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na go wielu - dla jednych jest poet4
i dramaturgiem,dla drugich powieSciopisarzemi autoremnowel, ktoS
innypowie,2e to niezwykly felietonista,krytyk iiteracki, biograf i historiozof. Przedstawiany jest jako dzialacz spolecznyi wielki
przyjactelPolski i Polak6w.Piszesiq o nim:
"wybitny tw6rca katolicki". KuLde z tych
twierdzenjest prawdziwe,j ednakznajomoSi
dziel Gilberta Keitha Chestertonajest w naszym kraju wyrywkowa, rzadko jego czytelnicy maj4pelniqjego tw6rczoSci,np. dla miloSnik6wpoezji niejest znany jako histonozof i odwrotni e. JadzeRydzewskieji wydaw"Antyk" Marcina Dybowskiego zanictwu
w dziEczamymo2liwo56pehriejszego poznania i zrozumieniaG.K. Chestertona.
Ksi42ka Jagi Rydzewslctej Chestertondzielo i myil nie jest typow4 prac4 biogra{tczn1uto opowieSdo wyj4tkowej postaci.
Widzimy w niej pehry obraz czNowieka,kt6ry przeszedldalek4 drogq do Ko6ciola, kt6regobronil na dlugo przedoficjaln4konwersj4na katolicyzm.Autorka ukazalatytulowe
dzielo i mySl G. K. C. w cztemasturozdzialach,zkt6rych ka2dy pokazujeposta6Chestertonaz innej strony. Pierwszy rozdzial pt.
"Legenda
Autor rozpoc:rynasiE slowami:
m6wi, 2e Swiqty Franciszek,nim jeszcze
wkroczyl na drogq SwiqtoSci,uklqkl pewnego razu, aby pomodli6 siq w zrujnowanym
koScielenie opodal Asy2u. I gdy siq modlil,
ustyszalglos m6wi4cy dofr: <Franciszku,czy
nie widzisz, 2em6j dom jest w ruinie? IdZi
naprawgo dla mnie. Franciszekzerwat siq z
klEczeki poszedb. Nawi4zuj4cdo tej legendy, mo2naby powiedzie6,ze Chestertonujrzal dwudziestowieczny ktyry s c;y"tvilizacji
chrze6cijafiskiej,tote2zetwalsiq i ruszyljej
na odsiecz.CaleryciepoSwiqcil,aby lekkim
i ciqtym pi6rem dawai odp6r wszystkim pr4dom umyslowym, kt6ry rujnowaly gmacheuropejskiego katolicyzmu".
Drugi rozdzia| (w kt6rym G.K. Chesterton przedstawianyjest jako mistrz paradok'T.lie
su) zaczynajqstowa naszegobohatera:
jest
antyrelubiq powagi. MySla, ze powaga
li gijna". W kolejnym, zary\ilow anymPoeta
mo2emy znaleLc stwierdzeniebiografki,
Maisie Ward: "Wielu z nas podejrzewa,2e
nigdy nie pisalnic pozapoef{',
Chesterton
"Wszystkowok6l nasjest
on samuwaZal,ze:
poetycme,a poczucietej poetycmo6cijest
tak absolutne, 2e wrgcz namacalne".Dalej
"detektpva osobliwych
arajdujemy go jako
Poznajemydrozbrodni" i powieSciopisarza.
gi mySli Chestertonajako autoraprozy.Nastqpnieodkrywamyw nim dziennikarzai po"rycerza
lemistq. Rozdzial si6dmy ukazuje

Ducha Sw", kt6ry swym pi6remwalczylza
wiarq katolick4. O katolicyznie pisal: "Ko5ci6lKatolicki to jedlme,co broni czlowieka
przedponi2aj4c4niewol4 jakq jest bycie typowym dzieckiemswoich czas6w"oraz"Ko5ci6lnie moze iS6z duchemczas6w- ztego
prostegopowodu, ze duch czas6wdonik4d
nie idzie. (...) Nie chcemy Ko6ciola, kt6ry

jak to pisz4gazety,zmieniasiqwraz ze Swiatem. ChcemyKo5ciola,kt6ry zmieni Swiat".
Ksiq2kaprezentujete2 Chestertonajako
angielskiegod2entelmenaoraz prryjaciela
Polski. J. Rydzewskacytuje wiele cieplych
sl6w, jakie lvyszty spod pi6ra Chestertona
pod adresemnaszegonarodu: "Polska - to
kulnra katolicka.wepchniqtaniczym nagie
ostrzemieczapomiqdzy bizantyfsk4 tradycjq Moskwy i pruski materializm.Wiara katolickastanowinajjaskawsz4r6znicqpomiqdzy Polakiem a bolszewikiemczy pruskim
junkrem". Lektura ksiq2kipr4mosi r6wniez
obrazpisarzalako angielskiegonacjonalisty,
ale jednoczeSnieprzeciwnika imperializrnu
swegopafrstwa.
Zdaniem autorki omawianejpozycji,
Chestertonto buntownik przeciw epocei
obrorica zwyktych ludzi. Czlowiek, kt6ry
sprzeciwialsiqkomunizrnowii kapitalizmowi, rasizmowi i mieszankom cyrvilizacyjn1'rn.Wcze3niejniZktokolwiek inny widzial
zagroienie ze strony hitleryzmu i islamu.
Poznajemygo jako piewcq wolno6ci,kt6ry
tak przedstawialswoje pogl4dy spoieczne:
"Tak siq sktada, 2e wyznajerpogl4dpraktycznie niespotykanyu socjalist6w,anarchist6w,
liberal6w i konserwatyst6rv.Wierzq bardzo
mocnow masyzwyktychludzi.(...)Schwyta-

ni w putapkq potwomej przemyslowej masz1'nerii, fupieni ze sk6ry z odra2ajqcym
ekonomicznym okrucieristwem, otoczeni
brzydot4i beznadziej4nie maj4c4precedensuw dziejach ludzkich, oglupieni sekciarsk4 wiarq lub j eszczeghLrpsz4
niewiar4
- ubodzy pozostaj4zdecydowanienajweselsz4 najnormalniejsz4 i najbardziej odpowiedzialnqczqSci4spoleczefistwa".
W rozdzialachjedenastymi dwunasbrm
spotykamy siq z krytykiem, biografem i historiozofem, kt6ry ukazal swym rodakom
Angliq inn4 niz tq, kt6rE opisywali protestanci, kt6ry twierdzil, 2e "nie fakty sq
istotne tylko prawda". W przedostatnim
rozdziale poznajemy go jako dramaturga,
zaSostatni J. Rydzewska rozpoczyna slowami: "Swiqty Tomasz,zapT4anyzaconalgorqcejBogu dziqkuje,odpowiedziaNz prostotq: <<Zato, 2e zr ozumialem w 2y cru ka2d4 stronq, kt6r4 kiedykolwiek przecrytalem>. G.K. Chestertonm6glby powt6rzyt
dokladnietak samo.I on, podobniejak 5w.
Tomasz, czqsto rozumial kaidq czytanq
stronElepiej i glqbiej od czlowieka, kt6ry
j4 napisal".
Rydzewskapokazuje,ze jest nie tylko
tlumaczk4 angielskiego pisarza, znan1 z
"Pi4tk6w z
"Naszym
Chestertonem" w
Dzienniku", alejest tak2eosob4nawskroS
"przesi4kniqt4" Chestertonem. Ksi4zkq
Chesterton- dzielo i myil czyta sig uSmiechaj4csiq do jej stron i jest to zaslug4nie
tylko pelnych humoru cytat6w z dorobku
bohatera czy anegdot znim zwiqzanych,
ale teL dziqki autorce, kt6ra Chestertona
przedstawiala"po chestertonowsku".J. Rydzewska,by przybliLry| swegobohateraposluzyla siEslowami nie tylko "powaznych"
znawc6wtematu.Cytowaia znanychpisarzy fantasy,Gordona D. Dicksona (m.in.
autoracyklu Smokijeray) orazTerregoPracheta (tw6rcy wielce popularnegoSwiata
"Chesterton,
dysku), kt6ry stwierdzil, 2e
przyjmowany codziennie w malych dawkach jest lekarstwemdla duszy". Autorka
w ostatnimzdaniu swej ksi42ki stwierdza,
2e "nic nie wskazuje, by Chestertonowi
grozilo zapomnienie". I jest to prawda.
Dodajmy Ie2, 2e dziqki omawianejpozycji Chesterton- dzielo i myil czytelnik
chqtnie siqgnie po te dziela pisarza,kt6rych nie znal do tej pory przypomni sobie
przeczytanei zachgci do lektury Chestertona swych znajomych.
Jaga Rydzewska,Chesterton- dzielo i
myil, wyd. Antyk Marcin Dybowski, Warszawa2oo4'
Plo'rn Mlzun
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