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Krzyż, śmierć

i nadzieja

,, Każdelnu daj śn1ierć jego własną Panie.
Daj un1ieranie, co wynika z życia,
gdzie n1iał swą miłość, cel i biedowanie".
(R. M. Rilke)

Refleksja o inlduzjoniźmie. Wczesne, ale także i te od nich znacznie pó źniej sze
definicje nauk przyrodniczych próbującyc h rozwi ązywać probierny egzystencjalne,
zdołały co najwyżej odsłonić do ść proza iczne (a mo że wręcz banalne) dośw iad cze nia
un1ieran ia, ś n1i e rc i i ludzk iego przetnij ania. Wydaje s i ę to sta nowić ewidentne n as tęp
stwo doJninacji w nauce n1etody pOZ.\ tyl-vistólv i postawy agnostycznej wielu dawnych i
1
wielu współczes nych uczonych • Od kiedy większość z nich na dodatek utożsa tniła
swój stosunek do natury/istoty człowieka z idecuni scienryznut życie ludzkie powszechnie postrzegane jest w postn1odcrni stycznej cywili zacj i przez odczynniki bogato wyposażonyc h w s przęt laboratori óvv tnedycznych. Laboratoria dostarczają rnasowo dowo2
dó'N, i ż "śn1ierćjest to trwale zaprzestanie 1-1szystkich życio1-vych czynności" . Ale czy
czase n1 definicja nie upraszcza tej zasadniczej i koniecznej perspektywy lud zk iego
3
życ ia "wobec której wszelkie inne zagadnienia bl edn ą... " ? Nie przypadkiem przecie
prawie ka żdy z wielkich filozofów na początku swo ich roz tnyślań o ś 1nierci zastrzega
s i ę że i ona, ,,i zes pół zagadnier1 z nią zw iąza n yc h były zawsze przed1niote1n refleksj i i
4
rozważań najwi ę kszych geniuszy 1nyś li " - z Cyceronetn włącznie, zdającyn1 s ię utoż
5
satniać nawet sa tną filozofię z "conunentatio n1ortis " .
Nie tna co do tego najtnniejszych wątpliwości, iż definicje i określenia przyrodniczo- n1edyczne za cien1niają pe rspektywę tn yś l e nia o losie człowieka- bez względu na

S. Wielgus, Dobra jest więcej. Pł ock 200 l. s. 165 i dalsze.
2
Zobacz: L. Wotson, Biologia ś tni erci, Poznat1 1992. s. 32 i kolejne.
-' M. A. Krąpiec. Ja - c::lowiek, Lublin 199 1, s. 427.
4
Tanz:!:e, s. 427.
5
Zobacz: J. Piepcr, C::lowiek i nieśn1iertelność, Paryż l 970.
1
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to, czy

spogląda się

na niego jako na fatum mahometanum, fatunl stoicunz, fatum chri6
stianum, czy w inny jeszcze sposób .
Uproszczone i przyrodnicze myślenie o losie- końcu człowieka, czyli inaczej bycie ku śmierci, przede wszystkim pomija różnicę między nim samym a przyrodą (inklu7
z}onizm). Jest jak stwierdza R. Otowicz , naturalistyczno - biologiczną wizją świata i
miejsca w nim rodzaju iudzkiego.
Wizja niefrasobliwie lekceważy wartości: Transcendencję, religię, etnologię edukacji, etykę etc.
Nawet nie uświadamia społeczeństw, jak rozmaicie można pojmować owo bycie
8
ku śmierci. Pomija między innymi punkt widzenia Heideggera , gdzie jest to trwoga
9
przed nicością. Nie zauważa koncepcji L. Brosa , który podobnie jak całe chrześcijań
stwo uważa, iż śmierć to rzeczywiste "dies natalis, dzień narodzin naszego ducha, nasz
10
pierwszy w pełni osobowy akt" • Oczywiście istnieją również w tej kwestii inne jeszcze stanowiska, których iluzjonizm nie traktuje zbytnio serio. Ale nie może być inaczej.
Wyrasta z tendencji do epistemologicznego redukowania aktu poznania, gdzie poza
wynikiem eksperymentu empirycznego oraz materialną przyczyną życia i śmierci niczego więcej nie zamierza się traktować poważnie.
We wspomnianej wizji nie ma miejsca na współczynnik humanistyczny, ani na
wiarę i nadzieję dotarcia do prawdy oczłowieku-byc ie pogranicznym. Czasem buntuje
się przeciwko temu wszystkielnu współczesna humanistyka. Poszukuje pełniejszych
ujęć tego jakże trudnego poznawczo zagadnienia, aby nikogo nie pozbawić nadziei. Bez
nadziei zgoda na świat nie jest możliwa.

*
Śmierć jak ramiona krzyża

Humanistyka staje się przez to bliższa doświad
czeniu codzienności, gdzie zwyczajna przyzwoitość nakazuje człowiekowi szanować
wiarę pokoleń. Na powierzchnię życia wydobywa wiele z tego, co retorta przyrodniczego laboratorium pominęła lub czego nie odkryła w treściwej zawartości powtarzanego
przez stulecia, opatrzonego cudzysłowem stwierdzenia: "Ecce homo!" pedagogiczna
retoryka.
Trudząc się, żeby po swojetnu wytłumaczyć, co w "humanum" jest nie wyrażone,
12
a co niewyrażalne , humanistyka zwykła odróżniać mądrość od szukania inf0rmacji o
ó
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G. Druzozi, A. Roussel, Filozofia. Słownik, pojęcia, postacie, problęmy, Warszawa 1997,

s. 225.
R. Otowicz, Etyka życia, Kraków 1998, s. i kolejne.
R Zobacz: Ch. Charbanis, Śmierć, kres czy początek, Warszawa 1987, s. 256.
9
Koncepcję tę omawia M. A. Krąpiec, Ja - człowiek... , op. cit., s. 428 i kolejne.
10
Tan1że.
11
S. Weill , Wybór pism , Kraków 1991, s. 128.
12
Zobacz: J. Bo lewski, ProblelllY z Prol1'leteuszeJn, Przegląd Powszechny 11 l 1998, s. 200
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ludzkim przemijaniu. Akceptuje obecność metafizyki nadziei, teologii krzyża, antropologii filozoficznej, bez których tanatologia wspierana medycznym wizerunkiem całego
"pełnowymiarowego" człowieka bez wątpienia nie miałaby najmniejszego sensu. Takim sposobem wyobrażenie społeczne i waloryzowanie Wielkich Tajemnic Świata czło
wieka chroni się przed uproszczeniem, spospolitowaniem i zobojętnieniem, co czasem
eufemistycznie bywa nazywane objawami sklerokardii moralnej postmodernistycznej
sceny.
Zapewne dzięki temu śmierć i życie mogą "przekraczać" same siebie. Zyskują
sposobność pozbycia się biologicznego gorsetu -jak w malarstwie wielkich mistrzów
13
czy teoriach D. Kesslera . A tu za sprawą twórczości pojawiły się zarówno bramy jak i
drzwi śmierci, gdyż "ars moriendi" uwalnia egzystencję od lęku przed pocałunkiem,
jakim swą obecność ujawniła śmierć w Ogrodzie Getsemani, zgłaszając swoje uzurpowane prawo nawet do samego Boga - Człowieka ... W każdym z tych przypadków,
14
powiadają znawcy problemu , skraca się dystans pomiędzy śmiercią a człowiekiem. W
pobliżu człowieka i człowieczeństwa powstają liczne personifikacje, nazwy oraz imiona
jego zasadniczej i koniecznej perspektywy życiowej ("bliska nieznajoma ", "nieznane
15
16
inaczej niż wszystko, co nieznane " , " niemożliwość niemożliwości " ). Niejeden jednak
kierowany zwykłym instynktem życia woli za św. Franciszkiem zwracać się do tej bliskiej nieznajomej "siostro". Może doświadczając życia i lepiej rozumiejąc je niż inni
przestał kojarzyć ziemski koniec z pustkCŁ pułapką niebytu, lub zniknięciem na zawsze.
Może zrozumiał, że śmierć "testuje egzystencję pod kątem jej wartości, prócz grozy
17
ofiarowując życiu prostotę, formę i rację " . Wreszcie może pojął i to, że człowieka
definiuje się jako cząstkę czasu, skazaną na przemijanie, ale i cząstkę wieczności - niezniszczalną18. No cóż, "śmierć czyli chwila jak ramiona, w której przecinają się wiecz19
, ność i czas " dla jednych stanowi potwierdzenie koniecznego ładu, mającego trwałą
20
egzystencję w Bogu . Dla wielu innych była i będzie zapewne anihilacją życia. Wówczas jednak, gdy jedni i drudzy chcą uchodzić za humanistów zgodzą się co do jednego.
Przyznają, że z jednej strony jest ona ,jakąś Tajemnicą o wymiarach przekraczających
poza doświadczenia, a więc nieskończonych lub czymś w ogóle bezwymiarowym, z
drugiej zaś - zdarzeniem zwyczajnym, które zachodzi empirycznie i dokonuje się nie21
jednokrotnie na naszych oczach" • Jedno jest pewne: na drodze rozumienia, a może
koniecznej akceptacji tego niepodważalnego faktu, stoi krzyż.
D. Kessler, Śn1ierć jest częścią życia. O prawo do godnego umierania, Warszawa 1998.
14
Zobacz: M. Wańczowski, Księga żałoby i śmierci, Opole I 993.
15
Tamże, s. 85-86.
16
Tamże, s. 85-86.
17
P. Śliwiński, Proza śn1ierci, w: Przegląd Powszechny 11 / 1998, s. 192.
IX Tamże, s. 192.
19
S. Weill, op. cit., s. 191.
20
Por. L. Kołakowski , Jeśli Boga nie ma, Kraków 1998, s. 175.
21
V. Jankelelevitsch, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, w: Antropologia śmierci. Myśl
f rancuska, Warszawa 1993, s. 45.
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"Krzyż

stoi podczas, gdy

Śll

iat

s ię ciągle

obraca i zn1ienia" - tak

głos i

jeden ze
2

starych liturgicznych tekstów, do którego odwołuje s i ę w swych naukach Jan Paweł 1(~ .
To ,ten san1 krzyż, którytn witatny bud zący s i ę d zi e ń i z którytn udaj emy s i ę na spoczynel<. Ten sam, którym oj ciec bł ogos taw ił swoj ego syna, ud ającego s i ę w ni e botyczn ą
23
podróż i który1n chrześcij ań s ka tnatka żegn a każdy napoczynany bochen chl eba' . Ów
4
kostn iczny znak wyci ś ni ęty na nieb ie i na ziern (~ pośw i ad cza transcendentny cel j aki
n1a ś tn i e rć. Cóż zaten1 b yła by wa rta bez k rzyża tanatologia i etn ologia edukacyjna ze
swoją u krytą ars 111oriendi, skoroby p o rnin ęł a tak ważn y sytnbol europej sk iej kul tury
utrwa lony w tnodlitwie, ale także w oratoriunt Haydna, n1a larsHvie El Greca i Caravagg ia, o brządk u i polskiej tradycj i? Sa n1 No rl l'id prze ci eż pi sał:
..- Gdzi eż si~ podz i a ł k rzyż?

.
b
..
'J )
- Sta l s t ę · ratną -· .

*
Stat crus volvitur orbis . Jak upokorzona przez Boga - Człow i eka ś tni erć nie
tna wyc i ągać dł o ni w stro n ę k rzyża skoro jest on "centralnytn prasytn bolen1 lu dzkośc i
towarzyszy czł ow i eko wi od ni e p a mi ętn yc h , j eszcze przed chrześc ij a t1 sk i c h czasów i j est
17
obecny w wielu prastarych cywilizacjach'' ?
28
Historia i kultura u czy niły zeń streszczenie każdego losu czlovvieka . Jego zasługą
jest w i ęc i to, że sacrton zagrodzi/o drogi p rqfanunl. W zni os łość i głę bi e tej tnyś li wyraża Haydnowskie "Siedetn s ł ów Chrystusa na Krzyżu ''. Przede wszystkin1 oratoriu1n
29
przypornina, że cierpienie ł ączy silna w i ęź ze ś tni erc i ą . Jest straszli wytn d ośw i ad cze
30
nictn nawet dla osoby nicvvinnej . Ale krzyż strzeże spokoju tnogil i ogł asza "podsta31
wowy ład s iły życ i a" , jakby c h c i ał przypo n1ni eć świ atu , że " Bóg j est pytanien1 o Bo32
ga, śn1 ierć jest odpo1viedzict a czloHiek uJniera tak. jak tyj eJ' . Przeto rzadko kto zaprzecza ten1u, że ni e ty lko życ i e . ale rów ni eż ś 1ni e rć stanowi s p o ł eczn e zadani e. Dowo16

22

.Jan Pa\veł I I. Al/odlitwy i ro=wa=ania na ka=dy d=iell roku, Warszawa 1999, s. 129 oraz

S. Wi clgus, op . cif.
D S. Wi elgus, op . cif. , s. 57.
24
Tan1=e, s. 54.
5
~ C. Norvvid, Kr=.v= i d=iecko, w: C. Norw id, Pisnur w iers:=e1n i prozą, W arszawa 1973, s.
127.
26
Jan Pa\vcl IL Przekroc=yć próg nad=iei, Lublin 1994, s. 62.
27
S. Wi elgus. o p. cit., s. 57.
2
x Jan Pa,vel II. Przekroc=yć... , op. c if., s. 64 i kolej ne.
~~Zobacz: D. Kessler. op. cit., s. l 02.
30
Patrz: J. Kolbuszewski, Cnu!ntar~a portret se1niotyczny. v.;: Przegl ąd Po\vszechny
l 1/ 1994. s. 2 l 6 i ko lejne.
1
·' Por. .J a n Pav.;el II. Mod li rwy ... , op. ci t .. s. 129.
'
-'- P. S li ,,.it1ski. Pro=a Ś111ierc i, \ V: Przeg l ąd Po\vszechny l III 998. s. 197.
~,
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dzi tego

przecież

semiotyczny obraz. nek ropolii -

mądrościowej księg i

d wóch czasów

cz łowieka .

O jednym i o drugim z czasów

przypominają żywym

li czne, epitafij ne inskrypcje,

wydobywające z zapomni eni a przejmującą informację: .. 111 fety - to był czło wiek ! .. D
Każą p a mi ętać o czymś równie wa ż n y m jak to pierwsze: dobrajest więcej aniże li zla 34 .

In formacje onomastyczne, peryfrastyczne i symboliczne identyfikują z tym pierwszy m, choc i aż każdy ma tu prawa do swoj ej osobistej teodycei. Dramatycznokontempl acyj na tanato111ach ia sy111boliki i epitafia po prostu s lu żą dobru . Ratują w
pewnym sensie od niew id zial nyc h pu ł apek ni ebytu i tych, którzy już byli, i tych którzy
są bądź dopiero będą zdążać pielgrzy mi ą drogą życia . A sko ro tak, to nadzieja krzy ża
zostaje wp isana w r zeczywistość. Utopia rzutuje nadzieję w przyszłość , a ta ostatnia
przestaje b yć ut ożsa mi ana z ni cością.
W mni ema niu jednych, odczytujących bardziej sercem ni ż rozumem treść ono mastycznyc h in formacji , sens tego, co stal o s i ę z człowiekiem oddaje prosta konstatacja:
.. ods·zedl, gdyż by/ potrzebny Bogu "35 . Inni , w swym pojęciu bardziej racjonalni od tych
pop rzed nich , może ujrzą w onomastyce i trumiennym portrec ie swego przodka wyzwanie do czynu, przez który nie przestaje się być obecnym wśród żyw y ch. l tu przemawia
cł o tego , kto chce dostrzec znaki czasu immortalitas - nieś m i ert e ln ość ,.jako element
ludzkiego myślenia, w tym ró wnież w im y "36 Nikni e za każd y m razem metafizyczne
okreś l enie ś mi erc i , której mo ż na uni k n ąć . Zamiast tego, jak pisze F. Aries, człowi e k
nastawia s woj ą wyob ra ź ni ę i swoje życie na ,. śmierć oswojoną " - tylko jego, " człowie
ka samotnego przed Bogiem, z w ł as n ą biografią, w ł asny m kapitatem uczynków i modlitw, to znaczy z dokonaniami i uczuc iami , ze wstydliwą milością rzeczy ziemskich i z
gwarancjami na życie przysz le" 37 . Ten zaś , kto woli za ufać świeckiej koncepcji nieś mi ertelności, ró ż n ej od eschatol ogii religijnej, uzna że : l) świat n a l eży w z bogacać
wł asny mi dziełami; 2) własnem u dzieJu przekazuje część wła s nej duszy; 3) będ z ie istni a ł po ś mi e rci we w ł as n ym dziele lub dziele innych lud zi; 4) pozostanie w pamięci
przez pi ętno imienne - ni eskalane. dobre, sławne imię 3 x .

*
Szkic do portretu
ety k ę

warto ś ciowego człowieka.

stanowi sk moralnych

33

Wedfug upowszech ni onych przez
ten, kto ma na wzglę d zie

wartościowym człowiekiem byłby

Zob. J. Kolbuszewski. op. cit.. s. 22 1.
~ S. Wielgus, op. cit.
35
Por. P. Ś liwiń ski. op. cit. , s. 191.
.v. Zob. M. Wańczowski. op. cit. , s. 2 13 i kolejne .
.1 7 Ph. Aries, Człowiek i ~'mieri:. Warszawa 1989, s. 200 .
.1s Zobacz: A. Nowicki , Ateistyc::na perspektywa nieśmiertelności, w: Spotkw1 ie 1v rzeczach,
3

Warszawa ll)l) l, s. l 1-2 1.
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dobro innych i gotów jest z tego powodu kierować się przeciw czynnikom nasilającym
lub sprowadzający m na nich zło.
Zdolny jest temu sprostać, gd yż zdołał wolę moralną i sumienie przekształcić w
m oralną wartość dzialania. Dojrzała odpowiedzialność za własny czyn osobowy każe
mu widzieć drugiego oczami wy obraźni potrzeb takich samych jak te, które sam odczuwa. Wie, że g warancją istnienia drugiego jest człowiek dobry niczym chleb.
Przeważnie wartościowy cz łowiek, wrażli wy obserwator - odkrywa wielki głód
sprawiedliwości . To sprawia, że jego wysiłek , aby ludzkie życie uczynić bardziej znoś nym przez upowszechnienie chrześcijańskiej agape, nie jest efektywny, chociaż bardzo potrzebny. Ale, jak z wielkiego morza nieprawości i pogardy dla człowieka ma
żeglować na przylądki wypełnienia życia człowieczeństwem , wzorowanym na Wielkich
Nauczycielach prawdy, mądrośc i i dobroci?
W życiu codziennym postawa wartościowego człowieka oznacza przeciwstawianie si ę krzywdzie ludzkiej , wzgardzie okazywanej biedakowi i wspieranie jego marnej
egzystencji w imię dochowania wierności sumieniu. Postawa taka jest niezbędna, aby
walczyć z n ę dzą, ratować zagubionych, stanąć nad bliźnim w sytuacji dobrego Samarytanina i ws krzeszać do życia wyzbytych z nadziei . Jednym słowem, musi być Samarytaninem, j ak ten z przypowie ści uczonego w prawie (Łk, l O, 29). Ma dla porządku
serca i um ysłu pełnić rolę s ługi człow ieka nieszczęśliwego, czasem spychanego przez
nieszczęścia i katastrofy w przepaść psychicznej albo moralnej nędzy. Współczesny
Samarytanin odczytywany jest jednakże przez szczególny rodzaj stosunku do chorego,
c ierpiącego samotnego, bezradnego, pozbawionego wolności lub kraju. Czuwa, by
nieograniczona wolność nie stała się niewolą. Broniąc zatem i przed fatali zmem i przed
defetyzmem skamieniale sumienie świata ratuje w jakimś sensie humanizm. Ale przez
ten szczegó lny rodzaj swojej postawy wobec innych i siebie samego na co dzień obcuj e
z szyderstwem podobnym do tego z dzi e dzińca Piłata , takim jak je spisał Psalmista:
.. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie
wyk rzyw iają wargi i potrząsają g ło wa mi:
Zaufał Panu, niech go Pan wyzwo li ,
niech go ocali , jeśli go miłuj e".
(Ps 22, 8- 9)

patrzą,

Czasem wydaje się , że świat przypisał wartościowemu człowiekowi - temu, który
jest dla/przez innych sobą- postawę profetyczną, a nawet utopijno - profetyczną. Ma
bowiem m ów i ć i bronić wartości i rzeczy nieosiągalnych przez wielu z winy innych.
Musi kont estować t eraźniejszość. Antycypuje zaś przyszłość dobra. Zapewnia wszystkim, którzy służą w imię ideału udz iał w tworzeniu projektu .. nadzieja ". To czyniąc
wytycza granicę buntu przeciwko własnemu , a tym bardziej cudzemu losowi.
Szlachetna wola przemiany i uparta aspiracja do lepszego świata każe mu zdążać
drogami od małego "Ja" do wielkiego "Ty"- mój Bliźni. I dlatego nie stoi na przeszkodzie to, że bliźni jest często podobny do Łazarza (NT; J, II , I l - 45). Skoro chce swoją
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posługę sprawować dobrze wierzy Apokryficznej Ewangelii Nikodema, która opowiada
o skardze Hadesa: "Łukasz niczym orzeł uleciał najedno słowo Chrystusa" 39 •
Tak oto wartościowy człowiekjest blisko ludzi , a jako spolegliwy ich opiekun wie,
że:

"Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom ,
A Prawdom ka zać, by za drzwiami st a ł y;
Przedawać laury starym znajomym
411
Myśleć, że dziejów rytm zagłuszą cymbaly" •
Okoliczności, laury, półprawdy i rytm tyrnbałów na niewiele się
którzy chcą podpierać "kulawy stół, gdyż nie można go z góry obciążać ;
trzeba i od dołu podeprzeć. To samo ma się z nędzą ludzką" 4 1 .

zdadzą

tym,

pochylić się

*
Kilka słów nadziei. R. Brandstaetter na usprawiedliwienie bliskiej obecności
śmierci i samego jej aktu rozprawia o poecie chińskim . Ten poeta kazał na swoim grobie zamieścić pewien napis : .. odszedł, gdyż był potrzebny Bogu na tamtym świecie "42.
Tak zapewne było i jest w przypadku wartościowego człowieka.
Cóż , Bogu nie zwykło się stawiać pytań ... Nie trzeba Go też przekonywać- skoro
"Jest, bo Jest", że ten nasz świat musiał wartościowemu człowiekowi przypominać
tryptyk H. Boscha. Zapewne św . Antoni pomaga mu odszukiwać wśród umykających z
wozu na tryptyku źdźbeł siana zagubione lub zapomniane miary człowieczeństwa.
Wartościowy człowiek bardzo się przecież stara odnajdywać to, co wielu zgubiło:
" Sens życia,
Wiarę,

Nadzieję.
Miarę wszelkich wartości,
l samych siebie "43 .

świat

nieznany w zachwycie i zatroskaniu o innych, aby legdzie noc bierze we władanie ludzi mamiąc ich i waniebem, za którym skrywa się Tajemnica jak w wierszu R. M. Ril-

Pewnie ulatuje w ten
piej

wiedzieć, dokąd sięga życ ie;

biąc gwieździstym

kego .

39
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41

42

43

Zobacz: M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 1998, s. 238.
C. K. Norwid, ?oczątek broszury politycznej, w: Pisma ... , op. cit., s. 122.
W . Kluz , Dobry jako chleb .. . Święty Brat Albert Chmielowski, Kraków 1989, s. 17.
R. Brandstaetter, Przypadki mojego życia, Poznań 1998, s. 68.
R. Brandstaetter, Księga modlit111 dawnych i nowych, Poznail 1987, s. 63.
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Ma S\~voj ą Golgotę, bo któż zatroskany o innych j ej nie tna? Mozolni e wspina s i ę
zatem na szcz) t !vlorii, Górę Blogoslal,vieJ1sn~v i Przen1ienienia, żeby odrod z iło s i ę pra\:vdziwe życi e, a przeto ludzie:
- odnajdywa li w innych od ro bin ę nadziei
- szanowa li s praw i ed li\vość,
kierowa li sun1ienien1 ,
wybaczali sob ie i wybaczali inn ym,
- nie pogardzali so bą i ni e gardzili innytni ,
- prag n ę li ty Ie, iIe tno gą ud źw i gn ąć .
Może czasetn patrzy oczatni ciszy z obrazu M. Ernsta, gdzie punkt c i ęż koś ci mitnowo lni e ze sztuki przesuwa s i ę na kreatora i kreatyvvno.~~ć? D z i ę ki tetnu w i ę cej j est
dobra, przebaczenia i poj ednania, a rnni ej ni eo kreś l o nej przyszło ści . "Drugiego brzegu"
nie przesła n ia ani nosta lgia za przeszłośc i ą, ani zbyteczny l ę k . Są to niezbyvva/ne YVClrunki godnego życia, któryn1 p ragnie
' .
l . k44 .
Cf101-vą 1-VC/r!OSC /01-t y C:: 0\V t e

~prostać

i które chce

dop ełn ić vvłasną drogą

du-

*
Reflel\sja 1\ońcowa. J(rzyż ł ączy ze ś tni e rci ą nadziej a. A czasetn , tak, j ak na ilustracj i E. Fi tzgeralda j edno i drugie oplata róża. I< rzyż najbardziej uniwersa lny prosty
znak syn1boliczny, ·ł ączący rozrna i te pary przec iwiell stw i tak bardzo przy p o n1in aj ąc y
postać cz ł ovv i e k a z rozpostartyn1i ran1i onarni, trzyrn a zaś na swoitn ratni eniu Bóg 45
Człow i ek . Dzi ęk i te1nu nadziej a jest ci ągl e żywa, ś rni erć pokorniej e w obliczu triumfuj ącego odrodzenia, a wo kó ł panuj e wytnowne tnilczenie. Także obowi ąze k dochowania Tajemni cy.

Tadeusz

F rącko \v i ak

THE CROSS, TH E DEATH. THE HOPE

The sy1nbols of the cross, the death and the valuc of hope are put in to the context of the
sense of life and edu cati on.

-ł 4 Zobacz: R. Urbat1ski - Korż (red.). Ko1npetencje społeczne dorosłych Język - Dobro ,

Piękno - Snz ierć,
45

Tonn1- Poznat1. 2000.
Por. H. Bi edennann, Leksykon synzho li, Warszawa 2001 , s. 171 i kolejne.

