Bierze w swe bez-
litosne władanie najgodniejszych i najpodlejszych, lekceważąc wszelkie zasługi 
i niwelując indywidualności. Ma nietrwały środek ciężkości i nie zna ograniczeń. 
Ja znam swoje ograniczenia. Ponieważ pragnę bez reszty chronić swoich podda-
nych, zabraniam konstytucji” (MD, s. 529). 

45 G. Agamben, Czas, który zostaje, dz. cyt., s. 140. 
46 Wzorcem takiej wzajemnej gry zawierzeń jest relacja zachodząca pomiędzy Bo-

giem Jahwe a wspólnotą Izraela, którą wyraża starotestamentowa wiara – emu-
na. Dialog ufności pomiędzy Jahwe a Izraelem wpisuje się w czterowymiarową 
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kiedy ujawnia się przed nami napięcie między prawem (νόμος) a wiarą 
(πίστις) – prawo stanowione zostaje unieważnione mocą mesjańskiej 
wiary, która kieruje się ku przyszłości. 

Nasz namysł nie powinien jednak zatrzymywać się przedwcześnie. 
Czyż u podstaw prawa stanowionego nie znajdujemy również aktu za-
ufania, jeśli nie w zbiorową mądrość zawartą w prawie stanowionym 
i w stojącą u jego podstaw umowę zakorzenioną być może w archa-
icznej i magicznej zarazem przysiędze, to przynajmniej akt zaufania 
wobec porządku już ustanowionego i znanego? Napięcie ujawnia się 
w innym miejscu. Wiara czasu mesjańskiego nosi w sobie element 
osobistej wierności. Jest aktem ufności nie wobec bezosobowego pra-
wa, ale aktem osobistej ufności Mesjaszowi. Zaufanie stanowionemu 
prawu przeciwstawia się osobistej wierze Temu, komu powierza się 
ludzka nadzieja na wybawienie. 

Giorgio Agamben, we wspomnianej już pracy poświęconej idei me-
sjańskiej św. Pawła, z napięciem pomiędzy wiarą a prawem wiąże ele-
ment łaski (χαρις), który sytuuje się blisko wiary, a zarazem prowadzi 
nas w stronę nowej pary przeciwieństw. Łaska w Biblii jest niezasłu-
żonym darem miłości Boga (Iz 63, 7), który miłuje „chętnego dawcę” 
(2 Kor 9, 7), jest darem dla człowieka, aby spełniał „jak najczęściej 
wszelkie dobre uczynki” (2 Kor 9, 8). Dar łaski pozwala człowieko-
wi obdarowywać innych bezinteresownym darem miłości. W obrębie 
mesjańskiego toposu odnajdujemy mesjanizm miłości, którego przeci-
wieństwem jest mesjanizm sprawiedliwości. O ile w obszarze podda-
nym prawu pobrzmiewa element ekwiwalencji – czy to pod postacią 
wyrównywania krzywd, czy też pod postacią obowiązku odwzajem-
nienia, albo też w inny sposób – o tyle łaska zawiera w sobie wymiar 
bezinteresownego darowania, jest nadmiarem wobec obowiązującego 
prawa. Zarazem im bardziej prawo oddziela się od wiary, tym bardziej 

strukturę emuny: 1. człowieka wiary charakteryzuje moc obstawania przy swojej 
wierze, jest on wiarygodny, jest kimś, komu można zaufać, 2. będąc wiarygodny, 
może oczekiwać wiarygodności od Jahwe, 3. Jahwe jest Bogiem Prawdziwym 
(emet), kwintesencją wiarygodności, 4. wiarygodny Bóg może oczekiwać i żą-
dać wiarygodności od człowieka. W tej kwestii zob. K. Mech, Emuna i pistis, 
w: Człowiek – natura – transcendencja, Kraków 2014. 
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łaska oddziela się od prawa i związanych z nim obowiązków, stając 
się częścią mesjańskiego unieważnienia prawa. Mesjański czas Diuny 
nie jest czasem daru miłości, ale czasem panowania sprawiedliwości, 
niesionej w świat za pomocą miecza. Herbertowska wizja czasu me-
sjańskiego, usunięcie rozdźwięku pomiędzy religią a prawem, nie po-
zostawia przestrzeni dla wspaniałomyślności bezinteresownego daru 
miłości. W świecie panującej sprawiedliwości są jednak wyjątki. Jest 
nim bezsprzecznie miłość Paula do Chani – to dla niej zgodził się zo-
stać Mesjaszem, Mahdim mesjańskiego dżihadu miecza47.

Analizę toposu mesjańskości zakończymy parą przeciwieństw, któ-
ra dotyczy figury Mesjasza, a zarazem wprowadza nas w następny 
rozdział. W ramach idei mesjańskiej odnajdujemy napięcie pomiędzy 
figurą cierpiącego sługi (mesjanizm cierpienia)48 a panującym władcą 
(mesjanizm panowania)49. Cierpiący sługa składa siebie w ofierze po to, 
aby wziąć na siebie występki innych, ostatecznie całej ludzkości, aby 
poprzez cierpienie i śmierć usprawiedliwić całe zło tego świata. Trzeba 
podkreślić pasywny wymiar obecny w figurze cierpiącego sługi – pod-
dania się cierpieniu, przyjmowania go na siebie w akcie dobrowolnej 

47 „Cel usprawiedliwia drogę do niego wiodącą. Raz sprzeniewierzyłem się swoim 
zasadom. Tylko raz. Zgodziłem się, by uznano mnie za Mahdiego. Postąpiłem 
tak dla Chani, ale to właśnie uczyniło mnie złym przywódcą” (DD, s. 355). 

48 Przywołajmy postać cierpiącego sługi Jahwe z Księgi Izajasza: „Lecz wolą Jah-
we było zetrzeć go w cierpieniu, skoro oddał się na ofiarę przebłagalną. Będzie 
oglądał potomstwo i dni swe przedłuży, a sprawa Jahwe dzięki niemu zwycięży. 
Za udręczenie swej duszy oglądać będzie światłość i poznaniem Jahwe będzie 
nasycony. (Sprawiedliwy) mój Sługa usprawiedliwi wielu, wziąwszy na siebie cię-
żar win. Dlatego mu wielu przydzielę w dziedzictwie i odziedziczy wielkie rzesze 
jako zdobycz za to, że sam na śmierć wydał swe życie i między złoczyńców zo-
stał policzony, że dźwigał sam nieprawości wielu i wstawiał się za grzesznikami” 
(Iz 53, 10-12). 

49 Izajasz wyraża figurę panującego Mesjasza w taki oto sposób: „Albowiem Dzie-
cię nam się narodziło, Syn został nam dany. Na Jego barkach władza spoczywa. 
I nazwany będzie imieniem: Cudowny Doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, 
Książę pokoju – aby rozpowszechniło się [Jego] panowanie i pokój bez końca 
na tronie Dawida i w Jego królestwie, aby utwierdzać Go i wzmocnić poprzez 
prawo i sprawiedliwość odtąd i aż po wieczność; gorliwość Jahwe Zastępów to 
sprawi” (Iz 9, 5-6). 
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akceptacji. Droga do odkupienia prowadzi przez cierpienie i śmierć 
Wybranego. Figura Mesjasza-Króla zakłada, że wybawienie pozostaje 
w rękach doskonałego władcy, zdolnego stworzyć wspólnotę politycz-
ną, która jest wypełnieniem mesjańskiej nadziei. Atrybutem władcy 
jest moc, która może ujawnić się jako zdolność do aktywnego działa-
nia na rzecz mesjańskiej nadziei50. W postaci Paula-Mesjasza, podob-
nie jak w postaci Jezusa, dokonuje się połączenie obydwu przeciwstaw-
nych elementów. Paul jest absolutnym władcą wszechświata, władcą 
dążącym do stworzenia politycznej wspólnoty na miarę mesjańskiej 
nadziei, a zarazem cierpiącym Mesjaszem, a jego cierpienie nie ma 
wyłącznie fizycznego charakteru, ale ujawnia się w ramach tego, co 
w następnym rozdziale nazwiemy rozłamaną świadomością mesjań-
ską Paula Atrydy. 

FIGURA MESJASZA 

Etymologicznie rzecz traktując, hebrajskie masah oznacza namasz-
czać, w formie rzeczownikowej masiah oznacza namaszczonego, po-
mazańca Jahwe. Wprawdzie Frank Herbert nazywa bohatera dwóch 
pierwszych części Kronik Mesjaszem, ale pytanie, w jakim zakresie 
możemy mówić (o ile w ogóle możemy) o mesjanizmie Muad’Diba, 
pozostaje otwarte. Udzielenie wprost odpowiedzi na pytanie, czy Paul 
Atryda jest Mesjaszem namaszczonym przez boskie moce, wymagało-
by wcześniejszego wglądu w to, jak pojmujemy Mesjasza jako takiego. 
Chcąc uniknąć tej drogi (choć nie fenomenologii jako takiej), spró-
bujemy rozważyć, jak funkcjonuje idea Mesjasza w Kronikach Diuny, 
i wskazać na ewentualne jej konsekwencje. 

50 Nie należy jednak zbyt łatwo utożsamiać odsłanianej tutaj dynamiki obecnej 
w figurze Mesjasza z zarysowaną wcześniej grą przeciwieństw pomiędzy mesja-
nizmem aktywnym i pasywnym, zwłaszcza wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że 
pasywnemu oczekiwaniu nadejścia czasu mesjańskiego może towarzyszyć ak-
tywność Mesjasza, który kwestię odkupienia całkowicie „bierze na siebie”.
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Fremeni oczekują Mesjasza51 i rozpoznają go w Paulu Atrydzie, do-
strzegając w nim wszystkie przymioty i moce, o których mówiły ich 
przepowiednie52: Paul przybywa z innej planety jako Lisan al-Gaib, 
Głos z Innego Świata53, a zarazem zna obyczaje Fremenów – „I znać bę-
dzie wasze obyczaje, jakby się pośród nich urodził” (D, s. 118). W nim 
manifestują się liczne uzdolnienia „charyzmatyczne”, jest mentatem, 
ludzkim komputerem, wyszkolonym w możliwości logicznego myśle-
nia na nadludzkim poziomie; otrzymał również dogłębne szkolenie 
prana, w ramach którego treningowi był poddawany każdy mięsień 
jego ciała, a także szkolenie bindu, rozwijające umiejętność panowania 
nad nerwami. Ale przede wszystkim jest on Kwisatz Haderach („Skró-
cenie Drogi”, „Ten, który może być w wielu miejscach naraz”), który 
przeszedł próbę cierpienia (gom dżabbar), spełnieniem trwającego ty-
siące lat programu eugenicznego, prowadzonego przez żeńskie zgro-
madzenie Bene Gesserit, mężczyzną, „któremu witalne siły psychicz-
ne” pozwalają „połączyć przestrzeń i czas” (MD, s. 705). Paul uzyskał 
także zdolność przyszłowidzenia54, a dzięki temu darowi ma możli-
wość wglądu w skutki wywołanego przez siebie mesjańskiego dżihadu; 
nawiasem mówiąc, moc przyszłowidzenia jest źródłem wewnętrznego 

51 „Krąży pośród nich legenda, swego rodzaju proroctwo, że objawi się im jakiś 
wódz, dziecko Bene Gesserit, który poprowadzi ich do prawdziwej wolności. Po-
pularny wzorzec mesjanistyczny” (D, s. 108). 

52 Słowa matki Paula, Jessiki: „Ludzie opowiadają o tobie dziwne historie, Paulu. 
Twierdzą, że masz wszystkie przymioty zapowiadane przez legendy i nie może 
się przed tobą ukryć to, co dla innych jest zasłonięte” (D, s. 463). 

53 „Owego pierwszego dnia, kiedy Muad’Dib jechał wraz z rodziną ulicami Ar-
rakin, niektórzy z przechodniów przypomnieli sobie stare legendy i proroctwa, 
wołali więc: «Mahdi!» Okrzyk ten jednak bardziej był pytaniem niż stwierdze-
niem, albowiem mogli co najwyżej mieć nadzieję na to, że oto widzą tego, który 
przybyć miał jako Lisan al-Gaib, Głos z Innego Świata” (D, s. 105). 

54 „Widział ludzi. Czuł żar i chłód niezliczonych możliwości. Poznawał imiona 
i miejsca, doświadczał nieprzeliczonych wrażeń, przejrzał bezlik niesprawdzo-
nych odnóg, a był to czas badania i namysłu, ale nie decyzji. Rozpostarło się 
przed nim pole możliwości od najdalszej przeszłości po najdalszą przyszłość, od 
najmniej do najbardziej prawdopodobnych. Widział nowe planety i nowe cywi-
lizacje” (D, s. 200).
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rozdarcia, które ostatecznie przyczyni się do klęski bohatera55. Wresz-
cie Paul staje się jednym z Fremenów znającym ich zwyczaje, przyjmuje 
imię Muad’Diba, wiąże się z Fremenką Chani, dosiada czerwia56; jako 
wódz Fremenów poprowadzi ich do walki przeciwko Harkonnenom. 
Dla naszych dalszych rozważań istotne jest jednak przede wszystkim 
to, że Paul świadomie podejmuje rolę Mesjasza i składa obietnicę wy-
pełnienia mesjańskiej wizji ekologicznej transformacji Diuny57 – prze-
powiednia się wypełnia, a wybrany akceptuje wybór. 

Jednak klucz do zrozumienia mesjańskiego statusu Paula Atrydy 
tkwi głębiej. Aby postać Paula-Mesjasza ujawniła nam wszystkie swoje 
blaski i cienie, musimy skierować w jej stronę nie tylko światło, które 
rzuca na nią fremeński punkt widzenia i stojąca za nim przepowiednia. 
Herbert poszerza nasze pojmowanie statusu Mesjasza Diuny, umiesz-
czając na kartach swego dzieła dwie inne optyki. Ufne, pozbawione 
dystansu spojrzenie Fremenów trzeba zestawić ze zdystansowanym 
i chłodnym oglądem mesjanizmu Paula, który wyraża jego matka 
Jessika, wychowanka szkoły Bene Gesserit. Trzeci punkt widzenia sta-
nowi rozłamana mesjańska samoświadomość Paula, jego spojrzenie 
na rolę, której się podjął. 

Stosunek Jessiki do mesjanizmu Fremenów jest klarowny i jedno-
znaczny. Dla matki Paula jest oczywiste, że obecność idei mesjańskiej 
w świecie Fremenów jest efektem działań zakonu Bene Gesserit, roz-
siewającego mitotwórcze legendy za pośrednictwem swego misyjnego 

55 „Zaglądał w swoją przeszłość i widział początki: szkolenie, szlifowanie uzdol-
nień, delikatny nacisk wyrafinowanych dyscyplin, nawet otarcie się o Biblię Pro-
testancko-Katolicką w krytycznym momencie... i wreszcie – niebywałe dawki 
przyprawy. A mógł też spojrzeć w najokropniejszym z kierunków, w przyszłość 
i zobaczyć, ku czemu to wszystko zmierza” (D, s. 201). 

56 „Jestem tutaj, aby wyjść na odkryty piasek, zwabić stworzyciela i samodzielnie 
go dostać, gdyż dopiero wtedy będę w pełni Fremenem” (D, s. 382). 

57 „Fremeni mają słowo Muad’Diba. Na Arrakis popłyną rzeki pod odkrytym nie-
bem i powstaną zielone oazy pełne wszelkiego dobra. Ale będziemy także musieli 
pomyśleć o przyprawie. Zawsze więc będą na Arrakis pustynie i dzikie huragany, 
nie zabraknie zatem okazji, by wychowywać twardych ludzi. My, Fremeni, po-
wiadamy: «Bóg stworzył Arrakis, by hartować wiernych». A słowu Bożemu nie 
można się sprzeciwiać” (D, s. 480).
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ramienia o nazwie Missionaria Protectiva58. Na Diunie „prorocze le-
gendy przyjęły się (...) do tego stopnia, że przyswojono je z etykietami 
(włącznie z Wielebną Matką, suplikacjami i responsem oraz większoś-
cią Szarijatu z panoplia propheticus)” (D, s. 55). Kiedy Jessika przyby-
wa wraz ze świtą na Arrakis59, Fremenka Szadout Mapes, królewska 
ochmistrzyni, rozpoznaje w niej spełnienie proroczych legend – „Tak 
jak mówią legendy (...). – Nasza jesteś – mruknęła – jesteś Tą Jedyną” 
(D, s. 61-63)60. Mapes rozpoznaje w Jessice Matkę Wielebną61, która – 
zgodnie z przepowiednią62 – jest matką Mesjasza. Na skutek działań 
członkiń Missionaria Protectiva – które Jessika nazywa „Manipulator-
kami Religii [Manipulator of Religions]” (D, s. 198) – Fremeni oczekują 

„skrócenia drogi”, co znaczy w dawnym języku „Kwisatz Haderach”; 
w ten sam sposób zakon nazywa mężczyznę będącego spełnieniem 
jego eugenicznych nadziei. 

Działania Missionaria Protectiva podporządkowane są dalekosięż-
nym celom zakonu; mesjańska nadzieja Fremenów to skutek krzewie-
nia na prymitywnych planetach „mitotwórczych, zaraźliwych zabo-
bonów [panoplia propheticus]”, aby podporządkować te planety eu-
genicznym planom wytworzenia nadczłowieka. Oczekujący Mesjasza 
Fremeni zostali zmanipulowani podstępnymi działaniami Bene Gesse-
rit; co więcej, ulec zarazie mogły tylko ludy/planety pozostające w sta-
nie „prymitywnym”, nie dość rozwinięte, by się przed nią uchronić63. 

58 „«Nasza Missionaria Protectiva» – pomyślała z wdzięcznością Jessika – założy-
ła religijne zawory bezpieczeństwa nawet w tej przeklętej dziurze. Ach, dobrze, 
miało to nam pomagać... i tak właśnie się stało” (D, s. 286).

59 „Taktyka Bene Gesserit, aby za pośrednictwem Missionaria Protectiva rozsiewać 
mitotwórcze legendy, w pełni zaowocowała wraz z pojawieniem się lady Jessiki 
na Arrakis” (D, s. 55).

60 Warta jest podkreślenia reakcja Jessiki: „Czyżby nasza Missionaria Protectiva 
tutaj także posiała tę legendę” (D, s. 138). 

61 „Ale ja nie jestem Wielebną Matką – pomyślała w panice. – Wielebna Macierzy! 
Także je tutaj wprowadzili. To musi być naprawdę straszliwe miejsce!” (D, s. 63). 

62 „Pojawi się Wielebna Matka, wolność nam niosąca” (D, s 63). 
63 Jessika o Fremenach: „Są za pan brat z przyszłością. Jest dla nich jak góra, na któ-

rą trzeba się wdrapać, jeśli wystarczy uporu. To sen naukowca..., który napełnił 
duszę tych prostaków [simple people], tych... wieśniaków [peasants]” (D, s. 319). 
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Idea mesjańska została im „wstrzyknięta” na skutek słabości, mającej 
swą przyczynę w ich kulturowej niedojrzałości, jest skutkiem pozo-
stawania na etapie dziecięctwa. Bene Gesserit potrzebuje Fremenów 
oczekujących swego Mesjasza, aby mógł być zrealizowany eugeniczny 
plan zakonu, podporządkowany idei wytworzenia nadczłowieka. Dla-
tego w ocenie zakonu fremeński dżihad można traktować jako bunt 
zmanipulowanych prymitywów, zdolnych wynieść do władzy ich Kwi-
satz Haderach – „ucieleśnienie snu zakonu”, obdarzonego nadludzki-
mi mocami duchowymi, a zarazem pozostającego na usługach Bene 
Gesserit. 

Mesjańska świadomość religijna Fremenów jest świadomością fał-
szywą64, a jej wyjaśnienia należy szukać poza nią samą. Źródłem idei 
mesjańskiej jest zupełnie inna, niereligijna idea – celem zakonu Bene 
Gesserit jest „eksploatacja prymitywnych regionów” (D, s. 708). Me-
sjański mit Fremenów widziany oczami Jessiki to kwintesencja demi-
styfikacyjnego spojrzenia na religijny mit jako taki. Matka Mesjasza 
wie, że legenda, na podstawie której oczekują oni nadejścia Mesjasza65, 
nie jest objawionym przez boskie moce proroctwem, dającym im me-
sjańską nadzieję na wybawienie od zła teraźniejszości, lecz zbiorem 

„religijnych bajd” (D, s. 473), które są efektem, jeśli nie oszustwa66, to 
chłodnej kalkulacji67. 

64 Stosując pojęcie świadomości fałszywej, przywołujemy analizy wielkich mi-
strzów podejrzeń, Marksa, Freuda i Nietzschego, a także kontynuatorów tego 
stylu namysłu nad świadomością religijną. 

65 „Powiada się, że w rękach kobiety Bene Gesserit i jej potomka znajduje się klucz 
do naszej przyszłości” (D, s. 294).

66 Jessika o Fremenie Stilgarze: „«Gdyby wiedział, do jakich sztuczek się ucieka-
my. Niezła była ta Bene Gesserit z Missionaria Protectiva. Ci Fremeni są dobrze 
przygotowani do tego, by w nas uwierzyć»” (D, s. 286).

67 „Z cyniczną goryczą myślała o tym, co uczyniła. «Nasza Missionaria Protectiva 
rzadko zawodzi. W tej głuszy przygotowano dla nas miejsce, a modlitwa as-Salat 
wyrzeźbiła nam schronienie. Teraz... teraz muszę odegrać rolę Auliji, Przyjaciół-
ki Boga... Będę sajjadiną dla tych nomadów, na których proroctwa Bene Gesserit 
wywarły taki wpływ, że nawet swą najwyższą kapłankę zwą Wielebną Matką” 
(D, s. 296) – wypowiedź Jessiki po tym, jak „dała znak” Fremenom, że jest saj-
jadiną, matką oczekiwanego przez nich proroka. 
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Jak w tę grę nadziei, celów i manipulacji wpisuje się postać Paula 
Atrydy? Dotychczasowe analizy pozwalają na stwierdzenie, że Paul 
Atryda nie jest posłannikiem namaszczonym przez boskie moce, ale 
kimś, kto wiedziony własnymi intencjami odnajduje swoje miejsce 
w świecie fremeńskich iluzji (mówiąc językiem Freuda). Jego mesjański 
status wyłania się z dwóch odmiennych nadziei i sytuuje się w miejscu 
ich przecięcia. Działania zakonu Bene Gesserit zmierzające ostatecz-
nie do wytworzenia w procesie genetycznego doboru „nadczłowieka” 
(Kwisatz Haderach) spotykają się z zaszczepioną Fremenom nadzieją 
na „skrócenie drogi” (Kwisatz Haderach), prowadzącą w stronę ekolo-
gicznej transformacji Diuny. 

Dochodzimy do trzeciego spojrzenia na postać Mesjasza, którą 
określamy mianem rozłamanej mesjańskiej świadomości Paula. Jak 
Frank Herbert konstruuje postać Paula-Mesjasza? Czy Paul uznaje 
swój mesjański status za wytwór zmanipulowanego mitu, przemy-
ślanego oszustwa, którego podstaw należy szukać wyłącznie w dzia-
łaniach Missionaria Protectiva, czy też utożsamia się z fremeńskim 
mitem, uznaje siebie za posłannika boskich mocy68, który przyniesie 
Fremenom wybawienie? A może źródeł mesjańskiego posłannictwa 
należy szukać tam, gdzie rodzi się nadzieja zakonu Bene Gesserit na 
powstanie doskonalszej postaci człowieka? Analizę mesjańskiej świa-
domości Paula chcemy rozpocząć od słów, które autor wkłada w usta 
naszego bohatera: „Jestem sceną, na której rozgrywa się naraz wiele 
rzeczy [I am a theater of processes] (...). Jestem ofiarą niedoskonałej 
wizji [I am a prey to the imperfect vision], świadomości gatunku/rasy 
[to the race consciousness] i jej straszliwego przeznaczenia [its terrible 
purpose]” (D, s. 378). Paul-Mesjasz to postać, w której krzyżują się roz-
maite intencje i nadzieje; postać naznaczona wewnętrznym dramatem, 
którego kolejne wymiary pragniemy odsłonić. 

68 Dla porównania przywołajmy słowa Jezusa będące świadectwem Jego mesjań-
skiej samoświadomości: „Mówi do Niego kobieta: – Wiem, że przyjdzie Mesjasz 
zwany Chrystusem (Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός). A kiedy On przyj-
dzie, wszystko nam objawi. Mówi jej Jezus: – To jestem Ja, który z tobą rozma-
wiam” (J 4, 25-26).
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Zacznijmy od analizy osobistych motywów, jakie miały wpływ na 
decyzję Paula. Negatywna intencja, która stoi na początku jego me-
sjańskiej drogi, jest jasna. Paula łączy z Fremenami wspólny wróg, 
jego pragnienie zemsty współgra z fremeńską mentalnością wendety 
(kanly): „Nigdy nie przebaczymy i nigdy nie zapomnimy!” (D, s. 395). 
Młody Atryda zostaje przywódcą Fremenów kierowany żądzą zemsty 
na Harkonnenach, zabójcach jego ojca, księcia Leto69, a także na ich 
sprzymierzeńcach70. Kluczowa jest jednak pozytywna przesłanka. 
Paul, wiedziony własnymi ambicjami i planami, pragnie nie tylko 
odzyskania utraconej przez ród Atrydów Diuny; on chce sięgnąć po 
władzę nad całym Imperium. Oto jego kalkulacja: Fremeni „władają 
potęgą pustyni: przyprawą/melanżem” (D, s. 198). Ten, kto obejmie 
przywództwo nad Fremenami, a także zapanuje nad Diuną i tamtej-
szymi zasobami przyprawy, zdobędzie narzędzie służące panowaniu 
w Imperium. Zarazem jego ocena mesjańskiej idei Fremenów nie róż-
ni się od oceny Jessiki. Paul wie o działaniach misjonarskiego ramie-
nia Bene Gesserit (Missionaria Protectiva), rozsiewającego zaraźliwe 
mesjańskie zabobony, uznaje mesjański mit za efekt takich działań; 
swego zdystansowanego, instrumentalnego podejścia do fremeńskiej 
religii i jej mitów nigdy nie zmieni. Kiedy zostanie przywódcą Fre-
menów, będzie używał religii do tego, aby potęgować ich zdolność do 
walki i poświęcenia71. Paulem kieruje żądza władzy; Fremeni z ich me-
sjańską nadzieją stanowią narzędzie realizacji jego własnych ambicji 

69 „Fedajkini nieraz już walczyli wraz ze mną – rzekł Paul – a nie spoczniemy, do-
póki chociaż jeden Harkonnen oddycha powietrzem Arrakis” (D, s. 401).

70 Paul do Jessiki przed jego spotkaniem z Imperatorem i jego córką Irulaną: „Czy 
myślisz, że ponieważ jestem tym, kim mnie uczyniłaś, nie ma we mnie miejsca 
na pragnienie zemsty?” (D, s. 463). 

71 Rozmowa Paula i Jessiki: „Religia zespala nasze siły. Jest naszą mistyką. – A ty 
świadomie podsycasz tę atmosferę, tę brawurę [You deliberately cultivate this 
air, this bravura] – odrzekła z pretensją w głosie. – Nigdy nie przerywasz in-
doktrynacji [You never cease indoctrinating]. – Nauczyłem się tego do ciebie” 
(D, s. 380). 
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i planów72. To z tego powodu podejmuje rolę Mesjasza73 i obiecuje im 
„skrócenie drogi”, przyspieszenie nadejścia mesjańskiego czasu74. 

Ale w postaci Paula zawiera się coś więcej, coś, co trzeba nazwać 
wymiarem szczególnego posłannictwa. Młody Atryda wchodzi na me-
sjańską drogę wiedziony nie tylko partykularnymi pobudkami. Jego 
decyzja zapada w momencie, kiedy rozpoznaje w sobie zdolność przy-
szłowidzenia. Wraz z nią pojawia się wizja tego, do czego to doprowa-
dzi – religijny dżihad, który zaleje świat morzem ludzkiej krwi. Przera-
żającej wizji towarzyszy świadomość, że krwawy dżihad miecza łączy 
w sobie mesjański zapał Fremenów z nadziejami zakonu Bene Gesse-
rit, dostrzegającego w dżihadzie „prastare, wypróbowane, zmiatają-
ce wszystko narzędzie” (D, s. 204)75, zdolne wytworzyć „wielki nowy 
skarbiec genów” (D, s. 205); co więcej, wizja Paula odsłania także jego 
upadek – utratę władzy i śmierć76. Żądza władzy zostaje zestawiona 

72 Myśli Jessiki: „W duszach Fremenów zatriumfował marzycielski sen i była pew-
na, że stało się tak za sprawą ekologa. Była to wizja, w imię której ludzie ocho-
czo zgodzą się umierać. Oto następny istotny element tak potrzebny jej synowi: 
ludzie z pasją i celem. Łatwo ich pasję przepoić wojowniczością i fanatyzmem, 
a wtedy będą niczym miecz, który pomoże Paulowi odzyskać należne mu miej-
sce” (D, s. 319).

73 Jessika o Paulu: „«Ubiera się w religijną szatę – pomyślała Jessika. – Nie ma in-
nego wyjścia!»” (D, s. 421).

74 „Gdy zasiądę na tronie, wystarczy jedno skinienie dłoni, aby Arrakis stało się 
rajem – rzekł Paul. – Oto moja zapłata za twoją pomoc” (D, s. 228). 

75 „Wpatrzył się w wichry czasu i zobaczył jedynie zamęt, zawieruchę przyczyn 
i skutków, której ośrodkiem była ta chwila i to miejsce. Zawarły się nawet naj-
mniejsze szczeliny. Wiedział, że to jest zarodek nieprzesądzonego jeszcze dżiha-
du. Tutaj pęczniała świadomość gatunku/rasy, którą kiedyś rozpoznał jako swoje 
straszliwe przeznaczenie, a która mogłaby być wystarczającym uzasadnieniem 
dla Kwisatz Haderach, Lisana al-Gaiba czy nawet dla niepewnych knowań Bene 
Gesserit. Rodzaj ludzki czuł, że zapada w letarg, gnuśnieje, i teraz czuł jedynie 
potrzebę wielkiej zawieruchy, w której zmieszałyby się geny, z czego wyrosłyby 
nowe, potężniejsze kombinacje. Cała ludzkość była w tej chwili jak pozbawiony 
samowiedzy organizm, doświadczający czegoś w rodzaju podniecenia seksual-
nego, które mogło przełamać wszystkie bariery” (D, s. 474).

76 Dalsze losy Paula jako Kaznodziei, odejście oślepionego Paula na pustynię, by 
„połączyć się w jedno z pustynią” (D, s. 671), zgodnie z fremeńskim obyczajem, 
a następnie przemiana Paula-Mesjasza w Kaznodzieję trzeba potraktować jako 
śmierć Mesjasza. 
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z upadkiem tego, kto ją zdobędzie. Ambicjom Paula trzeba przeciw-
stawić jego pewność, iż wchodząc na tę drogę, zapłaci za to osobistą 
klęską. Oto moment zwrotny w powieści o Paulu-Mesjaszu: pomiędzy 
chłodną kalkulację drążoną żądzą władzy a wizję upadku wkrada się 
wezwanie do posłannictwa, skierowane w stronę tego, kto może po-
prowadzić ludzkość ku nowej przyszłości. W świadomości Paula, któ-
ry w imię własnych ambicji podejmuje rolę Mesjasza, wyłania się idea 
wybrania77, która czyni go zdolnym do zaryzykowania własnego życia 
w imię nadziei na „wielki nowy skarbiec genów”. 

Paul wkracza na mesjańską drogę, świadomy nie tylko, że u jej kresu 
znajduje się dżihad i jego krwawe skutki, ale przede wszystkim świa-
domy własnej klęski. A jednak podejmuje ryzyko, rozpoznając w so-
bie tego, kto jest czymś więcej niż Kwisatz Haderach – przyszłością 
ludzkości. Przyjmuje na siebie rolę Mesjasza, wiedziony „świadomoś-
cią gatunku/rasy”78, akceptuje swoje genetyczne posłannictwo, które 
uczyniło go „wybrańcem” genów. Paul nie jest namaszczony, a jednak 
czuje się powołany. „Jestem nasieniem”79 – mówi, jestem posłanni-
kiem, wybranym do tego, aby przyśpieszyć proces doboru naturalnego 
genów. Nie stoi za nim jakieś religijne posłannictwo, nie rozpoznaje 

77 „– Zostałem wybrany – stwierdził. – Może w chwili narodzin..., a z pewnością 
wtedy, gdy niewiele mogłem jeszcze o tym wiedzieć. Zostałem wybrany” (MD, 
s. 510).

78 „pozostawało straszliwe przeznaczenie, nie wygasła świadomość rasy, a nad 
wszystkim wisiała przerażająca i krwawa groźba dżihadu” (D, s. 383).

79 „I pomyślał: Jestem nasieniem [podkr. KM]. Nagle pojął, jak żyzny jest grunt, na 
który go rzucono, i wraz z tą świadomością ogarnęło go straszliwe przeznacze-
nie, wpełzając przez puste miejsce w jego jestestwie, grożąc mu zadławieniem 
z rozpaczy, (...) myślał jako nasienie [podkr. KM], którym był, myślał ze świado-
mością gatunku [podkr. KM], której po raz pierwszy doświadczył jako straszli-
wego przeznaczenia. Odkrył, że dłużej nie potrafi nienawidzić Bene Gesserit czy 
Imperatora, ani nawet Harkonnenów. Porwało ich wszystkich dążenie gatunku 
do odnowy rozproszonego dziedzictwa, do krzyżowania, mieszania i łączenia 
linii genetycznych w nowe wielkie zlewisko genów. Zaś gatunek znał na to tylko 
jeden skuteczny sposób – odwieczny, wypróbowany i niezawodny sposób, który 
obalał wszystko na swej drodze: dżihad. Z całą pewnością nie mogę wybrać tej 
drogi – myślał. Lecz znów widział oczami duszy świątynię czaszki ojca i prze-
moc, z zielono-czarną flagą powiewającą nad tym wszystkim” (D, s. 205). 
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w sobie boskiego namaszczenia, nie jest wysłannikiem niebios, jego 
posłannictwo ma czysto ziemski charakter, ale jakkolwiek by to nie 
zabrzmiało, swą decyzję podejmuje w imię osobistej odpowiedzial-
ności za przyszłość ludzkości. Mesjasz z nadania fremeńskiego mitu 
odnajduje w sobie mesjańskie posłannictwo, które z religijnym mitem 
nie ma nic wspólnego. U podstaw dokonanego przez Paula wyboru 
stoi niereligijna nadzieja zakonu Bene Gesserit. Muad’Dib kieruje się 
nią, pomimo że koniec końców, zerwie z zakonem swoje więzy80. Bę-
dzie działał w imię własnej wizji przyszłości, wolnej od skrwawionych 
mieczy, odrzuci dżihad81 jako narzędzie służące realizacji nadziei na 
nowy skarbiec genów. Oto jego słowa: „ja z pewnością nie mogę wy-
brać tej drogi” (D, s. 205). 

Dramat Paula jest dramatem nieuchronnej logiki zdarzeń, która 
wymyka się jego kontroli – oto niemożliwość zatrzymania koła historii, 
które nabrało wewnętrznego rozmachu, uwalniając się spod wpływu 
tego, kto wprawił je w ruch. Paul Atryda, wszechmocny władca ludz-
kiego świata, pozostaje niezdolny do odwrócenia logiki negatywnego 
ciągu zdarzeń, do uniknięcia swego tragicznego przeznaczenia. To za-
razem dramat człowieka, który nie może liczyć na żadną boską moc, 
a w momencie swojej klęski nie może powiedzieć: „Boże mój, Boże, 
czemuś Mnie opuścił?”82 Historia mesjańskiej świadomości Paula jest 

80 „Popatrzcie tylko, państwo! – odezwał się głośno Paul. – Oto Wielebna Matka 
Bene Gesserit, cierpliwa w wymagającej cierpliwości sprawie. Wraz ze swoimi 
siostrami mogła sobie pozwolić na przeczekanie dziewięćdziesięciu pokoleń, 
aby właściwa kombinacja genów oraz środowiska umożliwiła powstanie osoby 
zgodnej z ich zamysłem. I spójrzcie teraz na nią! Wie, że owych dziewięćdziesiąt 
generacji wytworzyło w końcu tę osobę. Oto ja… stoję tu... ale nigdy... nie będę 
posłuszny... jej rozkazom!” (D, s. 469). 

81 „Paul ponownie poczuł się rzucony w otchłań czasu... ślepego czasu. Nie znaj-
dował w sobie żadnego obrazu przyszłości, z wyjątkiem... z wyjątkiem zielono-

-czarnych chorągwi Atrydów powiewających gdzieś daleko przed nim... oraz 
skrwawionych w dżihadzie mieczy i fanatycznych legionów. «Tak nie może się 
stać – powiedział do siebie w myśli. – Nie dopuszczę do tego»” (D, s. 309).

82 „A od szóstej godziny aż do dziewiątej godziny ciemność okryła całą ziemię. 
A około dziewiątej godziny Jezus zawołał donośnym głosem: – «Eli, Eli, lema 
sabachthani?» To jest: «Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?» A niektó-
rzy ze stojących tam, usłyszawszy to, mówili: «– Eliasza woła»” (Mt 27, 46-47). 
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historią jego narastającego zwątpienia we własną nadzieję83. Muad’Dib 
„przez całe życie walczył, aby umknąć przed swym dżihadem i ubó-
stwieniem” (MD, s. 672), a nie uniknął ani jednego84, ani drugiego. 
Wizerunek Mesjasza–Boga, od którego nie sposób się uwolnić, żyje 
swoim życiem i pożera/niszczy jego nosiciela85. Im bardziej Paul-Me-
sjasz staje się Bogiem państwowej, „konwencjonalnej, instytucjonalnej 
religii, która pogrąża się (...) w tchórzostwie, małości, bezruchu i sa-
mozadowoleniu” (DD, s. 231nn)86, która utożsamia prawo z nakazem 
moralnym87, tym bardziej Paul odrzuca przyjętą przez siebie rolę. Za-
razem słabnąca nadzieja Paula oraz zniechęcenie Fremenów sposobem 
urzeczywistnienia się ich mesjańskiej nadziei wzajemnie się wzmac-
niają. 

Oto trzy spojrzenia na postać Mesjasza. Rozwój wypadków powo-
duje, że nadzieja stojąca za każdym z wyróżnionych punktów widzenia 

Warto przypomnieć, że słowa Jezusa nawiązują do słów Psalmisty: „Boże mój, 
Boże mój, czemuś mnie opuścił, czemu pozostajesz głuchy na moje błagania, na 
jęk moich słów? Boże mój, wołam za dnia, a Ty nie odpowiadasz, i w nocy, a nie 
znajduję ukojenia” (Ps 22, 2-3), „przebodli mi ręce i nogi” (Ps 22, 17).

83 „miał czas na to, żeby zagłębiwszy się w myślach i obrazach, znaleźć sposób na 
uniknięcie dżihadu. Teraz jednak, gdy stanął obok matki na podwyższeniu i zo-
baczył ten ogromny tłum, zwątpił, czy cokolwiek może powstrzymać najazd fa-
natycznych legionów” (D, s. 348). 

84 „Teraz Paul wiedział, jak czcze były wszystkie próby, by choćby odrobinę zmie-
nić (...) sytuację. Sądził, że groźbę dżihadu zdoła powstrzymać w samym sobie; 
tymczasem zgadywał, że dżihad i tak wybuchnie, jakkolwiek by postąpił. Roz-
szalałe legiony wyruszą z Arrakis nawet bez niego, gdyż trzeba im było tylko le-
gendy, którą on stał się za życia. Wskazał im drogę, uświadomił, jako posłuszną 
można uczynić nawet Gildię, która aby istnieć, musiała mieć melanż” (D, s. 474). 

85 „Jestem tylko pionkiem. Kiedy raz zaczną cię ubóstwiać, jest to jedna z rzeczy, 
nad którą tak zwani bogowie nie panują. Targnął nim gorzki śmiech. Miał wra-
żenie, że przyszłość drwiąco spogląda na niego poprzez dynastie teraz nawet nie 
przeczuwane. Czuł, że jego zrozpaczona osoba zostaje odrzucona, odłączona od 
ogniw przeznaczenia – a pozostaje tylko imię” (MD, s. 510).

86 „Nigdy nie chciałem być bogiem – myślał. – Pragnąłem zniknąć, tak jak znika 
o poranku klejnocik rosy. Myślałem, że umknę aniołom i szatanom... że zosta-
wią mnie w spokoju... jakby przez przeoczenie” (MD, s. 511).

87 „«Złoty Eliksir Życia» Muad’Diba stworzył biurokratycznego potwora, który in-
gerował we wszystkie ludzkie sprawy” (DD, s. 12). 
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załamuje się. Po pierwsze, załamuje się nadzieja zakonu Bene Gesserit. 
Paul Atryda, będąc Kwisatz Haderach, wypełnieniem planu eugenicz-
nego, a zarazem kimś więcej, nie podporządkowuje się woli zakonu88. 
Po drugie, nadejście czasu mesjańskiego, ekologiczna przemiana pla-
nety, oznacza dla Fremenów utratę dawnych zwyczajów i wartości, 
zanik wspólnotowego ducha. Wreszcie po trzecie, Paul nie akceptuje 
swej roli ubóstwionego przywódcy krwawego dżihadu, który dopro-
wadza do największej zagłady w dziejach ludzkości. Czas mesjański, 
nadzieja na lepsze jutro, niezależnie od punktu wiedzenia, załamuje 
się. Nie tak miało być! Ale nasuwająca się skądinąd konstatacja, iż ide-
ał po raz kolejny sięgnął bruku, że realizacja wielkiej idei nigdy nie jest 
na miarę tej idei, jako podsuwanie naszych analiz, jest tyleż banalna, 
co nieprawdziwa. 

MESJAŃSKI SPOSÓB BYCIA

Czas powrócić do pytania sformułowanego na początku naszych 
rozważań: jak dalece lektura tekstu Kronik Diuny poszerza nasze ro-
zumienie samych siebie, wpisuje się w nasze współczesne oczekiwanie 
nie tylko czasu lepszego, ale wypełnienia czasu? Nie ulega wątpliwości, 
że Kroniki Diuny można uznać za próbę rozprawienia się z ideą me-
sjańską, która wybuchając w centrum ludzkiej nadziei na pełnię do-
bra w świecie, ostatecznie osiąga swoje przeciwieństwo, sprowadza na 
ludzkie wspólnoty nieszczęście i śmierć. Przynoszący zbawienie Me-
sjasz zamienia się w wodza rewolucji, oprawcę i dyktatora. Ruch trans-
cendencji ku przyszłości otwiera nadzieję; ruch w stronę jej realizacji 
ją zabija, by stać się zarzewiem nowej nadziei. Koło się zamyka, a to, 
co lepsze, ostatecznie zawsze pozostaje poza horyzontem tego, co daje 
się zrealizować. 

Ludzie religijni skłonni są uważać, że nadejście tego, co ostatecz-
nie dobre, potrzebuje mocy większych niż moc człowieka, potrzebuje 

88 Paul Atryda o zakonie Bene Gesserit: „Sądziły, że dzięki mnie spełnią swoje ma-
rzenia (...), ale nie jestem taki, jakiego oczekiwały” (D, s. 204).
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religijnych mocy, takich mocy, którym człowiek może oddać się pod 
opiekę, może się do nich modlić, może je uczynić przedmiotem kultu. 
Ale Frank Herbert daleki jest od tego, aby uznać, że nadejdzie Czło-
wiek–Mesjasz, namaszczony przez Boga/bogów, Człowiek–Mesjasz, 
w którym na różny sposób ujawniają się boskie moce. Jeśli nawet takie 
moce istnieją, to pozostawiają człowieka samemu sobie. Boży Człowiek 
jest uzurpatorem. Obraz jest ostatecznie taki – żaden Bóg nie może 
nas, ludzi, wybawić, a my pozostajemy niezdolni do wybawienia sa-
mych siebie. Człowiek posiada w sobie moc potęgowania swoich zdol-
ności psychicznych, intelektualnych, fizycznych, ale dzieje człowieka 
nie są dziejami postępu ludzkiego ducha: nie istnieje postęp moralny, 
nie przyrasta społeczna sprawiedliwość, ludzki świat nie zmierza ku 
temu, co lepsze. Dlatego jedno z podstawowych przesłań Kronik Diuny 
brzmi tak: „Pojęcie postępu to środek obronny, który ma nas chronić 
przed upiorami przyszłości” (D, s. 321). Oto przesłanie dla tych, którzy 
pragną w miejsce wiary w Opatrzność postawić wiarę w postęp. Idea 
postępu, nadzieja, że w procesie ewolucyjnego wzrostu, czy też na dro-
dze rewolucji, możliwe jest stworzenie lepszego świata człowieka, jest 
największym złudzeniem, jakie dosięgło ludzkość; złudzeniem więk-
szym niż wszystkie postaci religijnej świadomości, oczekującej inge-
rencji Bożych mocy w dzieje człowieka. Ostatecznie trzeba stwierdzić, 
że świeckie ruchy ewolucyjne/rewolucyjne (np. pozytywistyczny ewo-
lucjonizm, rewolucyjny marksizm itp.) oraz związane z nimi nadzieje 
na lepsze jutro są warte tyle samo, co ich religijne odpowiedniki. 

Co pojawia się w miejscu zdemistyfikowanej nadziei? Aby odpo-
wiedź na to pytanie stała się możliwa, a obraz „Herbertowskiego me-
sjanizmu” mógł się dopełnić, musimy wziąć pod rozwagę jeszcze jeden 
wątek, którego patronem uczynimy Fryderyka Nietzschego. Przywo-
łajmy myśl Muad’Diba, która ma charakter nieoczekiwanego objawie-
nia: „W nieprzyjazne pustkowie życie wprowadziło delikatność i czar. 
Oto czego uczyła pustynia. Ta myśl znienacka go olśniła. Chciał się 
odwrócić i zawołać w kierunku wejścia siczy: «Jeśli pragniecie coś 
czcić, czcijcie życie [If you need something to worship, then worship 
life] – wszystko, co żyje, każdą jego najmniejszą cząstkę [all life, eve-
ry last crawling bit of it]! Wszyscy uczestniczymy w tym misterium!»” 
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(MD, s. 657) Dynamika życia, wraz z jego zdolnością do odradzania 
się, do przyjmowania nowych kształtów, ujawnia się w człowieku 
jako zdolność do nieustannego wykraczania poza to, co dane; życie 
transcenduje siebie89, jest spontaniczną aktywnością ludzkiego ducha 
kwestionującego zastany porządek świata, a zarazem wciąż na nowo 
ponawianym otwarciem ku przyszłości, otwarciem, w którym „tym, 
co jedynie trwałe, jest zmienność. Tylko ona się liczy” (DD, s. 111). 
Jeśli jednak życie nigdy się nie zatrzymuje, zawsze wymykając się sa-
memu sobie, to spełnienie nie jest możliwe. Spełniona mesjańska na-
dzieja, która nie byłaby zalążkiem nowej nadziei, „równa się śmierci” 
(DD, s. 242). Życie nieustannie wykracza poza to, co zastane, posiada 
w sobie zdolność nieustannego otwierania nowego horyzontu nadziei. 
Dlatego mesjańska nadzieja na czas kresu będzie wybuchała do kresu 
czasu, nigdy nie osiągając swego spełnienia – nieuchronnie, tam gdzie 
cierpienie się nasila, będziemy doświadczali jej erupcji. 

Odwołajmy się jeszcze raz do myśli Waltera Benjamina. Bieda cza-
su teraźniejszego do końca będzie określała wizję czasu mesjańskiego. 
Jedynie trwała jest sama zmienność – czas teraźniejszy w taki sposób 
podejmuje przeszłość, aby na miarę swej biedy uczynić siebie punktem 
odniesienia mesjańskiej nadziei, sposobem otwarcia na przyszłość. 

Po wtóre – po części wbrew temu, co powiedzieliśmy wyżej – me-
sjańska nadzieja kierująca się ku przyszłości nie powinna poszukiwać 
żadnego trwałego punktu oparcia. „Radość życia i jego piękno polega 
na tym tylko, iż może cię ono zaskakiwać” (DD, s. 78). Niepewność po-
zostaje jedynym sposobem otwarcia na przyszłość90. Paul-Kaznodzieja, 
który powraca z pustyni, aby w miejsce zewnętrznego mesjanizmu 

89 Przytoczmy fragment rozmowy życia z Zaratusztrą: „Cokolwiek stwarzam i jak-
kolwiek to miłuję – wnet przeciwnikiem stawać się muszę tworowi swemu i mi-
łości swej, tak chce ma wola” (F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Be-
rent, Gdynia 1990, s. 133).

90 Słowa Kaznodziei: „Muad’Dib ukazał wam dwie rzeczy: przyszłość pewną i przy-
szłość niepewną. Z pełną świadomością tego, co robi, stawił czoła niepewności 
rozległego świata. Odszedł ślepy, zwalniając miejsce dla innych [He stepped off 
blindly from his position on this world]. Pokazał nam, że ludzie zawsze powinni 
wybierać niepewność zamiast pewności [choosing the uncertain instead of the 
certain]” (DD, s. 233). 
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miecza Paula-Mesjasza głosić wewnętrzny mesjanizm ducha, tak wy-
kłada wspólne przesłanie Muad’Diba i jego syna Leto Atrydy II: „Ach, 
ich przesłanie jest proste: (...) Porzućcie bezpieczną pewność [Aban-
don certainty]! Oto najgłębszy nakaz życia [That’s life’s deepest com-
mand]! Tym ono jest ponad wszystko [That’s what life’s all about]. Je-
steśmy sondą zapuszczoną w nieznane, niepewne [We’re a probe into 
the unknown, into the uncertain]. (...) Jeżeli pewność to absolutne po-
znanie przyszłości, to musi równać się śmierci [If certainty is knowing 
absolutely an absolute future, then that’s only death disguised]! Taka 
przyszłość staje się teraźniejszością [Such a future becomes now]!” (DD, 
s. 233). 

Jeśli utraciliśmy nadzieję na wkroczenie w dzieje człowieka boskich 
mocy, na przyjście Człowieka–Mesjasza namaszczonego przez Boga/
bogów i obdarzonego mocami większymi niż moc wyłącznie ludzka, 
to musimy zgodzić się, że to, co ostatecznie dobre, nigdy przed osta-
tecznym końcem nie nadejdzie. Nie może nadejść czas kresu przed 
kresem czasu. Ale to także oznacza, że jeśli żaden Bóg nas nie wybawi, 
to powiernikiem mesjańskiej nadziei człowieka nie może być żadna 
instytucja, państwo, religia, wybitna jednostka ludzka itp. Nadzieja, 
że zbawi nas Wielki Uzurpator, którym mógłby być Wódz, Naród, 
Państwo, Kościół itp., pozostaje nieodwołalnie nieuzasadniona – ilu-
zoryczna jest taka mesjańska nadzieja, która w miejsce wybawiającego 
Boga stawia Wielkiego Uzurpatora, Karykaturę Mesjasza. Przekształ-
cajmy świat, ale nie liczmy na zbyt wiele; jeśli chcemy być „wolni od 
utrapień”, pamiętajmy, że „przemija (...) postać tego świata” (1 Kor 7, 
29-32). 

Czy w takim razie mesjańska nadzieja staje w obliczu nihilizmu, 
który podkopuje wszelką nadzieję? Odpowiadając na to pytanie, trzeba
wziąć pod uwagę fakt, że gdyby ludzkie życie, które zawsze, mniej lub 
bardziej, przepełnione jest cierpieniem, zostało całkowicie pozbawione 
nadziei na to, co lepsze, które prowadzi ku pełni dobra, stałoby się nie 
do zniesienia. Herbert przedkłada nam własne rozwiązanie. W miej-
sce ufnej nadziei na ostateczne dobro świata pojawia się buddyjska na-
uka o współczuciu dla tych, którzy cierpią. Kaznodzieja, który powra-
ca z pustyni, aby w miejsce zewnętrznego mesjanizmu miecza głosić 
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wewnętrzny mesjanizm ducha, przynosi nowe przesłanie, nauczając 
w imię syna Leto Atrydy II: „Czynię to przepełniony współczuciem 
dla wszystkich cierpiących [I do it in compassion for all who suffer]. (...) 
Powiem wam (...) jutro jeszcze się nie wydarzyło/nie nadeszło i może 
nigdy się nie wydarzyć/nie nadejść [tomorrow has not yet happened 
and may never happen]. Ta chwila/moment jest jedyną dostępną na-
szym zmysłom w całym wszechświecie [This moment here is the only 
observable time and place for us in our universe]” (DD, s. 229). 

Mesjańska nadzieja dotycząca ludzkiej zbiorowości, nadzieja na od-
mianę doczesnego porządku świata, politycznego, społecznego, wresz-
cie świata natury, może nigdy nie nadejść. Jeśli możemy mieć nadzieję 
na to, co ostatecznie dobre, to tylko w sferze ducha; spełnienie nadziei 
mesjańskiej może wydarzyć się w człowieku, nadzieja uprawomocnia 
siebie jako nadzieja na wewnętrzną przemianę ludzkiego ducha. W ten 
sposób idea mesjańska uwewnętrznia się i indywidualizuje zarazem, 
zamyka się na publiczną przestrzeń. Być może w tym miejscu wątki 
buddyjskie zbiegają się z wątkami obecnymi w myśli greckiej, chrześ-
cijaństwie, islamie i wielu innych tradycjach religijnych i duchowych. 
Jednak ewentualna próba ich podjęcia wykracza poza ramy niniej-
szych rozważań. 

Krzysztof Mech, dr hab., kierownik Zakładu Filozofii Religii Instytutu Re-
ligioznawstwa UJ. Publikował m.in. w „Znaku”, „Kwartalniku Filozoficznym”, 

„Logosie i Ethosie”, „Nomosie”. Autor książek: Chrześcijaństwo i dialektyka 
w koncepcji Paula Tillicha, Logos wiary. Między boskością a racjonalnością 
oraz Człowiek – natura – transcendencja. Zajmuje się filozofią religii, filozofią 
Boga, współczesną hermeneutyką, problematyką religijnego znaczenia. Mieszka 
w Krakowie. 
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Malta – megalityczne świątynie Ħaġar Qim (kompleks datowany 

na IV i III tysiąclecie p.n.e.). Fot. Izabella Sariusz-Skąpska. 
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Prorok czasu, bóg przepowiedni
Człowiek wobec trybu czasu przyszłego 
przepowiedzianego w Kronikach Diuny 

Franka Herberta

Jasnowidzeniem wypaczył dotychczasowy obraz wszechświata w oczach 
rodzaju ludzkiego. Wstrząsnął kosmosem, zastąpiwszy poczucie bezpie-
czeństwa swoim dżihadem. Przezwyciężył, przechytrzył i przewidział 
wszechświat ludzi, jednak był pewny, że ten wciąż mu się wymyka1. 

Paul Atryda, Usul Muad’Dib, młody uciekinier, mesjasz pustyn-
nego ludu Fremenów, imperator wszechświata, a wreszcie mortuus 
vivente, przychodzący z pustyni Kaznodzieja, który gromi i opłakuje 
katastrofę religii mesjańskiej – to jeden z protagonistów cyklu powieś-
ciowego, znanego polskiemu czytelnikowi jako Kroniki Diuny2, autor-
stwa Franka Herberta. 

1 F. Herbert, Mesjasz Diuny, przeł. M. Marszał, Poznań 2012., s. 70.
2 Dune (1965), Dune Messiah (1969), Children od Dune (1976), God Emperor of 

Dune (1981), Heretics of Dune (1984), Chapterhouse: Dune (1985). W niniejszym 
artykule korzystam z polskich przekładów w edycji DW REBIS, Poznań (Diuna, 
przeł. M. Marszał, 2012; Mesjasz Diuny, przeł. M. Marszał, 2012; Dzieci Diuny, 
przeł. M. Marszał i A. Jankowski, 2012; Bóg Imperator Diuny, przeł. M. Michow-
ski, 2012; Heretycy Diuny, przeł. M. Michowski, 2013; Kapitularz Diuną, przeł. 
M. Michowski, 2015) oraz z tekstów oryginalnych sześciu tomów Dune Chronic-
les w wydaniu Ace Books, New York 1987.



90 tytuł pisma 1(1)/201490 filozofiareligii.pl, 2016, nr 1

RADOSŁAW LIS

Paul posiadł transhistoryczny wgląd w wieczność, w ograniczony 
(zgodnie z ekstrapolowaną przez Herberta zasadą nieoznaczoności) 
sposób pozwalający mu wychwytywać przyszłe zdarzenia „wycięte 
z historycznego kontiunuum”3. Uznany za proroka, był przede wszyst-
kim prorokiem czasu wiecznego, nie tyle wiążącego konsekutywną 
naturę rzeczywistych zdarzeń, a takiego, w którym dziejowo-histo-
ryczna uprzedniość światowego czasu następowania po sobie zdarzeń 
wobec przestrzeni jest niejako odwrócona. W tym sensie można mó-
wić tu o odniesieniu do czasu mitycznego i do mitu wieczności (syn 
Paula, Leto II, określi siebie później jako ostatecznego mitotwórcę4…), 
w którym to micie i w której to wieczności zdarzenia nie tyle już za-
chodzą i następują, co „unoszą się” i „przenikają” w widmowej postaci 
spektrum wydarzeń. Paul był zarazem w swoim głębokim przeko-
naniu obarczony przepowiednią apokalipsy w jej podwójnym sensie, 
odsłoniętego końca – końca dziejów człowieka, anihilacji człowieka 
i jego cywilizacji we wszechświecie, a zarazem końca jako wydobycia 
człowieka z dorzecza wariantów historycznych w dobiegających kre-
su dziejach, końca prowadzącego do przemiany i do otwarcia nowego 
eonu. Leto powie o swoim usytuowaniu „pomiędzy rybą a czerwiem”, 
gdzie on sam jest już to rybakiem–wybawcą rasy ludzkiej, już to trosz-
czącym się o nią quasi-drapieżnikiem, który trzebiąc, wzmacnia stado.

Frank Herbert, kreując wizję cywilizacji ludzkiej u jej schyłku, re-
zygnuje jednak z literackiego sztafażu charakterystycznego dla po-
wieściopisarstwa o tematyce apokaliptycznej. Nie znajdziemy tu epi-
ckich panoram upadku i zniszczenia ani wiwisekcji dokonywanych 
na społeczeństwie, a o rozrywających galaktykę konfliktach zbrojnych 
dowiadujemy się głównie z różnego rodzaju powieściowych wpisów, 
stylizowanych na cytaty z wyobrażonych dzieł. Cały ciężar, by tak 
rzec, gatunkowy zostaje tu przeniesiony na postaci proroków apoka-
lipsy i na ich bezpośrednie otoczenie (dwa ostatnie tomy, opisujące 

3 F. Herbert, Mesjasz Diuny, dz. cyt., s. 216.
4 Por. F. Herbert, Bóg Imperator Diuny, dz. cyt., s. 281. W artykule odnosił się będę 

do postaci Leto Atrydy II, używając samego imienia (to samo imię w powieś-
ciach Herberta nosi ojciec Paula Atrydy, którego postać nie będzie przedmiotem 
niniejszych rozważań). 
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wydarzenia rozgrywające się w czasach po śmierci boga–imperatora 
Leto, stanowią raczej otwartą kodę niż domknięcie cyklu). 

Ale nawet po takim przesunięciu akcentów na życia proroków Pau-
la i jego syna, Leto, dokładne okoliczności końca ludzkości pozosta-
wia Herbert wyobraźni czytelników, skrzętnie usuwając z relacji wizji 
bohaterów wszelkie dookreślenia w tym względzie. Być może nale-
żałoby tu mówić zatem o literaturze apokalipsy niespełnionej – albo 
przeciwnie, o dokonującej się na kartach powieści apokalipsie nie-
widzialnej. Tak czy inaczej, uwaga czytelnika kierowana jest z okre-
śleń „czas końca” i „przepowiednia apokalipsy” na odpowiadające im 
pojęcia. Dokonana zostaje w powieściach pewna autotematyzacja, bo 
tym, co apokalypsis, zgodnie z greckim znaczeniem wyrazu, odsłania 
tutaj, jest sam czas końca, tylko i aż, będący niejako zwieńczeniem 
przewijającej się przez karty Kronik Diuny idei religijnego uniwersa-
lizmu i religii świadomości. W wyniku uważnej lektury Kronik rodzi 
się podejrzenie, że w doświadczeniu przepowiadania apokalipsy przed 
prorokiem odsłania się „czas-końca” jako taki. Koniec świata ludzkie-
go wydarza się w wizji i zostaje w niej uchwycony, niejako w zawie-
szeniu, w swym podwójnym aspekcie: wydarzenia niedokończonego 
i skończonego – przerwanego przed końcem – wydarzania się. Wy-
miar przepowiedzianego wydarzenia końca sensu stricto, wydarzenia, 
które dokona się, nadawany jest dopiero w sformułowaniu przepo-
wiedni oraz w ewentualnych aktach jej komunikowania. Natomiast 
w doświadczeniu przepowiadania to quasi-wydarzenie staje się wyda-
rzeniem końca nie dlatego, że coś się zakończyło w czasie przyszłym 
przepowiedzianym, nie o immanentną skończoność rzeczy tu idzie. 
W doświadczeniu proroczym doświadczenie końca jest takim dlatego, 
ponieważ to sam czas, który odsłonił się w swym działaniu przed pro-
rokiem, udziela materii swojej immanentnej skończoności. Podkreśl-
my jednak od razu: w dziele Herberta idei czasu-końca nie towarzyszy 
ani w tekście explicite się nie pojawia idea końca czasu.

W niniejszym artykule skupię się na ukazaniu tak zidentyfikowa-
nego doświadczenia w dziele Herberta, proponując klucz interpreta-
cyjny utworzony z pary kategorii: sub specie finis i sub specie aeterni-
tatis. Czas końca i czas wieczny, do których te pojęcia się odwołują, 
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wyznaczają niejako dwa bieguny lub dwa szczyty, pomiędzy którymi 
zawieszona jest przepowiednia czasu, jaki pozostał. Tak jak doświad-
czenie czasu końca próbuje Herbert oderwać od przedmiotowych 
do określeń, tak sam „nagi czas” staje się tu podstawowym obiektem 
ludzkich zabiegów, mających na celu poradzenie sobie z coraz bliż-
szym końcem. Droga od religijnej ekologii planetarnej, idei przed-
stawionej już w jednym z pierwszych rozdziałów Diuny5, do ekologii 
wszechświata w wydaniu Leto wiedzie, jak się zdaje, przez „zrobienie 
czegoś z samym czasem”, przez projekt ekologizacji czasu. Inaczej 
mówiąc, w fantastycznej wizji Herberta przestrzeń abiotyczna, a wraz 
z nią ekologia, zyskują nowy ele ment i wymiar, kiedy antropopresji 
zaczyna być poddawany sam czas. To ostatnie nie dzieje się jednak za 
sprawą wprowadzenia do powieści motywu fizycznej podróży w czasie, 
a w wyniku udostępnienia bohaterom mocy przepowiadania.

Innym wielkim tematem cyklu o Diunie, podobnie pomysłowo 
i wielorako rozwiniętym, jest technologizacja. Technika interakcji 
człowieka z poszerzonym o czas środowiskiem przyrodniczym, wy-
pracowywana na bazie nauki ekologii, opierająca się na kultywowaniu 
postawy etycznej wobec świata, intencjonalnie i z zewnątrz wpajana 
jest społeczeństwom w otoczce wyobrażeń religijnych. Tradycyjnie 
gospodarzące „czaso-ekumeną ludzką” mesjanizmy i eschatologie 
instytucjonalno-religijne, z niechęcią i jako katastrofalne w skutkach 
traktowane przez Herberta, w jego ujęciu stają się równie niebezpiecz-
nym narzędziem umożliwiającym władcom, w ich mniemaniu, wy-
wiedzenie ludzkości z drogi po równi pochyłej, na której same religie 
ją ustawiły. Tym samym jednak, w tej skomplikowanej sytuacji zbudo-
wanej wokół mitologicznej zasady pokonywaniu potężnego wroga jego 
własną bronią, techne przetrwania przybliża się do swego kontrodpo-
wiednika w postaci etosu technologicznego. Dlatego, jak zobaczymy, 
nieodzowne okaże się uzupełnienie naszego klucza intepretacyjnego 
o trzecią kategorię: sub specie technologiae.

W niniejszym artykule świadomie nie podaję zwartego podsu-
mowania treści kolejnych tomów Kronik, zamiast tego odsyłam do 

5 Jak i w jednym z Appendix do dzieła, także zawartym w pierwszym tomie cyklu.
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świetnych streszczeń, które wplótł w strukturę swego opus magnum 
(jako wypisy z wyimaginowanych dzieł historycznych) sam Herbert. 
W namyśle nad powieściami chodzi mi tutaj raczej, jak już powiedzia-
łem, o próbę odsłonięcia szczególnego doświadczenia wewnętrzne-
go, jakiego dostępują dwaj wspomniani protagoniści wydarzeń opi-
sanych w cyklu – doświadczenia przepowiadania przyszłości – oraz 
o ukazanie sposobów bycia wobec czasu przepowiedzianego, wyzwa-
lanych przez to doświadczenie. Dlatego postanowiłem do mini mum 
ograniczyć relacjonowanie skomplikowanych wydarzeń świata Kronik 
(w których głęboki wir rzuca Herbert czytelnika już od pierwszych 
stronic Diuny), na rzecz podawania niezbędnych wyjaśnień na bieżąco 
i na potrzeby rozważań, nie zakopując w piaskach, by tak rzec, tego, co 
uda się odkryć; należy tylko pamiętać, że rozważania koncentrują się 
jedynie na kilku powieściowych wątkach wybranych z odznaczającej 
się ogromnym rozmachem całości. 

Oczywiście, celem niniejszego tekstu nie jest również ustalenie, 
w ramach jakich koncepcji kosmologicznych i w jakim stopniu zasad-
ne jest w ogóle zakładanie realności przepowiadania przyszłości; idzie 
natomiast właśnie o doświadczenie przepowiedni, bezsprzecznie i sta-
le w dziejach ludzkich religii i kul tur obecne. W cyklu Herberta moty-
wy przepowiedni ziszczonej i trafności przepowiedni rozegrane zosta-
ły wybornie i wielopoziomowo, jednak to właśnie w literackim opisie 
tego, jak wyobrażony człowiek – w dalekiej przyszłości, na fantastycz-
nym etapie rozwoju, kiedy wszystkie rewolucje technologiczne należą 
do starożytnej historii, a ludzkość stoi u progu kolonizacji galaktyk 

– może być, „niewcześnie” (jakby to powiedział Nietzsche), wobec 
czasu przyszłego przepowiedzianego, czasu końca ludzkości, ujawnia 
się Herbert najpełniej jako przenikliwy myśliciel. Będę się tutaj starał 
zatem zaangażować Czytelnika nie tyle w namysł nad wydarzeniami 
świata wykreowanego przez Herberta, co w filozoficzną refleksję nad 
występującym tam motywem człowieka czytającego „ślady przyszło-
ści”, antycypującego przyszłość poprzez przepowiednię. 

Jeszcze tytułem wstępu, a jednak już kierując uwagę na tak sformu-
łowany cel rozważań, rozpocząć chciałbym od zaproponowania krót-
kiej interpretacji symboliki Arrakis–Diuny (nazw używam zamiennie, 
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choć w powieści ich występowanie jest zniuansowane), pustynnej pla-
nety zamieszkanej przez lud Fremenów, która stanowi biegun skupia-
jący główne, w tym interesującą mnie tutaj, linie fabularne Herber-
towskiego uniwersum. 

Symbolem czasu wiecznego jest przesypujący się piasek pustyni, 
przekształcanej przez człowieka, który przynosi nań swoją wodę czasu 
świata. Określenie „czyjaś woda” zachowuje u Fremenów na pustynnej 
planecie Arrakis, Diunie, podstawowe, dosłowne znaczenie substancji 
konkretnego życia, która po śmierci jednostki staje się „wodą plemie-
nia”. Pustynia jest „miejscem” początku i tym, do czego powraca to, 
co rozpoczęte. Pustynię przemierzają czerwie (worms, dosł. „robaki”), 
istoty „przerabiające” wieczność piasków do postaci jej namiastki, sub-
stancji znanej w świecie przedstawionym w powieści jako „przyprawa 
geriatryczna”, „melanż”6. 

Pierwsza rzeka płynąca w przekształconym przez ludzi nieprzyja-
znym krajobrazie Diuny nosi nazwę Idaho – od nazwiska uosabiają-
cego wierność przybyłemu na Diunę rodowi Atrydów Duncana Ida-
ho, odtwarzanego potem z martwych komórek niezliczoną ilość razy, 
jako „gola”, w „kadziach aksolotlowych” powieściowych Tleilaxan. 
Jako gola – „przywoływany” przez boga–imperatora Leto na mimo-
wolnego świadka i apostoła swojego oświeconego panowania i nieraz 
przez władcę uśmiercany – symbolizuje kulturę człowieka z jego prze-
mijalnymi urządzeniami kultywowania oraz kumulowania pamięci 
i wartości. Dlatego, zapewne, władający kosmicznym imperium przez 
dziesiątki wieków, dzięki nabytej długowieczności, Leto uznał, że na-
zwisko Idaho, świadka historycznego par excellence, to dobra nazwa 

6 „Geriatryczna przyprawa”, „melanż”, przedłuża życie ludzkie średnio cztero-
krotnie; to „najtwardsza waluta we wszechświecie” i „życiodajna trucizna”, jak 
czytamy: „substancja, której psychotropowe właściwości rozmontowują czas 
[a material, whose psychic chemistry unraveled Time]. Bez melanżu Matki Wie-
lebne zgromadzenia żeńskiego Bene Gesserit nie mogły uprawiać sztuki obser-
wacji i panowania nad ludźmi. Bez melanżu sternicy Gildii nie mogli pilotować 
statków w przestrzeni kosmicznej. Bez melanżu miliardy obywateli Imperium 
zmarłyby wskutek narkotycznego głodu. Bez melanżu Paul Muad’Dib nie mógł-
by czytać przyszłości [could not prophesy]” (F. Herbert, Mesjasz Diuny, dz. cyt., 
s. 16).
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dla symbolizującej czas światowy rzeki. „Czerw Diuny”, jak czytamy, 
„nie przekracza wody; dla niego jest ona śmiertelną trucizną”7. Woda 
odgradza człowieka i chroni od gigantycznych czerwi, tak jak „skó-
ra” z łączącej się rzęskami „piaskowej troci” (dla Fremenów to „Mali 
Stworzyciele”), zarodkowej formy czerwi, chroni czerwie, otorbiając 
i więżąc podpowierzchniowe wody Diuny. Te ostatnie w perspektywie 
świata ludzi stanowią przeciwieństwo wody przyniesionej przez czło-
wieka, chaos. Żywiołem czerwi jest jednak wieczność piasków, dlatego 
to jedna i ta sama woda czasu świata sprawia, że rozpadają się:

w zetknięciu z dużymi masami wody ich metaboliczne laboratoria wa-
riują i eksplodują w metamorfozie śmierci, dającej niebezpieczne stęże-
nie melanżu, narkotyku najwyższej świadomości, który w rozcieńczonej 
postaci jest zażywany w siczowej orgii [ludu Fremenów]. Ten czysty me-
lanż przeprowadził Paula Muad’Diba przez ściany czasu, daleko w głąb 
studni nicości, dokąd nie przedarł się przed nim żaden inny mężczyzna8.

Sama przyprawa powstaje natomiast po ekspozycji na działanie 
światła i powietrza wyrzuconej na powierzchnię pustyni „masy pre-
przyprawowej” – ekskrementów larw czerwi zmieszanych z wodą 
przyniesioną do gniazda przez troć9. Symbolicznie melanż jest zatem 
pochodną czasu wiecznego zmieszanego z czasem świata i pozwala 
Herbertowskim bohaterom kulturowym poruszać się między jednym 

7 F. Herbert, Dzieci Diuny, dz. cyt., s. 47.
8 Tamże, s. 48.
9 Por. hasło Melanż w słowniczkach Terminologii imperium, którymi Herbert opa-

trywał kolejne tomy swoich Kronik. Por. także Shai-Hulud, w: The Dune Encyc-
lopedia, W.E. McNelly [comp.], Berkley Books, New York 1984, s. 454. O samej 
The Dune Encyclopedia pisze Herbert w rozpoczynającej ją nocie wstępnej z 1983 
roku: „I must confess, that I found it fascinating to re-enter here some of the 
sources on which the Chronicles are built. As the first «Dune fan,» I give this ency-
clopedia my delighted approval, although I hold my own counsel on some of the 
issues still to be explored as the Chronicles unfold”. Warto przy okazji zauważyć 
możliwe odwzorowanie spadzi, jak i idei biblijnej manny w Herbertowskiej sub-
stancji przyprawowej.
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a drugim10. Jest terminalnie uzależniający, a jako przemieniona postać 
śmiertelnie trującego stężonego melanżu (w kunsztownych opisach 
dokonywania tej przemiany Herbert niedwuznacznie nawiązuje do fe-
nomenu religijnego rytualnej transubstancjacji11) posiada dodatkowy 
aspekt ofiary i spożycia udzielonej „cząstki wieczności” Taką ofiarę 
z własnej osoby, w imię ocalenia ludzkości, złoży Leto, przywdziewa-
jąc „nie jego” skórę12 z piaskowej troci i ulegając metamorfozie w im-
peratora–boga–czerwia. 

Koniec dziejów człowieka i związane z nim sprawczo (o czym dalej) 
proroctwo określane jest w cyklu wielokrotnie jako „straszliwe prze-
znaczenie” (terrible purpose). Her bert nie podaje szczegółów odnośnie 
okoliczności tego końca. Dowiadujemy się, wraz z Paulem, że kluczowy 
udział w owym straszliwym przeznaczeniu ma on sam – jako mesjasz 
Diuny – i jego rodzina:

Gdzieś przed nim na owej ścieżce fanatyczne hordy wyrąbywały 
sobie w jego imieniu krwawą drogę przez wszechświat. Zielony-czarny 
sztandar Atrydów stanie się symbolem terroru. Szalone legiony rzucą się 
do boju, wznosząc pod niebo swój bojowy okrzyk: „Muad’Dib!”

„Nie może do tego dojść – myślał. – Nie mogę do tego dopuścić”. 
Ale wyczuwał w swej jaźni zaborczą świadomość rasy, własne strasz-

liwe przeznaczenie, i wiedział, że byle co nie zawróci tego molocha. Na-
bierało to już masy i pędu. Gdyby umarł w tym momencie, wszystko to-
czyłoby się za sprawą jego matki i nienarodzonej jeszcze siostry. Jedynie 
śmierć całego zebranego tu oddziału, nie wyłączając jego i jego matki, 
mogłaby to powstrzymać13.

10 Z racji ograniczeń formalnych niniejszego artykułu, pomijam tu analizę i inter-
pretację istotnego dla uniwersum Herberta wątku uwarunkowania genetycznego 
bohaterów do ich roli i kwestię planu eugenicznego Bene Gesserit.

11 Por. zwłaszcza scenę fremeńskiej inicjacji matki Paula, Jessiki, na Sajjadinę, Mat-
kę Wielebną Fremenów (F. Herbert, Diuna, dz. cyt. s. 448-458) i odprawiania 
misteriów Alii (siostry Paula) należących do stworzonej na podwalinach mesjań-
skości Paula „religii Złotego Eliksiru Życia” (F. Herbert, Mesjasz Diuny, dz. cyt., 
s. 170-172).

12 Por. F. Herbert, Dzieci Diuny, dz. cyt., s. 118, 319-320.
13 F. Herbert, Diuna, dz. cyt., s. 407.
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Mowa tu o wielkiej ekspansji militarnej, z historycznego i antropo-
logicznego punktu widzenia skutecznej jedynie na krótszą metę14, a na 
dalszą – pogrążającą ludzkość w chaosie. Później – w wizji Leto – fatum 
nabierze kształtu zabójczej stagnacji. Nieuchronność końca ludzkości 
w świecie wykreowanym przez Herberta wpisana jest w samą cywiliza-
cję, przy czym czynniki zapaści i ewentualnej zagłady zostają przez au-
tora przeniesione z naszego, współczesnego świata: wyczerpalność klu-
czowych surowców (powieściowa, śmiertelnie uzależniająca przyprawa 
geriatryczna, umożliwiająca, m.in. komunikację galaktyczną), niestabil-
ny porządek polityczny („nowy” feudalizm i cywilizacja triady15 w sta-
dium dekadencji, imperium zwaśnionych, walczących o władzę rodów) 
i wiszące nad nim widmo wojny atomowej (rodowe arsenały nuklearne). 
Inaczej mówiąc, fatalizm nie posiada tutaj podstaw religijnych, niejaw-
nych czy w jakikolwiek sposób transcendentnych, poza „quasi-eschato-
nem” samego „nagiego czasu”16, a bycie przepowiadanym zyskuje ramy 
przepowiedni i proroctwa w wymiarze religijnym dopiero z udziału 
aplikanta, to znaczy otoczenia rozpoznającego „proroka”. 

Co istotne, prorocy Herberta nigdy nie wychodzą od zastanej re-
ligii ani nie przeżywają religijnego nawrócenia – to religie są raczej 
w odniesieniu do nich. Zmieniają ich, bez wątpienia, ale tylko w ta-
kim stopniu, w jakim oni w nie ingerują (działanie tego mechanizmu 
sprzężenia zwrotnego ukazuje Herbert na wielu poziomach – jednostek 

14 Por. A. Wierciński, Mesjasz i ekspansja, w: tegoż, Magia i religia. Szkice z antro-
pologii religii, Kraków 2010.

15 „Mamy cywilizację triady” – mówi Matka Wielebna zgromadzenia żeńskiego 
Bene Gesserit, stanowiącego „szarą eminencję” sceny politycznej w uniwersum 
Herberta – „z jednej strony dwór imperialny, z drugiej wysokie rody Landsraadu, 
a pomiędzy nimi Gildia ze swoim przeklętym monopolem na komunikację mię-
dzygwiezdną. W polityce triada jest najmniej stabilnym układem. I tak byłoby 
nie najlepiej, nawet bez kłopotów z feudalną kulturą handlową, która odwraca 
się od większości nauk” (F. Herbert Diuna, dz. cyt., s. 36). Ostatnie słowa od-
noszą się do „wszechświatowej korporacji” eksploatacyjno-handlowej KHOAM, 

„kierowanej przez Imperatora i wysokie rody, z Gildią i Bene Gesserit jako cichy-
mi wspólnikami” (tamże, s. 656 i analogiczne wpisy pod hasłem KHOAM we 
wspomnianych, Herbertowskich słowniczkach terminologicznych).

16 Por. tamże, s. 257.
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i zbiorowości – głównie w wymiarze politycznej manipulacji czy wręcz 
inżynierii religijnej17). Prorocy Paul i Leto nie są prorokami bóstw, obaj 
są tyleż kreatorami rzeczywistości historycznej religii, co jej dekon-
struktorami, a deifikacja Leto, boga–imperatora, jak zobaczymy, jest 
częścią jego lekcji udzielanej rodzajowi ludzkiemu, jego planu mającego 
na celu ostateczne uwolnienie człowieka spod obezwładniającej mocy 
uniwersalizmów polityczno-religijnych, która, uniemożliwiając ludzko-
ści rozproszenie we wszechświecie, uprawdopodobnia jej zagładę. 

I odwrotnie, ludzkość uczestnicząca w rzeczywistości historycz-
nej jako całość jest taką tylko dzięki możliwości bycia-ku-końcowi, 
a zapominając o tej możliwości lub uciekając się do konsolidacji pod 
skrzydłami czy to zinstytucjonalizowanej religii, czy wszechświatowe-
go imperium (Herbert wydaje się stawiać tutaj znak równości), koniec 
ów przybliża. Jeszcze inaczej rzecz ujmując, ostrze krytyki Herber-
ta skierowane zostaje na idolatryzowane pojęcie całości, a krytyka 
przeprowadzona jest na przykładach idei mesjańskiej (Paul) i religii 
boga–Imperatora (Leto). Całości skonsolidowanej, której zagrożenie 
dostrzegł pod koniec życia już Paul, przeciwstawiona zostanie, przez 
Leto, jako ukryty cel jego panowania, kosmiczna diaspora ludzkości, 
stanowiąca punkt wyjścia dla nieodwracalnego, nieskończonego roz-
proszenia. Terminalny splot całości i końca, rozpoznawany przez Her-
bertowskich proroków, nie znajduje zatem pozytywnego odniesienia 
w postaci nadziei eschatologicznych, a w idei czasu wiecznego, w któ-
rym istnieją zdarzenia chwytane w przepowiedni, oraz w koncepcji 
nieskończonego wszechświata i postulowanej ludzkiej otwartości na 
jego bezmiar.

Tymczasem ludzkość biernie i niezdecydowanie zmierza ku zagła-
dzie, upada w ów splot całości i końca i zapomina o tym. W swoim 
kazaniu Paul Muad’Dib, powracający zza grobu jako Kaznodzieja 
z Pustyni, którym staje się w imię sprzeciwu wobec religii zbudowanej 
wokół jego mesjaństwa, retorycznie zapytuje:

17 Osobny i fascynujący wątek, rozgrywany w pierwszym tomie cyklu i na prze-
strzeni całych Kronik, stanowi ukazanie działania mechanizmu sprzężenia 
zwrotnego religii i jej (re)formatorów w kontekście problematyki ekologii religii.
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Czy po śmierci Muad’Diba wszyscy muszą popełnić moralne samo-
bójstwo? Czy to nieuchronna konsekwencja pojawienia się mesjasza?18

Naucza on więc zgromadzonych pielgrzymów i mieszkańców Diuny:

Wyzbądźcie się pewności! Oto najgłębszy nakaz życia, o to chodzi 
w życiu. Zagłębiamy się w to, co nieznane, w to, co niepewne. Dlaczego 
nie słyszycie Muad’Diba? Jeśli pewność jest absolutną wiedzą o przyszło-
ści, to jest tylko śmiercią w przebraniu!19

W tych naukach dla ludzkości – których literackim i filozoficznym 
pierwowzorem jest nietzscheańska lekcja wydarzenia śmierci Boga – 
wtóruje mu, jak zobaczymy, jego syn. Raz jeszcze zatem podnoszone 
są przez Paula i Leto te od wieków niemiknące oskarżenia o „choro-
bę obojętności”, wybieraną przez większość „prawdę stajni”, „zabój-
czy schemat pana i sługi”, „oszustwa i ułudę waszej konwencjonalnej 
i zinstytucjonalizowanej religii”, tworzenie przed sobą „pułapek prze-
ciętności” itp. – oto czasy świata proroków, którzy powołując się na 
czas wieczny, odwołują tym samym konsekutywną naturę rzeczywi-
stych wydarzeń, „wypaczają dotychczasowy obraz wszechświata”. Fa-
talizm przepowiedni znajduje paradoksalnie dookreślenie w koncep-
cji czasu historycznego, w którym zachodzą i odmierzają jego upływ 
zdarzenia świata opisywanego przez nauki. W momencie przebiegania 
od prognozy wstecz (swoisty test, jaki wypracował Paul) jest ona re-
dukowalna do postaci ogniw w łańcuchach przyczynowo-skutkowych, 
byłaby zatem tylko prognozą, która jedynie poziomem komplika-
cji obliczeniowej wybiegałaby poza domenę „ludzkich komputerów”, 
Herbertowskich mentatów (z opisów Herberta wynika, choć nie mówi 
on tego wprost, że owa różnica i ograniczenia zdolności mentackich 
mogą też wiązać się z stopniem, w jakim operacje intelektualne prowa-
dzące do prognozy dokonują się w polu świadomości ich autora, a więc 

18 F. Herbert, Dzieci Diuny, dz. cyt., s. 280.
19 Tamże, s. 283.
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z tym, na ile jest to poznanie intuicyjne). Jednakże, jak to ujmie Leto 
w Dziennikach, zapewne mając na myśli również swojego ojca:

Prorok nie da się zwieść złudzeniom przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości. Jedynie wymogi języka narzucają to linearne rozróżnienie. 
Prorocy zaś mają klucze do skarbca języka. Mechaniczny obraz pozostaje 
dla nich tylko obrazem. Wszechświat nie jest mechanizmem. To obser-
wator narzuca linearne następstwo zdarzeń. Przyczyna i skutek? To wca-
le nie jest tak. Prorok wypowiada słowa przeznaczenia. Wy dostrzegacie 
przelotnie rzeczy „mające się zdarzyć”. Prorocza chwila uwalnia jednak 
coś nieskończonej doniosłości i mocy. Wszechświat ulega upiornej zmia-
nie. Stąd roztropny prorok ukrywa rzeczywistość za błyszczącymi ety-
kietami. Niewtajemniczeni wierzą wtedy, że język proroctw jest dwu-
znaczny. Słuchacz nie ufa proroczemu przesłaniu. Instynkt mówi mu, że 
wypowiedź zmniejsza siłę takich słów. Najlepsi prorocy prowadzą was do 
zasłony i pozwalają za nią zajrzeć20.

Najlepsi prorocy to fenomenolodzy... Prognostyczny moment prze-
powiedni końca ludzkości obejmuje zasięgiem całą jej przeszłość (Her-
bert podejmuje ideę genetycznej anamnezy i pamięci transpersonal-
nej, na przykład zezwalając Paulowi i Leto na wewnętrzne obcowanie 
z antenatami, o czym dalej), na nią jest przepowiednia nakierowana 
i z niej wykalkulowana. Prorok jako prognostyk przyjmuje tu nieja-
ko rolę własnego suplikanta. Punkt orientacyjny prognostyka, który 
należałoby tu może określić jako sub specie finis – gdzie przeszłość 
zagarnęła teraźniejszość, a teraźniejszość jest postrzegana w czasie 
przeszłym dokonanym – determinuje horyzont jego wizji. Jednak, jak 
uświadamia sobie Paul,

widzieć, jak przeszłość zajmuje miejsce teraźniejszości, to jedno, ale 
prawdziwa próba jasnowidzenia to dojrzenie przeszłości w przyszłości21.

20 F. Herbert, Bóg Imperator Diuny, dz. cyt., s. 313.
21 F. Herbert, Diuna, dz. cyt., s. 459.
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Nakierowanie wizji, o której teraz mowa, musi ulec zmianie: prze-
szłość zagarnęła teraźniejszość, ale wciąż niedokonana przyszłość prze-
mija, przychodząc. Nadal mamy tu do czynienia ze zorientowaniem 
sub specie finis (!), o ile jednak w pierwszym wymiarze przepowiada-
nia stajemy przed czymś, co można nazwać układem teleologicznym 
zamkniętym, to w wymiarze jasnowidzenia „prawdziwej próby” moż-
na mówić o układzie teleologicznym otwartym.

W pierwszym wymiarze owym telos jest koniec, w drugim – jego 
uniknięcie, ocalenie. W przypadku obu mówić można o zanurzeniu 
człowieka w jego historyczności, a zarazem o dwóch odpowiadających 
im postawach. W ramach pierwszego ujęcia telosu obecność człowieka 
na arenie dziejów, gdzie rozgrywana jest historia, uchwycona zostaje 
w swoim czasie przeszłym, jako miniona i zatracona, a jej przemijanie, 
jej (odbyłe) bycie u schyłku ukazuje się prognostykowi w zniewalają-
cym prawdopodobieństwie czegoś (już) historycznego, tj. rozpozna-
nego jako następstwo procesów i wydarzeń przeszłych, a zatem wy-
jaśnialnego poprzez to, co zrozumiane na obszarze nauk. Przyszłość 
wyświetla się niczym mapa nieba w planetarium, na wewnętrznej 
powierzchni kopuły, zakreślającej horyzont, który wyznacza jej za-
kres. Determinizm to siła dośrodkowa, zdolna unieruchomić w swojej 
kopule uznającą go jednostkę, grupę, cywilizację. Takie hipnotyczne 
ciążenie, pokusę znieruchomienia, zamarcia w oczekiwaniu, odczuwa 
zarówno Paul22, jak i Leto23. Czas jest tu drapieżnikiem, człowiek – 

22 „[Paul] widział splot współzależności czasowych w obrębie tej groty, kipiel ze-
środkowanych tutaj możliwości, w której najdrobniejsze działanie – mrugnięcie, 
nieopatrzne słowo, przesunięcie ziarenek piasku – obraca gigantyczną dźwignię 
przez cały znany wszechświat. Widział przelew krwi, którego wynik zależał od 
tak wielu zmiennych, że jego najmniejszy ruch powodował rozległe przesunię-
cia w strukturze modelu. Pod wpływem tej wizji zapragnął zastygnąć w bezru-
chu, tyle że to również było działanie brzemienne w skutki” (F. Herbert, Diuna, 
dz. cyt. s. 380).

23 Kiedy młody Leto wychodzi z transu inkubacyjnego, zagrzebany z namiotem 
pod powierzchnią pustyni, gdzie skrył się przed szalejącą burzą, jak czytamy: 

„Wiedział, gdzie jest. Wezbrała w nim ponownie energia, ale w stęchłej martwo-
cie niemal zupełnie pozbawionego tlenu powietrza w namiocie wyczuł groźną 
wiadomość. Zdawał sobie sprawę, że jeśli się nie ruszy, pozostanie zaplątany 
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ofiarą. Herbert wydaje się mówić nam, że jest to ekstrapolowana próba 
człowieczeństwa, „gom dżabar”24, której Paul zostaje poddany w jed-
nej z pierwszych scen Kronik Diuny. Należy też dodać, że niewczesna 
wizja – teraźniejszej obecności w czasie przeszłym – pozwala Paulowi 
widzieć po utracie oczu, które stracił w zamachu na jego osobę:

Kiedy ogarniał wzrokiem podnoszących się wokoło ludzi, mgiełka na 
jego oczach przeszła w ciemność. Wywołał wizję [oracular vision] obec-
nych chwil, po czym obrócił się i energicznie wkroczył na wytyczoną mu 
w niej przez czas ścieżkę, ściśle wpisując się w nurt wizji, żeby mu nie 
umknęła. Poczuł, że budzi się w nim świadomość miejsca jako dwoistej 
płaszczyzny [multitudinous possession], rzeczywistości zespolonej z prze-
powiednią [prediction]25.

Jednak Paul zdaje sobie sprawę z ambiwalentności tego stanu, gdzie 
chwilowe ocalenie jest zarazem pułapką, wejściem na urwaną drogę 
(której początek i koniec w chaosie). Mówi:

 – Oślepili moje ciało, nie widzenie. Och, Stil, tkwię w proroczej wizji [apo-
calyptic dream]. Moje kroki są w nią wpisane tak dokładnie, że najbardziej 
się boję, iż zanudzi mnie przeżywanie tego samego raz jeszcze26.

w ponadczasową sieć, w wieczną teraźniejszość, w której współistniały wszyst-
kie wydarzenia. Kusiła go ta perspektywa. Widział czas jako wymiar umowny, 
ukształtowany przez zbiorowy umysł wszystkich istot czujących. Czas i prze-
strzeń były kategoriami narzuconymi wszechświatowi przez jego umysł. Musiał 
się tylko uwolnić od tego tłumu, którego prorocze wizje wabiły go. Śmiała selek-
cja mogła zmienić tymczasowe wersje przyszłości. Jakiej śmiałości wymagała ta 
chwila? Pociągał go stan transu” (F. Herbert, Dzieci Diuny, dz. cyt., s. 385-386).

24 Mająca na celu, jak czytamy, odróżnienie człowieka od zwierzęcia. Polega ona na 
pokonaniu bólu i strachu. Jest rozpoznawana pod nazwą „gom dżabar” w uniwer-
sum Herberta, choć przybiera tam różne formy. W przy padku Paula, poddawane-
go próbie przez Matkę Wielebną Gaius Helen Mohiam, przebiega owa próba na 
modłę zgromadzenia Bene Gesserit, jako „próba śmierci świadomości”: wyciąg-
nięcie dłoni z pudełka indukującego ból pociąga za sobą wbicie trzymanej przy 
jego szyi igły ze śmiertelną trucizną („gom dżabar”, „wróg ostateczny”).

25 F. Herbert, Mesjasz Diuny, dz. cyt., s. 188.
26 Tamże, s. 189.
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Ów apokaliptyczny sen to życie śnione „od końca” – również końca 
tych bliskich, którzy odchodzą, a których moment śmierci jest Paulo-
wi znany. Znowu pułapką jest znieruchomienie, zatracenie w torturze 
rozpamiętywania sub specie finis. Leżąc przy swej ukochanej, Chani, 
Paul

[n]atychmiast spuścił zasłonę zapomnienia na swą wizję. Jakby po prostu 
stał z zamkniętymi oczami. Ale czasu nie zdołał zatrzymać. Wdychał 
ciemność – bez gwiazd, bez łez. Kalectwo rozmyło materię, pozostawia-
jąc w zamian zdziwienie tym, że cały wszechświat w jakiś sposób po-
mieścił mu się w dźwiękach. Wszystko dookoła wisiało na jego osiero-
conym zmyśle słuchu, ustępującym miejsca jedynie wtedy, gdy dotknął 
przedmiotów: kotary, rąk ukochanej… Przyłapał się na nasłuchiwaniu 
oddechu Chani. | „Gdzie zawieszone są rzeczy, które są jedynie prawdo-
podobne?” [Where was the insecurity of things that were only probable?] – 
zadał sobie pytanie. W pamięci dźwigał ogromny bagaż okaleczonych 
wspomnień. Dla każdej chwili rzeczywistości istniały niezliczone pro-
jekcje, rzeczy skazane na to, że nigdy nie zaistnieją. Niewidzialny byt 
w jego jaźni [an invisible self within him] pamiętał te fałszywe przeszłości, 
pod których brzemieniem czasami uginała się teraźniejszość. (…) Zoba-
czyć wieczność to wystawić się na jej kaprysy, na udrękę niezliczonych 
wymiarów. Fałszywa nieśmiertelność proroka nie uchodziła mu płazem 

– przeszłość i przyszłość istniały równocześnie27.

W tym fragmencie dochodzi do głosu drugi moment przepowiedni 
sub specie finis – granica tego, co pojęte, może się przesuwać, można 
odraczać koniec, jednak za tą granicą zawsze pozostaje chaotyczne 
pandemonium wizji, to, co pozostaje uznać za kaprysy wieczności i co 
pozostaje niekompatybilne z zasadami rozumu. Jak czytamy:

W proroczym widzeniu znikają przyczyny i skutki [There’s no cause 
and effect in the oracle, tj. w ogóle ich tam nie ma – RL]. Przyczyny obra-
cają się w okazje, jakieś konwekcje lub konfluencje, miejsca zbiegu prądów. 

27 Tamże, s. 195-196.
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W akcie jasnowidzenia nasze jestestwo wypełniają pojęcia sprzeczne z ro-
zumem [Accepting prescience, you fill your being with concepts repugnant 
to the intellect]. Dlatego rozum nie przyjmuje ich do wiadomości [Your 
intellectual consciousness, therefore, rejects them]. Nie przyjmując zaś, staje 
się składową procesu i zostaje mu podporządkowany28.

Interpretując, rzec można, że w dwu ostatnich zdaniach przyto-
czonego fragmentu kryje się rozstrzygnięcie o trzech postawach, ja-
kie przyjmą postaci Kronik Diuny wobec doświadczanych przez sie-
bie wizji proroczych. Pierwsze dwie, wspomniane już, to poddanie się 
i walka. Przepowiednie czy też proroctwa formułowane w ich wyniku 
można by określić jako, odpowiednio, proroctwo regresywne i pro-
roctwo progresywne. Poddanie się jest tutaj osobliwie następstwem 
właśnie wyparcia tych „odrażających dla intelektu” pojęć i odrzucenia 
świadomego udziału w kształtowaniu samej przepowiedni, jej opra-
cowaniu pojęciowym i jej współurzeczywistnianiu. Może to ozna-
czać, jak widzieliśmy, poddanie się pokusie złudnej bierności czy też 
wtopienia się w bieg wydarzeń, tak jak ofiara próbuje maskować się 
przed drapieżnikiem, którym jest czas przepowiedni. Może oznaczać 
również zatopienie w rozpamiętywaniu tego, co być mogło, czasu, jaki 
pozostał, jak w noc Paula i Chani, „bez gwiazd, bez łez”. Może gro-
zić też utonięciem w tej wizji, „śmiercią duszy” w przerażeniu, o któ-
rej w Kronikach Diuny przypomina odmawiana wielokrotnie Litania 
przeciwko strachowi:

Nie wolno się bać. Strach zabija duszę. Strach to mała śmierć, a wiel-
kie unicestwienie. Stawię mu czoło. Niechaj przejdzie po mnie i przeze 
mnie, a kiedy przejdzie, obrócę oko swej jaźni na jego drogę. Którędy 
przeszedł strach, tam nie ma nic. Jestem tylko ja29.

Taki tragiczny koniec spotyka siostrę Paula, Alię, która nie potrafi 
sprostać doświadczeniu transpersonalnego wglądu w swe „genetyczne 

28 Tamże, s. 63-64.
29 F. Herbert, Diuna, dz. cyt., s. 18.
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wspomnienia”, „wewnętrzną przeszłość”30 (the past-within), zaludnio-
ną przez subzystujące w pamięci persony (personas-within – w prze-
kładzie cytowanym „mnemobyty”) antenatów, również tych nadal 
żyjących.

Druga z postaw to walka. Warunkiem możliwości jej podjęcia jest 
akceptacja, by tak rzec, reguł gry w przepowiednię. Po pierwsze za-
tem, dopuszczenie do świadomości niemożliwego sposobu ukazywa-
nia się śladów przyszłości – śladów możliwych wydarzeń przyszłych, 
oglądanych w czasie przeszłym dokonanym, zarazem jednak pozba-
wionych jakiejkolwiek struktury następstw. Po drugie, utrzymanie 

30 Możliwość takiego wglądu i przekazywania między sobą pozyskanej pamięci 
posiadają w świecie Herberta przede wszystkim Matki Wielebne Bene Gesserit. 
Zyskują i szkolą tę „moc” po przejściu próby „agonii przyprawowej” i związa-
nego z nią rytuału inicjacyjnego obejmującego spożycie substancji halucyno-
gennej, powieściowej przyprawy w skoncentrowanej postaci (lub jej syntetycz-
nego zamiennika). Ów wgląd, dzięki uwarunkowaniu genetycznemu, dostępny 
jest także dla wybranych przedstawicieli rodu Atrydów, m.in. dla Paula, który 
przeszedł agonię przyprawową, ale też dla „przednarodzonych” – jak Alia, Leto 
i Ghanima – których matki przeszły agonię przyprawową w okresie ciążowym. 
Bene Gesserit uważają każdego człowieka przednarodzonego za opętanego, „ab-
ominację” (Abomination – w cytowanym przekładzie – „Zły Duch”). W formie 
przejściowej ten indukowany przyprawowo transpersonalny wgląd jest wreszcie 
dostępny dla każdego – na przykład podczas „siczowych orgii” ludu Fremenów, 
którzy „uwalniali się wtedy od emocjonalnego balastu genetycznych wspomnień 
i oczyszczali z nich świadomość” (F. Herbert, Dzieci Diuny, s. 73).

  Alia, choć nigdy nie zyskała wglądu w przyszłość, jak czytamy, „[n]a długo 
przed narodzinami posiadła pełną świadomość. Ze świadomością zaś dopadło 
ją apokaliptyczne objawienie o jej położeniu: uwięziona w macicy, w głębokiej, 
nierozerwalnej więzi z jaźniami wszystkich swoich przodków i jestestwami, któ-
re przyjęła lady Jessika w przekazie śmierci podczas przyprawowej tau. Niena-
rodzona Alia wchłonęła cały świat wiedzy przynależny Matce Wielebnej Bene 
Gesserit… i dużo, dużo więcej od «tamtych innych».

  Iluminacja objawiła jej rzeczywistość: Złego Ducha. Kompletność wiedzy 
podkopywała siły Alii. Przednarodzeni stali na straconej pozycji. Jednak wydała 
wojnę co straszliwszym antenatom, odnosząc co jakiś czas pyrrusowe zwycię-
stwo, i toczyła walkę przez całe dzieciństwo. Zaznawała swojego jestestwa, ale 
ono nie było odporne na doraźne najścia tych, którzy żyli odbitym w niej życiem. 
«Oto, czym będę pewnego dnia – zmroziła ją myśl. – Zjawą i maską w jaźni ro-
dzonego dziecka, natrętem czepiającym się cudzej świadomości, żeby podrzucić 
jej jakieś kwantum moich przeżyć»” (F. Herbert, Dzieci Diuny, s. 73-74).
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formułowanych na ich podstawie, „intelektualnie odrażających” po-
jęć, to znaczy następstwa tego, co nie następuje, skutku bez przyczyny, 
zrealizowanej nierealności itp. Dopiero takie podwójne „tak” wobec 
jawiącego się wieloczasu śladów możliwych przyszłości dojrzanych 
w czasie przeszłym pozwala podjąć decyzję o walce o jedną z nich, 
tą szczególną i poszukiwaną przez Herbertowskich proroków końca: 
przyszłość niezakończoną w wizji przepowiadania. Walce, powiedzmy 
od razu, skazanej na przegraną, co ukazuje Herbert. Należy zauważyć, 
że Paul tylko częściowo zdawał sobie sprawę z dylematu sformułowa-
nego w powieści następująco:

Proroctwo i widzenie przyszłości. Jak tu je sprawdzić w obliczu py-
tań bez odpowiedzi? Rozważcie, ile jest faktycznej znajomości „kształtu 
fali” (jak Muad’Dib zwykł określać swą proroczą wizję), a na ile prorok 
kształtuje przyszłość, by pasowała do proroctwa. Co z wewnętrzną har-
monią aktu proroctwa? Czy prorok widzi przyszłość, czy jej słaby punkt, 
usterkę albo pęknięcie, w którym słowem bądź decyzją może roztrzaskać 
ją tak, jak szlifierz diamentów rozłupuje swój klejnot uderzeniem noża?31

Poszukiwanie wyjścia z dziejów dobiegających kresu, gdzie możli-
wość kontynuacji zostaje potężnie zachwiana przez prawdopodobień-
stwo splotów wydarzeń prowadzących do wypełnienia dziejów, jest dla 
Paula równoznaczne z poszukiwaniem w przepowiedni jednej przy-
szłości niezawierającej wydarzenia końca, dokonaniem jednokrotnego 
wyboru ustalającego ją kosztem „roztrzaskania” pozostałych. To wą-
ska droga po ostrzu noża, którą Paul czuje się zmuszony wyznaczyć 
wieczności. Początkowo „straszliwe przeznaczenie” przepowiedni to 
poprowadzony przezeń wielki dżihad, krwawy podbój wszechświata 
pochłaniający życia sześćdziesięciu pięciu miliardów ludzi, czego Paul 
za wszelką cenę chce uniknąć. Później wybrany scenariusz obejmuje 
również wielki dżihad, ponieważ możliwe jest „coś znacznie gorsze-
go”. Czy przepowiednia uwzględnia wydarzenia będące przyszłym 
następstwem decyzji dokonanych pod wpływem jej treści? Musi, jeżeli 

31 F. Herbert, Diuna, dz. cyt., s. 358.
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poszukiwanie w niej i podjęcie drogi do jednej z możliwych przyszło-
ści ma cokolwiek znaczyć. Nie może, jeśli kosztem owego jednokrot-
nego wyboru jest eliminacja innych możliwości. Determinizm jest tu 
kwestią dalszoplanową; ów paradoks i pułapka przepowiedni opiera-
ją się na aporii jednokrotnego wyboru przyszłości. Paul jako prorok 
i impera tor, dążąc do zabezpieczenia ludzkości, nie tyle „kształtuje 
przyszłość, by pasowała do proroctwa”, co ją stwarza. Wielki dżihad 
końca ludzkości – końca, na który zorientowane były przepowiednie 
Paula i który determinował jego decyzje – i wielki dżihad jako „mniej-
sze zło”, czyli tutaj „mniej niż koniec”, ujawnia się w aspekcie agresyw-
nej ekspansji cywilizacji Fremenów określonej na nowo32, stworzonej 
w dziejach i dla dziejów przez Paula jako mesjasza Diuny. Paul, jeszcze 
jako młody uciekinier, przeczuł ów stwórczy aspekt proroctwa w swo-
ich pierwszych objawieniach:

Żaden proroczy sen, żadne doświadczenie nie przygotowało go na to-
talność, z jaką zasłona przyszłości została rozdarta i odsłoniła nagi czas. 
W doznaniu tym rozpoznał swoje straszliwe przeznaczenie: napór życia, 
które rozchodziło się na zewnątrz niczym pęczniejąca bańka, przed któ-
rą ustępuje czas…33

Jako wynik dziewięćdziesięciopokoleniowej „hodowli” sterowanej 
z ukrycia przez Bene Gesserit stał się rzeczywiście oczekiwanym przez 
nie Kwisatz Haderach34, niezgodnym jednak z jednotorową, instru-
mentalnie go postrzegającą prognozą Matek Wielebnych. Jako „skró-
cenie drogi” (dokąd?), „ten, który jest w wielu miejscach jednocześ-
nie” (gdzie? ilu?), okazał się narzędziem perfekcyjnie nieporęcznym 
instrumentem na miarę muzyki transcendentnego boga, nie człowie-
ka i nie bogów immanentnych, których oddziela od człowieka płynna 

32 Zauważmy, że do czasu pojawienia się na Diunie Atrydów, na Fremenów nikt nie 
zwraca uwagi, bowiem cała skupiona jest na skarbie planety, przyprawie geria-
trycznej.

33 F. Herbert, Diuna, dz. cyt., s. 257.
34 „Skrócenie drogi”, Kwisatz Haderach, to określenie zaczerpnięte z terminologii 

kabalistycznej.
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granica. Pytania o słuszność jego przepowiedni musiały pozostać bez 
odpowiedzi, bo ani Paul, ani nikt inny nie mógł być zdolny do jej kry-
tycznego odczytania. Zauważmy też, że wielki dżihad poprowadzony 
przez Paula nie jest pierwszym „wielkim dżihadem” tak określanym 
w uniwersum Herberta. Jednym z najważniejszych determinantów 
tego świata (obok Podróży Kosmicznych i przyprawy geriatrycznej, 
ostatecznego farmakonu przedłużającego życie, uchylającego zasło-
ny wieczności i śmiertelnie uzależniającego) jest wydarzenie Dżihadu 
Butleriańskiego. W świecie przedstawionym Kronik Diuny owa wielka 
krucjata człowieka przeciwko myślącym maszynom należy już do za-
mierzchłej przeszłości. Niezatartym śladem, jaki pozostawiła po sobie 
w tym świecie, jest wszechobecne tabu obejmujące technologię (głów-
nie, choć nie tylko, komputerową) i powszechne przykazanie:

– „Nie będziesz czynił machin na obraz i podobieństwo umysłu ludz-
kiego” – zacytował Paul.

– Wprost z Dżihadu Butleriańskiego I Biblii Protestancko-Katolickiej – 
powiedziała [Matka Wielebna] – lecz to, co głosi Biblia P-K, winno 
brzmieć: „Nie będziesz czynił machin udających umysł ludzki”35.

To, co na pierwszy rzut oka w Kronikach sprawia wrażenie niekon-
sekwencji Herberta w rozgrywaniu tej znakomitej idei – czyli jednak 
dyskretna wszechobecność technologii maszynowej i płynność granic 
tabu – tylko uwiarygodnia ten świat. Tabu nie jest ukonstytuowane 
w próżni, a w dalekim od sterylności modelu świecie żywych ludzi, 
z ich aspiracjami, interpretacjami kulturowymi itd. Ciekawym na-
stępstwem cywilizacyjnym tego tabu z jego dialektyką wydaje się po-
wracający wielokrotnie w Kronikach motyw postępującej jakby ad ab-
surdum miniaturyzacji niektórych przedmiotów, w swojej konstrukcji 
nawiązujących do presurrealistycznej pomysłowości powieści Locus 
solus Raymonda Roussela, czy parafizycznych tekstów Alfreda Jarry. 
Dowiadujemy się zatem, na przykład, o quasi-książkach (z wydania-
mi Biblii Protestancko-Katolickiej na czele) o kilkucentymetrowym 

35 F. Herbert, Diuna, dz. cyt., s. 21-22.
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obwodzie, zapisywanych mikroskopijną czcionką na „kartach” z „kry-
stalicznego papieru reduliańskiego”, przewracanych ładunkiem elek-
trostatycznym i odczytywanych dzięki wbudowanemu powiększal-
nikowi… Można się zastanawiać, czy miniaturyzacja takiej „książki 
elektronicznej” jako zjawisko kulturowe jest przykładem próby pokor-
nego ominięcia tabu, czy przeciwnie, wyrazem celowej jego transgre-
sji; a być może i jednym, i drugim.

Jednak czy Dżihad Butleriański wystarczył, aby raz na zawsze 
przełamać paradygmat technologiczny świata maszyn, skłaniające-
go do instrumentalnego, maszynowego traktowania człowieka przez 
człowieka? Intryga Diuny, pierwszego tomu cyklu, zawiązana zostaje 
wraz ze zdradą dokonaną przez nadwornego medyka Atrydów, dok-
tora Wellington Yuecha. Gwarantem bezwzględnej wierności jego 
i innych adeptów medycznej Akademii Suk (Suk School of Medici-
ne) było „najwyższe uwarunkowanie” (High College Imperial Condi-
tioning), symbolizowane przez romboidalny tatuaż Akademii na ich 
czole. Podkreślmy: tym gwarantem nie są zalety moralne, nieposzla-
kowana osobowość, rozwinięte w Akademii, na przykład poprzez 
szkolenie, które jako takie opiera się na stosowaniu różnego rodzaju 
technik psychologicznych. Nie, doktor został poddany „najwyższemu 
uwarunkowaniu”, co można zinterpretować w kontekście Herbertow-
skiego przedstawienia tej tragicznej postaci następująco: dokonano 
obróbki technologicznej na układzie nerwowym materiału, jaki trafił 
do Akademii, i oznakowano to ciało jako zdatne do służby, a osoba 
oznakowanego nie miała tu nic do rzeczy. 

Oczywiście, doktor Yuech był osobą – zanim trafił do Akademii, 
jak i po jej opuszczeniu. De facto jego postać została zarysowana bar-
dzo żywo, choć zdawkowo, w pierwszych rozdziałach powieści i w The 
Dune Encyclopedia. Choć granica pomiędzy technikami psychologicz-
nymi a technologią – nazwijmy ją nawet „technologią umysłu” – wy-
daje się poniekąd płynna, różnica jest zasadnicza: podczas gdy stoso-
wanie tych pierwszych opiera się na interakcji z osobą (również własną, 
w przypadku autotechnik), ta druga konstytuuje przestrzeń operacji 
dokonywanej na osobie, a ściślej mówiąc – na jej fizycznej podstawie. 
Rodzaje tych operacji i ich poziomy mogą być różne i Herbert daje 
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w Kronikach przegląd całego spektrum takich operacji rozwijanych 
i żywo dyskutowanych na arenie akademickiej, jak i poza nią w de-
kadach powstawania jego powieści. Czego nie mówi wprost, jest i tak 
jasne: paradygmat technologiczny można przełamywać, jak w przy-
padku wielkiego zrywu Dżihadu Butleriańskiego, jak i w przypadku 
przełamania bariery „najwyższego uwarunkowania” doktora Yuecha 
szantażem emocjonalnym (los jego ukochanej żony) przez wrogów 
Atrydów, ale jest to walka z hydrą, gdzie nie ma ostatecznych zwy-
cięstw. Natomiast zdradziecki czyn doktora Yuecha powiódł się też 
dlatego, że niezachwiana była wiara w technologię uwarunkowania.

Myślenie sub specie technologiae można zaliczyć do wspomnianych 
wcześniej najistotniejszych determinant Herbertowskiego uniwersum, 
jak i chyba do motywów przewodnich literatury science fiction (niewy-
łącznego dla niej, oczywiście, ale swoistego), przy czym Herbert daleki 
jest od przesądzającego moralizatorstwa w tej kwestii i od budowania 
scen etycznie jednoznacznych. Tematy takie, jak plan eugeniczny Bene 
Gesserit, wykorzystanie zaawansowanych form programowania neu-
rolingwistycznego, czy rekonstrukcja zmarłych z komórek macierzy-
stych w okrutnych „kadziach aksolotlowych” Tleilaxan (gdzie pery-
feryjna cywilizacja stanowi modelowy przykład technokracji36) – to 
wszystko rozgrywane jest przez Herberta z chłodną bezstronnością 
ekologa, ostrożnie badającego formy kulturowe, jakie mogą przybierać 
ludzkie mechanizmy adaptacyjne. Unikalnym, choć niejednoznacz-
nym wcieleniem myślenia sub specie technologiae w obrębie świata 
wykreowanego przez Herberta jest Leto, bóg–Imperator, „inżynier 
przepowiedni” pragnący uratować ludzkość, podejmując się jej chowu, 
przed nią samą i dokonać dzieła holo-synchronicznego stopu prze-
szłości i przyszłości w toposie, a ściślej mówiąc w utopii, cudownego 
wszechświata–ogrodu. Postać Leto, nosząca niewątpliwy rys nietz-
scheański, uosabia zarazem trzecią postawę przyjmowaną w przepo-
wiadaniu, która, w przeciwieństwie do pierwszych dwóch, związana 
jest z orientacją niejako spoza sub specie finis, a więc sub specie aeter-
nitatis.

36 Por. The Dune Encyclopedia, dz. cyt. s. 490.
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Syn Paula, Leto (i jego bliźniacza siostra, Ganima), podobnie jak 
jego ojciec widzi przyszłe wydarzenia. Należy zarazem do wspomnia-
nych wcześniej „przednarodzonych”. Posiada pełny wgląd w rzeczy-
wistość swoich genetycznych wspomnień i jest zdolny do obcowania 
z subzystującymi tam personifikacjami jego antenatów. Jego ciotka, 
Alia, nie podołała brzemieniu tak obecnej w niej przeszłości, stała się 
„abominacją”, w walce o swoją osobową tożsamość z tymi personifi-
kacjami „opętaną” przez jedną z nich, reprezentującą głównego an-
tagonistę rodu Atrydów, zgładzonego w Diunie. Jego siostra, Ganima, 
odniosła zwycięstwo w tej inicjacyjnej walce, wykształcając psychicz-
ną barierę odgradzającą jej ja od tłumu „tych innych”. Sam zaś Leto 
w wizji Herberta dokonał swoistej i ryzykownej syntezy, afirmując 
obecność w nim chóru „tych innych” poprzez dopuszczenie ich głosu 
i udzielenie swoich zmysłów, nadanie im tymczasowej wewnętrzności 
i zewnętrzności swojego ciała. To z kolei, pozwoliło im właśnie dzielić 
się z nim wspomnieniami ich „person wewnętrznych” ich antenatów. 
Taka swoista odmiana „iteracyjnej” anamnezy, powtarzającej się na 
kolejnych poziomach wspomnień, pozwala Leto stać się „najgorliw-
szym obserwatorem wszechczasów”37, kimś w rodzaju lewiatanowego 
historyka, który może o sobie powiedzieć:

Niech nikt nie wątpi, że jestem zgromadzeniem naszych przodków, 
areną, na której sprawdzają oni moje znaczenie. Oni są mymi komór-
kami, ja zaś jestem ich ciałem. To, o czym mówię, to frawasze, dusze, 
zbiorowa nieświadomość, źródło archetypów, składnica wszelkich smut-
ków i radości. Jestem wyborem ich przebudzenia. Moje samhadi jest ich 
samhadi. Ich doświadczenia są moimi. Ich przedestylowana wiedza jest 
moim dziedzictwem. Te miliardy to ja38.

Symbolikę lewiatana narzuca sama cielesna postać Leto, który do-
konuje niesamowitej metamorfozy w Szej Hulluda, boga–czerwia, rzą-
dzącego imperium nieprzerwanie przez 3,500 lat, by ostatecznie ginąc, 

37 F. Herbert, Bóg Imperator Diuny, dz. cyt., s. 31.
38 Tamże, s. 295.



112 tytuł pisma 1(1)/2014112 filozofiareligii.pl, 2016, nr 1

RADOSŁAW LIS

dać początek dziesiątkom nowych czerwi pustyni i nowej religii Po-
dzielonego Boga. Jego decyzja o potwornej przemianie znów podykto-
wana jest wizją końca, tym razem już precyzyjniej określonego co do 
okoliczności – nihilistycznej, entropicznej stagnacji ludzkości. Meta-
morfoza Leto symbolizuje sposób ocalenia, którego dopatruje się teraz 
nie w uniknięciu czasu końca, a w doprowadzeniu do jego przeminię-
cia i przemiany w zaplanowanym i nadanym ludzkości procesie Złote-
go Szlaku. Raz jeszcze zatem wytyczona zostaje w dziejach jednotoro-
wa droga – złoty wiek tyranii spokoju, wszechświata spojonego potęgą 
jedności doczesnego „zawsze i wszędzie”, bez granic, za które można 
uciec39, ani bez kryjówek, pod czujnym okiem nadludzko wyszkolonej 
kobiecej armii „rybomównych”. Można tu odczytać ideę wszechświa-
ta, jako restytuowanego ogrodu Eden. W chyba jednych z najlepszych 
partiach Kronik Diuny, przybliżających fascynujący i przerażający plan 
Złotego Szlaku, mamy do czynienia z kulminacją Herbertowskiego 
tematu dialektyki mitu religijnego i jego przezwyciężania. Chcąc ten 
temat zinterpretować, należy tu jednak przywołać jeszcze emfatyczny 
fragment jednego z krótkich, stylizowanych dodatków do pierwszego 
tomu cyklu, szkicu o religiach w przedstawionym uniwersum:

Istnieje jeszcze piąta siła, która ukształtowała wierzenia religijne, ale 
ma ona tak wszechstronny i przemożny wpływ, że zasługuje na osob-
ne potraktowanie. To oczywiście podróż kosmiczna i zasługuje, by we 
wszelkich dysputach o religii pisano ją tak oto:

PODRÓŻ KOSMICZNA!
Nagle kosmos nadał nową wymowę i sens ideom stworzenia. Ta od-

mienność widoczna jest nawet w szczytowych dokonaniach religijnych 
owego okresu. Zewnętrzny mrok tchnął anarchię w poczucie sacrum 
wszelkich religii. 

39 Duncan Idaho pyta Leto: „– Czy jest jakaś granica, którą mógłbym przekroczyć 
i już więcej w tym nie uczestniczyć? – Jeśli ma być jakakolwiek granica, musisz 
mi pomóc ją stworzyć – odparł Leto. – Teraz nie ma takiego miejsca, do którego 
nie można pójść za tobą i cię nie odnaleźć” (tamże, s. 310). 
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Zupełnie jakby Jowisz we wszystkich swoich postaciach wycofał się 
w macierzystą ciemność, ustępując pola żeńskiej immanencji o zagadko-
wej twarzy wielu strachów. 

Starożytne formuły splatały się i wiązały, w miarę jak dostosowywa-
no je do potrzeb nowych podbojów i symboli heraldycznych. Był to czas 
zmagań między bestiami–demonami z jednej strony a starymi modli-
twami i zaklęciami z drugiej. 

Jasne rozstrzygnięcie nigdy nie nastąpiło. 
W okresie tym oznajmiono, że ponowna interpretacja Księgi Rodzaju 

pozwala Bogu rzec: „Rośnijcie i rozmnażajcie się, i zapełniajcie wszech-
świat, i podbijajcie go, i panujcie nad wszelkiego rodzaju dziwnymi zwie-
rzętami i żywymi stworzeniami na niezliczonych niebach, niezliczonych 
ziemiach i pod nimi”. 

Nastał czas czarownic obdarzonych prawdziwymi mocami. Niech 
miarą tego będzie fakt, że nigdy nie popisywały się chwytaniem płoną-
cych żagwi. 

Z kolei przyszedł Dżihad Butleriański – dwa pokolenia chaosu. Bóg 
mechanicznej logiki został obalony przez masy i wysunięto nową ideę: 

„Nic nie zastąpi człowieka”40.

W świecie przedstawionym Kronik opisane powyżej wydarzenia 
należą do zamierzchłej przeszłości. Nie mniej nunc stans Złotego 
Szlaku nawiązuje, jak się wydaje, właśnie do nich. Wydarzenie wyj-
ścia człowieka w przestrzeń kosmiczną miało swój początek, ale czy się 
dokonało dla dziejów ludzkości? Co stało się wraz z rozpruciem świę-
tego baldachimu? Czy nie powstały dziesiątki kolejnych okrywających 
zaludniane planety? Czy wyjście w przestrzeń kosmiczną otworzyło 
drogę do bezkresnego postępu i czy przybliżyło człowieka w jakikol-
wiek sposób do wieczności, do Boga, czy może tylko pogłębiło nie-
uchronne zapomnienie przeszłości i zostało rozmienione „na drobne” 
powtórzeń i przekształceń w niemożliwym do odszyfrowania palimp-
seście wierzeń, przekonań, błędów? Leto tłumaczy swój wybór drogi 
życia ukochanej Hwi Nori:

40 F. Herbert, Diuna, dz. cyt., s. 636-637.
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– Najpierw musisz zrozumieć, jak to jest widzieć naszą przyszłość. (...) 
– Nic nigdy nie jest oddzielone od swego źródła – powiedział. – Widzenie 
przyszłości jest wizją kontinuum, w którym wszystkie rzeczy przybierają 
formy podobne do bąbli tworzących się pod wodospadem. Widzisz je, 
a one znikają w strumieniu. Jeżeli ów strumień wysycha, jest tak, jakby 
nigdy tych bąbli nie było. Ów strumień to mój Złoty Szlak, a ja widzia-
łem jego koniec. 

– Czy twój wybór – wskazała na jego ciało – to zmienił? 
– Zmienia. Zmiana wynika nie tylko ze sposobu życia, ale także 

śmierci. 
– Wiesz, jak umrzesz? 
– Nie. Znam tylko Złoty Szlak, na którym to się stanie. 
– Panie, ja nie… 
– Wiem, że trudno to zrozumieć. Umrę na cztery sposoby: śmiercią 

ciała, duszy, mitu i przyczyny. Wszystkie one zawierają ziarna zmar-
twychwstania. 

– Wrócisz? 
– Te ziarna wrócą. 
– Co się stanie z twoją religią, kiedy cię zabraknie? 
– Wszystkie religie to pojedyncze wspólnoty [w oryg. All religions are 

a single communion]. Spektrum na Złotym Szlaku pozostaje nienaruszo-
ne. To tylko ludzie widzą najpierw jedną część, a potem drugą. Nazwijmy 
te złudzenia przypadłościami zmysłów. 

– Ludzie będą nadal cię czcić. 
– Tak. 
– Ale gdy „zawsze” się skończy, nadejdzie gniew. Niektórzy powiedzą, 

że byłeś tylko tyranem. 
– Złudzenie – zgodził się. (...) – Mamy teraz czas apetytu – rzekł. – To 

czas, gdy się rozrastamy, tak jak rozrasta się pojedyncza komórka. 
– Coś jednak tracimy. (...) – Ciało rośnie, ale psyche nie. 
– Psyche? 
– Refleksyjna świadomość, która mówi nam, na ile żywi możemy być. 

Dobrze to wiesz, Hwi. Ten zmysł mówi ci, jak być wierną sobie. 
– Twoja religia nie wystarcza. 
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– Żadna religia nie może zawsze wystarczać. To sprawa wyboru, po-
jedynczego, samotnego wyboru. Rozumiesz teraz, dlaczego tak wiele dla 
mnie znaczą twoja przyjaźń i towarzystwo?41 

Leto (Leto – łac. „zabijam”, w ang. bliskobrzmiące z let to, „dopusz-
czać do czegoś”, „pozwalać”; gr. lḗthē, zauważmy też, to „zapomnie-
nie”, „skrycie”42), ów bóg–Imperator, zamierzający być ostatnim, chce 
dać ludzkości ostateczny punkt wyjścia z wieloświata–skupiska planet 
i bogów: wszechświat–ogród i przeżyte w pełni, jednorazowo w dzie-
jach doświadczenie wyjścia z ogrodu, otwierające człowieka na to, co 
nieznane, zmienne, i oznaczające nieodwracalne rozproszenie. Chce, 
by to doświadczenie pozostało obecne w nigdy już niezapomnianym 
micie mitów, i utrwala swoje myśli w krystalicznych dziennikach 
ukrytych w komorze „poza czasem i przestrzenią”, przeznaczając je 
do wykradzenia, odkrycia. Tablice imperatorów… Leto pamięta ich, 
zapisuje w swoich Dziennikach:

Znając wszystkich swych przodków, stajecie się naocznymi świadka-
mi wydarzeń, które wykreowały mity i religie naszej przeszłości. Przyj-
mując to, musicie myśleć o mnie jako o twórcy mitów43.

Złoty Szlak jako Eden to rozciągnięty w dziejach na tysiące lat 
moment doświadczenia spełnienia obietnicy, ale jedynie Leto wie, że 
utrwalony ma zostać w pamięci zbiorowej przez następujące po latach 
obfitości lata głodu i rozproszenia. W nunc stans Złotego Szlaku „ludz-
kość jest niby jednokomórkowa istota, niebezpiecznie zlepiona” – niby 
sam bóg–czerw Leto, zauważmy, który uczynił sobie „drugą skórę”, 

„która nie jest jego”, z haploidalnej „pustynnej troci”, na wpół roślin-
nych, na wpół zwierzęcych form zarodkowych czerwi pustyni.

41 F. Herbert, Bóg Imperator Diuny, dz. cyt. s. 269-271.
42 Dodać również można, że w mitologii greckiej Leto to imię jednej z tytanid, córki 

Kojosa, którego rzymskim odpowiednikiem był Polus (Paul – ojciec powieścio-
wego Leto).

43 F. Herbert, Bóg Imperator Diuny, dz. cyt. s. 281.
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„Czas apetytu” w przytoczonym wyżej fragmencie rozmowy Leto 
z Hwi Nori, gdzie uwidacznia się podwójne nawiązanie do Księgi Ro-
dzaju 11,1-9 (budowa Babel) i Rdz 41 (sen faraona objaśniony przez 
Józefa), to odraczający rozproszenie czas gromadzenia ludzkości i jej 
najcenniejszego surowca, melanżu. To czas przybierania i wzbierania 
witalności u progu nieskończonego wszechświata. „Żadnych nowych 
planet? Żadnych obcych?” – pyta z rozpaczą Duncan, z którego Leto 
uczynił sobie mimowolnego, „wskrzeszanego” niezliczoną ilość razy 
w „kadziach aksolotlowych” świadka Złotego Szlaku, apostoła, który 
nigdy jednak nie zaakceptuje swojej roli. Leto odpowiada:

– Och, rozrastamy się, ale się nie rozdzielamy. 
– Bo t y  trzymasz nas razem! 
– Nie wiem, czy potrafisz to zrozumieć, Duncan, ale jeśli istnieje jaka-

kolwiek granica, to, co leży poza tobą, nie może być ważniejsze od tego, 
co leży przed tobą44.

Złoty Szlak i Złoty Pokój, wraz z religią Złotego Eliksiru Życia, za-
pamiętany zostanie jako czas Tyrana niewinnej ludzkości, „drapież-
nika”, jak sam siebie określał, głodnego „[l]udzkości, która potrafi 
podejmować naprawdę długookresowe decyzje”45. Boski wymiar ab-
solutyzmu imperium Leto trzeba zapewne rozumieć w związku z jego 
pojęciem „absolutu tymczasowego”46, jedynego, za jaki pozwala być 
uznawanym przyszłym odbiorcom jego ukrytych Dzienników. W nich 
to komunikuje:

Tworzę obszar bez centrum, obszar, na którym nawet śmierć jest tyl-
ko analogią. Nie oczekuję rezultatów. Zezwalam jedynie, by obszar ten 
istniał – bez celów i pragnień, bez doskonałości czy nawet wizji osiąg-
nięć47.

44 Tamże, s. 310.
45 Tamże, s. 83.
46 Tamże, s. 459.
47 Tamże, s. 347.
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Zgodnie ze swoistym, kosmicznym potraktowaniem ekologii przez 
Franka Herberta, o czym wspominałem na początku artykułu, byłby 
to „absolut” ekologiczny. Scharakteryzować go można jako absolut 
osobowy, wykraczający wiedzą i zamysłem co do ekumeny (tu: cza-
soprzestrzeni zaludnionej i eksploatowanej) poza projektowany sub 
specie finis wszechświat, tymczasowo podtrzymujący wiarę w wiecz-
ność swego imperium i w brak nie tylko jakiejkolwiek anekumeny, ale 
jakiegokolwiek p o z a . Absolut ów, tymczasowo ukrywający swoją 
tymczasowość, aby ludzkości do czasu matkować, stanowi dla niej śro-
dowisko rozwoju, „obszar”, jak przeczytaliśmy, „bez centrum”, a więc 
bez granic. Tymczasowość takiego absolutu dopiero ma stać się tym-
czasową, stanowiąc punkt wyjścia inicjacji, jakiej przejścia wymaga tu 
byt zbiorowy – u Herberta bardzo mocno skontrastowany z postacia-
mi wybitnych jednostek – ludzkość. Niedwuznacznie przywodzące na 
myśl cywilizację starożytnego Egiptu absolutne imperium wywiedzio-
ne z wizji Leto, „Kościół będący też Państwem”48 – scalany stwórczym 
„bądź!” boga–imperatora i rozbrzmiewający okrzykiem „niech będzie!” 
wyznawców – to twór zaprojektowany jako samoznoszący się w lekcji 
udzielanej rodzajowi ludzkiemu. „Co eliminuję?” – pyta retorycznie 
Leto i odpowiada:

Mieszczańskie zauroczenie pokojowym kultywowaniem przeszłości. 
To siła wiążąca, która łączy ludzkość w podatną na ciosy jedność, mimo 
złudnego rozdzielenia parsekami przestrzeni. Jeśli ja mogę znaleźć roz-
proszone cząstki, inni też mogą. Gdy jesteście razem, możecie paść ofiarą 
powszechnej katastrofy i zostać wyniszczeni. Ukazuję wam więc strasz-
liwe niebezpieczeństwo ukryte w pełzającej, pozbawionej mierności pa-
sji, w ruchu bez ambicji i celu. Pokazuję wam, że może to spotkać całe 
cywilizacje. Daję wam eony życia, które osuwa się łagodnie ku śmierci, 
bez zamętu i poruszenia, nawet bez pytania: „Dlaczego?” Pokazuję wam 
fałszywe szczęście i cień katastrofy imieniem Leto, Bóg Imperator. Czy 
teraz poznacie prawdziwe szczęście?49

48 Tamże, s. 431.
49 Tamże, s. 453.
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Apokalipsa tu i teraz drogowskazem… W Herbertowskich naukach 
Leto – tyleż przywodzących na myśl ostatnie pisma Nietzschego, co 
inspirujących, a być może wyrażających, przewrotnie, polemikę z te-
zami Martina Heideggera o realizacji projektu autentyczności Dasein 
poprzez właściwe bycie ku śmierci – odebranie całej ludzkości „prawa 
uczestniczenia w historii”50 stanowi przygotowanie do operacji, mają-
cej na celu wygaszenie eschatologicznych oczekiwań i usunięcie po-
trzeby transcendencji, aby przywrócić ich głód. Tymczasową nagrodą, 
dającą zaspokojenie, jest tu „fałszywe szczęście” bycia ku śmierci, ła-
godnie się jej poddającego, szczęście spełnionego uczestnictwa w cu-
downym syzygium przeszłości i przyszłości. Ucząc o tym sposobie 
bycia, Leto chce zarazem pozostawić w samej historii utworzony ne-
gatyw ecce homo, pomnik katastrofy, do jakiej doprowadził, strzegący 
przed próbami powrotu do rajskiego ogrodu. 

Radosław Lis, mgr, doktorant w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu Religio-
znawstwa na Wydziale Filozoficznym UJ. Pisze rozprawę doktorską poświęconą 
myśli Henri Corbina oraz dyskusji z tezami Martina Heideggera dotyczącymi 
autentyczności bycia-ku-śmierci. W jego polu zainteresowań naukowych znaj-
dują się: hermeneutyka filozoficzna, problematyka czasu w filozofii i religio-
znawstwie, koncepcje psycho-kosmologiczne w mistyce, głównie muzułmań-
skiej, a także tematyka filozoficzno-religijna w literaturze pięknej.

50 Tamże, s. 431.
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Malta – megalityczne świątynie Ħaġar Qim (kompleks datowany na IV i III tysiąclecie 

p.n.e.). Fot. Izabella Sariusz-Skąpska.
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Izabella Sariusz-Skąpska

Oswajanie Inności

Laugh, oh strong of heart, at your enemy
Make fun of, weaken and attack the adversary.
despise him, crush him over the waters:
bring him down
over the sea, tie him, hang him

Tekst z fenickiego papirusu, 500 p.n.e, 
Muzeum Archeologiczne, La Valetta, Malta

Na maleńkim skrawku papirusu przetrwały słowa. Pierwszym 
odruchem zwiedzającego muzeum, gdzie przechowywany jest ten 
artefakt, może być wzruszenie – zachwyt nad cudownym trwaniem 
czegoś tak kruchego. Ale natychmiast pojawia się i  zdumienie – gdy 
z angielskojęzycznej transkrypcji widz poznaje treść przesłania sprzed 
ponad dwóch i  pół tysiąca lat. Z  otchłani czasu, trudnej do objęcia 
wyobraźnią, biją mocne słowa: przekleństwa, nienawiści, odrzucenia. 
Nadawca „depeszy” sprzed wieków w  nasyconych emocją zaklęciach 
życzy wrogowi tego, co najgorsze: mówi o poniżeniu i gwałcie, o po-
gardzie i chęci zadania mu cierpienia. Teraz zdumiony widz instynk-
townie odsuwa się od gablotki, bo czuje niesmak, jest zawiedziony, że 
tam, gdzie spodziewał się mądrości sprawdzonej przez próbę stuleci, 
widzi przekaz nienawiści, niemal taki sam, jakim codziennie zalewają 
nas współczesne media. 
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I wreszcie trzecia reakcja widza: próba zrozumienia. Jak to w  ży-
ciu bywa, najważniejsze informacje są podane „małym druczkiem”, 
a  znajdziemy je dopiero w  lakonicznym podpisie pod eksponatem. 
Otóż kawalątek papirusu przetrwał od czasów antyku, bo był bez-
piecznie schowany w  amulecie w kształcie boga Horusa. Amulet do-
piero współcześnie odnaleziono w grobowcu, w starożytnym mieście 
Rabat, znanym z  przekazów o  św. Pawle, który tutaj podobno trafi ł, 
gdy w drodze do Rzymu rozbił się jego statek. Kiedy tysiące lat temu 
feniccy kupcy dopływali na Maltę, to na łodziach z purpurowymi ża-
glami przywozili nie tylko towary, ale i swoje obyczaje, i swoją religię. 
Odcyfrowany tekst nie jest wezwaniem do zemsty na wrogu  – to są 
słowa świętego przekleństwa, które dotknąć ma każdego, kto zakłó-
ci spokój spoczywającego w grobie. Analogiczne teksty odnajdowano 
w egipskich nekropoliach, stąd posługując się tamtejszymi znaleziska-
mi, można uzupełnić braki w maltańskiej, poszarpanej wersji. Ale to 
nie jest potrzebne  – widzimy wystarczająco wiele i  tam, gdzie poja-
wiają się kropki, czujemy jakby powstrzymany oddech, słowa rwą się, 
umykają, a my jednak na przekór wyciągamy rękę ku nadawcy.

Nie integralność tekstu jest tutaj ważna. Okazuje się, że to my jeste-
śmy adresatami starożytnego przekazu: wszak przez szybę gapimy się 
na coś, czego nigdy nie powinny oglądać ludzkie oczy. W cenie biletu 
wstępu kupiliśmy swoisty dostęp do współudziału w świętokradztwie, 
bo przecież oglądając artefakty wydobyte przez archeologów, zgadza-
my się na dokonane przez nich naruszenie sacrum z  odległej epoki. 
Wszak odbyło się to w majestacie nauki. Usprawiedliwiamy się: minia-
turowy posążek starożytnego bóstwa jest dziś tylko eksponatem! Czy 
rzeczywiście? Czyżby poprzez wieki uleciała z niego świętość? 

Oglądam na nowo fotografi ę papirusu. To oczywiście tylko pamiąt-
ka, dziś przypominająca mi kolory i aromaty Malty, tamtejsze świąty-
nie megalityczne i te znacznie bliższe w czasie, monumentalne budowle 
La Valetty, imponującej siedziby zakonu joannitów, krzyżowców i uta-
lentowanych szpitalników. Ale oglądając kopię niezrozumiałych liter 
z  fenickiego amuletu, widzę przede wszystkim nieznanego nadawcę: 
z  jaką pieczołowitością przygotowywał miejsce na pochówek bliskiej 
mu osoby, jak zadbał o  szczegóły, przygotował piękny wizerunek 
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Horusa, wierząc, że fi gurynka bezpiecznie przechowa święte słowa, 
a  wdzięczny bóg zadba, że będą skuteczne. Wierzył, że zapisana na 
papirusie modlitwa przeprowadzi zmarłego w  zaświaty, a  ciało jego 
spocznie bezpiecznie, chronione przed świętokradcami. W  ułamku 
sekundy wydaje mi się, jak dobrze rozumiem tego człowieka: wpraw-
dzie żył w obrębie cywilizacji, której prawie nie znam, był wobec mnie 
daleki, Inny, ale to poczucie odmienności znika wobec potęgi jego 
wiary. To właśnie wiara okazała się silniejsza niż przemijanie. 

A może tylko tak mi się zdaje? Czy rzeczywiście możliwe jest
takie Spotkanie z  Innym, podanie sobie ręki ponad czasem, porozu-
miewawcze spojrzenie, pełen szacunku ukłon skierowany w jego stro-
nę, w  stronę bardzo dalekiego (dawnego) Ty, z  którym chcę dzielić 
żarliwe przekonanie, iż intymności wiary należy się szacunek, nawet 
tam, gdzie brakuje zrozumienia? 

*

Odmienność i swojość, inność i  to, co znane. Odwieczny dylemat, 
na który natykamy się w każdej epoce i kulturze. Pretekst do wybuchu 
wojen, w które wikłają się całe narody i oddalone od siebie kontynen-
ty, ale i źródło indywidualnej rozpaczy czy bezradności, kiedy dwóch/
dwoje najbliższych ludzi odnajduje między sobą mur, którego pokonać 
nie sposób. Napięcie między Ja i Innym to sedno wielu rozpraw fi lozo-
fi cznych i przedmiot zadumy mędrców. Przekraczanie granicy między 
przyjaciółmi, co zmieniają się we wrogów, i  między kochankami, co 
stają się nieprzyjaciółmi, to odwieczny, jakże świetny temat dla lite-
ratury, do napisania eposu albo farsy. Dumni z  pochodu cywilizacji 
i otoczeni zdobyczami postępu, ufni, że przyszłość jest nasza i zawsze 
świetlana, wierzący w mit globalizacji, naraz stajemy zdumieni wobec 
faktów najbardziej pierwotnych: wobec słów nienawiści i  wobec po-
czucia obcości, wobec zagrożenia, które dostrzegamy w Innym. 

Dwudziesty wiek totalitaryzmów przelicytował najgorsze proroctwa 
i przekroczył wiele barier, a na dodatek pozostawił otwartym pytanie, 
czy człowiek dopuścił się już wszystkich możliwych okrucieństw i be-
zeceństw. Jeśli przyjmiemy, że wiek XXI już się rozpoczął – to nie był 
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to dobry początek. Jeśli znakiem otwarcia nowego stulecia i zarazem 
nowego tysiąclecia miały być dymy nad ruinami World Trade Cen-
ter, a pierwszą emblematyczną datą „11 września”, to może oznaczać, 
że stojący obok i  czekający na nas w przyszłości Drugi jest (będzie?) 
przede wszystkim Inny. A może być i tak, że Inny jest (będzie) przede 
wszystkim Obcy. Gdzie szukać wyobrażeń potencjalnego Spotkania 
i skąd czerpać nadzieję, że naprzeciw nie stanie wróg?

Moja ukochana literatura stara się znaleźć język, aby opisać Inność, 
i chcę wierzyć, że te wysiłki podejmowane są przede wszystkim po to, 
aby Inność oswoić zanim stanie się Obcością, zanim przemieni się we 
Wrogość. Jak na razie, w wieku XXI, literatura radzi sobie z tematem 
Inności... dość słabo. Może w znalezieniu właściwego języka przeszka-
dza piszącym zgiełk polityki i  dramatyzm na co dzień dziejącej się 
historii? Ale cóż w  tym nowego? Wszak Petroniuszowi w  układaniu 
poematów nie przeszkodził obłąkany cesarz Neron, a Owidiusz pisał 
wbrew  – a  może nawet dzięki  – wygnaniu... Pomysłem na literacki 
dyskurs, najważniejszym, odwiecznym, jest zrozumienie tego, co nie-
zrozumiałe, opisanie tego, co niezwykłe, wytłumaczenie tego, co nowe, 
inne, fascynujące. Słuchacze eposów Homera gromadzili się wokół re-
cytujących i śpiewających aojdów, bo chcieli zrozumieć siebie i Innych. 
Cóż może być bardziej fascynującego od Innego? 

*

Wytłumaczyć Niezrozumiałe. Otwieram książkę i  znajduję mot-
to: „Gdzieś w  Afganistanie albo w  innym miejscu”. Odtąd, prawie 
bez tchu, bez przerwy, czytam. Pamiętam, że kiedyś kupiłam książkę 
tego samego autora i  już w drodze z księgarni przycupnęłam na ław-
ce na Plantach, aby przez parę minut tylko „kontrolnie” przerzucić 
kilkadziesiąt kartek opowieści – i tak już zostałam, nie mogąc zaprze-
stać lektury. To była powieść Ziemia i  popioły. Teraz, po raz któryś, 
oddaję się hipnotycznemu czytaniu książki zatytułowanej Kamień 
cierpliwości.

„Gdzieś w Afganistanie albo w innym miejscu”. Autorem jest Atiq 
Rahimi, Afgańczyk, uciekinier z jednej z afgańskich wojen. „Z jednej” – 
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bo przecież na przeciągu ostatnich blisko czterdziestu lat nazwę 
„Afganistan” odmieniamy przez wszystkie przypadki, niemal zawsze 
w kontekście teatru wojny. W tej powieści autor zaciera osobiste ślady, 
bo nie daty i  nie realia historyczne są najważniejsze. Kto jest adresa-
tem tekstu? Każdy, kto zechce słuchać i postara się zrozumieć. Jednak 
już otwierające motto ostrzega czytelnika przed pochopnymi sądami, 
wszak prawdopodobnie wkracza na ziemię nieznaną. 

Inność jest gdzieś – inne są kraje i całe kontynenty. Inny to miesz-
kaniec ziemi, co nie „nasza”: mówi niezrozumiałym językiem i  lubi 
inną kuchnię. Wydaje się, że wyznaczenie granic swojości–inności to 
odruch, co przychodzi nam z  łatwością. Czy rzeczywiście, aby wska-
zać Innego, wystarczy instynkt? 

Jeśli Inność ma mnie – czytelnika, widza, słuchacza, podróżnika – 
zainteresować, to musi się postarać: zanęcić krajobrazem, przyciągnąć 
zapachem egzotycznych roślin czy aromatem przypraw, może przeku-
pić jakąś oryginalną pamiątką przywiezioną z podróży i  tak potwier-
dzi prawdziwość tysięcy zdjęć, przechowywanych na coraz nowszych 
i coraz doskonalszych nośnikach. Czymże więc uwiedzie czytelnika to 
wezwanie: „Gdzieś w Afganistanie albo w innym miejscu”?

Inność. Atiq Rahimi nie decyduje się na tworzenie folderu dla tury-
stów. Pisze po francusku, ale adresat nie musi być Francuzem; pierw-
sze teksty, powstające już na wygnaniu (początkowo w Pakistanie, do-
piero potem w  Europie), pisane były po persku. Scena dramatu, na 
którą zaprasza się czytelnika z Zachodu, jest oszczędna: ograniczona 
do pokoju, zarysowanego w  kilku kreskach i  plamach koloru, gdzie 
za jedyne ozdoby służą powieszone na ścianie zdjęcie i handżar. Ten 
ostatni jest rekwizytem, jawnie kpiącym z  klasycznej zasady drama-
turgii Zachodu, zgodnie z którą jeśli w pierwszym akcie zawiśnie na 
scenie strzelba, to niechybnie po to, aby w  fi nale spektaklu  – wypa-
lić. Osoby dramatu Rahimiego pojawiają się tylko w  jednym pokoju: 
wszystko, co poza nim, ogranicza się do odgłosów dobiegających spo-
za okna lub wpisane jest w monolog bohaterki. Przez większość teks-
tu bohaterów jest dwoje: nieprzytomny, prawdopodobnie umierający 
mężczyzna i pielęgnująca go kobieta. On i ona. On – milczący świadek 
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jej monologu. Idealny słuchacz. Kamień cierpliwości. Do wyjaśnienia, 
co oznacza to tytułowe pojęcie, wrócę.

Gdyby nie motto, moglibyśmy umieścić świat przedstawiony gdzie-
kolwiek na mapie współczesnych wojen: to może być Afganistan czy 
Irak, Kurdystan lub Syria, Palestyna, może Liban. A  dlaczego nie 
Bałkany lat 1990.? Krym roku 2014 po bandyckiej aneksji przez Ro-
sję? Okolice „autonomicznego” Łuhańska na Ukrainie? Albo inaczej – 
dzięki przyzwoleniu, jakie zawiera motto, tak właśnie trzeba robić: 
wolno nam przenosić bohaterów w czasie i przestrzeni, bo przecież nie 
o konkretny czas i nie o wybraną przestrzeń tu chodzi. Czyżby taki 
był zamysł autora? Zachęca: szukaj Innego, gdzie tylko chcesz. W za-
sięgu ręki. Tuż obok. Tam go znajdziesz.

Póki co, jesteśmy „gdzieś w Afganistanie”. Nieznana kobieta pochy-
la się nad nieznanym mężczyzną. Co robi? Byłoby ciekawie dowiedzieć 
się czegoś więcej: o  barwach kraju za oknami czy o  tym, jak pach-
nie przygotowywany przez nią posiłek. Może jakiś rys historyczny? 
Widok z  okna na ciekawe budowle? Wypisana z  bedekera anegdota? 
Szczegół regionalnego ubrania bohaterki? Wystudiowana oszczędność 
opisu trochę drażni, boć przecież sensem tekstu, który ma człowieko-
wi Zachodu przybliżyć egzotyczną obcość, powinny być bogate dida-
skalia. A oto one: kobieta 

w (...) dłoni trzyma długi czarny różaniec. Przesuwa koraliki. W  mil-
czeniu. Powoli. W rytmie ruchów swych ramion. Albo raczej w rytmie 
oddechu mężczyzny. Jej ciało okrywa długa sukienka. Purpurowa. Przy 
mankietach i u dołu ozdobiona dyskretnymi motywami kłosów i kwiat-
ków pszenicy. Na wyciągnięcie ręki ma książkę, otwartą na wyklejce 
i ułożoną na aksamitnej poduszce. Koran.

Anonimowa kobieta po prostu... się modli. Każdą czynność wy-
konuje, „nie wypuszczając z  ręki różańca. Nie przestając przesuwać 
koralików”. To nie jest pacierz, na który można poświęcić co najwy-
żej kilka minut rano i  wieczorem. Modlitwa Afganki jest naturalna 
niczym oddech i  nieprzerwana jak oddychanie. Towarzyszy każdej 
czynności: kobieta nie może zatrzymać się ani przez chwilę, bo wtedy, 
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być może, ustałoby także życie – jej i  jej męża. Gest przesuwania pa-
ciorków różańca utrzymuje resztki porządku w domu, a determinacja 
w powtarzaniu świętych słów ma być silniejsza od tego, co dzieje się 
wokół, za oknami: 

W oddali, gdzieś w  mieście, wybucha bomba. Gwałtowna eksplozja 
niszczy być może kilka domów, parę marzeń. I zaraz odpowiedź. Wybu-
chy rozdzierają ciężką ciszę południa, przyprawiają o drżenie szyby, ale 
nie budzą dzieci. Unieruchamiają na chwilę – na tyle, ile trwa przesunię-
cie dwóch koralików – ramiona kobiety. Wkłada do kieszeni buteleczkę 
z  lekarstwem. „Al-Kahbar”  – szepce.  – „Al-Kahbar”  – powtarza przy 
każdym oddechu mężczyzny. I  przy każdym słowie przesuwa między 
palcami jeden koralik. 

Wiadomo, że czas wojny liczy się jakoś inaczej. Czas Innych (Ob-
cych?)  – tym bardziej. A czas modlitwy? Fascynuje mnie sposób, 
w  jaki modli się ta „inna” kobieta. Zastanawiam się, od kiedy w  ob-
rębie naszej cywilizacji przestaliśmy liczyć czas, jak nasi dziadkowie, 
pradziadkowie? Z codziennego języka polskiego wyparowała na przy-
kład piękna fraza: kiedyś mówiło się, że ktoś przyjdzie za „dwa–trzy 
pacierze”. Taki archaizm można znaleźć tylko w  literaturze, i  to od-
ległej już o dziesięciolecia. Nasz codzienny czas jest boleśnie świecki. 
Wpatrzeni w elektroniczne zegary, nie słyszymy, że w południe dzwo-
ny świątyń nawet w wielkich miastach nadal biją „na Anioł Pański”. 
Czy pamiętamy przepiękną frazę Godzinek, którą w swojej poezji tak 
wielbił ksiądz Twardowski? Czy to już tylko folklor?

Afgańska kobieta liczy czas nie wybuchami za oknem (kto by tam 
zwracał uwagę na bomby, nawet dzieci się nie budzą, nie płaczą...). 
Ona oddycha w  rytm modlitwy, odliczany na przesuwanych pacior-
kach, a ten rytm współbrzmi z oddechem nieprzytomnego mężczyzny. 
Mijają godziny i dni. Kolejny dzień to dla niej po prostu kolejne imię 
Boga, zapisane w  Księdze. Modlitwa jest naturalna, zwyczajna, ale 
w którymś momencie nie przynosi ukojenia i już nie wystarcza: „Od 
rana do wieczora recytuję bez przerwy imiona Boga, już nie mogę!”
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Pomiędzy święte słowa i gesty rytuału wciska się zniecierpliwienie 
i oczywiste zmęczenie. Setki, tysiące oddechów to tyleż zaklęć – próśb, 
aby Wszechmocny przebudził śpiącego. Kobieta modli się ku niebu, 
a kiedy to nie przynosi zmian, coraz częściej pochyla się nad chorym 
i do niego kieruje swoje błaganie: aby dał znak, że ją słyszy. Niech na 
chwilę wstrzyma oddech. Niech wreszcie coś się TU wydarzy. 

Mijają tygodnie jej czuwania, dlatego kobieta dobrze wie, ile mod-
litw–oddechów ma każda chwila. Tak rozpoznaje rytm swojego dnia, 
ale także czas otaczającego ją miasta: wie, przy którym oddechu–mod-
litwie pojawia się roznosiciel wody, a  ile trzeba obrócić pętli różańca 
do momentu, kiedy pod oknami przejedzie chłopiec na rowerze. Gdy 
idzie do apteki, liczy, że minął czas „potrzebny na odmówienie trzech 
różańców i  zrobienie dwustu dziewięćdziesięciu dwóch oddechów”. 
Modlitwa jest jedyną miarą czasu: „Nie dzielę już dni na godziny, a go-
dzin na minuty, a minut na sekundy... Mój dzień to dziewięćdziesiąt 
dziewięć pełnych pętli różańca”. Nawet porcje leku spadają z  worka 
kroplówki w rytmie paciorków... 

W tak przeżywany czas wdziera się odgłos eksplozji, tak samo 
naturalny, jak pytania właśnie zbudzonych dzieci. Według rytmu 
modlitwy pojawiają się też ludzie z zewnątrz: 

A gdy dotrę do siedemdziesiątej drugiej pętli, odwiedzi cię kretyn 
mułła i jak zwykle będzie miał do mnie pretensje, że – jak stwierdzi – nie 
zajmowałam się tobą, jak trzeba, nie przestrzegałam zaleceń, opuszcza-
łam modlitwy... Gdyby nie to, to byś wyzdrowiał! 

Wybuchy bomb. Odgłosy dalekich tragedii ludzi nieznanego mia-
sta. Wsłuchując się w  monolog afgańskiej kobiety, słyszymy coś jesz-
cze: gniew. Rytm różańca to nie wszystko. Posłuszna wyuczonemu 
nakazowi, kobieta odpowiada przecież na wołania na modlitwę, które 
docierają z pobliskiego meczetu. Kiedy kończy się rutynowy tekst, od-
mawiany w świątyni, kobieta czeka: może spodziewa się, że panujący 
nad świętym przekazem mułła doda jakieś słowa otuchy? Tej otuchy 
bardzo potrzeba miastu, udręczonemu wojną, ale przede wszystkim 
potrzebuje jej kobieta, która czuwa samotnie. I  rzeczywiście, zanim 



filozofiareligii.pl, 2016, nr 1 129

OSWAJANIE INNOŚCI

wierny podniesie się z  modlitewnego dywanika, ma usłyszeć hadis, 
czyli mądrościowe przesłanie na dany dzień. Jednak nie daje ono spo-
dziewanej radości ani nadziei: w  świętej księdze zapisano, że dzień 
dzisiejszy, wtorek, to 

dzień rozlewu krwi, bo właśnie we wtorek Ewa po raz pierwszy utraciła 
nieczystą krew, we wtorek jeden z synów Adama zabił swojego brata, we 
wtorek zabito Grzegorza, Zachariasza i  Jahję  – pokój z  nimi  – a  także 
czarowników Faraona, i jałówkę dzieci Izraela...

Atiq Rahimi nie komentuje hadisu, tymczasem wydaje się, że te 
święte słowa zawisły teraz nad nami, czytelnikami. Musimy im spro-
stać. Rozpoznajemy imiona patriarchów – to przecież nasze wspólne, 
biblijne dziedzictwo. A jednak uderza jakaś inność (obcość?): czy zasa-
dza się ona na poczuciu, że oto przemówił odległy w czasie, starotesta-
mentalny człowiek, dla którego Jahwe był Bogiem zemsty? Czy nie jest 
tak, że Stary Testament, ten gigantyczny epos o drodze człowieka do 
Boga i zarazem o wielokrotnym odwracaniu się od Stwórcy, tekst wpi-
sany w chrześcijańska liturgię, znamy i akceptujemy o  tyle, o  ile jest 
złagodzony językiem Ewangelii jako językiem Bożej miłości i  miło-
sierdzia? Gdzie wśród wizerunków biblijnego Stwórcy jest miejsce dla 
Boga islamu? Jak wyobrażamy sobie Jego muzułmańskiego wyznaw-
cę – poza publicystycznym wizerunkiem fundamentalisty, grożącego 
zachodniemu światu terrorem?

Bohaterka Kamienia cierpliwości nie zadaje takich pytań. Kiedy 
cichnie głos mułły, zwija modlitewny dywanik, rozgląda się po pustce 
pokoju, „w jej spojrzeniu pojawia się lęk”. I tyle. W ciszę domu wraca 
rytm oddechu mężczyzny i szmer modlitwy kobiety. Rutyna czynności 
pielęgnacyjnych przy chorym, krzątanina przy dzieciach, zdobywanie 
jedzenia dla nich i lekarstw dla niego – i nade wszystko powtarzalność 
świętych słów.

Którędy przebiega granica między tym, co oswojone, a tym, co inne? 
Wydaje się, że Atiq Rahimi co chwila stawia to pytanie, powoli rozwija-
jąc dramaturgię swojej opowieści. Z monologu bohaterki wyłania się za-
rys jej losów: pochodzi z rodziny pielęgnującej tradycję, zgodnie z którą 
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zawarła małżeństwo z woli innych. Odbył się ślub per procura z niezna-
nym mężczyzną, który jeszcze trzy lata gdzieś walczył o  jakąś wielką 
„sprawę”, zanim zjawił się w  domu i  poznał żonę. Potem było małżeń-
stwo, które mimo upływu lat nie zbliżyło ich, także dlatego, że więk-
szość czasu mąż spędzał na wojnie. Rodziły się dzieci. Otoczona rodziną 
męża, skazana na jeszcze jeden wymiar odmienności wśród swoich, żyła 
samotnie. Jedyna bliska kobiecie osoba to ciotka – z własnego wyboru 
poza nawiasem rodziny, kobieta inna, po swojemu wolna. Kiedyś, aby 
się wyzwolić, upozorowała własną śmierć... Teraz jest wyrzutkiem. Ale 
sama stanowi o sobie – a to w tym świecie bardzo, bardzo dużo. 

W monolog coraz silniej wdziera się gniew, a wraz z nim przesuwa 
się granica tego, co inne. Wystarczy kilka zdań i zmienia się mapa, po 
której się poruszamy: okazuje się, że domniemany bohater, umierający 
w  pustym pokoju, wcale nie jest ofi arą wojny, tylko został postrzelo-
ny podczas pijackiej burdy. Inni bojownicy „świętej sprawy” – jakiej? 
kobieta nie wie albo nie ma to dla niej żadnego znaczenia  – też nie 
są od niego lepsi, bo opuszczając miasto, zostawili dotychczasowego 
kompana, nie dbając ani o  jego los, ani o  jego najbliższych. Ze wsty-
dem porzuciła go własna rodzina, tak wcześniej dumna z  żołnierza. 
Rozsypały się w proch słowa o honorze. O bohaterstwie. 

Znowu wraca rytm oddechu i  rytm modlitwy. Kobieta boi się, że 
wybuch gniewu to pierwszy krok ku jej obłąkaniu, i dlatego wraca do 
tego, co zna najlepiej: paciorki różańca, lektura Koranu. To dzieje się 
„gdzieś w  Afganistanie albo w  innym miejscu”, a  ja czuję, jak bliska 
staje się dla mnie ta egzotyczna osoba: podziwiam naturalność jej pa-
cierza, skupienie nad świętym tekstem i sposób, w jaki traktuje Księgę. 
Zamykając Koran, zaznacza czytany fragment pawim piórem. Gdzieś 
w  tekście odnajdę wyjaśnienie, co oznacza dla kobiety ten rekwizyt, 
ale póki co wystarcza mi, że poczucie inności – tak początkowo natu-
ralne i  tak oczywiste – słabnie, aż wreszcie znika. To samo może się 
wydarzać za ścianą: gdzieś niedaleko każdego z nas jakiś Inny cierpi 
fi zyczny ból czy opuszczenie, przeżywa samotność i  doświadcza bez-
radności. Taka jest (ozdrowieńcza?) płaszczyzna Spotkania – to wspól-
nota przeżyć Ja i Ty, bliskość doświadczenia i powtarzalność naszych 
losów. Inność nie kryje się ani w  języku, w  jakim modli się kobieta, 
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ani w egzotycznym alfabecie, jakim zapisana jest jej święta Księga. In-
ność to rodzaj naszego wyboru, kiedy odwracamy się od Drugiego. 

Osamotniona, porzucona kobieta sama widzi wyraźnie granicę 
między swoim i Innym – który staje się Obcym – „oni” to niedawni 
towarzysze broni jej męża, o których pyta go: „Gdzie się podziali twoi 
bracia, tacy z  ciebie dumni, gdy walczyłeś przeciwko ich wrogom?” 
Dla niej Inny nie jest daleki wróg, bo tak naprawdę ona nie wie, kim 
jest te wróg. Widziani z domu, spomiędzy codziennej krzątaniny przy 
posiłkach i przy dzieciach, Inni (Obcy?) są mężowie i ojcowie, co wal-
czą z jakąś abstrakcją, gdzieś, z czymś niewidzialnym i nie do końca 
zrozumiałym. Słowa o  sprawie i  o honorze nic nie znaczą, bo z  per-
spektywy bohaterki tak naprawdę wymierzone są nie we wroga, ale 
w najbliższych. Cenę cierpienia opuszczonych zapłaci kobieta i płacą 
jej dzieci; dlatego, pochylając się nad nieświadomym, pyta w gniewie: 
„Chociaż przez chwilę pomyślałeś o nas, gdy zarzucałeś na ramię tego 
kurewskiego kałasznikowa? Ty...” 

Scenerią książki Rahimiego jest zapewne Kabul, rodzinne miasto au-
tora, skąd uciekał w 1986 roku. Ale to równie prawdopodobnie mógłby 
być Bejrut albo dzisiejszy Damaszek, Aleppo czy Bagdad. Ale także Bel-
fast z czasów nie tak odległych bratobójczych walk między wyznawcami 
Boga – Tego samego, tyle że opisanego przez inne wyznania i czczonego 
w  innej liturgii. Albo jakieś inne miasto innego kraju, gdzie swój pa-
skudny łeb podnosi hydra nacjonalizmu czy potwór demagogii zaraża 
ludzi jadem. To może być każdy kraj, gdzie z miejskich placów albo wież 
świątyń rozlega się nawoływanie o walkę z Innym. Idea świętej wojny to 
nie tylko obcy cywilizacji Zachodu dżihad. Jakże niedawno przez euro-
pejskie stolice maszerowała armia, co na swoich klamrach dumnie no-
siła słowa „Gott mit uns”. A nowotestamentalne wezwanie do solidarnej 
pomocy i wspólnej pracy „Kto nie pracuje, niech nie je”, zostało przez 
stalinowski komunizm użyte jako cyniczne usprawiedliwienie niewy-
obrażalnego terroru i głodu, który zabił miliony. Przykłady podobnego 
wynaturzonego użycia religii wypełniłyby biblioteki...

Kim jest Inny? Tu staje się nim mułła: gdy przychodzi w  odwie-
dziny, ma dla kobiety tylko słowa nagany, bo przecież jeśli chory mąż 
nie odzyskuje świadomości, to z pewnością winna jest jej niestaranna 
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modlitwa. Ten sam mułła zaprzestaje wizyt, kiedy walki docierają co-
raz bliżej. Kobieta przyjmuje to z wyraźną ulgą, a z pogardą komentu-
je poczynania mułły: „Boi się zbłąkanych kul. Jest równie tchórzliwy 
jak twoi bracia”. 

Czuwając przy umierającym, kobieta modli się, aby odzyskał świa-
domość, ale jednocześnie boi się tego przebudzenia: oto gdzieś w  po-
bliżu, pewnie z meczetu odzywa się głos mułły, co wzywa na modlitwę. 
Kiedyś mułła był życzliwy ludziom, potrafi ł z nimi rozmawiać, nawet 
żartował. Odkąd jednak obowiązuje nowe prawo, nawet mułła się boi. 
Pewnie dlatego, z  tego strachu, także wygłaszane przez niego święte 
słowa są inne. Nastała środa, więc potrzebny jest nowy hadis na nowy 
dzień. Zgodnie z zapisem przesłania Proroka w środę „nie należy prak-
tykować rozlewu krwi, ani dawać, ani przyjmować”. Jednak dosłow-
ne traktowanie świętej Księgi nie zawsze jest cnotą, a  mułła wie, że 
nie tego oczekują otaczający go wierni. Każdej ortodoksji towarzyszyć 
może jakieś „ale” – dodają je ludzie niezdolni do wypełnienia woli Boga 
i  chętni do własnej interpretacji Jego słów. I  tak czyni mułła, cytując 
maksymę „odwołującą” słowa Proroka, bo przecież trwa dżihad, a pod-
czas świętej wojny ludziom potrzebne jest inne prawo: „Dziś wasz brat, 
czcigodny Wódz, daje wam broń, abyście mogli bronić swego honoru, 
swej krwi, swego plemienia!” Odpowiedzią są krzyki zgromadzonych, 
którzy w uniesieniu skandują imię Boga. Tego im było trzeba, bo waż-
na jest aktualna wykładnia świętego przekazu: trzeba wskazać Innego 
i skierować przeciwko niemu mocne słowa. Te słowa zagrzeją do walki 
i może nawet sprawią, że ocknie się umierający wojownik.

Właśnie takiego „przebudzenia” najbardziej obawia się czuwająca. Sły-
sząc zawołanie, mąż wstanie. Znowu sięgnie po broń. Znowu odejdzie, 
niepomny na los osamotnionej, pozbawionej obrony rodziny. Przebudzi 
się w nim Inny, co tyle lat żył obok niej. Tak już przecież było: „Walczyłeś 
w imię wolności, w imię Allacha! To wszystko usprawiedliwiało”.

*

Miasto ożywa. Coraz bliższe są strzały. Krzyki. Łuny i dym. Jako 
czytelnicy tkwimy wraz z  bohaterami w  pudełkowej przestrzeni 
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pokoju i nie widzimy scen dramatu rozgrywającego się „poza”: coś się 
pali, po eksplozjach coś dymi, z  chwili na chwilę pobliski ogród sta-
je się martwy. „Gdy eksplozje ustają – może skończyła się amunicja – 
czołg odjeżdża. Gęsta, zadymiona cisza wraca i ogarnia wszystko na 
długi czas”. Świat zewnętrzny jest niewidoczny i odbieramy go jakby 
z  drugiej ręki, stąd wydaje się mało realny. Składa się tylko z  odgło-
sów: czasem są one mocne, groźne – gdy słychać strzały, wybuchy, stu-
kot butów „tych, co mają broń”: „Wszyscy się kryją. Milkną. I czekają”. 
Czasem głosy są tuż-tuż – niespodziewanie rozlega się śpiew sąsiadki 
lub jej kaszel; ten kaszel brzmi w  uszach kobiety niczym salwa, jest 
znany, oswojony, może przez to bardziej rzeczywisty? „Stara kobieta 
kaszle i  ciągle jeszcze nuci. Nie jest ani daleko, ani blisko. Może być 
tylko pośród szczątków muru”. 

Czasem jedynym dźwiękiem jest szelest owadzich skrzydeł, czasem 
jedynym znakiem życia jest ruch pająka na ścianie.

Wróćmy do przyzwyczajeń i oczekiwań czytelnika z Zachodu. Jeśli 
sceną zdarzeń jest wojna, to można by się spodziewać, że autor stanie 
po którejś ze stron i jasno pokaże nam, że tutaj są jacyś Swoi, a tam – 
Inni (Obcy?). My i Oni. Tymczasem – powtórzmy – Atiq Rahimi zu-
pełnie inaczej rysuje granice swojości/inności. Nie wiadomo – czy to 
ważne? – kto atakuje miasto i kto stoi po której stronie. Najdobitniej 
ilustruje to epizod, kiedy w domu zjawiają się jacyś żołnierze. Czy wraz 
z  nimi przez miasto przesuwa się pierwsza linia jakiegoś frontu, czy 
może to są maruderzy, co wietrzą łup na opuszczonych tyłach? Przy-
bysze przetrząsają dom, bezceremonialnie tarmoszą nieprzytomnego, 
ściągają z  jego ręki obrączkę i  zegarek, szukają kobiet. Nie wiadomo, 
na co jeszcze są gotowi, ale nagle powstrzymuje ich widok Koranu, co 
dowodzi, że ograbiany, chory człowiek jest „dobrym muzułmaninem”. 
To studzi zapał żołdaków, zatrzymują się, choć czują się zawiedzeni 
i nienasyceni, widać, że nie tego oczekiwali: „Po coś chyba zbombar-
dowaliśmy tę dzielnicę, nie?!” Odchodzą, kradnąc także Koran. 

Tego się spodziewaliśmy: nawet jeśli nie wiemy, kim są Inni, to już 
wiadomo, którędy przebiega granica swojości i  inności. „Nasi” bo-
haterowie są tu, w  pokoju, a  tam, za oknem, za zasłoną, za murem 
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okalającym ogród schronili się „oni”  – wrogowie. Wojna jest coraz 
bliżej i możemy się spodziewać, że takich „wizyt” będzie więcej. 

Słońce zachodzi.
Broń się budzi.
Tej nocy znów rujnują. 
Tej nocy znów zabijają. 
Ranek.
Pada. 
Deszcz pada na miasto i ruiny.
Deszcz pada na ciała i rany. 

Czy rzeczywiście osiągnęliśmy właściwą granicę pomiędzy tym, 
co swoje, a tym, co inne? Między Ja a Innym? 

Atiq Rahimi widzi to inaczej. Dzieją się straszne rzeczy, a dla auto-
ra najstraszniejszy – i o wiele ważniejszy – jest monolog kobiety. Ona 
mówi już nie tylko dlatego, że spodziewa się przebudzić chorego. Jej 
nadzieja ma odmienne źródło: oto kiedyś umierający teść opowiedział 
jej o  kamieniu cierpliwości  – syngué sabour. To w  mitologii islamu 
święty, rzec by można, magiczny przedmiot, który cierpliwie przyjmu-
je wszelki ludzki ból i nieszczęścia. Taki kamień słucha zwierzeń, aż 
wreszcie, nasycony bólem, wybucha i w taki sposób uwalnia (zbawia?) 
człowieka od złego. Oczywiście, ta przypowieść jest zakorzeniona 
w  sacrum: bo najświętszym kamieniem cierpliwości jest czarny głaz 
w Kaabie. Można sięgnąć jeszcze dawniej:

W raju na tym kamieniu siedział Adam... ale gdy Bóg wygnał Adama 
i Ewę na ziemię, kazał znieść także ten kamień, aby dzieci Adama mo-
gły zwierzać mu się ze swej rozpaczy i cierpienia... I ten właśnie kamień 
archanioł Gabriel ofi arował Hagar i jej synowi Izmaelowi jako poduszkę, 
gdy Abraham wygnał swą służącą z dzieckiem na pustynię... tak, to jest 
kamień dla wszystkich nieszczęśników na ziemi.

Wojna podeszła pod dom, tej nocy zginęli sąsiedzi, a ci, co ocaleli, 
właśnie urządzają im pogrzeb – w ich własnym ogrodzie. Słychać, jak 
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mułła odmawia modlitwę za zmarłych. Przelała się czara cierpienia. 
Udręczona kobieta mówi, wierząc, że jej kamieniem cierpliwości jest 
pogrążony w nieświadomości mąż. Tylko jemu może powierzyć sekre-
ty, o których nie wiedział dotąd nikt. Kobieta mówi o swojej rodzinie 
i  rodzinie męża, wraca myślami do młodości, opowiada o przemocy 
na co dzień, o  latach małżeństwa, o doświadczanych przez nią okru-
chach samotności i upokorzeniach. 

To trudna opowieść o  prawdziwych wymiarach inności, kiedy 
w perspektywy judeochrześcijańskiej Europy spoglądamy na świat is-
lamu. Tego się spodziewałam po opisie świata, gdzie inna jest obycza-
jowość i inne powinności rodzinne, nie do końca znane i zrozumiałe 
dla mnie role, jakie odgrywają ona i  on. Jednak wiem, że Czytelnik 
(Europejczyk? człowiek Zachodu? każdy?) powinien być uważny, aby 
pochopnie nie ferować wyroków. W dodatku bohaterka, która wygła-
sza dramatyczną spowiedź przed ludzkim kamieniem cierpliwości, nie 
zawsze ułatwia nam zrozumienie. Tam, gdzie chcielibyśmy widzieć ją 
jako ofi arę przemocy, ona mówi: „jestem potworem”. Tam, gdzie razi 
odmienność obyczajowości, gdy nie rozumiemy podejmowanych decy-
zji i sensu dokonywanych przez nią wyborów, ona mówi: „opętał mnie 
demon”. Prześladowana – czuje się winna. Upokarzana przez najbliż-
szych  – sama temu upokorzeniu ulega. Czytelnik  – jeśli przychodzi 
spoza tego kręgu kulturowego czy religijnego  – może się w  takich
ocenach pogubić. 

Spowiedź przed kamieniem cierpliwości jest trudna do uniesie-
nia. Padają straszne wspomnienia z  przeszłości kobiety, a  tuż obok, 
w mieście i w samym pokoju dzieją się straszne rzeczy. Powtarzam: na 
początku lektury wydaje się, że nie ma nic straszniejszego niż wojna, 
z  jej opisami cierpienia i gwałtu – a  tymczasem afgański pisarz trak-
tuje wojenne realia tylko jako rodzaj dekoracji, na tle której pokazuje 
osadzone w scenie pokoju dramaty jeszcze trudniejsze do obejrzenia 
i  przeżycia. Kobietę prześladują obrazy z  rodzinnego domu, gdzie 
wszyscy cierpieli brutalność ojca, który w świecie na zewnątrz uchodził 
za delikatnego hodowcę przepiórek. Potem były nieustanne upokorze-
nia w domu męża, pod okiem teściowej. Potem... Kobieta mówi przez 
zaciśnięte gardło, bo nie nauczono jej, jak przełamywać intymność, 
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skrywaną dotąd przed wszystkimi, co powinni być najbliżsi. Takie 
samo ściśnięte gardło ma narrator (autor?), z  wyraźnym trudem no-
tujący tę osobliwą spowiedź. Jak powinien zareagować czytelnik? Jaką 
rolę przewidział dla nas autor?

Atiq Rahimi–pisarz nie dostarcza portretu kobiety, jakby wierny 
muzułmańskiemu zakazowi tworzenia wizerunków istot żywych. Mo-
żemy sobie tylko wyobrazić bohaterkę, która w  zaciszu domu, przy 
mężu, jest całkowicie odsłonięta  – ale my, paradoksalnie, nadal nie 
widzimy jej twarzy. I  znowu, nie jest ważny ubiór czy rysy twarzy  – 
tutaj porażające jest obnażenie cierpienia, ogrom bólu, który kobiecie 
przyszło i przychodzi znosić. Szokujące są jej wyznania, kiedy opada 
zasłona wstydu i bohaterka decyduje się powiedzieć wszystko swojemu 
syngué sabour. 

Jeśli gdzieś pojawia się moment ulgi, to dzieje się tak, kiedy kobie-
ta sięga do źródeł tożsamości i usiłuje z zapamiętanych przypowieści 
koranicznych, z  niegdysiejszych nauk babki czy z  opowiadań teścia 
odbudować coś swojego i znaleźć w tym ukojenie. Przypomina sobie 
taką triadę: nauczono ją, że w  życiu najważniejsze są „miłość włas-
na, ojcowskie prawo, matczyna moralność” – a  tylko ten, kto się ich 
wyrzeknie, uchroni się od nieszczęścia. Skąd to wie i jak rozumieć tę 
paradoksalną, pozornie wewnętrznie sprzeczną naukę? 

Tu potrzebna jest mądrościowa opowieść. Byli sobie król i  królo-
wa. Królowi przepowiedziano, że jego córka sprowadzi na cały ród 
hańbę, dlatego kiedy w królewskiej rodzinie pojawiały się córki (a tyl-
ko dziewczynki się rodziły), były natychmiast mordowane na pole-
cenie monarchy. Kiedy kat miał zgładzić trzecie niemowlę, usłyszał 
głos dziecka: jeśli daruje dziewczynce życie i ucieknie z królową, sam 
zostanie władcą odległego królestwa, szczęśliwym mężem wdzięcznej 
matki i  przybranym ojcem pięknej córki. I  tak się stało. Zdradzony 
i opuszczony król latami podbijał kolejne państwa, szukając uciekinie-
rów–zdrajców. Wreszcie na jego drodze pojawił się maleńki, acz wa-
leczny kraj, rządzony przez nieustraszoną królową, która nie chciała 
żadnych pertraktacji, a że była dobra i sprawiedliwa, poddani woleliby 
raczej zginąć w obronie władczyni i jej córki, niż się poddać najeźdźcy. 
Nie wiadomo, ile krwi by się polało, gdyby nie królewna, która uciekła 
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nocą do obozu uzurpatora. Ciąg dalszy, jak to w  przypowieści: król 
nie rozpoznaje w pięknej dziewczynie własnej córki, ona zaś nie wie 
ani o  swoim pochodzeniu, ani o przepowiedni. Sekret spełnionej tej 
nocy kazirodczej miłości poznaje królowa, gdy królewna wraca na za-
mek, przekonana, że uratowała kraj od zagłady. Nad dalekim krajem 
zawisa spełnione fatum.

Nie wiadomo, co stało się ze członkami królewskiego rodu, bo ta 
historia nie ma zakończenia. Bohaterka, słuchając opowieści swojej 
babki, bezskutecznie dopytuje się, czy jest możliwe jakieś szczęśliwe 
rozwikłanie tak splątanych losów. Babka zaś sięga do morałów baś-
niowych: zakończenie przepadło gdzieś w  czasie, a  kto je odnajdzie, 
„będzie mieć życie wolne od wszelkiego nieszczęścia”. Jednak – to waż-
ny warunek  – rozwiązanie jest tajemnicą, a  gdy się je pozna, trzeba 
zachować je dla siebie. Ktoś inny, któremu z kolei nasza bohaterka „za-
dała” baśniową zagadkę, odpowie: możliwe jest szczęśliwe zakończe-
nie, ale „pod warunkiem, że zostanie złożona ofi ara i  wyrzekniemy 
się trzech rzeczy: miłości własnej [to kazirodcza miłość córki do ojca], 
ojcowskiego prawa [aby się zemścić na zdrajcach] i matczynej moral-
ności [by za wszelką cenę ochronić córkę]”. Czy to możliwe? „Trzeba 
próbować”, pada lakoniczna odpowiedź.

Niezwykła spowiedź kobiety, pochylonej nad ludzkim kamieniem 
cierpliwości, to właśnie taka ofi ara. Kto inny mógłby przyjąć jej wy-
znania? Mądry hakim, który już kiedyś jej pomógł? Mułła, który 
z pobliskiego meczetu wzywa na modlitwę, przekazuje hadis na każdy 
dzień, a gdy trzeba – modli się nad świeżymi grobami ofi ar wojny? Po-
grążona w strasznych wspomnieniach kobieta boi się, że traci rozum, 
że opętał ją demon: 

Nie poszłam zwierzać się mądremu hakimowi ani mulle. Ciotka mi 
zabroniła. Twierdzi, że nie jestem ani szalona, ani opętana. Że nie miesz-
ka we mnie żaden demon. Że wszystko, co mówię i co robię, dyktuje mi 
głos z góry, to on mnie prowadzi. Ten głos, który wydobywa się z mojego 
gardła, był przez tysiące lat uwięziony. 

Dzięki tym słowom bohaterka decyduje się mówić dalej...
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*

Opowiadam historię ludzkiego kamienia cierpliwości, ale nie mam 
zamiaru streścić jej do końca. Kto ma dość siły, aby wysłuchać spowie-
dzi afgańskiej kobiety, niech to zrobi. „Kamień cierpliwości” – syngué 
sabour – przyjął tragiczne wyznania. Idąc ich śladem, Atiq Rahimi nie 
cofnął się przed straszliwym zakończeniem: zarówno monologu boha-
terki, jak i całej historii. Opowieści arabskich nocy nie zawsze muszą 
kończyć się szczęśliwie, niczym w baśniach Szeherezady, która dzięki 
swemu kunsztowi bajarki ocaliła życie i  pokonała króla, a  właściwie 
uleczyła jego lęki wobec Innego, bo to właśnie lęk wcześniej pchał 
władcę do zbrodni. 

W tradycyjnym dramacie w ostatnim akcie powinna wypalić strzelba, 
która od pierwszej sceny wisi na ścianie mieszczańskiego saloniku. 
Cierpliwy czytelnik Kamienia cierpliwości dowie się, dlaczego na 
ścianie pokoju usytuowanego „gdzieś w  Afganistanie albo w  innym 
miejscu” był powieszony handżar. 

Czy ludzki kamień, obciążony grzechami, wybuchł? Czy dokonało 
się oczyszczenie z nieszczęść i wyzwolenie z cierpienia? Czy udało się – 
powiedzmy to inaczej – Zmartwychwstanie?

Na koniec zapada cisza. A my zostajemy w niej i trwamy w poczu-
ciu, że oswajanie inności i spotkanie z Innym to najtrudniejsza rzecz 
na świecie. 

POSTSCRIPTUM

Kamień cierpliwości (tytuł oryginału francuskiego: Syngué sabour. 
Pierre de patience, polskie tłumaczenie: Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2009) zdobył Nagrodę Goncourtów w roku 2008. W Europie 
inaczej wtedy jeszcze myśleliśmy o  islamie, inaczej niż dziś decydo-
waliśmy o uchodźcach, inaczej widzieliśmy siebie wobec tych Innych, 
przybywających z Azji czy Afryki i – jak niegdyś, w latach 1980. sam  
autor – starających się o europejski azyl. 
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Sam Atiq Rahimi, człowiek wielu talentów i twórca używający wie-
lu mediów, kilka lat po wydaniu książki, już w  innej rzeczywistości 
politycznej „przetłumaczył” własne słowa na obrazy. Tak powstał fi lm, 
który od roku 2012 przeszedł długą drogę festiwali i  nagród, a  na 
co dzień pędzi cichy żywot chociażby wśród internetowego zgiełku 
i można go tam z łatwością odnaleźć i obejrzeć. Z kadrów patrzy nam 
w oczy niezwykle piękna kobieta, w fi lmie nie tylko przez okno widać 
Kabul ogarnięty walkami, razem z kamerą wychodzimy na ulice lub 
patrzymy na miasto z lotu ptaka. 

Obraz jest zawsze jakąś kapitulacją wobec słowa, ale jeśli ma siłę 
docierania dalej  – niechaj rusza w  drogę. A  my  – czytelnicy, widzo-
wie – dzięki obrazom i słowom trafi my do świata, gdzie ludzie

Przez pewien czas strzelają.
Przez pewien czas się modlą.
Przez pewien czas siedzą cicho. 

Izabella Sariusz-Skąpska, dr, absolwentka filologii polskiej UJ, redaktorka 
książek naukowych. Wykładowca na Wydziale Filozofii UPJPII. Autorka synte-
zy Polscy świadkowie GUŁagu. Literatura łagrowa 1939–1989. Publikowała m.in. 
w „Tygodniku Powszechnym”, „W drodze”, „Kresach”, „Przeglądzie Politycz-
nym”, „Znaku”. Prezes zarządu Federacji Rodzin Katyńskich, współtworzyła 
nową ekspozycję Muzeum Katyńskiego.
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Malta – megalityczne świątynie Ħaġar Qim (kompleks datowany 

na IV i III tysiąclecie p.n.e.). Fot. Izabella Sariusz-Skąpska. 
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Diabeł Zbigniewa Herberta albo rzecz 
o obecności zła

WSTĘPNE ROZPOZNANIA

Amerykański myśliciel Allan Bloom, w głośnej pracy zatytułowanej 
Umysł zamknięty, wyraził pogląd, iż filozoficznie nośne mogą być tak-
że utwory stricte literackie. „Wieczne pytania ludzkości”1 rozważają 
nie tylko autorzy filozoficznych traktatów, lecz również wielcy pisarze. 
Sam Allan Bloom pokazał, że tak jest, dokonując wielce interesującej 
interpretacji kilku dramatów Shakespeare’a2. I mnie ten pogląd ame-
rykańskiego profesora wydaje się prawdziwy. 

Za filozoficznie ważnego poetę należy uznać Zbigniewa Herberta. 
I to nie tylko dlatego, że z dużym zaangażowaniem studiował filozofię 
pod kierunkiem Henryka Elzenberga, ale również dlatego, że utwory 
Herberta, mimo nieakademickiego charakteru, są bogate w filozoficz-
ne treści. Herbert sam też niejednokrotnie wyznawał, że wielce go zaj-
mują filozoficznie doniosłe zagadnienia, takie jak na przykład: istnie-
nie świata, natura Boga czy też problem zła3. Filozoficzną nośność jego 

1 A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiod-
ło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przeł. T. Bieroń, Poznań 
1996, s. 19.

2 A. Bloom, Szekspir i polityka, przeł. Z. Janowski, Kraków 1995.
3 Mówił o tym na przykład w wywiadzie telewizyjnym udzielonym Kamili 

Drec kiej i Krzysztofowi Turowskiemu w 1994 roku (Spotkanie ze Zbigniewem 
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twórczości zauważyli też filozofowie. Świadectwem tego jest wydany 
w roku 2010 tom tekstów Słowa kiełkujące z rzeczy4. Choć zauważyć 
też należy, iż pierwszym, który zaczął o tym pisać, nie był filozof, lecz 
tłumacz, Karl Dedecius5.

W tym artykule chcę przyjrzeć się temu, jak Herbert widział za-
gadnienie zła. Chcę zbadać, czym i jak jest (jeśli rzeczywiście jest) zło 
według Zbigniewa Herberta. Poeta oczywiście nie pisał traktatów ani 
rozpraw filozoficznych. Jednak w wielu jego wierszach i esejach można 
znaleźć myśli starające się dotknąć i naświetlić tajemnicę zła. I to na 
ich podstawie będę się starał zrekonstruować jego koncepcję zła. 

FIGURA DIABŁA

Dlaczego tego kosmatego, śmierdzącego siarką, czarnego potwora 
wybrałem na „bohatera” moich rozważań? 

Wiele myśli, intuicji i obrazów Zbigniewa Herberta wydaje się nieść 
bardzo głębokie sensy. Treści, jakie możemy odnaleźć w jego krótkich, 
zwartych i jednocześnie bogatych w głębokie znaczenia wierszach, wy-
dają się przebijać przez warstwy codzienności, oczywistości, jałowego 
blichtru. Sięgają one do tego, co najważniejsze, do tego, co kryje się 
u podstaw. Można powiedzieć, że refleksja poetycka ma u Herberta 
niejednokrotnie charakter metafizycznych dociekań. Metafizykę rozu-
miem tu jako sięganie i opisywanie tego, co stanowi fundament rze-
czywistości. Herbertopisanie może być, moim zdaniem, traktowane 
także jako poszukiwanie najbardziej podstawowej „struktury” tego, co 
jest, i tego, jak jest. 

Herbertem, Polska 1994).
4 J. Ruszar (red.), Słowa kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbig-

niewa Herberta, Kraków 2010.
5 K. Dedecius, Anbau der Philosophie. Zbigniew Herbert auf der Suche nach Selbstge-

wissheit, w: K. Dedecius, Polnische Profile, Frankfurt am Main 1975. Tekst ten po 
polsku ukazał się dopiero w 1981 roku. Zob. K. Dedecius, Uprawa filozofii. Zbigniew 
Herbert w poszukiwaniu tożsamości, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 1, s. 211-252.



filozofiareligii.pl, 2016, nr 1 145

DIABEŁ ZBIGNIEWA HERBERTA ALBO RZECZ O OBECNOŚCI ZŁA

Zło „jest”, według Leszka Kołakowskiego, ważnym „elementem” 
świata, w którym przyszło nam żyć. Sądzę, że właśnie pojawiającą się 
w poezji Herberta postać diabła można uznać za symbol zła źródło-
wego. Samego diabła trudno dostrzec w sposób bezpośredni, ale to, 
że jest i działa, poznać można po zniszczeniach, jakie pozostawia po 
swojej aktywnej obecności. 

Ale może po kolei...

Diabeł to ważny element średniowiecznej wizji świata. 
Epoka ta żywiła, dziedziczone jeszcze od starożytności, przekonanie, 

iż świat stanowi rozumną całość6, w której wszystko ma swoje miejsce, 
zależne od roli, jaką pełni w całości. Pogląd ten nie był wnioskiem 
wypływającym z jakiegoś empirycznego badania, lecz przekonaniem 
ogólnie podzielanym i popartym starotestamentowymi tekstami. Dla 
każdego chrześcijanina żyjącego w dobie średniowiecza oczywiste 
było, że przez świat prześwieca Boża mądrość i dobroć. 

Przekonania te belgijski teolog, Norbert Max Wildiers, streszcza 
w następujący sposób: 

Geocentryczna struktura wszechświata jest dla nich [tj. ludzi śred-
niowiecza – ZD] tak oczywista, że nie uznają nawet za konieczne przy-
taczanie jakichkolwiek argumentów. Każdy wie, że naszą ziemię otacza 
siedem sfer, na których rozmieszczone są planety, że planety wywiera-
ją wpływ na narodziny, śmierć i na wsz  ystkie zjawiska w sublunarnym 
świecie, że ziemia stoi bez ruchu w centrum kosmosu, że ponad sferami 
planetarnymi znajduje się jeszcze wyższa sfera lub raczej trzy sfery, z któ-
rych w najniższej umieszczone są nieruchome gwiazdy, że cały kosmos 
jest doskonale okrągły, że planety poruszają się po orbitach kołowych, że 
makrokosmos i mikrokosmos doskonale współbrzmią ze sobą i zbudo-
wane są według jednego i tego samego planu, że istnieją cztery żywioły: 

6 Do takiej wizji porządku kosmicznego odnosi się z pewnością obraz „srebrnego 
larum gwiazd” i „mówiącego do człowieka nieba” (Do Marka Aurelego). Intere-
sujące są też uwagi o tym wierszu w korespondencji z Henrykiem Elzenbergiem 
(Zbigniew Herbert – Henryk Elzenberg. Korespondencja, Warszawa 2002, s. 18-24 
i 52-55).
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ziemia, woda, powietrze, ogień, że każdy z nich dąży do właściwego 
miejsca, że, jednym słowem, cały kosmos został w doskonały sposób 
uporządkowany przez Stwórcę...7 

W średniowiecznej wizji rzeczywistości porządek kosmiczny i nad-
naturalny przenikają się. Badając świat, można było dojść do wiary 
(taka na przykład była propozycja św. Tomasza z Akwinu). A wycho-
dząc od wiary, można było postrzegać świat jako dzieło Bożego rozu-
mu. Bóg dał człowiekowi dwie księgi: księgę natury i księgę objawioną 
– Pismo Święte. Ówcześnie żyjący ludzie byli przekonani, że porządek 
świata i porządek zbawienia wzajemnie się potwierdzają i wzmacnia-
ją. Uważali, że natura i łaska mają ten sam cel – zbawienie człowieka. 
Na przekonaniu o takiej strukturze świata wyrastała średniowieczna 
symbolika, pomieszczona w obrazach, rysunkach, miniaturach, bu-
dowlach i liturgii. Ważnym elementem tych dzieł był ten, który temu 
doskonałemu porządkowi był przeciwny – diabeł, czyli szatan, czyli 
przeciwnik. 

W tak postrzeganym średniowiecznym świecie miłość do Boga 
oznaczała uwielbienie i uszanowanie porządku, który Bóg w najwyż-
szej mądrości urzeczywistnił w swoim stworzeniu. Zadaniem człowie-
ka było zatem przestrzeganie ładu ustanowionego przez Boga. Uwa-
żano, że „Uczynek jest dobry, jeśli współbrzmi z porządkiem chcia-
nym przez Boga, jest grzeszny, jeśli znajduje się w sprzeczności z tym 
porządkiem”8. Kosmos został wyniesiony zatem do roli paradygmatu 
określającego ludzkie zachowania.

Jak widać, w tak uporządkowanym świecie dość łatwo było ziden-
tyfikować zło. Jest ono tym, co staje w opozycji do panującego w świe-
cie ładu. A wielkim zagrożeniem, wręcz wrogiem jest ten, kto ten po-
rządek niszczy lub innych do tego prowokuje czy namawia. 

Doświadczeni wojskowi mówią, że najważniejszą sprawą w zma-
ganiach z przeciwnikiem jest prawidłowe jego rozpoznanie i zloka-
lizowanie. Święty Jerzy z Potwora Pana Cogito nie miał zbyt dużych 

7 N.M. Wildiers, Obraz świata a teologia, przeł. J. Doktór, Warszawa 1985, s. 40.
8 Tamże, s. 85.
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kłopotów z identyfikacją przeciwnika. I dlatego, że mówiła mu o tym 
cała struktura świata, i dlatego, że sam wygląd diabła odstraszał 
i „podpowiadał”, że to jest ten, który jest groźny i niebezpieczny: 

Szczęśliwy święty Jerzy
z rycerskiego siodła 
mógł dokładnie oceniać 
siłę i ruchy smoka

pierwsza zasada strategii
trafna ocena wroga (ROM)9

PYTANIE O PANA COGITO

Nowożytność zakwestionowała ten harmonijny ład. A obecność 
fundującego go Boga uczyniła problemem, a nie oczywistą daną. 
„Wszechświat astronomia, rachunek gwiazd i mądrość traw”10 (Do 
Marka Aurelego SŚ) niewiele mówią człowiekowi ery nowożytnej.

Dlatego Panu Cogito jest trudniej.
Jego imię nawiązuje niewątpliwie do Kartezjusza, który w człowie-

ku samym upatrywał źródła pewności. Ten francuski filozof był prze-
konany, że oparcie się na sile czystego, niespętanego religijnymi wy-
obrażeniami rozumu pozwoli odkryć prawdę. Także tę, która dotyczy 
rozpoznania tego, co dobre, i tego, co złe. 

  9 Stosuję następujące skróty tytułów tomików wierszy Zbigniewa Herberta: HPG – 
Hermes, pies i gwiazda, Wrocław 1997; ROM – Raport z oblężonego miasta, 
Wrocław 1992; N – Napis, Wrocław 1992; SP – Studium przedmiotu, Wrocław 
1995; SŚ – Struna światła, Wrocław 1994; PC – Pan Cogito, Wrocław 1993; 
EB – Epilog burzy, Wrocław 1998; ENO – Elegia na odejście, Wrocław 1992; 
R – Rovigo, Wrocław 1993. 

10 Warto zauważyć w tym wierszu echa lektury poematu Lukrecjusza O naturze 
rzeczy. Herbert chodził na wykłady prof. Adama Krokiewicza o Lukrecjuszu 
oraz czytał jemu poświęcony esej autorstwa Henryka Elzenberga. Zob. B. Toruń-
czyk (red.), Zbigniew Herbert – Henryk Elzenberg. Korespondencja, Warszawa 
2002, s. 158-161.
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Kartezjańskie nadzieje na zaistnienie człowieka – który w oparciu 
o światło rozumu potrafi odkryć prawdę i, co więcej, żyć według od-
krytej w ten sposób prawdy – nie znajdują egzemplifikacji w Herber-
towskim Panu Cogito. 

Pan Cogito11 nie zna pełnej prawdy ani o sobie, ani o świecie. Boga 
(który dla Kartezjusza był oczywistą daną), który uchodził za stwórcę 
świata i strażnika panującego w nim ładu, nie sposób dostrzec w zde-
mitologizowanym świecie, nie sposób Go też udowodnić. Nie sposób 
też, wykorzystując metody akceptowane przez nauki ścisłe (a więc dla 
bardzo wielu jedyne wiarygodne), przeprowadzić eksperymentu, który 
jednoznacznie potrafiłby potwierdzić fakt istnienia Boga. Nawet ma-
tematyczno-mistyczny umysł Pascala nie był w stanie poradzić sobie 
z tym wyzwaniem. Pascal potrafił jedynie zaproponować Boga jako 
postulat rozumu kalkulującego straty i zyski12. Ale czy z buchalteryj-
nego rachunku może wyskoczyć Pan Wszechrzeczy? Razem z Bogiem 
niepewny staje się i stary obraz świata jako uporządkowanej, nawza-
jem utwierdzającej się całości, i sytuacja człowieka. 

Niepewność, zagubienie, niemożność zrozumienia zasad rządzą-
cych rzeczywistością13 są tym, co charakteryzuje człowieka nowożyt-
nego. Życie jego przebiega w półmroku, bo on nie jest w stanie dotrzeć 
do pełnej prawdy14. Poeta opisuje je jako „złudną podróż na krawędzi 
nicości” (Elegia na odejście ENO). 

11 Jerzy Wiśniewski określa Pana Cogito jako „racjonalistę i sceptyka” (J. Wiśniew-
ski, Diabeł w świecie „Pana Cogito”, w: Diabeł w literaturze polskiej, red. T. Błaże-
jewski, Łódź 1998, s. 227). Myślę jednak, że teksty Herberta pozwalają na jeszcze 
głębszą charakterystykę postaci Pana Cogito. Podobnie też spojrzenie filozoficz-
nym okiem na Herbertowego diabła pozwala bardziej precyzyjnie tegoż diabła 
opisać. Wyniki tych „pogłębień” zamieszczam w tym właśnie tekście.

12 Mam tu na myśli słynny „zakład Pascala” (B. Pascal, Myśli, przeł. T. Boy-Żeleń-
ski, Warszawa 1983, s. 178-183).

13 „W lesie na wydmie trzy dorodne dęby/ u których szukam rady i pomocy/ bo 
chóry milczą odeszli prorocy/ nie ma na ziemi nikogo bardziej/ godnego szacun-
ku dlatego do was/ kieruję – dęby – ciemne pytania/ na wyrok losu czekam jak 
niegdyś w Dodonie// (…) Tyle pytań – o dęby –/ tyle liści a pod każdym liściem/ 
rozpacz” (Dęby ENO).

14 „Stara się Pan Cogito/ osiągnąć myśl czystą/ przynajmniej przed zaśnięciem// 
lecz samo już staranie/ nosi zarodek klęski” (Pan Cogito i myśl czysta PC).
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Wewnętrzna struktura – albo jak pisze Herbert, „geografia we-
wnętrzna” (Rovigo R) – zbudowana jest z wierności pamięci miejscom 
i ludziom. Można powiedzieć, że tożsamość Pana Cogito stanowi to, 
co ukochał, co stało się żywiołem jego życia. Z tego, co niosło radość 
(„jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia” – Modlitwa Pana 
Cogito podróżnika ROM) i cierpienie („miałem wspaniałe życie/ cier-
piałem” – Do Piotra Vujičića R). Tak jak w wierszu U wrót doliny 
drwal nie chce rozstać się ze swoją siekierą, a płacząca kobieta z kanar-
kiem, tak Pan Cogito nie potrafi rozstać się z doświadczeniami, które 
go ukształtowały. Mówi, że „czuje jeszcze w ciele/ wszystkie ziemskie 
ciernie/ drzazgi/ pieszczoty/ płomień/ bicze morza (...) do końca bę-
dzie bronił/ wspaniałego odczuwania bólu” (Przeczucia eschatologicz-
ne Pana Cogito ROM). Nie może zgodzić się na to, aby mu te doświad-
czenia odebrać – wówczas bowiem przestałby być sobą15. 

W wierszu Co myśli Pan Cogito o piekle (PC) Herbert ujawnia, że 
egoizm, zapatrzenie w siebie, pęd do wywyższania, poszukiwanie po-
klasku – to fałszywe wartości. One budują pozycję, ale nie w niebie, 
lecz w zasługach dla piekła. Najniższy krąg piekielny zamieszkują 
wszak, zapatrzeni w siebie, zwodzicielscy artyści. Piekło jest tam, gdzie 
człowiek sprzeniewierza się wierności, czyli tam, gdzie niszczy się fun-
damenty, na których wspiera się bycie sobą. 

Piekło i jego wgłębną strukturę odmalował Dante w Boskiej Kome-
dii. Według Dantego, najgłębszy, dziewiąty krąg piekła zamieszkują 
zdrajcy. To ci, którzy nadużyli zaufania innych – porzucili najbliż-
szych, swoje stronnictwo, swoją ojczyznę. Są wśród nich Judasz, Bru-
tus, Kasjusz... Dante uważa, że zdrada jest złem najstraszniejszym, bo 
złem źródłowym. Z niej wszystkie   inne rodzaje zła biorą początek. 
Człowiek na zaufaniu (częściej komuś niż czemuś) buduje swoje życie, 
czyli buduje siebie. Zdradzić znaczy przekreślić te, fundamentalne dla 
tożsamości jednostki, więzy ufności. Zdradzeni przez tych, którym 
ufali – tych, na których budowali swoje życie, swoje nadzieje – sami 

15 O moim odczytaniu Herbertowskiej wizji istoty człowieka pisałem szerzej w ar-
tykule Koniec Herberta... (Z. Dymarski, Koniec Herberta..., w: Punkt po punkcie. 
Koniec, red. A. Czekanowicz, St. Rosiek, Gdańsk 2006, s. 157-163). 
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zaczynają zdradzać. Stają się siewcami zła. Od zdrady zaczynają póź-
niejsi despoci, mordercy, rozpustnicy... 

 Herbert w najniższym kręgu piekła osadził artystów, czyli rzeź-
biarzy, malarzy, muzyków, tancerzy, architektów, ludzi teatru i filmu, 
pewnie są wśród nich i literaci... Ludzie ci nie znaleźli się na dnie pie-
kła bez powodu!16 Są tam za „zasługi”, jakie położyli dla wzrostu pie-
kielnej potęgi. Związane jest to zapewne z ich profesją. Z pewnością 
mącili ludziom w głowach. Ich sztuka nie miała prawdopodobnie nic 
wspólnego z pięknem i prawdą – najwyższymi wartościami. Sławiła to, 
co bezwartościowe lub miałkie – pragnęła ukazać to jako cenne i wy-
sokowartościowe. Ludziom tym zupełnie obojętna była kwestia skut-
ków ich twórczej działalności. Dla nich ważna była tylko sława, uzna-
nie, splendory i nagrody... Belzebub czyni miernikiem wartości władzy 
nie sprawiedliwość, wskaźniki ekonomiczne, zadowolenie wyborców 
czy też panujący ład społeczny – lecz... sztukę. Z pewnością nie byle 
jaką, lecz taką, która powiększy wpływy i potęgę państwa piekielnego. 

Z pewnością Belzebub stwarzał takim artystom komfortowe wa-
runki, także za życia. Zapewniał izolację od ziemskich trosk, także 
od innych ludzi. W piekle nowocześni artyści mają mieć wrażenie, 
że nie w piekle się znaleźli. Jean-Paul Sartre wszak mówił, że „piekło 
to inni” – wobec tego oni, mający doskonałe warunki do tworzenia 
i izolację od otoczenia, nie mogą być w piekle. Tacy artyści najlepsze 
wyniki osiągają w samotności, gdy nic ich nie rozprasza. Sztuka, zda-
niem piekielnego mistrza, ma się karmić nie inspiracjami czerpanymi 
z obcowania ze światem, nie ma być jego wyrazem czy też nawet pro-
testem przeciwko okrucieństwu. Lustra są potrzebne artystom z kilku 
powodów – by w nich mogli oglądać siebie w glorii wielkości, by tylko 
sobą i ewentualnie swym wnętrzem się zajmowali – i wreszcie, by od 
reszty świata szczelnie ich odgrodzić. Konkursy, festiwale, koncerty, 
przeglądy, castingi... dostarczają mnóstwa okazji do zdobycia jeszcze 

16 Ten naszkicowany przez Herberta obraz piekła można czytać również w kontek-
ście historycznym, to znaczy postaw artystów i twórców w okresie stalinizmu. 
Ich sytuacja, nakreślona z charakterystyczną dla Herberta ironią, zasługuje na 
uwagę. 
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jednej nagrody – aby jeszcze bardziej pompować próżność artystycz-
nych dusz.

W kontekście piekła jako sytuacji zdrady na uwagę zasługuje jesz-
cze wiersz Piekło (HPG). W kawiarni o poranku kelner z politowa-
niem podsłuchuje rozmowę zakochanej pary. On wie, jak czcze są ich 
deklaracje. Wie, jak krucha może okazać się miłość. On „zna życie” 
i wie, co niezadługo nastąpi – rozczarowanie, gorycz, złość, rozstanie, 
chęć zemsty. A to stawia ludzi u wrót piekła. Bo na zdradzie i zawiści 
piekło jest zbudowane.

DIABEŁ PANA COGITO

W wierszu Diabeł rodzimy (N) Herbert pisze, że były czasy, gdy 
nie było wątpliwości co do faktu istnienia diabła. Aktywnie szerzył 
on swój czarci proceder i wszędzie pełno było śladów jego działalno-
ści. Zarówno średniowieczne wierzenia ludowe, jak i oficjalna teologia 
opisywały rzeczywistość jako przestrzeń zróżnicowaną, gdzie to, co 
złe, w sposób dość prosty można nazwać i odróżnić od tego, co do-
bre. Myśl Kartezjusza i jego następców zmiotła te, naturalne, zdawa-
łoby się, zróżnicowania. Wyrównana, jednorodna przestrzeń przestała 
człowiekowi cokolwiek komunikować. Taką odczarowaną rzeczywi-
stość opisuje Zbigniew Herbert w wierszu Magiel (HPG)17. Dziś obec-
ność diabła trudno zaobserwować. Można pomyśleć, że rozleniwił się, 
rozpił albo nawet wyjechał w odległe strony. Człowiek nowożytny naj-
częściej odsuwa świadomość jego istnienia na boczny tor. W kręgach 
oświeconych wiara w diabła uchodzi za anachronizm. 

17 Podobnie wiersz ten interpretuje Andrzej Kaliszewski. Pisze on: „Tekst pomy-
ślany jest jako dramatyczne wchodzenie pod skórę sytuacji, w poszukiwaniu zła, 
które, irracjonalne i zakodowane głęboko, dawno już zrzuciło ciężkie, tradycyj-
ne, acz ułatwiające rozpoznanie atrybuty. Anioły i diabły, niebo i piekło – upo-
dobniły się. Minął czas siarki i trąb archanielskich. Wszystko dzieje się już tylko 
na jednej, zunifikowanej scenie przedmiotu i ciała” (A. Kaliszewski, Gry Pana 
Cogito, Łódź 1990, s. 129).
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Zbigniew Herbert nie podziela tych progresistycznych przekonań – 
uważa, że diabeł w obecnych czasach potrafi się lepiej maskować. Ale 
on nie zginął, „jest” i przeżyje wszystkich. 

Podobne jak Zbigniew Herbert spojrzenie na sprawę zła miał Le-
szek Kołakowski. Autor eseju Czy diabeł może być zbawiony sądził, że 
diabeł jest „symbolem pewnej kwestii fundamentalnej, którą w róż-
nych odmianach można śledzić niemal przez całą religijną i filozo-
ficzną historię naszej kultury”18. Tą kwestią jest właśnie niedająca się 
wyeliminować obecność zła.

Leszek Kołakowski twierdzi, iż w kulturze możemy odnaleźć opisy 
trzech sposobów, w jakie ludzie starali się oddać charakter i metody 
ujawniania się diabła19. Filozof określa je jako straszliwe, groteskowe 
i tragiczne. Diabeł o obliczu straszliwym jest bezlitosnym i okrutnym 
mistrzem ognia i lodu, który czerpie radość z cierpień i rozpaczy ska-
zanych. Tak wyobrażonego mistrza piekieł można spotkać na obra-
zach Hieronima Boscha, Hansa Memlinga czy też Williama Blake’a. 
Taką postać czarciego mistrza można też dostrzec na portalach śred-
niowiecznych katedr. 

Drugie to oblicze groteskowe. Tak wyobrażany diabeł jest „bohate-
rem” ludowych legend i opowieści oraz żartów. To osobnik raczej nie-
rozgarnięty i głupawy, którego byle sprytny chłop jest w stanie wypro-
wadzić w pole. Diabeł groteskowy potrafi też być zabawny i dowcipny, 
choć bywa również złośliwy, ale raczej nie można powiedzieć, że jest 
bezwzględnie zły. 

Trzecie oblicze to oblicze tragiczne. Diabeł jest tu postacią pełną 
dumy i pychy. Zna swój los, ale nawet gdyby mógł, i tak nie ukorzyłby 
się przed Bogiem. Woli w jakiejś zatwardziałości trwać przy swoim 
i cierpieć. To bohater powstały głównie na kartach utworów literackich, 
opisany chociażby przez Johna Miltona czy Charlesa Baudelaire’a.

18 L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony, w: tegoż, Czy diabeł może być 
zbawiony, Londyn 1984, s. 149.

19 L. Kołakowski, Diabeł, w: tegoż, Czy diabeł może być zbawiony, s. 189-190. Bar-
dziej literackie opisy zjawień się zła można odnaleźć na kartach Rozmów z dia-
błem (Warszawa 1965).



filozofiareligii.pl, 2016, nr 1 153

DIABEŁ ZBIGNIEWA HERBERTA ALBO RZECZ O OBECNOŚCI ZŁA

Diabeł Pana Cogito wydaje się mieć jeszcze inne oblicze. Uważam, 
że najtrafniejsze będzie nazwanie go diabłem o zakłamanym obliczu. 
Dlaczego tak? 

Zaufanie do nauki i jej metod badawczych kazało człowiekowi nowo-
żytnemu żywić przekonanie, iż skoro poglądu o istnieniu zła nie można 
zweryfikować – oznacza to, że go nie ma. Wyrazem wiary w materiali-
stycznie pojmowane doświadczenie, jako jedyne źródło prawdziwej wie-
dzy, jest podejście sędziów do młodych zamachowców z wiersza Herber-
ta Mordercy królów. Po wykonaniu na skazanych wyroku „szperano tedy 
w mózgach/ ważono serce krajano wątrobę nie odkryto jednak/ żadnych 
odstępstw od normy” (Mordercy królów ROM). Skoro jest widoczny sku-
tek, musi być przyczyna – namacalna, czyli doświadczalnie poznawalna. 
W wierszu Zbigniew Herbert sugeruje jednak, że przyczyn zamachów na-
leży szukać nie w anatomii czy też fizjologii sprawców, lecz gdzieś indziej. 

Człowiek nowożytny żywił przekonanie, że to, co do tej pory ucho-
dziło za zło, jest tylko błędem, niedociągnięciem, niedoskonałością 
natury technicznej, społecznej lub biologicznej. Wiara w rozumność 
i postęp zdawała się podpowiadać ludziom, że wkrótce dzięki udosko-
naleniu techniki oraz lepszym rozwiązaniom społecznym wszystkie 
niedoskonałości będzie można usunąć.

Poszukiwanie przyczyn zła, także na innych obszarach, nie przyno-
siło rezultatów. Herbert uważał, że właściwie: 

gdyby nie duszny ciężar
i śmierć którą zsyła
można by sądzić
że jest majakiem 
chorobą wyobraźni (Potwór Pana Cogito, ROM) 

Diabeł jest trudno zauważalny, podobnie jak trudno zauważalny jest 
lot pocisku czy też strzały. Lepiej widoczne są natomiast ich skutki. To 
spostrzeżenie nasuwa myśl, że diabeł nie tyle jest, co działa. Albo mó-
wiąc innym językiem: jego „natura” jest bardziej aktywnością niż bytem. 

Diabeł o zakłamanym obliczu jest najbardziej niebezpieczny. Her-
bert wie, oczywiście, że diabeł może przyjmować ludzką postać i zjawić 
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się na przykład jako „samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce” (Potę-
ga smaku, ROM)20. Ale równie niebezpieczny jest, gdy żeruje na ludzkiej 
nieroztropności i krótkowzroczności. Najbardziej zależałoby mu na tym, 
aby ludzie uznali, że go po prostu nie ma. Że jest tylko wymysłem, nie 
tak dalekiej czasowo, ale za to odległej mentalnie, epoki. Herbert jest 
świadom tych maskujących działań księcia ciemności. Być może naj-
bardziej przekonującym argumentem na rzecz tezy, że diabeł istnieje, 
są nie tyle zapewnienia jego zaciętych wrogów, lecz efekty jego działań. 
Często Pan Cogito nie nazywa go nawet diabłem, woli posługiwać się 
łagodniejszym i mniej kontrowersyjnym terminem – potwór. Określe-
nie to nie przywołuje bowiem – niewiarygodnych i niemodnych dziś – 
obrazów rogatego stwora ze średniowiecznych malowideł. Pisze poeta:

przez mgłę nie sposób dostrzec
oczu pałających
łakomych pazurów
paszczy

przez mgłę
widać tylko
migotanie nicości

potwór Pana Cogito
pozbawiony jest wymiarów

trudno go opisać
wymyka się definicjom

jest jak ogromna depresja 
rozciągnięta nad krajem

nie da się przebić

20 Tu oczywiście postać w skórzanej kurtce, odwołująca się do radzieckich czekis-
tów, symbolizuje wielkie totalitaryzmy XX wieku.
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piórem
argumentem
włócznią 
  (Potwór Pana Cogito, ROM)

Diabeł współczesny, jak już zauważyłem, sam stara się być niewi-
doczny. Ale chcąc zrealizować swoje zamiary, przybiera czyjąś postać. 
Sam Zbigniew Herbert, patrząc z perspektywy mijającego życia, za-
uważa: „Zło jawiło mi się zawsze jako zło ucieleśnione – zawsze z ludz-
ką twarzą”21. Diabeł chce, aby ludzie uważali go za kogoś innego, niż 
jest naprawdę. Woli podszywać się pod innych, kłamie słowem i całą 
swoją postacią22. Czasem jednak wnikliwy obserwator jest w stanie 
dostrzec jego obecność. Herbert daje nam świadectwo czujności, gdy 
w artyście, współtwórcy rzeczywistości, dostrzega sługę ciemności. 
Jego „kozia stopa” jest znakiem szatańskiego rodowodu (Portret końca 
wieku EB, Co myśli Pan Cogito o piekle? PC). 

Przyjrzyjmy się zatem robocie diabła. Diabeł to przede wszystkim 
kusiciel i kłamca. Józef Tischner, analizując sytuację kuszenia, opisuje 
ją w następujący sposób23. 

W relacji między kuszonym a kusicielem kuszony oczekuje prawdy 
i dobra, a otrzymuje zło. Oczywiście, na początku kuszony nie wie, że 
ten, z kim obcuje, jest kusicielem. Kuszony daje się omamić, wierzy 
kusicielowi. Wierzy, że to, do czego on go namawia, może się stać jego 
dobrem. Zło, aby dopiąć swego, musi ukazać się jako dobro, i w tym 
celu skrywa się za maską. Przyjmuje więc cudze oblicze. Kusiciel 
obiecuje dobro, a podsuwa zło – kuszony ulega mu jako swemu dobru. 
Prawda wychodzi na jaw dopiero w końcowej fazie kuszenia. 

21 Z. Herbert, Zło, „Znak” 1998, nr 5, s. 10.
22 Herbert pisał na przykład: 
 „Widziałem proroków szarpiących przyprawione brody
 widziałem szalbierzy wstępujących do sekty biczowników
 oprawców przebranych w baranie skóry” (Co widziałem ROM).
23 J. Tischner, Filozofia dramatu, Paryż 1990, s. 205-215.
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Tischner uważa, że mowa pokusy składa się z trzech etapów: schle-
biania, oskarżenia oskarżycieli i sprawdzenia właśnie. 

W schlebianiu kusiciel wydobywa i podkreśla wartości, jakie charak-
teryzują postawę i zachowanie kuszonego. Często sugeruje, że jest on 
(tj. kuszony) cenniejszy i że tylko ten, kto z nim rozmawia (tj. kusiciel), 
potrafi to docenić. Chodzi mu o zasugerowanie kuszonemu, że on (tj. 
kusiciel) jest przekonany o wysokiej wartości kuszonego i dlatego uważa 
go nie za byle kogo, lecz za Kogoś. Takie słowa budują iluzję kuszonego 
co do własnej wyjątkowości. Ale budzą też jakąś formę wzajemności. 

W oskarżeniu oskarżycieli cierpienie i niepowodzenia, jakie spotka-
ją kuszonego, są przedstawiane jako nieszczęście, czyli jako coś, na 
co nikt nie ma wpływu, albo jako coś, co spowodowali inni, ale na 
pewno nie on (kusiciel). Kusiciel domaga się zawierzenia, poświad-
czając sobą prawdziwość swoich słów. Dowodem na rzetelność jego 
wypowiedzi jest autorytet i gorące zapewnienia. 

W trzeciej fazie – sprawdzeniu – kuszony (przekonany perswazją 
i argumentami) zawierza kusicielowi, lecz ten, zdaniem Tischnera, nie 
przyjmuje wyciągniętej ręki i zdradza. Wówczas zdradzony kuszony 
„odkrywa”, że świat oparty jest na bezsensie. Według Tischnera, na 
tym polega tragedia – wolność obraca się przeciwko dobru. 

Rozmowa Barucha Spinozy z Bogiem jest właśnie przykładem ku-
szenia (Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy PC)24. Tu tylko przed-
miotem pokusy jest prawda życia. Filozof z Amsterdamu nie jest po-
stacią przypadkową, to prekursor epoki Oświecenia25. 

W wierszu „Bóg” najpierw chce Spinozę dowartościować, pokazać 
że go ceni:

 – mówisz ładnie Baruch
lubię twoją geometryczną łacinę

24 Wiersz ten analizuje również Karl Dedecius, ale nie dostrzega perfidii sideł za-
rzucanych na Spinozę przez Kusiciela. Zob. K. Dedecius, Zbigniew Herbert w po-
szukiwaniu tożsamości, w: A. Franaszek (red.), Poznawanie Herberta, Kraków 
1998, s. 129-132.

25 Tak uważa na przykład Jan Andrzej Kłoczowski (Więcej niż mit, Kraków 1994, 
s. 84-86).
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a także jasną składnię 
symetrię wywodów

Potem pokazuje, że można inaczej postępować. Daje za przykład 
sławnych mężów, którzy wybrali inny sposób życia i inny sposób 
uczestnictwa w świecie:

 – dbaj o dochody
jak twój kolega Kartezjusz

 – bądź przebiegły 
jak Erazm 

 – poświęć traktat 
Ludwikowi XIV
i tak go nikt nie przeczyta

Następnie, prawie niepostrzeżenie, podsuwa mu propozycję inne-
go zachowania. Radzi, by oszczędzał ręce, by zadbał o oczy i zaczął 
troszczyć się o godziwy zarobek. By znalazł sobie kobietę i by postarał 
się o dziecko... 

Kiedy następuje sprawdzenie, Spinoza zostaje sam. „Zasłona opa-
da”. „Bóg” nie błogosławi... nie trwa przy potrzebującym wsparcia... 
Słychać tylko kroki „Boga” schodzącego w dół!!

Nawet po takiej demaskacji nie wiemy, co ostatecznie jest dobrem 
prawdziwym.

„Bóg” namawia do odmiany życia, ale nie wiemy, który model życia 
jest lepszy... Czy życie uczonego–badacza, czy też beztroskie radowa-
nie się urokami dostępnej nam rzeczywistości. Niemożliwość dotar-
cia do czystej prawdy można uważać za efekt zatrucia przez diabła – 
zdradami, kłamstwami, obłudą, interesownością – przestrzeni mię-
dzyludzkich spotkań...26 

26 Wiersz ten doczekał się wielu interpretacji. Pisali o nim Marek Adamiec („Pomnik 
trochę niezupełny”. Rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 1996), 
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Potwór Pana Cogito ma też inne nie-kusicielskie oblicze. 
Wszak efekty zakłamywania, znieprawiania, oszukiwania, obłudy – 

nie giną. One jakoś trwają, współtworząc przestrzeń społeczno-poli-
tyczno-kulturowo-obyczajową. Możemy z dużą dozą pewności sądzić, 
iż właśnie takie znieprawienie świata miał na myśli Zbigniew Herbert, 
gdy opisywał specyficzne przejawy istnienia potwora: 

jak czad wypełnia szczelnie
domy świątynie bazary

zatruwa studnie
niszczy budowle umysłu
pokrywa pleśnią chleb (Potwór Pana Cogito ROM 57)

Potwór Pana Cogito ma zatem nie tylko wymiar duchowy, ale i ja-
koś „rzeczowy”. To znieprawienie rzeczywistości sprawia, że zanurzo-
nemu w takiej przestrzeni kulturowej człowiekowi łatwiej przychodzi 
czynienie zła i łatwiej uspokaja on swoje sumienie. 

PAN COGITO WOBEC POTWORA

Czy można dogadać się z potworem?
Być może? 
Uznawać prawdy, które podrzuca do wierzenia?

Antoni Baczewski (Szkice literackie. Asnyk. Konopnicka. Herbert, Rzeszów 1991), 
Stanisław Barańczak (Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 
1985), Kazimierz Brandys (Rynek. Wspomnienia z teraźniejszości, Warszawa 1968, 
s. 155-156), Adam Czerniawski (Muzy i sowa Minerwy, Wrocław 1994), Andrzej 
Kaliszewski (Gry Pana Cogito, Łódź 1990), Adam Michnik (Z dziejów honoru 
w Polsce, Warszawa 1991), Elżbieta Olejniczak (O „Bogu Spinozy” i innych Bo-
gach – „Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy”, w: Dlaczego Herbert. Wiersze 
i komentarze, Łódź 1992), Robert Ostaszewski (Pomiędzy wspólnotą a pustelnią 
filozofa. „Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy” Zbigniewa Herberta, „Fa-Art” 
1999, nr 2), Barbara Sienkiewicz (Kto kusi Spinozę?, „Teksty Drugie” 1995, nr 2). 
Przedstawiona w tym tekście interpretacja jest mojego autorstwa.
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Być może, ale cena jest wysoka – obojętność na ból świata.
Być jak liść na wietrze – ustawiać się zgodnie z kierunkiem wiatru 

i przeczekać pierwsze, najgroźniejsze, jego porywy. Trwać. 
Ceną jest rezygnacja z siebie:

rozsądni mówią
że można współżyć
z potworem
należy tylko unikać
gwałtownych ruchów
gwałtownej mowy

w przypadku zagrożenia
przyjąć formę
kamienia albo liścia

słuchać mądrej Natury
która zaleca mimetyzm

oddychać płytko
udawać że nas nie ma

Pan Cogito jednak
nie lubi życia na niby 
  (Potwór Pana Cogito ROM 56)

Panu Cogito nie chodzi o spokój!
Pan Cogito chce być sobą. A to znaczy, że nie może pozwolić sobie 

na to, by spocząć w walce z diabłem. 

zbyszek dymarski, absolwent Politechniki Gdańskiej (elektronika) i  Papies-
kiej Akademii Teologicznej w Krakowie (fi lozofi a). Pracuje jako adiunkt w In-
stytucie Badań nad Kulturą UG.  Prowadzi wykłady z  fi lozofi i współczesnej, 
fenomenologii religii oraz z  antropologii miasta. Kieruje „Pracownią antro-
pologii i  fi lozofi i miasta europejskiego”. Jest prezesem Pomorskiego Towarzy-
stwa Filozofi czno-Teologicznego. Ostatnio opublikował książkę Dwugłos o złu. 
Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego.
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Malta – megalityczne świątynie Ħaġar Qim (kompleks datowany 

na IV i III tysiąclecie p.n.e.). Fot. Izabella Sariusz-Skąpska. 
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Stare i nowe pytania o sens dziejów
Dęby Zbigniewa Herberta 

Czesław Miłosz napisał w liście do Herberta, że jego Studium przed-
miotu jest małym traktatem na temat sztuki współczesnej, a utwór ten 
mógłby być „przedmiotem pracy doktorskiej”1. Wydaje się, że poecie 
chodziło o podkreślenie, iż wiersz kolegi jest udramatyzowaną refl ek-
sją, ukazującą ruch myśli i działań artystycznych w XX wieku. Podob-
nie jest z wierszem Dęby z tomu Elegia na odejście2, który można uznać 
za dramatyczny przegląd stanowisk wobec pytania o  sens ludzkich 
dziejów od starożytności po dzień dzisiejszy. Aby w pełni zrozumieć 
treści zawarte w wierszu, musimy sobie odpowiedzieć, o co i w jakiej 
sytuacji kulturowej pytamy oraz kto jest pytany, to znaczy kogo repre-
zentują tytułowe – a jak się domyślamy, metaforyczne – „dęby”. A kim 
jest ten, kto pyta?

Odpowiedź na pierwsze pytanie wydaje się najłatwiejsza: chodzi 
o  sens jednostkowej i  wspólnotowej egzystencji, a  więc o  fi lozofi ę 
dziejów i wartość ludzkiej egzystencji. Ale mniej oczywiste jest, czy – 
przy różnorodnych sugestiach i aluzjach –„dęby” mogą być symbolem 

1 Zbigniew Herbert – Czesław Miłosz. Korespondencja, red. B. Toruńczyk, Warsza-
wa 2006; list z Montgeron, 7 sierpnia 1963.

2 Dęby z tomu Elegia na odejście. Wszystkie cytaty według wydania: Z. Herbert, 
Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, Kraków 2008. W tekście skrót WZ, z poda-
niem strony.
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antyku, bo wyobrażonym miejscem akcji jest Dodona, reprezentan-
tem Natury, na przykład w jej romantycznym rozumieniu, skoro poeta 
odwołuje się do nastroju z  wierszy Keatsa, albo fi gurą współczesnej 
fi lozofi i po „śmierci Boga” z odniesieniem do antycznej teorii cyklicz-
nych katastrof (przywołanych ze względu na Nietzschego i  jego ideę 
wiecznych powrotów). Przy czym charakterystyczne jest tutaj pomi-
nięcie tradycji judeochrześcijańskiej. „Prorocy już odeszli” – powiada 
poeta – przez co należy rozumieć społeczną śmierć religii, a fi lozofi cz-
nie sytuację po „śmierci Boga”. A  może wiersz omawia dwudziesto-
wieczny naturalistyczno-materialistyczny model świata, skoro przy-
wołana zostaje teoria ewolucji i  wiara w  postęp z  zastosowaniem do 
nauk społecznych darwinowskiej zasady walki o byt? 

Wydaje się, że wszystkie te elementy istnieją w  wierszu na zasa-
dzie napomknienia, a całość jest poniekąd przeglądem fi lozofi cznych 
(a może także światopoglądowych) stanowisk od Heraklita przez Ein-
steina po Monoda – taka jest teza wstępna niniejszej interpretacji. Dru-
ga zaś ma charakter założenia metodologicznego: skoro odpowiedź na 
wszystkie postawione pytania nie jest jednoznaczna, a  podobne kwe-
stie pojawiają się nie po raz pierwszy w twórczości poetyckiej Herber-
ta, to wydaje się naturalne, że w analizie należy się posiłkować innymi 
wierszami tego poety.

W lesie na wydmie trzy dorodne dęby
u których szukam rady i pomocy
bo chóry milczą odeszli prorocy
nie ma na ziemi nikogo bardziej
godnego szacunku dlatego do was
kieruję – dęby – ciemne pytania
na wyrok losu czekam jak niegdyś w Dodonie

Lecz muszę wyznać że mnie niepokoi
wasz rytuał poczęcia – o rozumne  –
u schyłku wiosny na początku lata
w cieniu konarów roi się
od waszych dzieci i niemowląt
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przytułki listków sierocińce kiełków
blade bardzo blade
słabsze od trawy
na oceanie piasku
walczą samotnie samotnie
dlaczego nie bronicie waszych dzieci
na które pierwszy mróz położy miecz zagłady

Co znaczy – dęby– szalona krucjata
rzeź niewiniątek ponura selekcja
ten nietzscheański duch na cichej wydmie
zdolnej utulić słowicze żale Keatsa
tutaj gdzie wszystko zda się skłania
do pocałunków wyznań pojednania

Jak mam rozumieć waszą mroczną parabolę
barok różowych aniołków śmiech białych piszczeli
trybunał o zaranku egzekucja nocą
życie na oślep zmieszane ze śmiercią
mniejsza o barok którego nie znoszę
lecz kto rządzi
czy bóg wodnistooki z twarzą buchaltera
demiurg nikczemnych tablic statystycznych
który gra w kości zawsze wychodzi na swoje
czy konieczność jest tylko odmianą przypadku
a sens tęsknotą słabych ułudą zawiedzionych

Tyle pytań – o dęby –
tyle liści a pod każdym liściem
rozpacz (WZ 535/536).

Zanim odpowiemy na postawione pytania, koniecznych jest kilka 
zastrzeżeń, które wyjaśnią możliwe nieporozumienia słowne, jakie 
mogą zaistnieć w  momencie zastosowania fi lozofi cznych terminów 
do literatury, a  w szczególności do liryki, a  więc tekstów  – nawet 
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w  ramach literatury pięknej  – szczególnie nasyconych metaforą. Już 
sam ten fakt, że mamy do czynienia z wierszem, powoduje, że użyte 
w Dębach pojęcia fi lozofi czne tracą na ostrości i precyzji, zyskując na 
uczuciowej sile i obrazowości. Nie możemy więc oczekiwać, że – daj-
my na to – „duch dziejów” pojawi się w wierszu z precyzyjną adnotacją 
wskazującą rozumienie tego terminu przez Woltera, Hegla czy Marksa, 
choć bywa, że z kontekstu wynika, do którego z myślicieli autor czyni 
aluzję. Podobnie słowo „tragizm” niekoniecznie pada w  rozumieniu 
tych terminów przez Arystotelesa czy Schellera, mimo iż poeta znał 
dzieła obu myślicieli. 

Drugie zastrzeżenie dotyczy Herbertowskiej wizji fi lozofi cznych 
epok czy rozumienia myśli konkretnego fi lozofa. Poeta nie zajmuje 
się bowiem roztrząsaniem subtelnych sporów specjalistów ani na-
wet precyzyjną aplikacją fi lozofi cznych koncepcji do swojego utwo-
ru. Przeciwnie, autor używa konkretnych osiągnięć intelektualnych 
subiektywnie, może nie zawsze sprawiedliwie, kierując się sympatią 
i  antypatią, a  także konkretną potrzebą twórczą, co w  pewnych wy-
padkach oznacza, że także wbrew intencjom twórcy danej koncepcji 
(prawdę rzekłszy, Herbert najczęściej „używa” myślicieli, a często ich 
parafrazuje)3. Nierzadko też brutalnie rozprawia się z poglądami czy 
konkretnymi fi lozofami. Nie można też zapominać, że na jego po-
strzeganie fi lozofa czy kierunku fi lozofi cznego mieli wpływ nauczy-
ciele, zwłaszcza mistrzowie, jak Henryk Elzenberg lub mniej rozpo-
znawany w  tej poezji Roman Ingarden. Oznacza to jednocześnie, że 
mamy do czynienia z odczytaniem dzieł i kierunków, obowiązującym 

3 Tak się dzieje w przypadku sporu ze stoikami, Platonem czy Fryderykiem 
Nietzsche, jak również z koncepcjami egzystencjalistów. Łatwo też zauważyć, że 
najbliższe mu są te kierunki i ci myśliciele, którzy nie praktykują filozofii trak-
tatowej i posługują się obrazowymi metaforami filozoficznymi, jak Platon. Ze 
szczególnym upodobaniem Herbert czytał też myślicieli presokratejskich oraz 
Błażeja Pascala (zob. Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości 
Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2010; Między nami a światłem. 
Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, red. G. Halkiewicz-Sojak, J.M. Ru-
szar, R. Sioma, Kraków–Toruń 2012). 
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wiele lat temu, a w szczególności w czasach młodości poety, toteż tłem 
Herbertowskiej liryki nie są odczytania współczesne, lecz wcześniejsze. 

I na koniec tych zastrzeżeń warto zauważyć istotną różnicę mię-
dzy Herbertem  – poetą z  wyższym wykształceniem fi lozofi cznym  – 
a określonym literackim standardem. Otóż w większości przypadków 
pisarze prezentują w  swych dziełach jakąś dominującą wizję świata, 
obowiązującą w  ich epoce. Na przykład czytając Faraona Bolesława 
Prusa, widzimy, że wizja świata przedstawionego została skonstruo-
wana według pozytywistycznych poglądów na społeczną rzeczywi-
stość. W przypadku autora Elegii na odejście mamy do czynienia nie 
tylko z  przywoływaniem wielkiej liczby poglądów, kierunków i  kon-
kretnych myślicieli, ale przede wszystkim ze stawianiem fi lozofi cz-
nych pytań, na które poeta próbuje odpowiedzieć samodzielnie, choć 
z punktu widzenia uniwersyteckiej fi lozofi i – eklektycznie. 

Zanim więc spróbujemy zinterpretować zawartość wiersza Dęby, 
używając do tego celu tła europejskiej myśli fi lozofi cznej, współczes-
nych poglądów nauk przyrodniczych oraz religijnej wizji obecnej 
w  myśli judeochrześcijańskiej, weźmy pod uwagę wstępne założenie 
niniejszego szkicu  – wiersz jest „wstępem” do tomu Elegia na odej-
ście, gdzie dominantę stanowi istotne pytanie fi lozofi czne: „Jaki sens 
posiadają dzieje, a w tych dziejach – pojedynczy człowiek?” A pytanie 
zostało postawione przez zdezorientowanego bohatera wiersza na gru-
zach europejskiego wysiłku intelektualnego.

DODONA. TRAGIZM GREKÓW I RZYMIAN

Czy dęby mogą być symbolem antyku i jego mądrości? Tak. Począw-
szy od katastrofi cznego obrazu Heraklita o czasie–dziecku bawiącym 
się kamykami4, przez tragiczne wizje dziejów Herodota, Tukidydesa 

4 „Czas jest chłopcem grającym w kamyki; do chłopca należy Królestwo” – He-
raklit (H. Heinrich, Zarys historji filozofji, t. 1, Część pierwsza: Filozofja grecka, 
Kraków 1925, s. 37). Jest to podręcznik z pierwszej połowy XX wieku, z którego 
Herbert uczył się do egzaminów (wiadomość od Zdzisława Najdera).
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lub Polibiusza, po niechciany przez Herberta stoicyzm – na pewno an-
tyczne ślady są w wierszu wyraźne. Odsyłają nie tyle do konkretnych 
dzieł czy myślicieli, co do generalnej wizji zdeterminowanego świata, 
pozbawionego eschatologicznej nadziei i sytuacji człowieka – igraszki 
bogów lub przypadku. Zbadajmy stanowiska wybiórczo na typowych 
przykładach, uwzględniając fakt, że pytając o  fi lozofi ę dziejów staro-
żytnych Greków, nie możemy zwrócić się do fi lozofów, lecz musimy 
raczej zapytać historyków. Ci pierwsi bowiem uważali, że „bieżąca 
historia” jest sprawą polityków, a  w dłuższym trwaniu jest częścią 
Kosmosu i podlega tym samym, co on, prawom niezmiennego Logo-
su. Historia wynika z niezmiennej istoty rzeczy, a jej powtarzalność – 
wzloty i upadki ludzi i narodów – odzwierciedla ich trwałe charaktery.

To Biblia przyniosła oczekiwanie sensu historii jako dziejów czło-
wieka, które do czegoś konkretnego dążą – uczucie nieznane Grekom, 
którzy zafascynowani pięknem i  harmonią kosmosu podziwiali od-
wieczny i doskonały Logos. W tym duchu nie było miejsca na rozwa-
żania o ewentualnej progresywności wydarzeń, skoro były to zaledwie 
drobne cząstki cyklicznego czasu kosmicznego, nieważne jako zjawi-
ska jednorazowe, przypadkowe i przemijające. Byt był doskonały i nie-
zmienny, a to, co zmienne – niegodne było uwagi. I choć tak ogólniko-
we i  upraszczające stwierdzenie może razić specjalistów zajmujących 
się grecką fi lozofi ą, to przecież Arystoteles – ten Herkules starożytnej 
nauki – nie raczył poświęcić historii żadnego osobnego dzieła, mimo 
że zajmował się wszystkim, co było dla jego współczesnych ważne: fi -
zyką i metafi zyką, polityką i poezją, retoryką i etyką. Oczywiście, solą 
życia miejskiej republiki była polityka i fi lozofowie często brali w niej 
żywy udział (ze zmiennym szczęściem), ale myśl, że dzieje człowieka 
jako całość nie są zdeterminowane, lecz mogą być kształtowane wolą 
Boga lub ludzi i  dążą do jakiegoś celu fi nalnego  – wykraczała poza 
horyzont starożytnych. 

Istota dziejów u Herodota zamyka się w samych wydarzeniach, bez 
jakiegokolwiek nabudowanego sensu historii jako takiej, a  w szcze-
gólności nie ma mowy o  jakiejkolwiek progresywności lub celu osta-
tecznym. Postawa ta została wyrażona jasno i dobitnie we wstępnym 
zdaniu, będącym zarazem opisowym tytułem dzieła: 



filozofiareligii.pl, 2016, nr 1 169

STARE I NOWE PYTANIA O SENS DZIEJÓW. DĘBY ZBIGNIEWA HERBERTA

Herodot z Halikarnasu przedstawia tu wyniki swoich badań, żeby ani 
dzieje ludzkie z biegiem czasu nie zatarły się w pamięci, ani wielkie i po-
dziwu godne dzieła, jakich bądź Hellenowie, bądź barbarzyńcy dokonali, 
nie przebrzmiały bez echa, między innymi szczególnie wyjaśniając, dla-
czego oni nawzajem z sobą wojowali (Herodot, Dzieje, I, 1)5. 

Każda z  opowieści greckiego dziejopisa, podjęta w  celu epickiego 
utrwalenia czegoś niezwykłego, pięknego lub wielkiego, została za-
warta w przemiennym rytmie zmiennych losów, kiedy raz jest się na 
górze, a raz na dole wielkiego koła fortuny, w świetle ludzkiej hybris 
i  nieuniknionej nemezis. Jak wyjaśnia mędrzec Solon zadufanemu 
w sobie Krezusowi, nikogo ze śmiertelnych nie ośmieliłby się nazwać 
najszczęśliwszym, dopóki żyje kandydat na wybrańca losu (Herodot, 
Dzieje, I, 32.). A  chociaż świat Herodota pełen jest ingerencji bogów, 
którzy ostrzegają przez sny, wróżby i przepowiednie, to należałoby się 
powstrzymać od używania słowa „opatrzność”, wziętego z  innej tra-
dycji religijnej i  z innej wizji świata6. I  nie chodzi wyłącznie o  czę-
stą nieprzychylność niebian, urażonych ludzką dumą lub chełpliwoś-
cią, ale o niepełność władzy, bo „przeznaczonego losu nawet bóg nie 
może uniknąć”, jak miała się wyrazić delfi cka Pytia (Herodot, Dzie-
je, I, 91). A że bogowie są zmienni, zawistni i chętnie się obrażają na 

5 Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, oprac. R. Turasiewicz, Wrocław 2005.
6 Profesor Romuald Turasiewicz, objaśniając we wstępie wydania Biblioteki Naro-

dowej koncepcję dzieła, pisze: „Herodot żywił przekonanie, że historia narodów 
jest wielką sceną, na której się uwidoczniają działania boskiej opatrzności” (He-
rodot, Dzieje, wyd. cyt., s. XXXIII). Nie można zgodzić się z tym sformułowa-
niem. Już następne zdanie uczonego wskazuje na zasadniczą rozbieżność, która 
polega nie tylko na religijnym politeizmie, ale zasadniczej różnicy między he-
brajskim „Panem historii” a greckim przeznaczeniem: „Wszystko bowiem, co się 
dzieje w świecie, należy do biegu rzeczy wyznaczonego przez boską opatrzność 
(Herodot, Dzieje, III 108), uosobioną przez trzy mojry, przed którymi nawet bóg 
nie może się ustrzec”. Boski porządek, kierujący od wewnątrz greckim kosmo-
sem, posiada zupełnie inną strukturę od pozaświatowego Boga Hebrajczyków, 
stwórcy nieba i ziemi. A co do przywoływanego cytatu, to z kontekstu wynika, 
że tłumacz użył słowa „opatrzność bóstwa” w znaczeniu „mądrość” lub „prze-
zorność”, i chodzi o w tym wypadku o kosmiczny rozum – Logos, a nie wolę, 
która swej decyzji może zmienić kierunek działań. 
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przejawy ludzkiej arogancji i pychy (hybris), stąd łatwość narażenia się 
na boską zawiść (phthonos), zemstę (nemezis), karę (tisis) czy wątpliwej 
jakości moralnej sprawiedliwość (dike), które niszczą owoce okresu po-
wodzenia. W tym zakresie grecka historia i mitologia podobnie umiej-
scawiają los człowieka, rozgrywany między koniecznością a przypad-
kiem. W takiej wizji odpowiedź na zasadnicze pytanie w wierszu Dęby 
byłaby twierdząca: „Tak, konieczność jest tylko odmianą przypadku, 
a sens tęsknotą słabych, ułudą zawiedzionych”.

Racjonalizacja historii i  wyjaśnienia pragmatyczne pojawiają się 
wraz z relacją Tukidydesa, ale i tu rządzi przypadek. Autor Wojny pe-
loponeskiej sucho i  w zasadzie beznamiętnie relacjonuje nieustanną 
walkę ludzi (polityczną i militarną), będącą elementem ludzkiej natu-
ry. Tukidydes nie ma nawet jakichś większych ambicji dydaktycznych, 
ponieważ skoro „naturą wszystkich rzeczy jest wzrastanie i przemija-
nie”, to nie bardzo może liczyć na wyciąganie wniosków z opowiedzia-
nych dziejów, mimo obecności tego rodzaju pedagogicznych deklaracji 
w  dziele. Przestroga zapewne ma szanse na to, że nie będzie wzięta 
pod uwagę. Autor podkreśla swą rzeczowość, sprzeciwiając się zarów-
no „gotowym opiniom” niepoddanym krytyce, ale także literackim 
hiperbolom, bo czytelnik „nie powinien ufać poetom, którzy upięk-
szali i wyolbrzymiali przeszłość, ani też logografom, którzy przedsta-
wiali wypadki w  sposób raczej interesujący niż prawdziwy” (Tukidy-
des, Wojna peloponeska, I, 21 i 22)7. Uderza tutaj pragmatyzm, wyzby-
ty jakiegokolwiek odniesienia do moralności czy sankcji religijnych, 
a najsilniej ujawniony w przedstawieniu przemówienia Peryklesa, gdy 
ten wyjaśnia współobywatelom specyfi kę rozpoczętej wojny ze Spartą 
i konieczność obrony swej imperialnej potęgi: 

Musicie wiedzieć, że walka toczy się nie tylko o wolność czy niewolę, 
lecz o  utratę mocarstwowego stanowiska, i  że niebezpieczeństwo grozi 
wam ze strony tych, którym się naraziliście podczas waszych rządów. Re-
zygnacja z mocarstwowego stanowiska jest już obecnie dla was niemoż-
liwa, nawet jeśli ktoś z chwilowego strachu i z umiłowania spokoju daje 

7 Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 1988.
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takie wzniosłe rady. Państwem bowiem waszym zarządzacie jak tyran. 
Zostać tyranem wydaje się rzeczą niesprawiedliwą, jednak przestać nim 
być jest na pewno rzeczą niebezpieczną (Tukidydes, Wojna peloponeska, 
II, 64). 

Trudno zaprzeczyć, że przedstawione rozumowanie różni się od 
współczesnej sztuki politycznej tylko brakiem hipokryzji, a wydaje się 
także, że sławny Machiavelli wiele się od Tukidydesa nauczył. Ta ce-
cha zostanie zresztą podkreślona i nawet uwznioślona przez Herberta 
w  wierszu–sprawozdaniu z  lektury Anabazy Ksenofonta. W  utworze 
zatytułowanym identycznie jak dzieło ucznia Sokratesa, Herbert pod-
kreśla brak transcendentnej idei i  „goły instynkt samozachowawczy” 
greckich kondotierów perskiego władcy:

odbyli podróż bez Biblii proroków krzaków płonących
bez znaków na ziemi bez znaków na niebie
z okrutną świadomością – że życie jest wielkie
(Anabaza, tom Raport z oblężonego miasta, WZ s. 492)8. 

Greckich najemników ocalił instynkt życia, a  nie religijny zapał, 
a  tym bardziej ideologia, którą poeta musiałby odrzucić i  potępić; 
stąd westchnienie ulgi, że obyło się bez hipokryzji: „na szczęście nie 
kłamali że bronią cywilizacji”. Ciekawe, że Herbert poniekąd pozo-
staje w  ramach tak rozumianej historyczności w  wierszu Dlaczego 
klasycy9, gdzie explicite powołuje się na autora Wojny peloponeskiej, 
a  jednocześnie przekracza granice jego sprawozdania, przykładając 
starożytny wzorzec do czasów sobie współczesnych. To może dlatego 
w utworze Dlaczego klasycy mamy niejako powtórkę działań Tukidy-
desa, choć marną, żałosną czy wręcz groteskową. Jednocześnie wiersz 
stanowczo sprzeciwia się idei postępu w  historii  – zarówno postępu 

8 Por. M. Tyl, Lekcja greki. O wierszu „Anabaza” z tomu „Raport z oblężonego 
miasta”, w: Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, red. 
J.M. Ruszar, Kraków 2015, s. 117-130.

9 Z. Herbert, Dlaczego klasycy, z tomu Napis, WZ, s. 359.
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moralnego, jak politycznego. Wszak jest to obraz wyraźnego regresu, 
a  właściwie upadku, który nie zezwala na opowieść na miarę eposu. 
Najbardziej rzuca się w  oczy solidarność z  Tukidydesem  – postacią 
tragiczną, człowiekiem niewspółmiernie ukaranym. A  ponieważ nie 
dla każdego czytelnika jasna jest „krzycząca niesprawiedliwość histo-
rii” opisana w wierszu, zwróćmy uwagę na historyczne realia. Prawdą 
jest, że Amfi polis wpadło w ręce Brazydasa i mieszkańcy zostali sprze-
dani w  niewolę, więc poniekąd kara w  postaci „dozgonnego wygna-
nia”, choć surowa, wydaje się słuszna i proporcjonalna. Trzeba jednak 
wziąć pod uwagę, że starożytni Grecy zasadniczo nie pływali zimą 
po Morzu Egejskim ze względu na niewielkie rozmiary swych trier 
i burzliwe morze o tej porze roku. Sam fakt wypłynięcia z portu był 
objawem bohaterstwa ateńskiego wodza. Stąd patos czterech krótkich 
wersów z wiersza Herberta:

Tucydydes mówi tylko
że miał siedem okrętów
była zima
i płynął szybko.

Mamy więc do czynienia z  misterną plątaniną różnych podejść, 
zakończoną jasnym wyznaniem wiary w wielkość człowieka, mężnie 
przyjmującego swój tragiczny los oraz całkowitą odpowiedzialność 
za swoje czyny i  ich skutki, nawet przy niepełnej kontroli sytuacji10. 
Jest to – jak wiemy – leitmotiv Herbertowskiej poezji, zgodny z myślą 
Mistrza Henryka Elzenberga11.

10 Kwestię odpowiedzialności w poezji Herberta omawiam w książce Stróż bra-
ta swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta, Lublin 2004, 
w oparciu o koncepcje Hansa Jonasa, przedstawione głównie w: tegoż, Zasada 
odpowiedzialności, przeł. M. Klimowicz, Kraków 1995. Koncepcje te w wielu 
punktach są zbieżne z przemyśleniami Romana Ingardena, zob. tegoż, Książecz-
ka o człowieku, Kraków 1972, w szczególności rozdział: O odpowiedzialności i jej 
podstawach ontycznych, s. 77-185. 

11 Na temat wpływu filozofii Elzenberga na twórczość Herberta zob. M. Tyl, Elzen-
berg i Herbert, w: Pojęcia kiełkujące z rzeczy..., dz. cyt., s. 102-138; tegoż, M. Tyl, 
Pesymizm, konserwatyzm, wartości. O filozofii Henryka Elzenberga, Katowice 
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Grecko-rzymska starożytność znała tylko zmianę, kapryśne zwroty 
politycznej fortuny i nawet Polibiusz, który ukazuje, jak poszczególne 
wydarzenia doprowadziły do panowania Rzymian w  całej ówczesnej 
oikumene, nie sądzi, aby był świadkiem jakiejś celowości historii. Ow-
szem, najbliższe wydarzenia mogą być rozpoznane za pomocą wróżb – 
stąd kierowanie się opiniami wyroczni i  wysoka pozycja wróżbitów, 
ale przecież nie istnieje jakiś generalny i  ostateczny telos historii, do 
którego można by się odwołać, jak ma to miejsce w przypadku Hebraj-
czyków. Determinizm to nie teleologia. Wprawdzie piewca rzymskie-
go imperializmu, Wergiliusz, uważa, iż „przeznaczeniem” Rzymian 
jest „sprawiedliwy rząd nad światem”, ale przecież (odkładając na bok 
imperialną ideologię, na użytek której powstała Eneida) jest to raczej 
wyraz wiary w specyfi kę ludów czy raczej ich wrodzoną umiejętność 
tworzenia prawa:

Ty, Rzymianinie, pamiętaj: masz władnie
Rządzić ludami. Te są twoje kunszty:
Masz pokojowi nadać prawo, szczędzić
Poddanych, wojną poskramiać zuchwałych
(Wergiliusz, Eneida, tłum. Z. Kubiak)12

Polibiusz zna jedynie okrutne igranie przeznaczenia, które raz daje 
zwycięstwo i potęgę Persom, innym razem Macedończykom, a wszyst-
ko na chwilę i nietrwale (Polibiusz, Dzieje, XXIX, 21)13. I chociaż gre-
cko-rzymski historyk zauważa przyczynowość w historii i pilnie śledzi 
związki między wydarzeniami, to przecież nie wierzy w  możliwość 
zrozumienia celowości dziejów jako takich ani nawet w  jej istnienie. 
Znajomość przeszłości może zaledwie dostarczyć przykładów roztrop-
nego i  rozważnego militarnego oraz politycznego działania, ale na-
wet najlepszy ustrój nie zapewni wieczności: „Że wszystko, co istnieje, 

2001, L. Kleszcz, Nietzsche – Elzenberg – Herbert, w: Friedrich Nietzsche i pisa-
rze polscy, red. W. Kunicki i K. Polechoński, Poznań 2002, s. 249-269; przedruk 
w: Pojęcia kiełkujące z rzeczy..., dz. cyt., s. 353-378. 

12 Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 2003, s. 489.
13 Polibiusz, Dzieje, przeł. S. Hammer, Wrocław 2005.
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ulega zniszczeniu i  zmianie, na to chyba nie potrzeba dowodu; sam 
bowiem nieodwracalny bieg wypadków wystarcza, żeby w  nas wpo-
ić takie przekonanie” (Polibiusz, Dzieje, VI, 57), stąd Scypion na wi-
dok płonącej Kartaginy miał według historyka zacytować fragment 
chmurnej przemowy Hektora do Andromachy na temat smutnej doli 
przegranych, wypowiedź rozpoczynającą się od słów: „Przyjdzie dzień, 
kiedy legnie w  gruzach Ilionu gród święty…”14 „Ta zmienność losu  – 
pisze Karl Löwith  – nie nastrajała starożytnych rezygnacyjnie, lecz 
była przedmiotem mężnej akceptacji”15, a  w kontekście Herbertowej 
fascynacji antykiem dodać należy, że kontynuatorem tej postawy był 
jego fi lozofi czny mistrz i  autor pracy o  Marku Aureliuszu, Henryk 
Elzenberg. Dwudziestowieczny nauczyciel historycznego pesymizmu 
nauczał, że „Tragizm jako etyka, treść życia, przezwyciężenie pesymi-
zmu. Wyłania się z pesymizmu, a jednocześnie go usuwa”16. Czyż nie 
jest to nastawienie sprzeczne z postawą rozpaczy? 

Czym jednak różni się klasyczna tonacja od jej dwudziestowiecznej 
wersji? Różnica jest subtelna i wymaga podkreślenia, że raczej mówić 
należy o  różnych odmianach antycznej postawy. Jedna, bardziej nie-
wzruszona, nie zna skargi i  nie zna lęku  – to stoicyzm. Filozofi czny 
rozum, zespolony z rozumem Kosmosu, jest niewzruszonym Logosem. 
Stąd fi lozofi a jako duchowe ćwiczenia ma na celu eliminację słabo-
ści, jaką niosą ze sobą uczucia, zwłaszcza gwałtowne – jak strach albo 
gniew  – zaciemniający jasność umysłowego oglądu. Częste etykieto-
wanie Herberta jako „stoika” jest w  takim sensie nieporozumieniem, 
bo przecież nie rozum, ale sumienie i  czułość stanowią o  wielkości 
Herbertowych bohaterów, a w szczególności cechują Pana Cogito. Jest 
to nawiązanie do Homerowej tradycji, niestroniącej od melancholii 
przemijania, przyznającej się do bólu cierpienia, współczującej prze-
granym i  pozwalającej na gwałtowne emocje  – właśnie ten rodzaj 
starożytnej tradycji najlepiej oddaje ducha poezji Herberta. Nie są to 

14 Homer, Iliada, VI 442-55, przeł. I. Wieniewski, Kraków 1984.
15 K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozo-

fii dziejów, przeł. J. Marzęcki, Kęty 2002, s. 12.
16 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1994; 

zapiski pod datą 21 stycznia 1910. 
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elementy postawy sprzeczne z  męstwem w  obliczu nieprzychylnego 
losu. Explicite mowa o tym w wierszu Do Marka Aurelego17, ale także 
w Dębach. Zwłaszcza płacz – rzecz, wydawałoby się „niemęska” – znaj-
duje swe uzasadnione miejsce w tej postawie18. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że 
pytania stawiane w Dębach mieszczą się po części w greckiej mental-
ności, która nie bardzo odróżniała historię naturalną od historii ludz-
kiej i  rozpatrywała je w  podobnych kategoriach, to znaczy w  katego-
riach deterministycznych. Skoro niezwykła mądrość Logosu sprawia, 
że świat jest przedustawny, to wszystko we wszechświecie jest prze-
znaczone (a  więc los natury, ludzi, a  nawet bogów, którzy są częścią 
natury19), a  zatem jest też przewidywalne i  rozumne. Tylko w  takiej 
metaforycznej konwencji dwudziestowieczny poeta może zadawać 
pytania dębom, przywołując ich rolę w  świętym gaju Dodony. Ale 
czy metafora ta nie jest jednocześnie objawem dystansu?  – musimy 
przytaknąć: tak, przyjęta konwencja modlitewnego pytania oraz mi-
tologiczna symbolika bierze odpowiedź w nawias, ponieważ zderzona 
została z dwudziestowieczna mentalnością, w której Natura i Kosmos 
zostały „odczarowane”, a Logos utracił swą moc. 

17 Z. Herbert, Do Marka Aurelego, tom Struna światła, WZ, s. 26.
18 Herbert reinterpretuje Homerowska tradycję w wielu wierszach. Ostatnio na 

przykładzie wiersza Fragment ukazał to Jakub Andrzej Jurkowski, „Usłysz nas 
Srebrnołuki”. Egzegeza modlitwy greckich wojowników we „Fragmencie” Zbignie-
wa Herberta, w: Gąszcz srebrnych liści..., dz. cyt., s. 99-117. 

19 Najważniejszą różnicą między współczesnym myśleniem o Naturze a starożyt-
nym jest rodzaj panteizmu greckiego, który w ramach Kosmosu znajdował też 
miejsce dla bogów. Pod wpływem chrześcijaństwa i jego radykalnego odsepa-
rowania tego, co fizyczne, i tego, co metafizyczne, boskość jest absolutnie trans-
cendentna. Ewolucję pojęć na ten temat szczegółowo omawia Krzysztof Mech, 
zob. Natura i nadprzyrodzoność, w: tegoż, Człowiek – natura – transcendencja, 
Kraków 2014, s. 11-95. Także dzieło Herodota zostało nieprzypadkowo przywo-
łane w niniejszej interpretacji, m.in. ze względu na wyraźną wizję świata, które-
go częścią są bogowie.
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DETERMINIZM I GRA W KOŚCI. 
NIEPOTRZEBNA KONCEPCJA BOGA

Czy dęby mogą być symbolem scjentyzmu? Konieczność i  przy-
padek różnie były defi niowane w  fi zyce oraz w  nowożytnej fi lozofi i. 
Wzmianka o „grze w kości” przywołuje Einsteina i nie tylko, ale wraz 
z nim całą historię scjentyzmu ostatnich dwustu lat. Nie jest to wyjątek 
w  twórczości Herberta, bo w  innym miejscu poeta raczej ironicznie 
albo żartobliwie powołuje się na Heisenberga, skoro przedstawia jego 
równanie jako symbol pewności, a w istocie mowa przecież o zasadni-
czej nieoznaczoności kwantowo rozumianej materii. Klasyczna fi zyka 
uważała, że wszystkie zjawiska są ściśle uwarunkowane i  jedynie nie-
znajomość ich kompletu albo niedoskonałość pomiarów może unie-
możliwić ich przewidzenie, a tym samym stworzyć wrażenie, że prawa 
fi zyki nie są powszechne. Obecnie dzięki fi zyce kwantowej świat jawi 
się jako naturalnie indeterministyczny, w którym mowa o fundamen-
talnym prawdopodobieństwie, a nie o pewności, co dla laika nie ma 
specjalnego znaczenia, ponieważ równanie Heisenberga (z 1927 roku) 
jest zrozumiałe tylko przez fachowców, mimo że upłynęło już niemal 
sto lat od jego prezentacji. Dlatego też wolno przypuszczać, że Her-
bert, kiedy powołuje się na „ścisłość” formuły swego doświadczenia 
mistycznego, to w wierszu Objawienie zwyczajnie żartuje: 

tkanka mojej formuły 
z aluzji jak w Fedonie 
miała także ścisłość
równania Heisenberga20.

Dowcip polega na tym, że w  wierszu następuje zrównanie platoń-
skiego, a więc literackiego przedstawienia metafi zyki, ze wzorem mate-
matycznym, czyli wcieleniem poczciwie rozumianej „ścisłości”. Kolejne 

20 Z. Herbert, Objawienie, tom Studium przedmiotu, WZ, s. 292. Wiersz ostatnio 
interpretowała Daria Murlikiewicz, Nieruchome epifanie. Kilka uwag o Objawie-
niu Zbigniewa Herberta, w: Gąszcz srebrnych liści..., dz. cyt., s. 217-232.
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piętro intelektualnej fi glarności bierze się stąd, że równanie opisuje 
nieoznaczoność kwantową materii. Wzór powiada bowiem, że im do-
kładniej mierzymy położenie cząstki, tym mniej dokładnie możemy 
zmierzyć jej prędkość, i odwrotnie. Zauważmy, że najczęściej w tłuma-
czeniach dla laików podkreśla się fakt, iż jest to fundamentalna cecha 
materii, a nie błąd pomiaru – aby nie było najmniejszej wątpliwości, że 
mamy do czynienia z istotą zjawisk przyrodniczych, a nie brakiem pre-
cyzji narzędzi21. Dawniejsza fi zyka była bardziej pewna siebie.

Sukcesy fi zyki XVIII wieku, a w szczególności wielkich teorii nauko-
wych, jak np.  teorii ciążenia Newtona, wbiły przyrodników w taką py-
chę, iż francuski matematyk Pierre Simon de Laplace uznał na początku 
XIX wieku, że gdyby było możliwe poznanie aktualnego stanu wszech-
świata, to moglibyśmy przewidzieć jego dalsze losy, podobnie jak od-
tworzyć jego wcześniejszą historię. Tak zwany „demon Lapace’a”, czyli 

Inteligencja, która by w danej chwili znała wszystkie siły ożywiające 
przyrodę i  wzajemne położenie rzeczy, które wchodzą w  skład przyro-
dy (…), ogarnęłaby tą samą formułą ruchy zarówno największych ciał 
wszechświata, jak i najmniejszego atomu; nic nie byłoby dla niej niepew-
nym i przyszłość byłaby jej przytomna, podobnie jak przeszłość22. 

Ten absolutny determinizm uczony łączył z  fatalizmem społecz-
nym i  sądził, że można go zastosować także do ludzkich zachowań. 
Jemu też się przypisuje bon mot o  Bogu w  rozmowie z  Napoleonem: 
„Sir, ta hipoteza nie była mi potrzebna”. Tradycja scjentystyczna aż 
do lat dwudziestych ubiegłego wieku opierała się na deterministycz-
nym wyznaniu wiary i dopiero powstanie fi zyki kwantowej zmodyfi -
kowało poglądy samych fi zyków. Niemożność ustalenia konkretnego 
wyniku jednego pomiaru została zastąpiona oceną prawdopodobień-
stwa wyniku serii pomiarów – i do tego czyni aluzję Herbert, pisząc 

21 Problem nowej wizji świata i matematyzacji fizyki opisuje Michał Heller w roz-
dziale Wszechświat matematyczny, w: tegoż, Uchwycić przemijanie, Kraków 2010, 
s. 216-241.

22 J. Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, przeł. I. Zimnic-
ka, Warszawa 1995, s. 250.
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o  „demiurgu nikczemnych tablic statystycznych”, który zastąpił „de-
mona Laplace’a”. Mianowicie można w  przybliżeniu ustalić prawdo-
podobieństwo otrzymania wyników A, B, i dalszych. Współczesna fi -
zyka musi się więc zadowolić prawdopodobieństwem, przypadkowoś-
cią i  brakiem przewidywalności! Albert Einstein, który poza sławną 
teorią względności przyczynił się także do rozwoju fi zyki kwantowej, 
nie mógł się pogodzić z tezą o rządach przypadku, co wyraził owym 
sławnym powiedzeniem, zacytowanym w wierszu23.

Ale między Laplace’em a Einsteinem europejski scjentyzm czerpał 
nie tylko ze zdobyczy fi zyki i  matematyki, ale także z  teorii ewolu-
cji Darwina, pozytywizmu Comte’a i  Spencera, a  przede wszystkim 
z marksizmu, który przeniósł schematy biologicznego rozwoju – w ro-
dzaju walki o byt – do nauk społecznych w postaci walki klas. Jak pi-
sze biograf marksizmu Leszek Kołakowski, „to poszukiwanie jedności 
metody i  jedności treściowej całej wiedzy ludzkiej  – w  szczególności 
poszukiwanie takich całościowych ujęć, które włączają historię ludz-
ką w historię natury, zgodnie z  intencją darwinizmu – łączy Engelsa 
z  pozytywistycznym nurtem epoki”24. Oznacza to przede wszystkim 
odejście od statyczności osiemnastowiecznej wizji, utrwalonej w  me-
chanistycznym schemacie, na rzecz dialektycznego rozwoju i  idei po-
stępu. Przy czym zastosowanie heglowskiej dialektyki do ówczesnego 
stanu badań nauk przyrodniczych zaowocowało tak zwanym „mate-
rializmem dialektycznym”, który w  teorii i  praktyce komunistycznej 
był ontologią i  epistemologią marksistowską, a  w zamierzeniu miał 
kończyć wielowiekowy spór między fi lozofi ą idealistyczną i materiali-

23 Powiedzenie: „Bóg nie gra w kości” należy do komunałów światowego zasięgu. 
W Polsce przywołane zostało także w tłumaczeniach biografii Einsteina oraz 
w zbiorach cytatów, opublikowanych już po śmierci Herberta, ale obecnych na 
zachodnim rynku wydawniczym od dziesiątków lat, por. A. Pais, Pan Bóg jest 
wyrafinowany... Nauka i życie Alberta Einsteina, przeł. P. Amsterdamski, War-
szawa 2001; tegoż, Tu żył Albert Einstein, przeł. M. Krośniak, Warszawa 2005; 
A. Calaprice, Einstein w cytatach, przeł. M. Krośniak, Warszawa 1997; J. Bern-
stein, Albert Einstein i granice fizyki, przeł. J. Włodarczyk, Warszawa 2008.

24 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Poznań [b.d.w.], t. I, s. 455. Według 
Kołakowskiego, tendencja ta jest najbardziej wyraźna w dziełach z lat 1875–86: 
Anty-Dühring, Ludwik Feuerbach i Dialektyka przyrody.
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styczną. Ściślej mówiąc, był to koniec fi lozofi i, przemienionej w świa-
topogląd, ponieważ z  klasycznej fi lozofi i miała się uchować jedynie 
logika formalna i  dialektyka, a  cała reszta zagadnień „rozpływa się 
w  pozytywnej nauce o  przyrodzie i  historii (Fryderyk Engels, Anty-
-Dühring, Wstęp). Filozofi a w  tym ujęciu jest więc próbą uogólnienia 
nauk szczegółowych i niczym więcej25.

Splecione w  wierszu aluzje do wypowiedzi Einsteina, którego 
można rozumieć jako symbol albo pars pro toto współczesnej wiedzy 
przyrodniczej oraz zbrodniczej praktyki politycznej komunizmu, wy-
rażonej aforyzmem „trybunał o  zaranku egzekucja nocą” poniekąd 
streszcza intelektualną i społeczną historię świata XX wieku. Ale co tu 
jest istotne z punktu widzenia człowieka jako człowieka? Przecież nie 
taka czy inna forma determinizmu czy też indeterminizmu przyrody. 
Nawet gdyby determinizm mechanistyczny Laplace’a był właściwym 
obrazem konieczności istniejących w  przyrodzie, nie wynika z  nie-
go  – przynajmniej bezpośrednio  – żaden nadzwyczajny problem dla 
ludzkiej społeczności. Również teoria ewolucji sama w sobie nie niesie 
niebezpieczeństwa, a  tylko jej przeniesienie do nauk społecznych. To 
pod wpływem teorii Darwina zrodziły się ruchy społeczne i politycz-
ne, które odrzuciły dotychczasową podstawę kultury europejskiej czyli 
biblijne pojęcie bliźniego i  zastąpiły je ideą naturalnej selekcji (stąd 
walka klas, ras i  etnicznie rozumianych grup narodowych). Dopie-
ro przekonanie, że prawu bezwzględnej walki o byt podlegają ludzie, 
społeczeństwa i ich dzieje, zaczyna być groźna i tragiczna w skutkach. 
Tym bardziej „żelazne prawa historii”, rzekomo odkryte przez marksi-
stów, zaowocowały realizacją zbrodniczej utopii. I czyż nie powracamy 
do zagadnienia sensu dziejów? Tylko tym razem do zsekularyzowanej 
eschatologii? Rozpatrzmy oba pytania po kolei.

25 Leszek Kołakowski we wspomnianym dziele rozważa sprzeczności i niekonse-
kwencje myślenia Engelsa, m.in. używanie przez niego nieostrych pojęć filozo-
ficznych, jak „materia”, założenie, że wszelki ruch jest własnością tak pomyślanej 
materii (bo inaczej musiałby istnieć zewnętrzny wobec niej poruszyciel) itp. Dla 
niniejszego wywodu nie jest to jednak istotne (por. L. Kołakowski, Główne nurty 
marksizmu, dz. cyt., t. I, s. 460).



180 tytuł pisma 1(1)/2014180 filozofiareligii.pl, 2016, nr 1

JÓZEF MARIA RUSZAR

W rozumowaniu Kartezjusza czy Laplace’a nie ma miejsca na przy-
padek, bo istnieje wyłącznie konieczność i  to drobiazgowa. W  rozu-
mowaniu Engelsa przypadek jest jedynie pozorem, za którym sprytnie 
skrywa się konieczność: 

W przyrodzie, gdzie również na pozór rządzi przypadek, panuje 
w każdej poszczególnej dziedzinie, jak to już dowiedziono, konieczność 
wewnętrzna i  prawidłowość, która poprzez przypadek toruje sobie dro-
gę. To, co dotyczy przyrody, dotyczy również społeczeństwa (F.  Engels, 
Pochodzenie rodziny, IX)26.

Przy czym Engelsowi nie chodzi o  detale, lecz o  konieczny kieru-
nek zmian. Znając „żelazne prawa historii”, możemy więc przewidzieć 
rozwój społeczny i wynik walki klasowej, choć niekoniecznie jego po-
szczególne meandry i  szczegóły, a  poza tym jesteśmy w  stanie stero-
wać procesami, skoro wiemy, jakim prawom społeczeństwa podlegają. 
Tak można zostać „maszynistą dziejów”, co oznacza  – teoretycznie 
u Marksa, a praktycznie u Lenina – że nie poszczególny człowiek, ale 
społeczeństwo jako całość liczy się jako sens dziejów27. 

Jeśli więc dęby z  wiersza Herberta symbolizują wspólnotę ludz-
ką, będącą częścią porządku Natury, to mowa nie tylko o konfl ikcie 
między interesem jednostki i  marksistowsko rozumianą inżynierią 
społeczną, w której „Jednostka – zerem, jednostka – bzdurą”, jak afo-
rystycznie to ujął Majakowski w  poemacie Włodzimierz Iljicz Lenin, 
ale o  nowej wersji świeckiej teleologii, rozwijanej przez ostatnie 200 
lat. Pojęcie fi lozofi i dziejów wymyślił bowiem Wolter w Rozważaniach 
o  obyczajach i  duchu narodów, zastępując Boską Opatrzność (i  teo-
dyceę Leibniza28) wolą człowieka, który jako istota rozumna winien 
sam dążyć do kształtowania historii dzięki nauce, technice, sztu-
ce, moralności, a  także właściwemu  – czyli liberalnemu  – ustrojowi 

26 https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1884/pochodzenie/index.htm 
[dostęp: 27 września 2015].

27 Por. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, dz. cyt., s. 502.
28 G. W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, 

przeł. M. Frankiewicz, Warszawa 2001.
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społecznemu. Takie złudzenie żywili ludzie Oświecenia, odrzucając 
chrześcijańską interpretację historii opartą na Objawieniu. Sądzili na-
iwnie, że dogmatyczną doktrynę, która interpretowała dzieje w  kate-
goriach teologicznych (a  więc pozaświatowych), można zastąpić ideą 
postępu, rozumu i woli człowieka. Tak zrodziła się wiara w Historię, 
pisaną z dużej litery. Karl Löwith przekonująco ukazał, jak „nowożyt-
na fi lozofi a dziejów wypływa z biblijnej wiary w wypełnienie, a koń-
czy się na sekularyzacji jej eschatologicznego wzorca”29. Faktem jest, że 
u  wszystkich nowożytnych historiozofów obserwujemy niemal iden-
tyczną strukturę rozumowania i ich poglądy różnią się tylko w szcze-
gółach (Wolter, Proudhon, Hegel, Marks, Comte, Burckhardt).

Z czasem każdy przejaw jakiegoś światopoglądu historycznego, 
nawet mętny, uznawany był za „historiozofi ę”, ale w  sensie ścisłym 
chodzi o  taki racjonalny i  systematyczny wykład dziejów, w  którym 
przyczyny i następstwa zdarzeń historii ludzkiej są powiązane według 
jakiejś ogólnej zasady i  odniesione do ostatecznej istotności. Takim 
celem była samorealizacja człowieka, wyzwolonego z alienacji, a dro-
gę do niego miał otworzyć komunizm, postulujący porzucenie libe-
ralnych skłonności i ustanowienie dyktatury proletariatu (inną wersję 
realizacji darwinowskiej wizji zastosowanej do dziejów społecznych 
zaproponował faszyzm i  hitleryzm, przy czym w  tym wypadku wio-
dącą ideą została supremacja lepszej rasy). 

To właśnie w  takim kontekście historycznym zostało postawione 
pytanie, które reasumuje dylemat współczesnego człowieka. Nauki 
przyrodnicze nie dały – bo nie mogły dać – odpowiedzi na egzysten-
cjalne pytania, a  sens dziejów imputowany przez dwudziestowiecz-
ne nauki społeczne (a  właściwie ideologie) okazał się pretekstem do 

29 K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia..., dz. cyt., s. 6. W tym miej-
scu trzeba dodać, że niemiecki filozof, który przeżył trzynastoletnie istnienie 

„Tysiącletniej Rzeszy” i był świadkiem rozprzestrzeniania się „Ojczyzny świato-
wego proletariatu”, jest wiarygodnym autorem dla starszego pokolenia Polaków, 
którzy osobiście posmakowali owoców budowania raju na ziemi. Również Le-
szek Kołakowski w cytowanym opracowaniu dziejów marksizmu zwraca uwagę 
na eschatologiczna strukturę tej ideologii. On także godzien jest zaufania, choć 
raczej z powodu swej perfekcyjnej znajomości tematu i wiedzy „z pierwszej ręki”.
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zbrodni na niespotykaną dotychczas skalę, powodując cierpienie i roz-
pacz milionów. Na pytanie postawione tak rozumianej Naturze uzy-
skujemy więc sugestię, że w postnietzscheańskiej atmosferze pogardy 
dla słabych i w darwinowskiej wizji walki klas (czy ras) „konieczność 
jest tylko odmianą przypadku, a  sens tęsknotą słabych, ułudą zawie-
dzionych”. Sens zamyka się w dominacji.

ODEJŚCIE PROROKÓW. POMINIĘTA KONCEPCJA

A czego nie ma? Co zostało w wierszu pominięte? I w tym wypad-
ku odpowiedź jest dość prosta: judeochrzescijańska idea Opatrzności. 
Rzecz nie w  inicjalnym stwierdzeniu o  „odejściu proroków”, a  przy-
najmniej nie tylko w nim, ponieważ w ostatnich wersach wiersza wy-
raźnie zaznaczono nieobecność eschatologicznej nadziei. Brak ów wy-
nika z nieobecności jakiejkolwiek sankcji nadprzyrodzonej w rodzaju 
np.  biblijnej obietnicy. A  przecież o  pomoc i  radę Pan Cogito zwykł 
prosić także przedstawicieli judaizmu, jak choćby Rabbiego Nachma-
na z Bracławia. Charakterystyczne, że kontekst akcentuje niemożność 
znalezienia sensu egzystencji w podpowiedziach nauk przyrodniczych 
(Pan Cogito szuka rady):

Tyle książek słowników
opasłe encyklopedie
a nie ma kto poradzić

zbadano słońce
księżyc gwiazdy
zgubiono mnie

moja dusza
odmawia pociechy
wiedzy30.

30 Z. Herbert, Pan Cogito szuka rady, tom Pan Cogito, WZ, s. 429.
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Nie ulega wątpliwości, że – podobnie jak w Dębach – wiedza pozy-
tywna nie potrafi  utulić niepokoju o sens życia i świata, co – z punktu 
widzenia poetyki – uwypukla zastosowanie przerzutni. I tym razem za 
brakiem odpowiedzi skryta jest Historia „przez duże H”, choć w wy-
konaniu brunatnego, a  nie czerwonego faszyzmu31. W  wierszu tym 
odpowiedzialność za niewykonanie zadania spada na organizatorów 

„ostatecznego rozwiązania”, którzy tak doskonale wywiązali się z  po-
wierzonego im zadania, że nawet odnalezienie grobu, a więc jakiegoś 
materialnego punktu, nie jest możliwe32: 

może by mi poradził
rabi Nachman
ale jak mam go znaleźć
wśród tylu popiołów.

To  – oczywiście  – pretekst, a  właściwie pozór braku odpowiedzi, 
skoro nie został zaprzeczony świat, do którego przywódca duchowy 
przynależał. Niemożność kontaktu z  Rabbim Nachmanem jest prze-
de wszystkim oskarżeniem ludobójstwa, ale jednocześnie uwzniośla 
i  samą postać, i  jego otoczenie, a  także rodzaj religijności. Nic nie 
wskazuje na to, aby podważona została idea szabasu jako „Nowego 
Nieba”33 albo chasydzkiej wizji umierającego przywódcy: „w ręku miał 
/ Torę płonącą”. Nie bez znaczenia jest także, że chasydzi bracławscy, 
którzy po śmierci przywódcy nigdy nie wybrali sobie nowego, wierzą, 

31 Określenia Herberta z Hańby domowej, gdzie akcentował zasadniczą jedność 
obu totalitaryzmów: nazistowskiego i komunistycznego (Wypluć z siebie wszyst-
ko. Rozmawia Jacek Trznadel, w: Herbert nieznany. Rozmowy, Warszawa 2008, 
s. 119).

32 Chasydzki rabin Nachman z Bracławia zmarł w roku 1810, a więc nie jest to 
aluzja do ewentualnej śmierci w krematorium, ale do faktu, że jego grób został 
zbezczeszczony i zniszczony w czasie II wojny światowej oraz do Holocaustu 
jako takiego. W opracowaniu Henryka Halkowskiego ukazały się Opowieści ra-
bina Nachmana z Bracławia, Kraków 1999. 

33 „Nowe Niebo” zostało napisane z dużej litery, a poza nazwami własnymi jak 
Tora i Bracław, nazwiskiem Nachman oraz inicjalnym słowem – jest to jedyny 
przypadek w wierszu.
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że „rebe udziela im rad za pomocą książek i opowieści, jakie po sobie 
zostawił”34. Co ciekawe, w wierszu została podkreślona osobista więź 
poety ze wschodnimi terenami dawnej Rzeczypospolitej (dusza Pana 
Cogito wędruje „po drogach ojców”), które były miejscem współeg-
zystencji Żydów i Polaków: „to miejsce które opuściliśmy / to miejsce 
które krzyczy”. 

Tak w wierszu Pan Cogito szuka rady. Tymczasem świat wiersza Dęby 
charakteryzuje się absencją transcendencji, bo pytanie postawione zosta-
ło w rzeczywistości, w której wymiar transcendentny nie istnieje. Osoba 
pytająca – a wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z  jakimś 
„ja” symbolizującym współczesnego człowieka – de facto nie bierze pod 
uwagę judeochrześcijańskiej wizji świata, ponieważ żyje w czasach „po 
śmierci Boga”. „Przy czym nie chodzi tutaj o to, że nie spotykamy już 
ludzi wierzących w Boga, ale przede wszystkim o to, że religia nie jest 
już głównym czynnikiem integrującym współczesną kulturę”35.

Jako pierwszy ideę Boga działającego w historii przedstawił św. Au-
gustyn (354–430) i został twórcą chrześcijańskiej fi lozofi i dziejów (De 
Civitate Dei 413–427)36. Historia zyskała sens nie tylko teleologiczny, 
ale wręcz teologiczny, wychodząc poza plemienną wizję osobistej opie-
ki Jahwe nad doczesnym bytem Izraela. Wizja była dynamiczna, skoro 
kosmos stał się polem walki między „państwem Bożym” a „państwem 
ziemskim”, a  poza tym zbudowała fundament pod pojęcie postępu, 
a nie tylko zwykłej zmiany. Idea poprawy i zbawienia – kosmicznego 
pojednania – nadała sens dziejom w przestrzeni znajdującej się poza 
historią i poza empirią. Stopniowo, od czasów Joachima z Fiore (1131–
1202)37 i  Jacques-Bénigne Bossueta (1627–1704)38, radykalny rozziew 

34 Cytat ze strony internetowej „Chasydyzm po polsku” (http://www.chasydyzm.
lauder.lodz.pl/braclaw.htm, dostęp: 1 lutego 2015).

35 K. Mech, Śmierć nadprzyrodzonego, w: tegoż, Człowiek – natura – transcenden-
cja, dz. cyt., s. 13.

36 Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Kęty 1998.
37 J. Grzeszczak, Joachim z Fiore. Średniowieczny przyczynek do teologii dziejów, 

Poznań 2006.
38 P. Napierała, „Kraj wolności” i „kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja 

wolności w XVII i XVIII wieku, Kraków 2011.



filozofiareligii.pl, 2016, nr 1 185

STARE I NOWE PYTANIA O SENS DZIEJÓW. DĘBY ZBIGNIEWA HERBERTA

między sacrum a profanum zostawał zasypywany i dzieje moralnego 
oraz religijnego postępu rozumiane były jako ziemska historia, której 
celem jest „dopełnienie czasu”. I chociaż podział na epoki (Ojca, Syna 
i Ducha) nie jest dziś respektowany, dzisiejsze chrześcijaństwo zasad-
niczo żyje przeświadczeniem o  jedności religijnej i  świeckiej historii, 
których czas wypełni się jednocześnie na Sądzie. 

To właśnie idea urzeczywistniania Królestwa Bożego na ziemi stała 
się wzorem dla wszystkich ideologii świeckich i  podstawą nowożyt-
nych historiozofi i, o których była wcześniej mowa. Jeśli wierzyć tezie 
Webera39, to w łonie samego chrześcijaństwa świecką wizję historiozo-
fi czną przejął i najpełniej w praktyce zrealizował protestantyzm, przez 
utożsamienie sensu życia z pracą jako najbardziej wartościową formą 
modlitwy.

Co więc oznacza w  Dębach brak transcendentnej perspektywy? 
Horyzont tego pytania jest jasno i dobitnie określony, zanim pojawia 
się pytanie, i zakończenie wiersza poza ten krąg nie wykracza. Powsta-
je więc kwestia odpowiedzi na wątpliwość, co oznacza owo odsunięcie 
nadziei religijnej, a w szczególności tradycji judeochrześcijańskiej, bo 
zasadniczo tylko taka wchodzi w rachubę. Czy jest to wyłącznie stwier-
dzenie faktu, konstatacja aktualnego stanu rzeczy – opis duchowego 
momentu w dziejach Europy? Czy pesymistyczna tonacja wiersza jest 
ukazaniem tragizmu wewnątrz zwycięskiej tradycji światopoglądowej, 
czyli scjentyzmu, która wprawdzie zwyciężyła, ale z  katastrofalnym 
skutkiem dla człowieka? A może jest to zgoda na świat, w którym ża-
den metafi zyczny sens nie istnieje? Innymi słowy, czy wiersz ujawnia 
niepewność co do stanowiska autora, a może tylko bohatera wiersza? 

Pytanie o  sens historii spotkało się z  wieloma odpowiedziami 
uzależnionymi od samej defi nicji sensu oraz wizji świata i  ludzkie-
go w  nim miejsca. Co oznacza pominięcie chrześcijańskiej tradycji? 
W wierszu brak wyrazistego rozstrzygnięcia, co nie dziwi u autora Tre-
nu Fortynbrasa i paru innych wierszy, których wydźwięk został ukryty 
w delikatnych tonach, a rozumienie wydaje się jaśniejsze w kontekście 

39 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu [1904–1905], przeł. J. Miziński, 
Lublin 1994.
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zasadniczej postawy autora. Takie stanowisko, które podkreśla nada-
wanie sensu wydarzeniom przez refl eksję systematyczną, ale niemożli-
wą do ugruntowania w empirii, oznacza, że fi lozofi a historii nie może 
być nauką pozytywną, podobnie jak nauka nie może dać odpowiedzi 
na pytania o  sens egzystencji. Oznacza to jednocześnie, że historia 
jako taka nie może być zrozumiała i  sensowna sama w  sobie, czyli 
że same wydarzenia historyczne jeszcze nie dowodzą swej istotności 
i  potrzebują przyjęcia zewnętrznego kryterium sensu lub celowości. 
Dlatego Karl Löwith, autor przeglądu stanowisk historiozofi cznych, 
zatytułowanego Historia powszechna i  dzieje zbawienia. Teologiczne 
przesłanki fi lozofi i dziejów, powiada, że 

problem historii jest w  jej własnym zakresie nierozwiązalny. Wydarze-
nia historyczne jako takie nie zawierają najmniejszej wskazówki co do 
jakiegoś ostatecznego uniwersalnego sensu. Historia nie ma żadnego 
ostatecznego rezultatu. Rozwiązanie jej problemu na gruncie niej samej 
nigdy nie istniało i nigdy nie zaistnieje, ludzkie bowiem doświadczenie 
historii – to doświadczenie ustawicznych niepowodzeń40.

A powołując się na Bierdiajewa, dodaje, że – jeśli oczekiwać postę-
pu w kwestii zaniechania przemocy i zniszczenia – to „także chrześ-
cijaństwo jako historyczna religia światowa poniosła fi asko”41. Sko-
ro jednak zauważamy znaczącą nieobecność judeochrześcijańskiej 
odpowiedzi na pytanie w  tym konkretnym utworze, to może jest 
rzeczą słuszną zwrócenie uwagi na dwa inne wiersze: Widokówka 
od Adama Zagajewskiego (Rovigo) i  Do Ryszarda Krynickiego  – list 
(Raport z  oblężonego miasta). Oba utwory usilnie podkreślają rolę 
poezji, której soteriologicznym obowiązkiem jest mówienie prawdy 
poprzez piękno. I w jednym, i w drugim utworze przywołana zostaje 
także apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego, wobec której należy 
zachować męstwo bez złudzeń, ale też bez rozpaczy. Postawa ta wy-
daje się heroiczna:

40 K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia..., dz. cyt., s. 186.
41 M. Bierdiajew, Sens historii, przeł. H. Paprocki, Kęty 2002.
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jakich sił trzeba by na przekór losom
wyrokom dziejów ludzkiej nieprawości
w ogrojcu zdrady szeptać – cicha nocy

jakich sił ducha trzeba by wykrzesać
bijąc na oślep rozpaczą o rozpacz
iskierkę światła hasło pojednania42.

„Ciemne pytania” i „sowie zagadki” na temat wyniku „chwili osta-
tecznej” z  Widokówki do Adama Zagajewskiego nie mogą oczekiwać 
odpowiedzi ze strony wiedzy pozytywnej. Wydaje się więc, że podsta-
wowy czy też dominujący ton wiersza Dęby skierowany jest przeciwko 
tego rodzaju próbom. Ale to wniosek niekompletny, choć niewątpliwie 
zasadny. Cytowany wiersz zawiera ukryty cytat z Dziadów Mickiewi-
cza oraz aluzję do celi Konrada. Wydaje się, że również Dęby zadają 
identyczne pytania, co Wielka Improwizacja, gdzie w  bardziej gwał-
towny sposób rozważa się naturę Boga. Jeśli to dalekie echo nie rzuca 
się w oczy, to tylko z  tej przyczyny, że zostało pozbawione elementu 
walki z  Bogiem o  władzę. Dwudziestowieczny poeta nie rości sobie 
prawa do rządów nad światem  – jak czynił to romantyczny poeta  – 
jako że nie uzurpuje sobie praw genialnej jednostki–artysty–kreatora, 
a  tym bardziej nie wierzy w  ludzkie uzurpacje, które w  jego epoce 
skutkowały niespotykanym cierpieniem.

Świecka wersja millenaryzmu doprowadziła w XX wieku nie tylko 
do poważnego załamania się ufności w  postęp, ale także wiary w  ja-
kikolwiek sens dziejów, czego wyrazem zaraz po wojnie wydaje się 
moda na egzystencjalizm, rozumiany jako absurd bycia poszczegól-
nego i  zbiorowego43. Wprawdzie w  krajach komunistycznych narzu-
cony optymizm państwowy ciągle podawał do wierzenia eschatologię 

42 Z. Herbert, Do Ryszarda Krynickiego – list, tom Raport z oblężonego miasta, 
WZ, s. 464.

43 Herbert wysoko ceni sobie i twórczość i postawę moralną Alberta Camusa, ale 
szydzi z Sartre’a i jego politycznego egzystencjalizmu, uzupełnionego o człon-
kowstwo we Francuskiej Partii Komunistycznej (zob. Z. Herbert, Egzystencja-
lizm dla laików, w: Węzeł gordyjski, red. P. Kądziela, Warszawa, s. 363-366). Na 
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marksistowską, która miała rozwiązać wszystkie problemy dziejowe 
ludzkości, a  w szczególności niesprawiedliwość społeczną, to prze-
cież w masach nie sposób było wykrzesać chiliastycznego entuzjazmu 
bez posłużenia się bezwzględnym terrorem, bez prania mózgów czy 
odcięcia od niezależnych źródeł informacji. Te dwa ateizmy  – jeden 
ugruntowany w  rozpaczy, drugi w  świeckiej nadziei wzorowanej na 
chrześcijańskiej eschatologii  – poważnie nadwątliły religijną ufność, 
zakorzenioną w chrześcijańskiej kulturze Europy. 

KONIEC PYTANIA O SENS

Badacze, którzy doszukują się jeszcze innych wątków i aluzji – mają 
oczywiście rację. Czy dęby mogą być symbolem żywotnych sił Natury? 
Bez wątpienia. Romantyczna natura przywołana zostaje polemicznie 
za sprawą poezji Keatsa i  ułudy „pojednania” ludzkości ze światem 
przyrody44. Inne wiersze Herberta – jak Góra naprzeciw pałacu – mó-
wią wyraźnie, że nie ma porozumienia między człowiekiem a Naturą:

Naprawdę między przyrodą a losem ludzkim
nie ma istotnego związku
powiedzenie że trawa szydzi z katastrofy
jest wymysłem niepocieszonych i chwiejnych.

To stanowisko stałe, choć na początku kariery pisarskiej Her-
bert  – chyba jednorazowo  – pisze o  „współczuciu przyrody”, będą-
cej świadkiem męczeństwa św. Kosmy i Damiana: „Wzgórza – ziemia 

temat stosunku Herberta do Sartre’a por. P. Abriszewska, Przeżycia egzystencjal-
ne Pana Cogito, w: Między nami a światłem..., dz. cyt., s. 321-334.

44 Kwestię nawiązań do poezji Johna Keatsa szczegółowo omówiła Karolina Gór-
niak w szkicu Milczenie natury (Dęby z tomu Elegia na odejście), w: Gąszcz srebr-
nych liści..., dz. cyt., s. 183-204. Autorka wskazała także na intertekstualność 
utworu z wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego *** Byłeś jak wielkie, stare 
drzewo oraz teoriami współczesnej fizyki kwantowej.
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wzruszona, podłużne westchnienie obłoków”45. Zastrzec jednak nale-
ży, że jest to poniekąd ekfraza i  może być mowa o  nastroju obrazu 
Fra Angelico, a nie o przekonaniach poety. W tej kwestii stosunek do 
holenderskiego pejzażysty jest dodatkową poszlaką, skoro jego „meta-
fi zyczne inklinacje” zostały przez Herberta spostponowane:

Chciałbym jeszcze powiedzieć, dlaczego moje uczucia do Ruys-
daela ochłodły. Otóż stało się to wtedy, gdy w jego płótna wstąpił duch 
i wszystko stało się uduchowione, każdy liść, każda obłamana gałąź, każ-
da kropla wody. Natura dzieliła z nami nasze rozter ki i cierpienia, prze-
mijanie i śmierć. Dla mnie najpiękniejsza jest przyroda niewspółczująca – 
chłodny świat w innym świecie46

Zarówno zmienność losu, która nie wpychała starożytnych w  de-
presję i  rezygnację, jak oziębłość Natury były przedmiotem mężnej 
akceptacji w  fi lozofi i Henryka Elzenberga47. W  sensie dosłownym 
pytanie dotyczy sensu śmierci w przyrodzie, skoro dęby zapytywane 
zostały o znaczenie biologicznej rozrzutności Natury. Ale ustaliliśmy 
przecież, że metaforyczne ujęcie zakłada, iż dęby symbolizują nie tyl-
ko siły Natury, ale także wspólnotę ludzką, a  także ludzkie  – czyli 
potencjalnie znaczące – dzieje gatunku. Ale autor pyta nie tyle o sens 
semantyczny dziejów, co przede wszystkim o znaczenie pragmatyczne. 
Za ujętymi myślowo istotnymi cechami przedmiotów i  idei kryje się 
także pytanie o treść i znaczenie dla człowieka i jego egzystencji. Ina-

45 Z. Herbert, Fra Angelico: Męczeństwo świętych Kosmy i Damiana, w: tegoż, Utwo-
ry rozproszone (Rekonesans), wybór i oprac. R. Krynicki, Kraków 2010, s. 27.

46 Z. Herbert, Delta, w: tegoż, Martwa natura z wędzidłem, Warszawa 2003, s. 15.
47 Wypowiedzi na ten temat jest wiele. Jedna z charakterystycznych została zapisa-

na pod datą 15 stycznia 1923: „Beznadziejność, która w mowie potocznej stała się 
synonimem rozpaczy, nie jest nim ze swej natury; brak nadziei, niespodziewanie 
się znikąd i po niczym niczego, nie jest powodem, by się oddawać smutkowi, a cóż 
dopiero rozpaczy. ‘Beznadziejność’ to znaczy po prostu, że niczego po swoim dzia-
łaniu ani dla siebie, ani dla świata nie oczekuję: sens, treść i wartość świata są całe 
w tym oto czynie, wyrażającym mą duszę taką, jaka jest w tej oto chwili. Jeżeli 
już jakieś pojęcie szczególnie bliskie, to cóż? Chyba ‘męstwo’: męstwo całej naszej 
postawy wobec istnienia” (H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt.). 
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czej mówiąc, sens dziejów czy wspólnoty nie jest możliwy bez określe-
nia znaczeń ekspresyjnych i emocjonalnych.

Powtórzmy na koniec, że samo postawienie pytania o sens historii 
jest możliwe wyłącznie w  duchowym klimacie judeochrześcijaństwa, 
nawet jeśli pojawiło się w  opozycji do tej tradycji. Mówiąc językiem 
fi lozofi i Józefa Tischnera, europejski świat i życie Europejczyka musi 
rozgrywać się w  jakimś horyzoncie nadziei48. A że w głębi tego obra-
zu zauważamy niezbyt widoczny fundament samego pytania – to już 
kwestia kompetencji kulturowej, która pozwala zauważyć, na jakiej 
podstawie ośmielamy się egzaminować własną egzystencję i  z jakich 
nadziei wywodzą się nasze „ciemne pytania” oraz „sowie zagadki”. 
Wielu badaczy uznało, że zakończenie wiersza Dęby świadczy o przy-
chylnym nastawieniu autora do koncepcji, w której dominuje rozpacz, 
a tendencji tej ma rzekomo dowodzić wygłos wiersza49.

Nie zgadzam się z tym poglądem z dwóch powodów. Pierwszy doty-
czy poetyki, a konkretnie osoby mówiącej w wierszu, którą w żadnym 
wypadku nie wolno utożsamiać z poetą, co – wydawałoby się – udo-
wodnił już Stanisław Barańczak w swojej książce Uciekinier z Utopii50. 
Ważne jest, kto i  kogo pyta. Delikatne napięcia między autorem rze-
czywistym a autorem, jaki objawia się w tekście (obrazem autora), rzu-
tują na ewentualne stosunki między podmiotem mówiącym w  wier-
szu a przekonaniami samego twórcy. Drugi powód związany jest z in-
telektualnym kontekstem powstawania tomu wierszy oraz duchową 
atmosferą drugiej połowy lat 1980. Rzecz w tym, że cały tom Elegia na 
odejście jest przepełniony tematem rozpaczy, ale nie autora, lecz przed-
stawiciela cywilizacji, którą symbolicznie można nazwać „cywilizacją 
po śmierci Boga”. Inicjalny wiersz można potraktować jako wstęp do 

48 Por. rozdział Wielka nadzieja, w: J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 
2000, s. 207-287.

49 Tak sądzą: A. Franaszek, Ciemne źródło. Esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa 
Herberta, Kraków 2008, s. 169-177; M. Stala, W cieniu dębów. Nie tylko o jednym 
wierszu Zbigniewa Herberta, w: Poznawanie Herberta, red. A. Franaszek, Kra-
ków 2000, s. 436-443; J. Kornhauser, Pożegnanie, w: Uśmiech Sfinksa, Kraków 
2001, s. 208-210. 

50 S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1994.



filozofiareligii.pl, 2016, nr 1 191

STARE I NOWE PYTANIA O SENS DZIEJÓW. DĘBY ZBIGNIEWA HERBERTA

problematyki niemożliwej teodycei w  ramach dwudziestowiecznego 
„ducha dziejów”51. Utrata oparcia w transcendencji prowadzi do reani-
macji Fatum w jego zeświecczonej wersji. 

Wydaje się – i  jest to wyjaśnienie biografi czne – że dłuższy pobyt 
poety na Zachodzie w  drugiej połowie lat 1980. spowodował silne 
przeżycie kolejnej fali ateistycznego czy też „świeckiego fundamenta-
lizmu” (termin Karen Armstrong)52. Lata 70. i 80. to okres szeroko ko-
mentowanych publikacji, dowodzących, że ateizm można „naukowo” 
udowodnić. Tym razem to nie fi zyka, lecz biologia miałaby posiadać 
ostateczne słowo, porzucając agnostyczną powściągliwość Darwina 
czy Huxleya53. Szczególnie ofensywnie wypowiadał się francuski bio-
chemik z Collegè de France i laureat Nagrody Nobla zarazem, Jacques 
Monod, którego książka z 1972 roku Przypadek i konieczność została 
przetłumaczona także na język polski54, oraz Richard Dawkins, biolog 
z  Oxfordu, prowadzący swą krucjatę w  kilku publikacjach: Samolub-
ny gen (1976), Fenotyp rozszerzony (1982) i Ślepy zegarmistrz (1986)55. 

51 Barbara Sienkiewicz wskazuje na pewną zbieżność postaw między Herbertem 
a Odo Marquardem w ocenie współczesnej cywilizacji, która odrzuca ideę niezbęd-
ności nawiązywania do przeszłości w kreowaniu przyszłości, co związane jest z ideą 
dwudziestowiecznych rewolucji, zaczynających od początku, od „zera”. Jednym 
z elementów mentalnej sytuacji jest niemożność teodycei po „śmierci Boga”. Roz-
ważania uczonej dotyczą głównie poematu kończącego tom, ale wydają się prze-
konujące i pomocne także w interpretacji pozostałych wierszy (por. tejże, Herbert 
i Marquard o „duchu dziejów”, w: Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna 
i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej, Kraków 2007, s. 605-626).

52 K. Armstrong, Spór o Boga. Czym naprawdę jest religia?, przeł. B. Cendrowska, 
Warszawa 2011, s. 300 i n.

53 Tamże, s. 301.
54 J. Monod, Przypadek i konieczność. Esej o filozofii biologii współczesnej, przeł. 

J. Bukowski, Warszawa 1979.
55 Nie podaję pozycji późniejszych od wydania Elegii na odejście ani książek dys-

kutujących z wizją Monoda i Dawkinsa. Polskie wersje publikacji brytyjskiego 
uczonego wydano już po ukazaniu się wierszy Herberta, a nawet po śmierci poe-
ty, zob. R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996; tegoż, 
Fenotyp rozszerzony, przeł. J. Gliwicz, Warszawa 2003; tegoż, Ślepy zegarmistrz 
czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplanowany, przeł. A. Hoffman, 
Warszawa 1997. 
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W  obu wypadkach mamy do czynienia z  zasadniczą reinterpretacją 
oświeceniowego modelu naukowego dowodzenia nieistnienia Boga. 

Modele te nie uwzględniają cierpienia jako poznania56. A przecież 
fi gura Hioba, który pyta o  sens, bliska była Zbigniewowi Herberto-
wi od wczesnej młodości, o czym świadczy korespondencja z  Jerzym 
Zawieyskim, autorem m.in. dramatu Mąż doskonały. Recenzując 
w  prywatnym liście ten dramat, Herbert pisze: „Filozofi a Hioba ro-
dzi się spontanicznie z niepokoju, piszą ją dzieje istnienia, które szuka 
przyczyny”57. W czasie tego poszukiwania „historia” i pojedyncze życie 
ukazują się w innym świetle, jakie rzuca cierpienie: 

Historia jest ruchem, ale nie mechanicznym biegiem po wyznaczo-
nych torach. Jest ona czymś więcej, jest tworzeniem w błędach wysiłku 
i bólu. I  to jest jej humanistyczna doniosłość. Dążenie do doskonałości. 
Dopiero na szczycie historii może powiedzieć Hiob Jestem. (Ja jestem 
nowy człowiek, którego zrodził ból)58.

Dla autora Węzła gordyjskiego, zwolennika poszukiwania i kontem-
placji Tajemnicy (a  nie jej rozwiązywania), wystąpienie „świeckich 
fundamentalistów” i pozytywny odzew ich teorii musiały być silnym 
przeżyciem, bo oto wielki dylemat sensu ludzkiej historii został roz-
wiązany przez unieważnienie samego pytania.

józef maria ruszar, dr, Akademia Ignatianum w Krakowie; od roku 2004 
organizuje Warsztaty Herbertowskie i wydaje serię Biblioteka Pana Cogito, pro-
wadzi portal naukowy Herbert.guru. Jest autorem książek: Stróż brata swego. 
Zasada odpowiedzialności w liryce Z. Herberta (2004); Apostoł w podróży służ-
bowej. Prywatna historia sztuki Z. Herberta (2006); Słońce republiki. Cywiliza-
cja rzymska w twórczości Z. Herberta (2014); Wytarty profil rzymskich monet. 
Ekonomia jako temat literacki (2016).

56 O cierpieniu jako formie poznania pisało wielu badaczy dzieł Herberta, m.in. 
L. Kleszcz, Nietzsche – Elzenberg – Herbert, w: Friedrich Nietzsche i pisarze pol-
scy, red. W. Kunicki, Poznań 2002, s. 260; L. Hostyński, Herberta metafizyka 
cierpienia a filozofia Henryka Elzenberga, „Ethos” 2000, nr 4 (52), s. 126-136. 

57 Z. Herbert, J. Zawieyski, Korespondencja 1949–1967, Warszawa 2002, s. 24.
58 Tamże, s. 25.
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Malta – megalityczne świątynie. Droga z Ħaġar Qim (kompleks datowany 

na IV i III tysiąclecie p.n.e.) do świątyń Mjandra (wznoszone od III do połowy 

II tysiąclecia p.n.e.). Fot. Izabella Sariusz-Skąpska.
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Wojciech Zalewski 

Rozum i wiara w refl eksji fi lozofi cznej 
Blaise’a Pascala

Chcę zapomnieć o misternych pałacach, które wznieśli teologowie.
Ty nie uprawiasz metafi zyki.
Wybaw mnie od obrazów bólu, które zebrałem wędrując po świecie,
zaprowadź tam, gdzie mieszka Twoje tylko światło. 

Czesław Miłosz, Obecność

Rozum i wiara, fi des et ratio. Jaka jest między nimi relacja? Czy są 
względem siebie autonomiczne? Czy jedno może się obejść bez drugie-
go? Historia ludzkiej myśli pokazuje, że są problemy, które nie mogą 
być rozwiązane w prosty, jednoznaczny sposób. Spór o tak zwane pryn-
cypia trwa nieustannie od początku wielkiej kultury aż po dzisiejszy 
dzień. Pytania o Boga, o granicę ludzkiego poznania są przedmiotem 
nieustannego sporu. Spór ten przyjmuje nierzadko dramatyczny wy-
raz, zwłaszcza gdy wydarza się we wnętrzu konkretnego, rozdartego 
i  myślącego człowieka. Przykładem takiego, głęboko i  dramatycznie 
rozdartego i  z wnętrza owego rozdarcia myślącego człowieka, jest 
Blaise Pascal, fi zyk, matematyk, racjonalista, który w sytuacji granicz-
nej zwraca się ku wierze religijnej, stając się tym samym fi lozofem za-
angażowanym czy  – jak by powiedział Józef Tischner  – myśli cielem 
religijnym.
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Filozofi czne myślenie Pascala nie jest „myśleniem z dystansu”, ale 
„myśleniem na gorąco”, toteż trudno szukać w nim prostych, „dogma-
tycznych” wyjaśnień. Można by zaryzykować tezę, że myślenie Pascala 
jest nie tyle nakierowane na poszukiwanie pewnych, jednoznacznych 
odpowiedzi, co raczej ma ono wyzwalać i pomnażać pytania. Innymi 
słowy, rodzaj fi lozofi i, z jakim mamy tutaj do czynienia, nie jest z całą 
pewnością „fi lozofi ą syntezy”, ale raczej „fi lozofi ą prowokacji”, fi lo-
zofi ą nieustannego poszukiwania, wytrącania z  pewności. Jak zatem 
Pascal rozumiał rolę rozumu i wiary? Czy istnieje między nimi jakieś 
iunctim, czy też są to porządki zupełnie sobie obce, wrogie?

ROZUM

„Pascal był apostatą rozumu”1 – taką mocną i kontrowersyjną tezę 
postawił Miguel de Unamuno w eseju zatytułowanym Wiara Pascala. 
Apostata to ktoś, kto nie tylko rezygnuje, ale przede wszystkim od-
wraca się od danego porządku. Apostazja jest pozytywnym aktem 
odrzucenia. Czy Pascal odrzuca rozum? Odrzucenie nie musi być 
przecież całościowe, można je skontekstualizować, wyznaczając tym 
samym rozumowi wyraźne granice i nadając mu właściwy sens, któ-
ry nie musi być absolutny. Pascal nie odrzuca rozumu, ale odrzuca 
jego absolutność. W jakim zatem kontekście Pascal rozum przyjmuje, 
a w jakim go odrzuca? Pascal żył i tworzył w czasie, kiedy dominować 
zaczynała mentalność kartezjańska, racjonalistyczna, a  ciągle mocna 
była pozycja myśli scholastycznej, która kontynuowała tradycje myśle-
nia arystotelesowsko-tomistycznego. Nie rozważając tu różnic, jakie 
zachodziły między szeroko pojętym kartezjanizmem a  scholastyką, 
zechciejmy dostrzec konstytutywną dla obu tych kierunków intelek-
tualnych cechę, jaką jest daleko posunięta ufność w  możliwości po-
znawcze rozumu. Możliwości rozumu są w tym sensie nieograniczone, 
że na mocy samego tylko rozumowania człowiek jest w  stanie dojść 

1 M. de Unamuno, Agonia chrystianizmu, przeł. P. Rak, Kęty 2002, s. 78.
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do wniosków ostatecznych, które, w kontekście religijno-teologicznym, 
już są wystarczające do zbawienia. 

Otóż w  ujęciu Tomaszowym Objawienie i  rozum nie mają całkiem 
rozdzielonych obszarów, lecz zachodzą na siebie. Obok kwestii, o  któ-
rych, rzecz jasna, może nas pouczyć tylko Objawienie (…), są też prawdy 
o podstawowym znaczeniu (…). Rozdzielenie tych obszarów – w sensie 
takim, że poznanie naturalne jest jakoby bezsilne w dowodzeniu funda-
mentalnych prawd wiary, jest Tomaszowi zupełnie obce. W jego fi lozofi i 
świat to miejsce przytulne2

 –  stwierdza Leszek Kołakowski. W  metafi zyce tomistycznej  – której 
kontynuatorami w  czasach Pascala byli przede wszystkim jezuici  – 
świat stanowił harmonijną jedność. Podobnie było w  fi lozofi i karte-
zjańskiej, która uczyniła z  rozumu miarę wszechrzeczy, a  podmiot 
ludzki został de facto zredukowany do myśli (cogito). 

Pascal buntował się przeciwko takiej absolutyzacji rozumu. Już na 
początku swoich Myśli pisze on: 

Dwie skrajności: wykluczyć rozum, przyjmować tylko rozum. Jeśli 
się wszystko podda rozumowi, nasza religia nie będzie miała nic tajem-
niczego ani nadprzyrodzonego; jeśli się pogwałci zasady rozumu, będzie 
niedorzeczna i śmieszna3. 

Widzimy zatem, że fi lozof nie tyle rozum odrzuca, co raczej chce 
mu wyznaczyć właściwe miejsce: 

Trzeba umieć wątpić, tam gdzie trzeba, twierdzić, tam gdzie trzeba, 
i poddać się, tam gdzie trzeba. Kto czyni inaczej, nie pojmuje siły rozu-
mu. Są ludzie, którzy grzeszą przeciw tym trzem zasadom, albo przed-
stawiający wszystko jako rzeczy dowiedzione, z  braku rozumienia do-
wodów; albo wątpiąc o  wszystkim, z  braku zrozumienia, gdzie trzeba 

2 L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny, przeł. I. Kania, Kraków 2001, s. 206.
3 B. Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1983, s. 25.
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się poddać; albo poddając się we wszystkim, z braku wiadomości o tym, 
gdzie trzeba sądzić4. 

Przyjrzyjmy się bliżej powyższej myśli: Pascal chce wyraźnie usta-
lić hierarchię, która z  defi nicji zakłada różnicę między określonymi 
szczeblami. Błędem będzie tedy skrajność, polegająca na całkowitym 
zaufaniu rozumowi. Ten ma wyraźne granice, wyznaczone przez sfe-
rę, którą można by nazwać sferą matematyczno-empiryczną. Grani-
ce rozumu są granicami rzeczywistości empirycznej. Rozum może 
więc poruszać się tylko w  perspektywie immanentnej. Nie może on 
nic orzec o  rzeczywistości transcendentnej, nie ma do niej żadnego 
klucza: 

Ostateczny krok rozumu to uznać, że istnieje nieskończona mno-
gość rzeczy, które go przerastają; wątły jest, jeśli nie dosięga tej świa-
domości. A  jeśli rzeczy przyrodzone przerastają go, cóż powiedzieć 
o nadprzyrodzonych?5

 
Rozum spotyka się bowiem z pojęciami trudnymi, przerastającymi 

jego możliwości już w samym świecie, w owej przestrzeni „zamknię-
tej”, immanentnej. Rozum jest narzędziem służącym do nazywania 
konkretnych faktów w obrębie świata naukowego. Zakres jego kompe-
tencji jest bardzo ograniczony. „Miejscem” rozumu, jego żywiołem jest 
zatem nauka. Nauka ma swoje miejsce w rzeczywistości. Jej korelatem 
jest wiedza, a  do tej dochodzi się na mocy rozumu i  jego zasad. Za-
sady te wyznaczone są przez ścisłe aksjomaty, toteż dla Pascala nauką 
idealną była matematyka. Pamiętajmy, że fi lozofi czna refl eksja Pascala 
nastawiona jest na odnalezienie Boga, dlatego Pascal, człowiek nauki, 
potępia ją i gani jako bezużyteczną w sprawach najważniejszych, a naj-
ważniejsze bez wątpienia jest zbawienie, wyrwanie się nicości, śmier-
ci. „Pascal nigdy nie potępił wprost uprawiania nauki, sprowadził ją 

4 Tamże, s. 186.
5 Tamże.
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tylko – niewątpliwie wbrew własnym skłonnościom – do rzędu świa-
towej zabawy”6, stwierdza Kołakowski. Pascal pisze:

Ostatecznie bowiem czym jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec 
nieskończoności, wszystkim wobec nicości, ośrodkiem między niczym 
a wszystkim. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostateczności7.
 
Ważne tu są trzy słowa, które, chciałoby się powiedzieć, mówią 

wszystko, tj.  „nieskończenie oddalony” i  „rozumienie”. Nieskończo-
ność w  tym wypadku wyklucza a  priori wszelką choćby możliwość 
zrozumienia. Rzeczywistość świata, jeżeli jest pozostawiona sama so-
bie, jeżeli nie ma w niej żadnego sensu transcendentnego, nie ma żad-
nego sensu, a  „ludzka kondycja, ze wszystkimi jej smutkami i  złem, 
ale też z  całą swą świetnością i  wielkością, pozostaje niezrozumiała 
i  pozbawiona sensu, jeśli nie oglądać jej w  świetle historii świętej: 
stworzenia, grzechu, odkupienia”8. Pascal dobrze o  tym wiedział 
i dlatego głosił, że kondycja człowieka jest kondycją „trzciny myślącej”. 
Godność człowieka polega na tym, że jako jedyny w  całym wszech-
świecie jest w  stanie uświadomić sobie własną nędzę. Uświadamia 
sobie tę nędzę na mocy myśli, której nie ma przecież bez czynnego 
rozumienia. 

Kim jest zatem, według Pascala, „człowiek rozumny”, animal ratio-
nale? Czytamy:

Nie potrzeba, by cały wszechświat uzbroił się, aby go zmiażdżyć: 
mgła, kropla wody wystarczą, aby go zabić. Ale gdyby nawet wszechświat 
go zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go 
zabija, ponieważ wie, że umiera, i zna przewagę, którą wszechświat ma 
nad nim. Wszechświat nie wie nic o tym9. 

6 L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny, dz. cyt., s. 211.
7 B. Pascal, Myśli, dz. cyt., s. 49.
8 L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma, przeł. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków 2010, 

s. 193.
9 B. Pascal, Myśli, dz. cyt., s. 107. 
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Jedynie człowiek wie, a  jako wiedzący, rozumiejący, może rozum 
suspendować, gdyż „nie ma nic równie zgodnego z  rozumem, jak 
to poddanie się rozumu”10. To zdanie, zawierające w  sobie paradoks, 
dużo mówi o  Pascalowskim poglądzie dotyczącym rozumu. Rzeczy-
wistość religijna, która stanowi siłę napędową i  istotę wysiłku fi lozo-
fi cznego Pascala, nie jest z rozumem sprzeczna, ale sytuuje się ponad 
nim, w sferze dla niego niedostępnej11. W tym sensie prawda religijna 
nie może zostać z  rozumu wywiedziona, gdyż ten operuje w  rzeczy-
wistości mimo wszystko skończonej, potencjalnie możliwej do nazwa-
nia, skategoryzowania, uschematyzowania. Nieskończoność natomiast 
transcenduje, przekracza samą możliwość. Jest tu jakieś radykalne 
przecięcie, przepaść. Nie ma bowiem żadnej analogii, żadnych punk-
tów wspólnych, żadnej korelacji… Wartość rozumu polega na tym  – 
jakkolwiek jest to paradoksalne – że prowadzi człowieka do zwątpie-
nia, rozpaczy, a rozpacz w  jakimś sensie wyzwala nadzieję. Człowiek 
im bardziej wątpi, im bardziej gubi się w swoich operacjach rozumo-
wych, tym bardziej skłonny jest rozum zawiesić. Rozum bowiem, jako 
instrumentarium „tego świata”, posiada swoistą autonomię, pozwa-
lającą na nazywanie faktów. Ale fakty, ich zbiór, nie tworzą jeszcze 
prawdy. 

Leszek Kołakowski, badając zagadnienie rozumu w refl eksji Pasca-
lowskiej, dostrzega, że pojęcie Boga widziane jako hipoteza z punktu 
widzenia nauki jest empirycznie puste:

Otóż fakt, że zjawiska empiryczne zgadzają się z hipotezą, nie czyni 
jeszcze tej hipotezy wiarygodną ani nawet sensowną. Takiego rodzaju 
hipotezą jest obecność Boga i  Jego wszechobejmującej Opatrzności; co-
kolwiek się dzieje, może zostać „wyjaśnione” Bożymi nakazami i plana-
mi – lecz właśnie dlatego istnienie Boga jest empirycznie puste (nie ma 
ptaków i nieba) i w kategoriach reguł naukowych nie wyjaśnia niczego12. 

10 Tamże, s. 179.
11 Zob. L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny, dz. cyt., s. 212-213.
12 Tamże, s. 204.
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Bóg – traktowany jako hipoteza, tj.  właśnie w  sposób racjonalny, 
rozumowy – zostaje zabity. „Świat autonomiczny”, tzn. rządzący się 
pewnymi prawami, które same sobie stanowią uzasadnienie, nie daje 
z  siebie wywieść Boga, gdyż Ten jest Deus absconditus, Bogiem nie-
obecnym, ukrytym, niewidzialnym i niesłyszalnym. 

W Pascalowskiej „fi lozofi i rozumu” implicite zawierają się dwie re-
guły dotyczące poznania naukowego. Pierwsza z nich głosi, że to, co 
nie jest sprawdzalne naukowo, jest naukowo puste; druga natomiast 
głosi, że to, co sprawdzalne, należy przyjąć bądź odrzucić stosow-
nie do wyniku próby13. Zgodnie z powyższymi regułami, religia i jej 
prawdy są niefalsyfi kowalne, ale i niedowiedlne z punktu widzenia 
nauki. Co więc z wiarą? Czy wiara jest konsekwencją jakiegoś ciągu 
rozumowego? 

Wydaje się też, iż wiara nie rodzi się z  intelektualnego rozumienia 
Boga czy jakichkolwiek innych prawd religijnych (…). „Chrystocentrycz-
na” religijność Pascala jest częścią dokonanego przezeń radykalnego roz-
dzielenia wiary i wiedzy14. 

To nie rozum jest więc odpowiedzialny za wiarę, ale porządek zgoła 
inny, rządzący się logiką inną niż klasyczna. Zadanie rozumu polega 
tylko na tym, by „usunąć przeszkody ustawione przez racjonalistów, 
jako że treść religii nie zadaje przecież gwałtu rozumowi”15. Migu-
el de Unamuno zauważył w myśli Pascala pewien tragizm, który tak 
wyraził: „Nie potrzebował Go [Boga] w swym doświadczeniu z próż-
nią ani do swych prac naukowych, ale potrzebował Go, by nie poczuć 
się obróconym w  nicość, gdyby Go zabrakło”16. Podkreślmy jeszcze 
raz: porządek rozumu jest całkowicie bezradny, jeśli chodzi o sprawy 
ostateczne. Bóg, będący troską fi lozofi i Pascalowskiej, nie jest „Bogiem 
fi lozofów”, ale osobą uwikłaną w  dramat ludzkiej, konkretnej egzy-

13 Zob. tamże, s. 204.
14 Tamże, s. 201.
15 Tamże, s. 222.
16 M. de Unamuno, Agonia chrystianizmu, dz. cyt., s. 76.
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stencji. „Bóg fi lozofów”, czyli Bóg wydedukowany, jest Bogiem wymy-
ślonym… Karol Tarnowski zauważył:

Filozofi a bowiem stawała się stopniowo coraz bardziej racjonalistycz-
na i „Bóg fi lozofów” zamieniał się coraz częściej w abstrakcyjną – już to 
doskonale poznawalną, już to właśnie niepoznawalną, ale swoiście ko-
nieczną  – zasadę (…). W  tej sytuacji Bóg wydawał się możliwy do ura-
towania jedynie w szczególnej, całkowicie pozaracjonalnej „logice serca”, 
swoistej namiętności ostro przeciwstawianej rozumowi17.

WIARA

Pascal, traktując o  wierze, mówi o  sercu, które jest właściwym „na-
rzędziem”, posiadającym kompetencje do poznania religijnego. Samo 
pojęcie serca jest jednak dość niejednoznaczne; z jednej bowiem strony, 
stanowi o swoistym uczuciu, które prowadzi do przyjęcia rzeczywistości 
transcendentnej, z drugiej – może też być rozumiane jako niedowodli-
wy aksjomat, który jawi się jednak a priori jako prawdziwy i może być 
wykorzystywany w  badaniach geometrycznych. Wydaje się, że istotą 
serca jest to, iż jest ono „miejscem” wiary, pragnienia nieskończoności.

Roku Pańskiego 1654, w poniedziałek, 23 listopada, w dniu św. Kle-
mensa, papieża i męczennika i innych w Martyrologium (…) Ogień. Bóg 
Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, a nie fi lozofów i uczonych. Pewność. 
Pewność. Uczucie. Radość. Pokój. 

Słowa te są zapisem głębokiego, mistycznego przeżycia, rozpoczy-
nającego dramatyczne życie religijne Pascala, który stawia wyraźną 
granicę pomiędzy „Bogiem fi lozofów” a  Bogiem judeochrześcijań-
skim. Nie ma żadnej teologicznej wizji, która godziłaby ze sobą „Boga 
rozumu” z „Bogiem wiary”. Porządek wiary przychodzi wraz z sercem, 
intuicją, która ex defi nitione sama sobie stanowi uzasadnienie. „Boga 

17 K. Tarnowski, Człowiek i transcendencja, Kraków 1995, s. 127-128.
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czuje serce, nie rozum. Oto co jest wiara: Bóg dotykalny dla serca, nie 
dla rozumu”18. Wiara nie jest porządkiem obiektywnym, nie podlega 
ogólnej defi nicji. Nie można jej zatem przekazać, nauczyć. Widać tutaj 
kolejny paradoks. Po co o  czymś mówić, skoro jest to niekomuniko-
walne? Otóż – i na tym polega oryginalność fi lozofi i Pascala – fi lozof 
chce przekonać człowieka, odwołując się do tego, co w nim najgłębsze, 
czyli pragnienia życia.  Pragnienie życia łączy się z  wolą, z  chceniem. 
Pierwszym podstawowym warunkiem dla zaistnienia wiary jest więc 
jej głębokie pragnienie, „intencja chcenia”. Przywoływany już powyżej 
Unamuno nie tyle badał u Pascala kwestie wiary, co sam ją przeżywał. 
Hiszpański myśliciel pisał w Agonii chrystianizmu: 

Czy Pascal wierzył? Chciał wierzyć. Wola wierzenia, will to believe, 
(…) jest jedyną możliwą wiarą człowieka, który posiada inteligencję ma-
tematyczną, jasny umysł i poczucie obiektywności19. 

Wiara jest więc wiarą mimo, mimo wątpliwości. Wydaje się, że 
wiara tym się właśnie różni od wiedzy, że jest skazana na niepew-
ność, gdyż jest logicznie niedomknięta. Natura wiary jest dynamiczna, 
jest ona ciągłym ruchem. Wiara, tak jak ją obserwujemy w  refl eksji 
Pascalowskiej, jest w najgłębszym sensie osobista, jest ponadto walką, 
ponieważ można ją zrozumieć w swoistej „dialektyce starcia”. Jakie to 
starcie? Starcie z porządkiem wiedzy, porządkiem rozumu. Tutaj właś-
nie Pascal, będący pod wpływem jansenizmu, różni się radykalnie od 
ówczesnej ortodoksji, której apologetami byli przede wszystkim teolo-
gowie i  fi lozofowie jezuiccy. Co ciekawe, Unamuno zauważa, że jak-
kolwiek Pascal jest nastawiony antyjezuicko20, to czerpie jednak z dzie-
dzictwa założyciela Towarzystwa Jezusowego, św.  Ignacego Loyoli, 
piszącego o  trójstopniowym posłuszeństwie, gdzie najwyższym stop-
niem będzie posłuszeństwo rozumu, czyli de facto ofi ara z  rozumu21. 

18 Tamże, s. 191.
19 M. de Unamuno, Agonia chrystianizmu, dz. cyt., s. 76.
20 Zob. B. Pascal, Prowincjałki, przeł. T. Żeleński (Boy), Kraków 2003.
21 Zob. M. de Unamuno, Agonia chrystianizmu, dz. cyt., s. 74-75.
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Oczywiście, Pascal przyjmuje tę regułę w określonym kontekście, a w 
innym ją odrzuca. Odrzuca ją wtedy, gdy stanowi ona pokusę, aby 

„spocząć na laurach”, aby zrzec się osobistej odpowiedzialności, prze-
stać myśleć. Przyjmuje ją natomiast wtedy, gdy racjonalistyczna natura, 
z którą w sobie walczył, chce „zabić” spontaniczność i pewność, jaką 
daje porządek serca. Jezuici, argumentujący podług zasad myślenia 
tomistycznego, uważali, że wiara i rozum są ze sobą komplementarne 
i nie ma między nimi żadnego konfl iktu. Prawdy wiary w relatywnie 
prosty sposób są tu wywiedzione ze świata, inaczej niż w jansenizmie, 
którego teologią Pascal był głęboko przejęty. Jansenistyczna koncepcja 
wiary chrześcijańskiej jest o wiele bardziej dramatyczna. Zasadą tej te-
ologii jest bowiem skrajna interpretacja augustiańskiej teorii predesty-
nacji, według której zbawieni będą tylko ci, których Bóg sam zechce 
zbawić. W  myśl jansenizmu wolność człowieka, by tak rzec, nie ma 
zbyt wiele do powiedzenia… Człowieka bowiem zbawia tylko łaska, 
tylko Boże miłosierdzie, które jest dla wybranych. Osoba ludzka nie 
może sobie w żaden sposób zasłużyć na Boże zbawienie, gdyż na mocy 
sprawiedliwości zasługuje na potępienie. 

Znowu natrafi amy na niemały kłopot: jak można chcieć przeko-
nać kogoś do wiary (co jest przecież ambicją Pascala–fi lozofa), „skoro 
nawracanie zastrzeżone jest wyłącznie dla Boga i  skoro niezdolni je-
steśmy oprzeć się Jego woli, jeśli zechce On nas zbawić”22. Pascal jest 
świadomy owego radykalnego przecięcia między światem a wiecznoś-
cią, immanencją a transcendencją, skończonością a nieskończonością. 
Jednak jego argumentacja cały czas wywodzi się „z wnętrza imma-
nencji”, a  zatem Pascal, mimo wszystko, we wręcz rozpaczliwy spo-
sób chce zapalić w drugim człowieku pragnienie wiary, chce pokazać, 
czym jest świat bez Boga i jakie są tego konsekwencje. Życie – czemu 
daje Pascal wyraz w swoich Myślach – jeśli jest pozbawione odniesie-
nia do Boga, musi skończyć się rozpaczą. 

Ale podkreślmy to jeszcze raz: nie chodzi o  jakiegokolwiek Boga, 
o  abstrakcyjny absolut, ale o  Boga  – osobę, o  Chrystusa, który, sta-
jąc się człowiekiem, niejako usprawiedliwił ludzką nędzę. Skoro wiara 

22 L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny, dz. cyt., s. 214.
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jest wiarą konkretnego człowieka w Chrystusa, to jest ona spotkaniem. 
Pierwszym, istotnym, nieodwołalnym warunkiem, aby zaistniała wia-
ra, czyli spotkanie, jest, podkreślmy to jeszcze raz z całą mocą, wola. 

„To, czy kochamy Boga, czy też siebie samych (…), jest kwestią woli, 
nie rozumu (…). Nawrócenie tedy to kwestia uleczenia woli, nie napra-
wy intelektu”23, zauważa Kołakowski. Wiara nie jest rzeczywistością 
teoretyczną, ale wzywa do partycypacji. Co jednak zrobić, jeśli nie od-
czuwa się, mimo szczerej woli wiary, żadnego nawet śladu obecności 
Boga?

Pascal proponuje słynny zakład, który ma przekonać nawet naj-
bardziej opornych. Otóż mamy alternatywę: Bóg albo jest, albo Go 
nie ma. Filozof zastrzega tu wyraźnie: „Rozum nie może tu nic okre-
ślić: nieskończony chaos oddziela nas”24. Jeżeli jednak przyjmiemy, że 
Bóg nie istnieje, to nasze życie skończy się wraz ze śmiercią fi zyczną, 
jeżeli jednak istnieje, to nasze życie jest życiem wiecznym, ale może 
zostać albo potępione, albo zbawione. Zbawione będzie jednak tylko 
i wyłącznie wtedy, gdy poświęcone zostanie życie doczesne, wtedy gdy 
zwrócimy się ku wierze religijnej. Pascal chce przez treść zakładu po-
kazać, że wiara w Boga jest rozsądna, gdyż w perspektywie wieczności 
możemy zyskać wszystko, nie tracąc niczego (owo „nic” to życie do-
czesne). Wydaje się, że Pascalowski zakład jest czymś wyrachowanym, 
cynicznym, jest to jednak ostateczny argument, którym Pascal chce 
uratować nawet najbardziej opornych. Zakład nie jest poza tym celem, 
ale środkiem, który ma na celu wprowadzenie do nawrócenia.

Aby uwierzyć, trzeba wyrobić w sobie określone nawyki. „Najsilniej-
sze i najskuteczniejsze dowody tworzy zwyczaj”25. Trzeba więc – nawet 
gdy się nie wierzy – postępować tak, jakby się wierzyło. Połączenie we-
wnętrznego pragnienia z zewnętrzną praktyką ma dać, według Pascala, 
pożądany rezultat. Wszystko to ma prowadzić do czucia, serca, dzięki 
któremu człowiek wierzy. Ośrodkiem wiary jest czucie. Jeżeli człowiek 
czuje, że wierzy, to wierzy. „Całe nasze rozumowanie sprowadza się do 

23 Tamże, s. 197.
24 B. Pascal, Myśli, dz. cyt., s. 180.
25 Tamże, s. 187.
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ustępowania czuciu”26, konkluduje Pascal. Czucie sprawia, że „jeste-
śmy sobą u siebie”, daje ono pewność, która nie może zostać wytrącona 
przez nawet największe argumenty racjonalistyczne. Wiara jest bowiem 
czymś doświadczanym w najgłębszym znaczeniu tego słowa. Wiara, któ-
ra jest przeżywana – a o taką chodzi Pascalowi – odmienia mentalność 
człowieka wierzącego. Doświadczenie wiary daje człowiekowi pewność, 
jego własną pewność, która jest „zresztą stopniowalna, rośnie – jak to 
wiedział Pascal – wraz z  tak zwanym życiem wiary, proporcjonalnym 
do wierności pierwotnym zaangażowaniem, która bywa nagradzana 
swoistym, ciemnym, lecz pewnym poznaniem religijnym”27. 

Wiara ma także wymiar praktyczny, etyczny, dotyczący konkretne-
go, codziennego działania. Pascal pisze: 

Serce ma swój porządek; rozum ma swój, płynący z  zasad i  dowo-
dów; serce ma inny. Nie można udowadniać, że należy nam się miłość, 
wyszczególniając po porządku powody do miłości; to byłoby śmiesz-
ne. Chrystus, święty Paweł zachowują porządek miłości, a nie rozumu; 
chcieli bowiem rozpalić, a nie nauczyć28.
 
Istotą wiary jest zatem miłość. Nie ma miłości bez interwencji 

Bożej łaski. „Ze wszystkich ciał i  umysłów nie można by wydobyć 
drgnienia prawdziwej miłości: to jest niemożliwe, to inna dziedzina, 
nadprzyrodzona”29. Miłość jest tym, co wydarza się między ludźmi, 
ale zawsze dzięki Bogu, czyli dzięki wierze w  Niego. Można zatem 
wyciągnąć następujący wniosek: Bóg, będący „przedmiotem” wiary, 
staje się „godnym” wiary konkretnego człowieka wtedy i tylko wtedy, 
gdy ów człowiek doświadcza jakiejś dobroci, która dostępna porząd-
kowi serca, w  nim tylko się pojawia i  w nim tylko zostaje na swój 
sposób „pojęta”. Wiara w Boga jest jakby pochodną doświadczonego 
dobra. Pascal, w  przeciwieństwie do swoich polemistów, nie deduku-

26 Tamże, s. 189.
27 K. Tarnowski, Człowiek i transcendencja, dz. cyt., s. 159.
28 B. Pascal, Myśli, dz. cyt., s. 41.
29 Tamże, s. 335.
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je o  istnieniu Boga, ale odkrywa Go w konkretnych doświadczeniach 
życiowych, które dotykając serca, wołają niejako o usprawiedliwienie 
w większym i lepszym porządku, jakim jest porządek religijny. Miłość 
ma zatem dwa momenty: pasywny i  aktywny. Konkretny człowiek 
musi najpierw sam doświadczyć dobroci ze strony innego, którym to 
w najwłaściwszy sposób jest Bóg, Chrystus wyciągający ku człowieko-
wi rękę poprzez swoją łaskę. Człowiek wezwany przez Boga, wierzący, 
sam musi jednak czynić dobro, pomagając bliźnim w  odnalezieniu 
Boga. Takie jest właśnie przesłanie Chrystusa i  św. Pawła, o  których 
mówi Pascal. Oni miłości nie uczyli, nie dowodzili, ale ją pokazywali, 
„zarażając” tym samym do jej czynienia. 

Podsumujmy. Rozum ma, według Pascala, wyraźne granice, jego 
żywiołem jest świat nauki i  klasycznej fi lozofi i, która, uważa fi lozof, 
godna jest odrzucenia. Rozum ma wprawdzie swoje prawa, ale są one 
pozbawione wartości absolutnej. Wiara zawiera natomiast trzy kon-
stytutywne momenty, a  są to: chcenie wiary, czucie równoznaczne 
z  pewnością oraz praktyka wiary, łącząca się z  miłością. Wiara nie 
neguje rozumu, potrafi  się natomiast bez niego obejść, nie jest on jej 
koniecznie potrzebny, a potrafi  przeszkadzać, nieustannie wytrącając 
pewność, ulokowaną w porządku serca. Kołakowski napisał: 

Ostatecznie więc wszystkie manewry wypracowane przez Pascala, aby 
nadać sens jaki jego dziełu apologety, są nieskuteczne i rozbiją się o ścianę 
jego teologii. Nie wyjaśnił on nigdy tego rozdarcia i nie naprawił go30. 

Między rozumem a  wiarą nie ma zatem przyjaznego związku... 
A  jednak, zdaje się twierdzić Pascal, nie ma rozumu bez minimum 
zawierzenia, tak jak nie ma wiary bez minimum myślenia. Związek 
wiary i  rozumu, chociaż trudny i  niejednoznaczny, znajduje jednak 
swoje zastosowanie, nawet u  kojarzonego z  antyracjonalistycznym 
fi deizmem Pascala. 

30 L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 23.
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