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rodzaju motywacja wyraźnie wskazuje na element personalistyczny i stanowi
czynnik odróżniający racje Adama od przywoływanych przez Nieznajomego
oraz zbuntowanego bezdomnego racji rewolucyjnych. W dojrzewaniu Adama
spotkanie z lewicową wizją naprawy świata w drodze rewolucyjnego buntu
mas odegra jednak rolę czynnika stymulującego jego własne myślenie, pokazując mu zarówno punkty wspólne, jak i różnice: światopoglądowe, a przede
wszystkim antropologiczne. Wyostrzy też jego wrażliwość na uzasadnienia
pochodzące z innego porządku, a konkretnie – uruchomi i wydobędzie na
jaw perspektywę religijną, która w dojrzałym, wykrystalizowanym myśleniu
Adama będzie pełniła rolę dominującą i zasadniczą.
W Adamie więc przedstawiona wyżej wersja miłosierdzia – czy to sprowadzona do działań dobroczynnych, czy to teoretycznie ujrzana przezeń w formie
rewolucji – rodzi wzbierające poczucie niespełnienia. Wynika ono z przekonania o niewystarczalności podejmowanych przez niego dobroczynnych akcji
i skutkuje głęboką frustracją związaną ze swoistym rozdwojeniem. Daje mu
Adam wyraz w scenie spowiedzi, gdy opisuje stan swojej duszy i przeżywane
dylematy: „No więc zrozum, mój ojcze. Przecież nie mogę miłować równocześnie, bo nie mogę miłować po połowie. Są to dla mnie dwie otchłanie,
które ciągną. Nie można pozostawać ciągle w połowie drogi między jedną
a drugą”12.
Z jednej strony czuł się przecież artystą i chciał się spełniać jako malarz,
z drugiej zaś miał narastającą świadomość, że wezwanie, które w sobie słyszy,
pochodzi spoza niego i wymaga całkowitego oddania i zupełnego zaangażowania. Do tego zaangażowania dochodzi on stopniowo, dojrzewając powoli,
w toku wewnętrznej walki i pod wpływem zewnętrznych okoliczności, do
decyzji o zerwaniu z uprawianiem sztuki. Duchową walkę i rozterki Adama
obrazują najlepiej jego słowa: „Bo ja – to prawda – ja chciałem się wykupić…
tu jakieś palto, tam bochen chleba, tu ktoś na nocleg... a to wszystko nic nie
znaczy”13.
Dużym uproszczeniem, jak sądzę, byłoby jednak mniemanie, że Wojtyła –
poprzez wybór Adama i jego późniejsze losy jako brata Alberta – w zamyśle
podważa czy deprecjonuje wartość sztuki. Uważam, że antagonizm między
powołaniem artysty a powołaniem zakonnym, eksponowany niekiedy w interpretacjach, w istocie w ogóle nie ma w utworze miejsca, a poruszony
zasadniczy problem tekstu dotyczy nie tyle wartościowania takiej czy innej
formy aktywności, ile zagadnienia wyboru większego dobra oraz kwestii in12
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dywidualnego rozeznania najodpowiedniejszego dla danej jednostki sposobu
naśladowania Chrystusa. Adam rozpoznaje Go w pewnym momencie życia
jako najdoskonalszy wzór miłosierdzia. Kierunek duchowego dojrzewania
bohatera dramatu znajduje wyraz i potwierdzenie w jednej ze scen wewnętrznego monologu, a właściwie rozmowy z Chrystusem, ujawniającej religijną
sankcję dojrzewającej w Adame decyzji: „Natrudziłeś się w każdym z nich. /
Zmęczyłeś się śmiertelnie. / Wyniszczyli Cię – / To się nazywa Miłosierdzie. //
Przy tym pozostałeś piękny. / Najpiękniejszy z synów ludzkich. / Takie piękno
nie powtórzyło się już nigdy później – / O, jakież trudne piękno, jak trudne. /
Takie piękno nazywa się Miłosierdzie”15.
Adam więc – podkreślmy – nie odrzuca samej idei piękna, lecz na pewnym etapie swego wewnętrznego rozwoju upatruje je nie tyle w kategoriach
estetycznych, ile ontologicznych, odnajdując najwyższe piękno w Bogu, uosobionym poprzez miłosierdzie. Porzuca zatem sztukę nie dlatego, że uważa tę
dziedzinę za mniej wartościową od bezpośredniego zaangażowania na rzecz
ubogich, ale przede wszystkim dlatego, że w jego przekonaniu nie jest w stanie
za pomocą środków artystycznych wyrazić przeczuwanej przez siebie pełni
ani też urzeczywistnić w sobie poprzez sztukę tego piękna, które byłoby odzwierciedleniem Bożego obrazu; za najdoskonalszy emblemat tego obrazu
uznaje bowiem właśnie miłosierdzie. To zaś wymagało od niego dokonania
radykalnego zwrotu, zaparcia się siebie i wyzucia z siebie. Adam więc w pewnym sensie dalej służy pięknu, nie wyrzeka się bynajmniej idei piękna, lecz
zaczyna je inaczej deﬁniować, utożsamiając je z miłosierdziem. Dalej pozostaje w mocy przekonanie Adama o ważności podnoszenia człowieka, zmianie
podlegają natomiast środki, za pomocą których miałby owego „dźwignięcia
człowieka” dokonywać i poprzez które chce to wewnętrzne piękno wydobywać: „Pewien jestem i w to wierzę, i wiem, że ma się dźwignąć do wszystkich
dóbr. Do wszystkich. I do największych. Ale tu zawodzi gniew, tu konieczne
jest Miłosierdzie”.
Wydaje się, iż przebieg akcji oraz prowadzonych w utworze dyskusji upoważnia do założenia, że w konkretnym przypadku także twórczość artystyczna
mogłaby być wyrazem miłości i narzędziem świadczenia miłosierdzia. Zdają
się na to wskazywać z jednej strony postać Huberta i decyzja Alberta o odesłaniu go z ogrzewalni, z drugiej zaś słowa spowiednika padające we wzmiankowanej wyżej scenie spowiedzi Adama: „Pan Bóg po ojcowsku patrzy na twoją
sztukę. Przecież ona do Niego przybliża. Przecież usiłujesz szukać w niej Jego
chwały”17. Takie ujęcie potwierdzi po latach Papieski List do artystów. Do
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