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  Zawsze wiedzia³em, że jest to rola 
przyjemniejsza w odbiorze od tej, ja-
k¹ pe³ni nazwisko. Zawsze dobrze się 
czu³em, gdy mówiono mi po imieniu, 
i źle, kiedy – na przyk³ad w wojsku 
– zwracano się do mnie: „s³uchajcie, 
Leszczyński”. Rozgl¹da³em się wo-
kó³ s³ysz¹c liczbę mnog¹, aż uświa-
domi³em sobie, że na tym w³aśnie 
polega istota nazwiska – że obejmuje 
ono rodow¹ wspólnotę, że mówi¹c 
„s³uchajcie Leszczyński” kapral zwra-
ca³ się nie tylko do mnie, ale do ca³ej 
mojej rodziny. 
 Nazwisko wyraża przynależność do 
wspólnoty, jest fragmentem drzewa 
genealogicznego, czyli ludzkiej przy-
rody. Przyroda, jak s³ychać to w sa-
mym wyrazie, obejmuje to, co `przy 
– rodzeniu – się` otrzymujemy jako 
gotowe. Przyroda jest tym, co wcześ-
niejsze od jednostki, co stoi za ni¹.

 Sokrates – choć inni mówi¹, że Tales
– za trzy rzeczy dziękowa³ bogom: 
że urodzi³ się jako cz³owiek, nie jako
zwierzę; jako Grek, nie jako barba-
rzyńca; i jako mężczyzna, nie – kobie-
ta. W zupe³nie podobny sposób mogę 
dziękować bogom, przypadkowi, loso-
wi albo rodzicom – że urodzi³em się 
jako Leszczyński. Mogę dziękować 
wszystkim i każdemu, tylko nie sobie

  Zupe³nie inaczej jest z imieniem. 
Imię – czytamy w s³owniku – to oso-
biste, nierodowe miano cz³owieka. 
Jest zwi¹zane z cz³owiekiem tak, jak 
nazwa z rzecz¹, czyli nierozerwalnie, 
można powiedzieć, że stanowi ważną
część ludzkiej tożsamości. Imię wyra-
ża liczbę pojedyncz¹, nie mnog¹, od-
wo³uje się do osoby, a nie do wspól-
noty. Imię stoi przed cz³owiekiem, nie 
za nim. Mówi o przysz³ości raczej, niż 
o przesz³ości. Wyraża nie to, co dane, 
ale – przeciwnie – to, co zadane.
  Krótko mówi¹c – imię wydobywa 
cz³owieka z jego przyrody, i wprowa-
dza go w sferę kultury, która zawsze 
³¹czy³a się z prac¹, upraw¹, hodowl¹, 
co widać by³o u Greków, Rzymian, 
a dzisiaj w Anglii, gdzie królowa na-
daje szlachectwo za zasługi, i gdzie 
podkreśla rolę imienia mówi¹c „Sir 
John”, „Sir George” itp. Kultury się 
nie dziedziczy, kulturę się zdobywa –
wyrazi³ to lapidarnie Andre Malraux. 
Imię jest zobowi¹zuj¹cym darem ro-
rem rodziców na drogę życia. Kasia 
nie może być flejtuchem, bo jest czy-
sta, Zosia nie może być g³upia, bo jest 
m¹dra, Ania nie może być okrutnicą,
bo jest ³ask¹, Irena nie może być agre-

sywna, bo jest orędowniczk¹ pokoju, 
Janina nie może być pesymistk¹, bo 
ufa Bogu, Jolanta nie może nie lubić 
kwiatów, bo sama jest kwiatem fio³ka, 
Piotr nie może być chor¹giewk¹ ³opo-
cz¹c¹ na wietrze, bo jest g³azem, opo-
k¹, Jurek nie może ziemi¹ się brzy-
dzić, bo jest rolnikiem, Pawe³ nie może 
być nadmiernie pyszny, bo jest skrom-
ny, Józef nie może tylko na sobie po-
legać, bo czeka na to, co Jahwe mu 
przyda, Zbigniew nie może posi¹ść 
wszystkich rozumów, bo wci¹ż do-
jrzewa, staje się, Micha³ nie może 
uważać się za pępek świata, bo jest 
Mikaelem, któż, jak nie Bóg, jest tym 
pępkiem. I tak dalej, i tak dalej.

  A Andrzej? - Z Andrzejem rzecz ma
się nieco inaczej. Jest to oczywiście 
imię, ale nie takie jednak, jak wszyst-
kie inne. Andreios znaczy męski, a 

andros to po prostu mężczyzna. Nie 
będzie chyba nadmiern¹ uzurpacj¹, je- 
śli powiemy, że w takim razie imię to
określa i ³¹czy wszystkich mężczyzn,
że każdy mężczyzna jest Andrzejem 
z samej istoty.

  Postawmy teraz dramatyczne pyta-
nia: Czy Andrzejem może być tylko 
mężczyzna? Czy nie może nim być 
także kobieta? I odpowiedzmy od ra-
zu, że oczywiście, Andrzej to nie tylko
każdy mężczyzna, ale również każda 
w takim razie kobieta. Andrzej, mó-
wi¹c inaczej, to dialektyczny związek
Adama i Ewy, zaś dialektyka tego 
zwi¹zku wywodzi się z prastarej, się-
gaj¹cej Heraklita z Efezu zasady jed-
ności przeciwieństw, rozwiniętej przez 
Miko³aja z Kuzy jako coincidentia op- 
positorum. Cokolwiek jest, jest dzięki
pozostawaniu w opozycji do czegoś 
przeciwnego. Skoro zatem dzień ko-
biet jest możliwy dzięki temu, że jest 
również wyróżnionym dniem dla 
mężczyzn, nic nie stoi na przeszko-
dzie, by warunkiem określenia męsko-
ści uczynić kobiecość.

  W ten sposób osi¹gnęliœmy stan pe³-
ni – androgynii, czyli andrzejowatości, 
który oby trwa³ jak najd³użej! - Zanim 
wzniesiemy wspólny nasz, bo wszy-
scy jesteśmy Andrzejami, andrzejko-
wy toast, chcia³bym tylko dodać, że
wyk³ad niniejszy dedykuję mieszkań-
com Andriuszek, ma³ego miasteczka 
na zielonej Ukrainie.

(wykład okolicznościowy wygłoszony 
na „andrzejkach” w ASP)
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Rola imienia w życiu człowieka, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
imienia Andrzej


