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WNUMERZE: 

Patetyczne i czulostkowe apostrofy, ktore pod adresem enoty wypowiadali poeci, 
fUozofowie i kaznodzieje mieszczanstwa XVIn wieku, obrzydzily slowo "CDota" do 
tego stopnia, ze zaJedwie mOZemy si~ obronie przed pewnym usmieszkiem, gdy je 
slyszymy lub czytamy. A jednak ta zrz¢z¥:a, bezz~bn'a stara panna byla za innych 
czasow, na przyklad w okresie rozkwitu Sredniowiecza, u Grekow i u Rzymian przed 
cesarstwem, istotll, peln~ wdzi~ku, powabu i czaru. ChrzeScijanski symbol aureoli 
jest obrazem jej samodzielnego promieniowania z gI~bi duszy i unaocznia id~, Ze 
dobroe i pi~kno enoty lezy nie w dzialaniu dla innych, lecz przede wszystkim 
w samym szlachetnym charakterze i istocie duszy, dla innych zas rna najwYZej 
ubocznie znaczenie przYkladu. Max Scheler, 0 rehabilitacji cnoty 

Mamy co najmniej trzy bardzo odmienne koncepcje enoty: enota jako cecha 
umoZliwiaj~ca jednostce wypelnienie jej roli spolecznej (Homer), enota jako cecha 
umozliwiaj~ca jednostce d~Zenie do osill,gania typowo ludzkiego telos, naturalnego 
czy nadnaturalnego (Arystoteles, Nowy Testament i Sw. Tomasz), oraz enota jako 
cecha uiyteczna w osi~ganiu sukcesu na ziemi i w niebie (Franklin). Czy mOZemy 
uznaC te trzy rome, rywalizuj~ce teorie enoty za jedn~ i ~ sam~? Czy tei moZe ~ 
one trzema romymi teoriami trzech roinych rzeczy? 

AJasdair MacIntyre, Natura enot 

W Koranie przedstawiona jest znamienna scena: wyprowadzani z Egiptu, zn~kani 
w¢rowk~ przez pustyni~ Zydzi zaczynaj~ szemrae i buntowae si~ . Jeieli Exodus 
potraktujemy rowniei jako symboliczne przeslanie, jako opowiese 0 odwiecznej 
trudnej w¢rowce czlowieka z domu niewoli do obiecanej ojczyzny duchowej, wtedy 
widzimy, Ze na tej drodze nie tylko szernramy i buntujemy si~ pragn~c otrzymae 
wi~j jarzyn, wi~j przepiorek i manny, ale rowniei cz~to zamieniamy to, co 
lepsze, na to, co gorsze, i zawracamy do Egiptu. 

Maciej Kaluszynski, ZlIam lepsze - wybieram gorsze 

Stosunek do wszystkiego, co rozstrzygamy swym iyciem, nie powinien bye inny nii 
do dziela sztuki, ktOre raz przeiywszy, pragnierny przeiywae jeszcze raz i jeszcze raz. 
Za. "niestawanie si~ sob~", za "kiczowatosc" naszego iycia, za "poronienie" dziela, 
jakim mogloby one bye, nie poci~ga nas do odpowiedzialnosci iaden trybunal, 
a mimo to, moma tu siebie "na wiecznosc" pozyskae bll,di "na wiecznosc" utracie. 
Wi~c choe nie rna trybunaru, odpowiedzialnosci ujse nie moma. 

Jacek Filek, Dramat odpowiedziaillosci w mysleniu Fryderyka Nietzsehego 

W Andrzeju Kijowskim Srodowisko literackie widzialo chyba ch~tniej czlowieka nii 
artyst~, i krytyka (publicyst~, felietonis~, kaznodziej~... ) aniieli powieSciopisarza. 
Troch~ teatralny w zachowaniu i rownie dowcipny co kaprysny, subtelny co 
odwainy ... zdawal si~ jakby stworzony na Iiterackie targowisko proinoSci. Potem 
zaskoczyl wielu polityczn~ pasj~ i bardziej jeszcze - religijn~ iarliwoSci~, ktara 
przeciei nie mogla zrodzie si~ z dnia na dzien ... AJe w jego tworczoSci - zwlaszcza 
prozatorskiej - nie umiano si~ doczytae jej i:rooel. Dopiero publikacja autobio 
graficznych fragmentow dziennika pozwolila - moralnie i intelektualnie - odslonie 
duchowe zawiklania, kt6re zarazem oiywialy i poraialy wyobraini~ Kijowskiego. 

Jan BlOIiski, Milosc i formy puste 

Projeti okladlri: Na oleladee: 

ANNA BACZKOWSKA M.e. Escher SpolkmUe, litografia 1944 




M I ESIECZNI 

R E DAKCJ A 

vI. Ko sc iuszk i 37, 30-1 05 Krakow 

I 
K~O~20. l ..x 21·98·1. 

ROKXLVI 
NR 471 (8)ZNAK 
SIERPIEN 1994M IESIF;CZNIK 

TREse ZESZYTU: 

Od redakcji 3 

Max Scheler 
oREHABILlTACJI CNOTY 
Hum. Roman Ingarden 4 

Jan Kielhasa 
WARTOSC SKONKRETYZOWANA CZYLl 0 CNOCIE ROZfROPNOSCI 
I KONTROWERSJACH ZNI!\ ZWIi\ZANYCH 19 
AlasdlUr Macintyre 
NATURA CNOT 
Hum. Adam Chmielewski 36 

Adam Chmielewski 
WSPOLNOTA, NARRACJA I TRADYCJA 
Uwagi 0 filozofii Alasdaira MacIntyre 47 

M aciej Kaluszynski 
ZNAM LEPSZE - WYBIERAM GORSZE 
Wst~p do problematyki rozterki moralnej _________ 62 
T adeusz Szuhka 
oMIEJSCE WARTOSCI WSWIECIE FAKTOW 
Spar 0 moralny realizm 76 
Jacek Filek 
DRAMAT ODPOWIEDZIALNOSCI 
WMYSLENIU FRYDERYKA NlETZSCHEGO 86 
Jan Blotiski 
MltoSC I FORMY PUSTE 
o zapomnianych opowiesciach Andrzeja Kijowskiego 108 

WOKOt "VERITATIS SPLENDOR" 
Jan Tu,.nau 
ENCYKLlKA PROROCZA 121 



ZDARZENIA - KSIAiKI - LUDZIE 

lreneusz Ziemitiski 
"MYSLENIE WEDtUG WIARY" 123 

Andrzej Pawelec 
CZY DEMOKRACJA MA PODSTAWY? 128 

laroslaw Merecki SDS 
WOBRONIE UTOPII 132 

Pawel Spiewak 
DWIE T~4DYCffi ________________________________ 137 

loanna Petry Mroczkowska 
SUMIENIE IODWAGA 140 
Czeslaw Porfhski 
LIST ZGRAZU 
pn~c PRZED DWUNASTA, PI~ PO DWUNASTEJ 145 
Krystyna Czerni 
ClYTAJAC MIESlijCZNIKI 
ZMIERZCH ELIT? 150 

JEDENASTA WIECZOREM 
Maria Tarnowska' 
BOG EWANGELII 156 

Czeslaw Milosz 
SPROSTOWANIE 159 
SOMMAIRE _________________________________ 160 



OD REDAKCn 

Przed dwoma laty rozpisaliSmy wsrod Czytelnikow ankietg, w ktorej 
pytaliSmy m.in. 0 rematy, jakie "Znak" powinien podjqc. Nie bylo dla nas 
zaskoczeniem. gdy okazalo sig, ze na czele listy proponowanych tematow 
znalazly sig zagadnienia etyczne. Przemija postae swiata. zmieniajq sig 
dekoracje, ale wciqz trwa dramat niezmiennych rozterek moralnych czlowie
ka. Zlo, cierpienie, milosc, poswigcenie, odpowiedzialnosc ... - Ie pojgcia 
rozpisujq sig na tysiqce znakow zapytania wypelniajqcych codzienne iycie 
kaidego z nas. Poszukujqc na nie odpowiedzi, nie jestdmy zdani na blqdzenie 
po omacku; na naszej drodze czekajq nie poddajqce sig niszczqcemu dzialaniu 
czasu drogowskazy. Zawdzigczamy je religiom, systemom jilozojicznym. 
dzielom sztuki. swiadectwu wielkich nauczycieli moralnych. Ale kaida 
z odpowiedzi wymaga bezustannego odczytywania na nowo, w kontekScie 
nowych czasow. nowych zadaft, nowych zwqtpieft ... W naszych czasach taki 
kontekst tworzy rozwoj nauk, zwlaszcza biologicznych i medycznych, slab
nigcie wigzi rodzinnych, autorytetow i tradycyjnej obyczajowosci, globalna 
uni[ormizacja niesiona przez telewizjg i wiele innych zjawisk, ktore domagajq 
sig refleksji etycznej. 

Tymczasem wspolczesna etyka dose bezradnie walczy z wirusem spec
jalizacji; zamyka sig w krggu coraz bardziej hermetycznych rozwazan 
metodologicznych czy metaetycznych. czgsto zapominajqc, ie jej rolq jest 
pomoc ryc mqdrze. To wlaSnie zadanie stawiajq etyce przedstawiciele nurtu, 
ktory zaczyna cieszyc sig coraz wigkszq popularnosciq. szczegolnie w krajach 
anglosaskich. Trudno nazwac ten nurt "nowym", gdyz szukajqc inspiracji 
sigga on wstecz ai do ... antycznych Grekow. To oni - na czele z Arys
totelesem i stoikami - sJormulowali koncepcjg etyki zycia codziennego jako 
zmierzajqcego do idealu cnoty. Cnota - brzmi to dzis staroswiecko, trochg 
Smiesznie. Nie ulegajmy jednak uprzedzeniom, gdyz - jak pisze jeden 
z prekursorow wspolczesnej etyki cnoty, Max Scheler - "ta zrzgdzqca, 
bezzgbna stara panna byla za innych czasow istotq pelnq wdzigku. powabu 
i czaru". 

Poszukiwania wspolczesnych jilozoJow moralnosci nie ograniczajq sig. 
oczywiScie, do etyki enoty. Prezentujemy tabe inne stanowiska etyczne. 
A Czytelnikow nie zainteresowanychjilozojiq zapraszamy do "szkoly eseju", 
ktora co prawda otworzyla swoje podwoje na lamach jednego z zaprzyjai:
nionych czasopism. ale tym razem przeniosla sig do "Znaku" - a to za 
sprawq piOra Jana Blonskiego. jednego z tych Autorow, dzigki ktorym na 
postawione w poprzednim numerze naszego pisma pytanie 0 ..kryzys kanonu 
kultury" odpowiedi: wciqz brzmi negatywnie. 



MAX SCHELER 


oREHABILITACJI CNOTY 


Patetyczne i czulostkowe apostrofy, ktore pod adresem cnoty wypowia
dali poeci, filozofowie i kaznodzieje mieszczanstwa XVIII wieku, obrzydzi
ly slowo "cnota" do tego stopnia, i:e zaledwie mozemy siy obronic przed 
pewnym usmieszkiem, gdy je slyszymy lub czytamy. W naszej epoce pracy 
i sukcesu wystarczy mowic 0 "dzielnosci". Przy tym cnoty naszych czasow 
S,! tak wyraznie szpetne, tak oderwane od czlowieka, tak dalece zmienione 
w prawidla samoistnych, i:ywych potworow, ktore nazywamy "interesem" 
lub "przedsiybiorstwem", ze ludzie 0 wyrobionym smaku dbaj,! 0 cnoty 
najwyzej w cichosci, staraj,!c siy usilnie 0 to, zeby siy to przynajmniej nie 
ujawnilo na zewn'!trz. 1 Falszywy patos, ktorym otaczaj,! cos ludzie 
"poczciwi", z biegiem czasu pozostawia na nim swe slady. Dlaczegoz by 
cnota miala stanowic od tego wyj'!tek? 

A jednak ta zrz¢z,!ca, bezzybna stara panna byla za innych czasow, na 
przyklad w okresie rozkwitu sredniowiecza, u Grekow i u Rzymian przed 
cesarstwem, istot'! peln,! wdziyku, powabu i czaru. Gdy dzis, slysz'!c to 
slowo, myslimy (mimo woli) 0 przykrym wysilku w stosunku do czegos, 
z czego innym nic nie przyjdzie, w owych czasach mowilo siy chytnie 
o "blasku" cnoty, 0 "ozdobie", ktor,! si~ ona staje, i porownywalo siy j,! 
z najcenniejszymi klejnotami. Chrzdcijanski symbol aureoli jest obrazem 
jej samodzielnego promieniowania z gl~bi duszy i unaocznia idey, i:e 
dobroe i piylcno cnoty lezy nie w dzialaniu dla innych, lecz przede 
wszystkim w samym szlachetnym charakterze i istocie duszy, dla innych 
zas rna najwyi:ej ubocznie znaczenie przykladu. I to przykladu, ktory 
"mog,! sobie z niej brac inni" , nie zas taldego, ktory si~ komus "daje". 
Cnota stala si~ dla nas przede wszystldm dlatego czyms tak nieznosnym , i:e 
nie pojmujemy jej juz dzis jako trwale zywej, pelnej szcz~cia swiadomoSci, 
iz mozemy i wladni jestesmy uczynic cos, co jest jedynie sprawiedliwe 
i dobre sarno w sobie, a zarazem dobre dla n as z ej osobowosci, ze nie 
pojmujemy jej jako swiadomosci mocy, kt6ra tryska swobodnie z samego 
naszego bytu, lecz jedynie jako ciemn,!, nie daj,!c,! si~ przeryc "dyspozycj~" 

Por. artylrul Der Bourgeois. 1 
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i zdolnose do post~powania wedle jakichs przepisanych prawidel. 2 A stala 
si~ ona jeszcze dlatego tak niepowabna, ze nie tylko jej zdobycie, lecz i ona 
sarna uchodzi dla nas za cos trudnego, gdy naprawd~ tylko brak enoty lub 
grzech sprawia, ze dobro staje si~ czyms trudnym i zdobywan.ym w pocie 
czola. Natomiast gdy si~ j~ posiada, kaZdy dobry w pojawieniu si~ swym 
rna cos ze swobody ptaka. Cnota stala si~ tak niepowabn~, poniewaz 
uwazamy j~ za cos, co moma sobie przyswoie stalym spelnianiem swych 
obowi~zkow, gdy w rzeczywistosci jest ona przeciez najskrajniejszym 
przeciwienstwem wszelkiego przyzwyczajenia. I dopiero miara zawartej 
w niej szlachetnosci jest tym, co w ogole moze "zobowi~zywae" i co sarno 
z siebie okrdla wysokose, jakose i pelni~ naszych mozliwych obowi~zkow. 
Dzis mowi si~ 0 enocie tak, jakby nie miala ona dla czlowieka enotliwego 
w ogole zadnego znaczenia i jakby istniala tylko dla innych ludzi, ktorzy 
przy pomocy jej poj~a robi~ szybki, skrotowy obrachunek, jak tei wobec 
nich zachowa si~ wedle wszelkiego prawdopodobienstwa ten, komu jl! 
przyznajl!, lub tez ten, komu jej odm6wil!. W przeciwienstwie do uzdolnien 
i sprawnosci, ktore Sl! zawsze sprawnosciami i uzdolnieniami "do czegoS", 
to znaczy do jakiegos juz okrdlonego dziela, jeszcze nie zeszpecona enota 
byla j a k 0 sci l! sarnej 0 sob y - nie zas czyms, co jest "dla" pewnych 
czynnosci i dziel, ani tym mniej czyms, co jest dla uiytku innych, lecz byla 
swobodnl! ozdobl! tego, leto jl! mial - cos, niby pi6ro na kolpaku. Byla 
czyms, czego nie moma zrownowaZye wszystkimi tymi aktami woli 
i czynami, ktore si~ z niej z wewn~trznl! koniecznoscil! wyladowaly, 
ktorymi ona wzbierala. Nawet jeieli przyjmowano, ze "bogowie kail! 
potem oplacie" to, co naJezy zrobie, zeby z kazdym krokiem liej i szybciej 
rozplon~lo owo pot~ine swiatlo w naszym wn~trzu, to jednak nie ona 
chyba byla tym, czego si~ mialo "chciee" i co mialo bye "zdobyte" . Cnota 
sarna uchodzila raczej za pewn~ nadwyZk~, 0 kt6rl! si~ nikt nie stara, za 
wolny dar laski, na kt6rego uroczyste przyj~cie wszystkie starania nasze 
i wysilki woli majl! nas tylko przygotowae. Przed tymi, kt6rzy zadyszani 
gonil! za enotl!, ucieka ona jeszcze chyiej i zwinniej, niz posledniejsza jej 
siostra: szcz~scie. lezeli Grecl uwazali j,! za tak pelnl! powabu, ze j'! 
w slowach takich, jak eugenes, kalokagathia itd., wil!zaJi bardzo seisle 
z nieodpowiedzialnym pi~knem, to plyn~lo to stl!d, ze nie obnizaJi jej, jak 
filozofowie nowoZytnego mieszczanstwa, na przyklad Kant, do poziomu 
prostego skutku poslusznej obowi,!zkowi woli lub dyspozycji do tego 
rodzaju chcenia, jak gdyby one moglo czlowieka kiedy enotl! uszlachetnie. 
Nie bylo dla nich jeszcze pustym slowem, ze dopiero wewn~trzne szlacheet
wo enoty jest tym, co "zobowi l!zuje". Dna to dopiero jest tym, eo okrdla 
rozpir;:tose i pelnir;: odpowiedzialnosci za mozliwe dzialanie; nikt jednak nie 
ponosi odpowiedzialnosci zajej posiadanie lub brak. lej wewn~trzna pelnia 
wiodla do coraz wir;:kszego rozszerzenia granic odpowiedzialnosci, tak ie 

1 Scholastycy zaliczajl} przeto cnot~ do tego, co nazywajl} habitus (= qualitas difJicile mobilis 
seCWldum quam res bene vel male se habet in ordine ad suam naturam, sw. Tomasz) i odroi.niajl} 
wyraznie habitus od dispositio . 

http:zdobywan.ym
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ten, kto posiadal j~ w stopniu swi~tosci, czul si~ w skrytosci wspolod
powiedzialnym za wszystko, co si~ w ogole w swiecie dzialo . I uchodzilo za 
szczegoln~ skaz~ na cnocie, je:i:eli kto zrzucal z siebie 0 ile rnornosci 
odpowiedzialnosc i ograniczal j~ tylko do wlasnego post~powania, a w jego 
obr~bie znowu do jak najw~zszego zakresu tego, 0 czym "morna udowod
nic, ze nie zostalo nakazane" . Nie znaczy to jednak, zeby uwazano j~ na 
podobienstwo jakiejs przyrodzonej sily za wrodzon~, jak nazywali j~ prosci 
reakcjonisci wszystkich czasow, przeciw ktorym wyst~powal Sokrates. Owe 
"uzdolnienia" s~ zawsze tylko uzdolnieniarni do pewnych sprawnosci , s~ 
rodzinne, plemienne, narodowe: cnota natomiast jako i:ywa swiadomose 
mocy Dobra jest calkiem osobista i indywidualna. Ta przezywana moc 
uchodzila sarna za cos lepszego od tego, "do c'zego" byla rnoc~, i za cos 
dynamicznie wi~kszego , niz sum a wysilkow do spelnienia karoego po
szczegolnego dobra. Wraz ze wzrostem cnoty, wysilki te staj~ si~ coraz 
mniejsze i traq wlaSnie przez to szpetnosc, ktora lezy w kazdym wysilku . 
Dobro staje si~ pi~knym, staj~c si~ latwym. Tak zwane prawo moraine 
i obowi~zek s~ natomiast tylko nieosobowymi surogatami cnot, ktorych 
narn brak. Obowi~zki daj~ si~ przenosic na innych, cnoty zas nie. Dlatego 
musimy sobie wyobrazac dobroc Boga jako cos zupdnie wolnego od 
prawidel i myslee, ze wszystko jest zdane na Jego bezwzgl~nie niezawodne 
wyczucie moralne, ktore kazdy poszczegolny wypadek ocenia bez zadnego 
prawidla. 

Nadejdzie czas, gdy przestaniemy byc jedynie oponentami owego 
pozbawionego gustu mieszczanstwa XVIII wieku i dzi~ki temu prze
staniemy cnot~ osrnieszac. Kto przesladuje, nasladuje. Ostatecznie jest to 
wewn~trzno--mieszczanska sprawa, zejednajego cz~se zrobila z cnoty staq 
bab~, by j~ potern wyslawiae pod niebiosa, inn a zas okazala w tej sprawie 
lepszy smak. Co nas obchodz~ drobnomieszczanskie lyki i ich osobliwe 
mniemania, ktorymi na pewien czas zatamowali bieg dziejow swiata? 
Postarajmy si~ znaleic i dla cnoty perspektyw~ historycm~. 

• Pokora 

Z nowych postaw duszy, ktore wytworzylo pojawienie si~ Chrystusa 
i odzialo blaskiem boskiej chwaly, pokora jest t~ postaw~, ktora - widzia
na we wlasciwym swietle i trafnie rozumiana - stanowi najgl~bsze 
przeciwienstwo i najsilniejsz~ antytez~ zarowno staroi:ytnej, jak i nowozyt
no-mieszczanskiej postawy moralnej. Pokora jest najdelikatniejsz~, naj
skrytsz~ i najpi~kniejsz~ z cnot chrzescijanskich. 

Pokora (humilitas) jest stalym, wewn~trznym pulsowaniem w samym 
j~drze naszego jestestwa duchowej gotowosci do slu:i:enia wszystkim 
rzeczom, dobrym i zlym, pi~knym i szpetnym, zywym i martwym . Jest ona 
wewn~trznym nasladowaniem owego jedynego wie\kiego ruchu pierwiastka 
chrystusowo--boskiego, w ktorym pierwiastek ten dobrowolnie wyrzeka si~ 
swej wysokosci i majestatu i zbliza si~ do czlowieka, by bye wolnym 
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i nieziemsko szcz~sliwym slugl! kai:dego czlowieka i wszelkiego stworzenia. 
Gdy bierzemy udzial w tym ruchu i nie troszczl!C si~ 0 cale nasze jestestwo, 
o wszystkie jego moZliwe wartosci, 0 jego szacownose i godnose, ktorej 
czlowiek durnny kurczowo si~ trzyma, sarni siebie naprawd~ "tracimy", 
gdy si~ ,oddajemy" czemus bez l~ku, co si~ przez to z nami stanie, ale 
z niejasnl! ufnoscil!, ze wspoludzial w owym boskirn ruchu, dzi~ki jego 
boskosci, i nam przyniese moZe tylko zbawienie - wowczas jesteSmy 
"po komi ". 0 cwo nietroszczenie si~ 0 nasze jestestwo i jego wartosci, 0 ow 
hazard rzucenia si~ na serio w OWl! straszliwl! pustk~, ktora rozwiera si~ 
tam, gdzie nie rna zadnych swiadomych lub polswiadomych zwil!zkow 
z jamil! - oto to, 0 co wlasnie chodzi. Odwazcie si~ dzi~kczynnie zdumiee 
si~ nad tym, ze nie nieistniejecie - i ze raczej nie jest tak, Ze nie nie rna. 
OdwaZcie si~ zrzec si~ wszystkich waszych rzekomych "praw", waszych 
"god n oSci" , waszych "zaslug", poszanowania was przez wszystkich ludzi 
- przede wszystkim zas uszanowania dla siebie - wszelkiego uroszczenia, 
zeby bye "godnym" jakiegokolwiek rodzaju szcz~scia i zeby je uwazae za 
cos innego niz dar - wowczas dopiero b~dziecie pokomi. 

Pokora zawiera najskrajniejsze przeciwienstwo postawy rzymskiego 
stoika, petoej dumy rozumowej i moralnej, przeciwienstwo metody takiego 
post~owania, zeby zachowac i nie utracic ani poszanowania dla samego 
siebie, ani "suwerennosci" i "godnosci" swego ,Ja". Dlatego stanowi ona 
takze przeciwienstwo moralistow XVIn wieku, ktorzy - nie bez subtelnego 
wyczucia pokrewienstwa i wspolnoty ze stoikami - podj~li na nowo 
postaw~ zyciowl! pomo-rzymskiej fllozofii rnieszczanskiej - przeciwienst
wo w szczegolnosci taue kantowskiej autonornii obowil!zku. "Chcemy, 
kochany Lucyliuszu, nawet nad szcz~scie przenieSe godnose jego posiada
nia" - kaze Addison powiedziec swemu "stoikowi" . Zdanie to oddaje taki:e 
jednl! z podstawowych mysli etyki Kanta. Ale wlasnie to zdanie nie jest 
wedlug chrzeScijanskiego odczucia ani na poly prawdziwe, ani falszywe 
- one jest szatanskie. Kame szcz~scie, nawet najnizsze, najdrobniejszl! 
rozkosz, ktora porusza twe nerwy, jak i najgl~bszl! szcz~sliwose, ktora 
rozposcieraj'l,c si~ w tobie prowadzi ciebie i wszystkie rzeczy w swiat/osc 
Boga, przyjm z w d zi ~ c z nos c i 'l, i nie wyobraZaj sobie nigdy, zes choc na 
najdrobniejszl! cZl!stk~ "zasluzyl" - powiada przykazanie pokory. Czyz 
istnieje czystsza milose, jak ofiarowac drugiemu nieziemskl! szcz~sliwose 
kochania, jak udzielie nawet rzeczom, ktore calkiem przypadkowo napoty
kamy na naszej drodze, pozoru pewnej dobroci, i udzielic go nawet tam 
jeszcze, gdzie swiat ustanawia tak zwane "prawo do slusznej odplaty" za 
uslug~, ktorl! nam ktos wyswiadcza z milosci, lub ktorl! nam rzeczy dajl! 
przypadkowo, jak stolek, kt6ry jest "pod r~k'l,", gdy chcemy usi'l,sc, lub 
ladna pogoda, gdy nie mamy parasol a? I czyz i to taue nie zasluguje na 
wdzi~cznosc, ze swiat posiada kogos sprawiedliwego, gdy ktos przypad
kowo "sprawiedliwie" wobec nas post~puje? Nie jest prawd'l" jakoby 
chrzeScijanski etos pot~pial wszelk'l, dum~, kazde d'l,zenie do poszanowa
nia, do zasiugi, do godnosci. Jest rzecz'l, naturaln'l, bye dumnym ze swej 
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pi~knosci, z pi~knosci i zalet swej zony i dzieci. Jest rzecz4 naturaln4 bye 
dwnnym ze swego nazwiska i pochodzenia. Wlasnie te rodzaje dumy, kt6re 
pot~piaj4 stoicy, maj4 sens i S4 rozumne. Dobra tego rodzaju S4 
w wystarczajl!,Cej mierze ziemskie, Zeby dopuszczaly dum~ z nich. Istnieje 
tylko j ed n a duma, kt6ra jest szatanska: to jest duma z wlasnej wartosci 
moralnej jako najwyzszej wartosci, duma moralna lub grzech aniola, kt6ry 
padl - i kt6rego faryzeusze wiecznie b~d4 nasladowae. Duma pierwszego 
rodzaju, kt6r4 stoicy ascetycznie pot~piaj4 jako blah4 pr6i:nose, opiera si~ 
jeszcze na pewnego rodzaju milo sci do rzeczy, z kt6rych si~ jest dumnym. 
W tym wypadku nawet w samej dumie spogl4da si~ jeszcze na rozlegle 
wlosci, na uprzedzaj4co grzeczne pozdrowienia i objawy Zyczliwosci 
przechodni6w, na mundur, kt6ry si~ nosi, jak na rzeczy, kt6re - pr6cz tego, 
ze jesteSmY dumni z nich - posiadaj4 jeszcze jak4s wlasn4 wartose. Duma 
drugiego rodzaju, kt6r4 stoicy tak zuchwale wygrywaj4 przeciw dumie 
pierwszego rodzaju - ona jedynie jest t4, kt6ra wedle chrzescijanskiego 
odczucia stanowi pych~ (superhia) i zar6dz szatana. Przez to, Ze nas 
nieuleczalnie zuboza i zaciemnia nam swiat i nas samych, przez to, ze 
czlowiekowi dumnemu z siebie kaze wiecznie na nowo wynosie si~ nad 
wszystkie rzeczy i wartosci, az w swej zupeloej "suwerennosci" spogl4da 
z g6ry na w s zy s t k 0 - z wyj4tkiem swej wlasnej teraz wlasnie osi4gni~tej 
pustki i nicosci; przez to, Ze duma ta odcina nas stopniowo od wszystkich 
d6br i wartosci, kt6re duma pierwszego rodzaju jeszcze zachowuje 
i pozwala im istniee, i ze to, "z czego" wlasnie bylismy dumni, zaraz daje 
si~ odczue jako cos, co ogranicza dum~ absolutn4 - dum~ z naszej nagiej 
i opustoszalej jazni - przez to wlasnie wyznacza ona kierunek, kt6ry 
prowadzi wprost ku temu, co chrzescijanie slusznie nazwali "pieklem". 
Wlasciwe pieklo to nieposiadanie milosci. I ku temu to vacuum milosci 
zd 4za duma, kt6ra otacza jazn coraz ciasniejszym kr~giem i ktora 
skierowuje swiadomose wartosci coraz silniej i silniej na nagi punkt 
naszego ,ja". Z wiecznego d4zenia do "poszanowania siebie" i wlasnej 
"niezalei:nosci", obraz wewn~trzny, kt6ry czlowiek dumny urabia sobie 
z siebie i ktorego trde ceni tylko dlatego, Ze 0 n sam jest tym, ktory go 
posiada i ceni - staje si~ coraz bardziej nieprzezroczystym medium, ktore go 
w koncu na stale odcina od samowiedzy i od poznania siebie; niezalei:nose 
zas jego staje si~ przez to zerwaniem wszelkich nici Zyciowych, kt6re wi 4z4 
czlowieka duronego z Bogiem, wszechswiatem i ludZmi. "Tak mowila 
pycha do mej pami~ci: ty nie mogld tego uczynie; wowczas pami~e 
ust4pila; wi~ nie uczynilem tego" (Nietzsche). Duma robi czlowieka coraz 
bardziej samotnym, robi go w coraz wyzszej mierze tyro, czym Leibniz 
nazywal atom: un deserteur du monde. 

Czy czlowiek pelen dumy moralnej i dumy z siebie nie jest podobny do 
tego, kto si~ sam powoli dusi na pustkowiu? 

Czlowiek dumny jest nawet na to za dumny, zeby przywi4zywae 
jak4kolwiek wartose do obrazu, kt6ry inni sobie z niego urobili, zeby stae 
o SW4 postae i rol~ w spoleczenstwie. Jest za dumny, zeby bye proi:nym. 
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Ale pro:inose jest tylko smieszna, nie szatanska. Jest smieszna, poniewaz 
czlowiek pro:iny rownoczesnie nidwiadomie podporz,!dkowuje sifl: ocenie 
tych, ktorych stara sifl: przewyzszye swyrni obnoszonymi na pokaz zaletami. 
W ten sposob nieswiadomie staje sifl: ofiaq swej skrytej sympatii do ludzi, 
staraj,!c sifl: swiadomie wynieSe ponad nich i sci,!gn,!e ich uwagfl: na siebie. 
To wlasnie zasluguje na wesoly smiech, ze nie zauwaza, iz tam wlasnie jest 
slug,!, gdzie pragnie bye panem, ze popada w przecifl:tnose staraj,!c sifl: bye 
niezwyklym. Czlowiek prozny jest tylko powierzchowny, a wstyd jego nie 
jest dostatecznie wielki, Zeby mogl zwalczye tendencjfl: rodz,!cej sifl: w nim 
przyjemnosci, ktor,! rna z ogl,!dania obrazu swej osoby. Ale sympatia 
zawarta w pro:inoSci - bez wzglfl:du na to, jak daleko moZe wieSe na 
manowce - nadaje jej jednak urok pewnego rodzaju zbl'!kanej milosci. 
Tego wlasnie brak dumie, ktora ma glfl:bifl:, jak wszystko zlo. Jezeli 
tendencji wystawiania sifl: na pokaz, przy utajonym uznaniu cudzych 
miernikow wartosci, ktorymi czlowiek dumny z gory pogardza, zapobiega 
wstyd - wstyd, ktory stara sifl: wlasnie ukryc widzian'! przez innych zaletfl: 
- to nazywamy go "skromnosci,!". Cnota to rownie plaska, jak plaski jest 
grzech, ktoremu sifl: przeciwstawia. Albowiem jest to tylko wyscig mifl:dzy 
pro:inosci,! i wstydem, w ktorym wstyd zwycifl:za. Obraca sifl: ona w dziedzi
nie tego, co spoleczne, i juz z tego powodu nie nalezaloby jej mieszae 
z pok~r'!, ktora skierowana jest ku - s w i at u. 

Czlowiek dumny to ten, ktory przez ci,!gle "spogl,!danie z gory" 
sugeruje sobie, ze stoi na wierzcholku wiezy. Kame faktyczne obnizenie 
swej osoby wyrownuje z nadwyzk'! spojrzeniem w jeszcze nizszy niz - tak, 
ze musi mu sifl: wydawae, iz sifl: wznosi, gdy faktycznie opada. Nie zauwaZa, 
ze glfl:bia, w ktor,! wci'!z na nowo spogl,!da, wlasnie dlatego powoli wci,!ga 
go w siebie, ze w ni'! stale spoziera, Zeby sifl: miee za wyzszego. A wifl:c 
"pada" powoli aniol - poci,!gnifl:ty w kierunku swego wlasnego spojrzenia. 
Kierunek ten jest uzasadniony, 0 ile chodzi 0 moZliwe do posiadania 
wartosci i dobra, 0 urz¢y'i godnoSci, i 0 ile cala ta postawa obraca sifl: 
w dziedzinie porownan spolecznych. Wowczas jest ona tylko wynioslosci,!, 
ktora nie wyklucza pokory wobec b y t u. Tak na przyklad typowi panowie 
i rycerze wczesnego sredniowiecza, a takze najwifl:ksi papieze, byli wyniosli, 
a zarazem pokorni. To pol,!czenie stanowi szczegolny urok cnotliwosci 
owych czasow. J edno tylko wyklucza pokora: dumfl: wobec by t u, skiero
wan'! ku substancji wlasnej wartosci. Ona jedynie jest czyms szatanskim, co 
wiedzie do otchlani. Natomiast pokora jest cnot'!, ktora przez to, ze kaze 
czlowiekowi pokornemu znizae sifl: coraz glfl:biej i glfl:biej - przed samym 
sob,! - a przez wlasn,! ja.zn przed w s z y s t kim i rzeczami, wiedzie go 
prosto do nieba. Albowiem pokora nie jest niczym innym, jak rozwa:inym 
spojrzeniem na rysy naszej jazni, ktore wiod,! j,! ku idealnemu pierwiast
kowi jej indywidualnej istoty i ktore przecinaj,! sifl: w tym, co niewidzialne 
- w Bogu. Jest ona ustawicznym widzeniem siebie "w Bogu" i "okiem" 
Boga, prawdziw,! "wfl:drowk,! na oku Pana". Wielkie damy Prowancji, 
ktore kierowaly s,!dami milosnymi, ustanowily wsrod ich artykulow m.in. 
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zdanie: "Obraz kochanka jest stale obecny." Nie potrzeba go sobie 
"uprzytamniac" ani nawet "przypominac". Przeciwnie. Trzeba sztucznie 
o d w r a c a c wzrok, aZeby to, co stale obecne i i;ywe, nieco sir;: przyciem
nilo. Tak samo i czlowiekowi prawdziwie pokomemu stale obecny jest 
"wizerunek", w ktorym - jak czuje - jego wlasna indywidualnosc wci~ na 
nowo odtwarza skierowane nan drgnienie rnilosci Bozej i ktory on stale ma 
jakby przed oczyma. lakZez inaczej moglby sir;: bez tego czuc w kai:dej 
chwili swego doczesnego i:ycia calkiem ciemnym i malym wobec blasku 
i wielkosci tego wizerunku? Przez to, ze wnikaj'!,c w ten boski wizerunek 
coraz gir;:biej i gir;:biej, w dziedzinie swej swiadomosci sam siebie poniza 
i wid z i sir;: obnizonym, zostaje faktycznie porwany przez pir;:kny obraz ku 
gorze, do Boga i wznosi sir;: w istocie swej wartosci po cichu do nieba. 

Pokora jest sposobem milowania, ktore sam'!, sloneczn'!, sw'!, potr;:g'!, 
kruszy ten str;:zaly lod, ktorym perna bolu duma opasuje coraz bardziej 
puste ,ja" czlowieka. Nie ma nic wdzir;:czniejszego, jak gdy w dumnych 
sercach rnilosc wyczarowuje po cichu pokorr;: i sprawia, Ze serce sir;: otwiera 
i "rozplywa". Najdumniejszy mr;:zczyzna i najbardziej dumna kobieta staj'!, 
sir;: przeciez trochr;: pokorni i uczynni dla wszelkich rzeczy, gdy kochaj'!,. 
Wlasnie jako najwonniejszy kwiat milosci chrzeScijanskiej pokora jest 
cnot'!, chrzescijansk'!, kat'eksochen, a w swej najczystszej postaci jest ona 
tylko delikatnym cieniem, ktory na duszr;: rzuca wzruszenie swir;:tej, ku 
Bogu skierowanej milosci . I jedynie ta milosc do swiata i Boga i rzeczy, 
z Boga zrodzona, ta "milosc w Bogu" (owo scholastyczne amare dewn et 
mundwn in deo), to pir;:kne ponizenie samego siebie jest tym, co przebija 
przyrodzon4 zacmr;: naszego ducha i pozwala wtargn4c w nasze wnr;:trze 
peloej swiatlosci wszelakich wartosci . Czlowiek dumny, ktorego wzrok 
- jak zaklr;:ty - spoczywa na jego wlasnej wartosci, i:yje z koniecznosci 
w nocy i mroku. Swiat jego wartoSci zaciemnia sir;: z kazd4 chwil4; 
albowiem kazda zauwazona wartosc stanowi dian kradziei: i rabunek, 
dokonany na wartosci jego samego. Przeto staje sir;: szatanem, zaprzeczy
cielem. Zamknir;:ty jest w wir;:zieniu swej dumy, a wokol niego rosn4 i rosn4 
sciany, ktore odcinaj4 go od swiatla dziennego swiata. Czy widzicie to 
z4dne swego ,ja" zazdrosne spojrzenie, gdy marszczy brwi? Natomiast 
pokora 0 t w i era oko ducha na wszystkie wartosci swiata. On a, ktora 
zaczyna od tego, Ze nie rna n i c takiego, na co by sobie moma zasruzyc, i ze 
w s z y s t k 0 jest darem i cudem, pozwala dopiero w s z y s t k 0 zdobyc. Ona 
to pozwala jeszcze wyczuc, jak wspanial4 jest przestrzen, w ktorej ciala 
mog4 sir;: rozposcierac, jak im sir;: tylko podoba, nie rozpadaj4c sir;: jednak 
na kawalki; i 0 ilez cudowniejsz4 i bardziej jeszcze podzir;:ki godn4 jest 
rzecz4, ze istnieje przestrzen, czas, swiatlo i powietrze, morze i kwiaty, co 
wir;:cej nawet - jak to pokora wci4z na nowo radosnie odkrywa - ze istnieje 
noga i rr;:ka i oko, jako tez wszystkie owe rzeczy, ktorych wartosc zwykle 
tylko wtedy zdolni jestesmy uchwycic, gdy S4 rzadkie i gdy ich inni nie 
posiadaj4. B4di pokorny, a zaraz staniesz sir;: bogaczem i mocarzem. Na 
nic nie "zasruzywszy" sobie, wszystko otrzymasz w darze. Albowiem 
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pokora jest cnot'l bogaczy, jak duma cnot'l ubogich. W s z elk a duma jest 
"dum'l zebraka". Jezeli dla uczucia istnieje wsz~zie w swiecie slad laski, 
a dla rozumu slad cudu - to jakZez czlowiek dumny, kt6ry "nie pozwala 
sobie nic ofiarowac", a nawet poznaj'lc nie chce nic po pro stu przyj'lc, 
m6glby odczuc i zrozumiec sens swiata? JakZez moglby wiedziec cos 
istotnego 0 swiecie on, kt6ry tylko temu daje do siebie dost~p, co splacilo 
danin~ jego tzw. 12 kategoriom rozumu, lepiej: 12 spleenom ludzkiego 
gatunku i og61nym ideom przeSladowczym. JakZez 0 swiecie mialaby cos 
powiedziec istota, kt6ra sobie roi, Ze jej "rozum przepisuje prawa naturze" 
i Ze nie rna nad ni'l Zadnego inn ego "s~dziego", jako ona sarna? 

Pokora jest oW'l gl~bok'l sztuk'l duszy, w kt6rej si~ dusza rozpr~za 
jeszcze wi~cej, niz gdy po prostu pozwalamy sobie swobodnie si~ wyzyc. 
Istniej'l dwie drogi zdobycia kultury duszy i przezwyci~zenia jej naturalnej 
ciasnoty i t~poty. Jedn'l z nich jest droga nap i ~ ci a ducha i woli, 
skupienia, swiadomego odstr~zenia si~ od rzeczy i siebie. Wszelki "rac
jonalizm" i wszelka moralnosc "samowyzwolenia", "kierowania sob'l" 
i "samodoskonalenia si~" idzie w tym kierunku. Drug'l drog~ stanowi 
"r 0 z p r ~ ze n i e" si~ ducha i woli, ekspansja i stopniowe targanie nici, 
ktore jeszcze nawet w ospalej, bezczynnej postawie przywi'lzuj'l auto
matycznie swiat, Boga, ludzi i inne Zywe istoty do naszego wlasnego 
organizmu i naszego ,ja" - droga zaslubin z rzeczami i Bogiem. Kto 
kroczy pierwsz'l drog'l, obawia si~ drugiej. Nie dowierza sensowi i biegowi 
swiata, sensowi i post~owaniu wlasnej duszy i ufa w y I 'lC z n i e sobie 
i swej woh. Jego idealem doskonalosci jest, Zeby swiat i siebie "wzi'lc 
w garsc". Kto kroczy drug'l drog'l, obawia si~ w r6wnej mierze pierwszej. 
Zaczynaj'lc od calkowitego zaufania w byt i w ostateczn'l zarOdz 
wszechrzeczy, z ktorej one pochodz,!, odczuwa jako obl~, gdy ktos chce 
dopiero "urz'ldzac" swiat podejrzanej wartosci. Czuj'lC si~ gl~boko cz~sci'l 
swiata i pelen patriotyzmu dla tego swiata, moze on tylko za niedorzecz
nosc uwazac mysl, zeby dopiero cz~sc miala z calosci uczynic cos lepszego, 
niz ta calosc, ktora wszak i j,! otacza i zawiera w sobie. Lecz to nie znaczy, 
Zeby mniej dobrze widzial i czul to, co nazywa si~ "wad'l", "slabosci'l", 
"zlem", "bezsensem" swiata. Przeciwnie: ten tylko, kto kocha, naprawd~ 
cierpi przez braki i zle strony tego, co kocha. Czlowiek nie kochaj'lcy raczej 
cieszy si~ z brakow, poniewaz one daj'l mu poczucie, jak znacznie on sam 
jest lepszy, i poniewaz one dajet mu cos "do roboty" w swiecie. Czlowiek 
kochajetcy szuka jednak zrodla zla nie w samym bycie, nie w istocie 
i pierwiastku swiata. Szuka go w swym bl~nym zaciekawieniu, w po
spiechu swych pop~ow, w nat~zeniu swych cielesnych i duchowych 
muskulow, tzn. w swej zubozajetcej swiat "uwadze". Szuka go najpierw 
w swoim, a potem w cudzym zbyt wielkim zwi,!zaniu si~ z iyciem. Zaleiy 
mu na tym, zeby usunetc to nastawienie, t~ niejako naturalnet "dum~", 
azeby swego ,Ja" ani swej organizacji, ani nawet organizacji zadnego 
z rodzajow lub odmian, ani tez zadnej czetstkowej spolecznoSci nie zrobic 
osiet swiata i jego wartosci i zeby przez to wlasnie dotrzec 00 sam ego 
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s w i a t a i jego rdzenia, w ktorym na pol swiadomie wyczuwa doskonalosc. 
Zaleiy mu na tym, zeby usun~c zapory, ktore zakrywaj~ przed nim caly 
i pelny byt i swiatlo rzeczy. Wypuszczaj~c si~ smialo z dloni, rozcinaj~c 
zupelnie liny kotwicy, ktor~ swiat zarzucil w jego jaini, nie obawia si~, jak 
czlowiek dumny, ze stanie si~ lupem burzliwych fal, lecz ufa, ze wraz 
z nowym iyciem, plyn~cym z ostatecznego pierwiastka rzeczy, sam b~dzie 
wewn~trzn~ dynamik~ morza i ze oddaj~c si~ jej b~zie wspolZyc z ni~ 
nienaruszony. Droga, na ktorej w calkowitym zagubieniu swej jaini 
odnajdujemy si~ na nowo "w Bogu", to w dziedzinie moralnosci 
pokora, w dziedzinie zas intelektualnej "intuicja". Takie beztroskie wypu
szczenie si~ z dloni to najwyzszy hazard, a zarazem to niejako poryw 
smialosci, ktory stal si~ samym by tern duszy. Jest one owym bezwzgl~
nym wyrzeczeniem si~ wlasnej mocy i wlasnej wartosci, owym wyl~cznym 
"polecaniem si~ Bogu" i owym, jak Luter mowi, "sich unter die FlUgel der 
Henne Christi stellen", ktore niedawno William James tak znakomicie 
opisal. W rozdziale swej ksi~i:ki Doswiadczenie religijne i jego odmiany, 
zatytulowanym Nawr6cenie, zwraca James uwag~ na dwa religijne typy 
nawrocenia si~, na typ "cheeniowy" i typ "ofiarowania si~ komus". Na 
mnostwie przykladow pokazuje, 0 ile wi~ksze znaczenie rna typ drugi, nii: 
typ pierwszy. Jui: przy osi~ganiu calkiem elementarnych eelow, jak na 
przyklad przy przypominaniu sobie jakiejs nazwy, uzyskujemy poi:~dany 
efekt zazwyczaj nie przy pomocy wysilku, lecz przez zwolnienie napi~cia 
duchowego. Mowimy sobie: "nie wysilaj si~ i mysl 0 czym innym". 
I wowczas wlaSnie przychodzi sarno z siebie to, czego sobie iyczymy. 
W sprawach wielkiego znaczenia nalez'l tu wypadki, gdy odrzucamy na 
bok wszelkie zmaganie si~, wszelkie "dobre zamiary", ktorymi - jak trafnie 
powiada przyslowie - "wybrukowana jest droga do piekla", i powierzamy 
wszystko sile, z wolna rosn~eej w duszy, ktora z latwosci'l sarna z siebie 
daje to, czegosmy przedtem tak skrz~tnie szukali J • Frank Bullen, ktorego 
autobiografi~ Na morzu z Chrystusem W. James przytacza, skoczyl podczas 
silnej burzy przy naci~ganiu trojk'ltnego zagla na dziobie okr~tu, zeby go 
przytwierdzic, na wytyk. Nagle wytyk usun~l si~. "Zagiel wypsn~l si~ 
z mych r'lk, ja dalem kozla w tyl, glow~ na dol, i zawislem za jedn~ nog~ 
nad spienionymi falami pod wystaj~cym dziobem okr~tu. B~'lc jednak 
zupelnie pewnym iycia przyszlego czulem tylko radosne podnieeenie. 
Wisialem tak pewnie nie dluZej jak 5 sekund, ale przez ten czas przezylem 
caly wiek rozkoszy. W jaki sposob przymocowalem zagiel, nie wiem." Ten 
wewn~trzny cud wiecznie nowego odrodzenia i czerpania sily do "umoco
wania zagla" z nieskonczonego zbiornika mocy, przy calkowitym zrzecze
niu si~ "wlasnej sily" i kai:dej chocby najmniejszej godnosci, stanowi eel, 
do ktorego zmierza nidwiadomie wszelka pokora. 

W ostatnim swym dziele A Pluralistic Universe powiada William James: 

3 TreSC poj~a "Iaski" rna oczywiscie swe troolo w taJcich przezyciach. Poj~cie to jest 
i w6wczas uprawniooe, gdyby si~ pokazalo, :i;e przyczy oowe sprowadzeoie tego prze:i;ycia do 
"dzialaoia Bogan oie jest uzasadoiooe. 
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Luter by! pierwszyrn moralist~, kt6ry skutecznie przelamai skoruPI; tego 
naturalistycznego zadowolenia z siebie (scil. staroZytnej moralnosci), przy 
czym uwaZai, Ze to zrobi! juz sw. Pawel (w czym zapewne mial slusznose). 
Doswiadczenie religijne takiego typu, jak u Lutra, prowadzi do bankructwa 
wszelkich naszych naturalistycznych zasad i miemik6w: pokazuje sil;, ze sil; 
jest silnym, gdy sil; jest slabym. Nie moma Zye tylko dum~ lub zadowoleniem 
z siebie. Istnieje zyeie, w swietle kt6rego wszystkie naturalnie uzasadnione 
i powszechnie przyjllte moraIne wartoseiowania, zaJety i samoochrona 
naszego charakteru wydaj~ sill skrajnym dziecinstwem. Drogl; do gll;bszych 
dziedzin Swiata znajdzie tylko ten, kto szczerze zaprze sill swej zarozumiaiej 
dumy i wyrzeknie sill nadziei, ze potraJi 0 wlasnych siiach bye dobrem ( ... ) 
Zjawisko to pol ega na tym, i:e w chwilach najgll;bszej rozpaczy odslaniaj~ sil; 
nam nowe dziedziny Zycia. Istniej~ w nas i:r6dla sHy, 0 kt6re nigdy nie 
troszczy sill naturalizm ze swymi niewolniczo stosowanymi przepisami 
moralnymi i swym legalizmem; istniej~ zdumiewaj~ce moi:liwosei, nowy 
rodzaj wewnl;trznego SZczl;ikia i mocy wewnl;trznej, kt6rych podstaw~ jest 
zrzeczenie sil; swej wlasnej woli i poddanie sill dzialaniu jalciegos pierwiastka 
wyzszego od nas. Te nowe moce zyeiowe odslaniaj~ swiat szerszy i pelniejszy, 
niz ten, kt6ry potraJi wymalowae Jizyka i etyka filisterska. Swiat, w kt6rym 
wszystko jest dobre m i m 0 pewnego rodzaju smierci, a nawet d z i I; k i niej 
- dzillki temu, Ze umiera w nas nadzieja i sila, ze umiera "odpowiedzialnose", 
strach i malostkowe troski, osobista zasluga i wartose, kr6tko, dzil;ki Smierci 
tego wszys tkiego, na czym wiarl; sw~ i zaufanie budowalo poganstwo, 
naturalizm i legalizm. Rozum, kt6ry opracowuje nasze inne doswiadczenia, 
chotby nawet psychologiczne, nie m6g1by byl nigdy, przed ich wyst~jeniem, 
wywnioskowae istnienia specyficznie reJigijnych doswiadczen. Nie m6g1 przy
puszczae ich istnienia, albowiem oznaczaj~ one zerwanie z "naturalnymi" 
doswiadczeniami, po kt6rych nast\;puj~ i kt6rych wartose odwracaj~. W miarll 
jednak, jak te doswiadczenia religijne rzeczywiscie wystl;puj~, rozszerzaj~ sill 
granice stworzenia przed oczyma tych, kt6rzy je posiadaj~. Wskazuje one na 
to, ze nasze naturalne doswiadczenie, nasze seisle moralistyczne i rozumowe 
doSwiadczenie stanowi tyJko ulamek pelnego ludzkiego doswiadczenia. Daj~ 
one naturze rysy mil;ksze i wil;oej nieokreslone i otwieraj~ przed duchem 
ludzkim najbardziej niezwykle moiJiwoSci i perspektywy. 

N ajglupsze i najsmieszniejsze zapewne niezrozumienie, z jakim spotkala 
si~ chrzescijanska pokora u niektorych nowoiytnych drobnomieszczans
kich fIlozofow, stanowi pogl'ld, ktory robi z niej pewnego rodzaju Bogu 
oddane "sluzalstwo", podniesione do rangi cnoty, "cnot~" ubogich, 
slabych i malych. Ze owa postawa, ktora zwie si~ "dumI:J: poddanego 
w obliczu krolewskiego tronu", ze owa jako "obowiI:J:zek" odczuta postawa 
wszystkich dorobkiewiczow, ktora za zadnI:J: cen~ nie pozwala im "nic sobie 
ofiarowae", tzn. cwo z gory posiadane zuperoe poczucie wlasnej nicosci, 
ktore dla kazdego, kto nie jest pozbawiony zmyslu moralnego, tak dobitnie 
wyraza si~ w akcentowaniu wartosci wyll:J:cznie tego, co ,jest zdobyte przez 
nas saruych", co zostalo osi I:J:gni~te "wlasnymi silami" - ze to wszystko 
musi wywolywae to zludzenie - to jest niewI:J:tpliwie oczywiste. C6z wie 
"czlowick", ktory " chce bye czyrus" , ktory nawet wowczas por6wnuje si~ 
ze swymi panami i krolami, gdy si~ im dumnie przeciwstawia, coz m °ze 
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wiedziec 0 do b row 0 I n y m ponizeniu sarnego siebie, 0 slodkim prag
nieniu rozplyni~cia si~, ktore Zywi4 ci, ktorzy sq czyms (ktorzy S4 esthloi) 
i ktorzy wlasnie dlatego nie CZUj4 8i~ na wyi:ynie, poniewaz calkiem 
oczywiScie StOj4 na wyzynie? Pokora - to przeciez wlasnie obnizanie 
samego siebie, a wi~ rucb przybywania z gory, z wysokosci, to znizanie si~ 
Boga do ludzi, swi~tego do grzesznika, ow wolny, smiaiy, nieustraszony 
czyn ducha, ktorego naturalne bogactwo robi dian niezrozumialym nawet 
sarno poj~e roztrwonienia siebie; ktory nie moze si~ do ostatka "rozdac", 
poniewaZ sarn j est wiecznie bij4Cym irodlem dawania. Czyz dusza 
sluzalcza c h c e cos dac komus lub komus slui:yc? Czlowiek sluza1czy 
"chce" panowac. I tylko brak siiy, bogactwa itd. kaze mu zginac si~ przed 
swym panem i nosic go na r~kach. Z przyzwyczajenia do ci4glego klaniania 
si~ staje si~ sluzalczy. Pokora natomiastjest przede wszystkim cnot4 panow 
z urodzenia i polega na stalym kionieniu swego ducha przed tym, co 
niewidzialne, przy zacbowaniu wladzy nad tym, co widzialne. Czlowiek 
pokorny spelnia karoy akt wladzy w gl~boko ukrytej gotowosci slui:enia 
temu, nad kim panuje. To wlasrue jest dla niego tylko zewn~trzn4 
po s taw 4, co dla czlowieka slui:a1czego jest jego iStOt4: wola panowania. 
I to wlasnie jest jego r d zen i em, co dla duszy sluza1czej jest tylko 
zewn~trzn4 postaw4: gotowosc do sluzby . 

• CZeSc 

Bog, ktorego CZCZ4 chrzescijanie, jest deus ahsconditus. Jest On "u
kryty" i ta wlasrue Jego niedost~pnosc dla naszych oczu, to wieczne Jego 
wyrastanie poza pole zasi~gu modlitwy nawet najswi~tszego i najpobomiej
szego czlowieka, ta wyczuwana rueskonczona dal, w jakiej Bog rozci4ga si~ 
poza widnokr~giem naszego kultu i naszej modlitwy, jest jeszcze sarna 
zjawiskiem, ktore owiewa tajemniq zwrocone ku narn Oblicze. Zapomina
j40 tym rownie cz~sto racjonalisci jak mistycy. Obydwaj maj4 nazbyt latwe 
sposoby spoufalerua si~ z Bogiem: pierwsi za pomOC4 poj~c, na ktore 
rozkiadaj4, tamci z pomoq uczucia, w ktorym - jak im si~ zdaje - Bog 
piers im poszerza. Obydwom brak zbomej czci tj. takiej postawy, w ktorej 
sarna ruedosi~glosc Boga jest jeszcze wyczuwalna. Gdyz czesc nie jest 
uczuciowym dodatkiem do gotowych spostrzezonych rzeczy, niby dystan
sem, ktory wznosi uczucie mi~zy nas i rzeczy (ich filigranowosc, jak 
powiedzial pi~knie Nietzsche). Przeciwnie, czesc jest po s taw 4, w k t 0
rej si~ spostrzega jeszcze cos wi~cej, czego nie widzi 
czlowiek niezdolny do czci i na co po prostu jest slepy: 
t a j em n i c ~ r z e c z y i g I ~ b i ~ war t 0 sci i chi s t n i e n i a. llekroc 
przejdziemy od tej pozbawionej czci , na przyklad przeci~tnej naukowo 
objasniaj4cej postawy, do zbomej czci wzgl~dem rzeczy, widzimy, ze im 
cos przybylo, czego poprzednio rue mialy, ze daje si~ w nich cos dostrzegac, 
czego przedtem brakowalo. Tym "czyms" jest wlasrue tajemnica, gl~bia 
wartosci. S4 to delikatne nici, ktore 14cz4 kazd4 rzecz z krolestwem tego, co 
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niewidzialne. Przecinac te nici przez to, ze usituje si~ dziedzin~ tego, co 
niewidzialne, uj'lC w jasne poj~ia, zbudowac sztywn'l jej ontologi~ 
i dogmatyk~ - b'ldz tei; z pomoq lcierowania ludzi leu temu, co zmyslowo 
pochwytne, blislcie jest bardzo zabijaniu Zycia duchowego i falszowaniu 
rzeczywistosci. Pierwsz'l z tych dr6g szla w historii wszelka racjonalistycz
na metafizyka i teologia; drug'l - wszellci pozytywizm i agnostycyzm. Czesc 
jest jedyn'l i konieczn'l postaw'l uczucia (des Gemiits) , w kt6rej te nici 
"sit;;gaj'lce w niewidzialnosc" staj'l sit;; widocznymi dla oka. Tam, gdzie 
czesc jest sztucznie wyeliminowana, alba gdzie nie istnieje, tam swiat 
wartosci staje sit;; plaslci i zamknit;;ty, co go ubozy i co niszczy zarazem 
wszellci p¢ do dalszego Zycia i do wnikania wen, wszellciurok rozwijania 
wlasnej egzystencji w glt;;bszyrn wnikaniu w swiat. Wtedy tylko mOZemy 
naprawd~ "Zyc" , gdy czujemy, Ze to, co moma zobaczyc, dotkn'lc, 
pochwycic w naszym srodowisku, otoczone jest nimbami, kt6re na 
tysi'lczne sposoby nt;;c'l nas ku sobie. Zjawisko "widnokrt;;gu" i "perspek
tywy" nie ogranicza sit;; tylko do dziedziny optyki. Odnajdujemy je znowu 
w kr6lestwie naszych wyobrazen, pojt;;C i interes6w, naszej mildci i niena
wisci, nawet naszych najczystszych idei. Tak, "widnokr'lg" i "perspek
tywa" - wiemy to z bardzo dokladnych stwierdzen psychologii - nie jest 
tylko skutkiem geometryczno-fizykalnego dzialania Swiatla, anatomii 
i fizjologii naszego oka, ale takZe powszechnyrn prawem funkcji naszego 
i kaZdego ograniczonego ducha. Ale dzit;;ki czci wlasnie duch nasz posiada 
widnokr'lg i perspektywt;; w odniesieniu do sfery wartosci. Z chwil'l, gdy 
wyeliminujemy duchowy organ czci - swiat staje sit;; zaraz plaslcim 
zadaniem rachunkowym. Ona jedna daje nam swiadomosc glt;;bi i pelni 
swiata oraz naszej jami i doprowadza nas do jasnego zrozumienia, ze swiat 
i nasza istota mieszcz'l w sobie nigdy niewyczerpane bogactwa - ze kaZdy 
krok odkryc nam moZe cos wiecznie nowego, mlodzienczego, nieslychane
go. Talci artysta jak Gotfryd Keller daje nam nie tylko dlatego wcaZenie 
- niemal jedyne w swym rodzaju - Ze swiat, kaZda przedstawiona rzecz, jest 
niewyczerpana w swym bogactwie, Ze - jakby w jalcims wspanialyrn 
embarras de richesse - kaze tym rzeczom ukazywac sit;; z coraz to nowej 
i nowej strony i nowe wci'lz rozwijac cechy - ale przede wszystkim dlatego, 
Ze daje nam uczuc, co by to w og6le rzeczy mogly jeszcze powiedziec 
o sobie, gdyby jeszcze dalej z takim czystym sercem, jak on to czyni, 
wypytywac. To harmonizuje z tym, co w Utraconym Smiechu odpowiada 
bohater na pytanie 0 swoj'l religit;; - odpowiedz, w kt6rej maluje sit;; 
najpit;;kniej postawa czci. Wie on tylko to jedno, "Ze jest niezdolny do 
jalciejkolwiek czelnosci wobec swiata". 

Nie tylko B6g i swiat - jeszcze cos wit;;cej niz ja nasze wlasne i naszych 
bliskich dopiero w czci ukazuje sit;; w calej swej g I t;; b i. Czlowiek, kt6ry 
daje nam do zrozumienia, ze potrafi sit;; przejrzec na wskros i zrozumiec, 
rue pokazuje, ze wie 0 sobie wi~ej ruz pelen czci, kt6remu "zakopane zIoto 
blyszczy jak ze strumyk6w", lecz tylko, ze nie chce wkroczyc na drogt;; 
ujawnienia sobie wlasnej glt;;bi: bo ta droga jest drog'l czci wobec wlasnej 
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jaini. Ona jedna daje nam tajemn~ swiadomosc bogactwa i pelni tam, gdzie 
nasze jasne, rozgraniczone mysli i tresci uczuc daj~ nam tylko pustk~ 
i ubostwo; ona jedna daje nam uczucie niepodj~tych, i w ci~gu naszego 
iycia n i e d aj ~cy ch s i ~ wy do b yc n a jaw skarbow naszego istnienia 
i naszych sil. Zaznacza ona dyskretnie zakres naszych prawdziwych sil, 
ktore s~ wi~ksze niz nasza czasowa egzystencja. Strzeze nas przed 
bezapelacyjnymi pozytywnymi lub negatywnymi ocenami nas samych, 
ktore nas unieruchamiaj~ i trzymaj~ jak pod kl~tw~, i rozposciera wci~z 
przed nami nowe kobierce i drogowskazy, przez ktore wchodzimy sami 
w siebie - zapewne bl~dz~c - ale gdzie w koncu si~ mOZemy znald:c. 
Niemieckie brzmienie tego slowa "Ehrfurcht" nie powinno nas zbijac 
z tropu, nie powinnismy czci uwazac za rnieszanin~ strachu i bojaZliwego, 
kochaj~cego powazania. Jest ona prostym, elementarnym ruchem uczucia 
i tylko niemiecki wyraz jest zlozony, ale nie to, co on oznacza. Pr¢zej 
moina by czesc nazwac spokrewnion'l, ze wstydem. Albowiem we wszyst
kim, co nam ona odslania w rzeczach, slyszymy ciche wezwanie, "ze ani 
oko nie widzialo, ani ucho nie slyszalo, co Bog przygotowal dla tych, co go 
miluj'l," - slowa Ewangelii, w ktorych nie rna ani sladu owej zbyt dokladnej 
znajomosci urz<!dzen niebieskich, kt6r'l, zwykli zdradzac nasi teologowie. 
Rdzen wstydu stanowi objawienie si~ pi~knoSci w gescie ukrywania.4 Jest 
on pi~knym oslani aniem tego, co pi~kne. Czyz nawet widocznie brzydka 
kobieta wtedy, gdy si~ wstydzi, nie zwraca mimo woli uwagi, Ze ma jakies 
ukryte pi~knosci, ktorych my ter a z nie widzimy? I czy nie staje si~ przez 
to sarno ladn'l,? To, co "brzydkie", "ukrywamy" tylko, pi~kno zas 
"chowamy" przyslaniaj'l,c je wstydliwie. 

Czesc jest czyms w rodzaju uduchowionego wstydu. W niej najbezpos
redniej uswiadamiamy sobie niewystarczalnosc naszych kategorii rozumo
wych wobec swiata i naszej duszy, a tym samym i zbyt wielk~ cia s not ~ 
i specjalnosc naszej organizacji, nie pozwalaj~ce na wierne poznanie swiata. 
Ale i wtedy, gdy zdamy sobie z tego spraw~, czujemy rownie bezposrednio 
nasz udzial w boskim bycie i iyciu, ktory - byle tylko byl bardziej 
niezalemy od tej przypadkowej ciasnoty, powiedzie nas w kierunku tej 
subtelnej, niewidzialnej gl~bi rzeczy i przyblizy nas do skrytych teraz 
jeszcze skarbow. I wstyd jest naglym zdaniem sobie sprawy i narzuceniem 
si~ nam 0 g ran i c z 0 n e j strony naszej istoty w samym momencie spel
niania aktow duchowych, w ktorych - jak s~dzimy - urzeczywistniamy 
wieczne boslde prawa, prawa, ktore nic nie maj~ wspolnego z ograniczono
sci~ i ubostwem ziemskich zrMel tych wlasnie aktow. Dopiero gdy po 
spelnieniu grzechu utracili blogoslawiony zwi~zek z Bogiem i wyszli ze 
stanu wzajemnego zatracenia si~ w rniloSci, powiedziane jest 0 Adamie 
i Ewie: "sp 0 strzegii , Ze byli nadzy" . Tak wi~ wstyd i cZeSc jedno maj'l, 
iroolo. Jedno i drugie polega na bezposrednim uswiadornieniu tych miejsc 
zalamania, ktorego doznaje prornien nieskonczonego ducha w zetkni~u 

• Por. tegoi. autora: Ober Scham und Schamgefuhle. 
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z n~dzn~ organizacj~ gatunku istot Zyj~cych i rozswietla to tylko, co jest 
dla tej organizacji "wazne". Nic wi~c dziwnego, ze naukowy racjonalizm 
nowoczesnego mieszczanstwa podnosi przeciw czci i wstydowi te same 
zarzuty: ie te uczucia opomily "naukowy post~p" . Uczucie czci, ktore 
czlowiek staroZytnosci a c~sciowo i sredniowiecza mial dla gwiaZdzistego 
nieba jako zbiorowiska "widziaInych bostw", ktore pobrzmiewa jeszcze 
u stosunkowo trzeZwego Arystotelesa, na przyklad w jego pogl~dzie, ze 
"swiat nad ksi~zycem" jest zbudowany z innych, "subtelniejszych" niz 
ziemskie materii i rna inn~ form~ ruchus, zdaje si~, ze matematyczno
mechanistyczne 0 b Ii c zen i a nieba tylko zahamowalo. I w podobny 
sposob czese i l~k przed ludzkimi zwlokami wstrzymywal przez setki lat ich 
sekcj~ a tym samym i post~y anatornii. Dopiero Vesalius zdecydowal siy 
na uiycie noza. I czyz wstyd nie spowodowal mnostwa op6Znien w rozpoz
naniu choroby i duchowych powiklan, ktore mogly bye wyleczone lub 
rozwi~zane , gdyby je wczeSniej rozpoznano? Czyz nie zahamowal on 
specjalnie rozwoju znajomosci duszy? Nauka - s~dzil Nietzsche - godzi we 
wstyd kobiet; przytacza przy tym slowa malej dziewczynki, ktora byla 
przerazona slysz~c, ie Bog jest wszechwiedz~cy i "widzi zawsze wszystko". 

Ale aczkolwiek niew'!tpliwe s~ przytoczone fakty historyczne - i tysi~c 
im podobnych - wykazuj~ one tylko, ie cZeSe i wstyd w toku historii 
copiero powoli i stopniowo znajduj~ coraz bardziej i m od p o w i a d a j ~
c y p r zed m i 0 t i ze pewien zakres rzeczy "oswobadza si~" zwykle 
dopiero wtedy do naukowego bad ania, gdy poglybiona i uduchowiona 
cZeSe dotrze od rzeczy do tych pokladow naszego bytu, ktore s~ blizsze 
niewidzialnych :hodel widzialnego swiata. Wtedy to poklady dalsze od tych 
zrodel a blizsze naszym zmyslom s~ oboj~tne i stanowi~ obiekt nadaj,!cy sil( 
do badania i analizowania. Gdy si~ zbada blizej rozne epoki post~pu na 
przyklad a&tronomii , to u jej zr6dla dostrzeie si~ stale coraz now~ i gll(bsz~ 
czese przed tym, co niedostrzegalne. Okaie si~ na przyklad , ze ust~pienie 
uczue czci przed tym, co widae na nocnym niebie, poprzedzila gl~bsza 
cZeSe, w ktorej powstaniu odegralo rol~ oczyszczenie i uduchowienie 
religijnej idei "nieba". Bylo wi~ nie za d u zo, ale z a malo prawdziwej 
czci przed tym, co boskie, i przed swiatem, i to hamowalo postl(P 
astronomii. I analogicznie: niedostatek wstydu i uczue dla niewidzialnych 
gl~bin ludzkiej osoby powodowal, i:e balsamowanie trupa i dowolne 
zatrzymanie jego rozkladu, a pomiej krajanie go uchodzilo za bezboi:ne. 
Wewn~trzne prawa naszego ducha s~ dostateczn~ por~k~ za to, ze zadnych 
moralistycznych nakazow za czy przeciw czci nie potrzeba. One sprawiaj~, 
ie to tylko moze bye jako oboj~tne pozostawione badaniu naukowemu, co 
zostalo opuszczone jako martwe residuum przez i:ywego, naprzod we 
wszechSwiat, w gl~b jaZni, w Boga id ~cego ducha. Nie z y we, lecz 
mar t w e tradycje mog,! bye zburzone przez nauki historyczne; nie z y we 
swiadectwa religijne, lecz te tylko, ktore stracily tajemnicz~ wymow~ 

, Koto - w stosuoku do "ziemskiej" fonny ruchu, kt6ra jest !ini~ proslll. 
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religijnych uswi~cen i zbudowan i staly si~ nieme dla naszej duszy, bowiem 
cZeSe i modlitwa wnikn~ly gl~biej w Boga niz owe teraz juz "martwe" 
pisma. Nauka nie rna sHy zabijania. Na odwrot: musi bye juz martwe to, co 
jest w jej wladaniu. 

Gdzie nauka osil!gn~a swe szczyty, taro wlaSnie jej przedstawiciele majll 
zmysl dla tego, co niewidzialne; naleiy do niego rowniez cZeSe, stopiona 
w jednose z oZywiajl!cym ich lQgosem. Izaak Newton czul si~ "dzieckiem, 
ktore igra na morskim wybrzeiu muszlami", gdy dal zarys prawa grawitacji 
i zarys mechaniki nieba i widzial w kaZdej linii swej "absolutnej przestrzeni" 
lini~ wzroku "boskiego oka" (sensorium Del)' Jest to scistym prawem 
kaZdego intelektualnego post~pu, ze problematyka swiata wzrasta z kaZdym 
rozwi,!zaniem okreSlonych problemow. Kaidy nowo odkryty "stosunek" 
wskazuje na nowe i nieznane. W nowej fizyce "stale" wzrastaj,! rychJej niZii 
inne dawniej za "stale" uwazane fakty zmieniaj,! si~ w ogolne prawa. Natura 
staje si~ coraz mniej "prost'!" (II. Poincare). Gdybysmy sobie wyobrazi1i 
proces poznania jako zakonczony, cZyZ nie musialoby bye wtedy wszystko 
mowu czystym cud em? To nie nauka badaczy, tylko nauka z,!dnych systemu 
bakalarzy popada w konflikt z czci,!. Ten, kto nie "przedstawia" i nie 
"dowodzi" ucmiom, lecz "majduje" i "docieka", ten w kaZdej chwili walczy 
ze zjawiskiem, ze jego naoczne poznawanie wykracza poza gran ice jego 
rozumu i Ze jego uczucie zwiastuje mu juz fakty i stosunki , 0 ktorych nie 
moze sobie jeszcze wytworzye zadnego "poj~ia". 

To, co nazywaroy "naukll", zawdzi~cza historycme swe pochodzenie 
stopniowemu zetkni~ciu si~ dziwi,!cego si~, peloego czci i metafizycznego 
ducha z d'lieniem do uiytecznych regul panowania nad materi,!: ze
tkni~cia, ktore przedstawia si~ taki:e jako powolne zlewanie si~ stanu 
wolnych ludzi z uprawiaj,!cymi rzemioslo. Tylko obydwa ele
menty razem mogly zrodzie ten dziwny produkt - "nauk~". Bez 
pierwszego czynnika nie wyszlaby ona nigdy poza zbior regul rzemiosla; 
bez drugiego nie dosztaby nigdy do przyj~cia tak plodnej zasady mechanis
tycznej, ktora ogranicza zainteresowania poznawcze do ruchomych i daj,!
cych si~ kierowae elementow wszechswiata. Dopiero w nowszych czasach 
zdaje si~ ona przypominae wi~cej cz~ciowe swe pochodzenie "z dotu", 
a zapominae 0 swych szlachetnych przod kach. 

Dlatego czas jest teraz przypomniee jej 0 tym, ze bez postawy czci 
wobec rzeczy zgaslby wkrotce i u r 0 k z y ci a jej wlasnego postwu; jest 
czas przestrzec jll, i:eby si~ nie znalazla w obliczu wszechswiata w ducho
wym polozeniu tych, ktorym Schopenhauer nie calkiem bez racji odmowil 
zdolnosci zwanej przezen verecundia, i i:eby wraz z nimi nie mogla 
powiedziee: "Swiat? - To dzielo sztuki!" 

Max Scheler 
tlum. Roman lngarden 

Przooruk za: ,,Marcholt", paZdziernik 1936; ortograJia i interpunkcja unowo
czernione. 
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• 	I. Wprowadzenie w problematyk~: 

uwagi semaotyczoo-historyczoe 


Swiat skonkretyzowanych wartosci, rozumiany tutaj jako nacechowany 
aksjologicznie swiat ludzkiej kultury, obejmuj4CY takZe tzw. ethos, a zatem 
dominuj4cy w danej epoce czy tez wspoJnocie system przekonan i postaw 
etycznych, a rowniez akcydentalne, jednostkowe przekonania i postawy 
tego rodzaju (mieszcz4ce lub nie rnieszcz4ce si~ w dorninuj4cym ethosie), 
nie wydaje si~ latwy do ogarni~cia mysl4' do opisania i uporz4dkowania. 
Czasem kontrowersje budzi juz sarna rejestracja faktow czy tez - mowi4c 
j~ykiem fenomenologii - ustalenia tego, co z owego swiata naprawd~ 
prezentuje si~ nam w "zr6dlowej naocznosci". Zas nieczytelnose, niejedno
znacznosc i niespojnose takich ustalen zdaje si~ czynie beznadziejn4 kazd 4 
prob~ wyjScia poza opis, znalezienia jakiejs "idei regulatywnej" b4dz 
normatywnego kryterium dla wprowadzenia w swiat wartosci skonkretyzo
wanych jakiegos porz4dku, pozwalaj4cego ow swiat nie tylko wyramiej 
postrzegae, ale i lepiej rozumiee i objasniae. 

Skoro wartosci in concreto, realizuj4ce si~ w tych oto zdarzeniach, tych 
oto dzielach, tych oto ludziach, nieuchronnie uwiklane S4 w wielostronnie 
zmienn4 i nieprzejrzyst4 empiri~, S4dy na ich temat nie mog4 bye czysto 



20 JAN KIELBASA 

analityczne i aprioryczne, jak w przypadku wartosci in abstracto b~dz 
idealnych istot wartosci. Wobec tego ich orzeczenia s~ mniej jednoznaczne 
i pewne niz orzeczenia s~dow 0 wartosciach pojmowanych "idealnie". Nie 
powinno to nas jednak zrazae do podejmowania prob przynajmniej 
cz~stkowego uporz~dkowania swiata wartosci skonkretyzowanych, a choc-
by tylko rozjaSnienia i uporz~dkowania j~zyka, ktorym na jego temat 
mowimy. Wszak musimy bye zainteresowani poprawnym rozumieniem 
i opisywaniem swiata, w ktorym sami iyjemy, orientuj~c si~ w swych 
dzialaniach na cele, ktore s~ wlasnie skonkretyzowanymi wartosciami. 

Wyromion~ zaS pozycj~ w tym swiecie zajmuj~ te wartosci, ktore s~ 
specyficznie ludzkie, tzn. przysluguj~ wyl~cznie 0 sob 0 m, realizuj~ si~ 
w osobach b~dz poprzez osoby. St~d - przy calym zrozumieniu z1ozonosci 
zagadnienia hierarchii wartosci - moje szczegolne zainteresowanie trwa
I y mi osobowymi sprawnosciami etycznymi, zwanymi cno
tam i. S~d~, ze nieprzypadkowo w polskim srodowisku filozoficznym 
odzylo ostatnio 1 nie tylko zaciekawienie t~ pozornie anachroniczn~ i juz 
- jak si~ zdawalo - "przezwyci~zon~" (jesli nie merytorycznie, to przynaj
mniej psychologicznie i na poziomie j~zykowego zwyczaju) problematyk~, 
ale i przdwiadczenie, Ze jest to niedoceniony albo wr~cz nieslusznie 
wzgardzony i odrzucony obszar plodnej fllozoficznej refleksji, ktorej 
moi.liwy przedmiot - c not ~ - nalezaloby w swiadomosci powszechnej 
"odklamae", oczyscic z nieporozumien, zrehabilitowae (co sporo lat 
temu proponowal juz Max Scheler). 

Poniewaz rehabilitacja tak etyki cnot (a zatem pewnego sposobu 
myslenia 0 etyce, innego niz ten proponowany przez zwolennikow metaety
ki b~z etyki czysto opisowej), jak i samych poszczegolnych cnot, czyli 
s k on k rety zow an ych wart 0 sci 0 sob owych, nie wydaje si~ moz
liwa bez rozpoznania realnych b~dz hipotetycznych hode! ich dyskredyta
cji, sprobujmy najpierw - miast apriorycznie deklarowae przekonanie 
o szczegolnej i wyromionej pozycji c not y r 0 z t r 0 p nos c i, ktora jest 
zasadniczym przedmiotem naszej analizy - wskazae elementame trudnosci 
z ustaleniem znaczenia terminu "roztropnose", by ze swiadomosci~ tego 
stanu rzeczy przyst~pie do poznawania i opisywania desygnatu tego 
terminu. 

Semantyczne trudnosci z poj~ciem "roztropnose" - i to w wielu 
j~zykach - maj~ swoj~ dlug~ histori~, ale i pobiemy rzut oka na aktualn~ 
sytuacj~ tego slowa w j~zyku polskim wystarczy, by przekonae si~, zjakimi 
komplikacjami b~ziemy tu mieli do czynienia. Oto na przyklad dla 
r 0 z t r 0 p nos c i mozna by ustalie taki mniej wi~ej zbior wyrazow 
bliskoznacznych: rozum - m~drose - rozwaga - rozs~dek 

- "zdrowy rozs~de k" - poj~tnose - przezornose - ostroz
nos e - z r ~ c z nos e - p r z e b i e g los c. Widae juz, jak rozlegle jest pole 

Mam ca rnysli przynajrnniej dwie pozycje stosuekowo swieiej daty: Racca BuczyDska
-Darewi cz, Milczenie i mowaji/ozojif, Warszawa 1992 (caly roroz.ial IV) oraz: Magdalena Sroda, 
Pawel Spiewak: Etyka enOl czy /i pwro na ko/paku, " Zeak" 1992, or 445, s. 79-86. 

1 
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znaczeniowe tenninu "roztropnose", jak rozmaite pog1~dy, postawy czy 
wlasciwosci charakteru moze on opisywae. Na dodatek podane wyzej 
okrdlenia s~ notorycznie wieloznaczne i nieostre, brak mi~dzy nimi 
wyrainej linii demarkacyjnej, co sprawia, ze ich zakresy znaczeniowe mog~ 
si~ cz~sciowo pokrywae. Z takim zjawiskiem trzeba si~ liczye nie tylko 
w j~zyku potocznym, ale i w terminologii specjalistycznej, ktor~ posluguj~ 
si~ "profesjonalni" filozofowie. Z drugiej strony, rome idose nieraz od 
siebie odlegle konotacje tenninu "roztropnose" mog~ skutecznie utrudnie 
porozumiewanie si~ ze sob~ ludzi uzywaj~cych tego slowa, zwlaszcza jdli 
s~ przekonani 0 jego jednoznacznosci i nie dopuszczaj~ innego rozumienia 
niz wlasne. 

Nie zrazaj~c si~ jednak tymi trudnosciami, sprobujmy przeprowadzie 
wst~pn~ analiz~ semantyczn~ terminu "roztropnose" i niektorych wyrazen 
bliskoznacznych. Dtoz ze s!owa "roztropnosc" mozna wyprowadzie dose 
niekonwencjonalny czasownik "roztropie" (roz-t r o pi e).2 Zgodnie 
z proponowan~ tu intuicj~ i analogicznie do innych konstrukcji j~zyko
wych tego typu b~ziemy rozumiee ten termin tak, by znaczyl tyle, co 
"odkrye, wysledzie, rozpozn a e posrod w i elu po str zega 
nych tropow ten jeden wla sciw y", "wejse na wlasciw~ drog~ 
omijaj~c drogi wiod~ce na manowce", "konsekwentnie isc po wytropio
nych sladach do poz~anego celu, nie daj~c si~ zwidc tropom falszywym". 
Zauwazmy, Ze potraktowany tutaj jako wyrazenie bliskoznaczne (wzgl~
dem roztropnosci) termin "rozs~dek" moma poddac podobnej analizie: 
w swojej czasownikowej formie - "r 0 z - s ~ d z i c" - znaczyc moze tyle, co 
"sprawiedliwie ocenic jedno i drugie", "rozstrzygn~e i przeci~c spor mi~dzy 
jednym i drugim", "poprzez wyd anie wyroku op owi ed zie c si~ 
pow! as ci wej s tr 0 n i e". Nie inaczej jest z rozwag~: "r 0 z-w a z ye" to 
tyle co "poloi:yc na szalach jedno i drugie", "wzi~c pod uwag~ i zauwai:yc 
»ci~Zar« tego, co roz-wazane", ,,0 r z e c, z e jed n 0 z d w 0 c h j est 
» wi ~k szej w agi «". 

Wszystkie trzy terminy ewidentnie sugeruj~ sytuacj~ jakiejs proby czy 
rywalizacji 0 niepewnym wyniku: trzeba rozpoznac w!asciwy trop, ocenie 
i os~zie racje w sporze, stwierdzic i porownac "wag~" rozpatrywanych 
moZliwosci. Ale w karoym przypadku "tropienie", "s~dzenie" czy tez 
"wazenie" prowadzi ostatecznie do "wytropienia", "os~dzenia" i "wywa
zenia". A zatem to, co pierwotni e dokonuje si~ w por z ~dku 
poznania, rna swoje przed!uzen ie w porz ~dk u de c yzyjnym 
ijeszczedalsze konsekwencje w porz~d ku dzi alan i a:nietylko 
bowiem cos si~ tu rozpoznaje, ocenia, porownuje, ale takze 0 czyms 
postanawia, rozstrzyga, decyduje, i to tak, ze w efekcie pojawia si~ 

powinnosc konkretnego dzialania w wyrainie wskazanym kierunku. Jdli 
ten oto trop - wybrany z wielu moZliwych - jest wlaSciwy, to roztropnie 

1 Podobnll intuicj~ maleiC mozna w komentarzu ttumacza sporej cz~sci Sumy le%gicznej 
Tomasza z Akwinu, Stanistawa Beleha; por. jego objaSnienia do siedemnastego tomu polskiego 
wydania Sumy, London 1964, s. 141-142. 
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b~zie nim pod~zac. Jdli waga tego oto faktu jest wi~ksza niz waga innych 
por6wnywanych z nim fakt6w, to roz-waznie b~zie z nim przede 
wszystkim si~ liczyc w swoim dzialaniu etc. A zatem "roztropnosc" 
i skojarzone z ni~ terminy bliskoznaczne maj~ to do siebie, Ze funkcjonuj~ 
na pograniczu teorii i praktyki, myslenia i dzialania, albo wr~cz w obu tych 
sferach r6wnoczesnie. Wprawdzie J 6zef Bochenski radzi rozr6zniac r 0 z
tropnosc w mysli i roztropnosc w czynie 3, nie wydaje si~ 
jednak, by w tyro przypadku sytuacja odbiegala od tego, co Kant pisal 
o rozumie czystyro i rozumie praktycznym, a mianowicie, ze nie s~ to jakies 
dwa odr~bne rozumy, lecz jeden i ten sam rozum w dw6ch r6znych 
funkcjach. Podobnie zatem WOJtlO nam twierdzic, ze jed n a jest tylko 
r 0 z t r 0 p nos c4, choc niew~tpliwie rna r6zne odcienie, ze wzgl~u na 
r6me dziedziny swych zastosowan: roztropnie bowiem naleZy i myslec, 
i wybierac, i decydowac, i dzialac. 

Wspomniano juz tutaj, iz semantyczne trudnosci z terminem "roztrop
nosc" maj~ swoj~ dlug~ histori~ i wyst~puj~ raczej powszechnie, tzn. 
w wielu j~zykach nowoZytnych. Warto wi~ moze w tyro miejscu si~gn~c do 
kJasycznych, grecko-rzymskich :h6del tego poj~cia, by przekonac si~, czy 
tam wlasnie nie maj~ tez swego pocz~tku p6zniejsze (w tym i nasze 
wsp6lczesne) z roztropnosci~ klopoty. Przyj~lo si~ uwazac, ze terminem 
wyjsciowym i wzorcowym dla j~zyk6w nowoZytnych jest w tej materii 
greckie slowo "phronesis". Takie automatyczne niemal skojarzenie swiad
czy 0 wplywie, jaki na myslenie 0 roztropnosci wywrzeC musial Arystoteles, 
uZywaj,!cy - przynajmniej w Etyce Nikomachejskiej - terminu "phronesis" 
w takim wlasnie, teoretyczn o-praktyczn ym sensie, na kt6ry wska
zalismy we wst~pnej analizie semantycznej terminu "roztropnosc". Bar
dziej szczeg610wa analiza tego poj~ia, zar6wno w jego klasycznym, 
Arystotelesowskim uj~ciu, jak i w skojarzonej z nim wersji wsp6lczesnej 
i "autorskiej", zostanie zaproponowana w cz~sci nast~pnej. Teraz nato
miast warto zwr6cie uwag~ na fakt, iz to, co dzis wydaje si~ nazbyt 
oczywiste (st,!d automatyczne skojarzenie: roztropnose - phronesis), moyo 
kiedys wcale oczywiste nie bye. 

W dialogach Platonskich na przyldad znaleic moma wiele dowod6w 
na to, iz - inaczej niz u "dojrzalego" Arystotelesa - termin "phronesis" 
funkcjonowae moZe w odmiennym, niemal czysto intelektualnym 
rozumieniu. Moma to zauwaZyc chocby w Filebie, gdzie phronesis od 
pocz'!tku do konca jest traktowana jako teoretyczne przeciwienstwo 
praktycznej hedone, rywalizuj,!ce z ni'! 0 miano prawdziwego i najwyzszego 
dobra. 5 Wspomniana antynomia: phronesis - hedone (r 0 z u m - r 0 z
kosz; albo w innym sformulowaniu: Zycie oddane kontemplacji - Zycie 
uplywaj,!ce na poszukiwaniu i smakowaniu przyjemnosci) znajduje, co 

3 Por. J6zef Bocbenski: Podr(!cznik mqdrosci /ego Swia/a, Krak6w 1992, s. 31. 
4 Podz.iela to stanowisko np. Arystoteles: por. E/ylw Nikomachejslw, 1145 a 2, Warszawa 

1956, s. 234. DaJej przywotywane jako EN. 
, Por. Fileb , 11B-12A, 18E-2IE, 65A-E, 66D-67A. 
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prawda, swoje kompromisowe rozwi~anie w postaci tzw. z y cia m i e
szanego (bios meiktos), ktoremu przysluguje pierwszenstwo zarowno 
wzgl¢em rozkoszy, jak i-co w przypadku Platona moze zaskakiwae 
- wzgl~dem samego rozumu. 6 Niezalemie jednak od mniej lub bardziej 
wyrafinowanej interpretacji tego dose zawiiego sk<tdin<td rozumowania, 
prawd<t wci<ti: pozostaje to, iZ phronesis jest w tym dialogu kategori<t 
wyi<tcznie intelektualn<t, wyst~puj<tq b<tdi zamiennie z poj~ciem "nus" 
(umysi), b<tdz przynajmniej w zgodnej z nim parze. Potwierdza to 
1dasyfikacja r6Znych postaci dobra w kulminacyjnym momencie dialogu: 
"phronesis" (rozum) wyst~puje tam wspolnie z poj~ciem "nus" (umysl), 
tworz<tc razem z nim jedn<t kategori~ do b r in te l e k t u a I ny c h, ktore 
Platon stawia jednak dopiero na trzecim miejscu w tym osobliwym 
"rankingu".7 W Menonie natomiast, gdzie phronesis zdaje si~ miee to sarno 
znaczenie, co i w Filebie (tzn. rozum, m<tdrose teoretyczna), 
funkcj~ przypisywan<t zwykle roztropnosci pelni inne wame poj~ie ze 
zbioru enot kardynalnych - "s 0 ph r 0 s y n e" (tlumaczone zwy1de jako 
"umiarkowanie").8 Dla dopelnienia obrazu wypada wspomniee i 0 tym, i:e 
"wczesny" Arystoteles - nie inaczej niz jego mistrz - traktowal phronesis 
jako kategori~ jednoznacznie intelektualn<t, 0 podobnym zakresie, co 
"sofia", "nus" b<tdi "logos". Protreptikos (Zach(!ta doJilozOJiI) zawiera 
szczegolnie liczne przyk/ady takiego uZycia tenninu "phronesis", i to 
stamt<td pochodzi najbardziej wymowne okreslenie utrzymane w tej 
semantycznej konwencji: "t h e 0 ret ike p h ron e SiS" .9 Jeszcze w Etyce 
Eudemejskiej jawnie inte1ektualistyczne wyobrazenie szcz~scia (skonfron
towane z wyobrai:eniem moralistyczno--obywatelskim i hedonistycznym) 
wi<ti:e Arystoteles z poj~ciem "phronesis" .10 

Zasadnicz<t zmian~ zauwaZye mozna dopiero w Etyce Nikomachej
skiejll: phronesis zostala tam, co prawda, zaliczona do enot dianoetycz
nych, a zatem intelektualnych, ale - po pierwsze - zostala uznana jej 
j a k 0 sci 0 w a 0 d r ~ b nos e w stosunku do pozostalych enot tego rodzaju 
(co utrudnilo jej zredukowanie do czegos innego czy choeby potraktowanie 
jako zamiennika, 0 czym byia mowa w zwi<tzku z Platonem i "wczesnym" 
Arystotelesem), po drugie zaS - wskazane zostalo jej bezposrednie 0 d
niesienie praktyczne, tzn. odniesienie do dzialania i do enot 
etycznych, dla ktorych roztropnose (phronesis) miala bye odt<td czyms 
w rodzaju idei regulatywnej. 

Trzeba przyznac, i:e ta jakosciowa odr~bnose i to praktyczne od
niesienie mialy zauwazalne skutki dla miejsca phronesis w hierarchii enot 

• Por. tam:i:e, 21E-22B, 61B, 67A. 

7 Tamre, 66B. 

• Por. Menon, 78E--79A, 88A-89A. 
• Zach~ta do jllozo/ii, frg. 46, Warszawa 1988, S. 17; ponadto tam:i:e: frg. 5, 17, 38 (phronesis 

= mrtdrosc); 69, 70 (phronesis ;; lilozoliczna refleksja). 
10 Por. Etyka Eudemejska, 1214 a 32-35 i 1215 a 35-{i5, Warszawa 1977, S . 132-133 i 136. 
11 Te~ 0 przeiomowym cbarakterze pogllld6w Arystotelesa, wylo:i:onych w EN, stawia m.in. 

Leon Robin; patrz: La morale antique, Paris 1947, S. 46, 94-95, 119. 
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dianoetycznych: Arystoteles explicite sformulowal i uzasadnil opini~ 0 wyZ
szosci m~drosci teoretycznej (sofia), a w mniejszym stopniu i dwoch 
pozostalych sprawnosci intelektualnych (nus i dianoia), nad roztropnosci~, 
czyli phronesis (por. EN, 1145 a 6--11). Kilka wiekow poiniej to sarno 
uczynil Cyceron, okreSlaj~c m~rose teoretyczn~ ("ktor~ Grecy nazywaj~ 
»sofza«") jako "princeps omniwn virtutwn" i "rerwn divinarwn et hwnana
rwn scientia", roztropnosci zas ("zwanej przez Grekow »phronesis«"), 
okrdlanej skromniej jako "rerum expetendarwn fugiendarwnque scientia", 
przyznaj~c posledniejsze miejsce. 12 Jeszcze pozniej dla Proklosa zarowno 
Zycie oddane teoretycznej spekulacji, jak i Zycie praktyczne, regulowane 
przez cnot~ roztropnosci (vita intellectualis versus prudentia), mialy mniej
sze znaczenie niz bosp umysl mysl~cy sam siebie. 13 I choe na gruncie 
filozofii tak bardzo spekulatywnej, by nie rzec - mistycznej, trudno 
jednoznacznie rozstrzygn~e, ktora z wartosci konkretyzuj~cych si~ jednak 
w swiecie ludzkiego doswiadczenia moglaby pretendowae do drugiego 
miejsca w aksjologicznej hierarchii Proklosa (a tym samym i do prymatu 
wsrod cnot), to jednak wyroi:nienie intelektuainych atrybutow Absolutu 
(intellectus divinus) zdaje si~ podpowiadac kierunek ewentualnego roz
strzygni~cia tej kwestii. 

Nie nalezy zreszt~ oczekiwae, ze w miar~ uplywu czasu filozofowie 
coraz jasniej przedstawiali sobie i innym relacje miydzy m~drosci~ teorety
czn~ (sophia, sapientia) a m~drosci~ praktyczn~ (phronesis, prudentia). 
Bywalo i tak, ze nie tylko nie proponowano zadnej - lepiej lub gorzej 
uzasadnionej - ich hierarchizacji, ale wr~cz wracano do zwyczaju dose 
dowolnego i zamiennego uiywania rozwazanych terminow, ponownie 
zacieraj~c Arystotelesowskie dystynkcje semantyczne. Widae to, mi~dzy 
innymi, w tak pi~knych sk~din~d Rozmyslaniach Marka Aureliusza, gdzie 
cz~sto bezladnie wylicza si~ (a tym samym i roznicuje, choe bez podania 
kryterium rozroi:nienia) poszczegolne cnoty intelektualne i etyczne, by za 
chwil~ potraktowae je tak, jak gdyby byly w pelni zamienne i synonimiczne 
(tzn. w tym samym kontekscie pojawia si~ raz jeden terrnin, raz inny, bez 
jakiejs wyrainej racji) .14 St~d klopoty polski ego tlumacza tego dziela, ktory 
podaje, na przyklad, i.e odpowiednikiem slowa "rozum" moze bye 
u Marka Aureliusza b~di "nus" , b~di " logos", b~di "dianoia", b~di 
wreszcie i "phronesis"; ten ostatni termin z kolei moze bye takZe 
odpowiednikiem "roztropnosci", ale podobn~ funkcj~ pelnie moze i "sophro
syne" (sytuacja przypornina zatem platOllskiego Menona). Jak zatem 
widae, starania Arystotelesa 0 jasnose i precyzj~ j~zyka etyki tylko 
cz~sciowo uwienczone zostaly powodzeniem. 

Potwierdza to na swoj sposob jeszcze jedna trudnose natury seman tycz
nej, wynikaj~ca tym razem z innego historycznego n odla: chodzi olacinski 

Il M.T. Cicero, De officiis, I, 43, Editiones Helveticae, Zurich 1959. Wyd. polskie: 
o powinnosciach, w: Pismafl/o2oflczne, t. II, Warszawa 1960, s. 4O~IO. 

J3 Por. Proklos, De ma/arum subsislenlia, 23 11 -18 (przeklad lac. - Wi lhelm z Moerbecke), w: 
Tn·a opuscu/a, Bertin 1960. 

14 Por. Marek Auretiusz, Rozmysiania, Warszawa 1988, ks. rn-v (zwlaszcza s. 23,43,49-50). 

http:racji).14
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termin "prudentia", na kt6ry najc~sciej przeklada si~ greckl! phronesis 
(dowodem moze bye choeby cytowany juz tutaj tekst Cycerona, a rowniez 
sredniowieczne lacinskie tlumaczenie dziela Proklosa, do ktorego juz takZe 
si~ odwolalismy). Z tego lacinskiego pierwowzoru wyprowadzone zostaly 
- jak wiadomo - slowa oznaczaj,!ce roztropnose w niektorych j~zykach 
nowoiytnych. I jak podstawowa trudnose ze slowem "phronesis" polegala 
na jego uwiklaniu w terminologi~ scisle "intelektualistycznl!", tak klopot 
z terminem "prudentia" jest zgola odwrotnej natury. luz wlasciwie stoicy 
rzymscy zwil!zali ow termin z rozumem praktycznym w stopniu wi~kszym 
niz Grecy czynili to z phronesis. Odtl!ci r 0 zt r 0 p nos e stala si~ niemal 
synonimem ml!drosci praktycznej, odnoszl!cej si~ do dziedziny 
moralnosci i w ogole dzialania, nie zas do dziedziny poznania i teoretycznej 
spekulacji. 

I byloby to zrozumiale (bo zasadniczo zgodne z intencjl! Arystotelesa), 
gdyby nie to, ze stopniowo - przez cale sredniowiecze i czasy nowoiytne, 
z kulminacjl! moze w XIX wieku - prudentia stawala si~ kategoril! coraz 
bardziej pragmatycznl!, traqc swoj wymiar "ml!droscrowy", intelek
tualny.Ta ewolucja znaczenia lacinskiego terminu oznaczajl!cego roztrop
nose (i jego pochodnych w j~zykach nowoiytnych) doprowadzila do tego, 
Ze dla tak rozumianej " roztropnosci" wyrazeniami bliskoznacznymi staly 
si~ raczej "przezornose", "ostroznosc", "zdrowy rozsl!dek" 
nie zas "rozum" czy "ml!drose". Jake kategoria obyczajowo-praw
n a raczej (nieprzypadkowo - iurisprudentia) niz intelektualno---etyczna, 
prudentia zdala si~ niektorym swoim co gor~tszym oponen tom niebezpiecz
nie spokrewniona z pruderi,!, i jako taka zostala wll!czona do kodeksu 
martwych, nudnych i nieautentycznych nonn "filistra", gadnych jedynie 
pogardy i szyderstwa. Ten romantyczny a poi:niej modernistyczny bunt 
przeciw "etyce mieszczanskiej", a w tym i przeciw cnocie roztropnosci 
(rozumianej jako prudentia w sensie wyzej podanym, odbiegajl!cym od 
greckiego pierwowzoru, czyli phronesis), b~dzie zresztl! przedmiotem nasze
go namyslu W cz~sci koncowej, poswi~conej dylematom roztropnosci. 

W tym miejscu natomiast niech wolno rni b~dzie sfonnulowae dwie 
konkluzje: po pierwsze zatem, nie rna Zadnej koniecznosci w zarysowanej 
tu linii ewolucyjnej, prowadz'!cej - powiedzmy - ad niewinnej lacinskiej 
maksymy (zainspirowanej, bye moze, przekazanym przez Herodota aforyz
mem Solona: "Quidquid agis, p rudentes agas et respice jinem"), poprzez 
stanowisko Tomaszaz Akwinu, uznajl!cego "cautio" czyli ostroznose 
zajeden z koniecznych skladnikow roztropnosci (choe wymieniony akurat 
na miejscu ostatnim)IS, i jeszcze poprzez analizy etyczne Henry'ego 
Sidgwicka, traktujl!cego rownowamie poj~cia m l!d r 0 s ci p r a k t Y czn ej 
(practical Wisdom), roztropnosci (Prudence) i zdrowego rozsl!d
k u (Common Sense) 16, do wiktorianskich - powiedzmy - standardow 

" Par. Tomasz z Akwinu, Summa theologica, JI-Il-ae, quo 49, a. 8 (wyd. polskie: dz. cyt., 
S. 55 i 69-70).1. Par. Henry Sidgwick, The Methods of Ethics, Chicago 1962, S. 23G-237 i 327-328. 

http:tualny.Ta
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obyczajowych. Po drugie, dzieje terminu "prudentia" wskazuj,! jednak, jak 
latwo w tej dziedzinie 0 nieporozumienia, jak wielJd powstaje zam.,:t, gdy 
odst.,:puje si.,: od pierwotnych intuicji b,!dz pozniejszych rzetelnych ustalen 
CO do znaczenia uiywanych slow. Bye moze cnota roztropnosci, alba 
i nawet etyka cnot w ogole, zostaly odrzucone i zapomniane wlasnie 
wskutek semantycznych nieporozumien, powstalych w toku niekorzystnej 
dla tych poj¢ (i ich desygnatow) ewolucji historycznej . 

• II. Atrybuty roztropnosci czyli sladami Arystotelesa 

Kiedy pytamy juz nie 0 znaczenie slowa "roztropnose", ale 0 istot.,: 
i cechy akcydentalne cnoty, ktora jest tego slowa desygnatem (czym jest? 
jaka jest?), czujemy si.,: zobowi4Zani do tego, by odwolae si~ do klasycz
nego stanowiska Arystotelesa, tak szczegolowo i wszechstronnie wylozone
go w Etyce Nikomachejskiej. Ta sympatia dla ArystotelesowsJdej jasnosci 
i rzetelnosci wykladu nie oznacza, oczywiscie, ani zaniedbania innych 
moiliwych hodel inspiracji, ani rezygnacji z wlasnych poszuJdwan najtraf
niejszej fonnuly dla fenomenu roztropnosci, ktory b.,:dziemy si.,: starae 
w tym rozdziale przeanalizowae nie od strony jego j.,:zykowej ekspresji 
i zwi4Zanych z ni,! semantycznych trudnosci, ale - jako si.,: rzeklo - od 
strony jego istotnych i akcydentalnych wlasciwosci. Arystoteles jest w tych 
poszukiwaniach nie tyle pomnikowym autorytetem, ile uzytecznym prze
wodnikiem, zas jego koncepcje mog,! bye dogodnym instrumentem oczysz
czenia, rozjasnienia i uporz,!dkowania pola badawczego. 

W poprzedniej cz.,:sci wskazany jui zostal genus proximum dla rozumia
nej po arystotelesowsku roztropnosci: t'! ogolniejsz,! kategori,! mialo bye 
dla niej okreSlenie "cnota dianoetyczna". Ogolnikowo wspomniano tei 
o tym, co dopelnia w tym wypadku definicj.,: poj.,:cia, a mianowicie t.,: 
jakosciow,! odr.,:bnose i praktyczne odniesienie, ktore mialy bye szukan,! 
differentia specij/Ca roztropnosci, wyroiniajl!c,! j,! sposrod innych cnot 
dianoetycznych. Warto teraz przyjrzee si.,: bliZej tym "specyfikuj,!cym" 
okresleniom, by ustalie, jak,! to konkretn,! treSe w sobie kryj,!. Otoi 
o jakosciowej odr.,:bnosci roztropnosci wzgl.,:dem cnot rodzajowo pokrew
nych decyduje - wed rug Arystotelesa - jui choeby to, Ze odnosi si.,: ona do 
tego, co jest niekonieczne i moie bye inaczej (por. EN, 1140, 
28-29). Tymczasem na przyklad przedmiot wiedzy naukowej (episteme) nie 
moZe nie istniee alba istniee inaczej nii istnieje Qakkolwiek jego status 
ontologiczny moZe bye inny nii np. status przedmiotow doswiadczenia 
zmys!owego: powszechnie przyjmuje si.,:, ie byty matematyczne, ktore s,! 
niew'!tpliwie przedmiotami wiedzy, istniej,! idealnie, nie zas tak, jak np. 
meble w pokoju). Koniecznosci i niezmiennosci przedmiotow wiedzy 
przeciwstawia wi.,:c Arystoteles niekoniecznose i zm i ennose tego, 
czego dotyczy r 0 z t r 0 p nos e (phronesis). 

Pojawie si.,: jednak winno w tym miejscu pytanie, czy roztropnose 
odnosi si.,: bez wyj'!tku do wszystJdego, co rna wspomniane wyiej cechy, 
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C2Y tez raczej funkcjonuje W strefie specjalnie wydzielonej ze znacznie 
rozleglejszego obszaru tego, co niekonieczne i zmienne. Prawdziwose tej 
ostatniej hipotezy moma - za Arystotelesem - potwierdzie na dwa 
sposoby: dookreSlaj~c przedmiotowy zakres funkcjonowania roztropnosci 
i przypominaj~c, ze roztropnose jest po prostu cnot~, tzn. trwal~ sprawnos
ci~ etyczn~ przysluguj~c~ osobie. Zarowno w przypadku dookreslenia 
zakresu przedmiotowego, jak i w przypadku wskazania na podmiotowe 
zakorzenienie roztropnosci, wydatnie kurczy sil?, a zarazem precyzuje to, 
do czego odnosie sil? moze wspomniana cnota. Arystoteles l~czy zreszt~ 
oba w~tki i przykladowo powiada wyraznie, Ze phronesis "dotyczy sp raw 
ludzkich i tych, nad ktorymi moma sil? namyslae C... ) a nikt nie 
namysla sil? nad tym, co nie moze bye inaczej" (EN, 1141, 69-11). Warto 
zauwazye, ze to podwojne ograniczenie: przedmiotowe C"sprawy ludzkie") 
i podmiotowe Cnamysl) odnosi sil? tutaj - choe nie wprost - do tego 
okreSienia, na ktore wskazalismy jako na differentia specifica roztropnosci, 
a mianowicie do okrdlenia "to, co moze bye inaczej". A zatem "to, co jest 
przedmiotem namyslu" i rownoczesnie to, co jest okrdlane jako "sprawy 
ludzkie" - moZe bye inaczej, nie jest apodyktycznie konieczne. 

Nasza charakterystyka specyficznego przedmiotu roztropnosci stanie 
sil? bardziej zrozumiala, jesli w rekonstrukcji stanowiska Arystotelesa 
posuniemy sil? krok naprz6d: otoz powiedzielismy wczesniej, ze cech~ 
wyromiaj~c~ phronesis sposrod innych cnot dianoetycznych jest jej p r a k
tyczne odniesienie Cwskazuje zreszt~ na nie rowniez malo precyzyjny 
tennin "sprawy ludzkie", 0 ktorym - jako przedmiocie roztropnosci - byla 
rzed chwil~ mowa). I rzeczywiscie, Stagiryta powiada, ze phronesis - choe 
jest cnot~ intelektualn~ - "tyczy sil? d z i a I ani a" (EN, 1141 b 21), z czego 
wynika wama dla naszego rozumienia roztropnosci konsekwencja: jdJi 
dotyczy dzialania, to odnosi sil? do tego, co nie tylko n i e k 0 n i e c z n e, ale 
ponadto jednostkowe, bo dzialanie jest zawsze jakies, tzn. okrdlone 
przedmiotowo, i czyjd, tzn. okreslone podmiotowo. Zawsze zatem jest tym 
oto konkretnym dzialaniem, a nie dzialaniem w ogole, jakims mityeznym 
i nieokrdlonym "Czynem". St~ - zdaniem Arystotelesa - skoro phronesis 
dotyezy dzialania, moma od niej wymagae, by "dawala po z nan i e 
rzeezy jednostkowyeh" (EN, 1141 b IS). S~dzl? sk~din~d, Ze nalezy 
tl? Arystotelesowsk~ fonnull? traktowae integralnie: wame jest w niej ito, 
Ze roztropnose dotyezy tego, co jed nos t k 0 wei k 0 n k r e tn e, ito, ze 
jest po z nan i em ezy tez rna dawae poznanie. Zapomnienie 0 pierwszym, 
"praktyeznym" skladniku tej fonnuly prowadzi do zagubienia speeyfiki 
roztropnosei i do jej "intelektualistyeznej" redukeji, natomiast zapom
nienie 0 skladniku poznawezym, teoretyeznym, wiedzie wprost do tej 
pragmatyeznej, obyezajowej trywializaeji naszej enoty, 0 ktorej - jako 
prawdopodobnej przyczynie jej wspolezesnej deprecjaeji - mowa byla 
w rozdziale poprzednim. 

Zrobmy teraz kolejny krok przyblizaj~ey nas do zrozumienia istotnyeh 
wlasciwosei phronesis: otoz jdli roztropnose dotyezy ludzkiego dzialania 
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- niekoniecznego, jednostkowego i b¢~cego przedmiotem namyslu - to 
sensowne i zgodne z intencj~ Arystotelesa zdaje siy wprowadzenie w tym 
miejscu kategorii celu czy tez celowosci: "Punktem wyjscia bowiem 
dzialania jest eel, do ktorego one zmierza" (EN, 1140 b16). Roztropnosc 
polegalaby zatem na rozpoznaniu tego, co w dzialaniu i poprzez dzialanie 
prowadzi do osi~gniycia eelu; albo - w mocniejszym sformulowaniu 
- roztropnosc mialaby za zadanie rozpoznawac i wskazywae to dzialanie 
b~z te dzialania, ktore prowadz~ do poz~danego eelu. Zauwazalne jest 
ograniczenie, ktore w tym momencie narzuca roztropnosci koneepcja 
Arystotelesa: wygl~da na to, ze roztropnose musi z koniecznosci miee 
charakter ins t rum en t a I ny, tak w porz~dku poznawczym, jak w po
rz~dku decyzyjnym; jej zadaniem jest rozpoznawae i wybierae 
Srod k i (w tym wypadku - dzialania lub pewne ich wlasciwoki czy reguly, 
a nawet pewn~ ich kolejnose, jak uwazal mysliciel sk,!din~d bardzo od 
Arystotelesa odlegiy, La Rochefoucauld 17

) prowadz,!ee do eelu, i "tylko" 
tyle. Sam cel natomiast ustalany i postanawiany jest przy pomocy innych 
wladz poznawczych, innych sprawnosci (intuicyjnie lub dyskursywnie). 

o posledniejszym miejscu roztropnosci w zbiorze cnot dianoetycznych 
byla juz zreszt~ mowa w pierwszej cZysci artykulu. Niezaleznie jednak od 
tych "prestizowych" - by tak rzec - kontrowersji, znaczenie phronesis dla 
ustalenia kierunku i sposobu realizacji konkretnych ludzkich dzialan jest 
bez w~tpienia niebagatelne choeby dlatego, ze nie jest rzecz~ mal~ i latw'! 
trafnie roz-wazy6, roz-s~dzie, wy-tropie, jakie to srodki tego oto czlowie
ka w tych oto okolicznosciach najpewniej, najm~drzej i naj
godziwiej doprowadz~ do poz~danego celu. Do zasygnalizowanych 
przed chwil~ warunkow, ktore spetnie musi dzialanie, by moc uchodzi6 za 
podyktowane roztropnym namyslem i podjyte na mocy roztropnej decyzji, 
wrocimy jeszcze w tym rozdziale. Teraz natomiast skoncentrujmy siy na 
celu, do ktorego srodki rna rozpoznae i wybrae roztropnose, a scislej 
- oczywiscie - jej podmiot, tzn. czlowiek roztropny. 

N ajogolniej rzecz bioqc eelem, 0 ktory chodzi, jest "d 0 b r 0, ktore rna 
bye osi~gniyte przez dzialanie" (EN, 1141 b 12). Ale jest to formula 
niewystarczaj~ca: wszak juz wczeSniej wskazano, ze specyficzn~ eech~ 
phronesis jest to, iz dotyczy "spraw ludzkich". Nic zatem dziwnego, ze 
Arystoteles kilkakrotnie powtarza, iz eelem, dla kt6rego osi~gniycia 
niezb¢na jest roztropnos6, moZe bye tylko "to, co jest do b red I a 
czlowieka" (EN, 1141 b 8), nie zas "dobro w ogoJe" w sensie platon
skim, ani tez dobro jakie b~dz. T y z kolei formuly moma zinterpretowa6 na 
dwa sposoby: zawyzaj~c j~ i - w ostatecznosci - trywializuj~c, b~dz 
rozszerzaj~c i rownoczeSnie "uwznioslaj~c". Arystotelesowska etyka zdaje 
siy zawierae obie moZliwoSci. Z jednej zatem strony, moma by uznae, Ze 
znakiem i miar~ roztropnosci jest "zdawanie sobie sprawy z tego, co jest 
dobre dla wlasnej osoby" (EN, 1141 b 34), albo i wrycz utoz

11 Por. La Rocbefoucauld : "Czlowiek roztropny Wlruen uslopruowac sobie swe sprawy 
i przeprowadzat kaidq wed le jej porzqdku", Rozwaiania i "wagi moraine, Krak6w 1992, s. 25. 
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sarnienie siy z kims, kto "rozumie swoj w I a s n yin t ere s i troszczy siy 
o s w oj e s p raw y" (EN, 1142 a 1-2). Tylko piyknoduch lub abnegat 
moglby zgorszye siy tyrn tak "pospolityrn" i z lekka egoistycznyrn 
rozumieniem "tego, co dobre dla czlowieka", a w konsekwencji i tl! nieco 
trywialnl! interpretacjl! roztropnosci. ZwaZywszy jednak skutki, jakie dla 
"etyki cnot" mialo upowszechnienie siy takiej wykladni roztropnosci (patrz 
rozdzial I - klopoty z terminem "prudentia" i jego pochodnyrni), sl!dzy, Ze 
entuzjazm dla takiej interpretacji winien bye raczej zrnitygowany. 

Mamy zresztl!, z drugiej strony, sugestiy, iz roztropnosc "dotyczy tego, 
co sprawiedliwe, i moralnie piykne, i dobre dla czlowie
ka" (EN, 1143 b 21-22). A zatem za sprawl! roztropnosci osil!ga siy 
w dzialaniu (czy poprzez dzialanie) "to, co dobre dla czlowieka" wraz 
zinnymi wysokimi i pozl!danymi wartosciami. Moze to znaczye 
nawet wi~cej: mianowicie "dobro dla czlowieka" mogloby bye tozsame 
z tyrn, co sprawiedliwe i moralnie piykne, bl!dz mogloby wystypowac 
w trwalej i koniecznej koniunkcji z tyrni wartosciami. Tego typu interpreta
cja bylaby zapewne narazona na zarzut idealizacji, nieliczenia siy z "twar
dyrni" faktarni, zaniedbywania empirycznych uwarunkowan ka:idego kon
kretnego dzialania, w ktoryrn dopiero - a nie w wyspekulowanej i wysub
limowanej wizji, stanowil!cej kliniczny przyklad " wishful thinking" 
- dopelnic i sprawdzic si~ moze cnota roztropnosci. A gdzie nieunikniona 
sprzecznose roznorodnych i roznokierunkowych interesow? Gdzie po
wszechnose tzw. niskich motyw6w postypowania? Irracjonalna zrniennose 
pogll!dow i nastrojow etc.? 

Mysly, ze rozumiem sens i wagy tych zarzut6w; wiycej: uznajy je za 
votum nieufnosci wobec roztropnoSci tego, kto tak wlaSnie - "idealistycz
nie" - roztropnose interpretuje; elementame blydy w rozpoznaniu sytuacji, 
w kt6rej przyszlo decydowac i dzialae, kazalyby przeciez podac w wl!tp
liwosc "praktycznl! ml!drose" b1l!dzl!cego. A jednak - mimo ze rue mam 
sposobnosci ani zamiaru, by wystl!pie z jakl!S rozbudowanl! apologil! takiej 
wlasnie interpretacji - uwazam, Ze jest to interesujl!cy sposob odczytania 
sensu formuly "to, co dobre dla czlowieka" - formuly okrdlajl!cej cel, do 
osil!gniycia kt6rego winna przysposabiac (owszem, konkretnego czlowieka 
w konkretnych warunkach) cnota roztropnoSci. 

Wydaje siy, iz istnieje pewien spos6b rozwiklania powyzszej kontrower
sji, wskazany zresztl! przez sarnego Arystotelesa. Wyrnaga on jednak 
przeniesienia naszej uwagi z przedmiotu cnoty roztropnosci na jej podmiot, 
a ponadto wprowadzenia dw6ch dodatkowych kategorii, istotnych dla 
wyjasnienia fenomenu roztropnosci ujmowanego tyrn razem wlasnie od 
strony podmiotu, czyli czlowieka roztropnego. Otoz niewykluczone jest, iz 
uda siy pogodzie trosky 0 "realistyczne" pojmowanie roztropnosci (a 
zatem dbalosc 0 uwzglydnienie konkretnych i zrniennych uwarunkowan 
kaZdego dzialania, a tym samym i 0 jego skutecznose) z pewnymi 
ambicjarni "idealistycznymi" czy tez - lepiej rzec -"aksjologicznyrni" 
(wil!zl!cymi roztropnose i jej przedmiot z rownoczesnl! realizacjl! czy tez 
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konkretyzacj,! innych wartosci tak, by dzialanie roztropne bylo nie tylko 
skuteczne, ale i "moralnie pi~kne"), jeZeli wprowadzi si~ do naszej analizy 
kategorie namyslu (a scislej: do b reg 0 n am y sl u) i "sl u szn ej 0 cen y" 
(w oryginale "orthos logos" - termin, ktorego sens godny jest osobnego 
rozwazania; podany tu przeklad nie jest w kazdym razie jedynym 
moZliwym rozumieniem tego wyrazenia). 

Pami~tamy, Ze roztropnose miala dotyczye tego, co moze bye przed
miotem namyslu i tym samym "moZe bye inaczej" (bo tylko nad tym, co 
moze bye inaczej, moina si~ namyslae; to, co konieczne, po prostu si~ 
stwierdza). Sam namysl zas - zwlaszcza n amy sid 0 b r y czyli t r a f n y 
- jest istotnym skladnikiem cnoty roztropnosci, tzn. jest cech,! czl 0 w i e
k a r 0 z t r 0 p neg o. 0 ludziach tego rodzaju Arystoteles powiada, Ze 
"charakterystyczn,! ich cech,! jest zdolnose trafnego namyslu nad tym, co 
jest dla nich dobre i pozyteczne, i to nie w pewnych specjalnych 
dziedzinach ( ... ) lecz w odniesieniu do nalezytego sposobu zycia 
w ogole" (EN, 1140 a 26--28). Godne uwagi jest to, Ze w czlowieku 
roztropnym za posrednictwem trafnego namyslu splata si~ realistyczna 
strategia zyciowa (staranie 0 to, co dla niego wlasnie dobre i pozyteczne, 
a zatem 0 indywidualistycznie rozumiane "dobro dla czlowieka") z nor
matywnym postulatem "nalezytego sposobu Zycia", ktory juz nie moze bye 
wyl,!cznie partykularny i pragmatyczny. W innym miejscu Arystoteles 
twierdzi, Ze "dobrze ( ... ) namysla si~ ten, kto zgodnie z wynikami swego 
rozumowania umie zmierzae do najwi~kszego dla czlowieka dobra, ktore 
moZe bye osi,!gni~te przez dzialanie" (EN, 1141 b 12-14). A zatem dzi~ki 
dobremu namyslowi moina - po pierwsze - dzialae zgodnie ze sw'! wiedz'! 
o tym, co dobre (wszak phronesis jest enot'! teoretyczno-praktyczn'!!), po 
drugie zas - d,!zenie do "najwi~kszego dla czlowieka dobra" (motyw 
aksjologiczny) wi'!zae z konkretn,! i efektywn,! u m i e j ~ tn 0 sci,! jego 
osi,!gania (motyw "realistyczny"). Mi~dzy innymi ze wzgl¢u na takie 
wlasnie powi,!zania, w tytule swej pracy enot~ roztropnosci nazwalem 
wartosci,! skonkretyzowanfl. 

Orthos logos, czyli sluszna ocena b,!di wlasciwa regula 
po s tHo wan i a, bfldi p raw y urn y s I (najch~tniej tak widzialbym 
przeklad tego waznego greckiego terminu), to takze - oczywiscie - istotny 
atrybut enoty roztropnosci, a raczej normatywne okreslenie (orthos - slusz
ny, wlasciwy, prawy; lacinski odpowiednik tego terminu - recta ratio) 
przyslugujf!ce podrniotowi tej cnoty, tzn. czlowiekowi roztropnemu. Jest 
nawet w Etyce Nikomachejskiej takie miejsce, w ktorym Arystoteles wprost 
utozsamia orthos logos i phronesis (EN, 1144 b 28). Wydaje si~ jednak, ze 
jest to fakt incydentalny, a sluszna ocena nie jest raczej cal,! roztropnoscifl, 
choe jako ekspresja normatywnego charakteru tej enoty pozostaje z nifl 
niewfltpliwie w trwalym i zgodnym zwiflzku (EN, 1144 b 24). Ten zwiflzek 
rna niebagateine znaczenie, skoro to wlasnie za sprawfl slusznej oceny 
roztropnose jest traktowana jako punkt odniesienia, racja, a nawet 
konieczny warunek zaistnienia innych enot. Dzielny etycznie jest bowiem 
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wyl,!cznie ten, kto d,!Zy do jakiejs cnoty lub j,! realizuje "w my s 1 
slu szn ej ocen y (kata ton orthon logon)" (EN, 1144 b 23). Poniewaz zas 
sluszna ocena jest wlaSciwosci,! czlowieka roztropnego (phronimos), Arys
toteles m6g1 twierdzic, iz "niepodobna byc we wlasciwym tego slowa 
maczeniu dzielnyrn etycznie nie byd,!c rozsl'!dnyrn (phronimos)" (EN, 1144 
b32-33). Inna rzecz, Ze wspomniana relacja przebiega r6wniez w drug,! 
strony: niepodobna byc roztropnyrn bez dzielnosci etycznej, tak iz w koncu 
orzec moma, ze "wraz z rozsitdkiem (phronesis) ( .. . ) wsp6listniej,! wszystkie 
cnoty" (EN, 1145 a2). 

SitdZy, iz jasny staje siy teraz pow6d, dla kt6rego wolalbym tlumaczyc 
tennin "orthos logos" jako "prawy umysl": przy tak bliskim zwi'!zku 
miydzy roztropnosci,! a cnotami scisle etycznyrni, zwi,!zku zakladajl'!cym 
posrednictwo wlasnie owego orthos logos (kt6rego normatywnego czy 
WCyCZ imperatywnego charakteru chyba nie oddaje zbyt slabe tutaj 
wyrai:enie "sluszna ocena"), prawomocne wydaje siy "uetycznienie" in
teresuj,!cego nas okreslenia. 18 Roztropny bylby wiyc ten, kto wypowiada 
sluszn,! oceny, stosuje wlasciw,! reguly postypowania, ale przede wszystkim 
rna p raw y urn y sl: bystry i przenikliwy, owszem (bo chodzi wszak 0 cnoty 
intelektualn'!), lecz nadto jeszcze szlachetny i niespaczony (bo tylko to, co 
sarno jest wartosciowe etycznie, moze byc arbitrem i miar,! dla innych 
wartosci etycznych). I w tym r6wniez upatrujy uzasadnienia dla swojej tezy, 
ze cnoty roztropnosci naleZy traktowac jako skonkretyzowan'! wartosc, nie 
zas jako pozycjy ze zdroworozs<!dkowego kodeksu konformisty albo zwykl'!, 
"technicznl'!" reguly prakseologiczn,!, umoZliwiaj,!c,! skuteczne dzialanie bez 
wzglydu na etyczn,! oceny celu tego dzialania i srodk6w do niego wioditCych. 
Tymczasem, m6wi,!c wczeSniej 0 roztropnosci jako 0 niemalej i nielatwej 
umiejytnosci rozpoznawania i wybierania srodk6w pozwalajitCych osi,!gn,!c 
poz,!dany cel, zaznaczylem, ze chodzi 0 srodki, kt6re najpewniej, owszem, 
ale i najm,!drzej, i najgodziwiej spelniaj'! swoj,! instrumentaln,! funkcjy. 

Tylko pod tyrn warunkiem roztropnosc moZe byc cnot'!, czyli skon
kretyzowanl'! osobow,! wartosci,!. Nie lekcewaz'!c zatem postulatu skutecz
nosci dzialania i wszystkich "efektywnosciowych" tego dzialania warun
k6w (np. realistycznego uwzglydnienia tzw. okolicznosci rniejsca i czasu), 
czlowiek roztropny nie Uzna nigdy za swoj,! makiawelicznej zasady: "cel 
uswiyca srodki"; nie pozwoli mu na to sarna jego roztropnosc, tak scisle 
zwil'!zana z wszystkimi innyrni cnotami, Ze bez niej nie rna tamtych, bez 
nich zn6w - jej nie rna. Po dlugich i drobiazgowych analizach dochodzimy 
wiyc do konkluzji, kt6ra brzmi jak moral: byc roztropnyrn to tyle, co do 
dobrego celu d,!Zyc dobryrni srodkami. Roztropnosc pozwala - nie bez 
trudu, rzecz jasna - znaleic takie srodki: skuteczne i godziwe zarazem. 
Inaczej bylaby tylko pustyrn gestem, alba zwyklym "sprytem Zyciowym", 
alba socjotechnik,!. Nie bylaby roztropnosci,!. 

,. Wydaje si~ to zgodne zwlaszcza z interpretacjll, kt6rll nadallacinskiemu odpowiednikowi 
Or/has logos (recla ralio) Tomasz z Akwinu; por. Summa Iheologica, dz. cyt ., qu 47, a. 2 i 4 (wyd. 
polskie, s. 20 i 25). 
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• 	 ITI. Dylematy roztropnosci 

czyli 0 konfliktach w swiecie wartosci skonkretywwanych 


o roztropnosci moma myslee jako 0 cnocie hannonii i harmonizowa
nia: wszystko wydaje siy w niej i wok61 niej takie zgodne, wywai;one, 
dobrze dopasowane (rzeklbym: kompromisowe, gdyby to slowo nie 
budzilo negatywnych skojarzen). W zasadzie tak~ tei; "hannonijn~ i har
monizuj~c~" wykladniy roztropnosci przyjyto w poprzednich czysciach tej 
pracy, nawet jdli zdarzylo siy wspomniee 0 trudzie bycia roztropnyro (czyli 
wlasnie trudzie szukania hannonii), a sporo miejsca zajyly uwagi 0 seman
tycznych problemach z tenninem "roztropnosc". Teraz jednak jui; nie 
akcydentaInie chcialbyro siy zaj~e tymi dylematami, kt6re powstaj~ 
w trakcie poglybionej refleksji nad fenomenem roztropnosci b~di tei; 
pojawily siy w toku dziej6w kultury, tak ii istniej~jakid zobiektywizowane 
ich swiadectwa. 

Niezalemie od oceny stopnia glybokosci (b~di powierzchownoSci) tych 
dylemat6w, niezaleinie od uznania ich za trafiaj~ce w sarno sedno b~di 
zaistniale tylko wskutek nieporozumienia, chcy je wszystkie traktowae jako 
autentyczne i godne uwagi, nawet jdli w tej pracy podjyte zostan~ jedynie 
wstypne czynnosci badawcze: rejestracja wspomnianych dylemat6w i ich 
selektywna, skr6towa interpretacja. 

W poprzednich cZySciach powracal motyw pewnego zasadniczego 
nieporozumienia co do znaczenia tenninu " roztropnose" zwlaszcza w jego 
lacinskiej wersji (prudentia). Wspomniano jui, ze historyczna ewolucja tego 
tenninu nie byla specjaInie korzystna dlajego realnego desygnatu: na cnoty 
roztropnosci spadlo podejrzenie i odium uczestnictwa w "filisterstwie", 
w tyro, co "drobnomieszczanskie" (a, oczywiscie, nie byly to kwalifikacje 
opisowe Ii tylko, aksjologicznie neutraIne). Ju i; w epoce romantyzmu, 
a w wiykszym jeszcze stopniu na przelomie ubieglego i obecnego stulecia, 
pojawila siy w niekt6rych srodowiskach - najpierw arystokratycznych, 
a p6zruej intelektualno--artystycznych (srodowisko spolecznych radykal6w, 
najczysciej zreszt~ "inteligent6w", swiadomie tutaj pomijarn), Zywiolowa 
wprost niechye i pogarda wzglydem wszystkiego, co opatrzone zostalo 
etykietk~ "mieszczanskie". Rzeczy to zresztll dobrze znane, potwierdzone 
przez liczne historyczne ir6dla, nie warto siy zatem dlui;ej nad tym 
socjopsychologicznym fenomenem rozwodzie. Interesuje nas tutaj tylko to, 
co willie siy jakos z cnot~ roztropnosci b~di wyraieniarni bliskoznacznymi. 
W swojej znakomitej pracy Maria Ossowskal9 pokazuje, jakiego to rodzaju 
zarzuty stawiano konstruktowi 0 nazwie "moralnosc mieszczanska" i co 
w szczeg6lnosci z tej hipotetycznej moralnosci bylo napiytnowane. W tym 
zestawie znalazly siy pewne cechy, kt6re bezposrednio lub posrednio, 
slusznie lub nieslusznie (wskutek wspomnianego semantycznego nieporo
zumienia) mogly bye kojarzone z roztropnosci~; najczysciej wymieniano 
malostkowose, pospolitose, kunktatorstwo, kalkulacjy i wyrachowanie 

19 Maria Ossowska, MoraifUJsc mieszczahska, Warszawa 1985, zwlaszcza rorozial II. 
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w dzialaniu, generalny pragmatyzm, konfonnizm i konserwatyzm. Nie 
wymaga wielkiego wysilku wylowienie tego, co w tym zestawie wi~zac si~ 
moZe naprawd~ z roztropnosci~ : na przyklad swoisty pragmatyzm i caly 
zbior cech sygnalizujllcych nastawienie na skutecznosc dzialania; takie 
- do pewnego stopnia i wtomie - kunktatorstwo i konserwatyzm: czlowiek 
roztropny (rozwazny) dlugo si~ namysla i moze odwlekae decyzj~ (choc 
przesadna zwloka w podejmowaniu decyzji jest win~ i oznacza utrat~ cnoty 
roztropnosci); moze tez - jako czlowiek przezomy i ostro:iny - wzdragac 
si~ przed podejmowaniem ryzyka i wybierac raczej przywi~zanie do status 
quo . To wszystko prawda. Co wi~ej, w rozdziale pierwszym wspomniano, 
ze w etyce mieszczanskiej istotnie dokonala si~ taka modyfikacja znaczenia 
tenninu "roztropnosc", ktora doprowadzila do jego "pragmatyzacji" 
w stopniu nieznanym starozytnym Grekom. Roztropnose stala si~ elemen
tern obyczajowego kodeksu, co potwierdzaj~ "mieszczanskie katechizmy", 
ukladane mi¢zy innymi przez Albertiego, Franklina, Volneya.2o Gdyby 
cnota roztropnosci miala bye tylko tym, co glosz~ wspomniani autorzy, 
zarzut konfonnizmu wobec czlowieka tak "roztropnego" bylby zapewne 
usprawiedliwiony. Ale, po pierwsze, to jeszcze nie pow6d, by za uzasad
niony i godny chluby uznae taki system wartosci, kt6ry bylby dokladn~ 
odwrotnosci~ "etyki mieszczanskiej", nieodwolalnie pot~pionej wraz ze 
swoiscie rozumian~ "roztropnoscill" . Znieksztalcenie i przesada w reali.za
cji nie zabijaj~ przeci.ez do kO/ica wartosciowosci. autentycznej wartosci. 
Zwlaszcza, ze - po drugie - istnieje klasyczne, znacznie ciekawsze 
i ambitniejsze niz to mieszczanskie, rozwnienie tenninu "roztropnose". 
Trzeba przeci.ez pami~tae ze czlowiek roztropny (phronimos) byl - wedle 
Arystotelesa - rowniez czlowiekiem wi el k o d u szn ym (megalopsychos). 
A cnota wielkodusznosci nie rna z pewnosci ~ nic wspolnego z "mieszczan
sk~" pospolitosci~ ani tez z malostkowosci~ ezy konfonnizmem. 

Ta ostatnia cecha (konformizm), a rowniez wczesniej wspomniane 
kunktatorstwo i konserwatyzm, mog~ nas naprowadzic na inny z roztrop
nosci~ zwi~zany dylemat. Dla staro:iytnych i sredniowiecznych autor6w 
"katalogow cnot" r 0 z t r 0 p nos c i m ~ s t w o wcbodzily w sklad "etycz
nej tetrarchii", tzn. wraz ze s p r aw i ed li wosci~ i umiark owa niem 
tworzyly zbi6r c n ot k a r d y n a In y c h. N ale:ialoby zatem oczekiwac icb 
komplementarnosci i niesprz ec zno sc i (w sensie wzajemnego 
niewykluczania si~, a nawet nieprzeszkadzania sobie), tymczasem zar6wno 
w potocznym doswiadczeniu, jak i w ftlozoficznej analizie sprawy si~ 
komplikuj~. M~stwo jest pojmowane jako cecha "m~ska" (nawet jako 
realizacja stereotypu macho) - wojownicza, agresywna, zuchwala, zdobyw
cza, ale takie mlodziencza i " idealistyczna". Roztropnosc natomiast 
bylaby cech~ "mi~kk~", defensywn~, kalkuluj~q, "realistyezn~", paralizu
j~c~ dzialanie, starcz~. Jozef Kozielecki powtarza za Szekspirem : "Namysl 
czyni nas tcb6rzami."21 Ten sam namysl, kt6ry jest jednym z fundamentow 

10 Por. tamu, rozdz. III, Vl II i IX. 

11 J6z.efKozielecki, 0 czlowieku wie{owymiarowym, War~zawa 1988, s. 158. 


http:przeci.ez
http:przeci.ez
http:reali.za
http:Volneya.2o


.. 

JAN KIELBASA 34 

cnoty roztropnosci i 0 ktorym tyle dobrego napisano w rozdziale poprze
dnim! Czy faktycznie ten, kto roz-waza, nie tylko aktualnie nie 
dz ial a,alewogoleniezdolny jest do dzialania? 

Niepokojl!ca jest mysl, ze w swiecie wartosci absolutnie podstawowych 
moglby istniec nieprzezwyci~zalny konflikt, tak iz stalaby przed nami 
niezbyt krzepil!ca altematywa, 0 ktorej rowniez explicite pisal Kozielecki: 
"Odwaga bez rozwagi jest szalona. Tymczasem rozwaga pozbawiona 
odwagi paralizuje ludzkie czyny."22 Zapewne zatem potrzeba nam odwaz
nej inwencji i rozwamego namystu, by znaleic dla tego dylematu zadowa
lajl!ce rozwil!zanie. 

Na koncu chcy wspomniec 0 dylemacie, do ktorego miesza si~ zakonnik 
piszl!cy Podr(lcznik mqdrosci tego swiata, pewien XVII-wieczny klasyk 
dworskiego cynizmu i jeszcze neoklasyczny poeta z basenu Morza Srod
ziernnego. Otoz cnota roztropnosci nie tylko realizuje si~ w czasie (jak 
wszystkie "sprawy ludzkie"), ale zdaje si~ tez implikowac pewien s t 0 s u
n e k doc z a s u, ktory okaze si~ przedmiotem sporu. Powiedziano tu juz, 
ze jednym z wyrazen bliskoznacznych dla terminu "roztropnosc" jest 
"przezornosc", cecha sugerujl!ca szczeg61nl! trosk~ 0 przyszle zda
r zen i a, p r z y s z I y los, przewidywanie przyszlych zagroZen i sposob6w 
ich unikni~ia. I rzeczywiscie, w takim wlaSnie sensie pojawia si~ ta cecha 
w ksil!zeczce Jozefa Bochenskiego, ktory fonnutuje nawet przykazanie 
przezomosci: "Obaj 0 zabezpieczenie twojej przyszlosci."23 C6z, kiedy 
zgorzknialy cynik, La Rochefoucauld, nie dalby si~ zapewne przekonac 
poJskiemu dominikaninowi, twierdzl!c stanowczo, iz "nie rna pochwal, 
ktorych by nie oddawano przezomosci: jednakowoz nie zdola ona 
zabezpieczyc nas od najmniejszego wypadku."24 Nie jest zatem pewne, czy 
roztropna (bl!di przezorna) refleksja nad przyszloscil!, a nawet podj~cie 
roztropnej (przezornej) co do tej przyszlosci decyzji, naprawd~ gwarantujl! 
pozlldany bieg zdarzen i ziszczenie si~ przyszlosci w upragnionej fonnie. 
Czy nie jestdmy tu skazani na rozuroowanie probabilistyczne, 0 znikomej 
skl!dinl!d szansie potwierdzenia? W kazdym razie roztropnosc usitujl!ca 
cz~ciowo chocby przewidziec i uporzl!dkowac przyszlosc musi si~ wcil!z 
liczyc z wyzwaniami nieodgadnionego Josu. 

Ostatnil! postacil! "dyJematu roztropnoSci" (stanowil!cl! zresztl! modyfi
kacj~ dyJematu poprzedniego), ktorl! zamierzamy si~ tu zajl!c, jest syg
nalizowane juz tu i owdzie zderzenie charakterystycznego dla roztropnosci, 
choc moze nieco my1l!cego "kunktatorstwa" z zasadl! "zycia te
razniejszoscil!", wyrazonl! w slawnym wezwaniu "carpe diem!" OtM 
roztropnosc moma potraktowac - jak sl!dz~ - jako cnot~ rozpoznawania, 
wybierania i wykorzystywania wlasciwego momentu, sposobnego czasu 
(greckie kairos) . MoZe to niekiedy oznaczac zwlok~, cierpliwe oczekiwanie, 
odlozenie rekoropensaty na p6Zniej. Bochenski wyramie poleca swojemu 

ZZ Tamie, s. 170. 

2J Dz. cyt., s. 36. 

'" Dz. cyt., s. 25. 
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czytelnikowi: "OdI6i: do jutra decyzj~ w wamej sprawie."25 C6i: jednak 
zrobic, kiedy ktos Zyje jui: w innym rytmie czasu i subiektywnie nie stac go 
na zwlok~, czekanie i odkladanie rekompensaty? Jak 6w stary czlowiek 
z wiersza Kawafisa, kt6ry 

Wspomina jak niem¥Jrze 
RoztropnoSci sluchal 
JUedy mu ta oszustka szeptala do ucha: 
Poczekaj jeszcze do jutra - czasu masz niemalo. 
Pragnienie odepchni"te, radosci zniszczone 
poswi"cone rozkosze, lata utracone 
szydzll·teraz okrutnie z przezornosci marnej.2~ 

Dylemat roztropnosci bywa dramatem czlowieka. Sapienti sat. 

Jan Kielbasa 

JAN KIELBASA, ur. 1959, pracuje w Instytucie Filozofii VJ, publikowal m.in. 
w"Znaku" . 

ZAP O WIE DZI SI W ZN AK 

Leszek Kolakowski 

BOG NIC NIE JEST NAM WINIEN 
Hum. Ireneusz Kania 

Au tor, biorllc za punkt wyjscia dzieje slynnej kontrowersji jansenistow 
z jezuitami w XVI i XVII wieku, przedstawia reiigijnoSc Blaise Pascala. 
DuchoWll sylwetk" Pascal a Kolakowski ukazuje w kontekscie zasadniczego 
dla tamtej epoki sporu 0 Lask", predestynacj" oraz wo1nll wol" czlowieka. 
Vwai:ny Czytelnik ksillzki latwo zauwa:i:y, iz przedstawione w niej pro
blemy, pozomie odlegle i abstrakcyjne, majll niejedno - cz~sto niepokojllce 
- odniesienie do obecnej sytuacji chrzeScijanstwa i Kosciola, oraz ze spor 
wokol nich nigdy W istocie si" nie konczy . 

ZAM6WIENIA: SIW ZNAK, ul. Kosciuszki 37, 30-105 Krakow 

" Dz. eyt., s. 33. 

l<I Konstandinos Kawalis, Slary czlowiek, (w:) Wiersze zebrane, Warszawa-Krak6w 1992, 
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ALASDAIR MacINTYRE 

NATURA eNOT 


Mamy co najmniej trzy bardzo odmienne koncepcje enoty: enota jako 
cecha umoiliwiaj~ca jednostce wypeinienie jej roli spolecznej (Homer), 
enota jako cecha umozliwiaj~ca jednostce d~zenie do osi~gania typowo 
ludzkiego telos, naturalnego czy nadnaturalnego (Arystoteles, Nowy 
Testament i sw. Tomasz), oraz enota jako cecha uZyteczna w osi~ganiu 
sukcesu na zierni i w niebie (Franklin). Czy mozemy uznae te trzy roine, 
rywa1izuj~ce teorie enoty za jedn~ i t\! sam~? Czy tez moze s~ one trzema 
roznymi teoriami trzech ro:i:nych rzeczy? Bye moze struktury moraine 
w archaicznej Grecji , w Grecji z czwartego wieku oraz w osiemnastowiecz
nej Pensylwanii byly tak odmienne, Ze teorie te powinnismy traktowae jako 
konkretyzacje zupeblle odrniennych poj¢, ktorych roZnice pocz~tkowo 
skrywaj~ si\! przed nami wskutek przypadku historycznie odzie
dziczonego j\!zyka, zwodz~cego nas slownikowym podobienstwem na 
diu go potem, gdy poj\!ciowa tozsamose i podobienstwo zanikly? Nasze 
pytanie powraca wiyc ze zdwojon~ sil~ . 

Poswi~lem nieco miejsca argumentowi, ze roznice i niezgodnosci 
pomi¢zy roinymi teoriami nasuwaj~ przypuszczenie, ii: nie rna jednej 
podstawowej, zasadniczej koncepcji cnot, ktora wymagalaby powszechnej 
akceptacji. Powinienem takie wskazae, Ze tak wlasnie glosi karoa z tych 
pi~u naszkicowanych tu teorii moralnych. Wlasnie ta cecha owych teorii 
sprawia, Ze maj~ one oie tylko socjologiczne czy historyczne znaczenie; 
karoa z tych teorii domaga si\! dla siebie teoretycznej i instytucjonalnej 
hegemonii. Dla Odyseusza cyklopi s~ pot\!pieni, bowiem nie uprawiaj~ 
zierni , nie maj~ agory i themis, prawa. Dla Arystotelesa barbarzyncy s~ 
pot\!pieni, bo nie maj~ polis i z tego powodu nie mog~ prowadzie 
dzialalnosci politycznej. Dla nowotestamentowych chrzeScijan nie rna 
zbawienia poza KoSciolem apostolskim. Wiemy takie, ze Franklin uzna
wal, ii: enoty s~ lepiej kultywowane w Filadelfii niz w Pary:i:u, oraz ze dla 
Jane Austen kamieniem probierczym enoty jest okrcilony rodzaj zwi~zku 
mali:enskiego.awistocie okreslony typ oficera marynarki wojennej (to 
znaczy okreSlony typ ang ie l s ki e g o oficera marynarki wojennej). 
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Nasze pytanie moma teraz postawie wprost: czy potraflmy sposrod 
tych rywalizuj!!cych i odmiennych twierdzen wydobye jakid wspolne im 
centralne poj~e enot, na temat ktorego moglibysmy zbudowae bardziej 
przekonuj!!c!! teori~ niz te dotychczasowe? B~y argumentowal, ze rzeczy
wiscie moi:emy odkryc takie fundamentalne poj~cie i i:e pojycie to nadaje 
jednosc konceptualn!! tradycji, ktor!! naszkicowalem. 

Iedn!! z cech pojycia enoty, ktore wylania siy dosyc wyrainie z dotych
czasowych rozwai:an, jest to, ze warunkiem jego stosowalnosci jest 
akceptacja okrdlonych teorii dotycz!!cych pewnych cech zycia spolecznego 
i moralnego, za pomoq ktorych rna ona bye zdeflniowana i wyjasniana. 
Zatem w Homerowej teorii pojycie cnoty jest wtorne wobec pojycia roli 
spolecznej. U Arystotelesa jest one wtorne wobec pojycia uzytecznosci . Co 
w teorii, ktor!! zamierzam przedstawie, stanowi zaplecze umozliwiajltce 
zrozumienie pojycia enot? Wlasnie w procesie odpowiedzi na to pytanie 
staje siy jasny charakter owego zlozonego, historycznie uksztaltowanego, 
wielopoziomowego pojycia enot. Istniej!! bowiem co najmniej trzy stadia 
w rozwoju logicznym poj~cia, ktore nalezy po kolei zidentyfikowae, zas 
kame z tych stadiow rna wlasne zaplecze intelektualne. Stadium pierwsze 
wymaga teorii praktyki, drugie zaklada to, co wczdniej okrd lilem jako 
narracyjny porz!!dek indywidualnego zycia ludzkiego, trzecie zas zaklada 
teoriy tradycji moralnej znacznie pelniej sz!! niz ta, ktor!! zdolalem przed
stawic. Kame stadium poiniejsze zaklada stadium wczesniej sze, ale nie 
odwrotnie. Kame stadium wczesniejsze ulega modyflkacji i reinterpretacji 
w swietle stadium pozniejszego, ale taki:e stanowi jego istotny skladnik. 
Postyp w rozwoju poj~cia jest scisle zwiltzany z historilt tradycji, kt6rej 
rdzen stanowi, ale nie daje prostej interpretacji tej historii. 

W Homerowej teorii en6t - oraz w spoleczenstwach heroicznych 
w og61nosci - przestrzeganie cnot zdradza cechy, ktore Slt niezb¢ne dla 
podtrzymania roli spolecznej i dla demonstrowania doskonalosci w pewnej 
dobrze okrdlonej dziedzinie praktyki spolecznej: wyromiae si~, bye 
najlepszym, znaczy bye najlepszym w walce albo w zawodach, tak jak 
Achilles; w prowadzeniu domu, jak Penelopa; w sluzeniu rad!! w zgroma
dzeniu, jak Nestor; w snuciu opowidci, jak sam Homer. Gdy Arystoteles 
mowi 0 doskonalosci w ludzkim post yp owaniu , czasami, choe nie zawsze, 
odnosi siy do pewnego, dobrze zdeflniowanego typu praktyki ludzkiej, gry 
na flecie, wojny czy geometrii. Chcy tu bronie przekonania, ze idea 
okrdlonego rodzaju praktyki stanowi!!cej tio, na ktorym uwidaczniajlt siy 
enoty i za pomoc4 ktorego mog~ uzyskae wst~pnlt , nawet jezeli niepelnll 
defmicjy, jest podstawow!! ide!! dla calego przedsi~wziycia identyfikacji 
podstawowego pojycia cnot. Spieszy jednak dodae dwa caveat. 

Po pierwsze, chcialbym zastrzec, iz moje rozumowanie wcale nie 
implikuje, ze cnoty s!! przestrzegane i kultywowane t y I k 0 w ramach 
okreslonych praktyk (w moim sensie tego slowa). Po drugie, chcialbym 
ostrzec, ze poslugujy siy slowem "praktyka" w specjalnie zdefiniowany 
sposob, ktory nie calkiem zgadza siy z obeenym potocznym uzyciem tego 
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terminu, w tym taki:e z moim poprzednim uzyciem. Co wi¥C rozumiem 
przez "praktyky"? 

Przez "praktyky" rozumiem wszelkOl spojnOl i zlozonOl formy spolecznie 
ustanowionej, kooperatywnej dzialalnosci ludzkiej, poprzez ktorOl dobra 
wewnytrzne wobec tej dzialalnosci SOl realizowane w procesie d<li:enia do 
uzyskania tych standardow doskonalosci, ktore SOl wlasciwe i ktore po 
cZySci defmiuj'l ty formy dzialalnosci, i majOl taki rezultat, Ze ludzka 
zdolnosc do osi'lgania doskonalosci oraz ludzkie pojycie celow i dobr 
ulegajOl systematycznemu poszerzeniu. Tic-tac-toe l nie jest praktykOl w tym 
sensie, nie jest niOl tez umiejytne riucanie pilkOl, ale praktykOl w tym sensie 
b¢zie gra w futbol i w szachy. Ukladanie cegiel nie jest praktyk'l, ale jest 
niOl architektura. Sadzenie rzepy nie jest praktykOl, ale jest niOl uprawianie 
ziemi, jak rowniez dociekania fizyczne, chemiczne i biologiczne czy praca 
historyka, podobnie jak malowanie i muzyka. W swiecie staroZytnym 
i sredniowiecznym tworzenie i kierowanie ludzkimi wspolnotami, domo
stwem, miastami, narodami - uznaje si y powszechnie za praktyky w zdefi
niowanym przeze mnie sensie. Zatem zakres praktyk jest szeroki; SOl to 
sztuki, nauki, gry, polityka w sensie Arystotelesowskim, kreowanie i pro
wadzenie ;i;ycia publicznego - wszystkie te aktywnosci podpadajOl pod to 
pojycie. Ale zagadnienie scislego zakresu praktyk nie jest na tym etapie 
istotne. Pozwoly sobie teraz wyjaSnic podstawowe cechy mojej definicji, 
wychodzOlc od poj¢a dobr charakterystycznych dla danej praktyki. 

Rozwazmy przyklad bardzo inteligentnego, siedmioletniego dziecka, 
ktore chcemy nauczyc grac w szachy, chociaz dziecko nie rna na to 
specjalnej ochoty. Dziecko rna jednak duz'l ochoty na cukierki i niewiele 
okazji do ich zdobycia. Mowiy mu zatem, ze jezeli zagra ze rnn'l w szachy 
raz w tygodniu, dam mu cukierkow za cale 50 centow. Mowiy mu takze, Ze 
zawsze bydy gral w taki sposob, ze bydzie mu bardzo trudno wygrac ze 
mn'l, jezeli w ogole bydzie to moZliwe. Ale jezeli one wygra przeciwko 
runie, dostanie cukierkow za dodatkowe 50 centow. Tak umotywowane 
dziecko podejmuje gry i gra, aby wygrac. ZauwaZmY jednak, Ze jak dlugo 
cukierki stanowi'l dla dziecka giowny powod do gry w szachy, rna one 
wszelkie powody po temu, aby oszukiwac w grze, jak i wszelkie powody, 
aby nie oszukiwac, przy zalozeniu, ze moze postypowac w dowolny, ale 
przynoszOlcy oczekiwany rezultat sposob. Mozemy jednak miec tez nadzie
jy, Ze nadejdzie moment, gdy wsrod tych dobr rozpozna dobra wlasciwe dla 
gry w szachy, ze znajdzie te dobra w osiOlganiu pewnych, wielce szczegol
nych umiejytnosci praktycznych, w wyobraini strategicznej i woli walki, 
zyskujOlc nowy zbior racji i powodow nie tylko do tego, aby wygrywac 
w okrdlonej sytuacji, ale do staran, aby wykazac siy w tej grze w sposob 
wymagany przez jej reguly. Gdy natomiast dziecko oszukuje, porazky 
ponoszy nie tylko ja, ale one sarno. IstniejOl zatem dwa rodzaje dobr 

Odpowioonik gry w k61ko i icrZYZyk (priyp. tlum.). I 
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moZliwych do uzyskania dzi~ki grze w szachy. Z jednej strony, s~ to te 
dobra, kt6re z gr~ w szachy oraz z innymi praktykami s~ zwi~zane 
zewn~trznie i kontyngentnie tylko , przez przypadkowy zwi~ek wynikaj~cy 
z okolicznosci spolecznyqh - w zmyslonym przypadku dziecka s~ to 
cukierki, w przypadku ludzi doroslych taki:e dobra takie jak prestiz, status 
i pieni~dze. Zawsze istniej~ altematywne sposoby uzyskiwania takich d6br, 
a ich osi~ganie nigdy nie jest rezultatem bior~cym si~ z samego zaan
gazowania w okreSlony rodzaj praktyki. Z drugiej strony, s~ dobra 
wewn~trzne wobec praktyki szachow, kt6rych nie mozna uzyskae inaczej 
jak tylko poprzez gr~ w szachy lub gr~ podobn~ do niej . Dobra te 
nazywamy wewn~trznymi z dw6ch powodow: po pierwsze dlatego , ze 
mozemy je zdefiniowae wyl~cinie za pomoc~ pojlte szach owych lub pojlte 
wywodz~cych si~ z gry podobnej tego okreslonego rodzaju oraz za pomoc~ 
przyklad6w z takich gier (inaczej bowiem ubostwo naszego j~zyka zmusza 
nas do mowienia 0 nich za pomoq chwytow w rodzaj u uzytego przeze 
mnie powyzej zwrotu "pewnych wie1ce szczegolnych d6br"), a po drugie 
dlatego, ze moma je zidentyfikowae i rozpoznae poprzez uczestnictwo 
w danych praktykach. Ci, kt6rzy nie maj~ odpowiedniego doswiadczenia, 
s~ z tej racji niekompetentni jako s~dziowie dobr wewnlttrznych. 

Jest tak z pewnosci~ we wszystkich przypadkach znaczniejszych 
praktyk; rozwazmy na przyldad - choeby tylko pokr6tce i nie calkiem 
adekwatnie - praktyk~ malowania portretow, jaka powstala i rozwinltla silt 
na zachodzie Europy w okresie od p oznego sredniowiecza do osiemnastego 
wieku. Umiejlttny malarz portrecista byl w stanie uzyskae wiele d6br, ktore 
byly we wlaSnie zdefiniowanym sensie zewnlttrzne wobec praktyki por
tretowania - slawlt, bogactwo, status spoleczny, a nawet od czasu do czasu 
odrobinlt wladzy i wplywu na dworze. D6br tych jedn ak nie nalezy mylie 
z dobrami, kt6re s~ wewnlttrzne wobec tej praktyki . Dobra wewnlttrzne to 
te, kt6re s~ wynikiem roznych pr6b wykazania prawdziwosci stwierdzenia 
Wittgensteina, ze "Ludzkie cialo jest najlepszym obrazem ludzkiej duszy" 
(Dociekania JilozoJiczne, 178e), za pomoc~ uczenia nas, jak "patrzee na 
obraz na naszej scianie jako na sam przedmiot (\udzie, kraj obraz i tak 
dalej) tam namalowany" (20Se) w zupelnie nowy sp os6b. W takiej postaci 
ta Wittgensteinowska teza jest myl~ca, poniewaz ignoruje prawdziwose 
tezy George'a Orwell a, Ze "po piltCdziesi~tce kazdy czlowiek rna twarz 
tak~, na jak~ zasluzyl". Malarze, od Giotta do Rembrandta, nauczyli silt 
wykazywae, w jaki sposob twarz w dowolnym wieku moZe bye przed
stawiona jako twarz, na ktor~ portretowana osoba zasluguje. 

W malarstwie sredniowiecznym portretuj~cym swilttych twarz swilttego 
byla pierwotnie ikon~; zagadnienie podobienstwa pomi¢zy namalowan~ 
twarz~ Chrystusa lub sw. Piotra oraz twarz~, jak~ Jezus czy Piotr 
rzeczywiscie mial w pewnym okresie, nawet nie ·powstawalo. Antytez~ tej 
ikonografti byl wzglltdny naturalizm niekt6rych obrazow flamandzkich 
i niemieckich z XIV wieku. Ciltzkie powieki, ufryzowane wlosy, zmarszczki 
wok61 ust, w niezaprzeczalny sposob reprezentujl! pewn~ okreSlon~ 
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kobiet~, istniej'l:CC! rzeczywiscie lub zmyslon'l:. Podobienstwo uzurpowalo 
sobie prawo do zwi'l:zku ikonicznego. Ale wraz z Rembrandtem nadchodzi 
cos w rodzaju syntezy: naturalistyczny portret uwaza si~ teraz za ikon~, ale 
ikon~ nowego, dotychczas nie znanego typu. Podobnie w bardzo odmien
nej sekwencji twarzy mitycznych na niektorych obrazach francuskich 
z XVII wieku; twarze w XVIII wieku staj'l: si~ twarzami arystokratycznymi. 
W kai:dej z tych sekwencji uzyskiwane S'l: co najmniej dwa rodzaje dobr 
wewn~trznych wobec praktyki malowania ludzkich twarzy i cia!. 

Przede wszystkim istnieje doskonalosc wytworow, doskonalosc w sztu
ee malarzy oraz doskonalosc samego portretu. T~ doskonalosc [excellence] 
- co sugeruje sam czasownik "przewyzszac" [excel] - nalei:y pojmowac 
historycznie. Sekwencje rozwoju znajduj'l: swoj sens i eel w post~pie ku 
romorodnosci typow i sposobow rea1izacji doskonalosci oraz wykraczania 
poza nie. Istniej'l: sekwencje rozwoju jak i upadku, postyp zas rzadko rna 
charakter liniowy. Ale przez uczestnictwo w probach podtrzymywania 
post~pu i gotowosci do tworczej reakcji na problemy moma znaleic ow 
drugi rodzaj dobr wewn~trznych wobec praktyki malowania portretow. To 
co artysta odkrywa w d'l:zeniu do doskonaloSci w malowaniu portretow 
- dotyczy t,) malowania portretow tak sarno, jak i praktyki sztuk pi~knych 
w ogole - jest dobrem przysluguj'l:cym okreslonego rodzaju i:yciu . Zycie 
takie nie musi stanowic calosci i:ycia dla kogos, kto byl malarzem przez 
bardzo dlugi okres, lub przynajmniej przez jakis czas, jak Gauguin, 
oddawal si~ tej sztuee kosztem niemal wszystkiego innego. Ale wlasnie 
przezywanie wi~kszej lub mniejszej cz~sci swojego i:ycia ja k o ( z yc ia) 
m a I a r z a stanowi drugi rodzaj dobr wewnytrznych wobec malarstwa. 
Oeena tych dobr wymaga tego rodzaju kompetencji, ktor'l: dysponuje 
malarz albo letos, leto chee opanowac w systematyczny sposob sztuk~\ jak'l: 
malarz portrecista moze przekazac. 

KaZda praktyka obejmuje wzoree doskonalosci i posluszenstwa za
sadom, jak rowniez wzoree osi'l:gania dobr. Wkroczyc do danej praktyki 
oznacza uznac autorytet tych wzorcow oraz to, ie niedoskonalosc moich 
staran b~dzie oS'l:dzana wedlug tych wzorcow. Oznacza to podporz'l:d
kowanie wlasnych postaw, wyborow, preferencji i upodoban wzorcom, 
ktore tymczasowo i tylko do pewnego stopnia definiuj'l: praktyk~. Jak 
wspomnialem , praktyki maj'l: oczywiscie histori~, wszystkie gry, nauki 
i sztuki maj'l: histori~. Zatem same wzorce nie s'l: zabezpieczone przed 
krytyk'l:, niemniej jednak nie mozemy zostac wtajemniczeni w praktyk~, nie 
akeeptuj'l:c autorytetu najlepszych wzorcow dotychczas osi'l:gni~tych. Jezeli 
zaczynaj'l:c sluchac muzyki nie przyjmuj~ do wiadomosci swojej wlasnej 
nieumiej~tnosci wydawania poprawnego oS'l:du, nigdy nie nauc~ si~ 
sluchac, coz dopiero mowic 0 docenieniu ostatnich kwartetow Bartoka. 
Jeieli zaczynaj 'l:c grac w baseball nie chcy si~ zgodzic na to, ie inni wiedz'l: 
lepiej ode mnie, kiedy rzucac szybk'l: pitk~, a kiedy rue, nigdy nie nauc~ si~ 
tego, co znaczy dobre rzucanie pilki , coz dopiero mowic 0 dobrym 
rzucaniu pitki. W dziedzirue praktyk, autorytet dobr i wzorc6w funkc
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jonuje w taki spos6b, aby wykluczye wszystkie subiektywistyczne i emo
tywistyczne analizy s'l,d6w. De gustibus est disputandum. 

Teraz umiemy juz dostrzec wielk'l, r6znicy pomi~dzy dobrami wewn~
trznymi i zewn~trznymi. Cech 'l, d6br zewn~trznych jest to, ze gdy zostan'l, 
uzyskane, zawsze pozostaj'l, wlasnosci'l, jakiejs jednostki. Ich cech'l, jest 
takze to, Ze im ktos wi~j ich posiada, tym mniej ich pozostaje dla innych. 
W niekt6rych przypad kach dzieje si~ tak zawsze, jak na przyklad 
w przypadku wladzy czy slawy, a na przyklad w przypadku pieni¢zy 
dzieje si~ tak tylko czasami, choeby z powodu przypadkowych okoliczno
sci. Dobra zewn~trzne S'l, zatem przedmiotami rywalizacji, w kt6rej musz'l, 
bye zar6wno zwyci~zcy, jak i przegrani . D obra wewn~trzne istotnie S'l, 
wynikiem d'l,zenia do wyr6znienia si~, bycia najlepszym, ale charakteryzuj'l, 
si~ tym, Ze ich osi'l,gni~ie jest dobrem dla calej wsp6lnoty bior'l,cej udzial 
w tej praktyce. Gdy wi~c Turner przeobrazil krajobraz morski w malarst
wo czy gdy W. G . Grace rozwin'l,l technik~ odbijania pilki w krykiecie 
w zupelnie nowy spos6b, ich osi'l,gni~cia wzbogacily wsp6lnoty, do kt6rych 
nalcieli. 

C6Z jednak rna to wsp61nego z poj~ciem cn6t? Okazuje si~ , ze teraz 
mOZemy sformulowae pierwsz'l" chociaz tylko cz~sciow'l, i wst~pn'l, defmicj~ 
cnoty. Cnota jest n abyt 'l, lu d zk 'l, cech'l" kt6rej przestrze
ganie i posiadani e u m oz l iwia nam osi'l,ganie d6br we
wn~trznych wobec prakty k , cech'l" kt6rej brak skutecz
nie uniemozliwia nam osi'l,ganie tych d6br. P6iniej defmicja 
ta zostanie wzmocniona i uzupelniona, ale nawetjako wst~pne przyblizenie 
rzuca dostatecznie duzo swiatla na kwesti~ miejsca cn6t w zyciu ludzkim. 
Nie jest bowiem trudno wykazae dla calego zakresu podstawowych cnot, 
ze bez nich dobra wewn~trzne wobec okrdlonych prak tyk bylyby nam 
niedostwne. Ich niedostwnosetma jednak szczeg6lny charakter. 

Wlasnosci'l, poj~ia praktyki w zarysowanym przeze mnie sensie - a jest 
one nam juz znane z naszego rzeczywistego Zycia, czy jesteSmy malarzami, 
fizykami , pilkarzami czy po pro stu tylko milosnikami dobrego malarstwa, 
pierwszorZ¢nych eksperyment6w fizycznych czy znakomitych zagrywek 
pilkarskich - jest to, ze dobra z ni'l, zwi'l,zane moma zdobye wyl'l,cznie 
drog'l, podporz'l,dkowywania siebie samych danej praktyce poprzez okreS
lony stosunek do innych uczestnik6w tej praktyki. Mozemy uczye si~ 
rozpoznawae, co si~ komu naleZy; musimy bye stale gotowi na wszelkie 
niezb¢ne ryzyko, jakiego praktyka moze od nas wymagac; musimy taki:e 
uwazrue sluchac tego , co si~ do nas m6wi 0 naszych niedoskonalosciach 
i rea gowac z t'l, sam'l, uwag'l, na fakty . Innymi slowy musimy akceptowac 
cnoty sprawiedliwosci, m~stwa i uczciwosci jako konieczne skladniki 
kaZdej praktyki wraz z dobrami wewn~trznymi i wzorcami doskonalosci. 
Nie akceptuj'l,c ich, dajemy do zrozumienia, ze jesteSmy gotowi posuwac si~ 
do oszustwa jak dziecko z mojego przykladu, kt6re bylo sklonne do 
oszukiwania w pocz'l,tkach swej gry w szachy. Fakt ten zas sprawia, ze 
niedost~ne S'l, dla nas wzorce doskonalosci i dobra wewn~trzne wobec 
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danej praktyki i sarna praktyka przestaje miee sens, sruZ'l,C jako srodek 
uzyskiwania dobr zewnlttrznych. 

TeZlt tit moma wyrazie takze winny sposob. Kazda praktyka wymaga 
pewnego rodzaju zwi'l,Zku zachodz:j,Cego pomi¢zy uczestnicz'l,cymi w niej 
lummi. Cnoty S'l, dobrami, za pomoC'l, ktorych, czy si~ nam podoba czy nie, 
defmiujemy nasz stosunek do tych innych ludzi, z ktorymi l'l,cz'l, nas cele 
i wzorce ksztaituj'l,ce dan'l, praktyk~. Rozwaimy, w jaki sposob dochodzi do 
odwolania si~ do cnot w okrdlonych rodzajach zwi'l,Zkow mi¢zyludzkich. 

A, B, C i D S'l, przyjaciobni w sensie przyjazni, ktory Arystoteles uwaza 
za najwamiejszy: l'l,czy ich wspolne d'l,zenie do pewnych dobr. W moim 
ujftCiu l'l,czy ich uczestnictwo w jednej praktyce. D umiera w niejasnych 
okolicznosciach. A odkrywa przyczynlt smierci D i mowi 0 swym odkryciu 
B, ale oklarnuje co do tej przyczyny C. C wykrywa klarnstwo. Teraz A nie 
moze juz twierdzie, ze znajduje silt w takim samym stosunku przyjaini 
wobec B i C. Mowienie prawdy jednemu i oklarnywanie drugiego jest 
podstawow'l, rozniq w stosunkach miltdzy nim a nimi. Oczywiscie A moZe 
wyjasnie tit rozniClt na rozne sposoby; bye moze chcial oszcZ¢zie C bolu 
albo po prostu chcial go oszukae. Ale w rezultacie klamstwa tego rodzaju 
romica we wzajemnych zwi'l,zkach mi¢zy nimi juz zaistniala. Jch wzajem
na bliskose w d'l,zeniu do wspolnych celow zostala zakwestionowana. 

Tak sarno jak za pomoc'l, wzorcow prawdomownosci i zaufania - 0 ile 
1'I,CZ'I, nas z nimi tego rodzaju wzorce i cele wlasciwe dla danej praktyki 
- definiujemy nasz zwi'l,zek z innymi ludZmi (bez wzglltdu na to, czy to 
sobie uswiadamiamy czy nie), tak tez definiujemy je za pomoq wzorcow 
sprawiedliwosci i mltstwa. lezeli A bltd'l,cy profesorem daje B i C za ich 
prace pisemne oceny, na ktore zasluguj'l" ale praClt D ocenia w sposob inny, 
na przyklad dlatego, Ze bardzo lubi niebieskie oczy D, alba dlatego, ze nie 
cierpi rupieru we wlosach D, to zdefiniowal on swoj stosunek wobec 
D inaczej niz stosunek do pozostalych czlonkow grupy studenckiej, czy 
tego chce czy nie. Sprawiedliwose wymaga, abysmy traktowali innych 
odpowiednio do ich zaslug lub zalet, wedrug jednolitych i bezosobowych 
wzorcow; odejscie od tych wzorcow sprawiedliwosci w pewnych szczegol
nych przypadkach defmiuje nasz stosunek do danej osoby jako wyj'l,tkowy 
lub jakos silt wyromiaj'l,cy. 

Przypadek mltstwa jest nieco odmienny. Mltstwo uznajemy za cnotlt, 
poniewaz troska i zainteresowanie dla innych ludzi, wspolnot i racji, tak 
wame dla praktyk, wymagaj'l, takiej cnoty. 1ezeli ktos mowi, Ze troszczy silt 
o kogos, 0 jak'l,s wspolnotlt lub 0 jak'l,s sprawlt, ze mu na nich zalezy, ale 
nie rna ochoty ryzykowae cierpienia lub niebezpieczenstwa dla tej osoby, 
wspolnoty czy sprawy, stawia pod znakiem zapytania prawdziwosc swej 
troski czy zainteresowania. Odwaga, zdolnose do podejmowania ryzyka 
lub stawiania czola niebezpieczenstwu, odgrywa wazk'l, rollt w Zyciu 
ludzkim ze wzglltdu na ten wlasnie zwi'l,zek z trosk'l, i zainteresowaniem. 
Nie znaczy to, Ze czlowiek nie moze autentycznie troszczye silt 0 cos lub 
kogos i bye zarazem tchorzem. Oznacza to, Ze czlowiek, ktory rzeczywiscie 
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troszczy si~ 0 COS, ale nie umie ponosie ryzyka, znosie krzywdy czy stawic 
czola niebezpieczenstwu, musi sam siebie zdefiniowae we wlasnych oczach 
i wobec innych jako tchorz. 

Uznaj~ zatem, ie z punktu widzenia tego rodzaju zwi~zkow, bez 
ktorych praktyki nie mog~ przetrwae, cnoty takie jak prawdomownosc, 
sprawiedliwose i odwaga - a moie i inne - s~ autentycznymi doskonalos
ciami, s~ cnotami, w swietle ktorych musimy pojmowac siebie i innych, bez 
wzgl¢u na nasz prywatny punkt widzenia lub kodeks moralny naszego 
spoleczenstwa. Bowiem zrozumienie, ze nie mozemy unikn~c defrnicji 
naszego stosunku za pomoc~ takich dobr, jest w calkowitej zgodzie 
z uznaniem, ze r6Zne spoleczenstwa maj~ i mialy odmienne wzorce 
prawdomownosci, sprawiedliwosci i odwagi. Ksi~za luteranscy wychowy
wali swoje dzieci w przekonaniu, ze prawd~ nalezy mowic zawsze kazdemu 
w kazdej sytuacji, bez wzgl¢u na okolicznosci i konsekwencje. Kant 
nalezal do grona tych dzieci. Rodzice przestrzegaj~cy tradycji Bantu 
wychowuj~ swe dzieci wedlug zasady, ze nie nalezy mowie prawdy 
nieznajomym, poniewaz wierz~, ie moze to je narazic na niebezpieczenst
wo. W naszej kulturze wielu z nas zostalo wychowanych wedlug zasady, 
aby nie mowie prawdy naszym starszym ciotkom, ktore dopytuj~ si~ 0 nasz 
pogl~d na temat ich nowych kapeluszy. Kazdy z tych kodeksow jest 
wyrazem akceptacji cnoty prawdomownosci. Podobnie rzecz si~ rna 
z odmiennymi kodeksami sprawiedliwosci i m~stwa. 

Praktyki mog~ zatem rozkwitae w spoleczenstwach 0 bardzo odmien
nych kodeksach moralnych; jednak nie mog~ one rozkwitae w spoleczenst
wach, w ktorych cnoty nie s~ respektowane, chociaz rozwijae si~ w nich 
mog~ instytucje i umiej~tnosci techniczne sluz~ce okrdlonym wspoJnym 
celom. (Nieco poniiej poswi~am troch~ wi~cej miejsca przeciwienstwu 
mi~dzy instytucjami i umiej~tnosciami technicznymi, nakierowanymi na 
zdobywanie okrdlonych wspoJnych celow, oraz, z drugiej strony, prak
tykami.) Bowiem swego rodzaju wspolpraca, uznanie autorytetu i osi~g
ni~cia, poszanowanie dla pewnych wzorcow czy dla podejmowania ryzyka, 
ktore s~ cechami okrdlonych praktyk, wymaga sprawiedliwosci w os~za
niu siebie i innych (sprawiedliwosci, ktorej zabraklo w moim powyzszym 
przykladzie 0 profesorze), bezwzgl~dnej prawdomownosci, bez ktorej nie 
rna sprawiedliwosci (prawdom ownosci, ktorej zabraklo w moim przy
kladzie 0 A, B, C i D) oraz gotowosci do ufnosci w os~dy tych, ktorych 
osi~gni~cia w danej praktyce daj~ im prawo do os~dzania, co zaklada 
sprawiedliwose i prawdomownose w tych os~dach, a od czasu do czasu 
podejmowanie ryzyka zagrazaj~cego danej osobie czy nawet jej osi~g
ni~iom. Wca1e nie twierd~, ze wielcy skrzypkowie nie mog~ bye podli, 
a wielcy mistrzowie szachowi maloduszni. Ale ludzie podli i maloduszni 
z koniecznosci polegaj~ na cnotach innych, gdy idzie 0 praktyk~, w ktor~ 
wkraczaj~, aby si~ rozwijac, oraz odmawiaj~ sobie samym doswiadczenia, 
jakim jest osi~ganie dobr wewn~trznych, ktore mog~ przynosie satysfakcj~ 
nawet nie bardzo dobrym szachistom i skrzypkom. 
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Aby jeszcze dokladniej okreSlic miejsce en6t w ramach praktyk, naleiy 
wyjasnic natur~ praktyk, wskazuj~c na dwie istotne opozycje. Mam 
nadziej~, ie z dotychczasowych rozwaian dostatecznie jasno wynika, ie 
praktyka w defrniowanym tutaj sensie nigdy nie jest zbiorem wyl~cznie 
umiej~tnoSci technicznych, nawet gdy rna pewien konkretny cel i nawet 
wtedy, gdy poslugiwaniu si~ tymi umiej~tnosciami moma przypisac pewn~ 
wartosc lub radowac si~ nimi samymi. Praktyk~ wyr6mia spos6b, w jaki 
koncepcje pewnych d6br i cel6w, kt6rym umiej~tnosci techniczne maj~ 
sluiyc, ulegaj~ transformacji i wzbogaceniu za pomoc~ urz~dzen roz
szerzaj~cych ludzkie wladze oraz dzi~ki trosce 0 dobra wewn~trzne, kt6re 
s~ cechami definicyjnymi kaidej poszczeg6lnej praktyki lub rodzaj6w 
praktyk. Praktyki nigdy nie maj~ celu lub cel6w przyj~tych raz na zawsze 
- takiego celu nie rna ani malowanie, ani fizyka - bowiem same te cele 
ulegaj~ przeksztalceniu w historii danej dzialalnosci. Dlatego tei okazuje 
si~, ie nie jest cech~ przypadkow~, ii kaida praktyka rna swoj~ histori~, 
kt6ra jest czyms wi~cej i czyms innym nii tylko histori~ doskonalenia 
okreslonych umiej~tnosci technicznych. Dla poj~a en6t ten historyczny 
wymiar rna podstawowe znaczenie. 

Aby wkroczyc w struktur~ praktyki, naleiy stac si~ stron~ w stosunku 
wobec obeenych jej uczestnik6w, ale r6wniei wobec jej uczestnik6w 
poprzednich, zwlaszcza tych, kt6rych osi~gni~ia rozszerzyly zasi~g prak
tyki do jej obeenego stanu. Zatem staj~ wobec osi~gni~cia, a tym samym 
a fortiori wobec autorytetu tradycji, i st~d pobieram swoje nauki. 
Warunkiem koniecznym tego procesu uczenia si~ z przeszlosci i stosunku 
z przeszlosci~, kt6rego praktyka jest ucieldnieniem, s~ enoty sprawiedliwo
sci, m~stwa i prawdom6wnosci w dokladnie taki sam spos6b i dokladnie 
z tych samych powod6w, dla kt6rych znajduj~ si~ one w obeenym 
iyciodajnym stosunku wobec tych praktyk. 

Praktyki moma oczywiScie przeciwstawiac nie tylko zestawom umiej~t
nosci praktycznych. Nie wolno ich mylic takie z instytucjami. Szachy, 
fizyka, medycyna s~ praktykami, natomiast kluby szachowe, laboratoria, 
uniwersytety i szpitale s~ instytucjami. Instytucje zajmuj~ si~ z konieczno
sci tym, co nazwalem dobrami zewn~trznymi. Zajmuj~ si~ one zdobywa
niem pieni~zy i innych d6br materialnych; s~ one uhierarchizowane 
wedlug wladzy i statusu i dokonuj~ dystrybucji pieni~zy, wladzy i statusu 
jako nagr6d. Nie mog~ post~powac inaczej, jeieli chc~ utrzymac swoje 
istnienie oraz istnienie praktyk, kt6rych s~ nosicielami. Zadna praktyka nie 
przetrwa zbyt dlugo bez podtrzymuj~cej j~ instytucji. W istocie stosunek 
pomi~zy praktykami i instytucjami jest dlatego tak intymny - a tym 
samym podobny charakter posiada zwi~zek pomi¢zy dobrami zewn~trz
nymi i wewn~trznymi wobec danej praktyki - ie instytucje i praktyki 
stanowi~ jeden porz~dek przyczynowy, w kt6rym idealy i kreatywnosc 
praktyki zawsze s~ podatne na zaborcze wplywy instytucji , a kooperatyw
na troska 0 wsp6lne dobra jest podatna na rywalizacj~ z ich strony. 
Oczywista w tym kontekscie jest zasadnicza funkcja en6t. Bez nich, bez 
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sprawiedliwosci, m~stwa i prawdomownosci, praktyki nie opadyby si~ 
korupcyjnemu wplywowi instytucji . 

Jezeli jednak instytucje rzeczywiscie maj4 taki korupcyjny wplyw, to 
sarno tworzenie i utrzymanie form ludzkich wspolnot - a wi~c instytucji 
- rna wszelkie cechy praktyki, ktora stoi w szczegolnie bliskim zwi4zku 
z przestrzeganiem wymogow enot na dwa wazkie sposoby. Sarno prze
strzeganie enot wymaga wysoce okreSlonego stosunku do kwestii spolecz
nych i politycznych; uczymy si~ bowiem przestrzegae cnot zawsze w ok reS
lonej wspolnocie wraz z jej okreslonymi instytucjonalnymi formami. 
Zachodzi oczywiscie roznica mi~dzy sposobem ujmowania stosunku po
mi¢zy charakterem moralnym j wSPOlnot4 polityczn4 z punktu widzenia 
liberalistycznego indywidualizmu wspolczesnosci oraz sposobem ujmowa
nia tego stosunku z punktu wid zenia staroiytnej i sredniowiecznej tradycji 
enot. Dla liberalistycznego indywidualizmu wspolnota jest po prostu 
aren4, na ktorej kawa jednostka d4zy do realizacji wybranej przez siebie 
koncepcji dobrego zycia, a instytucje polityczne istniej4 po to, aby bronie 
porz4dku, ktory umoZliwia tak4 samookre§laj4c4 si~ dzialalnosc. RZ4dy 
i prawo S4 i powinny bye neutralne wobec konkurencyjnych poj~e, takich 
jak dobre iycie ludzkie, a przez to, wed lug liberalow, chociazjest zadaniern 
rz4du pilnowae przestrzegania prawa, w zadnej mierze nie moze bye 
funkcj4 rZ4du wszczepianie jakiegos pogl4du moralnego. 

W przeciwienstwie do tego, wedlug naszkicowanych przeze mnie 
POgl4dow panuj4cych w staroiytnosci i sredniowieczu, wspolnota politycz
na wymaga przestrzegania nakazow cnoty z uwagi na kultywowanie jej 
samej i zajedno z zadan wladzy rodzicielskiej uznaje wychowanie dzieci na 
doroslych obdarzonych okreSlonymi cnotami. Klasycznym wyrazem tej 
analogii jest twierdzenie Sokratesa w Krytonie. Z samej akceptacji Sok
ratejskiego POgl4du na wspolnot~ polityczn4 i wladz~ POlitYCzn4 nie 
wynika, :i:e powinnismy przypisae wspolczesnemu panstwu funkcje moraI
ne, ktore Sokrates przypisal miastu i jego prawom. Naturalnie sila 
perswazyjna liberalistycznego indywidualizmu wywodzi si~ w pewnej 
mierze z oczywistego faktu, :i:e wspolczesne panstwo rzeczywiscie zupelnie 
si~ nie nadaje na moralnego wychowaw~ dla jakiejkolwiek wspolnoty. Ale 
sarna historia nowoczesnego panstwa jest oczywiscie elementem historii 
moralnej. Je:i:eli moje uj~e zlozonych zwi4Zkow pomi¢zy cnotami i prak
tykami jest poprawne, wynika zen, Ze nie potrafuny napisae prawdziwej 
historii praktyk i instytucji, jezeli historia ta nie b¢zie zarazem histori4 en6t 
i wyst~k6w. Bowiem zdolnose praktyki do zachowania swej integralnosci 
zale:i:ee b¢zie od tego, jak moma przestrzegac wymogow enot w procesie 
utrzymywania instytucjonalnych form b¢4Cych nosicielami spolecznymi tej 
praktyki. Integralnose praktyki przyczynowo wymaga przestrzegania cnot 
przynajrnniej przez pewne jednostki, ktore w swym post~powaniu realizuj4 
czynnoSci stanowi4ce t~ praktyk~. I odwrotnie, korupcja instytucji zawsze 
jest, przynajmniej do pewnego stopnia, skutkiem wyst@ku. 

OczywiScie same enoty S4 ksztaltowane w ramach okreSlonych in
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stytucji spolecznych i ulegaj1!: zagrozeniu ze strony innych. Thomas 
Jefferson s~zil, ze cnoty mog1!: si~ rozwijac tylko w spoleczenstwie 
drobnych farmer ow; Adam Ferguson - z daleko wi~ksz1!: subtelnosci1!: 
- takZe s1!:dzil, Ze instytucje wspolczesnego mu spoleczenstwa komercjal
nego zagrazaj1!: przynajmniej niektoryrn tradycyjnyrn enotom. Socjologia, 
ktoq oferuje Ferguson, jest empirycznyrn odpowiednikiem przedstawionej 
tu analitycznej teorii enot. Jest to socjologia, ktora d1!:zy do odsloni~cia 
empirycznych, przyczynowych zwi1!:zkow pomi~zy cnotami, praktykami 
i instytucjami; takie uj~cie analityczne rna bowiem silne implikacje 
empiryczne: oferuje schemat wyjaSniania, ktory moma wyprobowac w roz
nych konkretnych wypadkach. Moja teza posiada treSc empiryczn1!: takZe 
w innym zakresie; implikuje ona, Ze w kontekscie praktyk pozbawionych 
enot moZliwa jest jedynie swiadomosc dobr zewn~trznych, ale nie dobr 
wewn~trznych wobec okreslonej praktyki. W kaZdyrn spoleczenstwie uznaj1!:
cyrn tylko dobra zewn~trzne rywalizacja b~zie cech1!: dominuj1!:C1!:, a nawet 
wyl1!:czn1!:. Dysponujemy znakornityrn portretem takiego spoleczenstwa 
w postaci Hobbesowej teorii stanu natury; z kolei raport profesora 
Turnbulla na temat losu Inkow sugeruje, ze rzeczywistosc spoleczna 
potwierdza w najstraszliwszy sposob tez~ zarowno moj1!:, jak i Hobbesa. 

Cnoty zatem staj1!: w rOZnych relacjach do dobr zewn~trznych i wewn~
trznych. Posiadanie cnot - a nie tylko ich pozorow czy namiastek - jest 
konieczne, aby osi1!:gn1!:c dobra wewn~trzne; ale posiadanie cnot moZe rownie 
dobrze uniemoZliwiae nam osi1j,ganie dobr zewn~trznych. Mus~ podkreslic 
w tyrn momencie fakt, Ze dobra zewn~trzne S1!: dobrarni autentycznyrni. S1!: 
one nie tylko konkretnymi przedrniotarni ludzkiego poz~ania, ktorych 
podzial nadaje sens enotom sprawiedliwosci i szczodrosci: nikt nie moZe nimi 
catkowicie pogardzae, nie popadaj1!:c przy tym w hipokryzj~. Jednak 
kultywowanie prawdomownosci, sprawiedliwosci i odwagi - w swiecie 
takim, jakim z kon tyngentnych racji on jest - c~sto odbiera nam moZliwosc 
zdobywania bogactwa, slawy czy wladzy. Zatem chociaZ mOZemy mice 
nadziej~ na osi1!:gni~e nie tylko standardow doskonalosci i dobr wewn~trz
nych wobec okreSlonych praktyk drog1!: posiadania enoty, ale takZe bogact
wa, slawy i wladzy, enoty jednak zawsze S1!: potencjalnyrni przeszkodami 
w drodze do realizacji tej wygodnej ambicji. Powinnismy zatem oczekiwac, 
Ze jeZeJi w okreSlonyrn spoleczenstwie d~enie do dobr zewn~trznych staje si~ 
dzialalnosci1!: dominuj1!:c(!, poj~cie enot moZe ulec najpierw zatarciu, a na
stwnie calkowiternu wymazaniu, choc ich pozory mog1!: licznie wyst~powac. 

Alasdair MacIntyre 
tlum. Adam Clzmi£lewski 
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Poszukiwanie istoty rzeczy nieodmiennie rzuca na siebie podejrzenie 
o nieprawomocnosc. Czynnoscilj, jeszcze bardziej wlj,tpliwlj, jest poszukiwa
nie istoty mozofii . Starajlj,c si~ zachowac w pami~ci to ostrzeZenie, 
o ktorym wspolczeSnie zapomniec jest trudniej niz kiedykolwiek, nie 
chcemy jednak porzucic prob zorientowania si~ w tym, gdzie wlaSciwie 
jestdmy. Stlj,d nasze ustawiczne pytania 0 drogowskazy i symbole, ktore 
ujmujlj,c istot~ rzeczy i naszego wsrod nich bytu - czy raczej tylko jlj, 
pozorujlj,c? - pokazalyby nam nieomylnie kierunek. 

Jednlj, z licznych drog do odkrycia problematycznosci istoty mozofii 
jest refleksja nad dylematami powstajlj,cymi w rezultacie prob zdefiniowa
nia wlasnie istoty filozofii. Wi~kszosc z tych dylematow i problemow to 
zagadnienia lokalne i posiadajlj,ce maczenie w ramach tylko jednej lub 
kilku formacji filozoficmych . Istniejlj, jednak zagadnienia, ktore, stanowilj,c 
przedmiot refleksji niemal wszystkich doktryn i stanowisk w filozofii, 
zwodniczo pokazujlj, nam hipotetyczne miejsce, gdzie skrywac si~ moZe 
istota mozofii - jezeli oczywiscie istnieje. 

Takim wlasnie toposem, niemal powszechnie debatowanym problemem 
w mozofii wspolczesnej, jest problem relatywizrnu oraz moZliwosci jego 
przezwyci~zenia. Rozwazajlj, nad nim filozofowie i historycy nauki, filozo
fowie j~zyka, filozoficmie usposobieni lingwisci, przedstawiciele rozno
rakich kierunkow antropologii filozoficmej, moralisci, etycy, filozofowie 
spoleczni i filozofowie polityki, socjologowie, przedstawiciele niemal 
wszystkich dyscyplin filozoficmych i humanistycmych. Nie jest wi~ 
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zaskoczeniem, ze ta pierwszoplanowa rola calego kompleksu zagadnien 
zwi,!:zanych z problemem relatywizmu ujawnia si~ r6wniez w dziele jednego 
sposr6d najglosniejszych fllozof6w wspolczesnych, Alasdaira MacIntyre. 
NajwaZniejsze w'!:tki filozofii MacIntyre'a spr6buj~ pokrotce uj,!:e poprzez 
pryzmat tego wlasnie problemu. Aby ulatwie sobie zadanie, wro~ na 
chwil~ do filozofa, na ktorego spada wina za znaczn'!: wi~kszose naszych 
filozoficznych fantasmagorii, w tym przede wszystkim za ulud~ istoty 
rzeczy. 

Platon ustawicznie wahal si~, czy uzyskanie niepodwazalnej wiedzy 
o ideach jest w og6le w przypadku czlowieka moZliwe. Bye moze nalezy si~ 
one tylko temu, kto m,!:drose umilowal najsilniej, filozofowi, bo tylko on 
zn a prawd~? Ale czy moze on posi,!:se prawd~ - m,!:drose sam,!:? Nic 
dziwnego, Ze owo wahanie sklonilo Platona do stwierdzenia, ze bardziej 
przystoi, gdy fllozofa uznamy jedynie za milo s n i k a m,!:drosci, a miano 
jej po s i a d a cz a zachowamy wyl,!:cznie dla Boga. 1 

Platon ujmuje poznanie ludzkie jako proces, w ktorym nie gromadzirny 
informacji 0 swiecie za pomoc,!: swych zmyslow i rozumu, lecz je sobie 
przypominamy. Autor Patistwa s,!:dzi, ze ludzie, dusze przyobleczone 
w cialo, wiedz~ posiadali juz, zanim zetkn~li si~ z rzeczywi stosci,!: swiata, 
w kt6rym wszystko powstaje i ginie. Wied~ t~ nasze dusze posiadly dzi~ki 
kontemplacji boskich, odwiecznych, niezmiennych idei, przebywaj,!:cych 
poza tym staj,!:cym si~ nieustannie swiatem i dostrzegalnych wyl,!:cznie dla 
owych uskrzydlonych dusz, kt6re dost,!:pily uczestnictwa w orszaku Zeusa. 
Wiedza ta, zapornniana pozniej tuz przed wst'l:pieniem duszy w cialo, ulega 
przypomnieniu pod wplywem bodzc6w dochodz,!:cych do naszych wladz 
rozumowych za posrednictwem niedoskonalych zmyslow. 

Zadajmy sobie teraz pytanie, co by bylo, gdyby kaZda dusza w procesie 
ziemskiej anamnezy przypomniala sobie wszystko to, co widziala w dosko
nalym Swiecie idei, w spos6b moZliwie najscislejszy i dokladny, w niczym 
nie zakl6cony przez niedoskonalose ulomnych zmysl6w i zwodniczych 
mnieman. Struktura teorii epistemologicznej Platona sklania do wniosku, 
ze wowczas kaZda dusza - kazdy bez wyj'!:tku czlowiek - posiadalby 
doskonal,!:, rozumow'!: wiedz~ na temat kazdej moZliwej rzeczy. 0 wiele 
waZniejszy wydaje mi si~ jednak inny wniosek, ten mianowicie, z e 
gdybysmy wszyscy przypomn i eli sob i e t~ wiedz~ w dos
konaly sposob, to wszyscy mi elibysmy do klad n ie ta kie 
sarno przekonanie na kazdy mozl i wy temat. Do s k onala 
wiedza rozumowa j es t ty lko jedna. To t ylko fa l szywe 
mniemania S,!: liczne i wzajem nie ze sob,!: ni ezgodne. Wobec 
neutralizacji nieracjonalnych czynnikow zmyslowych roznica przekonan po 
prostu nie bylaby moZliwa. 

1 Phaedr. 278d. Zarazem jednak owo nacecbowane sZCZYPtll autoironii wabanie Platona, 
sklaniaj:tce go do swobodnycb i ~stycb przeformutowan oraz zmian stanowisk, nakazuje 
z rezerwll odnosic si~ do jego poszczeg6lnycb wypowiedzi i sugeruje, i.e w wielu miej scacb =Z:t 
sluszoll b¢zie zacbowanie otwartosci na inne interpretacje jego slow. 
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Racjonalisci wspolczesni maj~ nie mniej trudne zadanie ustosun
kowania si~ do problemu relatywizmu niz kiedys Platon. Z jednej strony 
bowiem, nie chc~ zaakceptowae relatywistycznych konkluzji poznawczych, 
ktore s~ rezultatem refleksji niektorych filozofow wspolczesnych. L~k 
przed akceptacj~ tych relatywistycznych konkluzji jest spowodowany 
oczywistym przekonaniem, i:e racjonalna zgoda na istnienie takich odmien
nych typow myslenia, ktore nie przystaj~ do myslenia racjonalistycznego 
ezy tez wobec ktorych nie moi:qa znalezc zadnej wspolnej plaszczyzny, nie 
tylko odbierze tym samym racjonalistom prawo do najpot~miejszego 
narz¢zia, jakie maj~ do dyspozycji, narz~dzia ludzkiego rozumowania, ale 
ujawni rowniez, ze racjonalnose popada w antynomie, uniewamiaj~c swoje 
wlasne kon kluzje, a w istocie i siebie sam~. Niektorzy bard ziej plochliwi 
raejonalisci deklaruj~ kategorycznie, i:e uznanie owych relatywistycznych 
konkluzji epistemologicznych oznacza w istocie rezygnacj~ z najcenniejszej 
ludzkiej wartosci, wyrzeczenie si~ ludzkiego rozumu. 

Obawa ta nie nalei:y bynajrnniej do przeszlosci i wspolczesnie okazuje 
sw~ wielk~ sil~ rownie mocno jak kiedys. Schronienia przed ni~ udziela 
zazwyczaj zludzenie, ktore Alasdair MacIntyre, stawiaj~c diagnoz~ dla 
kosmopolitycznej wsp6lczesnosci, uznaje za jedn~ z fund amentalnyeh cech 
obecnego myslenia. Zludzeniem tym jest wlaSnie dufne przekonanie, ze 
"wszystkie zjawiska kulturowe musz~ bye potencjalnie przejrzyste dla 
ludzkiego rozumienia, i:e wszystkie teksty musz~ bye przekladalne na 
j~zyk, w kt6rym wielbiciele [adherents] wspolczesnosci przemawiaj~ do 
siebie wzajernnie"2. 

Zarazem jednak raejonalisci, racjonalistyczni liberalowie, dostrzegaj~c 
niekiedy dramatyzm problemow spolecznych i zagrozenia ze strony 
r6i:nych ideologii uniwersalistycznych, prowadz~cych do nietolerancji, 
opresji i totalitarnych przeSladowan, zaczynaj~ rozumiee, ze jedynym 
sposobem obrony ich wlasnej postawy jest odwolanie si~ do oczywistego, 
naturalnego faktu, ze choe wszyscy jesteSmy luMmi rozumnymi, roi:nimy 
si~ przeciez jakos, kazdy z nas rna wlasne cele, wlasn~ tozsamose, wlasne 
zdanie, wlasny rozum, i samodzielnie potrafi dbae 0 wlasny los, nawet 
jezeli jego poezynania wydawalyby si~ zupelnie nieracjonalne i nierozs~dne: 
przeciei: nikogo nie moma na sil~ nawracae na rozumnose ezy raejonal
nose, czy na jak~kolwiek inn~ wiar~ . Raejonalista staje w obronie 
idywidualnyeh praw jednostek i glosi ieh nienaruszalnose, odwoluj~e si~ do 
wartosci takich jak toleraneja, wielorakose, indywidualnosc i roznorodnose 
jednostek ludzkich oraz ich prawo do myslenia we wlasny, wolny sposob. 

Nawet jei:eli raejonalista-liberal nie zauwai:y, ze broni~e praw jednos
tek przed zamachem ze strony uniwersalizmow, kt6re z raeji samej swej 
natury maj~ sklonnose do przybierania form totalitarnyeh, uznaje implicite 
ograniczonose wlasnej , raejonalistycznej postawy i nadaje jej status jednej 
z wielu momwyeh postaw, wiar ezy religii - nie da si~ bowiem usensownie 

2 Alasdair MacIntyre, Liberalizm przeksztalcony w tradycjf, w: Whose Justice? Which 
Rationality?, Universi ty of Notre Dame Press, Notre Dame (Indi ana) 1988, s. 327. 
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w systemie racjonalistycznym idei tolerancji, jezeli nie istniej,! teoretyczne 
mozliwosci wpisania w ten system prawa do odmiennosci i roznorodnosci, 
co wlasnie wydaje si{! wykluczae Platonski racjonalizm - to zazwyczaj 
odczuwa silny dyskomfort. Zaczyna bowiem nagle rozumiee, Ze j de 1 i 
w dziedzinie epistemologii jednym warunkiem zachowa
n i a postawy ra cjon alistycznej jest odrzucenie relatywiz
mu, to w dz ied zinie filozofii moralnej i spolecznej jedy
nym warunk ie m zachowania racjonalnosci instytucji 
spolecznej jest akceptacja jakiejs formy relatywizmu, 
ktora zaoferuje sr odki teoretyczne zezwalaj'!ce na dopu
szcz en i e istnien i a spolecznej wielorakosci i roznorod
no sci. 

Zrodlo tego niepokoju powinno bye oczywiste: okazuje si{! bowiem, Ze 
dwa fundamentalne racjonalistyczne przekonania, czyli wiara w ludzk,! 
racjonalnose w ogole, wiara w wartose indywidualnych odmiennosci, oraz 
towarzysz'!ce im d,!zenie do zachowania ich obu naraz, prowadz'! do 
sprzecznych konkluzji. Nie jest wiyc niczym nowym wsrod reprezentantow 
roznego rodzaju racjonalizmow d,!zenie do wydobycia si{! z tej niedogodnej 
sytuacji - czyli obalenia relatywizmu. 

Albowiem rezygnacja z proby przelozenia romorakich idiolektow, za 
pomoq ktorych rozne plemiona ludzkie opisuj,! rzeczywistosc, na jeden, 
wspolny j{!zyk, zrozurnialy dla wszystkich, ktorzy zechcieliby si{! go 
nauczye, i na ktory udaloby si{! przelozye wszystkie moZliwe zdania 
z wszystkich moZliwych idiolektow bez utraty czy jakiegos fundamental
nego znieksztalcenia znaczen, bylaby w istocie rezygnacj,! z wiary w po
wszechnose i uniwersalnosc rozumu i oznaczalaby mimowolne przyj{!cie 
innej wiary, zgodnie z ktor,! dopuszcza si\! mozliwose takiego myslenia 
o swiecie, ktore nie jest racjonalnie zrozurniale i ktore opiera si\! na 
odmiennym, nieprzekladalnym, a tym samym niewspolrniernym schemacie 
poj{!ciowym. 

Odrzucenie uniwersalnosci rozumu prowadzi zatem do wielkiego 
niebezpieczenstwa, jakim jest niemoznosc uzyskania porozumienia pomi{!
dzy rzecznikami odmiennych schematow pojyciowych, odmiennych j\!zy
kow, rozbiemych swiatopogl,!dow. Konsekwencja ta wskazuje, ze mog,! 
istniee tak odrnienne pogl,!dy na swiat, ktorych sam racjonalista nie potrafi 
zrozumiee, ktore b~zie mog! co najwyzej tolerowac. Oznacza to 
mimowoln,! zgod{! na relatywizm moralny, b~,!cy - jak wszyscy wiemy 
- zgub,! zarowno dla tych, kt6rzy nie chc,! wyznawae uniwersalnych 
wartosci ludzkich, jak i dla tych, ktorzy nieroztropnie postanawiaj,! taki 
relatywizm tolerowae. 

Protagorasowe zmory dokuczaj,! wiyc wsp6lczesnemu racjonaliscie tak 
samo dotkliwie, jak i kiedys szarpaly z uporem za poly Platonskiego 
plaszcza. 

Wsr6d rozlicznych fatalnych konsekwencji, jakie powyzsze rozumowa
nie miee moze dla samego racjonalisty, najbardziej dotkliwa wydaje si\! ta, 
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ktora zmusza go do postawienia pytania 0 powody, dla ktoryeh sam jest 
raejonalistl!. A l b owie m s a m fak t posta wien i a teg o p y tan i a 
automatyeznie i w b rew j ego w o li pr zeob raz a go w relaty
wistt;:. Pytanie 0 ko nk retn o -histo r y e zne p rzyezyny rae
jonalnosei jest n a grune i e r a ej ona l izm u poz ba wione 
sensu, wyklueza je sarn o p o j t;: ei e r a ejo n a lno sei : raejo
nalnose jes t jedna i wi eczn a, a l b a jej ni e rna weale. 
Gdyby mia l a zalezee od r o z ny e h okolicznos ci, to zapew
n e pow s taw a 1 y b y r 0 z n er a ~j 0 n a I n o s c i i k a z da m u s i a 1 a by 
bye uznana za row nie r a cj on a ln l! , co o z nac z a, z e ka zdy 
bylby tak sarno ra cjo nal ny . Wtedy jed n a k ut racil ibysmy 
wszelkl! mozliwo s e uz a s adnien i a n a s z y ch pr ze k onan, ze 
niektorzy Sl! szale n i , ze n i ekto r zy cza s a m i wy po wia da j l! 
f a I s z - a top r z e c i ei: j e s t n i e d 0 p r z y j t;: cia. 

Racjonalista wolalby takiego pytania nie zadawac, nic wi~c dziwnego, 
ze stara si~ go nie dostrzegac. Jei:eli jednak przeczuwa jego istnienie, 
pozbywa si~ go zazwyezaj uznaj~c, ze pytanie 0 przyczyny racjonalnosci 
jest oksymoronem. Mowil!c jt;:zykiem Wittgensteina, zagadnienie to jest dla 
raejonalisty sformulowane w sposob niegramatyczny i moma je wyrazic 
tylko pod warunkiem pogwalcenia regul naszego jt;:zyka. Jak jednak 
wiadomo, poza granicami naszego jt;:zyka jest tylko nonsens. 

Jedni, uginajl!c si~ pod naciskiem takiej grozby, odrzucaj l! relatywizm 
jako postaw~ , co do ktorej wiadomo z call! oczywistoscil!, i:e jest 
absurdalna i niebezpieezna, chociai wlaSnie z raejonalistycznej i irreligijnej 
perspektywy nie do konca wiadomo, d I a e z e g o tak mialoby byc. Inni 
starajl! sit;: udowodnic, i:e przyj t;:cie relatywizmu nie jest ani konieczne, ani 
uzasadnione. Inni jeszcze, jak Donald Davidson3 i Richard Rorty4, 
twierdzl!, ze sarno sformulowanie doktryny relatywizmu nie jest moZliwe. 

Moma rzec, i:e krytyczno-raejonalistyczno-liberalistyczne dl!zenia do 
oealenia raejonalnosci przed zagrozeniem relatywizmu majl! na celu 
pojednanie wszystkich rozlicznyeh wspolnot i plemion, oddajl!cyeh cZeSc 
r6i:nym, a wit;:C falszywym bogom. Wynika stl!d jasno, ze za przynajrnniej 
niektorymi racjonalistycznymi probami przezwycit;:zenia relatywizmu kryje 
si~ misyjne przekonanie, i:e Bog prawdziwy - to jeden Bog. 

Z drugiej strony, temu przekonaniu towarzyszy toleraneyjne przeSwiad
ezenie, ze rozmaitosc i wielorakosc form zycia ludzkiego jest sarna w sobie 
czyms pit;:knym i dobrym, a nawet jest warunkiem ludzkiej wolnosci 
i racjonalista-liberal zgodnie z tym przeSwiadczeniem, ulegaj,!c sprzecznym 
dl!i:eniom, pragnie zarazem sprawic - jak dobry etnolog - aby roine 
piemiona, ktore byl wezesniej nawrocil na wlasnl! prawdziw,! wiart;:, nadal 
wyznawaly swoieh falszywych idoli. 

Odwolanie si~ do powszechnosci samooczywistyeh zasad rozumu 

] On the Very Idea of Conceptual Scheme, w: Inquiries into Truth and Interpretation, 
Clarendon Press, Oxford, 1984, ss. 183-198. 

• Np. w: Relativism, esej nie pUblikowany. 
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ludzkiego jest wyrazem woli odmowy uznania istnienia odmiennosci, ktore 
z punktu widzenia racjonalistycznej teorii Sq po prostu niemozliwe. Jest to 
zarazem proba zbudowania bezpiecznego schronienia przed zagrozeniem 
ze strony tego, co obce i niezrozumiale. Alasdair MacIntyre zwraca w tym 
kontekscie uwag~ , ze najwamiejsza ze wszystkich obsesji Platona, dqzenie 
do zbudowania porzqdku spolecznego, w ktorym ,jednostki moglyby 
znaleze ochron~ przed niestalosciq i partykularyzmem (odmiennych) 
trad ycji za pomOCq odwolania siy do norm autentycznie powszechnych 
i niezalemych od jakichkolwiek tradycji, bylo nie tylko projektem filozo
fow. Byl to takZe - i nadal nim pozostaje - projekt wspolczesnego, 
liberalnego, indywidualistycznego spoleczenstwa." MacIntyre zarazem do
daje natychmiast, ze 

najbardziej przekonywajq.ce powody, aby nadziej~ na [odkrycie] racjonalnosci 
niezaleinej od wszelkich tradycji uznae za zludzenie, wywodzq. si~ z historii 
tego wla&nie liberalistycznego projektu . Bowiem w toku swojej wlasnej 
rustorii liberalizm, ktory powstal jako apel do rzekomych zasad powszechnej 
racjonalnosci przeciwko temu, co odczuwano jako tyrani~ tradycji, sam 
przeksztalcil si~ w tradycj~ . Cechq. charakterystycznq. tej [liberalistycznej] 
tradycji jest niekonkluzywnose debat nad owymi zasadami. Niekonkluzyw
nose ta, b¢q.ca z punktu wid~enia wczesnego liberalizmu wielkq. wadq., ktorq. 
nalei:alo mozliwie szybko usunq.e, przeksztakila si~ poi:niej, przynajmniej 
w opinii niektOrych liberalow, w swego rodzaju cnot~. 5 

Losy tego racjonalistyczno-liberalistycznego projektu dowodzq zatem, 
Ze racjonalnosc nie oferuje powszechnie akceptowalnej plaszczyzny do 
dyskusji pomiydzy przedstawicielami roznorodnych wyznan i przekonan. 
Ona sarna - racjonalnosc - jawi siyjako tylko jedno z tych licznych wyznan 
czy irracjonalnych przekonan, ktore pierwotnie chciala rozjasniac swiatlem 
swojego rozumu. Sarno bowiem pytanie 0 podstawy, uzasadnienie i racje 
dla ludzkiej racjonalnosci, rzuca cien wqtpliwosci na tradycyjny in
dywidualizm liberalistyczny, zgodnie z ktorym rozum nasz zawdziyczamy 
naturze, ktora zechciala go nam udzielic w demokratyczny sposob, nie 
pomijajqc nikogo - co najwyzej jedynie pewne szczegolne, odbiegajqce od 
normy wyjqtki. 

Wqtek ten z kolei stawia obszerny problem pojycia ludzkiej jaini 
przyjmowanego zazwyczaj przez wyznawcow liberalistycznej wizji spole
czenstwa (liberal self). Tradycyjny indywidualizm, maj-qcy swe pierwotne 
zaczqtki jeszcze u Sokratesa, w dojrzalych sformulowaniach wymaga 
uznania jednostek ludzkich, ich osobowosci czy jaZni, za swego rodzaju 
nieredukowalne, nie poddajqce siy analizie atomy spoleczne, ktore majq 
cechy swoistej neutralnosci: mogq bowiem Iqczyc siy w dowolnie defmiowa
ne wspolnoty, konstytuowane przez te jednostki w celu wsp6lnego dqZenia 
do okrdlonych dobr. K aZdy - teoretycmie - moze zostac czlonkiem 
dowolnej wspolnoty, jeZeli spelni okrdlone warunki, a moZliwosc ich 

, Alasdair MacIntyre. L iberalizm ...• op .cil .• s. 335. 

http:przekonywajq.ce
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spelnienia jest - przynajmniej teoretycznie - dost~na kairlej racjonalnej 
istocie. 

Indywidualizm liberalistyczny na plaszczyinie metodologicznej wyma
ga takze, aby wszelkie grupy ludzkie uznawac za kongregacje zdefiniowa
nych w taki neutralny spos6b jednostek i wyjasniac wszelkie przemiany 
spoleczne 0 dowolnie wielkiej skali poprzez odwolanie si~ do prawidel 
rz'!dz'!cych ruchami tych spolecznych atom6w, oraz do ich naturalnych 
dyspozycji, oczekiwan i sklonnosci do dzialania. N a przyktad John W.N . 
Watkins w swoistym manifescie indywidualizmu metodologicznego stwier
dza: 

Nie naleie do zwolennikow mechanicyzmu, lecz wspominam 0 [tej dokt
rynie], poniewaZ jestem zwolennikiem analogicznej zasady w naukach 
spolecznych, zasady indywidualizmu metodologicznego. Zgodnie z tll zasadlj, 
ostatecznymi skladnikami swiata spolecznego Slj, indywidualni ludzie, dziala
jlj,cy mniej lub bardziej odpowiednio do ich dyspozycji i rozumienia swych 
sytuacji. KaZda zloi ona sytuacja spoleczna, instytucja lub zdarzenie jest 
rezultatem szczegolnej konfiguracji jednostek, ich dyspozycji i sytuacji, 
przekonan, wladz fizycznych i otoczenia; ( ...) nie zdobedziemy ostatecznych 
wyjaSnien [makroskopowych] zjawisk spo!ecznych, dopoki nie wydedukuje
my ich ze zdan 0 dyspozycjacb, przekonaniach, wladzach i wzajemnych 
relacjach jednostek ludzkich ( .. . ) Indywidualizm metodologiczny stoi w opo
zycji do socjologicznego holizmu lub organicyzmu. 6 

G16wn,! intencj,! doktryny komunitaryzmu reprezentowanego przez 
A1asdaira Macintyre, swiadomie wyst~puj,!cego przeciwko tak lub podob
nie sformulowanemu indywidualizmowi, jest zwr6cenie uwagi na koniecz
nose badania zasad i prawidlowosci ksztahowania ludzkiej natury przez 
w s p 61 not y, w kt6rych ludzkie jednostki uczestnicz'! i do kt6rych kaidy 
z koniecznoSci naleiy. Sprawa ta bowiem w liberalistycznej perspektywie 
ust~uje na plan dalszy, jeieli zgola nie znika z obszaru zainteresowan. 

Nie jest to jednak sprawa wyl,!cznie przypadkowego zaniedbania ze 
strony reprezentant6w liberalizmu. W samej istocie liberalistyczno- racjo
nalistycznego pogI,!du leiy uznanie zasadniczej r6wnosci, racjonalnosci 
i wolnosci ludzkich jednostek, kt6re to cechy przyslugiwac by im mialy 
z samej ich natury. Dobitny, jeieli nie zgola histeryczny wyraz tego rodzaju 
pog14dom dal Sir Karl R. Popper w swojej glosniej rozprawie z uniwer
salizmem i totalizmem Platona, RegIa i Marksa7• Inny wybitny reprezen
tant tego stanowiska, John Rawls pisze: 

Opis sytuacji W}jsciowej [original position] przedstawia punkt wid zenia jami 
noumenalnych, czyli tego, co znaczy bye woln lj" rownlj, i racjonalnlj, istotlj,. 
Nasza natura jako takich bytow ujawnia sie wtedy, gdy dzia!amy na 
podstawie zasad, ktore bylibysmy wybrali, gdyby ta natura by!a odzwiercied

• John W.N. Watkins, Wyja.§nianje historU. Zasady indywidualizmu metodologicznego 
w naukach spo/ecznych, przektad i redakcja naukowa A. Chmielewski, Wydawnictwo Uniwer
sytetu Wroctawskiego, Wroctaw 1992, s. 35. 

1 Karl R. Popper, Spoleczefmwo otwarte ijego wrogowie, przeklad H. Krahelska, opracowa
Die przektadu A. Chmielewski, PWN 1993, passim. 
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lona w warunkach determinujqcych wybor. Tak wi~c ludzie ujawniaj~ sw~ 
wolnosc, sw~ niezalemosc od kontyngentnych cech natury i spoleczenstwa, 
przez dzialanie na te sposoby, kt.6re byliby uwzgl~dnili w pozycji wyjsciowej.8 

Podobnie Richard Rorty, przedstawiaj,!c swoj,! liberaln,! utopill!9, 
rowniei przyjmuje, ie skladnikami jego wspolnot S,! tego rodzaju po 
Kantowsku pojll!te, wolne i rowne, neutralnie zdefiniowane istoty ludzkie, 
ktore maj,! swobodll! samorealizacji, tworzenia samych siebie przez tworze
nie swojego jll!zyka. "Silny poeta" z liberalnej utopii Rorty'ego to ktos, kto 
nie zadowala sill! reprodukcj,! intelektualn,! i nie pozwala, aby wypelniala 
ona jego mysli w zapoiyczonych slowach . Czlowiek dla Rorty'ego to cwo 
wysnione w pismach Nietzschego "wyj'!tkowe smiertelne stworzenie, ktore 
w procesie mowienia 0 sobie, wlasnymi slowami, wykreowalo sarno siebie. 
Mowi,!c scislej, stworzylo til! cZlI!sc siebie, ktora naprawdll! sill! liczy: wlasny 
umysl. Stworzyc wlasny umysl to 'maczy stworzyc wlasny jll!zyk i nie 
zezwolic na to, aby moj umysl zostal stworzony przez jll!zyk, ktory 
pozostawily po sobie inne ludzkie stworzenia." 10 

Takie z licznych innych tekstow liberalow wspolczesnych wylania sill! 
taki obraz ludzkiej istoty, jak gdyby byla ona wolna w swym wyborze 
wspolnoty, w ktorej splI!dza zycie, jak gdyby miala calkowit'! i nieo
graniczon,! wolnosc podawania w w'!tpliwosc tego, co wybrala, i doko
nywania dowolnego innego racjonalnego wyboru. lI Wolnosc ta widziana 
jest w liberalizmie jako jedno z naturalnych praw jednostki. Z tego punktu 
widzenia cechy kazdej ludzkiej istoty oraz miejsca, w ktorych przychodzi 
na swiat, S,! przypadkowe, podobnie j ak przypadkowy jest sposob, w jaki 
si~ ona rozwija. Wszakze wynikaj,!ce z tych nieokreSlonych determinant 
roi:ni((e S,! w istocie zaniedbywalne, nie zostaly bowiem wpisane w libe
ralnie pojll!t,! naturll! ludzk,!: wszak wszyscy l ud zie S,! sobie 
rowni. 

Z komunitarystycznego punktu widzenia moja jazn jest natomiast 
zawsze definiowan a konkretnie przez historill! mojego Zycia, nieodl,!cznie 
zwi,!zan,! z t'! w sp o ln ot'!, ktora nadala mi istnienie i ustawicmie 
ksztaltuje je w dialektycznym procesie indywidualnego samodefiniowania 
i ulegania oddzialywaniom zewnll!trznym. Owo dialektyczne oddzialywanie 
pomi¢zy jednostk,! i wspolnot'!, ktore jest moi:liwe 0 tyle tylko, 0 ile 
odbywa sill! wlasnie w okreslonej wspolnocie, jest koniecznym warunkiem 
indywidualnego istnienia w ogole, umozliwia je i nadaje mu kierunek. 

Proces ten jest procesem ksztaituj,!cym moj ,! indywidualn,! tozsamosc, 
ale jest to proces spoleczny i historyczny, a nie abstrakcyjnie racjonalny 
i ahistoryczny. M oja indywidualnosc nie jest czyms danym mi z natury 
- jest ona konkretnym tworem spolecznym. Nawet jeieli buntujll! sill! 

• John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Massachussetts, 1971, ss. 255-256. 
9 Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge U niversity Press, Cambrid

ge-New York-New RocheUe-Melbourne-Sidney 1989. 
10 Ibid., s. 27. 
11 Por. Adam Chmielewski, Kontyngentyzm, w: Szkice zJilozoJii wsp61czesnej, L. D'Ibkowski, 

A. Chmielewski (red.), Wydawnictwo Uniwersyletu Wroctawski ego, Wroctaw 1992, s. 24-28. 
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przeciwko temu procesowi, moj bunt jest skierowany przeciwko wspolno
cie, w ktorej proces ten rna miejsce, przeciwko temu, czym bylem. 
Rorty'ego swoboda w samokreacji siebie same go, poprzez kreacj~ wIas
nego, wylll,cznie wlasnego j~zyka, jest w tym sensie zludzeniem, poniewaZ 
kaZda samokreacja moZIiwa jest tylko jako proces transakcji pomi¢zy 
istotll, uksztaltowanll, do pewnego stopnia przez jakll,s tradycj~ oraz 
wspolnotll, ucieldniajll,Cl!: t~ tradycj~, nawet jezeli jednostka wyst~puje 
przeciwko swojej wspolnocie. 12 

Moja przeszlose jest dla mnie poznawczo dost~pna dzi~ki temu, Ze 
zostaje uj~ta w narc acj~, w ktorej moja jain jest fragmentern pewnej 
calosci. Inspiracjll, dla tej idei uzyskiwania swiadomosci przez jednostk~ 
ludzkll, jest Heglowska transsubiektywna teoria wolnosci i samoswiadomo
sci, w ktorej jednostka staje si~ podmiotem moralnym przez to, ze staje si~ 
swiadorna siebie sarnej jako podmiotu rnoralnego i jednoczeSnie jest 
rozpoznawana przez innych jako podmiot moralny. Komunitarysci podej
mujll, ten Heglowski pogl Old , ze "bye istotll, wolnll,, ' alba 0 sob ll, ( ... ), 
zaklada bycie uznanym za takll, [istot~l przez innych, i w tym sensie 
uzyskanie osobowosci jest osill,gni~ciem raczej wspolnotowyrn ani:i:eli 
jednostkowym"13. 

Dialektyka jazni indywidualnej i sarnoswiadomosci wspolnoty jest 
ustawicmym konfliktern i sporem rozgrywajll,cym si~ na plaszczyinie 
wspolnoty. Wspolnota okazuje si~ fundamentem ontologicznym dla tego 
procesu. Nalezy zwrocie uwag~ na fakt , ze ta Heglowska inspiracja zostala 
odnowiona przez Heideggera i - zupelnie niezalemie - w fIlozofii Ludwiga 
Wittgen stein a. Wspolnota i tradycja SOl Zywe wowczas, gdy pobudzajll, do 
zasadniczych i maczll,cych reakcji na Zywe, realne problemy. 

Istot~ komunitaryzmu moma strdcie mowi ll,c, ze historia tradycji danej 
wspolnoty jest narracjll, jej wewn~trmego dialogu i rozgrywajll,cego si~ w jej 
ramach, ozywiajl!,cego jll, konfliktu. Alasdair MacIntyre pisze: "Zywa 
tradycja jest ( ... ) historycznie istniejll,cym, spolecmie ucieleSnionym spo
rem, sporem ( ... ) dotyczll,cym dobr konstytuujll,cych t~ tradycj~."14 Takie 
spojrzenie na czlowieka jako na istot~ ksztaltowanll, przez wspolnot~, do 
ktorej nalezy, uprzytamnia zarazem fakt podniesiony przez MacIntyre' a, 
ze nie moma pomyslee sobie jednostki lud zkiej poza jakll,kolwiek wspol
notll,: 

nie rna innego sposobu bycia zaangaiowanym w formulowanie, rozwijanie, 
racjonalne uzasadnianie i krytykl,l opis6w praktyki racjonalnosci i sprawied
Iiwosci poza okreslon~ tradycj~, w konwersacji, wsp6lpracy oraz konllikcie 
pomil,ldzy tymi, ktorzy zamieszkuj~ tl,l sarn~ tradycjl,l. Nie rna plaszczyzny, 
iadnego obszaru badawczego, jakiegos sposobu uczestnictwa w praktyce 

12 Por. ibid., s. 33-34. 
Ll Alan Ryan, Property and the Political Theory, Oxford, BlackweU, 1984, s. 121, podaj~ za 

Andrew N . Carpenter, Vague Sentiments and Trendy Vie wpoints? Hegel and the Communi tar/an 
Critique of the Liberal Self, Berkeley 1991 , esej ni e pUblikowany .. 

,. Alasdair MacIntyre, After Virtue, Notre Dame University Press, Notre Dame, Indiana, 
&rond edition, 1984, s. 222. 



56 ADAM CHMIELEWSKI 

rOZWIJarua, oceny i akceptacji czy odrzucania racjonalnych argument6w 
z wyjfitkiem tego, kt6ry oferuje pewna okreslona wsp6lnota. 15 

Glownl! tezl! najpopularniejszej ksil!iki M acIntyre'a After Virtue (1 984) 
jest przekonanie, Ze tym, co i ywi i podtrzymuje w istnieniu roi:norakie 
tradycje, ucieid niajl!ce je wspolnoty, oraz tym, co im zagraia i co jest dla 
nich czynnikiem dezintegracyjnym, jest stosunek owych wspolnot i sldada
jl!cych si~ na nie jednostek do cn 0 t 0 b yw a te 1ski c h (virtues). 

Kultywowanie uznanych przez danl! wspolnot~ enot przez jednostki 
podtrzymuje istnienie tradycji, ktora jest konstytuowana i odroi:nialna od 
innych tradycji poprzez okreslone praktyki spoleczne sklaniajl!ce do 
kultywowania tych wlasnie enot. I odwrotnie, jednostka zyskuje status 
obywateia danej wspolnoty wowczas, gdy zostaje zaszczepiona w niej 
zdolnosc uczestnictwa w pewien okreslony, wlasciwy i akceptowany dla 
danej tradycji sposob w praktykach uprawnianych przez danl! wsp61no~. 
Umiej~tnosc ta to pewna sprawnosc czy dzielnosc, kt6rl! si~ zdobywa 
i ktora jest udzielana poprzez uczestnictwo w praktykach uprawianych 
w rarnach danych wspolnot. Warunkiem kultywowania tych cnot i zwil!za
nych z nimi umiej~tnosci jest ich niezb~nosc dla istnienia danej wspolnoty 
j ako takiej - Sl! one, innymi slowy, cech ami definicyjnymi wspolnoty, 
w ktorej Sl! p raktykowane. 

Zywosc tradycji, wspolnoty oraz narracji, w ktorej wyrazaj l! one swoje 
istnienie moma zdefiniowac jako Zywosc reakcji indywidualnych wobec 
wspolnotowego nakazu kultywacji okreslonych enot obywatelskich . In
dyy.ri.dualna oboj~tnosc wobec nich, ich lekcewaienie, odrzucanie ich na 
rzecz innych , oznacza etap, w ktorym dana tradycja - porzucana przez 
jednostki - zamiera. Wspolnota posiada odpowiednie sposoby rozstrzyga
nia sporow toczl!cych si~ w jej ramach. Brak respektu ze strony jednostki 
wobec tego, co konstytuuje t~ wspolnot~ oraz wobec regul kultywacji tych 
wartosci, ktore sl! regulami racjonalnosci obowil!zujl!cymi na gruncie tej 
tradycji - nie rna bowiern regul racjonalnosci jako takich, obowil!zujl!cych 
wsz~zie i zawsze - moZe powodowac wykluczenie jednostki ze wspolnoty. 

Coz jednak dzieje si~, gdy dochodzi nie do normalnego konfli ktu 
w ramach danej wspolnoty, Iecz do konfliktu porni~zy dwiema rom ymi 
wsp 6lnotami? Czy spory takie Sl! rozstrzygalne? Wiara w zasadniczl! 
rnoZliwosc rozstrzygania takich sporow i konfliktow, wybuchajl!cych pomi~
dzy od~bnymi, wrogimi sobie tradycjami, wspolnotami czy sposobami 
rnyslenia, jest wpisana niejako w same podstawy przekonan liberalnych, 
zaldadajl!Cych powszechnosc racjonalnosci wspolnej wszystkim istotom, 
jezeli uchodzl! za ludzkie. Nieumiej~tnosc dojScia do p orozumienia z kims 
jest faktem podwaiaj l!cym czlowieczenstwo jednej ze stron, a w istocie kaida 
ze stron rna sldonnoSc do odrnawiania pelni praw ludzkich tenm drugiernu, 
jeieli jest calkowicie obcy, niedosi~galny, niepojrnowalny. 

Pytanie 0 rozstrzygalnosc konfliktow porni ~zy roi:nymi wspolnotami 

" Alasd ai r MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, op. cit., S. 350. 

http:wsp6lnota.15
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w perspektywie racjonalistycznego liberalizmu zawiera jednoznaczn'! od
powiedz: wystarczy bowiem, aby ludzie wykazali odrobin~ rozs,!dku, 
racjonainosci , poszli pO rozum do glowy, to dojrz,!, ze konflikty spoleczne 
nie s,! potrzebne, s,! mozliwe do przezwyci~i:enia, przeciez wszystko moma 
zrozwniee i zalatwie rozs,!dnie. Przypornina to troch~ przekonanie Donalda 
Davidsona, ze niemoZliwe jest nieporozumienie pomi¢zy ludZmi wladaj'!cy
mi romymi j~zykarni, wystarczy bowiem, i:e w odpowiedni sposob posluz,! 
si~ - tak czy inaczej instynktownie stosowan,! - zasad,! Zyczliwosci.16 

Z jednej strony, wiara w istnienie takiego wspolnego wszystkim, 
racjonainego j~zyka jest jednym z konstytutywnych dla liberalistycznej 
wizji czlowieka i spoleczenstwa przekonan. Z tego przekonania wynika, Ze 
ni k t n i e m ow i in ny m j ~zyki e m. Z drugiej strony jednak, przekona
nie to czasami obraca si ~ w niewprawnych r~kach w ortodoksyjny 
uniwersalizm, ktorego konsekwencj,! bywa opresja, przesladowanie i in
kwizycja wobec tych tradycji, ktore S'! odmienne, ktore mowi,! innymi 
jC(zykarni. Z takiej bowiem interpretacji przekonania, ze nikt nie mowi 
innym jC(zykiem, wynika w naturainy sposob, z e n i k t n i e map raw a 
mowie innym jC( z ykiem. 

I to tutaj dopiero racjonalista-liberal zaczyna niesmialo poszukiwae 
rel atywistycznego sposobu obrony przez tego rodzaju interpretacj,! 
jego pogl,!dow i powoluje siC( na wartose, jak'! jest tolerancja, ito, ze ona 
jest takze niezb¢nym spoiwem bytu spolecznego. 

Jei:eli liberalizm pragnie bronie wolnosci osobistych za pomocl!, od
wolania siC( do relatywistycznego przekonania, i:e wszystkie wartosci Sll, 
jedynie relatywne, ze nikt nie rna prawa kategorycznie pot~piae niczyjego 
postC(powania ani myslenia, jei:eli jest one w konflikcie z jego wlasnymi 
wartosciami, to alba zaklada to, co uniwersalistyczny przeciwnik lewes
tionuje, czyli wartose, jak,! jest tolerancja, alba tez zaprzecza sam sobie 
przyznajl!,c, i:e istniej l!, tacy ludzie, ktorzy tak bardzo siC( romill, od nas, ze 
argumentacja i porozumi!nie z nimi Sll, niemozliwe i Ze moma ich co 
najwyi:ej tolerowac. Wobec takiej sytuacji liberalizm jest skazany na petitio 
principi alba na contradictio. 

Jednym ze sposobow radzenia sobie z t'! wewnC(trznll, sprzecznoscil!, jest 
przeniesienie tego problemu z plaszczyzny wewn'!trzteoretycznej, logicznej, 
na plaszczyznC( psychologicznl!,. Takim sposobem jest podejscie Josepha 
Schumpetera, ktory, usilujl!,c rozstrzygnl!,C ten dylemat dla siebie, pisal: 
"Mice swiadomosc jedynie wzglC(dnej obowi,!zywalnosci wlasnych przeko
nan, a jednak stawac niezlomnie w ich obronie, oto, co odromia czlowieka 
cywilizowanego od barbarzyncy."17 Znany krytyk liberalizmu, Michael 
Sandel, zapytuje jednak: 

,. Donald Davidson, On the Very Idea of a Conceptual Scheme, w: Inquiries into Truth and 
Inlerpretation, Clarendon Press, Oxford 1984, ss. 183-198. 

J7 Podaj~ za Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty, Four Essays on Liberty, Oxford 
University Press, 1969, s. 172. 

http:Zyczliwosci.16


58 ADAM CHMIELEWSKI 

Jei;eli wszystkie przekonania S4 tylko relatywnie obowi4zuj4ce, to dlaczego 
naleialoby stawac niezlornnie w ich obronie? Czy w tym tragicznie ulozonym 
Swiecie moralnym, takim, jaki zaklada [wraz Schumpeterern, Isaiah] Berlin, 
ideal wolnosci jest w jakimkolwiek mniejszym stopniu od innych konkuren
cyjnych idealow wystawiony na ostateczn4 niewspolmiemosc wartosci? 
A jezeli tak, to na czym polegac by mial jego uprzywilejowany status? A jei:eJi 
wolnosc nie rna uprzywilejowanego statusu, jei:eli jest wartoscilj, jedn4 z wielu, 
to jak rnoma bronic liberalizmu?18 

Alasdair MacIntyre podejmuje w roinych pracach problem, jaki 
napotyka ktos, komu s~ doskonale znane dwie roine tradycje i dwa rome 
j~zyki. Znajomosc tych j~zykow jest tego rodzaju, ze drugi jest znany danej 
osobie tak sarno dobrze jak pierwszy. Kryterium takiej doskonalej 
znajomosci jest to, czy owa osoba moZe bez przeszkod uchodzic na 
pemoprawnego obywatela najpierw jednej, a potem drugiej wspolnoty. 

Jest to zupelnie inn a znajomosc niz ta, ktor~ posiadl ktos, kto potrafi 
jedynie przypor~kowywac zdania swojego j~zyka zdaniom innego: 
"Kwestia odkrycia tego, co jest niedostrzegalne [w sensie tego, co jest 
nieprzekladalne], jest w rzeczywistosci spraw~ dwoch etapow; na pierw
szym z nich zyskujemy znajomosc drugiego j~zyka jako d rug i ego 
pie r w s z ego j~zyka [second first language], a dopiero na drugim etapie 
uswiadamiarny sobie, ze nie jestdmy zdolni przelozyc na pierwszy tego, co 
teraz potrafimy powiedziec w naszym nowym d rug i m pierwszym j~zy
kU..."19 

Dopiero ktos spelniaj~cy warunek moiliwosci pelnego uczestnictwa 
w praktykach konstytuuj~cych odr~bne wspolnoty rozwnie i w pelni 
docenia faktyczn~ i konkretn~ niewspolmiemosc pomi¢zy dwoma opano
wanymi przez siebie j~zykami. Tym samym jego rzekomo jednorodna, 
wykuta z jednego kamienia racjonalnosc ulega rozszczepieniu na dwa 
zachodz~ce na siebie do pewnego stopnia, ale jednak rMne i konkurencyj
ne schematy poj~owe w jego wlasnym umysle, chocby uchodzil za 
najbardziej racjonalny. 

W ten sposob tradycyjna idea racjonalnosci maj~cej idealnie jednoczyc 
wszystkich i ostatecznie uniemozliwiac jak'l:kolwiek rozni~ zdan, traci 
swoj pozorny urok i sens i staje si~ tym, czym w istocie zawsze byla: jedn'l: 
z licznych - choc moze najpot~iniejsz~ - sposrod Platonskich poetyckich 
fantazji. To tylko wina calej p6Zniejszej fllozofii, ze uleglszy temu czarowi 
postanowila si~ uczynic jedynie zbiorem przypisow do jego fllozofii. 

Konsekwencj~ komunitarystycznego spojrzenia na. racjonalnosc czlo
wieka jest radykalne sformulowanie relatywizmu, ktore poddaje analizie 
MacIntyre: 

Jei;eli jedyne dost~ne narn standardy racjonalnosci to te, ktore S4 dost~ne 

J. Michael Sandel, introduction, w: Liberalism and its Critics, Michael Sandel (ed.), New 
York University Press, New York 1984.J. Alasdair MacIntyre, Tradition and Translation, w: Whose Justice? Which Rationality?, 
op.clt., s. 387. 
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nam poprzez tradycje i dziC(ki nim, to zadna kwestia spoma pomi¢zy 
opozycyjnynri tradycjami rue jest racjonalrue rozstrzygalna. Akceptacja 
czegokolwiek lub wyprowadzenie jakiegos wniosku moze bye racjonalne 
wzg1¢em standardow pewnej racjonalnosci, ale nie moZe bye racjonalne 
samo w sobie. Racjonalnose jako taka rue jest w ogole moZliwa. KaZdy zbior 
standard ow, kaida tradycja ucie1eSniaj~ca zesp61 standard ow ma rownie 
wiele, i rownie malo, praw do tego, aby zabiegac 0 nasz~ akceptacjC(, jak 
kaida inna.zo 

Dzill!ki takiemu ujfl!Ciu racjonalnosci mozliwe staje sill! nie tylko sfor
mulowanie relatywizmu jako realnego faktu niewspohniemosci, ktora 
zachodzi pomi¢zy zdefiniowanymi przez MacIntyre'a tradycjami, wspol
notami i j~zykami zarazem. Sformulowanie tego problemu w kategoriach 
proponowanych przez perspektYWIl! komunitarystyczn~ umoZliwia zarazem 
udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy oraz w jaki sposob moZliwe jest 
przekroczenie ograniczen narzucanych na nas przez fakt relatywistycznego 
zamkni~cia w oddzielnych schematach poj~owych, wi~zach tradycji 
i granicach wspolnot. 

Pierwszym krokiem tego rozwi~zania jest zrozurnienie w konkret
no--historycznych terminach faktu, ze niekiedy tradycje ulegaj~ degeneracji 
i trac~ zdolnosci sprawnego organizowania procesu poznawczego czlon
kom wspolnot ucieleSniaj~cych te tradycje. Stan ten MacIntyre, pod 
widocznym wplywem Thomasa Kuhn a, nazywa stanem "kryzysu epi
stemologicznego". Warunkiem jego rozwi~zania, a zarazem warunkiem 
oZywienia podupadaj~cej tradycji wspolnoty, jest dokonanie jakiegos 
odkrycia lub wynalazku alba tez sformulowanie nowych teorii, ktore 
jednak musz~ spelnic pewne surowe wymogi: 

Po pierwsze, taki w pewien sposob radykalnie nowy i pojC(Ciowo wzbogacony 
schemat konceptualny, jeZeJi ma poloZye kres kryzysowi epistemologicznemu, 
musi dostarczye rozwi~zaii dla problemow, ktore uprzednio wymykaly siC( 
rozstrzygniC(Ciu w systematyczny i koherentny sposob. Po drugie, musi 
dostarczye wyjasruenia tego wla§rue, co spowodowalo, Ze dana tradycja, 
zarum uzyskala owe nowe zasoby teoretyczne, stala siC( bezplodna, nieadek
watna, alba i jedno, i drugie zarazem. I po trzecie, te pierwsze zadarua musz!j. 
bye wykonane w spos6b ujawniaj~cy pewn~ fundamentaln~ ci~glose nowej 
pojC(ciowej i teoretycznej struktury z przekonaniami, w terminach ktorych 
tradycja ta byla do tego momentu definiowana.Z1 

MacIntyre jest przekonany, ze poza tym dialektyczno-historycznym 
kontekstem, ktory jest aren~ konfliktu pomi¢zy konkretnymi, odrnien
nymi i podleglymi ewolucji historycznej tradycjami, nie moma znaldc 
rozwi~zania dla problemu relatywizmu. Ten dialektyczno--historyczny 
wymiar ujawnia bowiem dwa momenty, w ktorych twierdzenia relatywiz
mu nie s~ poprawne. Po pierwsze, traci moc kategoryczne twierdzenie 
niektorych sformulowan relatywistycznych, ze porozumienie pomi¢zy 

20 Ibid., s. 352. 

1I Ibid., s. 362. 
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ezlonkarni r6i:nyeh wsp6lnot, tradyeji ezy narraeji nie jest moi:1iwe. Jeieli 
jest one niemoi:1iwe, to jest to tylko logiezna niemozliwosc. Nie oznaeza to, 
ze owa logiezna, formalna niemoi:1iwosc wykiueza moi:1iwosc praktyezn~, 
historyezn~, zdefiniowan~ w kategoriaeh kontyngentnyeh wlasnosci fak
tyeznego procesu komunikaeji, toez~eego sil( pomi¢zy przedstawicielami 
opozyeyjnyeh tradyeji. W perspektywie komunitarystyeznej logieznosc 
i raejonalnosc traq sw6j po PlatOIlsku uprzywilejowany status i zostaj~ 
przeobrazone w to, ezym wlaSciwie s~, ezyli w jedn~ z lieznyeh tradyeji i nie 
wil(cej. Traq tym sarnym nadawany im w raejonalistyeznyeh i liberalistyez
nyeh doktrynaeh status ostateeznego fundamentu umoi:1iwiaj~eego rae
jonaln~ dyskusjl(. Logiezna niemoi:1iwosc istnienia odmiennyeh, nieprze
kladalnyeh jl(zyk6w, podkreslana przez przedstawicieli filozofli analityez
nej, ustypuje przed empiryeznym i powszeehnym zjawiskiem ezysciowej 
nieprzekladalnosci. Logiezna niemozliwosc porozumienia pomi¢zy zwo
lennikami nieprzekladalnyeh jl(zyk6w i admiennyeh tradyeji ustl(puje przed 
praktyezn~ moZ1iwosci~ porozumienia i jednosci, znajdowan~ - niekiedy 
wbrew wszelkiemu prawdopodobienstwu ezy rozs~dkowi - przez opozyeyj
ne wsp61noty i tradyeje w toku ieh historyeznej interakeji i ewolueji. 

A zatem w swoieh falsyfikaejaeh relatywizmu Davidson i inni raejonali
sci twierdz~ to sarno co MacIntyre, ale wydaje sil(, ze popelniaj~ bl~d, na 
kt6ry skazany jest kazdy przedstawiciel filozofil analityeznej, po Platonsku 
wykluezaj~y ze swyeh rozwazan 6w kontyngentny, konkretny wymiar 
historyezny przysluguj~ey przedmiotowi jego refleksji. Raejonalistyezny 
bl~ polega na wprowadzeniu do formalnologieznyeh analiz ftIozofieznyeh 
ezegos, co - jako element obey, element z innej tradyeji, tradyeji 
historyeznej wlasnie - nie ealkiem do nieh nalezy. 

W perspektywie komunitaryzmu ujawnia sil( fakt, ze to, co raejonalne, 
okazuje siy historyeznym wynikiem procesu rozwoju pewnej konkretnej 
tradycji i nie moze sobie roscic prawa do powszeehnej obowi~zywalnosci 
ezy inaezej pojl(tej uniwersalnosci. Z punktu widz e nia filozofii 
analityeznej, pomijaj~eej lub odrzueaj~eej historyezny 
wymiar poznania, konkluzja tajest po prostu niedostyp
na i jak dlugo bl(dzie ona niezauwazana, tak dlugo 
problem relatywizmu, z jednej strony, nie da sil( w jej 
ramaeh sformulowac, ale zarazem, z drugiej strony, 
by d z i e n i e us tan n i est r a s z y 1 s w 0 j ~ n i e r 0 z s t r z y g a In 0 sci ~. 

Perspektywa komunitaryzmu ukazuje wil(e narn to, co racjonalne, 
odwieczne i logiczne, jako historyezne, przypadkowe i kontyngentne: 
wszelka racjonalnosc i uniwersalnosc jawi sil( w niej jako lokalna i racjonalna 
wyl~eznie w ograniczonyeh ramaeh tradyeji, w kt6rej sil( zrodzila. Dzil(ki 
takiemu punktowi widzenia zawieszeniu ulega inna jeszeze uniwersalistyezna 
pretensja raejonalistyezna, pretensja do tego, aby badania prowadzone na 
plaszczyinie semantyeznej i epistemologicznej - aezkolwiek waine i niead
zowne - kategoryeznie wymuszaly na nas akceptaejl( okrdlonyeh konsek
weneji na plaszezyinie moralnosci, polityki ezy fI1ozofil spolecznej. 
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przedstawione kornunitarystyczne rozwillZanie problernu re1atywizmu 
rnoina wi~ ujrnowae jako zabieg posiadaj~cy charakter heglowski w tym 
sensie, Ze dopuszcza ono dochodzenie do porozurnienia porni~zy odmien
nymi tradycjami czy schernatarni poj~iowymi w perspektywie historycz
nego dialogu, pojt(:tego jako rozmowa porni~zy narracjarni, zdaj~cymi 
sobie nawzajern spraw~ z tocz~cych sit(: ich wlasnych dziej6w. I tylko w tym 
wymiarze rnozliwe okazuje sit(: przekraczanie wzajemnych niezgodnosci 
i niewsp6bniernosci. Dokonuje si~ ono na przyklad wtedy, gdy tradycja 
rnartwiej~ca, skatechizowana, w konfrontacji ze sprawnosci~ innej, kon
kurencyjnej tradycji, traci swych czlonk6w, a tym sarnym, traqc swoje 
spoleczne istnienie, przeksztalca si~ w inn~ - albo umiera. 

Z drugiej strony, proces ten rna charakter antyheglowski dlatego, ze 
- jak podkresla MacIntyre - nie prowadzi on ku zadnernu, naturalnernu 
kresowi, jakirn bylaby sarnoswiadornosc ducha absolutnego, kt6ry stano
wie by rnial idealny telos kazdej odrniennej - a wi~c w istocie tylko 
pozornie odrniennej - wsp6lnoty; telos, kt6rego osi~gni~cie b~zie r6wno
znaczne z powszechnym porozurnieniern i pokojern wszystkich wsp6lnot 
ludzkich. Nie rna zadnych podstaw, aby uznac wraz z Heglern, Kojeve czy 
Fukuyam~, Ze istnieje logiczny kres historycznego rozwoju. Ludzkie dzieje 
i ludzkie spory nie zakOllcz~ si~ nigdy. Co najwyzej zostan~ przerwane 
w p61 slowa. 

Adam Chmielewski 
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nej, Karla Poppera Wiedza obiektywna, lohna Watkins a Wyja.snianie historii, 
Alasdaira MacIntyre Kratka historia etyki. Autor licznych artyku16w fIlozolicznych, 
Iiterackich i kryt yczno-li terackich. 
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ZNAM LEPSZE 

WYBIERAM GORSZE 


WST~P DO PROBLEMATYKI ROZTERKI MORALNEJ 

W Koranie przedstawiona jest znamienna scena: wyprowadzani z Egip
tu, zn~kani w~rowk,!: przez pustyni~ Zydzi zaczynaj'!: szemrae i buntowae 
si~. Prosz'!: 0 lepsze pozywienie, 0 jarzyny, ogorki, czosnek ... Oto od
powiedi, jak,!: otrzymuj,!:: 

Czyibyscie chcieli zamienic 

to, co jest Jepsze, 

na to, co jest gorsze? 

Uchodicie do Egiptu, 

tam b¢ziecie mieli, 0 co prosicie.1 


Zydzi, jak wiadomo, "wybrali lepsze" i pod,!:Zyli do Ziemi Obiecanej 
rezygnuj,!:c z ogorkow i czosnku. Jeze1i Exodus potraktujemy rowniez jako 
symboliczne przeslanie, jako opowiese 0 odwiecznej trudnej w~drowce 
czlowieka z domu niewoli do obiecanej ojczyzny duchowej, wtedy widzimy, 
Ze na tej drodze nie tylko szemramy i buntujemy si~ pragn,!:c otrzymae 
wi~cej jarzyn, wi~ej przepiorek i manny, ale rowniez cz~sto zamieniamy 
to, co lepsze, na to, co gorsze, i zawracamy do Egiptu. Ogl,!:dane przez 
szkielka m~rcow owo ludzkie zawracanie do Egiptu nie poddawalo si~ 
upraszczaj,!:cej interpretacji sprowadzaj,!:cej to powtarzaj,!:ce si~ zdarzenie 
do subiektywnej - relatywnosci dobra i ria, relatywnosci tego, co lepsze, 
i tego, co gorsze. Relatywizm mowi tutaj 0 czyms zenuj,!:co trywialnym, 
tymczasem dramat ludzkiej drogi jest rzeczywistym problemem. Ujawnia 
si~ on wtedy, gdy wybieraj,!:c to, co gorsze, mamy rownoczdnie swiado
mose, lub choeby tylko poczucie, Ze rzeczywiscie wybieramy gorsze. 

Przyjrzyjmy s~ poj~ciom, ktore uczestnicz'!: w tym d ram acie, aktorom 
jednego z najbardziej podstawowych rodzajow rozterki moralnej czlowieka. 

1 Koran, trumaczyt J. Bielawski, Warsl1lwa 1986, sura II, w. 61. 
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Najwi~ksza wolnose - zauwaza Kartezjusz w liscie z 9 II 1645 roku 
- "polega w rzeczywistosci albo na najwi~kszej latwosci samookreslenia, 
ubo na najwi~kszym wykorzystaniu tej pozytywnej i posiadanej przez nas 
nocy pojscia za najgorszym, gdy dostrzegamy najlepsze. Gdy ruszarny 
~ stron~, w ktorej dostrzegamy najwi~cej dobra, tym latwiej sami si~ 
)kreslamy. Gdy jednak ruszamy w stron~ przeciwn~, wykorzystujemy 
)ardziej ow~ pozytywn~ moc."2 We fragmencie tym fllozof dotyka jednej 
~ najwi~kszych zagadek sposrod tych, ktore powstaly wokol poj~ia 
~olnoSci. Scislej rzecz bioqc, zagadka ta wi~Ze si~ z rozpatrywaniem 
~zlowiekajako istoty zarazem wolnej i rozumnej. Poza oczywistymi raczej, 
~h~tnie uwypuklanymi w tradycji tezami 0 wzajemnym zwi~zku i wspol
)racy mi~zy woln~ wol~ i rozumem, zestawienie tych poj~e rodzi logicznie 
~zasadnione pytanie: czy istota obdarzona rozumem moZe zarazem bye 
~olna w tym sensie, aby "chcie6 gorsze"? 

W tomistycznym schemacie wspoldzialania woli i intelektu, wola 
pod~za za tym, co jest jej przedstawione przez wlad~ poznawcz~ jako 
lepsze, i cwo absurdalne "ch~ pod~zac za gorszym, gdy dostrzegarn 
lepsze" w sensie literalnym nie moze si~ pojawic. Intelektualizm Tomasza 
::>granicza tutaj w pewnym stopniu wolnosc (dowolnosc) wolnej woli, ktora 
rn us i kierowac si~ s~dem rozum u. Nie jest to jednak, gdy bierze si~ pod 
llwag~ proces decyzyjny, calkowite zdeterminowanie woli. Do tej ostatniej 
rlalezy wl~czanie, a zwlaszcza wyl~czanie czynnosci poszukiwania i tworze
rlia sl!dow praktycznych . "Wybor nast~puje zatem po ostatnim s~dzie 
praktycznym, ze zas wlasnie ten s~d jest ostatni, sprawia to wola."3 

Rozstrzygni~ie Tomasza z koniecznosci wprowadzilo do rozumienia 
wolnej woli pewien element reguluj~cy. Cz~sto nie zadowalalo one filozo
fow. Nast~uj~cy prawie bezposrednio po Akwinacie Duns Szkot wyzwala 
woln~ wol~ z koniecznosci pod~ania za rozumem. W swojej koncepcji woli 
Szkot, jak pisze jego komentator, broni jej mocno "przed jakimkolwiek 
miewoleniem i zdeterminowaniem ze strony przedmiotu, intelektu, wladzy 
!lllyslowo--poZlldawczej, motywow, sklonnosci naturalnych i nadnatural
lych, nawykow, nami~tnosci; a ponadto utrzymuje, Ze wola posiada prymat 
lad intelektem oraz innymi wladzami dUSzy"4. Przez nas~pne stulecia 
)broncy ,,niepodleglosci" wolnej woli nie zajmowali bynajmniej pozycji 
:ylko obronnych wobec zwolennikow intelektualizmu. W filozofii chrzes
:ijanskiej po Szkocie i Molinie znacz~c~ rol~ odegral Francisco Suarez. 5 

Nowy XX-wieczny personalizm chrzeScijanski, stymulowany intelek
.ualnie zarowno przez mysl Tomaszajak i przez egzystencjalizm, odnajduje 

• F . Alqui6, Kartezjusz, Warszawa 1989. Cyl. wg doblczonego Wyboru pism Kartezjusza 
lokonanego przez tlumacZA S. Cichowicza, s. 280. 

1 Fragment 21 tezy 0 filozolii lomisty=ei Piusa X, w: J. Woroniecki, Katolicka etyka 
vychowawcza, Lublin 1986, l. I, s. 133. 

• Cytat z pracy P. Mignesa, Joannis Duns Scott doctrina philosophica et theologica, ZA: R . 
ltiwinski, Wolnosc woli wed/ug Dwzsa Szkota, "Roczniki Filozoficzne KUL" 1959, t. 7, s. 96. 

, O. Matiusi, po prze(\stawieniu 24 tez filozofii tomistycznej Piusa X, opracowuje daj'lce 
,rzeglljd raZoic 24 lezy doktryny Suareza. J. Woroniecki, op.cit., s. 137. 
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poj~ie wolnosci i wolnej woli w centrum systematyzowanej przez siebie 
siatki poj~owej. Osoba jest wolnosci'l:, wyborem. Okreslenie zakresu 
wewn~trznej autonomii woli staje si~ najbardziej kiuczowym krokiem 
w kierunku zrozumienia czlowieka, ktorego indywidualnose nie bylaby 
darem procesow przyrodniczych i historycznych ani tez do konca okreS
lonym darem Stworcy, lecz dzielem samego czlowieka - z konsekwencj'l: 
pelnej odpowiedzialnosci za to dzielo. Nierozpraszalnose tej odpowiedzial
nosci willzae si~ musi z istotnll autonomi 'l: woli i, w tym swietie, cillgie na 
nowo powracae trzeba do owego punktu spi~ia , ktory iskrzy na styku 
mysli suarezowskiej i tomistycznej: co dzieje si~ mi~dzy ostatnim slldem 
prak~ycznym rozumu a wyborem woli? 

Rozpatrywanie problemu wolnosci woli wlasnie w miejscu zderzenia si~ 
tradycyjnych stanowisk intelektualizmu i woluntaryzmu jest cz~sto (takZe 
tutaj) pewnym technicznym wyborem wynikajllcym z koniecznosci zw~i:e
nia uwagi badawczej w tym niezwykJe bogatym i zlozonym polu pro
blemowym. W rzeczywistosci jednak, co najmniej na drugim planie, musi 
bye widziany caly szeroki kon tekst wolnosci oraz jej zagroi:en i ograniczen, 
jak choeby czynniki, ktore wymienione zostaiy w zacytowanym wyzej 
podsumowaniu Mignesa. Wybor ten wynika rowniei: z opcji teoretycznej, 
przyjmujllcej, i:e sposrod roznych pojawiaj llcych si~ wspolzalemosci, 
wspolzalemosc woli i rozumu jest najistotniejsza. Akt woli nie dotyczy 
bowiem nieznanego - problem wolnosci wyboru moze pojawie si~, gdy 
wyborowi towarzyszy jakis akt poznawczy, gdy motyw lub motywy Sll 
uswiadomione, rozpoznane. Oczywiscie, moina rozpatrywac dzialania 
czlowieka jako gr~ motywow i tendencji nieuswiadomionych, jak to cz~sto 
czyni si~ w psychologii. Wtedy zwyci~za motyw najsilniejszy i stwierdzenie 
to nie jest niczym, co wynikaloby z doswiadczenia, jest tautologi'l:, prostll 
konsekwencjll znaczen, jakie wczesniej nadano okreslonym poj~ciom . W tej 
psychologii sensowny jest sceptycyzm co do uZyteczn osci poj~ia woli 
i uzasadnione staje si~ pytanie, czy poj~iu woH odpowiada cokolwiek 
w wyposazeniu czlowieka. Nie negujllc mozliwosci wystllPienia takich 
zdeterminowanych, hylicznych zachowan czlowieka i nie neguj'l:c sensu 
nieuniwersalizuj4Cych badan tych zachowan, skoncentrujemy sil( na aktach 
wyboru, to znaczy aktach poprzedzonych namyslem. Minimaln'l: sytuacjll, 
w ktorej moma mowie w jakimkolwiek sensie 0 wolnosci, jest, zgodnie 
z tym, co pisze Jaspers, dostrzezenie dzi~ki wiedzy przestrzeni moich 
moZliwosci, i juz ten pierwszy warunek wyprowadza nas poza psychologi~ 
walki motywow. I chociaz nie odsuwa to frapuj 'l:cej kwestii psycho-
spolecznych wplywow na ksztaltowanie si~ struktur wiedzy, a wi~ i od tej 
strony posredniego oddziaiywania na akty woli , to jednak znajdujemy tutaj 
uzasadnienie takiej konceptualizacji problematyki, i:e na planie pierwszym 
otwiera si~ przed nami sprawa wspolzaleinosci woli i poznania, wspolzalei:
nosci. "ch~" i "wiem". Kluczowy problem kryje si~ w tym uj~ciu za 
sformulowaniem: "wiem, co jest dobrem, ale wybieram gorsze (zlo)". Przy tym 
druga cz~e sformulowania odnosi si~ albo do potwierdzenia moinoSci woli 
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Oak u Karte~usza), alba do jej niemoinosci cr.y tez slabosci Oak w znanym 
powiedzeniu Owidiusza). Nalciy rozpatrzec obie strony problemu. 

Maj~e na uwadze k1 asyczn~ analiz~ stosunku woli i rozumu dokonan~ 
przez Tomasza i zwi~zane z ni~ rozci~gaj ~ce si~ do ezas6w wsp6lczesnyeh 
spory i interpretaeje, problem ten b~dziemy widzieli r6wniez jako pewn~ 
szczegoln~ form~ dyskursu wewn~trznego . Wydaje si~ , ze taka sehizofrenia 
moralna moZe okazac si~ dobrym "ffiodelem do zrozumienia w kontekscie 
wolnosci woli tego, co j~zyk potoezny potrzebuje wyrazic przy pomoey 
takich poj¢, jak wewn~trzna walka, rozterka duehowa itp. 

Kartezjanskie "wid~ dobro, a pod~zam w stron~ przeciwn~" latwo 
kojarzy si ~ ze starozytnym "video meliora proboque, deteriora sequor". 
Iednak za tym formalnym podobienstwem kryj~ si~ zupetrue odmienne 
inteneje autor6w. Kartezjusz ukazuje szezeg6lnego rodzaju dow6d na 
wolnosc woIi, Owidiusz wyglasza swoje zdanie jako formul~ ukazuj~e~ 
brak wolnosci, zniewolenie. A wi~e w pierwszym wypadku "eh~ gorsze" 
odnosiloby si~ do woE wyzwolonej od nacisku poz~dan i od zdeter
minowania wiedz~; ehcenie takie przedstawia si ~ jako istotny element 
ezlowieka, ktory moze przezwyci~i:yc natur~ moe~ przeciwstawienia si~ 
przyezynowosei. W drugim wypadku "eh~ gorsze" to k1~ska ezlowieka, 
kt6remu nie udaje si~ przeciwstawic naturze. Tutaj ehcenie wypelnia 
natura, a pokonany przez ni~ ezlowiek, to ten, kto widzi i poehwala dobro, 
ale go nie ezyni. Zestawienie tyeh dwu znaezen slowa "ehe~", raz 
odnosz~cego si~ do woli przekraezaj~eej natur~ a drugi raz do natury 
zniewalaj~cej wol~, nakazuje duz~ ostroznosc w odezytywaniu tego poj~eia 
wewn~trz koncepeji wi~z~eych wol~ z chceniem. 

Problem wyrazony przez Owidiusza uwyrainiony jest w zal~zku 
filozofiezno-antropologieznej teorii, kt6r~ odnajdowali mysliciele nast~p
nyeh stuleci w Pawlowym Liscie do Rzymian: ,,Jestem bowiem swiadom, 
Ze we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo latwo przychodzi 
mi ehcie6 tego, co dobre, ale wykonac - nie. Nie ezyni~ bowiem dobra, 
kt6rego eh~, ale ezyni~ zlo, kt6rego nie eh~" (Rz 7,18). 

Ana1izuj ~e powyi:ej zaeytowany i s~siaduj~ce z nim ust~py z Listu, 
Akwinata rozroi:nia dwa rodzaje "ch~". Wskazuje, ze Pawlowe "nie 
czyni~ tego dobra, kt6re eh~ ezynic" odnosic moina do "ezlowieka 
poddanego grzechowi" i do "ezlowieka odnowionego przez lask~". W pier
wszym przypadku ,,»eh~« nalezy wi~zac nie z woll! zupeln~, ktora jest 
zdolna do ezynu, ale z jakl!S wol~ niezupelnl!, kt6rl! ludzie og6lnie ehel! 
dobra, podobnie jak ogolnie sluszny jest ieh sl!d na temat dobra, tylko ze 
przez przewrotn~ sprawnosc albo nami~tnosc s~d ten i wola ulegajl! 
w poszczegolnym przypadku wypaezeniu". W drugim przypadku "slowo 
c h e ~ nalezy rozumiec jako dotycz~ee woH zupelnej , dokonuj~cej wyboru 
okrdlonego ezynu". Dokonawszy podobnego rozr6inienia w stosunku do 
wys~puj~cego obok "eh~" slowa "ezyni~" (ezyn pelny "wykonany na 
zewn~trz za przyzwoleniem rozumu" i ezyn niezupelny, kt6ry jest "obecny 
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w samym tylko pragnieniu zmyslowym i nie osi'lga przyzwolenia rozumu") 
Tomasz moZe przekazac mysl Apostola w ten sposob, ze czlowiek nie 
b¢'lcy w stanie laski (czlowiek blizszy kontekstowi Owidiusza) nie czyni 
pemym, zewn~trznym czynem tego, ,,0 czym ogolnie wie, ze czynic to 
nalezy i co chcialby czynic"6. (Gwoli scislosci dodajmy, Ze czlowiek 
odnowiony przez lask~ chce w sensie woli pemej - dokonuje wyboru, ale go 
nie realizuje "z powodu nieuporz,!dkowanych poruszen poz'!dliwosci, jakie 
pojawiaj,! si~ w pragnieniu zmyslowym".) 

Zastosowana w wywodzie Tomasza forma warunkowa - nie czyni tego, 
co ch ci a lb y czynic - jest kusz'!q propozycj'l dla refleksji metaetycznej 
d'!z'!cej do uporz,!dkowania terminologicznego w rozwazaniu tego szcze
golnego dyskursu wewn~trznego, ktory uzewn~trznia sentencja Owidiusza 
i introspekcja zawarta w nauczaniu Pawla. Bylby to zapewne krok 
w kierunku pogodzenia subtelnych analiz stanow wewn~trznych z seman
tyk,! dyskursu potocznego, gdyby zdecydowanemu ch c ~ (zwi'!zanemu 
z wlasnie dokonywanym wyborem) przeciwstawic nieokreslone chcial
by m (zapewne: chcialbym, ale ... ). Wtedy sentencja Owidiusza przenosila
by nas poza sfer~ realnych wyborow w dziedzin~ "malej psychiatrii", 
w swiat infantylnego fantazjowania na temat wlasnego ,ja": "chcialbym, 
dobrze by bylo, gdybym byl czlowiekiem, ktory pod,!za za tym, co widzi 
jako dobro i co jako takie pochwala, ale to, co widz~ jako zlo, jest takie 
kusz'!ce i przyjemne, ze ku niemu si~ raczej sklaniam, w rzeczywistosci tego 
wlasnie ch~". 

Takie przeciwstawienie "chcialbym" i "ch~" jaskrawo uwyrainia 
psychologicznie istotny aspekt "walki wewn~trznej" - w sposob po
zwalaj,!cy zachowac zwi,!zek chcenia z wol'!. Przeciwstawienie takie nie 
miesci si~ jednak bezkonfliktowo w koncepcji Tomasza. Przynosi one 
szereg ograniczen i implikacji, ktore mog,! stanowic podstaw~ koncepcji 
czlowieka rOZni,!cej si~ w wielu kwestiach od koncepcji Tomasza, zwlaszcza 
w kwestii relacji czlowieka do zla. "Ch~" wi'!ze si~ tu znacznie silniej 
z "czynif' i oddala si~ zarazem od Tomaszowego "chcenie jest skutkiem 
rozumienia". W tym uj~u tak subtelnie analizowane przez Tomasza 
wypowiedzi Pawla mowilyby brutalnie: "Latwo przychodzi mi fantazjowac 
na temat czynienia dobra, ale ch~ czynic zlo i je czyni~. Nie czyni~ dobra, 
o ktorym mysl~, ze dobrze byloby je czynic, lecz czyni~ zlo, kt6rego ch~." 

Podatnosc czlowieka na zlo jako cecha ludzkiego swiata jest motywem 
zbyt mocno zakorzenionym w naszej kulturze, abysmy mogli pozostawic j,! 
jako szczegolny tylko rys pewnych system6w antropologiczno-etycznych. 
Ten dialog wewn~trzny, w kt6rym dobro ustawicznie przegrywa, obecny 
jest w sztuce i mitach jako usymbolizowana ekspresja cichych walk 
wewn~trznych, ktorych wlasciw,!, dramatyczn,! scen,! jest swiadomosc 
i;yj'!cych ludzi. Przeciwstawienie "ch~" i "chcialbym" jako pole walki 
przedstawia czlowieka, ktory rOZnicuje dobro i zlo, ale tym, czego chce, jest 

• Ten i bezposrednio poprzecizaj'lce go cytaty: Tomasz z Akwinu, Wyklad Listu do Rzymian, 
565, tlum. J. Salij OP, Poznan 1987, s. 112. 
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zlo. Psychologia tej seeny jest przynajmniej przejrzysta. "Chc~" powi,!zane 
jest z cialem, natur,!, materilt oraz z pragmatycznym rozumem przeksztal
caj,!cym wiedz~ 0 swiecie w Sltdy mowiltce 0 wartosci srodkow sluzltcych do 
osi,!gania hedonistycznych w ostatecznej instancji celow. Jest to wi~c 
psychologia domin acji "chc~" hylicznego. Ale jest tei tutaj miejsce na, 
wca1e nielatwe do wyjasnienia jesli idzie 0 genez~, "chcialbym". 

Fritz Perls pokazuje, jak z powtarzaj ltcych si~ sytuacji niezadowolenia 
wylania si~ sposob ujmowania swiata nazwany "shouldyzmem" - jego 
istot'! jest wtasnie pojawienie si~ "gry z samym soblt" , kiedy to jedna cz~se 
czlowieka rozmawia z drug'!. Moma przypuszczac, ze w wyniku tych 
rozmow wewn~trznych, ponad tym, co jest, nadbudowuje si~ to, co 
powinno bye, nad swiatem realnym swiat idealny. Czlowiek chcialby, aby 
byto inaczej niz jest, aby byto tak, jak to mozna zobaczye w ogiltdzie idealu 
- oto dobro, ktore chcialby, zeby byto . Ale pozostajltc w swiecie 
nieidealnym, czlowiek chce wedle no nn hylicznych, "chce zla". Odpowied
nikiem "powinienem" jest tutaj oczywiscie owo marzeniowe odniesienie do 
idealu - "chciatbym" . "Jedna cz~sc ciebie rozmawia z drug,! i m6wi: 
»Powinienes bye lepszy, nie powiniend tego robie, nie powinienes bye taki, 
jaki jestes, powinienes bye taki, jaki nie jestd.«"7 

POwyZsza psychologia - psychologia czlowieka "widzltcego dobro 
a chqcego zla" - pozostawia rozdwojony podmiot decyzji w sytuacji 
zdecydowanie nier6wnych szans obu jego skladowych: najprawdopodob
niejszym, jdli nie koniecznym, rozwi,!zaniem jest pozostanie przy status 
quo, to znaczy: marzltca skladowa dalej marzy - "chciataby", zas chc,!ca 
skladowa "chce" i realizuje to chcenie niezgodnie z tamtlt. Zatem, czy 
znajdzie si~ tutaj pozytywne rozstrzygni~cie dla wewn~trznej wolnosci 
nieodzownej dla budowania etyki normatywnej z sensownym poj~ciem 
odpowiedzialnosci? Buduje si~ tu raczej jedynie opisowa struktura etologicz
na odpowiadaj,!ca zgodnym z Owidiuszem intuicjom potocznym - "dobrymi 
ch~ciami pieldo jest wybrukowane", lub co najwyzej odpowiad aj,!ca 
smutnemu optymizmowi stoikow wyrazonemu ongis przez Chryzypa 
- kiedy toczy si~ walec lub wiruje bl!k (przedmioty te symbolizuj lt 
czlowieka), to wolnose ogranicza si~ tylko do impulsu pocz'!tkowego, d alej 
walec porusza si~ inaczej a bl!k inaczej , kazdy zgodnie ze swojlt naturlt. 8 

Pozytywna cz~sc etyki moZe si~ tu jednak pojawic w postaci koncepcji 
osil!gania dobra. jako czynu heroicznego - najcz¥sciej dost~pnego wy
branym (np. pneumatykom), lub przez przywolanie teorii dobra jako 
czegos, czego jedynym i wyll!cznym autorem moze bye Bog (pomostem do 
etyki jest tu poj~cie Jaski). Tl! drugl! moZliwoscil! nie moi:emy si~ tu zajl!c. 

Opisany sposob uj~ia wewn~trznej struktury czlowieka posiada pew
n,!, niemoZliw,! do kwestionowania "moc normatywn'!" . Wyrazajl! wlaSnie 

7 F. Perls, Cztery wyklady, Hum. J . Januszewska, K. Gebert, w: Psychologia w dzia/aniu, 
Warszawa 1981, s. 157. 

• Cyceron, 0 przeznaczeniu, Pisma jilozojiczne, t. I , Hum. W. Kornatowski, Warszawa 1960, 
s.427-428. 
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"czyn heroiczny" - etyczny i moralistyczny imperatyw wzywaj,!cy do 
radykalnej wewn~trznej przemiany. Skoro pozostawanie przy status quo nie 
daje nadziei, trzeba ten stan zmienic przez "odnowienie si~ wewn~trzne". 
Taki sens nadalo pod '!zaniu za dobrem wczesne chrzdcijanstwo i tworz'!Ce 
si~ r6wnolegle do niego fonnacje gnostyckie. Sens ten byl wszakze obecny 
w znacznie wczesniejszych rozwazaniach nad arete u staroZytnych Grek6w 
i obecny byl na starozytnynl Wschodzie, gdzie, obok wskazowek braminow 
i Buddy, wiod,!cym przykladem moze bye uj~cie zaleznosci tao i te (cnoty) 
m6wilj,ce 0 koniecznosci wyzwolenia od swiata rzeczy: 

Nazwane stalo si~ rodzicielkq. dziesi~ciu tysi~cy rzeczy. Przeto ten, kto trwale 
pozbawion jest pragnien wszelakich, potrafi dojrzeC subtelnq. istot~ tao, ten 
zas, kto niezmiennie tkwi W pfttach swych pragnien, moze tylko ujrzec 
zewn~trmq. pozornosc rzeczy. 9 

Intuicje wskazujlj,ce na moZliwosc "etyki radykalnej przemiany wewn~
trznej" zawarte Slj, w tej c~sci dyskursu etycznego, ktora odbywa si~ we 
wn~trzu czlowieka - ilustruje je cytowany wyzej fragment dialogu: "nie 
powiniend bye taki, jaki jestes, powiniend bye taki, jaki nie jestd". Mysl 
ta wyraza wywodzlj,cy si~ z paleolitycznego dziecinstwa ludzkosci archetyp 
przemiany inicjacyjnej. Chodzi tu, jak to przedstawia Mircea Eliade10, 

o przejScie czlowieka poddanego inicjacji ze stanu natury do swiata, 
ktorego sens nadaje mu wymiar sacrum. To przejScie ze sfery przyrody, 
a wi~c bycia na pol zwierz~q istotlj, poddanlj, pop¢om, do sfery 
prawdziwie ludzkiego panowania nad soblj, i kierowania swoim po
st~powaniem wedle objawionych regul rozszyfrowujlj,cych ukryte za suro
wymi rzeczami poj~cie dobra moZliwe jest tylko jako "urodzenie si~ na 
nowo". Dlatego tez w rytach inicjacyjnych obok samego wtajemniczenia 
w wied~ 0 swi~tym znaczeniu rzeczy i czynow powtarza si~, jako ich 
istotny element, cz~sto brutalny i bolesny obrzlj,dek symbolizujlj,cy smiere 
i zniszczenie adepta - czlowieka, ,Jakim nie powiniend bye"; potem 
dopiero nastlj,pie moze lytual odtwarzajlj,cy ponowne narodziny, narodziny 
nowego czlowieka silniejszego od swojej natury. W zwilj,zku z analizowany
mi tu poj~ciarni mozemy powiedziec, ze w rytach inicjacyjnych wyraza si~ 
pradawny "wynalazek" ludzkosci, spos6b na zlikwidowanie odwiecznego 
rozdarcia rni~dzy marzlj,cym "chcialbym" a zanurzonym w naturze "ch~". 

Jednym z mo Zliwych skutkow kierowanej "marzeniem" transgresji 
natury (chcen) jest "mistycyzm chemiczny". Nadzwyczajne wzmocnienie 
"chcialbym" moze si~ odbyc przez zgola nieheroiczny trans narkotyczny. 
SIuZyla do tego haoma w staroZytnym mazdaizmie, dzisiejsi "mistycy" 
si~gajlj, po LSD i tyro podobne srodki. Pokazuje to, ze nawet tam, gdzie 
radykalna przerniana wewn~trzna staje si~ moZliwa, zawsze powstac mole 
pytanie, czy jest to wlasnie ta przemiana, ktora byla zamierzona. 

• Lao-Tsy, Tao--l e-King, tium. T . Zbikowski, w: Taoizm, Krak6w 1988, s. 49. 
1. M. Eliade, Wprowadzenie do problemu inicjacji, dum. K. Kocjan, "Pismo literacko-artys

tyczoe" 1988, ill 5, s. 64. 
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Moc normatywna powyzszych charakterystyk "czlowieka wobec wybo
ru dobra i zla" nie ogranicza si~ tylko do zamkni~tych spolecznosci , gdzie 
dokonuje si~ wyodr~bnienie transcenduj~cych swoj~ natur~ "wybranych". 
Moralistyka "urodzenia si~ na nowo", niezalem ie od rygorystycznych 
system6w etycznych w fllozofii i religiach trwa po dzis dzien jako jeden 
z najbardziej uniwersalnych wzorc6w w literaturze - wykazuj~ to bad ania 
przedstawione przez Mircea Eliadego ll - a wi~ jest iywa. I oto, 
paradoksalnie, nawet na bazie psychologii, kt6ra zdawala si~ nie dawac 
wi~kszych szans na zbudowanie takiej etyki, w kt6rej powinnosc pod~zania 
za dobrem jest nie tylko idealem, ale i realn~ mozliwosci~ wynikaj~c~ 
z wolnej woli, nawet tutaj odnalezc mom a jedno ze :irOdel transpersonalnej 
koncepcji odnowienia wewn~trznego , koncepcji zbudowania siebie na 
nowo jako osoby, kt6ra widzi dobro i jest w stanie za nim pod~zac. 
Odzwierciedla si~ tu biegn~cy przez histori~ ludzkosci bunt mysii oswiet
lonej blaskiem platonskich idei, bunt przeciwko miejscu, jakie wytycza 
czlowiekowi materialistyczna wizja kontynuator6w Demokryta. Scena 
z dialogu wewn~trznego pojedynczego czlowieka przenosi si~ na plan 
historii i tu, w sumuj~cym si~ wysilku philosophia perennis i w sztuce 
pojawiaj~ si~ rozwi~zania adresowane z powrotem do sceny dramatu 
indywidualnego jako krzepi~ce przeslanie: "slabosc twojego marzenia nie 
jest czyms nie do pokonania, moZesz tak przeksztalcic swi~ti.! iskr~ swojego 
»chciatbym«, Ze rozpali si~ ona w zwyci~ski ogien »ch~ - czyni~«". 

Prawdziwa dyskusja jest form~ wsp6lnego myslenia, wsp61nego do
chodzenia do wniosk6w. Przebiegac ona musi przy uwzgl¢nieniu emotyw
nych kompleks6w interlokutor6w, ale jej celem jest wyjscie poza gr~ 
emocji. To sarno dotyczy dyskursu wewn~trznego. Wsz¢zie tam, gdzie 
dyskurs si~ pojawia, wychodzimy poza gr~ motyw6w, przekraczamy walk~ 
hylicznego ci~Zenia natury z pragnieniem idealu. I chociaz 0 psychologicz
nych podstawach powyzej zarysowanych pogl~d6w etycznych powiedzielis
my, ze pragnienie idealu zwykle przegrywa z natur~, to nie jest to jednak ta 
psychologia, kt6ra w tym rniejscu oglasza, ze wszystko dzieje si~ wewn~trz 
gry motyw6w i Ze prawem tej gry jest to, ze zwyci~za motyw najsilniejszy. 
Dyskurs poprzedzaj~cy decyzj~ jest mysleniem, kt6re w tym wypadku 
okreslic moma zgodnie z powiedzeniem freudowskim "Denken ist Protear
beit"12. To pr6bne dzialanie jest w jakims sensie przesuni~ciem punktu 
ci~zkosci scieraj~cych si~ wewn~trz podmiotu argument6w z analizy 
samych cel6w na rozwaZenie mozliwosci w sensie "mierz zarniar wedtug 
sily" (dop6ki nie pojawi si~ romantyczny bunt). Jest to wi~c myslenie, 
kt6re wypr6bowuje sil~ "podmiotu chcialbym" i "podrniotu chcf ' . I cho
ciaz wynikiem protearbeit jest tutaj: "chcialbym" jest nierealne ze wzgl¢u 
na sit~ "ch~", co otwiera drog~ Owidiuszowemu " za zlem id~", to jednak 
dyskurs nie zostaje zamkni~ty, a "chcialbym" odrzucone. "Chcialbym" 

11 M. Eliade, Inicjacja a .swiat wsp6lczesny, t!urn. K. Kocj an, "Pismo literacko-artystyczne" 
1988, or 5. 

11 F. Peds, op.cit., s. 160. 
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zostaje zawieszone tylko ze wzg1¢ u na aktualne warunki i do wyniku 
dyskursu dol,!czone jest wewn~trzne pouczenie: " ...ale ci~gle pa!ni~taj 
o tym, czego chcialbys" . Dramat jest wi~c uporczywy i wiecznie po
wtarzaj'!Cy si~. Jest to przeslanka obecnosci szansy "urodzerua si~ na 
nowo". 

Pokazane powyi:ej przeciwstawienie "chcialbym" i "chcf' wypelnia 
pewn'! luk~ w rozumieniu "podmiotu w rozterce moralnej", dalekie jest 
jednak od wypeinienia tego rozumienia. Widoczne jest przede wszystkim, 
i:e psychologia marzerua 0 dobru nie wyczerpuje sensu, jaki w dyskursie 
wewn~trznym otrzymuje to nierealizowane pragnienie, kt6remu przydalis
my jako jedynego reprezentanta poj~iowego slowo "chcialbym". Uniwer
salnosci wprowadzonego rozr6zruenia przeczy trwalose marzenia; "chcial
bym", ch ociaz jest za slabe, aby przebie si~ przez naciski sytuacyjne, jest 
jednak dose silne, aby trwae i nie rozpraszac si~ , jak to si~ najcz~sciej dzieje 
z innymi marzeniami. Na t~ trudnosc psychologiczn,! naklada si~ dodat
kowo pewna niezgodnosc z semantyk,! j~zyka potocznego. "Ch~ zla" 
burzy wygodn,! i utrwalon,! w dyskursie symetri~: "to, czego ch~, jest 
dobrem, a to, czego nie ch~, jest zlem", i chociai: raczej fiaskiem 
zakonczyly si~ poszukiwania naturalistycznych metaetyk6w, aby powyzsz'!: 
symetri~ uczynie podstaw,! defmicji predykat6w etycznych, to jednak co 
najmniej rueostroznosci,! byloby calkowite zlekcewazerue czysto opisowej 
cz~sci analiz dotycZ'!cych obyczajow j~zykowych . 

Uwzgl¢niaj,!c uporczywose wizji dobra i obyczaj j~zykowy zinter
pretujmy teraz to, co przeciwstawialo si¥ "ch~" i jak dotychczas zdawalo 
si~ wyczerpywac w poj~iu "chcialbym", nie jako pozbawione mocy 
dzialania marzenie, lecz jako chcenie posrednie czy tez chcenie drugiego 
stopnia: ch c ~ c h ci e e do b ra. Nie jest to proste zast,!pienie jednego 
terminu innym. Kiedy naprzeciw scisle zwi~zanego z aktem poj~cia "ch~" 
stawiamy charakteryzuj ,!ce nie tyle czyn, ile usytuowan'! w ,ja" , juz jakos 
wybran,!:, podstaw~ oceny moZliwego czynu, czyli "chc~ chciee" , wtedy 
wyrazruej widzimy, i:e to "ch~ chcie6" jak rowniez aktem woli. Zatem 
"ch~ chciec" postawione naprzeciw "ch~" to starcie, a wlasciwie 
aitematywa dwu akt6w woH. Problemem czlowieka, wolnej osoby, jednos
tki realizuj ,!:cej siebie jako wolnose, jest teraz cos, co lezy poza jalow,! 
aitematyw,!: marzenia i dzialania, a wi~: wyb rac siebie jako tego, ktorego 
istotnym skladnikiem jest chcenie dobra, czy tez odrzucic siebie wolicjonal
nie skierowanego na realizacj~ dobra - "chciee chciec" czy "rue chciec 
chcie6" . Pisze Jaspers: "W wielu drobnych dzialaniach, ktorych nawet rue 
zauwazam, a jednak w sumie okreslaj,!cych moj,! istot~, stopniowo trac~ 
lub zyskuj~ siebie. Albo wzdragam si ~ przed rozstrzygni~ciem; staj~ si~ 
slepy, bo nie ch~ chciee: wolnosc, za ktorej spraw,!: wi ,!z~ si~ rozstrzygaj,!c 
cos na zawsze, wzbudza moje przerazenie, chcialbym zdj,!:c z siebie 
odpowiedzialnosc i pozwolie, by dzialo si~ co chce. Albo w sposob rownie 
niezauwazalny pod'!:zam w drobnych wewn~trznych i zewn~trznych dziala
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niach, spokojnie i bez zapa1czywosei, rnoj4 droM, i dojrzewam do tego, by 
w autentycznych rozstrzygni~iach bye sob 4."13 

Inaczej niz w Jaspersowskiej koncepcji niedoseignionoSei bycia By tern, 
ktore dochodzi do skutku jedynie jak gdyby w przeblyskach, buduj4CY 
siebie, POSZUkUj4CY siebie podrniot tego, co okrdlilisrny jako "chcy 
cheie6", nie jest postawiony w sytuacji, ktora go w sobie zamyka. Zdolnose 
do autentycznych rozstrzygni¢ wyzwalaj 4cych od przywi4Zania do przed
rniotow pragnienia, nawet jesli nie jest tak silna, jak to, co j4 blokuje lub 
zakloca, stanowi cos stalego w naturze ludzkiej, coS, co spaja istnienie 
w zwart4 fonn~ i nie pozwala rozproszye si~ czlowiekowi w wielose 
fiuktuUj4Cych w czasie roznorodnych napi~e i intencji. Podsumowuj4c 
Jaspersowsk4 filozofi~ Exislenz, Hannah Arendt pisze, ze dochodzirny 
w koncu do konkluzji, iz "czlowiek jako »pan swoich rnysli« jest nie tylko 
czyms wi~j niz jakakolwiek jego rnysl ( ... ), ale ze od pocz4tku 0 naturze 
czlowieka stanowilo d~ie do byeia czyms wi~j niz on sam oraz 
pragnienie czegos wi~ej niz tylko siebie samego"14. Ideal (korelat shouldyz
mu) rna swoje opareie nie tylko w przezyeiach sprzecznosei plyn4cych 
z doswiadczania sytuacji, lecz rna od pocz4tku swoje opareie takze w naturze 
czlowieka - w czyms, co nie wynika z sytuacji doswiadczanych, lecz wychodzi 
im naprzeciw od strony podmiotu, ktory juZ wczeSniej jest jakis. Z t4 
uprzedzaj4C4 ,jakoSci4" podmiotu zwi4Zana jest trwalose "ch~ cheiee". 

Nie tu jednak, a wlaseiwie nie tylko tu, tkwi ta wzgl~dna moc "ch~ 
chciee", kt6ra urnoZliwia wspolistnienie z "chcy". W przeciwienstwie do 
"chcf', kt6rego sila zesrodkowuje si~ w "carpe diem" , w tu i teraz 
przei:yeia wartosei i celow, "chcy cheiee" jest aktern wyboru pro j e k t u 
spojenia si~ z systernern wartosei, a wi~c tyrn latwiej przekracza one 
terainiejszose i jej naciski. Tak zatern seisle dOtycz4ca terai:n.iejszosei 
wymieniona powYZej altematywa "chcy cheie6" albo "nie chcy cheiee" nie 
wyczerpuje do konca owego wewn~trznego konfliktu. Rzutowany w przy
szlose, zarezerwowany dla waznych decyzji projekt zwi4zania si~ z okres
lonymi wartoseiami pozostaje wai:ny nawet gdy tu i teraz wybrane zostalo 
dzialanie z tym projektern niezgodne. Nast4pil realny wybor eiebie a nie 
regresja w rnarzenia; wybor ten (to, co "ch~ cheiee"), okrd la rnnie juz 
teraz jako ukierunkowanego na te wlasnie wartosei i cele. Jest to wi~c 
realne obranie d r 0 g i umozliwiaj4ce oswietlanie punktowych "chc~" jako 
lez4cych na tej drodze lub zd r 0 zn y ch. 

Pojawiaj4ce si~ w dyskursie wewn~trznym "chcy chciee" posiada, jak 
widae, dwie plaszczyzny. Najednej przeciwstawia si~ one "chcy" -dotyczy 
to wyboru aktualnie dokonywanego: cbcy chciee dobro, ale chcy (wybie
ram) zlo. Najlepiej wyrazie to negatywnie: "chc~ nie chciee tego, co 
wybieram". Od rnarzeniowego "chcialbym nie cheiee tego, co wybierarn" 
odromia si~ one decyzj4 uznania, co rnnie buduje, a co jest tego 

13 K. Jaspers, Filozofia egzystencji. WybOr pism, tmm. D . Lacbowska, A. Wo!kowicz, 
Warszawa 1990, 8.175. . 

,. H. Arendt, Czym jest filozo{LQ Existenz, "Litera tura na Swi~e" 1985, nr 6, s. 97, 98. 
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budowania zakloceniem. Wybieram jako nalez<lCC do ,Ja" "chcy chciee" 
(chCY nie chciee) i z punktu widzenia tego wlasnie istotnego wyboru patrzy 
oceniajl!co na siebie i na niezgodny z sobl! moj przygodny wybor "chcy". 
T worzy to rownoczesnie drugl! plaszczyzny "chcy chciee". Owo oceniajl!ce 
patrzenie poprzez przywil!zanie do obszerniejszego systemu wartosci 
p rzekracza teramiejszose wyboru i umiejscawia rnnie jako projekt na 
okreSlonej "drodze zyciowej". Z tej perspektywy wybory niezgodne 
z drogl! ("za zlem id~") nie Sl! kl~skl! wyboru dobra, lecz nalezl! raczej do 
(nieuniknionych w trudnym przedsi~wzi~ciu) niepowodzen "w dojrzewaniu 
d o tego, aby w autentycznych rozstrzygni~ciach bye sobl!". 

Etyka, ktora wylania sil( z funkcjonowania wyzej opisanych plaszczyzn 
"chcy chciee" , nie musi juz bye etykl! heroicznl!. W etyce powil!zanej 
z " chcialbym" , przeciwstawiajl!ce si~ marzeniu "chcl(" mialo pot~ine 
wsparcie w naturze ludzkiej i potrzebny byl heroiczny wysilek porzucenia 
swiata, w ktorym zawsze zwyciyza owa sklonnose naturalna. Przemiana 
musiala bye radykalna, jak w rytach inicjacyjnych - a wi~c gwaltowny 
zwrot: "smiere i narodzenie si~ na nowo". "Chc~ chciee" jest natomiast 
uchwyceniem kierunku tworzenia siebie i, chociaz jako akt wyboru moze 
bye rozurniane w sensie metanoia (pierwotnie: zmiana zdania), lecz jako 
droga jest procesem, i:yciem przenikni~tym trudem ksztaltowania swoich 
odpowiedzi na wartosci wybrane; nie jest zrealizowaniem idealu, lecz jest 
drogl! samorealizacji. Poprzez proby i bl¢y, poprzez powodzenia i niepo
wodzenia. A bl¢y i niepowodzenia nie niweczl! dokonanego istotnego 
wyboru , dopoki wyb or ten zachowuje m oc umiejscowiania ich w sferze 
tego, czego "nie chcy chciee". R ownoczesnie wiyc wsparcie, jakiego 
doznaje tu dl!zenie do dobra, polega na jego urealnieniu - wybor m 0 z e si~ 
dokonac, bo to, co wybierane, jest moi:liwe. ,,» Video meliora...« W takich 
sytuacjach myslimy chyba 0 d obru, i w pewnym sensie myslimy 0 nim 
rzeczywiscie, ale nie myslimy 0 mozliwosci dobra" 15 - pisze Simone Wei!. 
Iednak dopiero na hipotetycznym krancu tej drogi i tylko tam midci si~ 
ideal swi~tosci - ideal doskonalego pogodzenia " chcy" i "chcy chciee" (a 
wlasciwie wypelnienia siy "chcy chciee"). Ideal ten jest dobitnie wyrazony 
w rozmowie rzymskiego prokonsula z Polikarpem: 

Prokonsul: Zmien zdanie, mam zwierz~ta, im ci~ rzuc~, jesli nie zrnienisz zdania. 
Polikarp: Sprowadi je, bo niemozliwa jest dla nas taka zrniana zdania, ktora by 
prowadzi!a od lepszego do tego, co gorsze. 16 

Analiza wypowiedzi wewn~trznej "chcy chciee" p rowadzi nas do samej 
istoty wspolczesnych koncepcji samorealizacji. W ypowied i ta, jak zauwa
i:ylismy, wyraza przyj~cie siebie jako zadania d o speinienia, wyraza wybor 
drogi samorealizacji - a jest to zarazem droga przezwyci~i:ania (nie znaczy 
to walki) zaleznosci cd otoczenia fizycznego i spolecznego. 0 badanych 
przez siebie ludziach samorealizujl!cych si ~ tak pisze Abraham Maslow: 

" S. Weil, Swiadonwsc nadprzyrodzona, Hum. A. Ol¢zka-Frybesowa, War1lzawa J986, s. J9J. 
,. Cy t. za: Pierwsi swiadJwwie, cpr. M. Starowiejski , Krakow 1988, s. 207-208, 472. 
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"Poniewai: kieruj(l si~ motywacj(l rozwoju, a nie motywacj(l niedoboru, 
glowne rodzaje ich zaspokojen nie S(l zalezne od rzeczywistego swiata, od 
innych ludzi, od kultury, od srodk6w osi(lgania eel ow ani w og6le od 
czynnik6w zewn~trznych." 17 Mozna powiedziee, i:e przewodnikiem staje 
si~ tutaj autonomiczne wobec naciskow "ch~ chcie6". Na drodze tej 
"chcf' rna coraz mniejsz(l tendencj~ do przeciwstawiania si~, jest raczej 
inkorporowane w formacj~ rozwoju "u takich ludzi pragnienia pozostaj(l 
w d oskonalej zgodzie z rozs(ldkiem. »Kochaj Boga i rob co chcesz« sw. 
Augustyna moma latwo sparafrazowae jako: »B~dz zdrowy, a wtedy 
moZesz zaufae swoim impulsom«." 18 

Wyr6milismy, wychodz(lc cd Owidiuszowego "video meliora ... ", trzech 
glownych aktor6w seeny wewn~trznej rozterki moralnej czlowieka. Pierw
szym jest z~aj(lce natychmiastowej realizacji, sklonne do podporz(ld
kowania si~ naciskom sytuacji i zwierz~eej raczej cz~sci natury "ch~". 
Drugim jest regresywne, marzycielskie "chcialbyro", kt6re przeciwstawia 
si~ tylko "formalnie" "ch~", stale z nim przegrywaj~c, ale jako uporczywe 
marzenie moi:e w pewnych przypadkach uruchomie romantyczny bunt 
przeciwko sytuacji powtarzaj(leej si~ kl~ski - zbuntowany podmiot tego 
marzenia stara si~ unieestwie siebie, aby narodzie si~ na nowo jako 
wyzwolony od ci(li:enia natury. Trzecirn aktorem jest zdrowe (w sensie 
M aslowa) "chc~ chciee": wyb6r drogi autonomicznej realizacji siebie. 
"Ozdrowiony" podmiot Owidiuszowej rozterki powiedzialby zapewne: 
,,»Chc~ chcie6« - wybieram dobro, ktore widz~ i pochwalam, a chociai 
zbaczam cz~sto z wybranej d rogi , to m 0 j a jest droga, a nie to, co poza 
ni(l." (A moze powiedzialby: , j estem drog(l"?) Tak wi~c to wyromiony 
"trzeci aktor" jest wlasciwym dysponentem tego, co tradycyjnie nazywa si~ 
woln(l wol~ . W nim bowiem nast~puje scalenie d(li:enia (ch~), ogi(ldu 
idealu (powinienem) i realnosci drogi (mog~). 

Wola staje si~ wolna, gdy jest "wol(l drugiego rz¢u" (ch~ chciee) . 
Wlasnie owa drugorz¢owose wydaje si~ tyro, co umozliwia wolnose 
i autonomi~ . Polega oda bowiem na zachodzeniu szczeg61nego rodzaju 
"woIitywnej obserwacji" poruszen wlasnego "ch~" . Przy tyro to, co 
obserwuje, posiad a sw6j wlasny wymiar intencji . I nie jest tu istotne to, ze 
obserwuj(lee okrdla obserwowane; istotne jest to, i:e obserwuj(lce (tu "ch~ 
chciee") naleiy d o innego wymiaru - jego wyodr~bnienie si~ jest wyodr~b
nieniem ze swiata koniecznosci . Koniecznose (ludzkie cheenia i ich 
zjawiskowe warunki) jest tutaj (w sposob niekonieczny) obserwowana, 
oeeniana, chciana lub niechciana. Podmiot, ktory cheenia i marzenia czyni 
obiektem, staje si~ jakby istotlj, niezalem(l. Mi~dzy obserwuj~cyro cheeniem 
drugiego rz¢u a wolnoscilj, zachodzi zapewne taki sam zwi(lzek, jaki 
zachodzi, zdaniem Schellinga, mi~dzy problematyzacjlj, a wolnosci(l przy 
stawianiu pytania: w jaki sposob mog~ posiadae wyobrai:enia. "Przez to 

17 A. H . Maslow, MotywacJa i osobowosc, ttum . P. Sawicka, Warszawa 1990, s. 228. 

J8 Tami.e, s. 249. 
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samo, iZ stawiam to pytanie, staj~ si~ istot'! woln,!, dostrzegaj,!c,! znaj
duj,!ce si~ ponizej niej wyobrazenia, ktore j,! pierwotnie wi~zilo c...) 
PrzypusCmy, Ze bylbym uwiklan,! w szereg przyczyn i skutkow rzecz'! C ... ) 
Ze bylbym po prostu kolkiem w jakims mechanizmie. To, co jest c~sci,! 
jakiegos mechanizmu, nie moze oddzielie si~ od niego i postawie pytania: 
jakZe to wszystko stalo si~ moZiiwe? Bo tez zarowno w owym mechanizmie, 
jak i w lonie fenomenow owo kolko zajmuje miejsce wyznaczone przez 
absolutn,! koniecznose. Jdli kolko, ktorym jestem, opuszcza cwo wy
znaczone miejsce, przestaj~ bye kolkiem i staj~ si~ istot'! niezalezn,!." 19 

Poniewaz punktem wyjscia naszych rozwazan byl Kartezjanski "test" 
na wolnose woli, musimy powr6cie do tego zagadnienia i zastanowie si~, co 
wnosi ogloszona przez filozofa moZnosc "wybierania gorszego". 

"Chc~ chciee", tym razem jako inkorporowanie w sfer~ istotnych 
decyzji "nie pojScia za jasno poznanym dobrem", jest, zdaniem Kartez
jusza, moZiiwe, "byleSmy tylko mieli na mysli, iz potwierdzenie przez to 
naszej wolnej decyzji sarno jest juz dobrem"20. Dookreslenie to, szukaj4ce 
ontologicznego zakotwiczenia "wyboru gorszego", wydaje si~ znacznie 
oslabiae antyintelektualistyczny sens wypowiedzi zacytowanej na wst~pie. 
Czy jest to ust~pstwo na rzecz systemu Tomasza? Zdaniem Alquiego, nie 
rna tu zadnego ust~pstwa: dobro, ktore wplywa tutaj na decyzj~, to wlasnie 
wolnose, a nie jakis cel zewn~trzny, ktory czlowieka sobie podporz,!d
kowuje. W sytuacji tej czlowiek "raczej idzie za sob,! i siebie potwierdza". 
Jest to wi~c wolnose bezwzgl~dna Cujawnila si~ ona juz w w'!tpieniu 
i cogito). Wokol tej wolnosci powstaje zr,!b Kartezjanskiej etyki: wolnose 
jest moZiiwosci,! bl¢u, zwrocenia si~ do nicosci, do grzechu.21 Wolnose to 
nie tylko wewn~trzna dynamika "ch~ chcice", to rowniez skladnik drogi, 
ktor,! czlowiek "chce chcice". 

JeSli jednak wolnose jako skladnik drogi nie jest, jak chcialby Alquie, 
celem zewn~trznym, lecz jest odkrywanym czy aktualizowanym byciem, nie 
potrzebuje ona zadnego testu, jest ona mi dana bezposrednio jako ja. Tym 
zas, co wymaga testu, jest po s i a dan i e wolnosci. Posiadanie wolnosci jest 
wlasnosci,!, ktor,! ,ja" ch~ miee. (W tym momencie nast~puje zeSlizgni~cie 
si~ z Marcelowskiego poziomu "bye" na poziom "miee".) "Chce miee" 
oznacza zarazem, ze podmiot tego chcenia rna motyw sprawdzenia, rna 
motyw testu. Wtedy wybieram gorsze, zeby zdobye poz'!dan'! pewnose, Ze 
posiadam dobro--wolnose. Ale w rzeczywistosci wybor ten trudno nazwae 
wyborem gorszego; to, co tutaj zostalo wybrane, jest lepsze (pewnose 
posiadania wolnosci). Cala ta procedura, do ktorej prowadzi uzewn~trz
nienie wolnoSci jako dobra, ktore moze bye posiadane, sprowadza nas 
z powrotem w miejsce wyznaczone przez naturalistyczn,! psychologi~: 
mOZna tu powiedziee, Ze motyw silniejszy (potrzeba pewnosci wolnosci) 

19 Cyt za: J. Lacroix, Iiisloria a lajemnica, Hum. Z. Wi~ckowski, Warszawa 1989, s. 112D. 

20 F . Alquie, Karlezjusz , op .cit., s. 280. 

21 Tami.e, s. 137-138. 
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:wycirtZyl. Test witte moze bye latwo ujrtty jako dowod na tezrt przeciwn~ 
10 zamierzonej. Test znosi wolnose i zapewne znosz~ j~ wszelkie moZliwe 
esty. Pozostaje wolnose jako skladnik drogi czlowieka, jako wewnrttrzna 
prawczose siebie aktualizuj~ca sirt w swiadomym "chcrt chciee". W mys
emu 0 wolnosci moze ona wi~ bye albo zalozeniem metafizycznym, albo 
,ierwotn~ dan~. Wolnose jako wniosek z jakiegokolwiek materialu do
wiadczenia nie jest wolnosci~. 

Jesli zatem chcemy rozwazan~ przez Kartezjusza moinose "wybierania 
:orszego" rozumiee zgodnie z tradycj~ augustiansk~ jako wolnose do zla, 
rlolnose do grzechu, do odwr6cenia sirt od Boga, to zrlolnose ta sarna 
" sobie nie potrzebuje dowodu, chociai: jej uchwycenie posiada duze 
naczenie etyczno-teologiczne. Przynajrnniej takie, jak u mistykow - np. 
I Mistrza Eckharta i Simone Weil: wolnose to cos, czego si~ trzeba pozbye, 
Lby "zrobie w sobie miejsce Bogu". 

Wydaje si~ jednak, ze dla antropologii i etyki znacznie wi~ksze znaczeme 
110Ze miee owa zdolnose do "wybierania gorszego", gdy ujmie si~ j'!, w sensie 
,ozytywnym: jako panowanie nad natur~. Oznacza ona bowiem moZliwose 
zeczywistego realizowania nie tylko naturalnych chcen, ale takze realizowa
lia chcenia zupelnie odmiennych chcen, nawetjesli s'!, one z tymi pierwszymi 
liezgodne. "Wybranie gorszego" reprezentuje tutaj to panowanie nad 
lecyzjarni, ktore musi bye odkryte w ka:i:rlej niezm'l,Conej uprzednimi 
ol$trzygni¢ami teoretycznymi analizie sensu poj~cia "wybor". 22 Tak jak 
"brew hierarchiom dobr ustanowionym motywacyjnie (przez cialo) czlowiek 
ooZe swoj'!, woln'!, decyzj'!, wybrae tylko wolnose (to, co gorsze 
: punktu widzenia potrzeb ciala, "pasji"), tak tez moze on przeciw 
klonnosciom, instynktom itp. wybrae inne dobro - az do poswi~cenia 
~cia. Tacy ludzie jak przywolany juz Polikarp czy Ojciec Kolbe nie 
vybrali, w sensie absolutnym, gorszego. Z punktu widzenia wartosci, 
lrogi, ktor~ chcieli ch ciee , przeciwstawienie sirt instyictowi zycia bylo 
vyborem lepszego. I chociaz sytuacje tego rodzaju wewn~trznych konruk
ow nazywane bywaj'!, pro bam i, to proba taka nie jest testem na wolnose. 
;0 najwyZej jest to test na ludzk'!, rnoZliwosc panowania nad natur'!" test na 
lo:i:liwose uznania za sensown~, jeszcze tu, w tym swiecie, fonnuly rnowi'!,cej 
a przekor Owidiuszowi: "Widzrt dobro i za dobrem id~." 

Madej Kaluszyfuki 

fACIEI KALUSZYNSKI, ur. 1942, psycholog (absolwent UI) i mozof (absolwent 
fW), adiunkt w Politechnice Wroclawskiej. Zajmuje si~ antropologiCl filozoficznCl 
etykCl. Publikowal glownie drobne utwory 0 tematyce etycznej (ksiClZka Mys7enie 
ryczne, 1980). W latach 1983-1988 wspolredagowal podziemne pismo wroclawskie 
Replika" oraz wykladal mozo1i~ na tajnych kursach samoksztalceniowych or
anizowanych przez NZS. Mieszka we Wroclawiu. 

" Siowo "wybor", a wlaSciwie "wolny wybor", rue traci w r6znych kontekstach swojego 
:nsu, dop6k:i mchowuje odniesierue do realnej alternatywy: "mialem (mam) wolny wyb6r" 
ulczy 2afazem ,,moglem (mog,) in:u:zej"'. I chocby w Swiecie doSwiadczenia zawsze dawalo si, 
ykazae, Ze dokonany wyb6r by! wyborem "lepszego", to jednak, jeSli by! wy b 0 r, to cz!owiek 
o gl ina czej, m6g! wybrac gorsze. 
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SP6R 0 MORALNY REALIZMl 

• Fenomenologia moralnosci i akognitywizm 

Bezstronny i, 0 ile to moZliwe, teoretycznie niezaangazowany opis 
moralnosci zwraca zwykle uwagrr na dwie sprawy. Po pierwsze, wypowie
dzi, w kt6rych ludzie orzekaj'!, ze jakis czyn jest dobry b<!di zly, sluszny 
b,!di niesluszny, nie r6zni,! sirr pod wzglrrdem formalnym niczym istotnym 
od wypowiedzi, Ze cos jest stale b,!di ciekle, wysokie b,!di niskie. Wygl,!da 
tak, jak gdyby wypowiedzi moraine byly twierdzeniami, kt6re S,! praw
dziwe lub falszywe, i jak gdyby kwalifikacja ta przyslugiwala im z uwagi na 
charakter obiektywnego stanu rzeczy, do kt6rego sirr odnosz'!. Innymi 
slowy, wydaje sirr, ze obok fakt6w, z kt6ryrni mamy do czynienia w iyciu 
codziennyrn, i obok fakt6w badanych przez naukrr istnieje sfera fakt6w 
moralnych, do kt6rych odwolujemy sirr w naszych s,!dach moralnych. 
I w zwi,!zku z tyrn - po drugie - w sporach moralnych chodzi 0 rozpoz
nanie, jak faktycznie maj,! sirr rzeczy, jaki jest porz'!dek w obrrrbie fakt6w 
moralnych. Tak wirrc, jesli strony sporu glosz,! i uzasadniaj,! sprzeczne s,!dy 
moraine, jedna ze stron musi bye po prostu w bl¢zie. 

Niemniej jednak pr6by zbudowania fllozoficznej teorii w oparciu 
o tak,! narzucaj,!c,! sirr fenomenologirr moralnosci napotkaly na trudnosci. 
Czyrnze bowiem mialoby bye cwo dobro b,!di zlo, slusznose b,!dz 

1 Przedstawiooy tu zarys niekt6rycb aspekt6w sporu 0 moralny reatinn opiera si~ os 
znakomitej aotologii Ersays on Moral Realism, ed. by G. Sayre-McCord (Itbaca - London: 
Cornell University Press, 1988), kt6ra zawiera teksly nastwujl!cych autor6w: AJ. Ayer, 
B. Williams, S. Blackburn, 1. Lear, 1.L. Mackie, G . Harman, D. Wiggins, 1. McDowell. 
R.N. Boyd, N .L. Sturgeon, G. Sayre-McCord, M. Platts. Wszystkie numery stron w tekkif 
odsylajll do tej pozycji. 
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nieslusznosc danego czynu? Proby utozsamienia tych wlasnosci z wlasnos
ciami naturalnymi, takimi jak, na przyklad, przyjemnosc i przykrosc, 
rychlo spotkaly si~ z licznymi zarzutami. Chyba najbardziej znany z nich to 
zarzut "bl¢u naturalistycznego", sformu!owany na pocz~tku XX wieku 
przez G.E. Moore'a. Moore rozumowal nast~puj~co : nie moma twierdzic, 
i:e dobro jest przyjemnoSci~, gdyz moma bez wahania okreslic jakis 
konkretny czyn jako przyjemny, a zastanawiac si~ w dalszym ci~gu , czy jest 
on dobry. Jest to wystarczaj~cy dow6d na to, ze wyrazenia: "x jest 
przyjemne" i "x jest dobre" nie maj~ tego samego znaczenia. Sytuacja ta, 
zdaniem Moore'a, powtarza si~ w wypadku wszystkich innych proponowa
nych anaIiz znaczenia s!owa "dobro". Moma st~d wyprowadzic wniosek, 
i:e dobro jest prost~, nieanalizowaIn~ wlaSciwosci~, calkowicie rom~ od 
innych wlasciwosci znanych nam z codziennego doswiadczenia (taki sam 
status maj~ tez inne wartosci moraIne) . Taka ontologia, poszerzona 
o odr~bn~ sfer~ faktow moralnych, wymagala odpowiedniej epistemologii 
- poszerzonej 0 moraIn~ intuicj~, gwarantuj~c~ poznawczy dost~p do 
owych faktow. Takie rozwi~zanie, ·zwlaszcza w pierwszej polowie XX 
wieku, zdorninowanej przez neopozytywizm, nie moglo liczyc na zbyt 
przychylne przyj~cie. Uznano, ze jest to typowa teoria ad hoc, postuluj~a 
istnienie tajemniczej sfery wartosci moralnych i rownie tajemniczej wladzy 
intuicji intelektualnej. 

Neopozytywisci, broni~c zasady empirycznej sensownosci wyraien, 
ktora glosila w przyblizeniu, ze tylko wypowiedzi daj~ce si~ empirycznie 
zweryfikowac maj~ okreslone znaczenie, uwaiaIi, i:e fenomenologia moral
nOSci wcale nie zmusza nas do przyj~cia ftlozoficznej teorii moralnosci 
w stylu Moore'a. Konsekwentne trzymanie si~ zasady empirycznej sensow
noSci prowadzi nas raczej do wniosku, i:e wypowiedzi moraIne pozbawione 
s~ jakiegokolwiek znaczenia poznawczego czy opisowego. Nie stwierdzaj~ 
one faktow, Iecz jedynie wyrazaj~ nasz emocjonalny stosunek do pewnych 
faktow. A.J . Ayer, jeden z czolowych przedstawicieli tego stanowiska, 
zwanego emotywizmem, tak go formuluje: "zdania, ktore jedynie wyrazaj~ 
s~y moraIne, nie mowi~ niczego. S~ czystymi wyrazami uczuc i jako takie 
nie podpadaj~ pod kategori~ prawdy i falszu" (s. 32). Jak wobec tego 
wytlumaczyc fakt istnienia sporow moralnych i zwi~zanego z tym mocnego 
przekonania, i:e s~ to spory przedmiotowe, tj. dotycz~ce sfery faktow? 
Dokladniejsze przyjrzenie si~ tym sporom upowamia - zdaniem Ayera 
- do wniosku, ze dotycz~ one w duzej mierze faktow, lecz nie s~ to wcaIe 
tzw. fakty moraIne. Chodzi w nich bowiem na ogol 0 to, jakie byly motywy 
dzialaj~cego, do jakich skutkow dane dzialanie doprowadzilo oraz jak~ 
wiedz~ 0 skutkach dysponowal dzialaj~cy. W takim uj~ciu jest to zwykly 
spor dotycz~cy faktow empirycznych. Jdli natomiast zgadzamy si~ co do 
owych faktow empirycznych, a roznimy si~ jedynie w ocenie danego 
dzialania, to zazwyczaj spor konczy si~ stwierdzeniem, ze nasz oponent rna 
nierozwini~ty Iub znieksztalcony zmysl moralny, co oznaczajedynie tyIe, ze 
jego system wartosci jest inny od naszego. Niekiedy uciekamy si~ do 
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perswazji rnaj,!cej sklonie go do przyj~cia naszego systemu wartosci, lecz 
nie jest to juz sfera argumentacji, w ktorej moglibysrny si~ odwolae do 
faktow. 

Po zalamaniu si~ neopozytywizmu i OOrzuceniu weryfikacyjnej teorii 
maczenia, emotywizm i inne formy akognitywizmu (np. sprowadzaj,!ce 
oceny moralne do nakazow) przestaly bye atrakcyjne. Przede wszystkim 
nie do utrzymania jest emotywna teoria znaczenia s,!dow moralnych, 
zwai:ywszy na fakt, ze niezalei:nie od tego, czy stwierdzamy dany s,!d 
moralny (a wiyc wyrazamy, wedle emotywizmu, pewn'! emocj~), czy tez go 
jedynie wypowiadamy, powtarzamy itp., to jest to w obu wypadkach ten 
sam s,!d rnoralny, pomimo tego, ze w drugim przypadku nie wyrazamy 
zadnej emocji. Ponadto bynajmniej nie jest przekonuj,!ca podana przez 
Ayera, i innych akognitywistow, interpretacja sporow moralnych. Nie 
wydaje si~ bowiem, ze w sytuacji, gdy oponenci odpowiadaj,! si~ za 
OOmiennymi system ami wartosci, spory moralne przeradzaj,! si~ w pozara
cjonalne perswazje. Co wi~cej, jesli ukazywanie pewnych faktow "ern
pirycmych" wplywa na nasze oceny, to jest to argument nie za emotywn,! 
natur,! ocen, lecz raczej za tyro, i:e stwierdza si~ w nich pewn'! wartose, 
ktora rna jakis zwi'!zek z owymi faktami empirycznymi lub jest nawet 
pewnym ukladem tych faktow. 

Takie jest, w dui:ym uproszczeniu, Ho sporu 0 natur~ wartosci moralnej 
i wartoSciowania w filozofli anglosaskiej. W ostatnich dwudziestu latach 
spor ten OOzyl ze zdwojon,! sil'!. Sposrod rozmaitych stanowisk antyrealis
tycmych, zaprzeczaj'!cych istnieniu wartosci moralnych, bardzo szeroko 
dyskutowana jest m.in. tzw. "teoria bl~u", ktor'l sformulowal John L. 
Mackie, i wyrosly na tym gruncie projektywizm. Wsrod rozwi'lzan 
realistycznych warte uwagi jest natorniast stanowisko Johna McDowella, 
wed lug ktorego status wartosci zblizony jest do statusu jakosci wtomych . 

• "Teoria bI~u" i projektywizm 

Mackie akceptuje glowne twierdzenia fenomenologii moralnosci lub, 
jak chc,! niektorzy, wyniki analizy j~zykowej czy poj~ciowej dyskursu 
moralnego. Nie da si~ zaprzeczye, ze w wypowiedziach rnoralnych zawarte 
s'! roszczenia do obiektywnosci i kategorycznosci. JezeIi ktos zastanawia 
si~, czy brae udzial w badaniach nad nowyro typem broni bakteriologicz
nej, to nie chodzi rnu 0 to, czy chce on brae udzial w tych badaniach, czy 
przyniesie rnu to zadowolenie, jaka b~dzie ostatecznie jego postawa 
w stosunku do tych bad an, ani nawet 0 to, czy swoje dzialanie w tyro 
wzgl~zie b~dzie mogl uogolnie na wszystkie podobne przypadki. Chce on 
wiedziee, czy to dzialanie, ktore zamierza podj'le, b~zie sarno w sobie 
s Ius z n e, czy tez n i e s Ius z n e. 

Mackie utrzymujejednak, i:e z akceptacji fenomenologii moralnosci nie 
wynika wcale teza 0 obiektywnym, realnym istnieniu sfery wartosci 
moralnych. Innyrni slowy, roszczenie do obiektywnosci, bez wzgl~u na to, 
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jak bardzo jest one zakorzenione w naszym j~zyku i mysli, sarno siebie nie 
uprawomacnia. Istniej~ nawet, zdaniem Mackie'ego, przekonuj'!ce ar
gumenty kwestionuj~ce racje tego roszczenia. W takim ukladzie rzeezy 
stanowisko przecz~ce istnieniu obiektywnych wartosci musi bye "teori~ 
bl¢u", tj. teori'! glosz'!C'l, Ze chociaz wi~kszose ludzi wi'!ze z wyglaszaniem 
s~ow moralnych twierdzenie 0 istnieniu czegos obiektywnego, co jest 
irodlem danego zobowi~zania, to wszystkie takie twierdzenia s~ po prostu 
falszywe. Mackie podaje trzy argumenty, ktore maj~ uzasadniae to bardzo 
na pozor niewiarygodne stanowisko. 

Pierwszym z nich jest argument ze wzgl~dnosci czy romorodnoSci 
s,!dow moralnych. Jego przeslank~jest bez trudu dostrzegalna odmieonose 
moraloosci w romych spoleczenstwach, epokach historycznych czy nawet 
grupach i ldasach spolecznych w obr~bie tej samej zlozonej spolecznosci. 
Tak radykalnej romcy s~dow moralnych nie moma sprowadzae do 
romcy zdan, jak~ spotyka si~ na terenie nauki, gdyz tam powstaj~ ooe 
w sytuacji, gdy nie dysponuj,!c dostateczn,! baz~ empiryczn'!, dokonujemy 
karkolomoych wnioskowan lub wysuwamy dalekosi~me hipotezy. Falct tej 
radykalnej roi:nicy lepiej ttumaczy - utrzymuje Mackie - przynalezoose do 
odmiennych sposobow Zycia. Tak wi~c ludzie aprobuj~ monogami~, 
pooiewaZ uczestnicz,! w monogamicznym stylu Zycia, a nie odwrotnie: 
uczestnicz,! w monogamicznym stylu zycia, poniewaZ aprobuj~ mooo
gami~. Oczywiscie, istniej~ moralni heretycy i refonnatorzy, czyli ludzie, 
ktorzy wyst~puj~ przeciwko ustalonym regulom i praktykom swojej 
wlasnej spolecznosci, lecz ich post~powanie jest na og61 motywowane 
ch~ci~ dochowania pelnej wiernosci regulom przyj~tego sposobu Zycia. 
Odparcie tej argumentacji przez odromienie bardzo ogolnych, podstawo
wych zasad moralnych , lctore maj,! bye rzekomo akceptowane we wszyst
kich spolecznoSciach, od zromicowanych specyficznych regul czy wzorcow 
post~powania moralnego, do ktorych te zasady mog~ w rozmaitych 
okolicznosciach prowadzie, nie jest zbyt skuteczne z uwagi na brak takiego 
jednolitego korpusu ogolnych zasad moralnych. 

o wiele silniejszym argumentem przeciw obiektywnemu istnieniu war
tosci jest, zdaniem Mackie'ego, argumentacja, ktora wskazuje na "dziwacz
ne" konsekwencje metafizyczne i epistemologiczne, do jakich prowadzi 
przyj~cie istnienia wartoSci. Gdyby istniaiy obiektywne wartosci, to musialy
by ooe bye bytami nader szczegolnego rodzaju, calkowicie odrniennymi od 
wszystkiego innego we wszechswiecie. I odpowiednio, jdli mielibysmy je 
znae, musialaby istniee spegalna wladza moralnej percepcji czy intuicji, 
calkowicie roma od zwyklych sposobow poznawania. Na takie konsekwen
cje wyramie godzil si~ Moore, mowi~c 0 dobru jako 0 nie-naturalnej 
wlaSciwosci i postuiuj,!c wlad~ moralnej intuicji; ponadto dokladny prze
gl~ rozmaitych innych form obiektywizmu w sprawie istnienia wartosci 
wskazuje, ze ~ to konsekwencje, ktorych zadn,! rniar~ nie da si~ unikn~e. 

Na czym mialaby polegae owa "dziwacznose" wartosci? Mackie tak to 
ujmuje: 
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Platonskie Fonny stanowi4 drarnatyezny obraz tego, ezym miatyby bye 
wartosci obiektywne. Fonna Dobra jest tego rodzaju, ie jej znajomose 
ukierunkowuje pomaj4Cego i dostarcza rnu nadrz¢nego motywu; jesli cos 
jest dobre, to osoba, kt6ra 0 tym wie, wie nie tylko, ie rna to realizowae, Jecz 
r6wniez dzi~ki temu to cos realizuje. Do obiektywnego dobra b¢zie d4iyl 
kai.dy, kto si~ z nim zapoznal ito nie z raeji przygodnego faktu, ze ta wlasnie 
osoba, lub kai.da osoba, jest tak zbudowana, ze pragnie tego celu, lecz 
dlatego, ze d4Zenie do owego celu jest niejako w ten eel wbudowaoe. 
Podobnie tei; gdyby istnialy obiektywne zasady slusznosci i nieslusznoSci, to 
kai.dy niesluszny (rno:i:liwy) ezyn musialby miee wbudowane w sobie to, ze nie 
naleZy go realizowaC (s. 112). 

Ale nie tylko ten powinnosciowy status swiadczy 0 "dziwacznosci" 
wartosci. Uwidacznia siy ona rowniei wtedy, gdy podejmuje siy proby 
okreslenia zwi~zkow, jakie mialyby zachodzie miydzy obiektywnymi 
jakosciami moralnymi czynu a jego cechami naturalnymi. Nie moZe to bye 
zwi~zek wynikania czy logicznej koniecznosci. Ale z drugiej strony nie jest 
to tylko zwykle, przypadkowe wspolwystypowanie tych cech. To, Ze jakis 
czyn okreslimy jako ziy, jest cZysto nastypstwem pewnych jego skutkow 
fizycznych, rozpoznania, ze jest to na przyklad akt rozmyslnego okrucien
stwa. Czym bliiej jest w tym kontekscie owa relacja "nastypstwa"? Jest to 
pewnego rodzaju relacja zaleinosci (czy "superweniencji", jak to siy cZysto 
dzisiaj ujmuje wsrOd ftlozofow angiosaskich), lecz bliisze jej okrdlenie 
napotyka na niezliczone trudnosci. W konsekwencji rozbudowana musi 
zostae wladza moralnej percepcji; nie wystarczy jedynie twierdzie, ie musi 
istniee wladza, ktora "widzi" zlo czynu. Musi ona ujmowae zarazem cechy 
naturalne czynu, jego zlo oraz tajemniczy zwi'!zek miydzy tymi dwoma 
poziomami czy wlasciwosciami. W takim stanie rzeczy, stwierdza Mackie, 
o wiele bardziej przekonuj,!cy jest obraz, w ktorym moraine jakosci 
zostan,! zast,!pione przez subiektywne reakcje, powi,!zane przyczynowo 
z dostrzeieniem pewnych cech naturalnych. 2 

Dopeinieniem tych dwoch sposobow argumentacji jest trzeci argument, 
ktorego zadaniem jest wyjasnienie, w jaki sposob rodzi siy powszechne, 
a - wedlug tego stanowiska - calkowicie falszywe, przekonanie 0 istnieniu 
obiektywnych wartosci . Mackie uwaia, ie bierze si y ono z zauwaionej jui 
przez Hwne'a tendencji ludzkiego wnyslu do projekcji lub obiektywizacji 
postaw moralnych. Jest to analogiczne do cZysto spotykanej tendencji 
umieszczania odczue, jakie wywoluj,! w nas pewne przedmioty, w samych 
tych przedmiotach. W wypad ku moralnosci irodlem tych postaw nie jest 
tylko podmiot jednostkowy, lecz przede wszystkim spolecznose. Spolecz
nose narzuca jednostce pewne wzorce zachowania, ktore s,! przez ni,! 

2 Trudoo~ La jest punktem wyjAcia teori i Simona Blackburna, zbieznej w kilJru punktach 
z tym, 00 gtosi Mackie. Blackburn twierdzi, Ze zamiast wiklaC si~ w klopoty stanowiska 
realistycznego, wedtug kt6rego wlasnoro moraine rue SlI redukowalne do wlaAciwosci natural
nych, lecz pozostaj~ w stosunku do w/asci wosci naturaJnych w relacji superweruencj i, 0 wiele 
wygodruej ujmowaC t~ zaleznos6 w kategoriach projekcji na rzeczywistosc naszych postaw 
moralnych. w j~zyku polski m dostG'na jest rozprawa Blackburna P OSlat"Y i sqdy, "Etyka" 22 
(J 986), 88 . 105-131 . 
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intemalizowane i przekazywane innym czlonkom tej spolecznosci. D o 
motyw6w uzasadniaj~cych obiektywizacj~ postaw moralnych naleiy przede 
wszystkim to, ze potrzebujemy moralnOSci reguluj~cej zwillZki mi¢zy
osobowe, narzucaj~cej sposoby zachowania romi~ce si~ cz~sto cd dominuj~
cych inklinacji jednostek, a wi~ moralnosci autorytatywnej. Przypisanie 
s~om moralnym obiektywnej waZnosci dostarcza takiej autorytatywnosci. 
Trzeba jednak zwrocie uwag~, Ze w wypadku moralnosci obiektywizowane 
s~ nie tyle uczucia, ile pragnienia i z~d ania. W samych nakazach moralnych 
owo odniesienie do pragnien i z~dan juz jednak nie figuruje. Innymi slowy, 
nakazy hipotetyczne, stwierdzaj~ce, Ze naleiy czynie to a to, gdyz k tos rna 
takie a takie pragnienie, przechodz~ w nakazy kategoryczne, stwierdzaj~ce 
tylko, Ze naleiy czynie to a to. Jest to 0 tyle zrozumiale, ze podstawowe s~y 
moralne cdzwierciedlaj~ wymogi spoleczenstwa, a wi~ trudno jest dokladnie 
okreSlie :hoolo danego wymogu. Dana osoba po prostu wyraia. te wymogi, 
ktore wyplywaj~ z jej uczestnictwa w jakims wspolnym sposobie iycia. Istnieje 
jeszcze inny sposob wyjaSnienia obiektywizacji wartosci moralnych, wedlug 
ktorego etyka jest sYStemem praw pozbawionym legislatora. M oze ona 
wywodzie si~ b~z z pozytywnego prawa jakiegos panstwa, b~z z systemu 
boskich nakaz6w. I tak wydaje si~, ze wiele poj¢ moralnych nowoZytnej 
Europy moma wyprowadzie z teologicznej etyki chrzeScijanstwa. Ostatecznie 
trzeba prZY.i~c, utrzymuje M ackie, Ze istnieje kilka h ode} szeroko rozpow
szechnionego przekonania 0 obiektywnym charakterze wartosci moralnych 
i istnieje kilka romych sposobow obiektywizacji, z kt6rych kaZdy wyciska 
swoje pi~tno na naszych poj~ciach moralnych . 

• Jakosci wtorne a wartosci 

Zdaniem 10hna McDowella, cala sila powyZszej argumentacji bierze si~ 
st~, ze Mackie pojmuje rzekome istnienie wartosci na sposob istnienia 
jakosci pierwotnych, czegos, co po prostu j est, co nie jest zwi~zane 
z ludzk~ wraZliwosci~ , a jednoczesnie - skoro maj~ to bye wartosci 
- czegos, co wywoluje pewn~ postaw~ lub stan woli u kogos, kto je 
poznaje. Bye moze jednak lepszy do uj~cia statusu wartosci jest model 
jakoSci wtornych. 

Czym s~jakosci wtorne? Wedlug McD owella, s~ to wlasnosci przypisy
wane przedmiotom na mocy tego, ze przedmioty te maj~ dyspozycje do 
wywolywania pewnych przeiyc spostrzezeniowych. T ak wi~ jakis przed
miot jest czerwony na mocy tego, ze w odpowiednich okolicznosciach 
ukazuje si~ jako czerwony. D oswiadczenie jakosci wtorn ych jest zatem 
doswiadczeniem wlasnosci, kt6re przedmiot faktycznie posiada. T o, iz jakis 
przedmiot jest taki, Ze ukazuje si~ jako czerwony, jest niezalem e cd tego, 
ezy aktualnie ukazuje si~ on komus jako czerwony. Ale z d rugiej st rony, 
jakosci wt6rne s~ jakosciami, kt6re dadz~ si~ w pelni poj~c tylko 
w kategoriach pewnych stanow subiektywnych. Inaczej rna si~ rzecz 
z jakosciami pierwotnymi, ktore s~ obiektywne, w tym sensie, Ze ich 
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przyslugiwanie jakiemus przedmiotowi bynajmniej nie jest charakteryzo
wane w kategoriach dyspozycji do wywolywania stanow subiektywnych. 
Jednaki:e tego kontrastu mi~zy subiektywnoscill, jakosci wtomych a obiek
tywnosciOl jakosci pierwotnych nie naleZy mieszac z innym sensem przeciw
stawienia subiektywny-obiektywny, przy ktorym subiektywne jest cos, co 
jest wymyslem swiadomosci, a obiektywne cos, co faktycznie jest i co 
moma poznac. 

Takie postawienie sprawy pozwala uniknOlc paradoksalnych konsek
wencji, jakie wyprowadza Mackie, zakladajOlc, ze wartosci istniejOl na 
sposob jakosci pierwotnych. "Wraz z przejsciem do analogii jakoSci 
wtomych - pisze McDowell - tracOl swojOl moc trudnosci zwiOlzane z tym, 
jak cos, co po prostu i »slepo« jest, moze pornimo to pozostawac 
w wewn~trznej relacji z jakims przejawem ludzkiej wrazliwosci. Podobnie 
jak barwy, wartosci nie istniejOl »slepo« i nie SOl niezalezne od naszej 
wrai:liwoSci, chociaz tak sarno jak w wypadku barw nie prowadzi nas to do 
odrzucenia przekonania, i:e istniejOl one niezaleznie od jakiegokolwiek 
okrdlonego sposobu ich doswiadczania" (s. 177~). 

Zarysowana analogia mi~dzy jakosciami wtomymi a wartosciami 
b~zie prawomocna tylko w tym przypadku, gdy da si~ obronic takll, 
wlasnie interpretacj~ statusu jakosci wtornych, szczegolnie przed zarzutem, 
Ze postuluje ona cos, co wcale nie jest potrzebne do adekwatnego 
wyjasniania, dlaczego widzimy przedmioty jako czerwone, zielone, zo1te 
itp .. Wydaje si~ bowiem, i:e dla tego celu wystarczy tylko przyjOlc, ze 
przedmioty, ktore jawiOl si~ nam jako barwne, majOl okrdlonOl struktur~ 
powierzchni, ktora jest irod!em dyspozycji do wywo!ywania tych przeZyc. 
Ale, jak zauwaza McDowell, gdyby nawet przyjOlc, ze takie wyjasnienie 
b~zie peIne, to bynajmniej nie przeczy si~, ze przedmioty te SOl tego 
rodzaju, iz jawiOl si~ nam jako barwne. Innyrni s!owy, wyjasnienie takie 
wcale nie pokazuje, Ze jakosci wtorne SOl iluzoryczne. 

Czy podobna odpowiedz b~dzie zadowalajOlca w wypadku wartosci? 
Niezupelnie, gdyz oprocz podobienstwa jakosci wtornych i wartosci, 
istniejOl tez mi~zy nimi roznice. G!owna roi:nica polega na tym, ze wartosc 
(powiedzmy, jakas okreslona cnota) pojmowana jest nie tylko jako cos, co 
wywoluje odpowiedniOl postaw~ (tak jak barwa jest czyms, co wywoluje 
odpowiednie przeZycia), lecz czyms, co na takOl postaw~ z a s lug uj e. 
Swiadczy to 0 tym, ze wartosci nie mieszczOl si~ w porzOldku wyjasniania 
czysto przyczynowego i kryteria tego wyjasniania nie mogOl rozstrzygac 
o istnieniu wartosci. 

Wartosci pojawiajOl si~ jako cos nieodzownego w porzOldku wyjas
niania, w ktorym chodzi 0 zrozumienie nas samych i naszych reakcji. 
Uwazamy za zrozumiale te sposrod naszych reakcji, w wypadku ktorych 
jestesmy gotowi przypisac pewnym przedmiotom wlasnosci usprawied
liwiajOlce te reakcje. Oczywiscie, istnienie sporow co do pewnych wartosci 
i ich umiejscowienia nie pozwala na bezkrytyczne traktowanie wlasnych 
reakcji. Niejednokrotnie SOl one zmieniane po dyskusji z innymi osobami. 
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Ale chociai - jak zauwaia McDowell - rozs4dna osoba nigdy nie b¢zie 
przeSwiadczona, ie jej wartosciuj4CY punkt wjdzenia nie wymaga iadnych 
zmian i ulepszen, nie rnusi to prowadzic do odrzucenia zaloienia, ie 
w wypadku niektorych jej reakcji wartoSciuj¥ych jest tak, ii ich przedmioty 
rzeczywiscie na nie zasruguj4. B¢zie ona w stanie poprzec to zaloienie 
wyjasnieniami, ie reakcje te S4 stosowne; wyjaSnienia te b¢4 tak sarno 
spome, jak wartosci, ktorych realnosc stwierdzaj4, lecz nie powinno to 
powstrzymywac jej przed akceptacj4 tych wyjasnien, tak sarno jak nie 
powinno jej powstrzymywac (czego nikt nie glosi) przed aprobat4 tych 
wartosci (s . 177). 

McDowell zdaje sobie spraw~, ze ta koncepcja wyjasniania ludzkich 
postaw i wartosciowan w kategoriach nie tyle przyczyn, ile racji , sarna 
zaklada wartosciuj~cy punkt wid zenia. Ale, z drugiej strony, jdli ograni
czymy si~ do bardziej zewn~trznego punktu wid zenia, przy ktorym 
wartosci nie pojawi~ si~ w polu naszej percepcji, nie b~dziemy w stanie 
zrozumiee samych siebie tak, jak bysmy tego chcieli. 

Poniewai: McDowell d~y do tego, aby jego wersja realizmu w sprawie 
istnienia wartosci miala jak najmniej cech wspoJnych z platonskim 
realizmem, zasadne jest pytanie, jakie s~ rzeczywiscie roznice mi~dzy tym 
stanowiskiem a projektywistycznym stanowiskiem Mackie'ego (czy Black
burna). Czy przyj~cie jednego z tych dwoch stanowisk nie jest spraw~ 
wyboru aparatury poj~ciowej i "metafizycznych preferencji"? 

Zdaniem McDowell a, tak nie jest, gdyz jdli p okai:e si~, ze argumenty, 
jakie podal Mackie, trafiaj ~ wyl~cznie w pewn~, bardzo skrajn~ form~ 
realizmu, to projektywista moze podae na poparcie swej w~skiej koncepcji 
rzeczywistosci jedynie pewn~ wersj~ korespondencyjnej teorii prawdy, 
zakladaj~cej, i:e prawdziwym s~dem jest tylko taki, w ktorym podmiot ow 
s~d formuh.ij~cy nie rna absolutnie zadnego udzialu. 

Ponadto mozna podae pozytywne racje za odrzuceniem projektywizmu. 
Racjonalne dopasowanie reakcji etycznych czy estetycznych do przed
miotow b¢zie w tej teorii spraw~ odpowiedniego funkcjonowania mecha
nizmu projekcji. Oczywiscie, aby to stwierdzie, trzeba ow mechanizm jakos 
ocenie. Mechanizm ten staje si~ wi~c przedmiotem badania i ostatecznie 
musi bye chyba uj~ty jako zbior zasad "narzucania" wartosci na po
zbawion~ wartosci rzeczywistosc. W rezultacie poszukiwanie wartosciuj~
cego punktu widzenia, ktory moma przyj~e za racjonalny, przechodzi 
w zasadzie w poszukiwanie teo r i i dobra czy pi~kna. Jesli zrezygnuje si~ 
z tej drogi, pozostaje jedynie absurdalny irracjonalizm oparty na mak
symie: "wszystko jest dozwolone" . 

• Dwa punkty widzenia 

Zarysowany powyzej fragment sporu 0 moralny realizm, czyli 0 to, czy 
i w jakiro sensie istniej~ wartosci, pozwala wysun~e hipotez~, ze jest to 
przede wszystkim konflikt dwoch punktow widzenia. Mackie i autorzy do 
niego zblizeni b¢~ podkreslali, ze chodzi im 0 calkowicie obiektywny 
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punkt widzenia; chodzi 0 wypracowanie talciej koncepcji rzeczywistosci, 
ktora nie bylaby koncepcj~ z jalciegos okreslonego punktu widzenia, 
wlasciwego ludziom czy innym istotom. D~z~ do tego, aby s~y dotycz~ce 
istnienia b~dz nieistnienia byly wypowiadane na podstawie "spojrzenia 
znik~" (by posluzye si~ tytulem znanej ksi~ili Thomasa Nagela), gdzie 
wyeliminowany zostaje podmiot poznaj~cy wraz z jego ograniczeniami. 
I tylko to zostanie uznane za realne i obiektywne, co b~dzie si~ midcilo 
w tej perspektywie. Niew~tpliwie taka jest perspektywa nauk przyrod
niczych, chociaz odr~bn~ spraw~ stanowi to, czy jest ona na terenie tych 
nauk zawsze osi~galna. Przy przyj~ciu tego punktu widzenia nawet 
stanowisko McDowella b~zie stanowiskiem antyrealistycznym: nie rna 
wartosci jako takich, s~ tylko talcie czy inne przedmioty fizyczne, z ktorych 
niektore wywoluj~ w czlowieku pewnego rodzaju przezycia, postawy 
i zachowania. 

Ale, jak sugeruje McDowell, rezygnacja z talciej maksymalnie uniwer
salnej perspektywy nie oznacza zaj~ia punktu widzenia wlasciwego tylko 
jednej okreslonej jednostce. Morna bowiem ujmowae rzeczywistose tak, 
jak jawi si~ ona osobnikom danego gatunku (w tym przypadku ludziom). 
Nie b~zie to juz "spojrzenie znik~d", lecz nie musi bye one subiektywne, 
tj. wlaSciwe tylko tej oto jednostce. I w tej perspektywie morna widziee 
analogi~ mi~zy jakosciami wtomymi a wartosciami, i zarazem konsek
wentnie twierdzie, ze wartosci istniej~ obiektywnie. 

Czy nie morna jednak zbudowae jakiejs wyczerpuj~ej i absolutnej 
koncepcji rzeczywistosci, ktora midcilaby w sobie wszystkie mniej lub 
bardziej partykulame punkty widzenia? B. Williams tak j~ charakteryzuje: 

Absolutna koncepcja powinna wyjasnic, lub przynajrnniej umoiliwic wyjaS
nienie, jak rodz!j. si~ bardziej lokalne reprezentacje swiata; pozwoliloby nam 
to powi!j.zac je ze sob!j. oraz ze swiatern, kt6ry jest od nich niezaleiny. Na 
przyklad, powinna ona umoiliwic zrozurnienie, jak pewne rzeczy rnog!j. tylko 
wydawac si~ nam zielone. Ponadto, owa koncepcja swiata rnusialaby bye 
w stanie wyjasnic, jak w og61e rnoZe ona zaistniec. Koncepcja ta nie jest 
czyms transcendentalnym, lecz jest hislorycznym produktem swiadornosci 
znajdujllCej si~ w Swiecie i rnusi przynajmniej dae podstawy do zrozumienia 
ludzi i innych istot racjonalnych jako tych istot, kt6re S!j. w stanie dojse do 
takiej koncepcji. Zawiera wittc teoritt poznania i teori~ bl~du: srnzy do 
wyjasnienia, jak jednostki lych gatunk6w mog!j. dojse do prawdziwej 
koncepcji samych siebie i swiata. J 

Niew~tpliwie koncepcja taka jest pewnym idealem poznawczym. Moz
na miee jednak w~tpliwosci, czy jest to ideal calkowicie spojny i moiliwy 
do realizacji. Jdli rna to bowiem bye zewn~trzne "spojrzenie znik~d" 
w doslownym sensie, to nie moze one zawierae z samej swej natury tego, 
jak swiat jawi si~ tej jednostce czy gatunkowi j a k 0 jednostce czy 
gatunkowi. Jesli zas b~dzie to, jak chce Williams, "historyczny produkt 

1 B. Williams, Descartes: The Project of Pure Enquiry, Harmondswortb: Penguin Books, 
1978, ss. 245~ . 
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swiadomosci znajduj'lcej si~ w swiecie", to sil'l rzeczy bydzie to koncepcja 
partykularna. I bye moze owa niemoZnose stworzenia koncepcji absolut
nej, zawieraj'lcej zarazem "zewnytrzny" i "bardziej wewnytrzny" punkt 
widzenia, sprawia, ze problem istnienia wartosci jest tak sporny i trudny do 
rozwi'lzania. Przypadek ten zdaje siy wiyc potwierdzae diagnozy Nagela, ze 
scieranie siy tych dw6ch punkt6w wid zenia jest przyczyn'l ci'lglego 
powracania tych samych fundamentaInych problem6w ftIozoficznych i wie
loki ich rozwi'lzan.4 

Ttukusz Szuhka 

TADEUSZ SZUBKA, ur. 1958, dr ftIozofri, pracownik naukowo--dydaktyczny 
w Zakladzie Logiki i Teorii Poznania KUL. Jest wsp6l:redaktorem kilku prac 
zbiorowych oraz autorem szeregu artyku16w i recenzji, g!6wnie z zakresu wsp6!czes
nej filozofii anglo-amerykanskiej. 

ZA P O WIEDZI SIW ZNAK 

Jan Andrzej Kloczowski OP 

WI~CEJ NIZ MIT 
Leszka Kolakowskiego spory 0 religiC( 

Ksil!Zka jest pierwszll- tak wyczerpujl!Cll pr6bl! przedstawienia mysli Leszka 
Ko!akowskiego. Mysli w jej rozwoju - od czas6w fascynacji marksizmem po 
fundamentalnl! krytykt;; tego kierunku. Ksill-ika opisuje dzieje zmagania sit;; 
Ko!akowskiego z religill-, pokazujll-c przemiany jego stosunku do tej 
dziedziny kultury - od jawnie uproszczonego krytycyzmu po fascynacjt;;, 
albo i cos wit;;cej... 

ZAM6WIENJA: SIW ZNAK, ul. Kosciuszki 37, 30-105 Krakow 

• T. Nagel, The View from Nowhere, New York--Dxford: Oxford University Press, 1986. 
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DRAMAT 

ODPOWIEDZIALNOSCI 


WMYSLENIU 

FRYDERYKA NIETZSCHEGO 


Myslenie Nietzschego 0 odpowiedzialnosci jest prawdziwym labiryntem 
-Iabiryntem, ktorego ofiar~ pad! rowniez i sam fIlozof. 1 

Wprawd zie odpowiedzialnosc jedynie w ograniczony sposob byla 
explicite tematem filozofowania Nietzschego - i to raczej negatywnie, 
mianowicie, w wykladanej przezen "nauce 0 pemej nieodpowiedzialnosci" , 
z drugiej jednak strony ow filozof "przyszlego" czyli naszego stulecia 
najwyrainiej juz w latach 80. XIX wieku przezywa! niepokoj nowej - dot~d 
filozofii nieznanej - odpowiedzialnosci i slady tego pozostawil w swych 
ksi~zkach i notatkach. Sprobujemy przeto najpierw zrekonstruowac i zro
zumiec ow~ "nauk~ 0 zupemej nieodpowiedzialnosci i niewinnosci kaz
dego" , a nast~pnie wydobyc z pism Nietzschego inne, gl~bsze, myslenie 
o odpowiedzialnosci . Spr6bujemy tez pokazac, na ile takie podstawowe 
idee jego filozofri jak: "stawanie si~, kim si~ jest", "smierc Boga" , "wieczny 
powr6t" czy "wola mocy" wi~z~ si~ z problematyk~ odpowiedzialnosci . 

• Nieodpowiedzialnosc: niewolnosc i niewinnosc 

Prezentacja Nietzschego "nauki 0 zupelnej niewinnoSci i nieodpowie
dzialnosci kaZdego" wymaga szczegolnej pieczolowitosci. W przeciwnym 
wypadku nieuchronnie czyhaj~ na nas nieporozurnienia. Przede wszystkim 

1 Ponizszy tekst jest skr6coolj wersj lj ro zdzialu przygotowywaoej przez Autora ksi'lzki 
poswi~cooej problemowi "ootolo19zacji odpowiedzialooSci". Niemal w caloSci zrezygnowaoo lei: 
z przypis6w. 
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wyodr~bnie trzeba te wypowiedzi, w kt6rych Nietzsche zdaje si~ przyj
rnowae zwyczajowe rozumienie odpowiedzialnosci i czyoi z braku od
powiedzialnoSci czy - doslownie - z oieodpowiedzialnosci zarzut. I tak, na 
przyklad: gani rodzic6w, ii "plodz~ bez odpowiedzialnosci", "panstwowy 
obl¢", ii sprawia, i:e jednostka nie bierze na siebie odpowiedzialnosci, 
chrzeScijansk~ "rnilose bliiniego", ii chciala zredukowae odpowiedzialnose 
do "ofiarowania siebie", "nowoczesnego ducha", ii "iyje si~ na dzis, iyje 
si~ napr¢ce, - iyje si~ nader nieodpowiedzialnie: i wlaSnie to nazywa si~ 
»wolnosci~«" . 

Od wyiej zaprezentowanego, zwyczajowego rozurnienia odpowiedzial
nosci i jej negacji odr6i:nie naleiy rozumienie nowe, specyficzne dla 
Nietzscheanskiej wykladni procederu czynienia odpowiedzialnym i poci~
gania do odpowiedzialnosci. To na gruncie tej wykladni dochodzi wlaSnie 
do sfonnulowania nauki 0 zupelnej nieodpowiedzialnosci czlowieka, 
w kt6rej "nieodpowiedzialnose" nabiera waloru pozytywnego, a "od
powiedzialnosc" - negatywnego. Cala historia odczue rnoralnych zostaje tu 
ukazanajako "historia bl¢u 0 odpowiedzialnosci". Trzeba tei podkreSlie, 
ii owa "nauka 0 nieodpowiedzialnosci" nie jest czyms efemerycznym 
w roysleoiu Nietzschego. Zostaje w pelni wyloiona jui w Ludzkie, 
arcyludzkie, tj. w roku 1878, i w calosci powt6rzona w Zmierzchu bozyszcz, 
tj. w roku 1888. Nietzsche nigdy si~ z niej nie wycofal. 

I jeszcze dwie wst~pne uwagi, przygotowuj~ce do wlasciwego zro
zumienia tak "oburzaj~cego" g!oszenia nieodpowiedzialnosci. Pierwsza: 
"nauka 0 zupelnej nieodpowiedzialnosci i niewinnosci kaidego" powstaje 
jako reakcja na panuj~c~ "nauk~ 0 pelnej odpowiedzialnosci i zawinieniu 
karoego". Nauka ta rna zatern przede wszystkirn charakter negacji, 
sprzeciwu, stawia sobie za cel "w yzw o le n i e". N ietzsche pisze: "Ii nie 
czyni si~jui: odpowiedzialnym nikogo, C... ) to do pi e ro jest wi el kirn 
wyzwoleniern, przez to dopiero odzyskuje stawanie si~ sw~ nie win
nos e."2 I druga uwaga: Nietzsche jest w pelni swiadorn, ii: istniej~ ludzie, 
kt6rzy "i:adnej odpowiedzialnosci, iadnej winy na siebie brae nie chq 
i - z gl~bi jakiejs wewn~trznej samo-pogardy - radzib y z ep c hn ~e siebie 
samych gdziekolwiek" (PDZ, 32) . Otoi:, rnyslenie tego rodzaju ludzi jest 
rou ca!kowicie obce i w najwyi:szym stopniu odraiaj~ce . 

"Nikt nie jest odpowiedzialny za swoje czyny, nikt za swoj~ istot~; 
s~zie jest to saroo, co bye niesprawiedliwym. Jest to tei prawd~ i wtedy, 

• F . Nietzsche, Zmlench bozyszcz, przel. S. Wyro/kowski, Warszawa 1909. s. 49-50. (dalej 
jako ZB). Pay k:olejnych odniesieniach do pism Nletzscbego stosowana b~zie nasttPujllca 
symbolika: Siimtllche Werke. Kritlsche Studienausgabe in 15 Einzelbanden. hrsg. von G . Colli 
und M . Montinari. Munchen, Berlin/New York: 1988 - KSA; Poza dobrem i zlem. przet. S. 
Wyrzyk:owski, Warszawa 1907 - PDZ; Ludzkie, arcyludzkie. przet. K. Drzewiecki. Warszawa 
1910 - LA; Wiedza radosna, przet. L. Staff. Warszawa 1911 - WR; lutrzenka. przet. S. 
Wyrzykowski. Warszawa 1912 - J; Wola mocy. przet. S. Frycz i K. Drzewiecki. Warszawa 1911 
- WM; W~drowiec i jego clefr. przet. K . Drzewiecki. Warszawa 1910 - W; Z genealogii 
moralnoSc~ przet. L. Staff. Warszawa 1913 - GM; Tako rzecze Zaratustra, przet. W. Berent. 
Warszawa 1913 - Z. lezeli przytoczony cytat nie zgadza si~ z istniejllcym polskim przekladem. 
oznacza to, i:i autor uzoat za po4dane ttumaczenie poprawic cry W ogale 7IDienic. 
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kiedy indywiduum s'!dzi sarno siebie. Zdanie to jest jasne jak swiatlo 
sloneczne" (LA, 67) - oto kwintesencja Nietzschego nauki 0 zupeJnej 
nieodpowied zialnosci kaZdego. Wedlug Nietzschego "nie mozna uczynic 
czlowieka odpowiedzialnym za nic", nie tylko wi~c za jego istot~ i za jego 
czyny, ale r6wniez za motywy i skutki tych czyn6w. 

"Nie moma", ale przeciez czyni si~. " Czynienie odpowiedzialnym" rna 
charakter oskariania i os,!dzania. Czlowiek zostaje obwiniony i w konsek
wencji uznany za "winnego" . Jako "winny" staje si~ zalezny od "s¢zi6w", 
jako "winny" podlega "karze" , ale jako "winny" uznany zostaje przeciez 
za "wolnego". Totez jego "nieszcz~scia" , jego b61 i cierpienie zostajot 
wylozone jako "kara" . Zycie ludzkie zostaje na gruncie tej wykladni 
zdegradowane do jakiejs "kam ej 'egzystencji", nabywa charakteru "prze
klenstwa" . Wobec tego wszystkiego Nietzsche m6wi wielkie: nie! Obnaza 
"psychologi~ wszelkiego czynienia odpowiedzialnym", glosi "niewinnosc 
stawania siy" , wypowiada walky "poczuciu winy" i "poj~ciu kary" oraz ich 
teoretycznej podstawie, jak'! jest nauka 0 "wolnej woli". 

Zeby tedy wlasciwie "poj ,!c mysl zupeJnej nieodpowiedzialnosci", by 
przyblizyc "czyste i wysziachetniaj,!ce uczucie nieodpowiedzialnosci", 
musimy wraz z Nietzschem przyjrzec siy mechanizmom "czynienia od
powiedzialnym" . Obnazaj ,!c "psychologiy czynienia odpowiedzialnym", 
wskazuje Nietzsche kilka trop6w, jednakZe podstawowym jest "instynkt 
karania" i "instynkt zemsty" (" - kara jest zemst'!"). 

"Wszydzie, gdzie siy szuka odpowiedzialnosci - czytamy w Zmierzchu 
bozyszcz - szukaj,!c,! bywa instynktowna chyc s ,!d zen i a i k a ran i a. 
Odzierano stawanie siy z niewinnosci , wywodz&c ten lub 6w przejaw bytu 
z woli , z zarniar6w, z akt6w odpowiedzialnosci: nauky 0 woli wynaleziono 
w istocie w celu kary, to znaczy gwoli c h yci znalezienia kogos 
wi nn ym ( ... ) Wyobrazano sobie czlowieka »wolnym«, by go bylo moma 
s,!dzic, karac - by m6gl bye wi n n y m" (ZB, 48). W szkicach Nietzschego 
z tego samego okresu czytarny zas: "Wsz¢zie, gdzie szukano odpowiedzial
nosci, byl to instynkt zemsty, kt6ry tego szukal ( ... ) Cab metafizyka, 
psychologia, przedstawienie dziej6w, a przede wszystkim moralnosc S,! 
przezen nacechowane. D ok,!d tylko czlowiek mysl,! siygal, tak daleko 
zawl6kl on we wszystkie rzeczy bakcylusa zemsty. Samego Boga uczynil 
przez to chorym i pozbawil niewinnosci istnienia w og6le: mianowicie przez 
to, i;e wszelkie istnienie i postypowanie sprowadzil do woli, do zamiar6w, 
do akt6w odpowiedzialnoki. Cal a nauka 0 woli, to najzgubniejsze 
falsz e rstw o w dotychczasowej psychologii, zostalo wynalezione w celu 
kary" (WM, 427). 

Wedlug Nietzschego, nauka 0 wolnosci woli jest "wynalazkiem stan6w 
panuj'!cych" , przede wszystkim jednak stanu kaplanskiego: "kap!ani 
chcieli stworzyc sobie prawo do mszczenia siy - chcieli oni Bogu stworzyc 
prawo do zemsty. W tym celu czlowiek zostal pomyslany jako »wolny«, 
w tym celu kaidy postypek musial byc pomyslany jako wynik woli" (WM, 
228). Nietzsche nazywa poj~cie "wolnej woli" - "najbezecniejszot sztuczkot 
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teologow, zmierzaj~c~ do tego, by w ich znaczeniu uczynie ludzkose 
»odpowiedzialn~«, to znaczy, 0 d n i c h z a Ie z n~" (ZB, 48). Owo "ich 
znac7..enie" jest tedy pewnym specjalnym znaczeniem "odpowiedzialnosci" 
i to w "tym znaczeniu" zostaje ona przez Nietzschego zdemaskowana 
i odrzucona. "Czynienie odpowiedzialnym" okazuje si~ w gruncie rzeczy 
podpor~dkowywaniem sobie, uza1emieniem. "Nauka 0 nieodpowiedzial
nosci", atakuj~c sam fundament tak poj~tej "odpowiedzialnosci" (tj. jako 
"winnosci" i "zalemosci"), czyli fikcj~ wolnej woli, usiluje - paradoksalnie 
- wyzwolie czlowieka od winy, a zatem i od zaleznosci od "s~dziow". 

"Wolnosc woli" jest czyms, co - wedlug Nietzschego - przychodzi 
poZno, mianowicie, po "grzechu pierworodnym", po "zawinieniu". Adam 
w raju nie doswiadczal zapewne "wolnej woli" . Nie znal jej tez wolny 
Grek. "Przez najdlui:szy okres dziejow ludzkich wcale n i e karano d I ate
go, poniewaz czyniono zloczyn~ za czyn jego odpowiedzialnym" 
- twierdzi Nietzsche w Genealogii moralnosci -Iecz po pro stu "z gniewu za 
poniesion~ szkod~" (GM, 65). Rowniez doswiadczanie nieszcz~Scia nie 
musialo wi~zae si~ z zadn~ win~. "Oopiero chrzescijanstwo - pisze 
Nietzsche w Jutrzence - zawyrokowalo: »Stalo si~ wielkie nieszcz~scie, a za 
nim krye si~ m us i wielka, row n i e wi elk a win a« ( ... ) W staroZytnosci 
bywalo rzeczywiscie nieszcz~scie, czyste, niewinne nieszcz~scie; dopiero 
w chrzeScijanstwie staje si~ wszystko kaini~, zasluzon4 kar4" (J, 82). Po to, 
aby usprawiedliwie Boga ze "zla" w swiecie, ze "zla" czynionego przez 
"dzieci Boga", stworzone przeciei: "na Jego obraz i podobienstwo", 
wmowiono czlowiekowi "woln4 wol~". Oto fortel, z pomoq ktorego 
zdj~to odpowiedzialnose ze Stworcy i z pomoc4 ktorego uzalemiono 
czlowieka od "kaplanow". Owa "skandaliczna logika" nieobca jest nawet 
najwi~kszym autorytetom ftIozoficznym. J 

Bog mialby stworzye czlowieka szcz~sliwym, wolnym od trudu, niewin
nym i nieSmierteinym. Jei:e~i zas Zycie nasze peine jest trudow i cierpien, 
jezeli musimy umierae, niechybnie musi bye w tym juz "nasza wina". Ale 
temu, kto wierzy w Boga, Bog przywroci ow "normalny stan" i "uczyni go 
szcz~sliwym, wolnym od trudow i niewinnym". Ten "kaplanski" sposob 
myslenia jest, wed lug Nietzschego, calkowicie obcy samemu "zalozycielowi 
chrzeScijanstwa", Chrystusowi, ktory uczyl, by "nie S4dzie", "nie czynie 
odpowiedzialnym", i sam posiadal "peine poczucie bezgrzesznbsci, nieod
powiedziainoSci zupelnej". ZaS za "grzesznikarni", "zloczyncami" wstawial 
si~, by im wybaczye, "bowiem nie wiedz4, co czyni4". 

Kiedy wplywy religii i "kaplanow" zaczynaj4 slabn~e, funkcj~ trybuna
Iu i egzekutora przejmuje "rooralnosc" - "najwi~ksza oszczerczyni i truci
cielka Zycia". Nietzsche notuje: "Do jakiego stopnia trzeba bye zepsutym, 
by napisae nastwuj~ce zdanie: »Kai:dy wielki bol, czy cielesny, czy 
duchowy, wyraza to, na co zaslugujeroy; nie moglby bowiem znale:ie do 

3 Por. KSA 12, s. 540: "Kantowi hipoteza »intelligibi Inej wo1no~ci« zdawala si~ koniecznll, 
aby uwolnic od opowiedzialno~ ens perfectum za bycie-tak-a4ak tego ~wiata, kr6tko, by 
wytlumaczyc zlo i oies~§cie: skandaliczna logika jak na filozofa." 
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nas przyst¥pu, gdybysmy nan nie zasluZyli« (Schopenhauer II, 666)" (KSA 
12, s. 553). A Zaratustra skarZy si¥: "Ach, to jest moj smutek: w podstaw¥ 
rzeezy wklarnano nagrod¥ i karf' (Z, 125). 

JednakZe czyrn w istocie jest ow "instynkt zemsty"? Dlaczego kazal on 
"nawet istnienie odczuwae jako kar¥"? Dotychczasowe wyjasnienia nie 
si¥gaj~ jeszcze gl¥bi prob1emu. Dlaczego juz Anaksyrnander pojmowal 
stawanie si¥ w perspektywie moralnej "jako win¥ i kar¥"? Wi¥c czym jest 
zemsta? - "Tyrn, jedynie tyrn przeciez jest z ems t a sarna: odra~ woli do 
czasu i jego »To bylo«" - tak naucza Zaratustra. Wola ludzka tkni¥ta jest 
"szalenstwem" i "szalenstwo to wyksztalcilo sobie ducha! D u c h z ems t y: 
( ... ) i gdzie cierpienie bylo, tam mialaby zawsze bye kara." Zemsta - pisze 
Nietzsche - sarna nazywa siebie kar~. JednakZe coz to za "szalenstwo" 
mieszka w ludzkiej woli? Wola, chcenie to sila, ktora wyzwala, ale przeciez 
sila ta sarna jest bez-silna i samajest "wi¥zniem": "Bezsilna wobee tego, co 
juz uczynione", wi¥zniem wszelkiego "To bylo". - "Wola nie moze chcie6 
wstecz, nie moZe czasu i czasu zarlocznosci przelamae." Coz wi¥C 
"wyrnysli" , by pozbyc si¥ swego "utrapienia"? - pyta Zaratustra i od
powiada: "Ze czasu nie cofnie, to jest jej zlosc" i w tej zlosci "na 
wszystkim, co cierpiec moze, bierze zemst¥ za to, Ze sarna cofn~c si¥ nie 
moZe". 

Przypomnijmy: u podstawy wszelkiego "czynienia odpowiedzialnyrn" 
mial znajdowac si¥ "instynkt zemsty". Teraz okazuje si¥, iz ukryt~ racj~ 
zemsty jest "niewola woli", jej absolutna bezsilnosc wobec przemijaj~cego 
czasu. "Mszczenie si¥" poprzez "czynienie odpowiedzialnyrn" jest zatem 
rozpraw~ z czasem, z jego nieodwracalnym przemijaniem. Poci~gaj~ca do 
odpowiedzialnosci moralnosc usiluje gospodarowac przeszlosci~: egzek
wuje przeszlosc, chcialaby j~ odmieniac, poprawiac, obiecuje nawet j~ 
wyrnazae. Tyrnczasem: "Czyn - twierdzi Nietzsche - nie jest przez 
absolucj¥ wyrnazany" (KSA 9, s. 280). 

Wiara w "woln~ wol¥" i w ufundowan~ na niej "odpowiedzialnose" 
podtrzymywana jest jednak nie tylko przez "teologow". Sarna ona moze 
miee wr¥cz "antyreligijny" charakter. Jej gruntem jest wtedy nie ch¥6 
zemsty czy ch¥e uzaleZnienia, lecz wzrastaj~ca duma i proZnose tych, 
ktorzy "nie chc~ wyrzec si¥ za zadn~ cen¥ swej »odpowiedzialnosci«, wiary 
w siebie, praw osobistych do swej zaslugi". W Tako rzecze Zaratustra 
nazywa ich Nietzsche "cnotliwyrni" i smieje si¥: "Wy chcecie jeszcze bye 
zaplaceni, wy cnotliwi! Chcecie zaplaty za cnot¥?" (Z, 125). Duma rozpiera 
zreszt~ nie tylko "cnotliwego", rowniez "grzesznik" bywa dumny. W notat
ce zatytulowanej Zarozumialosc jako ostatnia pociecha opisuje Nietzsche 
ludzi, ktorzy swe ulomnosci i spotykaj~ce ich nieszcz¥scia gotowi s~ 
tlumaczyc jako spadaj~q na nich "tajemnicz~ karf' za przewiny, jakich 
niegdys si¥ dopuscili, i widz~ w tyrn szczegolny tytul do chwaly. 

Jestdmy tu blisko nowego wyrniaru "czynienia odpowiedzialnyrn". Nie 
kaZdy bowiem "n¥dznik" czy "nieudacznik" gotow jest wzi~c na siebie 
odpowiedzialnose za sw~ n¥dz¥ i swe niepowodzenia i pojmowac je jako 
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zeslan~ nan kary. "Cozern ja winien, ze jestern nydzny! Ale ktos rnusi bye 
winien, gdyz inaczej nie mozna by wytrzymae!" (WM, 226). 
Ludzie tacy "istnienie swoje odczuwaj~ jako cos, co rna bye czyj~s win~", 
i "roszcz~ sobie prawo do s~dzenia", i "wynajduj~ odpowiedzialnosci", 
mniemaj~ bowiern, iz swe "nieudanie" lepiej zniosfl., kiedy "znajd~ kogos, 
kogo mog~ uczynie za to odpowiedzialnym". Z pomoc~ przychodz~ 
irn tu rozmaite "teorie", ktore dla faktu nydzy ich istnienia wynajduj~ 
"kozla ofiamego". Tym "koz!em" - wedlug Nietzschego - moie bye Bog, 
historia, ustroj spoleczny, przodkowie, wychowanie, a nade wszystko 
"ludzie dostojni lub ci, ktorym siy powiod!o". 

ObnaZanY tu przez Nietzschego mechanizm dotyczy nie tylko grup 
spo!ecznych wraz z ich skarg~ na dotykajfl.c~ je "dziejow~ niesprawied
liwose", nie tylko pojedynczych "wielkich cierpiytnikow" z ich skarg~ na 
szczegolne "okrucienstwo losu", ale i "malych ludzi" . "Cz!owiek rnaly ( ...) 
- jakie on zapamiytale zycie oskarza" - napisze Nietzsche w Tako rzecze 
Zaratustra. A COZ robirny wlasciwie, kiedy oskadamy? A COZ, kiedy 
chwalimy? Odpowiedz przynosi W(!drowiec i jego cien: "KaZda skarga jest 
oskarieniern, kaZde cieszenie siy jest chwaleniem: czy robimy jedno, czy 
drugie, zawsze czynimy kogos odpowiedzialnym" (W, 51). Dla wszyst
kiego, co si y wydarza, wynajdujemy ,jakis podmiot" - jakiegos swiadome
go sprawcy, jakfl.s kieruj~c~ wszystkirn woly - ktory mialby bye za to 
odpowiedzialny; jednym s!owem, nieustannie "czynimy odpowiedzial
nym". 

Ale czy wobec tego nie jest tak, iz wyzwolilismy siy juz z "poczucia 
winy" i osi~gnylismy "niewinnose stawania siy"? - Nie. "Skoro i mag i
nujemy sobie kogos - notuje Nietzsche jesienifl. 1887 roku - kto jest 
odpowiedzialny za to, ie w taki a taki sposob jestesmy itd. (Boga, natury), 
a wiyc skoro przypisujemy mu nasz~ egzystencjy, nasze szczyscie i niedoly 
jako zamiar, psujemy sobie niewinnosc stawania si y. Posiadamy 
wowczas kogos, kto poprzez nas i nami chce cos osi~gn~e" (WM, 
316-317). Zatem bl~dzimy nie tylko wowczas, kiedy sami czujemy siy winni 
i sobie samym przypisujemy odpowiedzialnose, lecz rowniez kiedy - niby 
sprzeciwiaj~c siy takiemu mysleniu - twierdzimy: "Ja nie jestem od
powiedzialny, lecz ktos przeciei: musi nim bye." Nietzsche powtarza 
wielokrotnie - "nikt nie jest odpowiedzialny" za to, ze w ogole jest, ze jest 
taki czy owaki, ze urodzil siy i wyrasta! w takich a takich okolicznosciach. 
Ani tez nie rna nikogo innego, kto by!by za to odpowiedzialny. Cz!owiek 
nikomu nie "zawdziycza" swych wlasciwosci, ani Bogu, ani spoleczenstwu, 
ani rodzicom, ani tez nawet sobie samemu. "Jest absurdern - twierdzi 
Nietzsche - chciee »Zfzucic« gdzid siebie samego, jak gdyby gdziekolwiek 
lezala jakas odpowiedzialnose" (KSA 13, s. 74). "Nie rna istoty", ktor~ 
rnoma by tu "uczynie odpowiedzialn~" . I wed lug niego, jest to w ogole 
"wielkie pokrzepienie", ie nie rna takiej "istoty". "My n i e jestdmy 
- tlumaczy - rezultatem jakiegos wieczystego zamiaru, woli, Zyczenia: my 
n i e jestesmy prob~ osi~gniycia »idealu doskonalosci« albo »idealu szczys
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cia«, albo »idealu cnoty« - nie jestesrny rowniei ornylk~ Boga, ktorej on 
sam musialby si~ obawiae" (WM, 228-229). 

Oto - w skrocie i nieuchronnym uproszczeniu - Nietzschego "nauka 
o zupeInej nieodpowiedzialnosci i niewinnosci kaidego". Poploch i przera
ienie - oto pierwsze zwyczajowe reakcje. - "A wi~c nikt nie jest 
odpowiedzialny?" - "Coi stanie si~ z czlowiekiern be z owego uczucia 
»jestem odpowiedzialny«?" Dla Nietzschego jest jednak jasne, ii po
rzucenie naszej "wiary w absolutn~ odpowiedzialnose osoby" oznacza 
"post~p i wyjscie z barbarzynstwa". Blogie uczucie niewinnosci, peine 
poczucie nieodpowiedzialnosci i niezaleinosci - oto stan, ktory Nietzsche 
nie waha si~ nazwae biogoslawienstwern, szc~Sciern nieodpowiedzialnosci. 
Miast si~ jednak oburzae, lepiej probowae zrozumiee. 

Podsumujmy zatem: "odpowiedzialnose", ktorej Nietzsche rnowi "nie", 
konstytuuje si~ na gruncie aktow "czynienia odpowiedzialnym". "Od
powiedzialny" znaczy tu tyle, co "obwiniony". Widae teraz wyramie, ii 
mamy oto do czynienia z t~ "odpowiedzialnosci~", ktora nie tylko ie nie 
umie si~ obejsc bez instancji trybunalu, ale wr~cz na niej jest ufundowana. 
Nietzschego "nie" wobec tej "odpowiedzialnosci" jest na pocz~tek po
dwojne. Najpierw jest to "nie" powiedziane "winie": "nie-odpowiedzial
ny" znaczy tu "nie-winny". Iednakie nade wszystko jest to "nie" 
powiedziane "trybunalowi": "nie b~dzie jui dla ciebie iadnego odplatcy, 
iadnego poprawiciela w ostatniej instancji". 

"Odpowied zialn ose" , wobec ktorej Nietzsche rnowi "nie", jest typow~ 
odpowiedzialnosci~ negatywn~, patrz~q wstecz i zakIadaj~~ jakies doko
nane jui "zlo", oraz groi~~ "kar~". "Poczucie odpowiedzialnosci" jest tu 
przeiyciern negatywnym, rnaj~cym charakter poczucia winy i poczucia 
zaleinosci. \Volnose, poj~ta jako wolnose wyboru, jako "wolna wola", 
zostaje oddzielona od odpowiedzialnosci i potraktowana jako jej wst~pny 
warunek. I tej wolnosci Nietzsche rnowi swoje trzecie ,,nie". Nie rna "wolnej 
woli", wi~c nie rna i "winy", przeto iaden "trybunal" nie rna racji bytu. 

Czy Nietzsche nie znajduje dose argumentow, by takie negatywne 
rozurnienie odpowiedzialnosci odrzucie? I czy jest to tei jedyne rnoiliwe 
rozumienie odpowiedzialnosci? 

• Odpowiedzialnosc: wolnosc i zadanie 

ZupeIn~ nieodpowiedzialnose czIowieka "za swe post~owarue 1 sw~ 
istot~" nazywa Nietzsche w Ludzkie, arcyludzkie: "najbardziej gorzk~ 
kropl~, jak~ poznaj~cy rnusi przeIkn~e, jeieli byl przyzwyczajony dyplom 
szlachectwa swego czlowieczenstwa widziee w odpowiedzialnosci i obowi~
zku" (LA, 116). "Kropla" rzeczywiscie jest "gorzka", chociai Nietzschernu 
zdarza si~ i ow~ "nauk~ 0 nieodpowiedzialnosci" nazwae "wiar~", tak jak 
wiar~ tylko bylo przekonanie 0 odpowiedzialnosci. Skoro jednak t~ 
"kropl~" jui "przelkn~lismy", to rnoierny zaryzykowae "doniosle roz
strzygni~cie", moc~ ktorego stanierny si~ zdolni do "pozytywnego stanowi
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ska, do potwierdzenia": "Juz zaden bog, zaden czlowiek n ad e rnn~! 
lnstynkt tworz~cego, ktory wie, g d z i e r~k~ przyldada. Wielka od
powiedzialnose i niewinnosc" (KSA 11, s. 160). Tak! Juz nie "nieod
powiedzialnose i niewinnosc", lecz "odpowiedzialnosc i niewinnosc". Czy 
Nietzsche odwoluje sw~ "nauk~ 0 zupeloej nieodpowiedzialnosci"? Jak 
pami~tamy, skladala si~ ona zasadniczo z trzech "nie": "nie" wobec 
wszelkiego trybunalu, "nie" wobec winy i "nie" wobec wolnosci rozumia
nej jako "wolna wola". W powyzszym pozytywnyrn przywolaniu od
powiedzialnoSci "nie" wobec trybunalu zostaje potwierdzone ("zaden bog, 
:laden czlowiek nade mn~") . Potwierdzone zostaje rowniez "nie" wobec 
winy ("niewinnosc"). Jei:eli zatem par~ z "niewinnosci~" stanowi teraz 
- miast wczesniejszej "nieodpowiedzialnosci" - "odpowiedzialnosc", to 
wydaje si~, iz przede wszystkim zmienia si~ cos w rozurnieniu wolnosci. Czy 
wi~c Nietzsche cofa swoje "nie" wobec "wolnej wo!i"? - Nie. 

"Wolna wola" pozostaje "najbezecniejsz~ sztuczk~ teologow", "fatal
nyrn filozoficznyrn wynalazkiem". Nalei:y pozbyc si~ swej "wiary w wol
nose", tak jak "wiary w odpowiedzialnosc". Nietzsche pisze teraz (i 
wybaczmy mu ten sty!): "Wejrzenie w to wszystko moze sprawiac gl~boki 
bol, potem jednak przychodzi pociecha: takie bolesci to bole porod owe. 
Motyl chce przerwaC sw~ oslon~, wgryza si~ w ni~, rozrywa j~: wtedy 
oslepia i oszolamia go nieznane swiatlo, krolestwo wolnosci" (LA, 117). 
Nalei:y stracic "wiar~ w wolnosc" i "wiar~ w odpowiedzialnosc", by 
dopiero wolnosc i odpowiedzialnosc wlasciwie pozyskac. Na gruncie 
"nauki 0 zupelnej nieodpowiedzialnosci k azd ego" rodzi si~ tedy 
"w bolach" "swiadomosc nadzwyczajnego przywileju odpowiedzial
nosci, swiadomosc rzadkiej wolnosci", a zatem swiadomosc odpowie
dzialnoSci i wolnosci juz nie "kazdego", lecz "nielicz
nych". 

Jak to mozliwe? I czyrn jest ta "nowa odpowiedzialnosc" i "nowa 
wolnosc"? Wrocmy do negacji "wolnej woli", tu bowiem tkwi moi:1iwosc 
pierwszego nieporozurnienia. Nietzsche pisze: "Jezeli komus przenikn~c si¥ 
uda prostacz~ naiwnosc owego slynnego poj~a »wolnej woli« i z niego si~ 
otr~snie, to go poprosz¥, by swe »oswiecenie« posun~l jeszcze 0 krok dalej 
i otrz~snlj,l si~ takze z odwr6cenia owej niedorzecznoSci »wolnej woli«: 
marn na mysli »niewoln~ wol~«" (PDZ, 31). Nietzsche zaprzecza zarowno 
"wolnej woli", jak i "niewolnej woli". Problem "wolnosci" czy "niewolno
lei" woli okazuje si~ w ogole falszywie postawiony.4 Morna, na przyldad, 
)rzeciwstawiac woli "brak wo!i", morna odrozniac "wlasnlj," wol~ i "cu
j~" wol¥, ale nie morna z sensem mowic ani 0 "wolnej", ani 0 "niewol
lej" wolL ,,»Niewolna wola« jest mitologi~ - czytamy w Poza dobrem 
: zlem - w i:yciu rzeczywistyrn chodzi tylko 0 s i I n lj, i s 1 a b lj, w 0 I~" 

• Wyrafnll iwiadomo~ !ego mial jui; John Locke; por. tenZe Rozwaiaflia dntyczqce rozumu 
udzklego, przel. B.J. Gawecki, Warszawa 1955, l. I, s. 327. Czytamy tam min.: "Czy wola 
udzka jest czy rue jest wolna? C.•.), samo to zagadnienie jest uj~!e zupetoie ruewlaSciwie; C... ) 
...olno~, kt6ra jest tylko mocll, nie moZe przynaleZec ruczemu innemu nit dziatajllcyID osobom; 
lie moZe natomiast bye atrybutem lub cechll woli, kt6ra r6".'!uei; jest jedynie moc!!." 
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(PDZ, 32). "Wolnosc" i "niewolnosc" woli wydajll si~ zasadniczo pery
petiami "slabej" woli. 
. Zatem, po pierwsze: powiedzenie "nie" wolnej woli nie jest w zadnym 

wypadku powiedzeniem "tak" niewolnej woli; i po drugie: problem 
wolnosci musi ukazaC si~ w calkiem nowym swietle, jezeli rozwazac go 
z perspektywy "silnej" woIi, z perspektywy "wolnego ducha". 

Jei:eJi idzie 0 pierwszll k:westi~, to "zgorszenie naukll 0 »niewolnosci 
woli«" powstaje, wedlug Nietzschego, na gruncie falszywego rozwnienia 
samej "niewolnosci" woli. "Rozumie si~ przeto - tlumaczy nieporozwnie
nie Nietzsche - »niewolnll wol~« jako »przymuszonll przez jaklls 0 b c II 
wol~(c jak gdyby bylo twierdzeniem [nauki ,,0 niewolnosci woli'l, i:e 
»wszystko, co czynisz, czynisz przymuszony przezjaklls obq wol~«" (KSA 
12, s. 20). J ei:eli przeto Nietzsche zaprzecza "wolnej woli", to nie oznacza 
to, iz wola ta jest "niewolna" w znaczeniu "przymuszona przez jaklls innll 
wolf'. Z doswiadczenia znamy przeciez zar6wno akty woli "niewymuszo
ne", "wlasne", jak i akty "wymuszone", narzucone przez "cudZll" wol~. 
Trudnosc polega na tym, by pojllc wlasnie "wlasnll" woI~ nie jako 
"wo1nll", lecz jako "koniecznll". Innymi slowy, moje "chcenie" nie jest 
wynikiem mojego chcenia, nie nawiedza rnnie na skutek mojej swobodnej 
decyzji. Nie oznacza to jednak, iz nie jest "moim" chceniem, ze jest jakims 
"cudzym", narzuconym mi chceniem. Nikt ani nic poza mnll nie nakazuje 
mi owego chcenia, ale tez i ja sam go nie wybieram, Iecz nim wr~z jestem. 
Jako taki jestem konieczny, "wlasny", ale przeciez nie "wolny": - "Jest si~ 
koniecznym, jest si~ cZllStkll przeznaczenia" i "Winienes stac si~ tym, kim 
jestes." 

Tymczasem czlowiekowi "przed samym sobll strasmo". "Obawa 
- pisze Nietzsche w Wfdrowcu... - jakll ludzie odczuwajll przed naukll 
o niewolnosci woIi,jest przewamie obawll przed fatalizmem turec\dm" (W, 
271). "Fatalizm turecki" jest, wed lug Nietzschego, wyobrazeniem zasad
niczo bl~nym, przedstawia on bowiem "czlowieka i faturn jako dwie 
rozdzielone rzeczy" i wzajem je sobie przeciwstawia, podczas gdy "w 
rzeczywistosci kazdy czlowiek sam jest cz~scill faturn". Dlatego to, czego 
si~ tu obawiano - ze rnianowicie czlowiek zrezygnowalby z wszelkich 
wysilk6w, by cokolwiek zrnienic, i:e "stalby przed przyszloscill z zalozony
mi r~kami" - nie daje si~ nawet pomyslee. Czlowiek bowiem nie pozostaje 
w jakims zewn~trznym stosunku do faturn, lecz sam jest faturn. - "Owe 
zelazne dlonie koniecznosci, Potrzllsajllce kubkiem przypadku", to nasze 
wlasne dlorue, "to my sami - czytamy w Jutrzence - ( ... ) w naszych 
najbardziej umyslnych uczynkach nie czynimy nic wi~cej, jeno zabawiam) 
si~ grll koniecznosci" (J, 137-138). 

"Niewolnosc" naszego chcenia, jego "koniecznosc" rue tylko jednak 
nie sprzeciwiajll si~ temu, iz "chcenie wyzwala", lecz stanowill nawet jegc 
istotne elementy. "Chcenie wyzwala: to jest prawdziwa nauka 0 wol 
i wolnosci - tak naucza jej was Zaratustra." Czy rozumiemy juz, czyrr 
bylaby owa "nowa wolnosc"? 
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By zrobie dalszy krok leu rozumieniu "nowej wolnosci", a wraz z tym 
ku rozumieniu "nowej odpowiedzialnosci", wrocie trzeba do zapowiadanej 
1cwestii "perspektywy", z ktorej ukazuje si~, z ktorej doswiadczana jest 
wolnose. WolnoSci "nie rna" i czlowiek nie ,jest" wolny, wolnose ,jest" 
i czlowiek "staje si~" wolny. - "Wolnose dokladnie w tym sensie 
- wyjasnial Nietzsche w roku 1888 - w jakim ja to slowo rozumiern: jako 
cos, co si~ rna i czego si~ nie rna, czego si~ pragnie, co si~ zdobywa" 
(ZB, 102). Zaratustra zas powiada do pewnego mlodzienca: "Nie jestd 
jeszcze wolny, ty szukasz dopiero wolnosci." Wolnose posiadae more 
roine oblicza w zaleinosci od tego, kim jest szukaj~cy, pragn~cy wolnoSci. 
"Dusza niewoinicza" w ogole nie pragnie wolnosci i nie chce nic 0 niej 
wiedziee. Swoj stosunek do tego rodzaju ludzi Nietzsche okreslil krotko: 
"Nie ch~ znae niewolnikow kolo siebie." Natomiast roinego rodzaju 
"ucisnieni", u ktorych "instynkt wolnosci" nie znajduje si~ w "stanie 
u§pienia", pragn~ wolnoSci jako "wyzwolenia". lednakre tam, gdzie celern 
jest "tylko wyzwolenie", tam nie ujawnia si~ jeszcze wlasciwa istota 
wolnosci. 

Po pierwsze, nie kazdy jest "przeznaczony" do wolnosci: - "Czys jest 
z tych, ktorym z jarzma urnykae si~ w 0 1no?" - pyta "szukaj~cego" 
Zaratustra. Zas w Poza dobrem i zlem pisze Nietzsche 0 potrzebie dania 
dowodow na to, "czy jest si~ przeznaczonym do niezaleinosci i roz
kazywania", bowiem "bye niezaleinym, to rzecz najnieliczniejszych: - jest 
to przywilej silnych". 

Po drugie, wyzwolenie jako uniezaleinienie si~ okazuje si~ jedynie 
warunkiem wolnosci, a nie wolnosci~ sam~. - "Winniscie si~ wyzwolie 
bracia moi, abyscie drog~ leu wolnosci znaleili" (podkr. 1.F.) - naucza 
Zaratustra. "Bez pana, a jednak nie wolny" - skari:y si~ "ostatni papiez" 
po smierci swego boga (Z, 362). Wyzwolenie jako owe "swi~te )>nie«", jako 
"ujscie z jarzma" jest jedynie wolnosci~ negatywn~, wolnosci~ od czegos. 
"Wolnyod czego? Lecz coz to Zaratustr~ obchodzie moze! lasno niech mi 
twe oczy zwiastuj~: k u c z emu wolny?" - "Wolnose jako moe pozytyw
na", jako "najwyzsza forma suwerennosci" jest "swi~tego »tak« mowie
niem". Owo chcenie, ktore "wyzwala", tutaj staje si~ "tworzeniern" 
i "tylko w tworzeniu istnieje wolnose" (KSA 10, s. 403). 

Ta pozytywna wolnosc jest jednak udzialem naprawd~ nielicznych, 
ktorzy "wyzbyli si~ wszelkiego polchcenia i stali si~ zdecydowani", ktorzy 
"potrafi~ chciee". Staj~cy si~ w ten sposob wolnym czlowiek jest 
"wyzszym czlowiekiem". Istniej~ca posrod ludzi "nierownose" w kwestii 
tak poj~tej wolnosci nie jest jednahe i:adn~ "niesprawiedliwosci~". To 
wlasnie "sprawiedliwose rn i mowi: »ludzie rowni nie s~«" - zwierza si~ 
Zaratustra i dodaje - "I stae si~ rownymi nie powinni!" I czego "wyzszy 
czlowiek" chce, tego innym chciee nie wolno. Maj~cy przeciei: charakter 
faktu podzialludzi na "silnych" i "s/abych" jest dla Nietzschego czyms 
naturainym, w czym zawarta jest pewna "rn~drose", "sprawiedliwose" 
wlasnie. Wszelkie zaS pomys!y, by te roi:nice niwelowae, rnusz~ w praktyce 

r 
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okazae si~ czyms makabrycznym. - "Tylko czlowiekowi u szl achet
n ion emu moze zostae udzielona w 0 I nos e d u c h a." Kwestia ta wyma
ga jednak, wedlug Nietzschego, "najwyi:szej ostroZnosci". W kai:dym razie 
wolnosc rue jest tu charakterystyk~ gatunkowq" wolnosc jest "indywidualna". 

Czym jest - wracamy do wczeSniej postawionego pytania - owa "nowa", 
"wlasciwa" wolnosc, ukazana teraz jako "przywilej nielicznych", przywilej 
tworzq,cych "wolnych duchow"? W jaki sposob wolnose - rozurniana jako 
wyzwalajq,ce chcerue stajq,ce si~ tworzeniem - jest zarazem koniecznosciq,? 
Krotko mowiq,c: jak gloszona "niewolnose" obraca si~ w "wolnose"? 

W roku 1884, mi~zy powstaniem trzeciej a czwartej cz~sci Tako rzecze 
Zaratustra, Nietzsche zanotowal: "P r a cuj em y ze wszystkich sil nad 
przekonaniem si~ 0 niewolnosci: ai:eby czue si~ wobec siebie 
samych tak wolnymi jak w 0 b ec n a tu ry - - Wym aga to n ajwi~ k
s z ego w y s ilk u, by tego rodzaju uczucie zachowae i rue przepase" (KSA 
11, s. 180). Moi:emy powiedzie6, iz 0 "ruewolnosci" jestdmy juz "przekona
ni", tzn. mniej wi~j rozumiemy Nietzschego "nauk~ 0 niewolnosci woli". 
Ale co znaczy: "czue si~ wolnym wobec siebie same go" i to wlasrue na 
gruncie "przekonania 0 niewolnosci"? Nietzsche podpowiada: tak jak 
czujemy si~ "wolni wobec natury". "Wolny wobec" oznacza: otwarty, 
nie-osloni~ty, dost~ny dla tego, co naprzeciw, wr~cz wydany, zgola 
bezbronny, w kaZdym razie gotowy do przyj~cia, pozwalaj~cy, ust~pujq,cy. 
B¢q,cy "wolnym wobec" oddaje niejako inicjatyw~ swemu "naprzeciw", 
sam stajq,c si~ pasywnym. "Wolny wobec" moze tez znaczye tu: nie-zaj~ty, 
oczyszczone wolne pole, ktorym pozwala si~ zawladn~e temu, "wobec 
czego" jest si~ wolnym. Dla Nietzschego byloby oczywiscie horrendalnym 
glupstwem "zamykanie si~" przed natuq. Sprzeciwianie si~ jej koniecznos
ciom musialoby bye sprzeciwiaruem si~ :lyciu. A zatem, co znaczy "wolny 
wobec siebie samego"? Znaczy: wolny ad winy i poczucia winy, ad 
"rueczystego sumierua", wolny ad wszelkich trybunalow, wolny tez od 
wszellcich wzorow czy idealow i wolny ku wlasnej sobosci, otwarty na to, co 
wlada z gl~bi wlasnego ja, przyjmujq,cy to wladanie jako swe przeznaczerue, 
jako koruecznosc: "Uwai:ae siebie samego za!atwn, rue chciee bye »innym«." 

Nie jestdmy wolni, bowiem nie wybieramy siebie samych, nie decyduje
my 0 swej istocie - nie mamy tu ruc do okreSlenia. Stajemy si~ wolni, 0 ile 
nalezymy do tych nielicznych, ktorzy mog~ i potrafi~ stawae si~ tym, kim 
·s~ i ktorzy przeto m us z ~ stawae si~ tym, kim s~. 5 ezy rozumiemy juz 
lepiej, dlaczego "wytrzymanie" tak poj~tej wolnosci wymaga "najwi~k
szego wysilku" i ociera si~ 0 najwi~ksze ryzyko? 

W pismach Nietzschego znaleie moma dwa obrazy, ktore pozwalaj~ 
nam lepiej poj~e t~ "now~" wolnose i jej istotowe zwi~zanie z niewolnosci~ 
i koniecznosci~. Pierwszy to natchnienie tworcze, drugim jest "swi~ty stan 
brzemiennosci" . 

, Nietzsche notowat: ,,»Stawaj si, tym, kim jesteS«: oto zawotanie, kt6re dozwolone jest 
ci II g le tylko dla niewielu, uS dla najnieliczniejszych sposr6d tycb niewielu jest zb~De." (KSA 
8, s. 340). 
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Filozofowie, uczeni - twierdzi Nietzsche - zazwyczaj nie znaj~ z wlasnego 
doswiadczenia owego "prawdziwie fUozoficznego wsp6lwyst~powania" nieo
kieiznanej, bogatej duchowosci z niechybn~ koniecznosci~, wladaj~c~ jej 
przejawem. Dlatego tei: to, iz "owa przelewaj~ca si~ w najwyzsz~ duchowose 
wolnose" mialaby stanowic jedno z koniecznoSci~, pozostaje dla nich czyms 
niewiarygodnym. "Kai:d~ koniecznosc - pisze Nietzsche - wyobrazaj~ oni 
sobie jako bied~, jako przykr~ nieodzownose ulegania i bycie przymuszo
nym" (PDZ, 168-169). Natomiast artySci wiedzl! doskonale, iz ich "poczuci.e 
wolnosci" wlasnie wowczas dosi~ga szczytu, "kiedy nic jui: nie czyni~ 
»dowolnie«, a wszystko koniecznie C ••• ) i:e koniecznosc i »wolnose woli« staj~ 
si~ wowczas w nich jednym" (pbz, 169). Opisuj~c wlasne doswiadczenie 
tworcze, Nietzsche ujmie ten problem krotko: - "nie mialem nigdy wyborn" 
i doda: "Wszystko dzieje si~ w najwyZszym stopniu poniewolnie, leczjakby 
w wichurze uczucia wolnoSci, bezwarunkowoSci , mocy, boskosci." 

Istot~ drugiego przyblizeniajest uogolnienie "swi~tego stanu brzemien
nosci" na wszelkie dokonuj~ce si~ z gl~bi stawanie. Nietzsche uiywa 
mi~zy innymi sformulowania: "duchowa ci~za" i twierdzi, iz "do 
wszelkiego istotnego dokonywania si~ nie pozostajemy w zadnym innym 
stosunku niz w stosunku ci~i:y". Dlatego tez wlasciwa "milose wlasna" 
- tlumaczy w Jutrzence - polega na stalym czuwaniu i troszczeniu si~, by "z 
najlepszego rozwijalo si~ dziecif' , by "plodnose nasza pi~kny miala 
przebieg do samego konca", bowiem przeciei: to, co najbardziej wlasne 
i przeto najbardziej umilowane, nosimy we wlasnym lonie. W swym 
kulminacyjnym wykladzie 0 wyiszym czlowieku Zaratustra wola: "Wy 
tworcy, wyzsi wy ludzie! Wlasnym dzieckiem brzemiennym si\, tylko bywa 
C••• ) W waszej milosci wlasnej, wy tworcy, jest przezornose, opatrznose 
brzemiennych! Czego oczyma nikt jeszcze nie ujrzat, owoc: on to chroni, 
oslania i zywi cal~ wasz~ milosc" CZ, 408). I wlasnie owe duchowe 
"porodzenie siebie" jest aktem najwyzszej wolnosci . W wolnosci tej 
nieuchronnie wlada znany nam juz element "nieodpowiedzialnosci" i "ko
niecznosci". Oto jak Nietzsche opisuje spelnianie si~ tej szczegolnej 
brzemiennoSci: "Wszystko jest przymglone, peine przeczue, nie wiadomo, 
co si~ odbywa, oczekuje si~ i doklada staran, by bye w po got 0 w i u. 
Owlada nami przy tym czyste i wyszlachetniaj~ce uczucie gl~bokiej 
nieodpowiedzialnosci, podobne niemal temu, jakiego doznaje widz przed 
zapuszczon~ zaslon~ - on 0 rosnie, wychodzi z ukrycia: my nie mamy 
moi:liwosci cokolwiek okrdlae, ani jego wartosci, ani jego godziny. Zdani 
jestesmy jedynie na wszelki blogoslawi~cy i ochronny wplyw posredni" (J, 
397). Jdli wi~c jestesmy " tworcami samych siebie", to przeciez zawsze 
w ramach, przywolanego juz przy opisie natchnienia tworczego, zawlad
ni~cia nami p rzez wewn~trzn~ koniecznose. Pami~tae tylko trzeba, i:e to nie 
tyle koniecznosc nas przymusza, co sami t~ koniecznosci~ jestdmy i sami 
pozwalamy jej w nas i p rzez nas dzialae. 

Zaopatrzeni w intuicje, jakie nios~ w sobie powyzsze przyblii:enia, 
zapytajmy jeszcze raz Nietzschego : czym przeto jest - wyrastaj~ca na 
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gruncie nauki 0 zupelnej nieodpowiedzialnosci i niewinnosCl - owa 
"nowa", stanowi'!,ca jedno z koniecznosci'!" pozytywna wolnow? 

W pazdzierniku 1888 roku, podczas korekty zlozonego do druku 
Zmierzchu bozyszcz, dol'!,cza Nietzsche do rozdzialu Niewczesne dywagacje 
paragraf zatytulowany Moje poj~cie wolnosci. Czytamy tam miydzy innymi: 
"Bowiem coz jest wolnose! IZ rna siy woly samoodpowiedzialnosci." Pary 
miesiycy wczeSniej zas zanotowal: "Czego ubywa? Woli sam 0 od p ow ie
d zi al n 0 sci - znak upadku autonomii" (WM, 466). Nie jest jednak tak, 
iz zwi'!,zek wolnosci (tej wolnosci, ktorej Nietzsche nie odrzucal, leez ktor'!, 
glosil) z odpowiedzialnoSci,!, a przede wszystkim z samoodpowiedzialnos
ci'!" jest jedynie pom,! jego ide'!,. luz w notatkach z zimy 1882/83, 
zwracaj'!,c si y do "wygodnie ulozonych", pisze: - "My jednak jesteSmy 
wolni: wz wieeie wy 0 myce odpowiedzialnosci wobee siebie samego!" 
I podobnie w szkicach do Zaratustry z tego samego okresu : "Gdybyscie wy 
mieli jakieS pojycie 0 myce odpowiedzialnosci wyzszego czlowie
k a!" (por. KSA 10, s. 205 i s. 140). 

I tak, zatoczywszy kolo, wracamy do odpowiedzialnosci. A zatem 
w miejsce, a raczej obok gloszonej "nieodpowiedzialnoSci" ("nie" wobee 
trybunaru, "nie" wobec winy, "nie" wobec wolnej woli) pojawie siy teraz 
mogla - i musiala - "nowa" odpowiedzialnose. Jej pojawienie siy 
wymagalo jednak rowniez "nowego" myslenia 0 wolnosci - "nowego" tzn. 
innego niz ujawnilo siy w krytyce "wolnej woli". By wyrazniej uchwycie 
zachodz,!ce roZnice rniydzy tymi dwiema odpowiedzialnosciami, zapytajmy 
o podmiot i przedmiot tej "nowej" odpowiedzialnosci, 0 jej ewentualne 
instancje, ktore moglyby j'!, dookreSlae, 0 ogolny jej nastr6j. 

Dalismy jui do zrozumienia, ze jeieli odpowiedzialnose rna tu charakter 
"przywileju", jeZeli stowarzyszona z ni,! wolnose jest czyms "rzadkim " , 
dopuszczonym jedynie dla "dusz uszlachetnionych", to jej podmiotem nie 
moZe bye "kaZdy" - Nietzsche nigdzie nie mowi 0 odpowiedzialnosci czy 
wolnosci "kai.dego" -lecz wyl'!,cznie "nieliczni". Podrniotem tym nie mog'!, 
tez bye przeciez ,,mali ludzie". Jest nim "czlowiek wyzszy". Takie zapodmioto
wanie odpowiedzialnoSci wymaga jednak: bardziej szczeg61owego zbadarua. 

Pierwsz'! nasz'! konstatacj,! jest, iz Nietzsche - podobnie jak Kierke
gaard - uznaje jedynie indywidualn'!, osoby za moi.liwy podmiot odpowie
dzialnosci. "Tylko jednostka czuje siy odpowiedzialna - notuje 
wiosn,! 1888 roku - Zbiorowosci wynaleziono, by cz)'nie rzeczy, ktorych 
jednostka czynie nie smie" (WM, 381). To, ze trum czyni rzeezy, na ktore 
jednostka rugdy by rue przystala, polega - wedlug Nietzschego - na 
"rozdrobnieniu odpowiedzialnosci". Tymczasem odpowiedzialnosc jest 
niepodzielna i do znamion dostojnosci nalezy: "nie chciee odst'!,pie, nie 
chciee dzielie siy wlasn'!, odpowiedzialnoSci'!," (PDZ, s. 266). 

W najbardziej znanym tekscie, w jakim ujawnia siy pozytywne myslenie 
Nietzschego 0 odpowiedzialnosci, mianowicie w dwoch pierwszych para
grafach drugiej rozprawy z jego ksi'!,zki Z genealogii moralnosci, przed
stawia on "odpowiedzialnego" jako "autonomiczne", "suwerenne", "po
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nadmoralne" indywiduum, kt6remu "wolno przyrzekac". Ow b¢l!cy jui 
wolnym czlowiek przenikni~ty jest "dumnl! swiadomoscil!" osil!gni~tej 
"wlasciwej mocy i wolnosci" i ugruntowanego na nich "nadzwyczajnego 
przywileju odpowiedzialnosci". Jemu przeciwstawieni zostajl! ci, kt6rym 
"przyrzekac rue wolno", kt6rzy, jeSli to czynil!, to przeciei bezpodstawnie. 
Czlowiek "uprzywilejowany" odpowiedzialnoscil! wzbudza, z jednej stro
ny, ufnosc i czeSc, z drugiej zas - strach. On zdoiny jest " rozporzl!dzac 
przyszloscil!", jest "czlowiekiem najrozleglejszej, najgl~biej uswiadomionej 
odpowiedzialnosci" (KSA II , s. 194). 

Jak jui wiemy, hierarchia ducha, zr6inicowanie ludzi co do wymiaru 
ich duchowosci, jest dla Nietzschego tak sarno oczywistym i naturalnym 
faktem, jak ich zr6inicowanie co do, na przyklad, sily mi~sni. " Slabi", 
"mali duchem" ludzie, iyjl!cy na "nizinach" nie znajl! "wyiszej" odpo
wiedzialnosci, oni tylko "dl!il! do szcz~scia". ,,»Mysmy szcz~scie wynale
Zli« - m6wil! ostatni ludzie i mruil! ruedbale oczy." Natomiast iycie 
"wyiszego czlowieka", "wolnego ducha" zgola rue jest "dl!ieniem do 
szcz~scia" - rzecz dla Nietzschego niebywale trywialna. " Zycie dl!il!ce 
w wyiyny - pisze on - staje si~ coraz twardsze - zimno rosnie, 
odpowiedzialnosc wzrasta." Nic tu po "malym", " slabym" czlowieku. 
Tam, gdzie przybywa ducha, rue przybywa szcz~scia , lecz mocy, wolnoSci, 
odpowiedzialnosci. "Jest to ostatecznie kwestia sH y: j a k wi elk l! 
o d c z u was i ~ s w l! odpowiedzialnosc" - czytamy w zapiskach z 1884 
roku (KSA 11, s. 258). 

Bodaj najcz~sciej przywolywanl! przez Nietzschego cechl! "wyiszego 
czlowieka" jest "dostojnosc". "Co jest dostojne? - pyta on w notatkach 
z wiosny 1888 i odpowiada - To ii instynktownie szuka si~ dla siebie 
ci~ilich odpowiedzialnosci." "Dostojny" - a " tak malo znaleic moina 
wsr6d ludzi do s t 0 j nos ci" - jest czlowiekiem "wielkiej milosci i wielkiej 
pogardy". Nietzsche odrzuca jednak zafalszowane jego zdaniem poj~cie 
milosci jako poswi~cenia, jako pe/nego litosci milosierdzia - "zgubic 
s w 0 j l! drog~ i skoczyc bli:miemu na pomoc. (oo . bowiem) nasza »wlasna 
droga« jest rzeczl! zbyt twardl! i wymagajl!Cl!" . Wedlug niego milosc jest 
udzielaniem, rozdarowywaniem, wynikajl!cym z nadmiaru bogactwa oso
bowosci. "Jedynie w pelni calkowite osoby - twierdzi Nietzsche 
- potrafil! kochac; owi pozbawieni osobowosci, »przedmiotowi« Sl! najgor
szymi kochankami C...) trzeba byc mocno osadzonym na sobie samym" 
(KSA 12, s. 427). Nie idzie jednak 0 to, ii "czlowiek dostojny", 
obdarowujl!c "udanych" , z niesmakiem mialby odwracac siy od nieszcz~s
cia, ze wzgardl! omijac "nieudanych". "Czlowiek dostojny - czytamy 
w Poza dobrem i zlem - r6wniei pomaga nieszcz~sliwemu, rugdy wszakie 
lub prawie rugdy z litosci, lecz z pop¢ u, pocz~tego z nadmiaru mocy." 
Poczucie mocy i jego narastanie Sl! skorelowane z odpowiedzialnoscil! i jej 
wzrostem. "Tam gdzie czujemy, ie moiemy pom6c - wyjasnia Nietzsche 
- tam rozbudza si~ nasze poczucie mocy." I to radosc z wlasnej 
dzieinosci, ze sprostania wyzwaruu, jest podstawowl!, zrodzonl! z poczucia 

--------.................... 
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mocy emocj~, a nie roztkliwianie si~ nad nieszcz~sciem. "Dostojny" nie zna 
natomiast poblazania wobec tego, co "male", "plaskie", "pospolite". 

W notatkach Nietzschego znajdujemy takie sformulowania: "czlowiek 
z wol~ strasziiwej odpowiedzialnosci", "dusze, kt6rych Zycie obci~zone jest 
wielk~ odpowiedzialnosci~", "samotnose najwYZszej odpowiedzialnosci" 
i - jako opis przyszlosci "najWYZszego czlowieka" - "dZwigae najwi~ksz~ 
odpowiedzialnose in i e r 0 ztrza s k ae si ~ 0 n i~" (KSA 12, s. 24). Czy 
moina, pytaj¥ 0 podmiot tej odpowiedzialnosci, uzyskae jak~s bardziej 
szczeg61ow~jeszcze odpowiedi? Kim mialby bye czlowiek "uprzywilejowa
ny" t~ "strasziiw~" odpowiedzia1nosci~? 

"My, innej wiary wyznawcy - pyta Nietzsche - C... ) na czem-ze my 
musimy nasze pokladae nadzieje? - na n owych fil ozofach, nie rna 
innego wyboru" (PDZ, 142). To ftIozof, "nadchodz~cy, n owy filozof', 
"fiIozof jako n i e 0 d z 0 w n y czlowiek jutra i pojutrza" okazuje si~ bye 
przeznaczonym do tego szczeg61nego "przywileju" odpowiedzialnosci. 
"Filozof, jak my go rozumiemy - wyjasnia Nietzsche - jako czlowiek 
najrozieglejszej odpowiedzialnosci, kt6remu leZy na sumieniu calosc rozwoju 
czlowieczego" C PDZ, 86). Filozof taki posiadae musi opisane jui: "powaine 
i nawet zlowrogie wlasciwosci" czlowieka wyZszego, ale podstawow~ jego 
"cnot~" stanowi wlasnie "gotowosc do wielkich odpowiedzialnosci". Niero
zumiany, przerazaj¥y, skazany na ow~ "samotnose najwyi:szej odpowie
dzialnosci", stanowi przeciwienstwo nie tylko dzisiejszego "zwierz~a stad
nego" - tryumfu "najwi~kszej Iiczby" - kt6re wsciekle zwalcza kaZd~ 
"wyi:sz~ dusz~", wszelk~ "wyZsz~ odpowiedzialnosc", ale r6wniez przeci
wienstwo "ftIozofa niewlasciwego", zredukowanego do akademickiej spec
jalizacji, pozbawionego "prawa do odpowiedzialnosci" i szerz~cego "niewia
r~ we wladcze zadanie i dostojenstwo filozofli". "WlaSciwy filozof' jest, 
wed lug Nietzschego, prawodawc~; swym "poznawaniem", kt6re jest tworze
niem, "si~ga w przyszloSe"; Zyje "w chmurze brzemiennej burz~ najWYZszych 
problemat6w i najci~Zszych odpowiedzialnosci". Filozof taki stanowi, 
wedlug sl6w Nietzschego, "strasziiwy material wybuchowy". 

W Poza dobrem i zlem, pisz~c "filozof', wtr~ca Nietzsche jakby 
westchnienie: "gdyby filozofowie dzis istniee mogli". Zas w Z genealogii 
moralnosci pyta: "Czyz jest juz dzis dose dumy, odwagi, dzielnosci, 
pewnosci siebie, woli ducha, woli odpowiedzialnosci, w 0 Inos c i w 0 I i, by 
odt~d rzeczywiscie na ziemi »ftIozof« m 6 g I istniee?" CGM, 138). Bye moze 
"filozof' w rozumieniu Nietzschego ci~gle jest "na ziemi" niemozliwy, ale 
przeciez, czy on sam, Fryderyk Nietzsche, nie byl, nie usilowal bye 
"filozofem"? "Wzi~1 na swoje barki ci~zar straszliwej odpowiedzialnosci 
- pisze 0 nim Lew Szestow - i byl got6w zwielokrotnie go."G Sam Nietzsche 
latem 1883 roku zanotowal i podkreSlil: "A 1 e j a j est e mod pow i e
d z i a 1 n y." Zas 0 okresie swego najwi~kszego napi~cia tw6rczego napisal: 
"tworzylem C... ) z cal~ odpowiedzia1nosci~ za wszystkie wieki, kt6re 

• L. Szestow, Nietzsche, przel.. C. Wodzitislci, w: "Colloquia Communia" or 3-Q (20-23), 
maj-grudzieti 1985, s. 178. 
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przyjd~ po mnie". Wowczas tez (rok 1884) wyznal: "najwyzsza od
powiedzialnosc - moja duma!" (KSA 11, s. 243). 

Na czym mialaby polegae przeZywana przez Nietzschego odpowiedzial
nose, stanie si~ jasniejsze, kiedy uswiadomimy sobie, co jest jej przed
miotem, co w ogole jest przedmiotem pozytywnie rozurnianej odpowiedzial
nosci. pytarny wi~c: za co odpowiedzialny jest "wyzszy czlowiek", 
a w szczegolnosci "ftlozor'? Od razu mozemy powiedziee, iz w przeciwien
stwie do odpowiedzialnosci negatywnej, ktora swoj przedmiot - jak 
pami~tarny - sytuuje w przeszlosci, odpowiedzialnose pozytywna kieruje 
si~ ku przyszlosci i przedmiot swoj odnajduje wlasnie w niej . Ku przyszlosci 
rowniez - w przeciwienstwie do zdyskwalifikowanej nauki 0 "wolnej woli" 
- kieruje si~ "nowa" wolnose: ,,0 duszo rna - czytarny w Tako rzecze 
Zaratustra - zwrocilem ci wolnose nad wszystkirn, co stworzone i nie 
stworzone: ktM zasi~ zna, jako ty znasz, rozkosz rzeczy przyszlych?" 
Gdyby chciee tu, podobnie jak podczas analizowania n auki 0 "zupelnej 
nieodpowiedzialnosci", jednym slowem oddae charakter przedmiotu pozy
tywnej odpowiedzialnosci, trzeba by powiedziec: zadanie; tam - wina, 
kierowanie si~ ku przeszlosci, tu - zadanie , kierowanie si~ ku przyszlosci . 

Czym jest "zadanie" i sk~d przychodzi? - "Ktoz z~da ode mnie tego 
zadania?" W pochodz~cej z roku 1886 przedmowie do Wt;drowca ... 
Nietzsche charakteryzuje je jako: "Owo ukryte i wladcze cos, na co dlugo 
nie marny nazwy, az w koncu okazuje si~ ono naszym z adanie m, - ten 
tyran, tkwi~cy w nas sarnych", "nasza najwa:i:niejsza sprawa" i jej 
"twardose" - "twardose tej najbardziej wlasnej odpowiedzialnosci" (W, 
6-7). lednakze sarno poj~cie "zadanie" nie okreSla jeszcze przedmiotu 
odpowiedziainosci, lecz tylko jego formalny charakter. Pytanie 0 przed
miot, 0 "co" z owego "za co", pozostaje nadal bez odpowiedzi. 

Zadaniem, a wi~c zarazem przedmiotem odpowiedzialnosci, b~zie dla 
"wyzwalaj~cego si~ ducha" przede wszystkim "stawae si~ tym, kim si ~ 
jest", "pozyskiwae siebie", "stawae si~ sob~" i zarazem stawae si~ 
"calkowitym". Krotko mowi~c, przedmiotem odpowiedzialnosci "wolnego 
ducha", "wyzszego czlowieka" jest najpierw on sam poj~ty jako "brze
mi~", jako "owoc", ktore musi "wydae na swiat". I tak jak dopiero ow 
"siedz~cy mocno w sobie" zdolny jest "wlasciwie" kochae, tak i dopiero 
ten odpowiedzialny "akuszer" siebie samego staje si~ zdolny do "wi as
ciwej" odpowiedzialnosci. I oto przed "wolnym duchem" , 0 ile spelnia 
"warunki wst~pne" stania si~ "ftlozofem", " ftlozofem przyszlosci" , otwiera 
si~ nowe zadanie, "twarde, niedobrowolne, nieodparte zadanie": od
powiedzialnosc ogarniaj~ca "calose rozwoj u czlowieczego", "ogamiaj~ca 
cale wieki", "odpowiedzialnose za caloW'. luz w Wt;drowcu ... (1879) 
znajdujemy zapis, ktory ukazuje mo:i:liwose przejscia od odpowiedzialnosci 
za siebie do "odpowiedzialnosci za calose". Czytamy tam: "Postanowienie 
o sobie i wychowanie sarnego siebie u duchow najwolniejszych i najd alej 
si~gaj~cych wzrokiem mogloby si~ stae ki edys postanowieniem powszech
nym w stosunku do calej przyszlej ludzkosci. " 
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Tak ukazany przedrniot odpowiedzialnosci wymaga od "ftlozofa" 
poszukiwania "n 0 we j wielkosci czlowieka" ; wymaga, by pokazac, iz jdJi 
idzie 0 "postanowienie 0 sobie", to niejedno zalezy tu od nas samych ("Iecz 
ilm to Iudzi wie, Ze to od nas zalei:y? Czyliz wi~kszose nie u w a z a s i e b i e 
za dokonane, spe l n i o n e juz fakty?"); wymaga, by "wpoie w czlo
wieka przekonanie, iz przyszlose czlowieka na jego polega w 0 1i, od woli 
ludzkiej jest zalei:na". "Nowy ftlozor' winien - jak wyraza si~ Nietzsche 
- zadzierzgn4wszy w~zly w terainiejszosci skierowae "wol~ tysi 4c1eci" ku 
"n owym torom". 

Czy Nietzsche rzeczywiscie tak tei: rozumial i swoje zadanie, czy tak 
rozumial przedmiot wlasnej odpowiedzialnosci? Wiele wskazuje na to, iz 
tak. "Powolany jestem bye rzecznikiem wielkich zadan" - pisal w Ecce 
homo. Zas wlasne swoje zadanie okrdlil w notatkach z okresu Zaratustry 
nast~puj4CO: "Moje zadanie: przywieSe ludzkosc do postano
wien, ktore rozstrzygn4 0 calej przyszlosci! Pokazac 
- z n a j w y Zs z 4 c i e r p Ii w 0 sci 4 " 0 s t r 0 z nos c i 4 - typ t a k i c h 
1 u d z i, k tor y m w 01 n 0 p 0 s taw i e sob i e t 0 z a dan i e!" (KSA 11, 
s. 118) Szczegolny ci~zar osobistej odpowiedzialnosci Nietzschego i patos, 
z jakim j4 przezywal, bior4 si~ mi~zy innyrni st4d, iz byl on - jak s4dzil 
- jednym z tych, ktorzy wyraznie zobaczyli, Ze dotychczasowe wartos
ciowania kieruj4ce zyciem ludzkim skazuj4 je - w dalszej perspektywie - na 
degradacj~ i unicestwienie. 

Zapytajmy teraz, czy odpowiedzialnose ta posiada swoje "od kogo" 
i swoje "przed kim"? I czy ma przy niej miejsce jakis rodzaj egzekucji? 
Wszelka zewn~trzna instancja nakladaj4ca i egzekwuj4ca odpowiedzial
nose zostala zaprzeczona i zniesiona. Pojawiaj4cy si~ cz~sto przy opisie 
odpowiedzialnosci negatywnej zwrot "czyni6 odpowiedzialnym" nie poja
wia si~ ani razu w kontekscie odpowiedzialnosci pozytywnej. "Nie rna 
platmistrza" - poucza Zaratustra. Nietzsche sprzeciwia si~ tez instaJowani u 
w rniejsce "zrnariego Boga" nowych trybunalow i egzekutorow od
powiedziaJnoSci. Kreowanie "instynktu spolecznego", "moralnosci" , "his
torii" czy "rozumu" na nowe bezwzgl~dne autorytety, ktore zawladn~lyby 
naszymi surnieniami, kiedy nie przemawia juz w nich "glos Boga", 
prowadzi w gruncie rzeczy do zrzucenia zsiebie odpO\\'iedziaJnosci w jej 
pozytywnym rozumieniu. Wedlug Nietzschego, kreuj4c tego rodzaju 
autorytety, "chcialoby si~ przerzucie odpowiedzialnose". Zabezpieczanie 
negatywnej, "karnej" odpowiedzialnosci okazuje si~ ucieczk4 przed od
powiedzialnoSci4 POZytywn4, tworcz4' "C h c iano mice jakiegos boga 
alba jakid sumienie, by u c h y l i e s i ~ od zadania, ktore domaga si~ od 
czlowieka tw o r z en i a" (KSA 11 , s. 241) - tlumaczy Nietzsche. 

Popularna formula "odpowiedzialnosci przed wlasnym sumieniem" 
odpowiada, wedle Nietzschego, wlasciwej "ucisnionym" woJi pseudowol
nosci i zostaje przezen skwitowan a jako szczegolna "przebieglose" Lutra, 
za ktoq ukryl on SW4 wiasn4 woI~ mocy. Nietzsche zachowuje daleko 
id4C4 ostroZnose wobec fenomenu surnienia. Wydaje si~ w pelni swiadomy, 



103 DRAMAT ODPOWJEDZIALNOSCI W MYSLENlU NfETZSCHEGO 

iz odpowiOOnio ukonstytuowane sumienie to najtansza a najskuteczniejsza 
policja swiata. Z drugiej jednak strony, owe konsekwentne "przOO nikim" 
nie prowadzi przeciez u Nietzschego do "nie-odpowiadania", lecz przyj
muje postae "odpowiOOziainosci wobec siebie sarnego", "sarno-odpowie
dziainosci". I to ten wlasnie, kt6ry jest "odpowiedzialny sobie sarnemu", 
jest czlowiekiem "dostojnym". "Filozof przyszlosci" winien odznaczae si~ 
wlasnie niezalemosci,! od autorytet6w, trybunal6w oraz zdolnosci,! do 
odpowiadania przOO samym sob,!. "Sarno-" w Nietzscheanskiej sarnood
powiedziainoSci oznacza w pierwszym rz~zie trybunal, a potem dopiero 
ewentualnie i przedmiot odpowiOOzialnosci. Bye "trybunalem" dla siebie 
sarnego nie stanowi bynajmniej - w rozumieniu Nietzschego - zadnego 
"watwienia", nie wi'!ze si~ z jakimkolwiek ulzeniem, lecz jest "m~k,!": 
"C6Z wiecie wy 0 m~ce odpowiedzialnosci wobec siebie samego!" - skari:yl 
si~, jak parni~tamy, Nietzsche. 

Czy wobec powyzszego odpowiOOzialnose nie rna zadnej "obiektywnej" 
egzekucji? - Egzekucja jako taka przynalezy zasadniczo do odpowiOOzialno
Sci negatywnej, "kamej", kt6ra zaklada zaistniale jui: uchybienie, przewin~. 
W przypadku odpowiOOzialnosci pozytywnej tak rozumiana egzekucja 
w og61e nie moze miec miejsca. Tutaj wlasciwie sarno bycie odpowiOOzial
nym "wyiszego czlowieka" jest egzekucj,!, tj. reaiizacj,!, wykonaniem 
(ex-secutio), lecz nie kary, tylko wynikaj~cego z mocy-momosci up raw
nienia. Jdli jOOnak nie potrafuny wyzwolic si~ od schematu "kary i na
grody", to pojmijmy to tak, iz sarno bycie odpowiedzialnym, sarno dojrzenie 
do odpowiOOzialnosci i jej sprostanie jest "nagrod,!", niesprostanie zas sarno 
jest "kar,!". Przypomnijmy sobie, jak Zaratustra szydzil z cnotliwych, ze 
chc,! bye ,jeszcze zaplaceni" i uczyl, iz "nie rna zaplaty, nie rna platmistrza", 
ale przeciez uczyl tez, Ze "cnota jest wlasn,! sw'! zaplat'!" . Sprostanie 
zadaniu, podj~ie i dZwiganie odpowiedzialnosci sarno jest "zaplatl!". KaZda 
pr6ba zrzucenia z siebie (pozytywnej) odpowiOOziainosci, wszelkie chybienie 
zadaniu sarno jest "odplat'!". Zadanie - "ten tyran tkwil!cy w nas, straszliwie 
odplaca za karo,! pr6b~, kt6r'! czynimy, Zeby go wyrninl!e lub wymknl!Csi~ 
przed nim", odplaca nawet "za karol! najbardziej szacown'! dzialalnosc, jesli 
ta odci~a nas od naszej sprawy gl6wnej, nawet za kazdl! cnot~, kt6raby 
chciala chronic nas przOO twardosci,! najbardziej wlasnej odpowiOOzialnosci. 
Choroba jest kaZdorazowo odpowiedzi,!, kiedy chcemy pow'!tpiewac w na
sze prawo do n as ze g 0 zadania, kiOOy zaczynamy w czymkolwiek je sobie 
ulatwiae. Dziwna i straszna zarazem! Nasze ulatwienia s,! tym, co 
najtwardziej musimy odpokutowacl" (W, 6-7). 

o jakiej to "dziwnej i strasznej" chorobie pisze tu Nietzsche? Czlowiek, 
uchodzl!c swemu zadaniu, swej wlasnej odpowiOOziainosci, choruje na 
siebie sarnego, obumiera w sobie i nosi we wlasnym wn~trzu obumarly pl6d 
sarnego siebie - to smiertelna choroba. W chorobie tej moma nawet 
zat~skni6 za jak,!s "wyzsz,! instancj'!", kt6ra oferowalaby srodki usmierza
j,!ce, kt6ra dawalaby jak'!kolwiek nadziej~. Tymczasem - powt6rzmy 
- "nie b~zie juz dla ciebie zadnego odplatcy, zadnego poprawiciela 
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.. 
w ostatniej instancji". W peW poj,!c "strasznosc" tej choroby i "strasznosc" 
tego "nie b¢zie juz" zdolamy dopiero rozwai:ywszy wil[::l spajaj,!C4 problem 
odpowiedzialnosci z "mysl,! 0 wiecznym powracaniu",' 

• Odpowiedziainosc: "Smierc Boga" i "wieczny powrot" 

I 

"Golt ist todt!" Co more to oznaczae dla problemu odpowiedzialnosci? 
Oczywiscie, wszelka negatywna odpowiedzialnose ufundowana na Bogu 
jako trybunale i ostatecznym egzekutorze nie moi:e sil[: ostae. Ale co 
oznacza "smierc Boga" dla pozytywnej odpowiedzialnosci "wyzszego 
czlowieka"? Bog byl "Opatrznosci,!", wiara w Boga byla zarazem wiar,! 
w "zrz,!dzenie boskie" , w "palec Bozy" nad swiatem. "Wierzyc w Boga", 
znaczylo wierzye, "re w gruncie rzeczy wszystko jest w dobrych rl[:kach", 
bo Bog "ostatecznie przeciez wszystko »na dobre obraca«". Otoz, tl[: 
"wiarl[: w opatrznosc bosk,! nad swiatem" nazywa Nietzsche "zgubn,!", 
"najbardziej obezwladniaj,!C4 rozum i rl[:kl[: wiar,!, jaka istniala" (WM, 
165). Owa "absurdalna ufnose" w obrot spraw swiata nie jest niczym 
innym jak po prostu re zy gn a cj 4. "Wiara", ze ostatecznie "w s zy s t k 0 

pojdzie dobrze" , jest niewiar'! w siebie - ,jak gdyby nie od n as wlasnie 
zalei:alo, w jaki sposob wszystko idzie - Uak gdyby w 0 In 0 nam bylo 
pozostawie wszystko tak, jak sil[: toczy)" (WM, 166). 

"Bog", ktory wedlug N ietzschego byl "niedelikatnosci,! wzgll[:dem nas 
myslicieli", "prostackim z a k a z em pi I[:sci'!: nie wolno warn myslee!", 
nieudanym "gamcarzem", ktory "mscil sil[: na gamkach i tworach swych 
za to, ze mu sil[: one nie udaly" (co bylo "grzechem przeciw do b rem u 
sma k 0 wi"), otoz, Bog ten, b¢,!c "Bogiem milosci", chcial bye zarazem 
i "sl[:dzi,!". "Atoli kochaj,!cy miluje poza nagrod,! i kaq" - przypomina 
Zaratustra. Taka sprzecznosc - "miluj,!cy sl[:dzia" - nie mogla istniec 
wiecznie. Totez "Bog" umari, "zadlawil si l[: pewnego dnia nadmiarem swej 
litosci" - jak zeznaje wiarygodny swiadek, " ostatni papiez" (Z, 364). 
Jednakre nie "grzech przeciw dobremu smakowi", ani nie "grzech milosci" 
- smiertelny tylko dla Boga jako "Najwyzszego Sl[:dziego" - bylyby tu 
rozstrzygaj4ce, lecz wlasnie owa "Opatrznosc boska" - czytamy w Anty
chryscie - "bylaby takim zarzutem przeciw Bogu, ze silniejszy zgola nie 
moglby bye pomyslany". Nietzsche nie ukrywa obrzydzenia i przerarenia, 
jakie budzi w nim ten rodzaj "cnoty", ktora "dzis j e s z cz e [1888] wierzy, 
re wszystko jest w dobrych rl[:kach, mianowicie, w rl[:kach Boga" (KSA 13, 
s. 612). W tyro stanie rzeczy jest jasne dla Nietzschego, re aby czlowiek, 
swiat czlowieka mogly dalej istniee (a to znaczy dIan "wzrastae"), "Bog" 
istniec nie moze. Dlatego: "Przeczymy Bogu, przeczymy odpowiedzialnosci 
w Bogu: wraz z ty m dopiero wyzwalamy swiat" (ZB, 50).7 

7 Warto w tym miejscu przypomniee pogl<!d Scbelera: "i.e lit wzgl¢u na odpowiedzialnosc, 
walnasc, zad ani e, lit wzgl¢u na sens istnienia czlowieka jakis Bog istniec nie maze i nie 
paw i n i en" (M. Scbeler, Czlowiek i historia, tium. A. W~grzecki, w: teni.e, Pisma z anlropologii 



105 DRAMAT ODPOWlEDZIALNOSCI W MYSLENIU NIETZSCHEGO 

WlaSnie z faktu, ii: ludzkose "zgola n i e po bosku jest rz~dzona" i Ze 
"na wlasciwej drodze" nie znajdzie sift: ona deus ex machina, wynika 
osobiste zadanie Nietzschego. "Nie pomoze nam zaden palec bozy - pisal 
juz w Ludzkie, arcyludzkie - nasz wlasny rozum musi tu rozstrzygae. Rz~dy 
nad ziemi~ musi sam czlowiek uj~e w swe rl;ce, jego »wszechwiedza« musi 
bystrym swym okiem czuwae nad dalszym losem cywilizacji" (LA, 246). 
lednakze "gll;bokie przemiany", jakie spowodowae musi zrozumienie, iz 
juz "zaden Bog nie troszczy sil; 0 nas i Ze nie rna zadnego wiecznego prawa 
moralnego" (KSA 9, s. 461), mog~ miee rozmaite oblicza. Przeciez "smiere 
Boga" oznacza, iz czlowiek pozostaje "nieodpowiedzialny", tj . "bezkamy" 
- nie rna "s~du nad dusz~", nie rna "kary". TIe powstae musi tragicznych 
w skutkach nieporozumien, zanim choe ci "nieliczni" sposrod "nieod
powiedzialnych" pojm~, iz wlasnie ta "nieodpowiedzialnose" naklada na 
nich szczegoln~ odpowiedzialnose. Po tyro wszystkim, co dotychczas 
zdolalismy z problematyki odpowiedzialnosci zrozumiee, zdanie powyzsze 
nie powinno brzmiee dla nas jak jakis paradoks, gra slow, lecz powinno 
bye - by uZye sformulowania Nietzschego - ,jasne jak slonce". 

WieSe 0 "smierci Boga" jest dla czlowieka "radosn~ nowin~", przynosi 
dian szansl;: "moZe czlowiek bl;dzie coraz wyzej wzbieral, odk~d przestanie 
przelewae sil; w Boga". Ale wieSe ta oznacza tez dla "nielicznych" 
odpowiedzialnose, ktor~ Nietzsche wielokrotnie nazywa "strasziiw~". Co 
znaczy tu to slowo? Sprobujmy wmyslee sift: w nastl;puj~c~ notatky (jesien 
1881): "Dot~d Bog byl odpowiedzialny za kazd~ Zyw~ istoty, ktora zostala 
zrodzona - nie moma bylo odgadn~e, co poprzez ni~ zamierzyl ( .. . ) Skoro 
jednak nie wierzy siy juz w Boga i w przeznaczenie czlowieka do tamtego 
swiata, czlowiek staje si y odpowiedzialny za wszelk~ zyw~ 
is tot y, ktora rodzi siy ci,erpi~c i ktora z gory skazana jest na niechye do 
Zycia" (KSA 9, 651). Nie idzie tu tylko 0 ow kierowany do wszystkich 
decadents nakaz: "nie plodicie!", ale 0 "niesolidaryzowanie siy" z tyro, co 
wyrodniej~ce, 0 "brak litosci" wobec "wszelkich odpadow i fuszerki 
Zycia". "Zye - napisal Nietzsche w Wiedzy radosnej - znaczy: bye 
okrutnym i nieublaganym dla wszystkiego, co w nas slabnie i starzeje siy, 
i nie tylko w nas." Istnieje odpowiedzialnose wobec samego Zycia, ktorej 
nie moma juz scedowae na Boga czy Naturft: i ktora mibiera owego 
"strasziiwego" charakteru, jakim odznaczae musi siy "pan Zycia i smierci". 
Dzis (1994) jednak trudno bez dreszczy (juz czy jeszcze?) czytae zdanie: 
"Peine m~droSci zarz~dzanie i rozporz~dzanie smierci~ nalezy do niepojy
tej jeszcze dzis [1879] i brzmi~cej niemoralnie etyki przyszlosci" (W, 338). 

Niezalemie od rozmaitych znakow zapytania, ktore moma by w tym 

(dozoficzneJ i leorii wkdzy, Warszawa 1987, s. 187). Scheler powtarza tu my§l Nietzschego. 
Wedle opinii Karla L6witba: ..Smierc Boga oznacza zmanwycbwstarue cziowieka, kt6ry 
powierzony jest sobie samemu i kt6ry sobie samemu rozkazuje" (K. LOwi tb, Nklzsches 
Phllosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen, 3. Auflage, Hamburg 1978, s. 40); por. tei: 
pogllld Georga Picbta: "Jeuli twierdzenie »B6g umart« zachowuje SWll waZnos6, to ludzie rue 
mog~ jui. swego losu pozostawi6 ZI"Zlldzeruu Boga, leez muSZl\ sami, z wlasnej odpowiedzialnosci, 
projektowaC i ksztaltowaC sw6j przyszly los" (G. Picht, Nietzsche, Stuttgart 1988, s. 203). 
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miejscu postawic, bezspomym przeciei: pozostaje, ii: "smierc Boga", 
znoSZ'lc eschatologicznie pomyslan'l odpowiedziaInosc negatywn'l, zara
zem radykaIizuje problem odpowiedzialnosci pozytywnej. Jesli wszelkie 
"zdanie sit; na wolt; boi:~" traci SW'l racjt; bytu, jdli nie rna i:adnej 
nadprzyrodzonej instancji chroni~cej swiat i ludzkosc, to pojawic sit; mog~ 
i pojawic si~ powinni ci, ktorzy "zdolni bt;d~" i ktorym "wolno bt;dzie" 
w owej "najwyi:szej odpowiedziaInosci" za przyszlosc czlowieka i jego 
swiata rozpoznac wlasne zadanie. 

Wydaje si~, ii: przei:ywan'l tak wyraznie przez Nietzschego zaIei:nosc 
mi~dzy "smierci~ Boga" a wzmoi:eniem si~ odpowiedzialnosci "wyi:szego 
czlowieka" morna tez pomysiec niejako w odwrotnym kierunku. Zakoncz
my zatem ten w~tek pytaniem: czy to "smierc Boga" postawila przed 
czlowiekiem radykaInie problem odpowiedzialnosci, czy tei: to "doj
rzewanie" czlowieka do "wielkich odpowiedziaInosci" spowodowalo "ob
umieranie Boga"? A jesli tak, to czy "Bog" nie "umarl" przedwczdnie? 
Czy miast doczekac swej "naturalnej" smierci nie zostal przypadkiem 
"zamordowany"? W odpowiedzi przypornnijmy sobie, co "odgadl" Zara
tustra, spotkawszy "najohydniejszego czlowieka": "Poznajt; cit; dobrze, 
rzekl on spizowym glosem: t y j est eS m 0 r de r c ~ Bog a! Pusc mnie. Nie 
zniosld Tego, ktory ciebie widzial, ktory widzial ciebie zawsze ina 
wskros, ty najohydniejszy czlowieku! Zemsciles sit; na tym swiadku!" (Z, 
369). 

II 

Pojmowac swe i:ycie jako cos nietrwalego, przermJaJ'lcego, co sarno 
w sobie nie mialoby i:adnego sensu, 0 ile nie istnieje jakas wyi:sza instancja, 
ktora dopiero usprawiedliwialaby nasz krotki pobyt na tym padole, a moi:e 
nawet obdarowywala wiecznosci~ - oto sposob myslenia, ktoremu Nie
tzsche przeciwstawia swoj'l naukt; 0 wiecznym powracaniu. Nie rna 
zadnego "tamtego swiata", zadnego "prawdziwego swiata" - jakby "ten 
swiat" nie byl prawdziwy. Nie rna zadnego "drugiego zycia", kt6rym 
moglibysmy "pierwsze" niejako "naprawic", nie rna ani "wiecznego 
pott;pienia", ani "wiecznego zbawienia", kt6re czekalyby na nas po smierci 
w jakims "piekle" czy "niebie", ale tez i nie jest tak, iz skazani jestesmy na 
bezsens stawania sit; i przemijania. Czas nie jest potworem, ktory nas 
bezpowrotnie unicestwia. Nietzsche uczy: "To zycie - twoim zyciem 
wi eczn ym." To, co teraz zadecydujesz, aby czynic i uczynisz, czynil 
bt;dziesz po wsze czasy. Przeszlos6 nie przernija, lecz trwa i wiecznie 
powraca. To, co bylo, jest i zawsze bt;dzie. Jdli nalei:ysz do bytu, jak 
moglbys przestac don naiezeC. Oto "nowa nidmiertelnosc" i nowy, 
"strasziiwy" wymiar odpowiedzialnosci. 

Nietzsche notuje: "Pytanie przy wszystkirn, co chcesz czyni6: »czy jest 
tak, ze chCt; czyni6 to niezliczone razy?« jest pytaniem 0 n aj wi t; k s z y m 
cit;zarze gatunkowyrn" (KSA 9, s. 496). Gdyby mysl 0 wiecznym powrocie 
rzeczywiscie przeniknt;la nas do glt;bi i zawladnt;la nami, niechybnie 
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przeobrazilaby nas, a moie nawet i zmiaidiyla. Bo czy w gruncie rzeezy 
W naszej skardze na "przeklenstwo" przemijania nie rna falszu? Czy nie 
iywimy nadziei na bezpowrotnose naszych nieprawosci? - Owej dwuznacz
nej m~drosci: "co min~lo, to min~lo" przeciwstawia Nietzsche "wieczny 
powrot nawet tego, co najruzsze". "Powracae b~d~ wiecznie - mowi 
Zaratustra - do tego samego i takiego samego iycia, zarowno w rzeczach 
najwi~kszych, jak i najmniejszych." 

Jdli tedy ruc nie odchodzi bezpowrotnie, jesli swiat wroci do nas, jeSli 
wroci do nas takich, jakimi w rzeczywistosci bylismy, to warto doprawdy 
pami~tae, ii rowniei to, co teraz uczynimy, b¢zie tym, do czego swiat 
wroci i my to-cos-czyni~cy b~dziemy przeciei tei tymi, do ktorych ten 
swiat powroci. Czy zatem rue zadriymy? Czy aby na pewno chcemy takich 
siebie, takiego stanowienia 0 swym iyciu, jesli juz rozumiemy, Ze "na 
zawsze" b¢zie powracae? 

"Nauka moja - oznajmia Nietzsche - glosi: zadaniem jest iye t ak, 
zebys musial p rag n ~ e zye znowu" (KSA 9, s. 505) - i niezaleinie od 
wszystkiego "b~dziesz iyl znowu". "Zycie to, tak jak je teraz przeiywasz 
i przeiywald - czytamy w Wiedzy radosnej - b¢ziesz musial przeiywae raz 
jeszcze i niezliczone jeszcze razy ( ... ) i wszystko niewymownie male i wielkie 
twego iycia wrocie ci musi" (WR, 282). Jest oczywiste, ii przy takiej 
wykladni bycia i czasu poczucie odpowiedzialnosci nieskonczenie wzrasta 
i zaczyna przenikae kaide drgnienie naszego chcenia. ,,»Czy chcesz tego 
jeszcze raz?« - Przewiduj~cy w swym obdarowywaniu i nauczaniu, 
w mi!osci do przyjaciol swoich. Czuje, ii spoczywa na nim najwyi:sza 
odpowiedzialnose. Coi za szcz~scie!" (KSA 10, s. 518) - oto jak szkicuje 
Nietzsche ostateczne oblicze swego Zaratustry. 

Stosunek do wszystkiego, co rozstrzygamy swym iyciem, nie powinien 
bye inny nii do dziela sztuki, ktore raz przeiywszy, pragniemy przeiywae 
jeszcze raz i jeszcze raz. Zycie swe, twierdzi Nietzsche, winno si~ wlasnie 
tak ksztaltowae, by tego rodzaju pragnienie iywie wobec kaidej jego 
poszczegolnej cz~sci - i "to jest mysl zasadnicza!" 

Za "niestawanie si~ sob~", za."kiczowatose" naszego iycia, za "poro
nienie" dziela, jakim mog!oby one bye, nie poci~ga nas do odpowiedzial
nOSci iaden trybunal, a mimo to, morna tu siebie "na wiecznose" pozyskae 
b~z "na wiecznose" utracie. Wi~c choe nie rna trybunaru, odpowiedzial
nOSci ujse nie moina. 

Jacek Filek 

IACEK FILEK, mozor, adiunkt Instytutu Filozofri UI. Zajmuje si~ gl6wnie etyklj, 
(prawda, wolnosc, odpowiedzialnosc) oraz mozofilj, wartosci. Publikowal m.in. 
w "Studiach Filozoficmych", "Etosie", "Archiwum Historii Filozofii i Mysli 
Spolecznej", "Logosie i Ethosie". Mieszka w Krakowie. 
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o ZAPOMNIANYCH OPOWIESCIACH 

ANDRZEJA KIJOWSKIEGO 

W Andrzeju Kijowskim srodowisko literaekie widzialo ehyba eh~tniej 
ezlowieka niz artyst~ i krytyka (publieyst~, felietonist~, kaznodziej~ ... ) 
anizeli powieSciopisarza. Troeh~ teatralny w zaehowaniu i rownie dowcip
ny co kaprysny, subtelny co odwainy ... zdawal si~ jakby stworzony na 
literaekie targowisko proi:nosci. Potem zaskoezyl wielu polityeznl! pasjl! 
i bardziej jeszeze - religijnl! zarliwoscil!, ktora przeciez nie mogla zrodzic 
si~ z dnia na dzien ... Ale w jego tworezosci - zwlaszeza prozatorskiej - nie 
umiano si~ doezytac jej irodel. Dopiero publikaeja autobiografieznyeh 
fragmentow dziennika pozwolila - moralnie i intelektualnie - odslonic 
duehowe zawiklania, kt6re zarazem ozywialy i porazaly wyobraini~ 
Kijowskiego. 1 WyobraZni~ przede wszystkim powiesciow~! Inaezej nii 
literaeka opinia uwaiam, ie opowiadal on lepiej nii pouezal, spieral si~ 
i iartowaL., zas wiem na pewno, ie przywi~zywal najwi~ksz~ wag~ do 
swyeh powiesci, nie do publieystykil Przedsmiertne rozwaiania religijne 
Kijowskiego bardzo poruszyly ezytelnikow: ale przecie nie pojawily si~ 
nagle, byly wnioskiem z ealego Zyeia, rozwi~zaniem konfliktu, z ktorego si~ 
nie m6g! wypl~tac przez dziesi~ciolecia. 

Brzrni to troeh~ zagadkowo, wraeam wi~e do biografii i bibliografii. 
Pierwsza jest sk~pa ezy moze raezej - przesloni~ta, druga nadspodziewanie 
obfita. Kijowski pisal latwo i pilnie zarazem, umial takie - co bardzo 
rzadkiel - tworzyc do szuflady ... Pornijaj~e liezne opowiadania, mlodzien
ez~ powiesc 0 "nocnym podgll!daniu", gdzie latwo dopatrzec si~ an
tytotalitamej satyry, oraz trudne do opraeowania pisma autobiografiezne 
- proza Kijowskiego uklaqa si~ wyrainie w dwa eykle, powiedzie6 by 

1 A. Kijowski, Dom, ksifga pierwsza, w: "TworczoW' 1986, z. 2. Ten fascynuj~cy 
autobiograficzny fragment jest do kotica opracowanym przez pisarza fragmentem dziennik6w, 
prowadzonycb przez prawie cale Zycie. 
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moiDa: prywatny i publiczny, narodowy. Jak to zwykle w Polsce, wi~ej 
zainteresowania wzbudzil drugi, czyli Dziecko przez ptaka przyniesione 
i Grenadier-kr61, po ktorym przyszedl eseistyczny Wieczor listopadowy. 
Ten Wieczor zapowiadal ju:i: dyskretnie nowe polskie powstanie, bo 
powracat - krytycznie lecz z gorllcym sercem - do nieporozumien i zagadek 
najbardziej mitotworczej z insurekcji ... Ja jednak chcialbym wrocic do 
ksi~k dawniejszych, obmyslanych chyba jeszcze w latach pi~ziesilltych, 
w szesooziesilltych zas, owszem, zauwaZonych (a nawet wznawianych), ale 
rozumianych chyba niezdamie, ulomnie. W epoce "matej stabilizacji" 
(okrdlenie Ro:i:ewicza) brzmialy anachronicznie. Nie dlatego, aby narusza
ly jakieS polityczne tabu. Mowily 0 ludziach, sprawach, konfliktach, k:tore 
zdawaly si~ odchodzic w przeszlosc. I mowily tak, jakby straszliwe 
wstrzllsy, ktore uksztaltowaly nowll spotecznosc, rue odcisn~ si~ bezpo
sredruo w duszach bohaterow ... lub raczej nie odcisn~ly si~ jako wydarze
nia spoleczne, kolektywne. Jesli ju:i:, to jako smutki i krzywdy prywatne ... 
Takich powiesci, na wpol obyczajowych, na wpol psychologicznych, 
ukazywalo si~ w tych latach niewiele. A jdli si~ nawet pojawialy, to nie 
budzily zwykle entuzjazmu czy chocby ciekawosci. 

A oto tytuly najwamiejszych opowiesci Kijowskiego: Oskarzony (1959), 
Pseudonimy (1964), SzyJry (1964).2 Wszystkie mowill jakby 0 tym samym, 
o czyms, co ukryte, co umyka tak bohaterowi, jak swiadkom ... i co 
umkn~lo tak:i:e krytykom! Opowiadajll hi storie dziwaczne lub raczej 
osobliwe, slabo nacechowane spolecznie czy politycznie, chocia:i: skutki 
przewrotu Sll w nich wyraznie widoczne ... "Oskar:i:onym" jest ojciec, 
urz¢nik w sHe wieku, udr~zony wieloletnill narko-lub raczej lekomanill 
:i:ony (czyli "matki", bo narracja prowadzona jest cz~to przy synu). 
Zmarla ona po zaZyciu dwudziestu pigulek calkiem pospolitego srodka. Jej 
lekomania trwala od wieIu lat i uczynila :i:ycie rodziny pieklem ... pieklem 
rownie nudnym, co niepokonalnym. 

Bo co:i: zrobic z takll panill - zbiednialll, owszem, i troch~ zaniedbanll, 
ale przecie:i: dobrze wychowanll i z szanowanej rodzinyl Panill, co nie 
przestaje wypraszae na mieScie lekarstw (albo pieni¢zy na lekarstwa)? 
Oddac na stale do szpitala? Ale:i: byloby to odrzucenie, przekrdlenie jej 
jako :i:ony i matki, odeslanie na spoleczny smietnik! Kto:i: si~ b~dzie 
- w czasie wojny czy po niej - przejmowac starlliekomankll? Taka decyzja 
bylaby takie dowodem niewiary, :i:e chora potrafi si~ na swej dziwnej 
drodze zatrzymae. Poza tym ... nale:i:y ona do srodowiska, gdzie - w daw
nych dobrych czasach - takie nieszcz~scie uchodzilo za wstydliwe i rzucalo 

1 Daty odnosl.ll si~ do pierwszych wyda6 ksiqikowych. "Tw6rczosc" opublikowata wczeS
oic:j O.rkarionJ!go (1958, z. 9) i PseudiJnimy (1962, z. 10) pod tytulem Znaki na szybie. Wszystkie 
te trzy opowiadaoia zostaty WZIlowione pod tytulem Oskariony i inne opowiadania, Warszawa 
1973. Lokalizacja cytat6w odnosi si~ do tego wlaSnie "''Ydania. 

http:odnosl.ll
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cien na cal,!: (dziedzicznie obci,!:zon(!?) rodzin~. Wniosla tez ona kiedys 
m~zowi maj(!tek: pozbywaj,!:c si~ chorej, m'!:z i dojrzale juz dzieci narazaj(! 
si~ na podejrzenie 0 interesownose i niewdzi~znose. 

Co wi~c robie? Starania rodziny zrnierzaj(! juz od lat do ukrycia, 
zatajenia, ograniczenia fatalnej nami~tnosci matki. Ona zas - w zarnian 
- oskarza bliskich 0 dr~zenie, nienawise nawet ... Poznae jednak, Ze tych 
bliskich kocha, Ze cbcialaby bye stale otoczona opiek'!! Powstaje bl¢ne 
kolo, ktorego nikt nie potrafi rozerwae. Dzieci spelniaj,! przy chorej 
na)przykrzejsze uslugi. Ojciec zamycza si~ pracl!: daremnie, toz to lata 
stalinowskie, bieda az piszczy, trzeba wyprzedawae rzeczy ... Zm~czony, 
wi,!Ze si~ z kolei:ank,! z biura, ktora tei: wbtcza si~ w zbiorowy obl¢, 
dostarcza lekarstw i pieni¢zy... C6rka twardnieje, odl'!cza si~ od rodziny, 
przychyla do nowych (zetempowskich) czasow: chce po prostu uciec. Syn 
marzy 0 skromnyrn osobistyrn szcz~sciu, planuje malZenstwo z osobl! 
samotn,! i chyba - w gruncie - nieczul(!. Slowem, nikt nie potrafi moralnie 
podolae przyj~temu na siebie obowi'!zkowi. We wszystkich pracuje rnil
CZ(!CO mysl 0 smierci chorej, kt6rej nie mog,! ani porzucie i oddae 
w publiczn'! opiek~, ani piel~gnowaC wlasnyrn staraniem. 

Z latami ustalila si~ w domu praktyka dostarczania chorej minimum 
upragnionych pigulek, minimum, kt6re pozwala jej dostosowae si~ do 
rodzinnego Zycia ... Podejmuje ona czasem zamachy samob6jcze, zawsze 
jednak komedianckie. Wola tak 0 pomoc, wymusza zainteresowanie. 
Wreszcie jednak zai:ywa dawk~ istotnie nadmiern,! i po kilku dniach 
umiera. 

Doswiadczony docent, kt6ry wiele widzial i staral si~ rodzinie pomagae, 
nie chce wdawae si~ w badanie okolicznosci zgonu. Inaczej drugi lekarz, 
byly wi~zien Oswi~cimia, kt6rego udr~ki obozu sklaniajl! do rygorystycznej 
surowosci. Jest on takZe czlowiekiem nowych (stalinowskich) czas6w, 
obecnych w powidci pod postaci,! niejasnej groiby, ci(!zl!cej jakby na 
wszystkich. B¢'!c w sporze z docentem, kt6rego chce najwyramiej 
wygryie, domaga si~ sledztwa i sporz'!dza raport dla prokuratury. 
Podejrzewa ojca (rodzin~) b,!di 0 swiadome zaniedbanie, b,!di nawet 
o pomoc w zai:yciu smiertelnej dawki, czyli 0 udzial w zab6jstwie. 

W koncu zn~kany ojciec przyznaje si~ lekarzowi-rygoryscie do winy, 
czego jednak nie slyszymy wprost, lecz z podw6jnie przytoczonej relacji ... 
Ale i ten oskarZyciel zdaje si~ wycofywae, choe rola narl¢zia sprawied
liwosci przypada mu wyrainie do gustu. Powiada, ze ostatnie slowo bydzie 
nalezee do s,!du, nie do niego ... W koncu wiyc nie dowiemy siy, jakie to 
czyny (fakty) rnialy naprawdy miejsce. Ani tez jaka to instancja rna 
naprawd~ zdolnose i moc wydania sprawiedJiwego wyroku ... 

Czy rodzina dostarczala chorej lekarstw? Niew(!tpliwie. Ale takie 
przechytrzanie lekomanii - wyjasnia docent - to praktyka pospolita, 
zwlaszcza w przypadkach przewleklych, nie rokujl!cych nadziei na wylecze
nie ... Czy chorej dostarczono umyslnie dawky smierteln(!, dopomagaj(!c 
w samob6jstwie? W to juz wolno w'!tpie, nic na taki zarniar nie wskazuje. 
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Ale to prawda, ze smiere matld "urZl!dzala" rodzin~, uwalniala od 
nadludzkiego ci~i.aru. Potwierdza to nawet post~powanie syna i przyjaci61
ki. Ojciec jednak nie spieszy si~ z uporz~dkowaniem sobie Zycia. Jego 
najbardziej dr~cz~ wyrzuty sumienia. Znae, ze jdli przyznal si~ do winy, to 
nie dlatego, ze podal zab6jczy srodek, lecz dlatego, ze nie uchronil chorej 
od jego zazycia... Powinien pami~tae, ze utarta juz praktyka more 
skonczye si~ katastrof~. Zaniedbal srodk6w ostromosci i tym zanied
baniem spowodowal smiere ... Przyznaj~c si~, bierze na siebie odpowiedzial
nose nie tyle z przekonania, co ze skrupulatnosci. 

Bo przecieZ sam nie wie, czy jest winien, czy nie! Istniej~ jednak 
zbrodnie rnimowolne i czlowiek takZe za nie musi ponide odpowiedzial
nose. Jest to najpierw odpowiedzialnose surnienia, wewn~trzne cierpienie, 
wobec kt6rego wi~zienie jest niczym ... Boj~c si~ takiego cierpienia, got6w 
uznae, Ze zawinil, lciedy bowiem odpokutuje, zrzuci z siebie straszliwy 
ci~zarl Przyznaje, ze cale jego post~powanie bylo bl¢ne: powodowal si~ 
bardziej litosci~, poczuciem obowi~zku, pami~ci~ 0 dlugu zaci~gni~tym 
u zmadej ... bardziej anizeli oddaniem i milosci~. 

Tak to przynajrnniej rozumiem. W swiecie powieSci rozeznanie "praw
dy" 0 tej sprawie jest niemoZliwe. Znae to po rozmowach z ksi~dzem 
i lekarzem-rygoryst~. Ksi~dz mowi, Ze niewazne s~ fakty, wazne to, czy 
powodowane byly milosci~, czy nie. TakZe lekarz odst~puje od wydania 
wyroku, powiadaj~c, Ze nieistotne s~ motywy i okolicznosci, decyduj~ 
fakty, ktore okreSli i oceni s~d. 

Jeszcze inaczej: ksi~dz uchyla si~ od orzeczenia, z~daj~c od oskar
zonego, aby sam uznal, czy zgrzeszyl, czy nie. Post~puje zgodnie z regularni 
teologii moralnej, penitent odbiera to jednak jako odmow~ pomocy ... 
Tylko B6g zna prawd~, ale Bog rnilczy. Milknie takze lekarz: nie ocenia 
motyw6w, interesuje go tylko przyczyna zgonu. Prawd~ ustali sll,d, 
opieraj~csi~ (poszlakowo, bo jak inaczej?) na faktach. A wi~ prawd~ 
moraln~ okreslaj~ ludzie - spoleczenstwo - broni~c si~ przed samowol~ 
jednostek, choeby powodowanych najlepszymi intencjarni? Tak. Oskarzony 
zabil, chociaz mogi nie rniee talciego zarniaru, ani nawet jasnego rozeznania 
czynu. Podswiadomosc mogla splatae oskarzonemu makabrycznego figIa ... 
ale to s~u nie interesuje i nie moze interesowaC, spoleczenstwo bowiem 
obchodz~ tylko obiektywne skutlci ludzkich czyn6w. 

TakZe pisarz - a przynajmniej narrator - nie opowiada si~ wyramie po 
stronie ksi¢za czy lekarza. Nie tylko nie przedstawia "prawdziwego" 
przebiegu zdarzen, ale nawet oracje obu przytacza w mowie pozornie 
zalcinej, czyli tak, jak odbieral je oskarzony. Niech juz sobie czytelnik 
z tym radzi - jak chce i potrafi ... Tym niedopowiedzeniem utrzymal 
Kijowslci epicki dystans i uchylil niebezpieczei1stwo tezy czy moralu. Co nie 
znaczy, ze nie moma bylo domyslet si~ jego moralnych przeswiadczen! Czy 
istotne Sll, tylko spoleczne skutlci, jak chcial lekarz, kt6rego Oswi~im 
pozbawil- jak Borowslciego - wszellcich zludzen (czy aspiracji) moralnych? 
Jak narzekal docent, ten doktor Kramer nalezal do generacji ludzi, "ktorzy 
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rnaj~ terror we krwi, nawet dobro i sprawiedliwosc umiej~ realizowac tylko 
terrorem"3. Tak jak Kramer myslal takie - w pami\!tnej powojennej 
polemice - Jan Kott, kiedy wykladal literatom podstawy socrealizrnu. 
Sprzeciwial mu si\! wtedy Andrzejewski, przypominaj~c, ze pisarza musZll 
interesowac takZe intencje.4 Czy wi\!C czlowiek istnieje tylko w spoleczens
twie i wzgl~dem spoleczenstwa, czy tez posiada moraln~ autonomi~, ktora 
musi zostac dostrzezona i uszanowana? Odpowiedz IUjowskiego nie budzi 
w~tpliwosci. T\! autonomi\! wprowadzal - co oczywiscie nieprzypadkowe 
- ustami ksi¢za, choc zarazem pokazywal, ze doczeSnie ow ksi~dz nikomu 
porn6c nie moze... 

Spowiednik przypominal, ze wa:i:ne jest to tylko, czy post~pkami 
"oskarzonego" rz~dzila rnilosc czy tez nie. 

Niech pan pami~ta: to nie rna znaczenia, czy pana umajll winnym zabojstwa. 
VI kaZdej zbrodni rna si~ swojll cZllstk~ - rnniejszll czy wi~kszll, wszystko 
jedno. Jedno jest warne: czy pan jll kochal. JeSli ta mi!osc by!a zla 
i zbrodnicza, niernlldra czy chora, jesli by!a zbyt uboga i zabrak!o jej panu 
w decydujllcym rnornencie - nie pan brdzie za to odpowiada!. Bog bierze 
odpowiedzialnosc za n¢z~ ludzkll. Zllda tylko miloSci i czlowiekowi 
pozostawia jej wyb6r. Niech pan sam sobie odpowie na to jedno pytanie. S 

Oskar:i:ony winien wi\!C odpowiedziec, czy - dzialaj~c - mial swiadomosc 
grzechu. Grzech musi byc bowiem swiadom~ wol~ czynienia zla. Grzech 
przez zaniechanie musi byc tahe swiadomosci~ zaniechania. Czy ta 
swiadornosc byla czy nie, moze wiedziec tylko "oskarzony"... 

Ale on zdaje si\! teraz - podkrdlam: zdaje si\! - s~dzic, :i:e czlowiek moZe 
zawsze uczynic wi\!cej, niz uczynil. Wi\!c mogl nie spac, nie opuszczac 
chorej, nie szukac pociechy u czulej kolezanki, sprzedac wszystko co mial 
i tak dalej ... Slowem, mogl si~ poswi\!cic calkowicie. Kto bowiem naprawd~ 
kocha bliiniego, got6w jest za niego umrzec. Ale on nie umarl. To chora 
zmarla. 

Dlatego wlasnie godzi si\! pokutowac, chocby - z prawnego punktu 
widzenia - nieslusznie. Istniej~ okolicznosci, kt6re wymagaj~ absolutnego 
poswi\!cenia. Tymczasem on szukal trzeciej drogi. Nie chcial chorej opuscic 
i skazac na szpitaln~ samotnosc, choc byloby to korzystne dla dzieci ... 
i jego samego. Ale nie poswi\!cil si\! jej takze calkowicie. Bogu swieczk\! 
i diablu ogarek! A post\!powal tak dlatego, ze byl w niewoli falszywych 
bogow. Bal si~, ze ludzie pos~dz~ go 0 niewdzi~cznosc (dostal wszak 
maj~tek), 0 ch\!c urz~dzenia sobie Zycia z inn~ kobiet~, 0 to moze takie, :i:e 
uznaj~ rodzin\! za dziedzicznie obci~zon~ ... Jego moralnosc nie byla 
moralnosci~ rnilosci, ale moralnosci~ poiytku i zdrowego rozs~dku. Czy 
w og61e kochal zon~ prawdziwie? Dlaczego popadla w chorob\!? Czy nie 

, A. Kijowski, Oskariony, op. cil., s. 116-117. 
• Por. J. Andrzejewski, 0 obronf ez/owieka, w: "Odrodzenie" 1945, Dr 38, i zwlaszcza 

1. Kott, Nieeo prawa i oeena ezynu, 1945 (przedruk w: POSlfP i g/upSIWO, Warszawa 1956, s. 
24-28). 

• A. Kijowski, Oskariony, op. cil., s. 98-99. 
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dlatego, ie nie znalazla z nim szcz~scia? Chcial zatrzec, zaklajstrowac 
poraZk~. Ale ta poraika dopadla go i zmiaZdiyla. 

Przypominajll si~ Mauriac i Greene, Teresa Desqueyroux i Sedno 
sprawy. Bog jest w tej powidci 0 wiele bardziej obecny, nii dostrzegali to 
owczeSni reeenzenci. Ale jest On zarazem tak daleko od czlowieka, Ze mysl 
o Nim nie pociech~ przynosi lecz rozpacz. Stlld otchlan skrupulanctwa 
i kryptojansenizm, przekonanie 0 quasi-predestynacji. Rodzi si~ w koncu 
wraienie, ie "oskarionego" zniszczyla jakas niewiadoma sila, jakby fatum: 
nie przypadkiem - w chwili, kiedy decyduje si~ na samooskarienie 
- bohater przypornina sobie chor z Kr6la Edypa .. . 

2 

Tak jak go widzial wowczas IUjowski - czlowiek byl bliski utraty 
moralnej autonomii czy suwerennosci ... Zdawal si~ na lask~ podswiadomo
sci (czyi: oskariony ojciec nie pozwalal si~ jej stale oszukiwae?) albo tei 
utartych regul zachowan, narzucanych mu przez otoczenie. Pierwszy 
przypadek rozpatrujll Pseudonimy. Jest to historia przeci~tnej calkiem 
dziewczyny, ktora przei:yla swoj wielki moment w latach okupacji, kiedy 
stala si~ nieocenionll pomocnicll mlodych m~iczyzn: znakomitll kurierkll, 
lllczniczkll, informatorkll .... Zafascynowal jll m~ski swiat dzielnych Kmici
cOw, Smialych i Blyskawic: slui:llc im, znajdowala sens iycia. "Taka byla 
zawsze. Od dziecka przestawala tylko z chlopcami i sarna chciala bye 
chlopeem."~ Dorownae chlopcom, biorllc na siebie ich porai:ki i cierpienia: 
takie bylo jej powolanie. 

Stlld wi~zienie i tortury za okupacji , stlld powojenna konspiracja, ktorej 
sensu nawet nie rozumiala ... A moie byl on jej oboj~tny, skoro nie umiala 
i:ye bez tajemnicy i niebezpieczenstwa? Po ponownym i dlugoletnim 
uwi~zieniu znalazla si~ na n~dznej posadzie w Warszawie. Samotna: 
rodzinie (czy raczej matee) byla niepotrzebna, i ona jej byla taki:e 
niepotrzebna ... A poza tym: czy ktokolwiek byl komukolwiek potrzebny 
w tych ohydnych latach pi~Cdziesilltych, ktorych brzydot~ i upodlenie 
dzisiaj trudno jui: sobie wyobrazie? 

Istnieje bardw niewiele literackich swiadectw tych czasow. A jdli jui 
Sll, to skupione na reformach, gwaltach, polityee... Kijowski patrzyl 
inaczej, jakby od wewnlltrz: od wewnlltrz srodowisk przegranych, zbied
nialych, zepchni~tych do roli slui:ebnej. I choe mimochodem, to jednak 
swietnie pokazal t~ powojenn,! n~dz~, przygaszenie, zblakni~cie i rozstroj 
prywatnego i:ycia, kiedy kai:dy dzien pomniejszal nadziej~ i odbieral eel 
dzialaniu ... przynajmniej w rodzinach zbiednialej inteligencji i wyk1~tego 
mieszczanstwa. W dawnych "porzlldnych rnieszkaniach" nikt jui: nie chce 
i nie moi:e naprawie krzesla, uporz'!dkowae ksi,!i:ek, odmalowae scian; 
chyba Ze dzieJi si~ szafarni pokoje, aby zrobie miejsce dla corki z m~Zem 

• A. Kijowski, Pseudonimy, op . cit., s. J40. 
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alba dla rodziny sluz~cej, kt6ra uchroni moze dom przed zagarniyciem ... 
Strach i rezygnacja. 

W tej szarosci i beznadziei Helena znajduje na wczasach partnera, 
rozwiedzionego kielczanina, wcielenie urz¢niczej nijakosci. Pozbawiona 
mieszkania w Warszawie, zjezdza do Kielc i wychodzi za m~z za Henryka. 
P¢zi teraz i:ycie wzorowej zony, oddanej we wszystkim i w kazdej chwili 
myzowi ... Jej zadaniem i celem - widocznym zw!aszcza w nocnych 
obrz~dkach ma!zonk6w - sta!o siy ci~g!e udowadnianie Henrykowi, ze jest 
"kims": podnoszenie go z upokorzenia i nasycanie "dziykczynieniami 
i zadoscuczynieniami". W koncu rniara siy jednak przebiera, Helena 
zmusza myza, aby odwi6z! dziecko do pierwszej zony, sarna zas wykorzys
tuje sw~ "swobody", aby "puscic siC z przypadkowo spotkanym obrzyd
liwcem. 

Momentami szczyscia s~ dla Heleny chwile, kiedy poswiyca siy i cierpi 
dla myzczyzny, jak za okupacji lub w komunistycznym wiyzieniu, gdzie 
znalaz!a siy "dla nich". Podszewk~ tej ofiarnosci by!by wiyc masochizm, 
zas kult Kmicic6w wynika!by - 0 ile moma s~dzic - z potrzeby posiadania 
ojca: ojca nieobecnego, w kt6rego oczach Helena chcia!aby znaleic 
uznanie. Wszystkie akcje i konspiracje to "pseudonimy" elementarnej 
tysknoty, kt6r~ i:ywi opuszczona dziewczynka ... Odciyta quasi-lesbijskirni 
nagabywaniarni od swiata kobiet, chce byc nikim, chce slui:yc: "ucieka 
i pozostaje, s!ui:y i dryczy, czyni gesty miloSci i przywi~zania, gesty pomocy 
i gesty okrucienstwa, zdradza i umiera z wiernosci, krdli znaki na szybie 
noq, gdy wszyscy spi~, nieczytelne znaki, za pomoq kt6rych przekazuje 
niewiadomemu korespondentowi wiadomosc 0 sobie"7. 

Tym "korespondentem" moze byc ch!opiec spotkany w poci~gu, kt6ry 
wydaje siy jej koleg~ z konspiracji. Albo nieszczysne zero, Henryk. 
Paskudna scena hotelowej mi!osci wienczy masochistyczny proces. Ze
szmacona przez przypadkowego chama, Helena "patrzy na niego pob!ai
liwie: to, co dokona!o siy w niej, jest wiyksze od wszystkiego, co on mog! 
sprawic"8. Slui~c myiczyznom i cierpi~c przez myiczyzn, Helena bierze 
nad nimi gory, upodlona i zadryczona okazuje sw~ wyiszosc. Zatraca siy 
wreszcie w nocy, czekaj~c az "cos siy stanie, ktos dziyki niej bydzie 
szczysliwy, ktos przez ni~ b¢zie cierpia!"9: B¢~c (albo czyni~c siy) nikim, 
czeka, ai: stanie siy kims. 

Zapewne zbyt s~ te Pseudonimy schematyczne czy pedagogiczne. 
Wskazuj~jednak kierunek, w jakim zmierza pisarz. Zdemaskowany zostaje 
- wzglydem kobiety - myski swiat musztr, zamach6w, konspiracji. Tym 
samym cien pada takie na ofi arnosc i poswiycenie patriotyczne. Kto wie, 
moZe wszystko jest pozorem, pseudonimem, komedi~? Komedi~, kt6r~ 
rz~dz~ si!a i seks? Ale jak przenikn~c poz6r, dotrzec do rzeczywistosci? 
Samob6jstwo (?) iony tytu!owego bohatera Oskarionego by!o wo!aniem 

7 Tamie, s. 21l. 
• Tamie, s. 210. 
• Tamie, s. 212. 
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o pomoc, 0 powrot do. .. czego? - wlasnie do rzeczywistosci, zatartej 
zdawkow'l uczciwosci'l rodziny. Podobnie samoniszcz'lc'l strategi 'l Helena 
przyzywa ojca, ktory by zagwarantowal jej wlasn'l wartosc i wlasne 
znaczenie. Przyzywa wi~c - w ostatecznym rachunku - milosc. Milosc, 
ktora by nie byta gf4 mistyfikacji i demistyfikacji, jak w Pseudonimach ... 
Bo w tym przykrym, dokuczliwie naturalistycznym opowiadaniu mato jui: 
co przeSwituje przez komedi~ pozorow, ktor'l inscenizuje podswiadomosc. 

SzyJry mowi'l mniej 0 seksie, wi~cej 0 spoleczenstwie. Zwlaszcza zas 
o anonimowych formach i regutach, ktore p orz'ldkuj 'l i ksztaltuj'l ludzkie 
stosunki ... Dzi~ki nim - niemal odruchowo - umiemy s i ~ znaleic, s i ~ 
zachowac, si ~ sam emu okreslic w rozmaitych sytuacjach. Mogtoby si~ 
zdawac, i:e na rozs'ldnym posruszenstwie takim formom stoi spoteczen
stwo ... Kijowski stawia jednak sprawlI) inaczej . 

Bohaterem SzyJr6w jest Tadeusz, przed wojn'l ekspert w towarzystwie 
ubezpieczeniowym, potem oficer polskiego lotnictwa na Zachodzie, wresz
cie emigrant, ktory swe towarzyskie umiej~tnosci spoi:ytkowat pracuj'lc 
w klubach YMCA na catym swiecie, od Anglii p rzez Egipt i lndie do 
Australii ... Do Polski nie miat po co wracac, nie tylko ze wzgl~dow 
politycznych . Zona jeszcze podczas wojny opuscita go dla M ariana, tatie 
oficera, ale konspiracyjnego; powojenna wymiana listow urwala si~ 
pr~ko, bo do czegoz mogla doprowadzic? Poruszony jednak niespodzie
wanym listem starszego syna, i jui: na emeryturze, bo w latach szeSc
dziesi'ltych ... - postanawia odwiedzic K rakow. Chcialby sill) zwlaszcza 
dowiedzie6 prawdy 0 smierci mtodszego. 0 ile morna zrozumiec, zostal on 
zastrzelony przez polskie podziemie: powodem byloby wydanie czy wska
zanie Gestapo owego Mariana. 

Odtworzenie tej osobliwej historii, ktora rna jednak rysy dziwacznej 
i przerai:aj'lcej prawdziwosci - jest wybitnym osi4gni~ciem li terackim. Tym 
bardziej, i:e ow chtopiec, J~rek, jest bez w'ltpienia jak'ls projekcj 'l pisarza , 
Andrzeja ... w tym znaczeniu, ze ulepiony zostat ze szcz~sliwie pokonanych 
l~kow, manii i dowiadczen okupacyjnych . Zona Tadeusza a matka J~drka, 
Zofia, taki:e zai:ywa pigutki, cierpi na lekomani~, trafia od czasu do czasu 
do zaktadu zamkni~tego ... catkiemjak nieszcz~sna "samobojczyni" z Oskar
ionego. Jej mlodszy syn przezywa okupacj~ przede wszystkim wyobrai:.ni'l: 
popada w dziwaczne manie rysunkowe, swiadcz'lce 0 psychicznym kryzy
sie. J¢rek zaczemia tysi'lce stron rysunkami ceremonii liturgicznych ... 
a bardziej jeszcze mundurow, czolgow, samolotow wszystkich armii. 
Dlaczego? 

Te rysunki S'l natr~tne, maniackie ... zarazem zas martwe, schematycz
ne. J¢rek chciatby jakos dorosn'lc do swiata, ktory go czeka, ktory mu 
imponuje, ale z ktorego czuje si~ wykluczony ... bo slaby, zn~kany l~kiem . 
Rysuj4C, zaklinajakby ten swiat, uczestniczy w nim wyobraini'l. Chroni si~ 
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talc, upewnia, uspokaja. Tym bardziej, re dom, w kt6rym miejsce ojea zaj~1 
Marian - stat si~ dla niego rniejscem nieustannie niebezpiecznym. Odtr~cony 
- z powodu wlasnej innosci - przez r6wieSnik6w, nie moZe inaczej niz 
magieznie wnikn~c do swiata doroslyeh. I to wlasnie spowoduje jego zgub~. 

J¢rek skrycie sledzi, podpatruje Mariana. Ale ten obawia si~ dekon
spiraeji, stara si~ wi~ ukryc przed ehlopcem ... W ulicznym zam~cie zostaje 
dostrzezony przez niemieekiego policjanta, kt6ry zauwaiyl jego l~k:liwe ezy 
niezwyczajne zaehowanie. St~d podejrzenie, porwanie chlopca i jego 
egzekucja - fakt6w zreszt~ nie udalo si~ do konca ustalic. 

Zg!~bianie, rozpami~tywanie tyeh wydarzen powoduje w Tadeuszu 
istotn~ przemian~. Kto bowiem by! naprawd~ winien smierci J¢rka? Kto 
ponosi odpowiedzialnosc? Tadeusz jest czlowiekiem, kt6ry - zdecydowaw
szy si~ pozostac na Zachodzie - upodobal sobie ideal angielskiego 
dzentelmena. Wi~e zalozenie, ze kazdy sam musi sobie dawac rad~, nie 
dr~cz~e bliinich wlasnymi sprawami. Decydowac samemu, tylko za siebie 
przyjmuj~c odpowiedzialnosc. Nie wt~cac si~ w niczyj~ prywatnosc, 
nikogo nie pot~piac... i nikogo nie zbawiac. Czy jednak pod tym 
"prawdziwym m~zczyzn~" nie tkwi! po prostu czlowiek oboj~tny? Czlo
wiek martwy? 

Za scianami bylo cicho ( ... ) Wyci~gn~l nogi przed siebie, puscil pierwszy klqb 
dyrnu. Lata tulaczki po swiecie wytworzyly w nim zdolnosc odnajdywania 
absolutnego spokoju i odpr\!ienia wsz\!dzie, gdzie tylko morna bylo wygodnie 
usiq§c, spokojnie nabic fajk\! i wyciqgnqc nogi. Miejsce talde stawalo si\! dla 
niego natychmiast domem rodzinnym i ojczyznq ( ... ) Ludzie byli ukryci 
gdzies poza tyro ( ... ) Jakas twarz, iyczliwa, jakaS inna - uprzejma, jakas inna 
czyms od pozostalych roina, czyjs gest, czyjes nadmierne zaj~cie jego osob~, 
niewyrachowanie czyjes, to wszystko. Cz~sto, znalazlszy si~ w kolejnym 
takim azylu, probowal wyl~czyc chwil~ ze wszystkich najlepsz~. Wtedy 
wracal zawsze do kilku dni, ktore przemieszkal w domu YMCA w Londynie 
z Irlandczykiem, ktory w ogole si\! nie odzywal. }(jedy odjeidia!, podszedl do 
Tadeusza, usmiechnql si\! smutno i powiedzial "dzi~kuW'. Tadeusz zostal 
sam w pokoju, kt6ry dotqd razem zajmowali, i czul si\! tak, jakby stracil 
przyjaciela. 

I teraz czuje podobnie. 

Nie rna Macka. Nie rna J¢rka. Jak dobrze. 
Dawne znane poczucie ulgi na mysl 0 znikni~ciu najbliiszych. Najdawniej

sza wina: slowo "lepiej" na dnie swiadomoki, gdy umaria matka ( ... ) 
"Lepiej", gdy Zofia po urodzeniu J~drka stracila swiadomosc, "Iepiej", gdy 
niemowl\!Ca choroba grozila J\!drko\\i Smierci~. "Lepiej", gdy z krakows
kiego dworca ruszyla lukstorpeda, a Zofia rue zdolala spuscic szyby, aby 
J¢rek mogl uscisnq,c ojca ( ... ) "Lepiej" ( ... ), gdy z okupowanego kraju nie 
dochodzily listy, gdy przyszedl list: "Marian mieszka ze mnq,", i ten drugi: 
"Teraz wiadomo jui, ie J\!drek nie iyje" ( ... ) "lepiej", ie nie trzeba tam 
wracac. "Lepiej", gdy znika wszystko, co domaga si~ milosci. 10 

10 A. Kijowski, Szy/ry, op. cit., s. 319. 
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J ak gl~bokie - pierwotne - jest tu odczucie grzechu. Grzech jest tam, 
gdzie ,ja" zamyka si~ i odmawia wyjscia z siebie, wzi~cia pod uwag~ 
inn ego czlowieka. Grzech nie jest tu nawet agresj~, Tadeusz nie robi 
nikomu krzywdy, przynajmniej - nie chce jej zrobie. Chcialby po prostu 
- bye dla siebie. Istnienie poszczegolne calkiem sobie wystarcza, nie chce 
tylko nikomu przyznae prawa do siebie. Drugi odczuty jest jako ci~zar. 
"Lepiej", aby go nie bylo. To wszystko. Miejsce pierwotnej - zwierz~cej? 
- odmowy, nieprzenikalnose. Tak swiat - "ten swiat" - zawsze funk
cjonowal. Tak jest zrobiony. 

Ale Tadeusz uwaza tez, ze tak powinien funkcjonowae. Bo blidy 
musi za siebie i tylko za siebie ponosie odpowiedzialnose. A spoleczenstwo 
- jak rna trwae i i:ye? Alez doskonale moi:e tak i:ye, bo zwi~zane jest 
prawem, ktore przepisuje, co wolno a czego nie wolno. Nie wolno 
bezposrednio krzywdzie, ale od reszty wara... Zza. tradycyjnego stereotypu 
Anglika wygJ~da spolecznose, w kt6rej kai.dy rna i zna swoje miejsce. 
Niczego dla siebie od innych nie z~da, ale tei: niczego nie musi dawae, bo 
- w ostatecznym rachunku - kai:dy winien sobie radzie sam, zadna 
filantropia, choeby poi:yteczna, i:ycia drugiemu nie polepszy ani nie zalatwi ... 

Jak zas nasz "Anglik" radzi sobie z innymi? Buduje systemy znakow 
i zachowan, ktorymi ustala swe miejsce wsrod towarzyszy istnienia. Dzieli 
z nimi - wlaSnie: dzieli! - swiat, czyli zaj~cia i obowi~zki na zasadzie 
rozs~dnej umowy i wzajemnej korzysci. T o jest wlasnie "swiat form, swiat 
bez milosci, swiat, w ktorym wszystko jedno, kogo si~ zabija, kogo poz~da, 
kai.da wartose jest zamienna na swoje wlasne przeciwienstwo, jest to kult 
slowa, gustu, stroju, symbolu, znaku, jest to gramatyka mowy, ktora 
jeszcze nie rna sensu"lI. Swiat dobrze obmyslony, ale bez "sensu", milosci 
i Chrystusa, bo to wlasnie Chrystus jest w drugim czlowieku, jest 
w zebraku, ktory puka do drzwi, w dziecku, ktore czeka na gest czulosci ... 

Mowi~c krotko, Tadeusz postwowa1 tak, jak jest przyj~te, jak si~ 
postwuje. OSwiadczyl si~ kiedys Zofii, nie kochaj~c jej : dlaczego? 

W tyro miejseu - wspomina - postanowil o:i:enie si\! z Zofilj,. Bylo to 
czterdzidci prawie lat temu, w innej porze roku, jesienilj,. Byl w eywilu, mial 
ju:i: pr~. Zofi\! mal od dwu lat, uwa:i:ano ieh za narzeczonych, ona tylko 
wahala si\!, gdy:i: :i:alowala Mariana. W tym miejscu zrozumial, :i:e jej nie 
kocha. Dose bylo powiedziee "nie" ... AJe powiedzial "tak".. . W kilka godzin 
p6:i:niej wraca! tlj, samlj, droglj, do domu i byl szcz\!sliwy.u 

Qzenil si~, bo byl juz w cywilu, bo mial prac~. Jest przyj~te i wlasciwe, aby 
mlody m~zczyzna, urz~ziwszy si~ w i:yciu, poj~1 zon~. I Tadeusz stal si~ 
w miar~ poprawnym m~zem, przynajmniej do czasu, kiedy Zofia zac~la 
chorowae i dziwaczee. Czy mozna wymagae wi~cej? Urz~dzil sobie i innym 
i:ycie tak, jak kai:e doswiadczenie: na zasadzie wymiany korzysci. Tak 
postwuje czlowiek "wedle ciala", jak mowi Ewangelia. Jest to czlowiek 

11 T amie, s. 328. 

Jl Tamie. s. 329. 
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najzupemiej porz<tdny. Ale czlowiek "bez sensu", czyli bez rnilosci. Ten 
brak zapelnia "pustyrni znakarni", sieczk<t stereotypow, modnych za
chowari, powszechnie przyjytych opinii i pragnien .. . 

St¥i zapewne rola "prawdziwego myzczyzny" - opanowanego, silnego, 
zdecydowanego - ktor<t gral w wakacyjnym towarzystwie Juraty i Zakopa
nego; czlowieka, ktory znalazl sobie i urz<tdzil wlasciwe miejsce w zyciu. Od 
niej juz blisko do angielsldego dzentelmena, ktorego spokoj, nienaganne 
maniery i poczucie humoru, co objawia siy rownie rzadko jak celnie ... 
pokazuj't dowodnie, ze sam sobie wystarcza i nikogo 0 nic nie prosi . 
Ciekawe, Ze do kolekcji "pustych znakow" wl<tczyl takze Kijowsld 
narodowe urojenia potygi i doczesnego zbawienia: frazeologiy Polsld od 
morza do morza, COP- u i Gdyni, guzika, ktorego nie oddamy Niemcom ... 
Bo tez byly one jakos obyczajowo zwi<tzane z tym myskim idealem, ktory 
tak kusil Tadeusza. 

Takie "gramatyld zachowan" trzymaj<t siy w istocie na poparciu czy 
przytwierdzeniu gromady, spolecznosci, chocby niewielldej: "Stal dlugo, 
biegaj<tc wzrokiem za spiesz<tcymi ludZmi: niech ktos krzyknie tylko 
»biegnij z nami«, wszystko nagle nabierze sensu. Czekal tylko na za
proszenie."13 Kijowsld czytal uwaznie Gombrowicza i sprzeciwial mu siy 
zarazem, ldedy ten glosil ewangeliy fonny. Rozumial dobrze tezy, Ze fonna 
rodzi siy i stale odnawia miydzy ludZmi, co nieustannie powtarzal Gombro
wicz. Ale spoleczny usus, gramatyky zachowari, ktor't narzucaj't inni, uwaial 
za dow6d nieautentycznosci, za kapitulacjy przed anonimowym "siy" ... 

Przyzwolenie, dane pod nacisldem spolecznej formy (czyli innych), 
rozgrzesza bowiem z wysilku i sklania do rozwi<tzan wygodnych, ktore nie 
zmuszaj<t do wewnytrznej pracy, do stawiania wlasnego ,ja" pod znaldem 
zapytania. Czyli, mowi<tc jyzykiem religijnym, odsuwaj<t duchow't przemia
ny, nawrocenie: 

po co gral radosc, pozfldanie, zaz£irosc, gdy jednoczesnie myslal: zeby sil(! tylko 
nie zgodzila, i:eby zjawil sil(! Marian ( ... ), przez zazdrosc podsycal w sobie 
rnitosc, ktorej nie bylo, i jednoczcinie planowal jej zniszczenie; tworzyl dom, 
ktory mu ci~ZyI, potem niszczyl go, cierpi~c; odjeidzal cierpi~c, lecz cierpial 
z przyjernnosci~. Tak by to z kazd~ jego rnilosci~, bo wszystkie byly niepraw
dziwe. Chodzil plakac na grob matki, ale nigdy do niego nie wrocil, odkfld 
opuscil Lwow. Tak bylo z krajern, klory kochal b~~c na emigracji, kochal go 
za to, ze go przy nim nie rna i ze do niczego nie zobowi~je . 14 

Tadeusz kocha Zofi y (matky, rodziny, kraj), bo inny (inn i) je kochaj<t. 
Przedmiot poz'tdany (osoba, kraj) nabiera wartosci przez to, Ze rna wartosc 
dla innych: pokonuj'tc tych innych (zd obywaj<tc kobiety, ucieldniaj<tc idey 
itp.), czlowiek udowadnia sobie wlasn<t wartosc. Mechanizm "trojk<ttnego 
poz'tdania" pokazal znakomicie Rene Girard : mniemal on, Ze - od 
Cervantesa do Prousta - nasila siy ono coraz gwaltowniej w literaturze 
(wiyc mentalnosci) europejsldej. Przypisywal to powolnej desakralizacji 

lJ TarnZe, s. 331 . 

14 TarnZe, s. 320-321. 
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wartosci, ktore - coraz bardziej - cenirny nie dlatego, ze S'l, cenne 
absolutnie (czyli w Bogu), ale dlatego, ze S'l, cenne dla innych.lS 

Ale juz sarna swiadomosc mechanizmu deziluzji odbiera wartosc 
rzeczorn, ludziorn, swiatu ... calej doczesnosci. Juz nie urniemy byc dziecmi, 
ktore ciesz'l, siy patykiem, kwiatkiem, usmiechem przechodnia. Aby poczuc 
siy wolnym i szczysliwym, powie poiniej pisarz, trzeba znikn'l,c calkowicie 
w milosci . Ideal za wysoki, by czlowiek mogI go podj'l,c ... a cOz dopiero mu 
sprostac. W takirn odczuwaniu swiata tkwi cos jansenistycznego, poczucie 
mialkosci rzeczy i daremnosci ludzkich staran, zmieszane z lykiem przed 
nieuchronnym potypieniem, wiyc predestynacj'l, ... Pisarz jednak nie moZe 
odwr6cic siy od rzeczy i ludzi; rnusi wracac do Zycia, po to jednak, by znow 
zaznac smaku popiolu w ustach. Tak Kijowski wracal - jako krytyk - do 
srniesznej krz'l,taniny literackiego swiatka. Pelen nadziei, ze potrafi cos 
zdzialac, cos wamego powiedziec ... lecz krytyczna wscieklosc na krotko 
tylko przynosila mu poczucie znaczenia. Bo tez ksi'l,zki przyjmowal bardzo 
osobiscie. Odnosil je do siebie, do wlasnych mysli, odczuc, doswiadczen; 
nie do calosci, w ktorych si y rodzily i nabieraly znaczenia. 

Pozostaje wyjasnicjeszczejeden punkt wazny. Kto zabil Jydrka? Ojciec, 
oczywiscie. 

- Kto go zabil? Kruk? Gryf? Ptak ezy zwierzl< z mitologii wojny? To 
symbole. Kto go zabil? 
- Ja - powiedzial i przedar! kartkl<. - My - doda! - klarney, tw6rey pustyeh 
znak6W.16 

Moralnego - a tym bardziej religijnego - sensu SzyJr6w krytyka nie 
umiala czy nie chciala odczytae. Slowa nieszczysnego ojca odnoszono wiyc 
raczej do mitologii narodowej, Polski mocarstwowej czy karnieni na szaniec. 
Ale nie rnialo to wielkiego sensu. Brane doslownie, wnioski Tadeusza 
prowadzilyby do jakiegos dziwacznego pacyfizmu. Puste znaki to nie tyle 
(nie tylko) patriotyczne symbole, ile wszelkie ideo-- czy mitologie doczesno
sci, ktore porazaj'l, milosc (rozurnian'l, w religijnym, chrzeScijailskim sensie). 

Wygarnial z szuOad rnapy zabor6w, okupacji, ofensyw, arkusze raehunkowe, 
kartki wydzierane z zeszyt6w z tabelami ligowych rozgrywek, z flagami 
panstw, ze swastykami, orlami, gwiazdami, pakowal to wszystko do kosza 
( ... ) caly ten smietnik: form pustych, niepotrzebnych, caly ten swiat bezrozum
ny, wszystkie szyfry, za pornoclj, ktorych dziecko szukalo formuly milosciY 

Wlasciwy sens tego zdania nie jest polityczny ani historyczny, ale 
ewangeliczny: troszczysz siy i niepokoisz ° wiele, ale jednego potrzeba... 

Milosci'l" na ktor'l, czeka dziecko, jest oczywiscie milosc rodzicow, milosc 
dalekiego ojca. Dlatego na wszystkich rysunkach Jydrka, obojytne, czy 
przedstawialy przedwojennych oficerow czy zolnierzy okupacyjnej armii 

twarz zawsze ta sarna, nos lekko zgarbiony, wysuni~ty podbrooek, rnaly 

1> R. Girard, Mensonge romantlque et verite romanesque, Paris, 1961, zwtaszeza s. 18-57. 
1. A. Kijowski, Szy/ry, op. cit., s. 334. 

17 TamZe, s. 324--325. 
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czarny w~s - portret ojca ( ... ) Wzywa! ci~ we wszystlcich fonnu!ach podziwu 
i strachu, przybral ci~ we wszystkie unirormy zwyci\!zcy ( ... ) Milosc dziecka 
jest podziwem dla sily, sila blyszczy, tr~bi, b~bni, maszeruje, grozi, zabija ( ...) 
jest formij., staleS si~ fonn~, bos by! nieobecny; posr6d znak6w pot~gi, kt6re 
go otaczaly, po omacku szukal znaku twojego.18 

Ale zaden znak od ojca nie przyszedl. Nie m6g1 przyjsc, dlaczego - juz 
wiadomo. Ui:ycie symboliki patriotycznej dla ukazania nieautentycznosci 
duchowego i:ycia Tadeusza bylo - rzecz jasna - chwytem szokuj'lcym, 
kt6rego recenzenci nie umieli czy nie chcieli dostrzee. Podobnie nie mogli 
dostrzec wlaSciwej - religijnej - problematyki powidci. Kto wie, moZe 
i pisarz nie w pelni zdawal sobie spraw~, jak bardzo religijn'l mial 
wyobraini~.19 Ale, jak powiada Milosz, pi6ro samo porusza si~ po 
papierze, prowadz'l je dobre albo zle duchy ... Tym razem byly na pewno 
dobre, chociaz wiele od czytelnika wymagaj'lce. 

* 
Przyj~cie tych opowiesci przez krytyk~ jest - moim zdaniem - jas

krawym dowodem, ze polska swiadomosc literacka byla zupelnie niezdolna 
do pelnego odczytania Oskarzonego czy SzyJr6w. Staralem si~ to zrobic 
teraz w przekonaniu, Ze nie jestem w niezgodzie z intencjami pisarza, 
a zwlaszcza z gl~bokimi sklonnosciami jego wyobraini. Religijny sens 
przyblizony byl slownictwem, symbolik'l i problematyk'l calkiem r6znymi 
niz poprzednio ui:ywane w tak zwanej powiesci katolickiej. Takze moz
liwosc kolizji mi~dzy uczuciami patriotycznymi a moralnymi nie bardzo 
przychodzila do glowy czytelnikom... Zas ta wlasnie kwestia byla dla 
pisarza szczeg61nie wazna, dowodem Dziecko przez ptaka przyniesione 
i Grenadier-kr61. Spod znaku ojca i rodzinnych nieszcz~sc przechodzi tam 
Kijowski w stref~ dziecka, a wi~ - w jakims sensie - siebie samego rozlicza 
z grzech6w i en6t... 20 Porzuca zarazem realistyczno--psychologiczny wzo
rzee powidciowy, przenosz'lc si~ w stref~ swiadomej fikcji i fantastycznego 
uog61nienia, buduj'lC literatur~ z literatury ... 

Jan Bloriski 

JAN BLONSKI, ur. 1931, prof. dr hab., wykladowca ftIologii polskiej UJ. Krytyk 
i eseista. Autor m.in. Poeci i inni (1956), Zmiana warlY (1961), Widziec jasno 
w zachwyceniu (1964), Miko/aj S(!P Szarzynski a poczqlki polskiego baroku (1967), 
Odmarsz (1978), Kilka mysli co nie nowe (1985), Forma, smiech i rzeczy oslaleczne. 
Siudia 0 Gombrowiczu (1994). Mieszka w Krakowie. 

18 Tamie, s. 324. 
1. Por. wai.niejsze receozje z Oskarionego: H. Bereza, SIan niepoko)u, "Tw6rczosc" 1 960, z. 4; 

1. Iwaszldewicz, Ksiqikl przyJacio/, "iycie Warszawy" 1 960, or 75; S. Kryska, Oskariony' czy 
oskarzeni, "Wsp6Iczesoosc" 1960 or 4; W. Macillg, Oskarteni przez nie.§wladomoH, "Zycie 
Literackie" 1960 or 13. 

20 Por. J. Blonski, Niedobre, nieczule dziecif, "Wsp6!czesoosc" 1 967, or 4, oraz Polak - Jakim 
go widzq, Jakim siebie marzy, w: Odmarsz, Krakow J978, s. 286-288. 
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WOKOt "VERITATIS SPLENDOR" 


JAN TURNAU 


ENCYKLlKA PROROCZA 


Jan Pawel II jest prorokiem. Uswiadomienie sobie tego znarnienia jego 
osobowosci ulatwia zrozurnienie jego apostolskiego przeslania. Jest one 
dalekie od dyplomacji: peine proroczego radykalizmu. Widac go w spra
wach romych. Czy tez raczej wlasnie nie widac, w karoyro razie w Rzeczy
pospolitej Polskiej. Mass mediom Papiez kojarzy si~ glownie z rzyrosko
katolickll, specyfikll, etycznll" zatem wszystko, co nie will,Ze si~ z aborcjll" 
antykoncepcjll" eutanazjll" homoseksualizmem, puszczajll, mimo uszu. 
A przeciez Papiez-Polak jest jednym z najwi~kszych wrogow wsze1akiego 
nacjonalizmu. Polakow litewskich nazwal Litwinami polskiego pochodze
nia, dla dialogu z judaizmem zrobil wi~ej niz wszyscy poprzedni papieze 
razem wzi~ci - w ogole mason, kosmopolita jakis... 

W sprawach socjalnych tez potrafi zdenerowowac: mysl~ 0 owej 
pochwale komunizrnu vi wywiadzie dla "La Stampy". Mnie ona nie 
zgorszyla, bo rozumiem jll, jako - radykalnll, znow - trosk~ 0 ubogich, 
ktora nie wszystkim liberalom sp¢z~ sen z powiek. 

No i jeszcze inni "maluczcy": nienarodzeni. Trzeba radykalny "anty
aborcjonizm" Papieza rozumiec w tym wlasnie kontekscie: troski 0 naj
slabszych. Takjll, zresztll, sam Jan Pawel II wyrainie interpretuje: bezrobot
ni, w og6le biedni, imigranci, rnniejszosci etniczne czy religijne, nienarodze
ni. I w tyro duchu ch~ odczytywac encyklik~ 0 blasku prawdy. 

Ale mam trudnosci. Trudno mi si~ powstrzymac od pytania, czy dwie 
kategorie poj~iowe, ktorych uzywa encyklika: prawo naturalne i czyn 
wewn~trznie zly - SlI, dobrym narz¢ziem metodologicznym. Jest cos 
takiego, jak obiektywne dobro i zlo, ale czy poznanie ludzkie i w tym 
punkcie nie jest stopniowe? Prawda blyszczy, ale jej swiatlo dociera do nas 
z trudem. Encyklika cytujll,c Sobor wymienia wsrod grzechow zlych ze swej 
istoty mi¢zy innyrni niewolnictwo: otoz do tej opinii chrzescijanstwo nie 

7 
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doszlo od razu. Sw. Pawel w liScie do wlasciciela niewolnik6w Filemona 
owego zniewolenia nie pot~pial: chyba uwaial otaczaj,!cy go ustr6j za 
"naturalny", oczywisty. 

Encyklika tego rodzaju ewolucji nie kwestionuje (53), ale wydaje si~ 
minimalizowac jej znaczenie czy zakres. Tu mam tei tak,! w'!tpliwosc: 
powiada si~, ie zab6jstwo niewinnej istoty ludzkiej pozostaje zawsze 
niedozwolone (50); ot6i tu sarno poj~cie niewinnosci jest tak plynne, tak 
inne bylo w czasach stos6w i wojen najroiniejszych, z icrzyiowymi 
wl,!cznie, tak si~ wtedy nagminnie i bezkamie zabijano, ie owa kategoria 
myslowa traci dla rnnie sens etyczny. 

Rozumiem, ie istniejl! czyny, 0 kt6rych moiemy powiedziec dzisiaj, ii 
Sl! wewn~trznie zle, czyli amoralne w kaidej sytuacji. Ale czy jest takim 
czynem antykoncepcja? A w kaidym razie, czy moina j,! wymieniac niemal 
jednym tchem z ludob6jstwem - i aborcj,!? Napisalem to, choc przerai:a 
mnie traktowanie prezerwatywy jako panaceum; nachalnej propagandy 
tego srodka nie da si~ usprawiedliwic straszliw,! groibl! AIDS: niedlugo 
b¢zie si~ go serwowac niemowl~tom zarniast smoczka ... 

Wreszcie ta encyklika J ana Pawla II jest dla mnie troch~ dziwna 
w czyms jeszcze innym: w znacznej cz~sci stanowi nie tyle przeslanie 
religijno--moralne, ile scisle teologiczne. Stanowi jakby powr6t do czas6w 
Piusa XII, kt6ry osobiscie dokonywal oceny roinych kierunkow mys
lowych. ezy nie jest to zadanie raczej dla dokument6w Kongregacji 
Doktryny Wiary? 

Zapewne jednak Jan Pawel II chcial przez to podnidc rang~ sprawy. 
Otoi rozumiem, ie sprawa jest wielka i swi~ta. A prorocy zawsze czynili 
rzeczy dziwne. 

Jan Turnau 

JAN TURNAU, publicysta religijny "Gazety Wyborczej". 
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"MYSLENIE WEDLUG WIARY" 


• Karol Tarnowski, Ku Absolutnej Ucieczce. Bog i wiara w JilozoJii 
Gabriela Marcela, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii 
Teologicznej, Krakow 1993, ss. 304 

Wybitny historyk filozofti Etienne Gilson cz~sto podkreslal, i:e ktos, 
kto chce zrealizowac ideal filozofti chrzescijanskiej, a wi~c ideal "m'l,drosci 
integralnej", l'l,cz'l,cej wiar~ i rozum, skazany jest b'l,di to na izolacj~ 
i niezrozumienie, b'l,di nawet na zignorowanie jego wysilkow zarowno 
przez ftIozofow, jak i teologow. Pierwsi zarzucac mu b~d'l, zdrad~ ftIozofii 
jako autonomicznej pracy rozumu, drudzy - zb~n'l" a nawet szkodliw'l, 
(bo falszuj'l,c'l,) racjonalizacj~ Tajemnicy objawionej przez Boga. 

Ta sytuacja "rozdarcia" mi~zy filozofi'l, a religi'l, (rozumem a wiar'l,) 
obecna jest rowniez dzisiaj. Z jednej strony, kartezjanski mit filozofii jako 
wiedzy calkowicie autopomicznej znajduje zwolennikow takze wsrod tych, 
ktorzy, okrdlaj'l,c si~ mianem neoscholastykow (czy neotomistow), usiluj'l, 
zbudowac ftlozofi~ (w tym filozofi~ Boga) zupelnie niezalem'l, od Ob
jawienia i wiary. Z drugiej strony, moma zaobserwowac coraz cz~stsze 
d'l,zenie do syntezy najnowszych odkryc naukowych (glownie z zakresu 
fizyki, biologii i kosmologii) oraz religii (nie tylko chrzeScijanstwa, lecz 
rowniez medytacji Wschodu), syntezy, ktora niekiedy przybiera postac 
wiedzy zbawczej, jakiejs "nowej gnozy". Wydaje si~ jednak, Ze ani skrajny 
racjonalizm, ani gnoza, ani tym bardziej odradzaj'l,cy si~ fideizm, nie 
stanowi'l, autentycznego myslenia religijnego, l'l,cz'l,cego modlitewn'l, 
zadum~ nad Bogicm i sakralnosci'l, swiata z probami racjonalnej inter
pretacji ludzkiego doswiadczenia. Poszukuj'l,c dzis "m'l,drosci integralnej", 
probuj'l,c budowac filozofi~ Boga, opart'l, na fundamentach rozumu 
i wiary, trzeba szukae inspiracji w namysle nad bistori'l" nad tymi 
joktrynami, ktore wyrosly z autentycznej mysli religijnej. Jedn'l, z takich 
joktryn jest na pewno filozofia Gabriela Marcela, przypomniana w recen
zowanej tu ksi'l,Zce Karola Tarnowskiego Ku Absolutnej Ucieczce. 

Idea "powrotu do Marcela" (rozumiana nie scisle biograficznie, lecz 
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szerzej, jako powrot do okreslonego sty I u my s len i a) jest jak najbar
dziej uzasadniona; filozofia Marcela jest wszak mysl'l rdzennie religijn'l, 
a nawet chrzeScijansk'l. Mimo jej ignorowania przez wspolczesnych 
neotomistow jest jedn'l z najpowarniejszych i najbardziej glybokich prob 
"myslenia z wnytrza wiary" , jakie podjyto w wieku XX. 

Ku Absolutnej Ucieczce jest dzielem wielowarstwowym i wielow'lt
kowym, ktorego bogactwu nie moze oddae sprawiedliwosei niniejsza 
recenzja. Za najbardziej jednak doniosle nalezy w niej uznae dwie 
plaszczyzny: po pierwsze, historyczno-ftlozoficzn'l in terpretacjy mysli 
Marcela, po drugie - ftIozoficzny namysl nad podstawami (i warunkami 
moZliwosei) racjonalnego dyskursu 0 Bogu. Do tych dwu zagadnien 
ograniczone zostanie niniejsze omowienie pracy Karola Tarnowskiego. 

Patrzlj,c z perspektywy his tori i fi 10 z 0 fi i nalezy stwierdzic, Ze 
omawiana ksilj,zka mieSei si y zarowno w plaszczymie historii do k t r yn, 
jak i historii pro b I e mow ftlozoficznych, zawiera wszak, z jednej strony, 
spojnlj, i konsekwentnlj, wykladniy pogllj,dow Marcela, z drugiej - ukazuje 
struktury i dynamiky problemow scisle zwi'lzanych z ftIozoficznym po
znaniem Boga. Swiadomie rezygn uj'lc z analizy pism literackich i dramatur
gicznych Marcela, jak tez nadmiernych historycznych porownan z po
gllj,dami innych ftIozofow, Karol Tarnowski ukazal kontekst problemowy 
Marcelowskiej filozofti Boga oraz zasadnicze aporie, ktore na jej gruneie 
powstaj'l. 

Calosc filozoficznych rozwazan Marcela ujyta zostala w perspektywie 
problemu Boga i wiary. Zagadnienie to zresztlj" wedlug oceny Tarnow
skiego, jest zarowno zwienczeniem ftIozofii Marcela, jak tez jej sil,! 
oZywczlj, i zwornikiem, nadajlj,cym jej jednosc. To wlasnie problem Boga 
i wiary oswietIa i tlumaczy wszystkie inne aspekty rozwazan francuskiego 
egzystencjalisty, nadajlj,c sens takim pojyeiom jak byeie, posiadanie, 
wolnose, smiere, dialog, rozporzlj,dzalnosc itd. Nie sposob nie zgodzic siy 
z opinilj, Autorki slowa wstypnego do ksi'lzki , Barbary Skargi: "Ksilj,zka 
Tarnowskiego jest ( ... ) swietnym przewodnikiem po ftIozofii Marcela, 
rozjasnia bowiem to, co wydaje siy w niej eiemne i powiklane" (s. 9). Jest 
to, jak dotlj,d, jedyna w literaturze polskiej praca, ktora tak wszechstronnie 
omawia filozoficzno-religijne dylematy mysli Marcelowskiej . 

Ku Absolutnej Ucieczce jednakie to nie tylko praca z zakresu historii 
ftIozofii. Gruntowny namysl nad dzielem Marcela przynosi takie znarnien
ne owoce seisle ftlozoficzne, pozwala bowiem postawic i rozstrzygnlj,c 
problem moZliwosci i podstaw ftlozofii Boga. Dla Marcela oczywistlj, byla 
niemozliwosc przeprowadzenia konkluzywnego dowodu na istnienie Boga 
i to zarowno z racji teo ret y c z nyc h (istnienie nie moze bye przedmiotem 
dowodu, a jedynie doswiadczenia; kategoria "istnienie" nie moze bye 
przypisywana Bogu bez znieksztalcenia Jego bytu; nie morna dowiese 
istnienia Boga na podstawie tego, co Nim nie jest), jak i p r a k t y c z nyc h 
(dowod nigdy nie przekona tych, do ktorych jest ad resowany, a wiyc 
ateistow i agnostykow). Bog, ktorego czlowiek poszukuje, to przeciei: nie 
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absolutny byt b~l!cy zasadl! swiata, lecz Opatrznosciowe Ty, ratuj'!,ce 
czlowieka z najgl~bszych opresji. "Bog ( ... ) - pisze Tarnowski - jest przez 
nas dosi~galny jedynie jako korelat naszej najgl~bszej »troski«, jako Ten, 
Kto nas nie moze nie obchodzie i Kogo my nie mOZemy nie obchodzie" 
(s. 244). Bog tald, nazywany przez Marcela Absolutnl! Ucieczk'!, b'!,dz 
Absolutnym Swiadkiem, b~dl!c kims blizszym czlowiekowi niz on sam 
sobie, moZe bye dost~pny jedynie w wierze. Wiara nie jest oczywiScie 
bezposrednil! wizj'!, Boga, lecz - jak mowi Marcel - "intuicj'!, oSlepionl!", 
uznaniem Tajemnicy raczej anizeli swiat/a. Wi~cej, jest nie tyle nawet 
poznaniem, ile sposobem ludzkiego istnienia, najgl~bszym wymiarem tego, 
kim czlowiek jest, moze i powinien bye. Oznacza to, ze Boga moina uj'!,e 
"nietematycznie", nie posiadaj'!,c pewnosci Jego istnienia, a nawet - swia
domoSci wiary. Tyro samym jednak, jezeli jedynl! drog'!, do Boga jest wiara, 
wszelka filozofia Boga musi bye filozofil! wiary, scislej - filozofil! 
uprawianl! "w wierze". Inaczej mowi'!,c, filozofia Boga musi bye her
meneutyk'!, wiary jako doswiadczenia Bozej obecnosci, a nawet - jako 
swoistej partycypacji czlowieka w Bogu. Zdaniem Marcela, tradycyjna 
filozofia Boga (tzw. teologia naturalna) chcl!C bye przedsi~wzi~ciem czysto 
rozumowym, w rzeczywistosci rozmija si~ z plaszczyznl! wiary - jedynl!, 
gdzie Bog jest rzeczywiscie obecny. Jednak nawet wiara nie usuwa 
Tajemnicy, nie dostarcza bowiem adekwatnych narz~zi mow i e n i a 
o Bog u. KaZde slowo wypowiedziane 0 Nim jest absolutnie nieadekwat
ne, st'!,d, jak podkrdlal Marcel, ilekroe mowimy 0 Bogu, nie 0 Nim 
w rzeczywistosci mowimy; w Bye i miee natomiast pisat "Zastanawiae si~, 
jak mog~ mysle6 0 Bogu, to poszukiwae, w jaki sposob moglbym bye 
razem z Nirn." Bye zas z Bogiem to modlie si~, mowie doN i ego. Tylko 
taka forma dyskursu 0 Bogu jest - zdaniem Marcela - dopuszczalna, tylko 
bowiem modlitwa moze Go nie znieksztalcie. 

W tym punkcie Tarnowski trafnie dostrzega zasadniczl! (chociai nie 
jedynl!) apori~ w mysli Marcela: jeieli bowiem nie moina mowie 0 Bog u 
a tylko do Bog a, to jakakolwiek moZliwose filozofii Boga zdaje si~ bye 
wykluczona. "Skoro bowiem Bog jest »Ty Absolutnym«, ktory w iadnym 
sensie nie moZe bye »on« - pisze Tarnowski - i skoro j~zyk teoretyczny 
wszelkie »ty« reifikuje, to wydaje si~, ze filozofia Boga po prostu nie jest 
moZliwa, powinna bye od razu zastl!piona przez Zycie religijne, modlitw~ 
itd." (s. 271). Wniosek ten zbiega si~ z konkluzjami Paula Ricoeura. 

Apori~ t~ Tarnowski usiluje przezwyci~Zye projektujl!c model takiej 
filozofii Boga, w ktorym b~zie ona zarowno przedsi~wzi~ciem racjonalnie 
usprawiedliwionym, jak tei gl~boko osadzonym w doswiadczeniu wiary. 
Konstytutywnymi dla tego projektu s'!, nast~pujl!ce poj~ia (omawiane przy 
wykorzystaniu analiz innych myslicieli): pragnienie metafizyczne (Em
manuel Levinas), tajemnica (Gabriel Marcel), Objawienie (Romano Guar
dini, Paul Ricoeur) oraz wiara (paul Ti1Iich). 

Jednyro z najbardziej fundamentalnych fenomenow ludzkiego Zycia 
jest,jak podkrdla Tarnowski, p r agni en i e met a fi z y czn e, wyraiaj'!,ce 
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podstawowll orientacj~ czlowieka na to, co absolutne. Czlowiek jest istot'l 
odniesionll do prawdy, ktora stanowi niezb~dny warunek sensownosci 
Zycia, wszak Zycie w rueustannym falszu, w ktorym zadna prawda nie 
bylaby dost~pna nawet w rueskonczonosci, nie byloby w istocie Zyciem 
godnyrn czlowieka, lecz absurdem. Jest jednak oczywiste, ze prawda nigdy 
nie jest dana czlowiekowi w calej pelni, jest cz~sciowo przynajmniej ukryta. 
Tym samym jednak Zycie ludzkie, pozbawione prawdy pelnej i calkowitej, 
jest w swym najgl~bszym rdzeniu napi~tnowane brakiem, skonczonosci'l, 
jakims "falszem". W tej sytuacji Zycie peine moze istniee, co najwyi:ej, 
gdzie indziej, nie "tu", w doczesnoSci, lecz "tam", w sferze tego, co 
ukryte i niewidzialne. Pragnienie metafizyczne jest wlasnie d'lzeniem do 
tego zycia, ktore wolne jest od ulomnoSci i brakow. "Ideal prawdziwego 
Zycia - pisze Tarnowski - domaga si~ urzeczywistnienia, jest pragnieniem 
tego, co nap raw d ~ j est, a wi~ - absolutnego, przesyconego dobrem 
by cia tego, co »naprawdty jest rzeczywiste«" (s. 273). Moina wi~ 
powiedziee za Tarnowskim, i:e "pragnienie metafizyczne jest najgltybiej 
pragnieniem Boga" (s. 273). 

Stojllc w obliczu pelni Zycia, w obliczu Boga - jego dawcy, czlowiek stoi 
jednak wobec Niewidzialnego, wobec najgltybszej T aj em n icy. Tajemnica 
ta rue jest podatna na jednoznaczne, ostateczne rozwi'lzania, przeciwnie, 
jest przestrzeru'l ukrytych znaczen i otwartych moi:liwosci ich interpretacji. 
"Tajemniq - pisze Tarnowski - jest to, co musi zostac z i n t e r pre
towane albo jako okrutna czy obojtytna igraszka sil, alba jako system 
szyfrow Transcendencji, znakow orientacyjnych i szlakow do niej wiod'l
cych, ktore przemieniaj'l egzystencjty w wtydrowkty do celu, a nie donik'ld" 
(s. 275). Swoisty "p6lmrok" spowitego tajemnic'l ludzkiego Zycia nie jest 
jednak rueprzeniknion'l ciemnoscill, moze zostac rozswietlony. 

Swiatlem, kt6re moi:e rozproszyc mrok, jest 0 b jawi e n i e, a wityc to 
wydarzenie, kt6re odslania prawdziwll rzeczywistosc, kt6re ujawrua dot'ld 
przed czlowiekiem zakryty rzeczywisty sens bytu, sens, z kt6rym trzeba sity 
odllld Iiczyc. Objawienie, jak podkreSla Tarnowski, staje sity religijne 
w6wczas, gdy ow sens zostanie zinterpretowany jako "wieczny" i "swityty". 
Bez wzg1~u na formty Objawienie jest odpowiedzi'l na odczuwany przez 
czlowieka gl6d pelnej prawdy. Nie jest jednak blaskiem zniewalaj'lcych 
oczywistosci, przeciwnie, jest raczej apelem do ludzkiej wolnosci, apelem, 
kt6ry "bynajmniej rue przekreSla tajemnicy, lecz j'l uwydatnia wlaSnie jako 
tajemnicy" (s. 277). 

Zrozumiale wityc, i:e wlasciw'l odpowiedzi'l na Objawienie jest wi a r a, 
kt6rej jednym z istotnych skladnik6w jest mtystwo. Wszak wiara to 
dialektyka swiatla i mroku, pelni i braku, pewnosci i zw'ltpienia. "Pewnosc 
wiary - pisze Tarnowski - to pewnosc bycia »Uchwyconym« przez Boskosc 
tajemnicy, przez Absolut jako taki. Jej ruepewnosc - to zanurzanie 
w tajemniczosc tej Boskosci, w przekraczaj'lce skOl1czonosc naszego 
rozumu kaidorazowe »co« objawienia, jego zawartosc adresuj'lca sity na 
wiele sposob6w do naszego czlowieczenstwa" (s. 278). 
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Niepewnosc wiary, niezbywalnosc Tajemnicy w strukturze objawienia 
stanowi podstawowe :hoolo i warunek fllozofii Boga. Tajemnica wszak 
"daje do myslenia", wyzwala podstawowe pytania, w kt6rych "wiara 
poszukuje zrozumienia tego, co stalo si~ jej udzialem" (s. 279). Pytania te 
nie s~ wyl~cznie spontaniczn~ reakcj~ czlowieka usiluj~cego zgl~bic 
tajemni~. S~ one, jak podkresla Tarnowski, podstawow~ pow inn 0 sci ~ 
czlowieka, kt6remu prawda 0 Bogu zostala powierzona i kt6ry za t~ 
prawd~ jest 0 d pow i ed zi al n y. Pytaniem najwainiejszyrn jest oczywiscie 
pytanie 0 wiar~ - czy rzeczywiscie moj ~ wiar~ uwazam za p raw d z i w ~ 
w swietle absolutnych i ostatecznych roszczen oraz kryteri6w prawdy? 

Zdaniem Tarnowskiego, pytanie to moma postawic w kontekscie 
zar6wno teologii, jak i filozofll. W pierwszyrn przypadku chodzic b~dzie 
o umocnienie i wyjaSnienie tresci wiary w swietle tradycji samej wiary; 
w drugim przypadku - teologia i tradycja Kosciola musi zostac zawieszo
na, a roszczenie wiary do prawdziwosci, absolutnosci i wyl~cznosci 
- postawione, os~dzone i usprawiedliwione przed trybunalem rozumu. 
Tyrn samym jednak wyrastaj~ca z Objawienia i wiary filozofia Boga - jak 
pisze Tarnowski - moZe odslonic istotow~ otwartosc rozumu na dialog 
z Bogiem, jego istotowe "zanurzenie" w rzeczywistosci Bozej, z kt6rej 
czerpie sw~ moc. Inaczej m6wi~c, moze w sposob ostateczny usprawied
liwic wiar~ jako fundamentalny i niezbywalny rys ludzkiego bytu. 

Jest przy tyrn oczywiste, ze fllozoficzny dyskurs 0 Bogu nie moZe 
zast~pic modlitwy, wi~cej, nie moze uobecnic Boga w sposob bezposredni. 
Filozofia moze jedynie konstruowac idee, przez kt6re Bog moze stawac si~ 
nieco mniej niezrozumiaty, ktore jednak nieuchronnie Go rowniez za
slaniaj~. Jak podsumowuje swe rozwazania Tarnowski: "llekroc jednak 
usilujemy Bosk~ Tajemnic~ wyrazic przy pomocy poj~c filozoficznych, 
zawsze de facto odnosimy si~ wp r 0 s t do moiliwej konkretyzacji idei, 
ajedynie p 0 s r ed n i 0 do Boga samego - w przeciwienstwie do modlitwy, 
w ktorej mozemy zwracac si~ do Niego bezposrednio. Idee i poj~cia 
zaposredniczaj~ - w pozytywnym i negatywnyrn tego slowa znaczeniu 
- nasz stosunek do Boga. Nie rna w tym jednak zadnej zdrady: pragniemy 
wszak jakos zrozumiee, do Kogo mamy si~ modlic alba juz si~ modlimy 
i jakie jest Jego miejsce w naszym universum sensu" (s. 282). 

Zaprojektowana przez Tarnowskiego filozofia Boga jest mysleniem "z 
wn~trza wiary", jest wi~c racjonaln~ analiz~ tej sfery, w kt6rej B6g moze 
si~ czlowiekowi (w sposob doswiadczalny) uobecnic. Moma wr~cz powie
dziec, Ze Ku Absolutnej Ucieczce to ksi~zka wyrastaj~ca nie tylko z owoc
nego i tw6rczego spotkania z mysl~ Marcela, lecz takie z gl~bokiego 
doswiadczenia wiary i szacunku dla Tajemnicy. Wspolmyslenie z Marcelem 
zaowocowalo tutaj bardziej religijn~ (a nawet - bardziej chrzescijansk~) 
wizj~ fllozoficzn~, anizeli sztucznie (i wbrew podstawowyrn zasadom 
filozofii i teologii sw. Tomasza) zracjonalizowane systemy wsp6lczesnego 
neotomizrnu. Nie sposob przeciez nie dostrzec, Ze propozycja Karola 
Tarnowskiego wpisuje si~ w wielki dziejowy nurt myslenia I~cz~cego wiar~ 
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i rorum a znaczonego takimi imionami jak sw. Augustyn, sw. Anzelm czy 
sw. Tomasz. Na gruncie polskim, gdzie b,!dz to neguje siy potrzeby a nawet 
moZliwosc filozofti Boga, b(!dz uprawia siy j,! wedlug dose jednostronnych 
wzorcow lansowanych przez neotomizm, propozycja Tamowskiego powin
na miee szczegolne znaczenie i wywolae, z jednej strony, szersZ<! dyskusjy 
dotycz,!c,! podstaw filozofii Boga, z drugiej - inspirowac do konstruowania 
nowych modeli myslenia 0 Bogu. NaleZy tez miec nadziejy, ze Autor Ku 
AbsoLutnej Ucieczce bydzie w dalszych pracach rozwijac swoj projekt, 
siygaj,!c rowniez na przyklad do wielkiej tradycji mistyki chrzeScijanskiej, 
ktorej doniosloSci filozoficznej nie sposob przecenic. Nie wega przeciez 
w~tpliwoSci, Ze omawiana tu filozofia Boga stanowi odpowiedz na 
dzisiejsze potrzeby, zarowno religijne, jak intelektualne. Tym samym 
ukazuje perspektywy jednosci ludzkiej kwtury czy wrycz samego czlowieka. 

Ireneusz Ziemiriski 

IRENEUSZ ZlEMINSKI, ur. 1965, absolwent fIlozofli KUL, asystent w Zakladzie 
Filozofii Akademii Techniczno--Rolniczej w Bydgoszczy. Publikowal m.in. w "Zna
ku", "Logosie i Ethosie", "Tygodniku Powszechnym" j "Wj~zi". 

CZY DEMOKRACJA MA PODSTAWY? 


• 	John H. Hallowell, MoraIne podstawy demokracji, Hum . Jerzy 
Marcinkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, 
s.128 

Ksi,!zka Hallowella zawiera cykl wykladow wygloszonych czterdzidci 
lat temu na Uniwersytecie w Chicago. Nie jest to zatern traktat, rozwijaj,!cy 
i uzasadniaj~cy wylozon~ na wstypie tezy (na co moglby wskazywac 
ambitny tytul, ktory jest jednak tylko powtorzeniern tytulu jedllego 
z rozdzialow - czysta praktyka w eseistyce), lecz raczej wyznanie wiary 
filozofa, zilustrowane seri,! stosownych przykladow. 

John H. Hallowell - aut or cenionej pracy Gl6wne nurty wspOlczesnej 
mysli politycznej (1950) - jest obronc,! demokracji. Swoje zadanie realizuje 
na trzech frontach. Po pierwsze, "daje odpor" niektorym krytykom 
demokracji; po drugie, polemizuje z popularn,! koncepcj,! tejze; a po 
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trzecie, opisuje mam:t kondycj~ wspolczesnej demokracji i przepisuje 
stosowne leczenie. PrzesledZmY te trzy w:ttki. 

Adwersarzy demokracji moma uszeregowac ze wzg1¢u na ich radyka
lizm. Najdalej id:tcy twierdz:t, ii: demokracja jest iluzk w rzeczywistosci 
istniej:t tylko cwane elity, korzystaj:tce z wladzy, oraz ciemny Iud, ktoremu 
elity m:tc:t w glowie bajeczkami 0 wolnosci, rownoSci i braterstwie. Pog1:td 
ten jest odmian:t nihilizmu, bowiem zaklada, ii: Zycie polityczne sprowadza 
si~ do walki 0 wlad~, a gloszone idealy maj:t charakter czysto instrumen
talny. Moma go tez nazywac naturalizmem (jak to czyni Hallowell), gdyz 
redukuje kultur~ (w sferze polityki) do quasi-biologicznej walki 0 domina
cj~. Ten sposob patrzenia na swiat wydaje si~ charakterystyczny dla 
demistyfikatorow 0 zaci~ciu scjentystycznym. Protoplast:t rodu jest Kalik
les, ktory (w Gorgiaszu Platona) nie tylko bezczelnie radzi Sokratesowi, 
aby si~ zaj:tl czyms bardziej m~skim od fllozofii (czyli polityk:t), ale rowniez 
rozwodzi si~ na temat "prawa natury", wedle ktorego silny powinien 
rz:tdzic slabym. Demokracj a - rz:tdy slab ego motlochu - to skrajne 
wynaturzenie (naturalny lad przywroci dopiero despota), natomiast polity
czne idealy - "wolnosc", "sprawiedliwosc" - to gadki-szmatki poZyteczne 
dla omamienia potencjalnych konkurentow do wladzy. Powyzsza ar
gumentacja (w pozytywnej cz~sci naturalno-prawnej) nie trzyma si~ 
wprawdzie kupy (co to za "silny", ktory daje si~ omamic?; jdli "slabi" 
wygrali, to znaczy, ze okazali si~ silniejsi od " silnych"), ale jej trwalym 
wkladem w histori~ idei (w negatywnej cz~sci demaskatorskiej) jest 
zredukowanie sfery wartosci do epifenomenu nagiej konkurencji, czyli do 
ideologii. 

Hallowell polemizuje z dwoma reprezentantami podobnego redukcjoni
zmu: Vilfredo Pareto i Thomasem Arnoldem. Obaj s:t pozytywistami 
oddzielaj:tcymi sfer~ faktow od sfery wartosci (ktorych prawomocnosc 
neguj:t) i obaj widZ<! w czlowieku istot~ kieruj:tc:t si~ bardziej emocjami niz 
rozumem. W oparciu 0 te zalozenia glosz:t, iz masy s:t z natury rzeczy 
sterowane przez elity (wi~c nie rna zasad nic zej roznicy pomi¢zy 
faszyzmem, komunizmem i demokracj :t), a elita to ci, kt6rzy maj:t jasnosc 
co do rzeczywistych mechanizmow wladzy i potrafi:t wykorzystac wartosci 
do skutecznego rz:tdzenia (Sll, jak lekarze w domu wariatow, s.19). 
Hallowell wytacza przeciw naturalistom ci~zkie dziala: ich bl¢nym 
teoriom rzeczywistosci i natury ludzkiej przeciwstawia trzy "zdroworoz
s:tdkowe" zasady "klasycznego realizmu" (s.31-32): po pierwsze, swiat jest 
uporz:tdkowanll, calosci ll, niezale:i:n:t od naszych 0 nim wyobrazen (inaczej 
mowi:tc, swiat jest "racjonalny"); po drugie, czlowiek moze pozna6 prawd~ 
(poznanie jest odkrywaniem, a nie projektowaniem relacji); i po trzecie, byt 
i dobro s:t nierozl:tczne (dzi~ki poznaniu rzeczywistosci dowiadujemy si~, 
co powinnismy czynic, aby zrealizowac wiasn:t natur~). 

Wydaje mi si~, ze ta polemika wokol statusu wartosci (prawdy i dobra) 
jest chybiona: jednej w:ttpliwej epistemologii autor przeciwstawia drug:t 
(do tej kwestii powr6c~ przy omawianiu trzeciego w:ttku pracy Hallowella). 
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Jego niew~tpliwie sluszn,! krytyk¥ rnoina uzasadnie w sposob bardziej 
bezposredni, wskazuj,!c na brak zwi,!zku porni¢zy twierdzeniarni naturali
stow a prawornocnosci,! dernokracji. Jdli ludzie nie S,! racjonalni, tylko 
kieruj,! si~ urojeniami, to zachowuj,! si¥ tak niezaleinie od ustroju. 
Rzekorna irracj onalnose nie more wi~ bye argurnentern ani za, ani przeciw 
jakiernukolwiek ustrojowi (chyba ie przyj¥loby si¥ za Kaliklesern, ii 
istn iej ~ jednostki wolne od urojen, ktorym wladza "si¥ naleiy" - ale jest to 
zaloi enie jeszcze bardziej arbitralne od poprzedniego i zgola niepozytywis
tyczne). Ponadto, nawet jdli dernokratyczne elity nic sobie nie robi,! 
z dernokratycznych wartosci Uako urojen), to i tak s,! rozliczane przez 
wyborcow (ktorzy na tych urojeniach si¥ opieraj,!) - i to jest z a sad n i cz a 
roinica rni¢zy dernokracj~ a innymi ustrojarni. 

Istnieje rowniei mniej radykalna krytyka istniej,!cych dernokracji, 
ktorej ostrze wymierzone jest w przeciwnym kierunku: dernokracji wlas
ciwie nie rna, bo nie jest perna. Protoplast'! tego nurtu jest Rousseau ze 
swoj,! Wol'! Powszechn,! (wszyscy rnaj,! decydowae 0 wszystkirn - rnowi,!c 
w uproszczeniu), a plynie on nadal wartko posrOd "radykalnych derno
kratow" - socjalistow i anarchcrsyndykalistow. Hallowell polernizuje z t'! 
wci,!z popularn,! koncepcj~ (dernokracja jako spernianie woli ludu - cf 
Anthony Arblaster, Democracy, 1987) w sposob posredni, a rnianowicie 
wskazuj,!c na g ran ice, poza ktoryrni dernokracja rnoze przerodzie si¥ 
w anarchi¥ lub despotyzm (rozdzial 3). 

A wi~, po pierwsze, dernokracja nie jest po prostu realizacj,! jakiejs 
zasady (woli ludu, woli wi¥kszosci), ale zespolern instytucji, z ktorych 
kaZda jest niezb¢na. Po drugie, idea suwerennoSci ludu nie rna nie 
wspolnego z ludowladztwem (bo nie jest prawd,!, ze "nawet kucharka 
rnoze rz~dzie") -lecz zaklada tylko poszukiwanie przyzwolenia na dalsze 
rz~y, czyli istnienie wyborow. W zwi,!zku z tyro Hallowell jest przeciwny 
idei referendum, ktore nie tylko nie jest kwintesencj,! demokracji Uak 
twierdz,! radykalni demokraci), ale jest jej zaprzeczeniern, gdyi "degraduje 
proees legislacji i stanowi uzurpacj¥ niezbywalnych funkcji ciala ustawoda
wczego" (s.61). Po trzecie, sens dernokraeji polega na poszukiwaniu dobra 
wspolnego - poprzez dyskusj¥ i perswazj¥ - a nie na jak najperniejszej 
realizacji partykularnych interesow. Hallowell jest wi¥c przeciwnikiem 
rozwi,!zan, ktore sprzyjaj,! partykularyzacji. Odrzuca ordynacj¥ proporc
jonaln,! i reprezentacj¥ stan ow'! (opart,! 0 grupy zawodowe: rolnicy, 
robotnicy itd.) na korzyse powszechnie obowi,!zuj,!cej reprezentacji geo
graficznej (ktora sprzyja scalaniu interesow grupowych w imi¥ szerszych 
eelow - taki byl eel reformy Klejstenesa, klad,!eej w VI wieku p.n.e. 
podwaliny pod dernokraej¥ atensk'!). 

Rowniez ta krytyka jest - jak s,!dz¥ - generalnie zasadna (i chyba 
bardziej potrzebna, bo pod szyldern "budowania dernokracji" prornuje si¥ 
u nas pomysly w rodzaju "stanowego senatu" czy seryjne referenda), choe 
moina miee w'!tpliwosci, czy w tak delikatnej rnaterii, jak,! jest instytuc
jonalna tkanka panstwa, rnoina ezegos dowiese a priori przy pomocy 
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metafizycznych przeslanek typu: wola nie moze kierowac rozumem, alba: 
dobro wspolne nie jest sprzeczne z dobrem indywidualnym. 

PrzejdZmY do drugiego w~tku. Hallowell polemizuje z koncepcj ~, wedle 
kt6rej demokracja wprawdzie istnieje, ale jej celem nie jest realizacja 
wspolnego dobra, lecz wyl~cznie osi~gni~cie kompromisu pomi~dzy sprzecz
nymi interesarni. Innymi slowy, metoda demokracji nie polega na po
szukiwaniu tego, co obiektywnie sruszne, lecz na targowaniu si~ . Taka wizja 
polityki oparta jest na zalozeniu, Ze wartosci s~ nieporownywalne (nie rna 
jednej Prawdy, tylko wiele prawd), czyli na pluralizmie. Arbitraz jest 
niemoZliwy, bo nie mom a si~ wznidc ponad partykularyzmy. Skoro nie 
ma dobra wspolnego, chodzi wyl~cznie 0 zachowanie pokoju spolecznego 
przy pomocy dogadywania si~. A skoro demokracja - w odromieniu od 
innych ustrojow - zasadza si~ na kompromisie, jest wi~ najlepszym 
narz¢ziem do rozladowywania konfli ktow i do osi~gania spolecznej 
hannonii. 

Hallowell twierdzi, iz zredukowanie demokracji do fonnalnej zasady 
kompromisu jest zaloSnie nieadekwatne. Bo w jaki sposob moma zawrze6 
r07S~dny kompromis, jesli odrzuca si~ materialne kryteria prawomocnoSci? 
W sytuacji braku kryteriow racjonalnej dyskusji pozostaje jedynie argument 
wzg1¢nej sily dyskutantow, czyli polityka zostaje zredukowana do wojny 
domowej (s. 38). A zatem taka koncepcja demokracji wiedzie prost~ drog~ 
do tyranii. Natomiast prawdziwy i trwaly kompromis jest moZliwy tylko 
wtedy, gdy strony sporu odwoluj ~ si~ do wspolnych wartosci i w ich irni~ 
godz~ si~ na ust~pstwa. Innymi slowy, hannonia spoleczna jest niemoZliwa 
bez odwolania si~ do kategorii dobra wspolnego czy sprawiedliwosci. 

Czy Hallowell rna racj~? Na pierwszy rzut oka wydaje si~, ze stawia 
spraw~ zbyt ostro. Pluralizm i neutralnosc swiatopog1~dowa liberalnych 
demokracji Zachodu jest bowiem faktem, a mimo to panstwa te s~ dalekie 
od tyranii i cechuje je wysoka sprawnosc w rozwi~zywaniu konfliktow 
spolecznych. Jednak, z drugiej strony, moma przypisywac t~ skutecznosc 
pozostalosciom wartosci tradycyjnych (czyli chrzescijanskich), ktore plura
lizm coraz bardziej podwaza. Nie przes~dzaj~c tej kwestii, przejdzmy do 
trzeciego w~tku - diagnozy wspolczesnej demokracji i proponowanej 
terapii - aby pelniej zrozumie6 punkt widzenia autora. 

Demokracja rozwijala si~ w Scislym zwi~zku z liberalizmem, ktory 
jednak zszedl na manowce. Czy demokracja moze przetrwac jego upadek? 
- pyta Hallowell. Rozwinmy t~ diagnoz~. Liberalizm jest teori~ czlowieka 
"bezpanskiego" : obywatela panstwa opartego na abstrakcyjnym prawie, 
a nie na personalnych zalei:nosciach Oak w feudalizmie). W teorii tej 
istnieje zasadnicze napi~e pomi~dzy, z jednej strony, wizj~ autonomicznej 
jednostki, a z drugiej, wizj~ spolecznego ladu; przejscie od pierwszej do 
drugiej jest obci~zone ryzykiem. Dopoki istnial wspolny horyzont moralny 
- dopoki uznawano obiektywn~, zewn~trzn~ w stosunku do partykular
nych punk tow widzenia prawd~ - dopoty moma bylo miec nadziej~ na 
powszechny lad. Bowiem indywidualne sumienie (zasadnicza, zdaniem 



ZDARZENJA - KsrAj:KI - LUDZIE132 

Hallowella, kategoria liberalizmu) moglo poznac i realizowac swoje 
obowi(!zki, dysponuj(!c obiektywn(! wizj(! rzeczywistosci. Tak bylo w XVII 
wieku, gdy pisal Locke, i tak bylo jeszcze w wieku XIX (nap~zanym przez 
poczucie obowi(!zku). Ale horyzont moralny zostal zniszczony przez 
pozytywizm: transcendentna prawda natury ust(!pila miejsca prawom 
przyrody. Czlowiek zostal zdegradowany do bytu czysto empirycznego 
- podlegaj(!cego empirycznym koniecznosciom. A utylitarystyczn(! wersje;: 
liberalizmu moma juz spokojnie strescic przy pomocy sloganu: jednostka 
niczym, masa wszystkim. Czlowiek jako kategoria moraina, jako osoba 
ludzka, przestaje sie;: liczyc. Miejsce prawdy zajmuj(! rozmaite pragrnatyzmy. 

Co jest zatem konieczne, aby demokracja przetrwala? Trzeba zachowac 
pierwotne intuicje liberalizmu - 0 absolutnej wartosci jednostki, 0 ducho
wej r6wnosci i zasadniczej racjonainosci ludzi - kt6re maj(! zr6dlo 
w chrzescijanstwie i w mysli greckiej, odrzucic zas utylitaryzmy i prag
matyzmy. Polityka bowiem nie jest inzynieri(! czy technik(! negocjacji, lecz 
przedsie;:wzie;:ciem moralnym - rna pom6c w dobrym Zyciu. 

Czy taka terapia jest mozliwa? W(!tpliwe. Trzecie teza "klasycznego 
realizmu" 0 jednosci bytu i dobra, a wie;:c 0 istnieniu prawa naturalnego, 
jest obca wsp61czesnemu "zdrowemu rozs(!dkowi" (ksztalconemu na wizji 
oboje;:tnego wszechswiata), tak jak i obce wsp6lczesnej epistemologii s(! 
(0 ile wiem) dwie pierwsze zasady. Moma zalowac, ze tak jest, ale nie 
moma tego nie dostrzegac. Co nie znaczy, ze nie naleZy ciqgle szukac 
trwalych podstaw dla naszych intuicji moralnych. 

Andrzej Pawelec 

ANDRZEJ PA WELEC, Ut. 1964, absolwent anglistyki j filozofii VI, studiowal 
w Kent University, doktorant w Instytucie Filozofti UI. Publikowru w "Aree", 
"Znaku" i "brulionie". 

WOBRONIE UTOPII 


• Tomasz Morus, Utopia, Wydawnictwo Daimonion, Lublin 1993 

Utopie nie ciesz(! sie;: dzis dobr(! opini(!. Trudno sie;: zreszt(! temu dziwic. 
Wiek XX, nazywany czasem wiekiem ideologii, udowodnil niestety az 
nazbyt dobitnie, ze pr6ba ich realizacji konczy sie;: zazwyczaj cierpieniem 
b(!dz smierci(! tych, kt6rzy z r6Znych wzgle;:d6w nie pasuj(! do projektu 
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nowego swiata. Ideologie takie okrdlane s~ nieraz wlasnie rnianem utopii 
- rn6wirny "utopia" 0 czyms, co z istoty swej nie da si~ zrealizowaC. 

Krytycy owych utopijnych ideologii nauczyli nas nieufnosci do wszel
kich szeroko zakrojonych projekt6w reform spolecznych, do jakichkolwiek 
wszystko obejrnuj~cych system6w. M6wi si~ dzis 0 koncu wieku ideologii. 
Politycy lubi~ podkreslac sw~ pragmatycznosc, partie - sw~ aideologicz
nose. Pewn~ popularnosc zyskalo nawet twierdzenie, ii: sarno przekonanie 
o istnieniu obiektywnej prawdy niesie ze sob~ niebezpieczenstwo nowej 
utopijnej ideologii. 

Inni autorzy - jakkolwiek dalecy od gloszenia moralnego relatywizmu 
- widz~ jednak pewne niebezpieczenstwo w przyporninanym nieraz przez 
Kosciol odromieniu wolnosci prawdziwej i wolnosci falszywej. Na przy
klad Leszek Kolakowski obawia si~, Ze to augustyilskie rozr6i:nienie 
prowadzi latwo do wymuszania wolnosci prawdziwej srodkarni politycznymi 
- wolnosc prawdziwa, tj. wolnosc rozurniana jako wyzwolenie od grzechu, 
jest - jego zdaniern - "dobrym uzasadnieniem re:iymu opresywnego". 

Czy zatern warto dzis jeszcze bronic utopii? MoZe przynajrnniej warto 
zastanowic si~ nad takirn pytaniern. Sklonilo rnnie do tego wznowienie 
klasycznej ksi~zki tego gatunku: Utopii Tornasza Morusa. Aby od
powiedziee na nasze pytanie, musirny sobie jednak postawic najpierw inne, 
bardziej podstawowe. Czym jest utopia? Jak~ rol~ pelni w polityce? 

W historii ludzkiej mysli spotkac moma dwa zasadniczo rome sposoby 
rozumienia utopii. Pierwszy z nich nazwijmyutop i ~ i rnmanentn~. 
Rzecznicy takiej utopii nie uznaj~ istnienia zadnej pozaziemskiej rzeczywis
tosci i dlatego d~~ do stworzenia idealnego spo!eczenstwa tu, na ziemi. 
Dobrze znanym nam przykladem takiej utopii by! marksizm. To wlasnie 
mlody Karol Marks, kornentuj~c ewangeliczn~ przypowiesc 0 winnym 
krzewie i latoroslach, zadawal sobie pytanie: czy wspolnoty tej nie da si~ 
zrealizowac niezalemie od Chrystusa? Czy immanentne prawa biegu 
dziejow nie zrnierzaj~ w t~ wlasnie stron~? 

Proba UIzeczywistnienia utopii immanentnej spotyka si~ zazwyczaj 
z oporem; jej rzecznicy uciekaj~ si~ wowczas cz~sto do przemocy. Nie 
przejmuj~ si~ faktern, ii: droga do idealu usiana jest licznymi ofiarami. Dla 
nich liczy si~ przede wszystkirn spelnienie idei w historii (zreszt~ pisanej 
nieraz duzlt liter~), mysl~ w kategoriach ogolnych, nie zas w kategoriach 
dobra konkretnych ludzi. 

Historia prob wcielania w zycie utopii irnrnanentnych nie zach~ca do 
ich obrony. Zbyt pochopnie jednak wyci~ga si~ niekiedy stltd wniosek, iz 
nalezy zrezygnowac z jakiejkolwiek wizji spolecznego idealu. Co wi~cej, 
wydaje si~, ii: polityk, kt6ry nie rna zadnej wizji idea!u, b~dzie alba 
jednostronnie bronil interesu, ktory reprczentuje, alba - aby zdobyc wladz~ 
lub j~ utrzymac - b~zie gotowy reprezentowae kai:dy interes. W starozyt
nosci przykladem tego ostatniego modelu byli sofisci, a i dzis kariera 
niejednego zawodowego polityka bylaby zapewne dobr~ tego ilustracjlt. 
Bez wizji idealu i wiernosci ternu idealowi realizm polityczny latwo 
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przeradza si~ w Realpolitik, a reprezentacja interesow -w ich dogmatyczn,! 
obron~. 

Ani sarno znaczenie slowa utopia, ani wizja Utopii u Morusa nie 
irnplikuj'l jednak z koniecznosci tego, co nazwalismy utopi,! immanentn,!. 
U topia to "nie-miejsce", to cos, co nie istnieje. M orus byl chrzescijaninem 
i wiedzial, Ze ideal nie moZe bye zrealizowany na ziemi. Utopia stanowi 
jednak kryterium, wedle ktorego moina roierzye post~p i regres w dziejach. 
Bez takiego kryterium trudno powiedzie6, co jest, a co nie jest zmian'l na 
lepsze. Tak rozumiana u topia to utopi a t r a nsce n dentna. Jest ona 
potrzebna politykowi jako wizja dobra wspolnego, jako ideal spoleczny, ku 
kt6remu zmierza i do kt6rego prowadzi swoj narod . Platon porownywal 
polityka do sternika, ktory zna si~ na gwiazdach i wie, jak pokierowae 
statkiem. To dlatego wlasnie s,!dzil, iz politykarni winni bye filozofowie. 
Jest w tym postulacie - przy wszystkich znanych niebezpieczeristwach 
- ziamo prawdy. Wybitny polityk nie reprezentuje jedynie interesow 
konkretnej grupy. Nie dlatego, by reprezentacja interesow byla czyms 
zlym. Polityk taki rna jednak wizj~ dobra calego narodu i interesy, ktore 
reprezentuje, potrafi urniescie w ramach tej calosciowej wizji. Nie znaczy to 
oczywiScie, Ze s,!dzimy wraz z Platonem, iz najlepszymi politykami byliby 
filozofowie. Wracaj,!c d o powyZszej analogii: sternik nie jest kapitanem. 
Do kierowania statkiern potrzebne S,! - oprocz znajomosci polozenia 
gwiazd - jeszcze inne urniej~tnosci. Trzeba na przyklad umiee pokierowae 
zalog'l. Politykowi nie wystarczy sarna znajomose idealu, musi rowniez 
potrafie przekonae do niego innych. Dlatego polityk powinien bye rowniez 
dobrym retorem. 

Warto tu przytoczye opini~ Rocco Buttiglione, wedle ktorego fil ozof 
pelni wain,! funkcj~ w zyciu publicznym, ale nie jest to rola bezposredniego 
uczestnika gry politycznej. Filozof jest tym, kto przyczynia si~ do 
ksztahowania przekonan ludu, tych przekonan, d o ktorych odwoluje si~ 
poZoi.ej w swojej argurnentacji polityk. Dlatego m ozof przedstawia ideal 
dobra wspolnego w jego czystej forroie, jego dyskurs nie jest jednak 
dyskursem politycznym. przygotowuje on spolecznose do politycznej 
debaty, jego rola konczy si~ zas w pewnym sensie wowczas, kiedy debata ta 
si~ zaczyna (por. R . Buttiglione, Il problema politico dei cattolici, wyd. 
Piemme 1993, s. 270-273). 

Trzeba w tym miejscu powiedziee kilka slow 0 roli religii i Kosciolow 
w Zyciu spoleczenstw i ich znaczeniu dla polityki. Religia glosi uniwersalne 
wartosci i naucza ich. Wskazuje na ideal, 0 ktorym wie, ii: w peW nie 
zostanie nigdy zrealizowany na zieroi . Przykladem takiego idealu - mowi,!c 
zas j~zykiem tego tekstu, przyk!adem utopii transcendentnej - jest chocby 
cywilizacja milosci . J est to ideal! a d u s p o! e c z n eg 0 (nie tylko wezwanie 
do osobistej doskona!osci moralnej, lecz miara oceny spo!eczenstw i ich 
in stytucji), ktory nie moZe bye w pelni zrealizowany, tym niemniej dzi~ki 
religii zaznacza sw'l obecnose w swiadomosci spolecznej. 

To wlasnie z powodu tej swojej specyficznej roli Koscioly nie powinny 

http:poZoi.ej
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bezposrednio uczestniczye w grze politycznej. Ich funkcjajest bowiem inna. 
Chodzi 0 to, by wizja idealu nie zostala zap omniana. Zarazem wizja nie 
powinna bye bezposrednio upolityczniana - jd li spelnimy ten warunek, 
utopii transcendentnej nie zagrozi przerodzenie si~ w utopi~ immanentn,! 
(nie moma oczywiscie wykluczye tu ewentualnych naduZye, ale b¢,! to 
wlasnie naduZycia). Wydaje si~, ze cytowany wyzej Leszek K olakowski 
zbyt pospiesznie utozsamia prawd~ religijn,! czy filozoficzn,! z prawd,! 
polityczn'!. Zadaniem Kosciola jest gloszenie idealu w jego czystej formie. 
Nie rna on jednak maczenia dokladnego modelu politycmego. Innymi 
slowy: polityk i biskup pelni'! inne, niesprowadzalne do siebie role - do 
zadan tego drugiego nalezy odromianie falszywej i prawdziwej wolnosci. 
Wie on jednak rowniez, Ze prawdziwa wolnose jest mozliwa tylko pod 
warunkiem jej niewymuszonej akceptacji. B¢zie wi~ sprzeciwiai si~ 

wszelkim pr6bom jej politycznego narzucenia (nawiasem mowi,!c, rowniez 
sw. Augustyn s<!dzil, Ze rozdzial dwu panstw, ktore opisal w swoim dziele 
o paizstwie Bozym, dokona si~ dopiero na S,!dzie Ostatecznym, por. De 
Civitate Dei, I, 35). 

Czego polityk moZe nauczye si~ od chrzescijanstwa? Jak juz wspo
mnielismy, chrzescijanie twierdz~, ze czlowiek jest grzeszny i dlatego ideal 
nie jest osi,!galny na ziemi. Krolestwo Boze nie jest z tego swiata. 
Chrzescijanie wiedz'! tez, iz czlowiek ulega nieraz pokusom "ojca klam
stwa" - szatana. Ta ostatnia prawda rna rowniez znaczenie politycm e. 
Chrzdcijanin wie, ze za zIo, ktore czlowiek czyni, odpowiedzialny jest 
jeszcze ktos inny, ktos, kto kusi i zwodzi. Kaze to powstrzymae si~ przed 
ostatecmym os~dem ludzkich czynow i otwiera zarazem moZliwose 
przebaczenia. Bye moze nawet najwi~kszy zbrodniarz jest zarazem ofiar~ 
oszustwa? Katolicy s,!dz,! jednak rowniez, Ze grzech pierworodny nie 
zniszczyl calkowicie ludzkiej zdolnosci do poznania i realizacji dobra 
- czlowiek moze pomae ideal i moZe zblizae si~ do niego. Polityka 
czerpi~ca inspiracj~ z katolicyzmu nie moZe bye wi~c ani czysto prag
matyczna (tj. pozbawiona zwi~zku z jak~kolwiek wizj~ idealu dobra 
wspolnego), ani fundamentalistyczna (fundamentalizm to proba wymusze
nia urzeczywistniania tego idealu na ziemi). K rolestwo Boze nie jest z tego 
swiata, lecz Krolestwo Boze istnieje i one jest idealn~ miar~ naszych 
ziemskich spoleczenstw. 

Chrzescijanski polityk wie rowniei:, ze Chrystus umad za kazdego bez 
wyj'!tku czlowieka. Wie zatem, i e nawet najpi~kniejsza idea nie jest nigdy 
warta tego, by poswi~ci6 dla niej ch06by jednego czlowieka. M oma 
natomiast - wzorem Chrystusa - odda6 swoje Zycie, aby da6 swiadectwo 
prawdzie. 0 prawa prawdy chrzescijanin walczy przez wysilek przekonania 
oponenta, a gdy to nie da rezultatu - przez swiadectwo. W poemacie 
Stanislaw Karol Wojtyla napisal: "nie przekonalo slowo, przekona krew" . 
Nie inaczej bylo w przypadku Tomasza Morusa - polityka i m~czennika. 

Morus udowodnil, Ze moma bye jednoczdnie dobrym politykiem 
i czlowiekiem sumienia. Potrafil zawierae kompromisy, ale znal tez ich 
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granice. Autor Utopii w polityce, ktorl! uprawial, nie by! wcale ideologiem 
c:z.y marzycieiem (utopistl! w potocznym znaczeniu tego slowa). Jego 
polityk~ cechowal raczej trzeiwy realizm. Moms wiedzial jednak rowniez, 
Ze gotowose do kompromisu musi miee swe granice. Takl! granicl! jest 
zdrada idealu - ten, kto zdradza ideal, nie moze dobrze sluZyc wspolnocie, 
ktora powierzy!a mu wlad~. To prawda, nie zawsze jest calkowicie jasne, 
ktor¢y przebiega granica kompromisu. Dlatego wlasnie polityk powinien 
bye cz!owiekiem sumienia. 

Moros bronil nie tylko katolickiej wiary, ale tez prawdziwej swieckosci 
panstwa. Czym jest bowiem swieckie panstwo? Jest to panstwo, ktore 
zrezygnowalo z posiadania wlasnej - panstwowej - religii czy ideologii. Jest 
to zatem panstwo, ktore uznaje, ze istniejl! takie sprawy - a do nich nalezy 
istotny obszar religii - ktorych prawo panstwowe nie moze regulowac, 
gdyz z natury swej nie nalezl! do zakresu jego kompetencji . Poza tym 
zakresem znajduje si~ rowniez obszar dobra i z!a moralnego. Do tego 
obszaro nalezl! prawa, ktorych istnienie panstwo winno uznac i uczynic 
eiementem prawa stanowionego, istniej l! one jednak niezaleinie od tego, 
czy zostanl! uznane. Nazywamy je dzis prawami czlowieka. Stanowil! one 
- mowil!c przenosnie - zasady gramatyki prawa panstwowego. Prawo 
stanowione traci swoj sens, kiedy nie przestrzega tych zasad, podobnie jak 
mowa staje si~ bezsensowna, jd li przestaje si~ przestrzegac podstawowych 
regul gramatyki. To one przede wszystkim stanowil! owo idealne kryte
rium, ktore jest miarl! moralnego uprawomocnienia instytucji panstwa 
i prawa. I chyba dlatego Morus sl!dzi!, ze lepiej jest wybrac m~czenstwo niz 
zdrad~ tego kryterium. 

MoZe wi~c i dzis, po upadku immanentnych ideologii, warto mimo 
wszystko zastanowie si~ nad politycznym znaczeniem Morusowskiej Uto
pii. Politykom zas mozna chyba zyczyc, by mieii odwag~ nasladowania jej 
autora. Zwlaszcza, ze za wiemose idealowi nie placi si~ dzisiaj - zazwyczaj 
- w!asnl! glowl!. 

laroslaw Merecki SDS 

JAROSLAW MERECKI SDS, ur. 1960, studiowal w Intemationale Akademie fUr 
Philosophie w Liechtensteinie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorant 
KUL. Publikowal w "Ethosie" i "Rocznikach Filozoficznych KUL". 
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DWIE TRADYCJE 


• Magdalena Sroda, 	Idea godnosci w kulturze i etyce, Wydzial 
Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1993, ss. 205 

Poj~e godnosci weszlo na transparenty rnanifestantow, ozywia pisma 
filozofow, teologow, prawnikow, psychologow i dziennikarzy. Jest wsz~
dzie. Wola 0 szacunek dla czlowieka, dla jego dostojeitstwa, duchowych 
uprawnien, psychicznego sarnopoczucia. Wywolywane bywa zwykle w uro
czystych chwilach i kaze wszelako rnyslee 0 wszystkich tych sytuacjach, 
w lctorych ludzie s~ przeslad ow ani , n~kani, niszczeni z racji swych 
przekonan, koloru skory, wiary. Jest poj~ciem niepokoj~co wszechobec
nym i wieloznacznym. Choe zgodni jestesrny co do intuicji podstawowej: 
w poj~ciu godnosci rnidci si~ zasadnicza rniara wyznaczaj~ca wspolny 
element tkwi~cy w czlowieczetlstwie, a wi~c wskazuj~ca na to, co w czlo
wieku w kaZdym systemie politycznym, w kazdym ukladzie spolecznym, 
wi~eej, nawet w codziennych zwi~zkach rni~zyludzkich powinno bye 
uszanowane i ochronione. 

Magdalena Sroda podj~la si~ zadania podwojnie zlozonego. Po pierw
sze, postarala si~ odtworzye moZliwe znaczenia tego poj~ia, a to wskazu
j~c na konteksty jego uobecniania i zwi~zki z jego podstawarni i uzasad
nieniarni antropologicznymi. Tym samym zaprezentowala rome wersje 
widzenia czlowieczenstwa. Po drugie, pokazala, jak to poj~ie (wartose) 
funkcjonuje zaleZnie od rodzaju myslenia etycznego. Podj~la si~ zadania 
przeogrornnego, bo wymagaj~cego wyj~tkowo Zmudnej pracy i wytrwalego 
badania roznych teorii czlowieka. 

Wszelako najciekawsza i na polskim gruncie najowocniejsza jest c~se 
ksi~zki rozpatruj~ca dwa modele rnyslenia etycznego. Pierwszy nazwany 
zostaje orientacj~ spoleczno--utylitarystyczn~, drugi - indywidualno--god
nosciow~. Dla przedstawicieli pierwszej szkoly spraw~ oczywist~ i przyj~t~ 
niemal za bezapelacyjn~ s~ · przekonania, ze moralnose rna charakter 
rni~zyludzki i jej rola sprowadza si~ do lagodzenia nieuchronnych napi¢ 
alba rna za eel rnnozenie ogolnej sumy dobra na swiecie. Dla indywidualis
tow zasadnicze znaczenie rna doskonalenie w sobie uniwersalnego wzorca 
cz!owieczenstwa i traktowanie go jako ob owi~zuj~eej racji w zachowaniach 
wobec siebie samego jak i wobec innych ludzi. Akeent pada tu na 
osobowose, na heroiczny wysilek samorozwoju w samotnosci i nawet 
wbrew spolecznernu otoczeniu. Pierwsza orientacja mowi 0 godnosci jako 
eesze osobowosci, podstawie integracji wewn~trznej. Jest irodlem prestii:u, 
wyznacza rodzaj zachowan wobec innych ludzi i stawia wymagania innym. 
Dla indywidualistow zasadnicze znaczenie posiada nie to, kim i jak si~ 
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jawimy otoczeniu, ale to, kim jestdmy dla siebie samych - gdy stajemy 
wobec wartosci podstawowych, wartosci, ktore czekaj,! swego speinienia. 
Absolutem jest tu podmiot, indywidualnosc, w ktorej, jak pisal Henryk 
Elzenberg, "odbija siC( slonce jakiejs idei". 

Spor mi¢zy tymi dwiema orientacjarni w moralnosci jest, zdaniem 
autorki, nie tylko jednym z wazkich sporow etycznych, ale, co dla nas 
najwaZniejsze, zasadniczym sporem w polskiej mysli etycznej. Po jednej 
stronie stoi wielki humanista, jeden z fllarow szkoly Iwowsko-warszaw
skiej, Tadeusz Kotarbinski . Po drugiej - filozof malo znany, na granicy 
zapomnienia, mieszkaj,!cy zawsze z dala od stolic kulturowych: Henryk 
Elzenberg. (Charakterystyczne, Ze podzial ten pomija znacz'!cy dla polskiej 
filozofii nurt chrzeScijansko-personalistyczny.) 

Kotarbinski lansowa! "litosciwe, altruistyczne i pomocne nastawienie 
wobec slabszych i gotowosc do walki ze zlem w karoej zla tego postaci". 
Chcia!, w konsekwencji przyjC(cia takich dyrektyw, usuniC(cia z i;ycia 
zach!annosci, zaborczosci, d'!zerua do wyzycia siC(. Zalecal postawC( "spole
gliwego opiekuna", kogos, kto w sposob odpowiedzialny i realistyczny 
dziala na rzecz dobra. Godnosc jest tu zwi'!zana ze s!uzb,! ludziom, a nie 
wartosciom . 

Radykalnie odmienne jest stanowisko Elzenberga. Wartosc czlowieka 
nie jest dIan zwi'!zana ze sluzb,! grupie, ale tkwi "w demonicznej 
wybuchowoSci" ludzkiej natury. W niej objawia siC( sila, ktora pozwala 
zaistniec wartosciom. Z tym zwi'!zany jest nakaz realizacji tkwi,!cej 
w karoym cz!owieku podstawowej osobowoSci tworczej. Ograniczenie siC( 
do walki ze zlem i cierpieruem rue jest dian warte szczegolnego starania. 
W zdaniu cytowanym przez autorkC( Elzenberg pi sal: "Jezeli i;ycie rna siC( 
w ca!osci wyczerpywac w obronie przed klC(sk,!, to jedyn,! wynikaj,!C'! st,!d 
dyrektyw'! rozumn'! jest: odwrocic siC( od niego plecami." Elzenberg 
spelnienia szuka! w aktywnosci, walce (nawet w wojrue, bardzo stanowczo 
pot~piaj,!c pacyfizm), a przede wszystkim w tworczosci i w "siuzbie 
wartosci kultury". Elzenberg, inaczej niz slawny Kotarbinski, byl perfek
cjonist'!. Troska 0 doskonalosc to zarazem d,!zenie tak do urzeczywist
nienia samego siebie, jak teZ do tego, by "z n¢zy bytu wykrzesac to, co 
w nim n¢2'! nie jest". Pierwotne s,! tu obowi,!zki wobec siebie samego. 

Czlowiek d'!z'!cy do pelni odkrywa, w mysl filozofli Elzenberga, 
wartosci wieczne i w ten sposob najpierw ich istnienie potwierdza, a potem 
je realizuje. JakZe ostro i niepokoj,!co brzmi ta postawa, ktora daje si~ 
niemal sprowadzic do jednego z aforyzmow: "Czyn, co chcesz, ale rue b,!di 
ameb'!." Swoj,! etyk~ Elzenberg nazywal melioryzmem. W niej zawar! cele: 
doskonalosc wewnC(trzna przez wyrzeczerue, oczyszczenie, ascezC(, tak by 
osi,!gn,!c wewnC(trzn,! wolnosc, harmoniy, konsekwencjC(. 

R acj,! Qbu orientacji jest godnosc. Ale jak rozrue rozumiana. 
Dla orientacji utylitarno-spolecznej godnosc widziana jest przede 

wszystkim w wymiarze psychologicznym. Raz wystC(puje jako potrzeba 
cz~sto znajduj,!ca wyraz w symboliczno-rytualnych zachowaniach (przypo
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mnijmy noszone w stanie wojennym oporniki) alb 0 jako cecha osobowosci 
i zwi'lzana jest z zachowaniem szacunku wobec siebie samego. Pojawia si~ 
jako motywacja moralna nakazuj'lca strzec swojej integralnosci, wy
znaczaj'lca waloryzacj~ post~kow swoich i innych ludzi. Dla orientacji 
indywidualistycznej godnosc jest spraw'l podstawow'l, ale godnosc tutaj 
toisama jest z doskonaleniem wewn~trznym, wol'l ekspresji, ktora ujawnia 
ulayte i najgl~bsze tresci osobowoSci. Godnosc to troska 0 siebie samego, 
wyplywaj'lca ze swiadomosci, ie to ja jestem dla siebie jedynie istotnym, 
it. zarazem najtrudniejszym obiektem "pracy" moralnej. Ta postawa, latwo 
oceniana jako egoistyczna, samolubna, wyrasta przeciei ze staroiytnego 
przekonania, ie troska 0 wlasn'l dusz~ jest zadaniem, ktorego nikt i nie 
zdj'lc z nas nie moie i ktorego nikt inny za nas nie podejmie. 

Spor mi¢zy "szkolami" Kotarbinskiego i Elzenberga jest wi~c tei 
sporem 0 tradycj~. "Spolegliwy opiekun" przynaleiy do tradycji liberalno
-reformistycznego myslenia 0 iyciu spolecznym i moralnosci . Zawiera 
w sobie element realizmu, odpowiedzialnosci. Wskazuj'lc na jakosci 
niezb¢ne dla dobrego wspolZycia ludzi, eliminuje jednak z naszego pola 
widzenia wszelkie zasadnicze punkty sporow duchowych i intelektualnych. 
Moi:1iwy zdaje si~ do przyj~cia dla wszystkich orientacji zdolnych do 
kompromisu. Tradycja, na ktoq powoluje si~ Elzenberg, si~ga Sokratesa 
i Marka Aureliusza. Projektuje perfekcjonistyczny, a wi~c elitarny model 
moralnosci. Bliiszy inspiracjom religijnym i myslenia 0 sobie nie tylko 
w kategoriach dobra, ale i swi~tosci, nie tylko w wymiarze doskonalenia, 
ale i zbawienia. 

Tak wi~ analiza poj~ia godnosci, ktor'l sledzimy w ksi'lZce Magdaleny 
Srody, wprowadza nas nie tylko w roine jej uzasadnienia, odmienne racje 
antropologiczne, ale rowniei w podstawowy spor, nigdy w Polsce nie 
rozwijany, nie przemyslany, mi~dzy liberalnym skrzydlem etyki a radykal
nym i indywidualistycznym podejsciem do problemow moralnosci. 

Pawei Spiewak 

PAWEL SPIEWAK, ur. 1951, historyk idei, publicysta, wspolpracownik 
"Res Publiki" i "Przegllldu Politycznego". Wydal Gramsci (1977), Ideo
logie i obywatele (1991). 
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SUMIENIE I ODWAGA 


• Eva Fogelman, Conscience and courage. Rescuers of Jews during 
the Holocaust, Doubleday, New York 1994 

Sumienie nie jest w USA cz~sto uzywanym slowem, ani w mowie, ani 
w pism.ie. Pojawilo si~ jednak w tytule wydanej niedawno ksiftZki Evy 
Fogelman, poswi~conej ludziom udzielajftcym pomocy Zydom w czasie 
Holocaustu. Po otwarciu rok temu w Waszyngtonie Muzeum Holocaustu, 
ktore przyj~to z ogrornnym zainteresowaniem, oraz w aurze wielkiego 
sukcesu Listy Schindlera Stevena Spielberga - praca Fogelman ukazala si\! 
w korzystnym momencie. Nie jest to jednak wynik jaki:e cz\!stego 
koniunkturalizmu wydawniczego, ksi4i;ka ta bowiem stanowi rezultat 
kilkunastoletnich badan autorki, majftcych wypelnic luk\! w zakresie 
bardziej usystematyzowanej wiedzy na temat cech osobowosciowych ludzi 
ratujftcych Zydow w czasie II wojny swiatowej. 

Jako corka Zyda spod Wilna, ktoremu udalo si\! przezyc dzi~ki pomocy 
mieszkanc6w tych ziem, Eva Fogelman, psychoterapeuta i psycholog 
spoleczny z Nowego Jorku, postanowila znaleic odpowiedz na pytanie, 
jakie cechy wyroi:nialy ludzi niosftcych Zydom pomoc. Ona i jej zespol 
przeprowadzili szczegolowe wywiady z ponad 300 osobami w Ameryce, 
Izraelu i rOZnych krajach Europy. A trzeba tu dodac, iz przez wiele lat po 
wojnie terminem "survivor" okreSlalo si\! jedynie osob\!, ktora przezyla 
oboz koncentracyjny lub getto. Zydzi walcZ4CY bftdz ukrywani nie byli 
brani pod uwag\! i Fogelman jako jedna z pierwszych postanowila 
poswi~cic swe badania im oraz ludziom, ktorzy ich ratowali. Informacje 
dostarczone przez tych, ktorzy ratowali Zydow, skonfrontowano z relac
jam.i uratowanych, a w przypadku gdy bylo to niemozliwe - z dokumen
tami archiwalnymi. Zebranie materialow okazalo si\! zadaniem nielatwym 
glownie dlatego, Ze dla osob ratujftcych Zydow mowienie 0 tym tragicznym 
okresie (a wi\!kszosc badanych przez autork\! czynila to publicznie po raz 
pierwszy) przywolywalo nader bolesne wspomnienia. Wielu uratowanych, 
co taki:e warto tu podkreSlic, nie bylo sklonnych wspolpracowac, wfttpili 
bowiem w bezinteresownosc ratujftcych i przez uznanie faktu , iz pomocy 
udzielili im stosunkowo nieliczni nie-Zydzi, nie chcieli we wlasnym 
mniemaniu pornniejszac wagi szacunkowych ustalen, ze posrod powszech
nej oboj~tnosci zgin\!lo 6 m.ilionow Zydow, dwie trzecie calej populacji 
i;ydowskiej w Europie Wschodniej. 

Ksiftzka Fogelman jest dla nas, Polakow, szczegolnie interesujftca, 
stanowi bowiem rzeczowy, autorytatywny, a przede wszystkim mog4cy 
dotrzec do szerokiego grona angloj\!zycznych czytelnikow glos potwier
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dzaj~cy fakt, ze wielu Polak6w ratowalo Zyd6w z narazeniem wlasnego 
i:ycia. Obok Dunczyk6w, sposr6d 11 tysi~y odznaczonych przez Yad 
Vashem "sprawiedliwych sposr6d narod6w swiata" najwi~ksz~ liczb~ 
stanowi~ Polacy. Powojenne, mniej powszechnie znane losy Polak6w 
ratuj~cych Zyd6w stanowi~ jednak dow6d istnienia nastroj6w antysemic
kich w klimacie, w kt6rym ten antysemityzm najtrudniej jest chyba 
zrozumiee. Fogelman cytuje tego przyklady, od anonimowych pogr6:iek do 
zamach6w na i:ycie "zydofil6w". W tej sytuacji nie tylko Zydzi, lecz 
i pewna liczba ratuj~cych ich Polak6w emigrowala z kraju . W~tpliw~ 
pociech~ jest fakt, :ie zdarzalo si~ to taki:e w krajach Europy Zachodniej. 
Z kronikarsk~ uczciwoSci~ F ogelman stwierdza, iz nie-Zydzi, emigruj~cy 
na tej fali do Izraela, nagminnie spotykali si~ z ostracyzmem i zlym 
traktowaniem, kt6re ust~pily dopiero w polowie lat osiemdziesi~tych. 

Sposr6d wielu relacji 0 ratowaniu autorka wybrala trzy, kt6rym 
poswi~cila najwi~j miejsca. Pierwsza i druga dotyczy okupacyjnych 
zmagan Polak6w - mlodej dziewczyny z okolic Przemysla, Stefanii 
Podgorskiej, kt6ra przez lata przechowywala trzynastu Zyd6w, oraz 
Aleksandra Roslana, kt6ry po zaj~u swej rodzinnej Bialostocczyzny przez 
Rosjan schronil si~ z rodzin~ w Warszawie i tam ukrywal trzech 
i:ydowskich chlopc6w. Trzecia to dramatyczne losy holenderskiej kobiety, 
nalez~cej do antyhitlerowskiej organizacji konspiracyjnej. Kr6tszych relacji 
jest w ksi~:ice wiele i wszystkie ukazuj~ niezwykly hart ducha kobiet, 
m~zczyzn, dzieci dokonuj~cych czyn6w, ktorym wychowani juz w innej 
dobie sluchacze prelekcji Evy Fogelman c~sto nie dowierzaj~. 

Historia Aleksandra Roslana warta jest przytoczenia jako hold dla 
niezwyldych wysilk6w szarych ludzi pragn~cych :lye w zgodzie z wlasnym 
sumieniem. Zdecydowana wola pomocy Zydom zrodzila si~ u Aleksandra 
Roslana jako reakcja na to, co zobaczyl w getcie warszawskim, dok~ 
przemycil go brat, dzialacz konspiracji. Wrazenie, jakie wywarl na nim 
widok stosu dzieci~ych trupow, przes~dzilo 0 decyzji pomocy dzieciom. 
Mimo iz chcial zaopiekowa6 si~ dziewczynk~, zgodzil si~ przechowac 
trzynastoletniego chlopca, lakuba, kt6rego wygllj,d , jak na ironi~, nie 
pozostawial zadnych w~tpliwosci co do jego i:ydowskiego pochodzenia. 
I choe w pierwszym ~zie nalezalo si¥ obawiac Niemc6w, nigdy nie bylo 
~ewnosci, czy nie doniesie ktos z s~siad6w lub osob postronnych. 
Swiadomy zagrozenia dla rodziny (mial zon~ i dwoje dzieci, lurka 
i Marysi~) Aleksander zdecydowal, :ie jest w stanie temu podolac. lednak 
po kilkukrotnych najsciach Gestapo, w czasie kt6rych iydowski chlopiec 
ukrywal si~ za stosami naczyn w spizarni, Aleksander postanowil zrnienic 
mieszkanie i przetransportowal lakuba ukrytego w kanapie do domu na 
przedmieSciach. Wi~zalo si~ to ze macznym spad kiem dochod6w, Aleksan
dec bowiem trudnil si~ handlem na czarnym rynku i oddalenie od miasta 
pozbawialo go pola II).anewru. Smykalka do interesow podsun~la mu 
natychmiast inne rozwi~zanie - cala rodzina zaj~la si~ produkcj~ slodyczy, 
kt6rych sprzedaz, jako rzadkiego rarytasu, przyniosla nadspodziewane 
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zyski. Wtedy to ktos z podziemia zjawil si~ z prosb'l, aby Aleksander wzi'll 
na przechowanie brata Jakuba, Szoloma. Mimo powainych zastrze:iell 
rony, ktor'l wyczerpaly jui dotychczasowe zmagania, Aleksander przyj'll 
chlopca, wychodz'lc z zaloienia, :ie ryzyko si~ specjalnie nie zwiC(ksza, 
skoro za pomoc jednemu grozi ta sarna kara smierci. Stan zdrowia 
dziewiC(cioletniego Szoloma byljednak oplakany, gdyi: chlopiec przez kilka 
miesi~cy ukrywal siC( w ci'lgu dnia na dachu w pozycji lei'lcej. Po dwoch 
miesi'lcach u Roslanow zachorowal na szkarlatynC( i, co wi~cej, zarazil 
Jurka. Do szpitala oczywiscie mogl pojechac tylko Jurek; chlopiec, 
wyrainie zainspirowany przykladem rodzic6w, mimo gor'lczki robil notat
ki na temat leczenia, a polowC( aplikowanych lekarstw chowal dla Szoloma 
i przekazywal je matce w czasie wizyt. Mimo tego heroicznego wysilku 
Szolom umarl. Pogrzebanie zmarlego, kt6ry przeciei oficjalnie nie istnial, 
stanowilo kolejny akt odwagi i przedsiC(biorczosci. 

ZalobC( po tej stracie przerwalo nast~pne nieszcz~scie - teraz Jakub 
zap ad I na zapalenie ucha, a zaka:ienie grozilo przerzuceniem siC( na mozg. 
DziC(ki kontaktom z ruchem oporu Aleksandrowi udalo si~ znalezc 
zaufanego lekarza, lecz okazalo si~, :ie nieodzowna jest operacja, co 
wi'lzalo siC( z koniecznosci'l przeplacenia pielC(gniarek. W grC( wchodzila 
niebagatelna suma 10000 zlotych. Wtedy Roslan zdobyl si~ na desperacki 
czyn: sprzedal swoje mieszkanie wraz z meblami i za to, co pozostalo, kupil 
jeden pokoj w centrum Warszawy. Przeprowadzona w klinice operacja 
Iakuba udala siC( i po kilku dniach chlopiec byl jui w domu. Sytuacja 
materialna Aleksandra byla jednak poialowania godna i jedyny ratunek 
mogly przynieSe kontakty handlowe. Dose szybko Aleksander dorobil si~ 
na tyle, i:e byl w stanie kupic nawet dwa mieszkania - w jednym z nich 
ulokowal rodzinC(. Wtedy to wuj chlopc6w poprosil go 0 przechowanie 
najmlodszego z braci - Dawida. Dysponuj'lc w tym momencie wiC(kszymi 
srodkami materialnymi, Roslanowie zgodzili siC( wzi'lC do siebie siedmiolet
niego chlopca, ale wzglC(dny spokoj nie trwal dlugo. Za handel niemieckimi 
towarami wojskowymi na czamym rynku Aleksander dostal si~ do 
wi~zienia. Traktowano go wprawdzie dose znosnie, ale jego wsp0lnicy byli 
torturowani i on sam iyl w strachu, ie na torturach moie powiedziee cos, 
co zgubi cal'l rodzinC(. Szcz~sliwie jednak ionie udalo si~ przekupic kogos, 
kto wykradl wiC(zienne dokumenty Aleksandra i zwolnienie bylo juz tylko 
kwesti'l kilku nastC(pnych lapowek. 

Gdy po kilku tygodniach Aleksander znalazl siC( na wolnosci, ze 
zdziwieniem zauwaiyl na ulicy motocykl udekorowany nie swastyk'l, 
a polsk'l flag'l. W tym samym momencie potC(iny wybuch wyrwal jedno 
z okien. Byl to pocz'ltek Powstania Warszawskiego. W czasie dwumiesiC(cz
nego piekla, ktore starali siC( przezye w piwnicach domow jak najblii:ej 
pozycji niemieckich (te okolice byly stosunkowo mniej naraione), zdarzyla 
siC( najwiC(ksza tragedia w iyciu Roslanow - ich pi~tnastoletni syn, Jurek, 
zgin'll od zabl'lkanej kuli. Po upadku Powstania Roslanowie z Marysi'l 
i iydowskimi chlopcami wyszli ze zgliszcz, aby tulae siC( od wsi do wsi. 
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Fizjonornia Iakuba w dalszym ci~gu narazala rodzin~ na smiertelne 
ryzyko. Aleksander dla dobra pozostalych postanowil rozdzielic si~ z zon~ 
i wzi~1 na siebie opiek~ nad Iakubern. W czasie tulaczki zostal pos~zony, 
ze jest Zydern, ale lekarz, do ktorego si~ udal w towarzystwie osoby 
podejrzewaj~cej, stwierdzil bezpodstawnosc pos~dzenia. Na koniec wojny 
nie trzeba juz bylo dlugo czekac - Iakub i Dawid przeZyli. Zapytany po 
tylu latach, czy dokonalby takiego samego wyboru, Aleksander odpowiada 
twierdz¥o. Przez caly czas wojny staral si~ nie zawiesc nieznanej zydows
kiej rodziny, ktorej dal slowo, ze mog~ mu zaufac. 

Ksi~zka Evy Fogelman rna dac odpowiedz na pytanie, dlaczego ludzie 
decydowali si~ na takie czyny. Po pierwsze, zdaniem autorki, rnusialy 
zaistniec sprzyjaj~ce warunki. Ratuj~cy z reguly uznawal, ze jest realna 
szansa, aby przedsi~wzi~cie si~ powiodlo. Istotnym czynnikiem okazuje si~ 
rnotywacja. Fogelman wyromia pi~c glownych typow, z ktorych pierwsz~ 
jest rnotywacja natury moralnej. Moma j~ nast~pnie rozbic na trzy 
podgrupy - pobudki ideologiczne, religijne i emocjonaine. Do tej ostatniej 
podgrupy, najrnniejszej, nalei:~ ludzie ratuj~cy nie tyle w oparciu 0 poj~ia 
dobra i zla, lecz w wyniku wspolczucia czy litosci. Tn Fogelman sklonna 
jest umieScic Roslana, ludzie ci bowiern najcz~sciej ratowali dzieci. Zwraca 
ona uwag~ na mniej podkreSlany fakt, iz wraz z upadkiem Hitlera nagle 
rozstanie, cz~to calkowite zerwanie kontaktow z ludZmi, z ktorymi 
ratuj~cy byli tak niezwykle zwi~ani, koniecznosc oddania dzieci, koch a
nych juz jak wlasne, stanowily niezwykle bolesne przeZycie. PodZwigni~e 
si~ z szoku zaj~lo ratuj~cyrn wiele lat i niejednokrotnie nigdy nie bylo 
calkowite. Przy okazji zaangazowania z pobudek religijnych autorka 
omawia wklad duchowienstwa katolickiego w spraw~ obrony Zydow. 
Wspornina biernosc kleru niernieckiego, ale takZe opozycj~ koscielnych 
wladz we Francji, Belgii, Holandii oraz we Wloszech. Pisze rni¢zy innymi 
o tym, i:e 189 polskich klasztorow zenskich udzielilo schronienia ponad 
tysi~c pi~uset dzieciorn Zydowskim, glownie w Warszawie i okolicy. 

Nast~pn~, drug~ co do liczebnosci grup~ stanowi~ ratuj~cy powodowa
ni sympatiami proZydowskimi, zwykle wobec konkretnych jednostek czy 
rodzin, z ktorymi byli zaprzyjarnieni. W tej grupie sytuuje si~ wspomniana 
juz Polka Stefania Podgorska-Burzminska, ktorej swiadectwo uzyskalo 
pewien rozglos przy okazji otwarcia Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, 
a takZe znacznie slawniejszy Oskar Schindler, zaprzyjarniony ze Sternem. 
Niektorzy nalez~cy do tej grupy ratuj~cy mieli w sobie krew Zydowsk~, jak 
na przyklad szwedzki dyplornata Raoul Wallenberg, ktory, tllZ po wojnie 
oskarzony przez Rosjan 0 szpiegostwo, zostal aresztowany i przepadl bez 
wieSci. Caly szereg ludzi z mieszanych malzenstw darzylo Zydow sympati~ 
i decydowalo si~ pornagac im z solidarnosci grupowej. 

Inni pornagali, poniewaz nalei:eli do grupy "zaangazowanych profes
jonalistow": dyplomatow, lekarzy, piel~gniarek, pracownikow socjalnych 
itp. Wynikalo to z ich powolania. I tutaj znajdujerny Polakow -lekarzy, 
piel~gniarki. Ze wzgl¢u na to, ze ich udzial w ratowaniu Zydow mial 
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charakter mniej emocjonalny, po wOJrue stan psychiczny tych ludzi nie 
ulegl zachwianiu - w daIszym ci'l,gu mieli okazjy do niesienia pomocy. 
Sytuacja dyplomat6w natomiast wygl'l,dala zgola inaczej. Masowo wyda
j'l,C, mimo zakazu, wizy Zydom, stawali przed specyficznym dylematem: 
dzialaj'l,c wbrew przepisom czy wrycz przeciwstawiaj'l,c siy poleceniom 
przelozonych nie tylko narazaIi siy na powame kary dyscyplinarne, lecz 
takze s'l,dowe, bowiem ich prywatne decyzje niejednokrotnie nabieraty 
charakteru politycznego. Status dyplomatyczny chronil ich przed doramy
mi konsekwencjami, po wojnie jednak stali siy obiektem ostrego napiytno
wania ze strony wladz panstw, kt6re reprezentowali. Ich rehabilitacja 
nast'l,pila dopiero po latach, jak w przypadku japonskiego konsula Sempo 
Sugihary z plac6wki w Kownie, czy jak w przypadku portugaIskiego 
konsula generaInego w Bordeaux Aristidesa de Sousa Mendes -posmiertnie. 

Czwart'l, grup~ stanowi'l, ludzie nalez'l,cy do organizacji konspiracyj
nych, z chrzescijanskimi wl'l,cznie. Pomoc przesladowanym Zydom byla 
jedn'l, z fonn oporu. Fogelman przytacza glosny przyklad dwumiesiycznej 
akcji Dunczyk6w, kt6rzy, ostrzeZeni przez wYZszego urzydnika niemiec
kiego, na lodziach rybackich, nieomal pod okiem patroluj'l,cych morze 
hitlerowc6w, wywieZli do Szwecji prawie wszystkich dunskich Zyd6w. 
W rozdziale tym jest tarn mowa 0 dzialalnoSci "Zegoty", zajmuj'l,cego si~ 
pomoc'l, Zydom oddzialu AK, dziyki kt6remu uratowano ich tysi'l,ce. 

Pi'l,t'l, kategori'l, S'l, ratuj'l,ce dzieci. Ich pocz'l,tkowa motywacja wywodzi
la siy st'l,d, iz chciaty bye posluszne rodzicom nios'l,cym pomoc. Ratuj'l,ce 
dzieci musiaty przezwyciyzyc wlasne problemy psychologiczne, przede 
wszystkim zwi'l,zane z koniecznoSci'l, utrzymania tajemnicy nawet wobec 
najbliZszych przyjaci6t. Tutaj r6wniez pojawiaj'l, si~ polskie imiona: 
Bronislaw, Janusz, Danuta, Antosia. Obarczone ogromn'l, odpowiedzial
nosci'l, dzieci wywi'l,zywaly siy ze swych zadan z niezwykl'l, dojrzaloSci'l,. Po 
wojnie jednak miaty problemy adaptacyjne, cZysto dlatego, iz rodziny 
- staraj'l,ce si~ odeprzeC zarzut karygodnego narazania dzieci - pomijaty 
milczeniem ich bohatersk'l, pomoc. 

W poszukiwaniu odpowiedzi, dlaczego ludzie zdobywali siy na heroicz
ny akt pomocy Zydom, Eva Fogelman siyga do badan nad aItruizmem 
oraz ksztaltowaniem siy sumienia czy - jak kto woli - poczucia moraInego. 
Stara si~, jak pisze, rehabilitowac pojycie aitruizmu, kt6ry identyfikowany 
jest cZysto ze slabosci'l,. Psychoanaliza uznaje bowiem akt ratowania za 
rodzaj narcyzmu b'l,di przypisuje mu podswiadomy zwi'l,zek z potrzeb'l, 
wladzy czy zdobycia uznania. Fogelman nie przyjmuje tych zalozen i cytuje 
socjologa Eli Sagan a, wedlug kt6rego surnienie bierze pocz'l,tek w okresie 
bliskiego zwi'lzku pomiydzy dzieckiem a osobami czy osob'l, zajmuj'l,C'l siy 
nim: Zdaniem tego badacza "rnilose nie jest wynikiem, lecz podstaW'l, 
sumienia". Kiedy zwi'l,Zek miydzy dzieckiem a osob'l wychowuj'l,c'l, jest 
oparty na dojrzatej milosci , dziecko wyrabia w sobie silne i wlaSciwe 
sumienie. Na nastypnym etapie dziecko stara siy odwzajemnie uczucie 
i komfort psychiczny. W fazie nastypnej ch¢ ta dotyczy przeniesienia tych 
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wartosci na ludzi spoza najblizszej rodziny. Wtedy mamy juz do czynienia 
z sumieniem w wymiarze spolecznym. 

Obserwacje Fogelman potwierdzaj,! wspomniane ustalenia: zdecydowa
na wi~kszos6 ratuj,!cych pochodzi ze zi:ytych i kochajllcych si~ rodzin, 
ktore wyrobily w mlodym pokoleniu poczucie wartosci wlasnej oraz wiary 
we wlasne sHy i niezalei:noS6 w mysleniu. Matki, ojcowie czy ktos 
z najbliZszego otoczenia ratujllcych w przeromy sposob pomagali po
trzebujllcym i badani przez F ogelman niemal zawsze powolujll siy na ich 
przyklad. Autorka stwierdza takze, ze duze znaczenie posiadal fakt 
osobistej straty kogos bliskiego. W przypadku pomocy Zydom cechll 
charakterystycznll ratujllcych jest to, ze wywodzili siy z domow, ktore 
akceptowaly "innych". A zatem prawda wylaniajllca siy z ksi,!i:ki Evy 
Fogelman wydaje si~ wrycz trywialna - warunki wychowawcze wplywajll 
na charakter czlowieka, a kierunek wyboru postypowania stanowi - jak na 
razie - tajemnicy wolnosci ludzkiej . 

Joanna Petry Mroczkowska 

JOANNA PETRY MROCZKOWSK A, dr nIologii romanskiej, krytyk literacki, 
trumaczka i eseistka. Mieszka w Waszyngtonie. 
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ZGRAZU 

pn~c PRZED DWUNAST1\, 
PI~C PO DWUNASTEJ 

• Pi~c przed dwunas~ 

12 czerwca Austriacy majll zdecydowa6, czy przyst,!pi6 do Vnii 
Europejskiej. Odnosi si~ wrazenie, Ze wagy tej decyzji uswiadamiajll sobie 
wszyscy. Rozmowy na temat stosunku do "Europy" slyszy siy wszydzie, 
nie tylko w radiu i telewizji, w toku publicznych dyskusji, taki:e w kawiar
niach, restauracjach, podczas prywatnych spotkan. Pytasz, czy trudno 
wyrobi6 sobie zdanie 0 tym, jakie Sll glowne racje i stanowiska? 
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Nie, obraz uklada siy niemal sam! Slucham najpierw moich znajomych. 
Znajomy profesor prawa wylicza trzy glowne powody, dla ktorych b¢zie 
glosowal "tak". Po pierwsze: zalezy mu na umocnieniu instytucji demo
kratycznych. A te Sll: zawsze zagrozone. Ostatnio zagrozenia widac nawet 
wyrainiej: Wlochy! PowilJ,Zania ponadpanstwowe mogll: wiyc odegrae roly 
dodatkowych gwarancji porz4dku demokratycznego. Argument drugi wyni
ka z oceny zewnytrznych aspektow sytuacji Austrii. Z Austrii blizej do Bosni 
i dlatego rozszerzenie strefy bezpieczenstwa jest tu moZe bardziej poz4dane 
niz gdzie indziej. Argument trzeci: instytucje ponadpanstwowe uniemoZliwill: 
odchodzenie od jui przyj~tych rozwill:zafl w dziedzinie polityki socjaInej. 

Znajomy profesor fIlozofii tez b¢zie glosowal za przystll:pieniem do 
Unii Europejskiej. Jego zdaniem tylko zjednoczona Europa b¢zie w stanie 
rozwill:zac problemy, ktore dotykajll: calego kontynentu. Nalezy do nich 
rozziew miydzy moZliwosciami gospodarczymi P6lnocy a Poludnia globu 
i zwill:zany z nim naplyw imigrantow z krajow Trzeciego Swiata. Znajomy 
mlody architekt: "B~d~ glosowal »za«. Zawsze czulem si~ Europejczykiem, 
przeraza mnie postawa niektorych moich przyjaciol, kt6rzy sll: wobec 
Buropy nastawieni bardzo negatywnie, glownie dlatego, Ze jej nie znajll:, Ze 
nie znajll: j~zykow obcych, Ze nie podrozujll:, choc majll: po temu wszelkie 
moZliwosci. A poza tym widz~ sytuacj~ firm budowlanych: wiykszosc 
duzych inwestycji wstrzymuje si~ do 12 czerwca. To znaczy, ze przynaj
mniej cz~sc kapitalow inwestycyjnych odplynie stll:d, gdy powiemy »nie«." 

Znajomy prawnik: "B¢~ glosowal raczej »nie«. W mojej praktyee 
prawniczej mam do czynienia z ciemnll: stronll: integracji europejskiej. 
Widz~, ile nonsensow pojawia si~ na przyklad w gospodarce tylko dlatego, 
ze eentralnie przyj~te ustalenia czynill: jll: czyms oplacalnym. Slyszal pan 
moze, Ze kartofle, z ktorych w Niemczech produkuje si~ frytki, wozi si~ 
najpierw do Wloch, Zeby je wymyc, i potem wracajll: one do Niemiec dla 
dalszej obrobki. A w Austrii zostajll: tylko spaliny. Poza tym troch~ racji 
przyznaj~ mojej matee, kt6ra powtarza: jeden anszlus wystarczy. Zjed
noczenie z EuroPll: to przeciez w praktyee zjednoczenie z Niemcami. 
I wreszcie nie tylko jako prawnik chc~ powiedzie6, ze dla rnnie, podobnie 
jak dla wielu Austriakow, to panstwo, z jego ufundowanll: w Traktacie 
Panstwowym z 1955 roku neutralnoscill:, rna takze pewien walor emoc
jonalny, czy moze sentymentalny. Gdy mysl~ 0 sobie »Austriak«, to 
kojarz~ sens tego slowa z tym wlasnie panstwem. Po przystll:pieniu do Unii 
na dobrll: spraw~ przestanie one istniec, pozegnamy si~ przeciez z naszll: 
»wieczystll: neutralnoscill:«." Inny znajomy profesor fIlozofii tez b~dzie 
glosowal "nie". Uwaza, ze Austria przez lata b¢zie wplacac do kasy Unii 
duzo wi~j, niz z niej otrzyma. "Te kilkadziesill:t miliardow szylingow 
rocznie - to nie drobnostka! N alezalo dll:zyc do wynegocjowania lepszych 
warunkow, nie ust~powac. Nie jesteSmy gorsi od Szwajcarowl" 

Gdy mowa 0 prognozach, nie tylko wsrod moich znajomych, pojawia 
si~ slowko Jain, powstale ze zlozenia Ja i Nei,n, czyli austriackie "za, 
a nawet przeciw". Przewiduje si~ bowiem na ogol, ze tylko bardzo 
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niewielka wi~kszosc b~zie giosowac "za". Uzasadnienie rna c~sto "in
trospekcyjny" charakter. Mowi si~ : widz~ po sobie, przemawiaj4 mi do 
przekonani a raczej argumenty zwolennikow Unii, ale przeciez widz~, :ie 
i po drugiej stronie jest sporo racji, gdy wypowiada si~ na przykiad obawy 
przed groz4C4 Europie unifonnizacj4' 

Inaczej wygl4daj4 proporcje wsrod moich studentow: wyrainie przewa
zaj4 zwolennicy przyi4czenia si~ Austrii do Unii Europejskiej: mniej wi~cej 
2/3 zapowiada, :ie b~zie giosowac "tak". Szczegolnie zdecydowane "tak" 
wypowiada najstarsza studentka, pani po sZeSooziesi4tce, ktora przywoiuje 
jedn4 tylko racj~: "wiem z doswiadczenia, czym jest wojna, przeZyiam II 
wojn~ Swiatow4, z opowiadan rodzic6w znany mi jest entuzjazm, z jakim 
mlodzi Iudzie witali pocz4tekI wojny swiatowej, te hasla: »Serbien muss 
sterbien« itp., i mysI~, :ie przynajmniej pod koniec XX wieku mamy szans~ 
zrobic cos, co choc troch~ b~zie przeciwwag4 dla glownej tendencji tego 
okropnego stulecia. Trzeba t~ szans~ wykorzystac." Inni popieraj4 program 
integracji europejskiej, powoiuj 4C si~ przede wszystkim na wzgl~dy ekono
miczne. Najbardziej zdecydowanym przeciwnikiem integracji jest natomiast 
mioda osoba, ktora przytacza tez jeden tylko argument: to, jak (:lIe!) traktuje 
si~ zwier~ta w krajach Unii, w jakich warunkach S4 one transportowane. 

Rozmowy te, i tysi4ce podobnych, tOCZ4 si~ na szerszym tIe powstaiym 
w wyniku dzialania zorganizowanych sil politycznych. W Grazu na dwa 
dni przed referendum wyst~puje na przykiad leader Partii WolnoSciowej, 
Jorg Haider, wsrod politykow austriackich giowny przeciwnik przy
st4pienia Austrii do Unii Europejskiej . Tutejsze forum (Haupt platz) nie jest 
wielkie - mniej wi~ej Maly Rynek w Krakowie, tyle, :ie musz4 si~ na nim 
pomiescic stragany, przystanki tramwajowe kilku linii i imponuj4ca 
fontanna dzieI4ca plac na pol. Uczestnicy wiecu wypelniaj4 tylko po!ow~ 
tego forum pomi~zy ratuszem i fontann4' Gdy zjawia si~ mowca, 
wybucha wrzawa: przeciwnicy Partii Wolnosciowej gwizdami staraj4 si~ 
udaremnic wiec. W koncu wygrywaj4 pot~zne giosniki. Mowca powtarza 
hasla znane z plakat6w: Nie! "Nie" dla ograniczen demokracji bezposred
niej! "Nie" dla przest~pczosci bez granic! "Nie" dla groz4cego podniesienia 
podatkowl "Nie" dla 15 miliardow szylingow na niejasne wydatki! "Nie" 
dla likwidacji szylinga! "Nie" dla Austrii bez chiopow! "Nie" dla dodatko
wych 70 tysi~cy bezrobotnych! "Nie" dla praw wyborczych dla cudzoziem
c6w! "Nie" tzn. "tak" dla nowych negocjacji z komisj4 brukselsk4. 

Ogolnonarodowym forum jest telewizja. W srod ~, 8 czerwca, nadaje 
ona ostatni, pi4ty program z cyklu zatytulowanego oczywiscie " Europa/a
rum". W trakcie dyskusji nieraz wypomina si~ Haiderowi gwaitowny zwrot 
jego politycznej orientacji: jeszcze w roku 1992 wzywal do moZliwie 
szybkiej i scisiej integracji z Europ4. Najpierw jednak przedstawiciele 
glownych sil politycznych jeszcze raz przedstawiaj4 swoje stanowiska. 
Stanowiska te S4 znane: partie rz4d z4ce S4 za przyst4pieniem do Unii, 
partia Haidera i partia "zielonych" - przeciw. Tak wi~c kanc1erz Vranitz
ky, reprezentuj4cy socjaldemokratow, zapewnia, ze przyst4pienie do Unii 
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Europejskiej nie zmmeJszy zasadniczo zakresu kompetencji wladz po
szczeg61nych poziom6w. Zwi~ksz,! si~ natomiast moiliwooci udzialu Aus
trii w procesie podejmowania decyzji 0 znaczeniu og61noeuropejskim. 
Wicekanclerz Busek, reprezentuj'!cy konserwatywn,! Parti~ Ludow,!, kt6ra 
z parti'! socjaldemokratyczn,! wsp6ltworzy wielk,! koalicj~, pr6buje roz
wiac obawy przed utrat'! narodowej tozsamosci. M6wi: Unia Europejska 
nie pojawila si~ nagle; jest rezultatem procesu, ktory trwa juz kilkadziesi,!t 
lat. A przeciez mozna empirycznie stwierdzie, ze zaden z narodow 
uczestnicz'!cych w tyro procesie nie postradat swej identycznosci - Francuzi 
s,! F rancuzami, Niemcy - Niemcami, nawet Luksemburczycy - Luksem
burczykarni. Wypowiadaj'l,c,! si~ w irnieniu Forum Liberalnego pani,! 
Heide Schmidt redaktor pyta 0 zasadnose obaw przed rZ,!dami "biuro
kracji brukselskiej" . W odpowiedzi pojawia si~ najpierw deklaracja ogolna: 
integracja eu ropejskajest realizacj,! pewnych idei i wartosci, ktore S'l, cenne, 
tzn. wyroagaj'l, tez ofiar i nakladow. Nie da si~ przeciez stworzye zadnego 
porz'l,dku politycznego bez odpowiedniego instrumentarium. A 0 tyro, ze 
opowidci 0 rozbuchanej biurokracji brukselsldej S,! co najrnniej przesadzo
ne, swiadczyc rna por6wnanie: biurokracja ta jest 0 polow~ rnniej liczna od 
biurokracji miasta Wiednia. Przewodnicz'!cy Partii Wolnosciowej jeszcze 
raz przestrzega przed superpanstwem europejskim rz'!dzonym centralnie 
z Brukseli. Pyta, czego wlasciwie chcemy: jednego panstwa europejskiego 
zaprojektowanego w Maastricht i rZ,!dzonego autorytarnie przez niedemo
kratyczne instytucje z Brukseli czy demokratycznego i niepodlegtego 
panstwa austriackiego. Pani Madeleine Petrowic, przedstawicielka "zielo
nych", przestrzega przed konsekwencjami ci,!gle pan uj,!cej w kierow
niczych grerniach Unii Europejskiej koncepcji wzrostu gospodarczego, 
czyli przed narastaj,!cyro kryzysem ekologicznym i przed socjaln,! mar
ginalizacj'l, coraz szerszych grup ludnosci panstw europejskich. 

• Pi~c po dwunastej 

Wlasciwie pi~ po pi'!tej . Pierwsze informacje 0 wynikach referendum 
pojawily si~ w kilka minut po jego zakonczeniu. Wyniki okazaly si~ 
zaskakuj'l,ce: przy wysokiej frekwencji prawie 2/3 Austriakow opowiedzialo 
si~ za peln,! integracj'l, zUni'! Europejsk,! . Rezultat taki nie pojawil si~ 
dot,!d w zadnym z kraj6w Unii; Austriacy, wbrew wielu prognozom, 
okazali si~ narodem najbardziej "proeuropejskim". Pierwsze reakcje s,! 
mieszanin,! radosci, ulgi i zaskoczenia. Podczas konferencji prasowej nawet 
bardzo zrownowazony kanclerz Vranitzky nie kryje swego zadowolenia. 
Podobnie zachowuje si~ jego koalicyjny partner Edward Busek. t. 

Pierwsze chlodniejsze analizy m6wi,! 0 ewentualnym wplywie ~nik6w 
referendum austriackiego na pogl,!dy i post1lwy Finow, Szwedow i Nor
wegow, ktorzy w tyro roku stan,! przed podobnymi decyzjami. Mowi si~ tez 
o skutkach wewn~trznych referendum. Dose powszechnie przewiduje si~ 
umocnienie w jesiennych wyborach obecnej koaJicji. 
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Nast,.:pnego dnia gazety podaj,! szczegolowe wyniki. Krajem zwi,!z
kowym, ktory najwyrainiej opowiedzial si,.: za "EuroP'!" , byl Burgenland 
(74,6% glosow "za"), najmniej zwolentlikow integracji bylo w Tyrolu 
(56,5% glosow "za"). Latwo to wytlumaczyc: Burgenland wyniesie naj
wi~cej korzysci z programow pomocy dla region6w gospodarczo slabszych, 
Tyrol natomiast ucierpi wskutek wzrostu tranzytowego transportu. Trud
niej natomiast wytlumaczyc inny fen omen: ot6i: najwi,.:cej glos6w "za" 
byto wsrod najstarszych Austriak6w, najmniej - wsrod najmlodszych. 
Eksperci troch,.: gubi'! si~ w domyslach, dlaczego tak si~ stalo. 

Ostatni,! rozmow~ na ternat pol,!czenia Austrii z "Europ'!" prze
prowadzilem w Waldviertel - krainie las6w, zamk6w i legend, gd zie sprawy 
zawodowe kazaly mi si~ zatrzymac w drodze powrotnej z Grazu do 
Krakowa. W rozmowie uczestniczylo kilka os6b, mi¢zy inn ymi potomek 
jednego z najstarszych tutejszych rod6w. "Patrz~ na to wszystko z perspek
tywy, kto£<! mi wyznacza moj wiek - mam jui: 80 lat - i historia mojej 
rodziny" - mowit, jakby jego postac na tie gotyckiego okna dopuszczala co 
do tego chocby cien w'!tpliwosci. "Otoi: pr6by politycznej unifikacji 
Europy nie S,! czyms nowym. Jdli nawet pominiemy te dawniejsze: Rzym, 
imperium Karola Wielkiego, to i tak doliczymy si~ kilku. Pr6b~ tak'! 
podj'!l i Napoleon, i Hitler, i komunizm. Mamy wi~c pewne doswiadczenie. 
I mowi ana: im usilniej narzuca si~ jednosc polityczn'! w Europie, tym 
szybciej dochodzi do kryzysu, kt6rego negatywne skutki przychodzi potem 
dlugo usuwac. Tak b~dzie, niestety, i tym razem. Europejska roi:norodnosc 
po prostu nie dopuszcza nadmiemej jednosci. Takie jest moje zdanie. Ale 
ciekaw jestem tei: panskiego." Zanim zaspokoilem t~ ciekawosc, wskaza
lem perspektyw,.:, kt6rej przydaj,.: najwi,.:ksz,! wag,.:: dwa miesi,!ce temu, tui: 
przed wyjazdem do Grazu, w drodze na spotkanie filozof6w w Szklarskiej 
Por,.:bie przejechalem przez kilka miast Dolnego Sl,!ska. Ten region Europy 
mial w swoich dziejach okresy swietnosci , kt6rej slady S,! widoczne do dzi s. 
S,! to jednak tylko slady. Gdy chodzilem po ulicach Grazu, na kilku domach 
znalazlem tablice: "Ten dom zostal uszkodzony podczas wojny." Na 
Dolnym Sl,!sku cale miasta nalei:aloby opatrzyc takimi tablicami, wspaniale 
sredniowieczne miasta, po kt6rych pozostalo kilka dom6w i wypalona 
katedra. I dlatego szczeg6lnie wai:ny wydal mi si,.: argument, kt6ry 
uslyszalem podczas dyskusji w radiu austriackim: niezalei:nie od tego, jak 
liczne i ciemne S,! pewne strony integracji europejskiej, jedno jest pewne 
- wojna pomi,.:dzy partnerami Unii jest jui: dzis nie do pomyslenia. 
I dlatego wlasnie, gdyb ym byl Austriakiem, glosowalbym "tak". 

Potem rozmawialismy 0 muzyce: byla wsr6d nas znakomita pianistka. 

Czes/aw POYfhski 

CZESLAW POR~BSKJ, ur. 1945, dr hab., wykladowca mozol1i Akademii Ekono
micznej w Krakowie. Wyda! m.in. Umowa spoleczna w swielle leorii decyzji (198 6), 
Na przyklad Szwajcarzy... (1994). 
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CZYTAJ1\C 
MIESI~CZNlKI 

ZMIERZCH ELIT? 


Oddaj,!c wlad~ w ryce lewicy, spoleczenstwo polskie dowiodlo co 
najmniej jednej rzeczy: wzrostu nastrojow egalitarnych, niezgody na 
rosn,!ce zroi:nicowanie materialne obywateli. Czy to oznacza, Ze w Polsce 
nie rna juz miejsca dla elit? Gdy niech~i do cudzego bogactwa zaczyna 
towarzyszye niechye do cudzego myslenia, a w kazdym razie zw'!tpienie 
w tego myslenia potrzeby i poiytek, warto zadae sobie pytanie 0 rol~ 
intelektualistow na obecnym etapie naszej historii. Czy intelektualista to 
zawod, pC'wolanie czy moZe misja? Jaka jest jego funkcja we wspolczesnym 
spoleczenstwie i jaka - zalezna od tej funkcji - odpowiedzialnose? 

Nikt nie neguje ogromnej roli elit - intelektualnych i tworczych 
- w podtrzymywaniu narodowego ducha w czasach niewoli. Pytanie: jak 
rna siy "narodowy duch" dzisiaj i czy odpowiedzialnosci,! za jego niet~gi 
stan naleiy obci,!zae wlasnie elity? A moze raczej "ciemne i niedojrzale" 
spoleczenstwo? Wszyscy mamy nader nikle doswiadczenie zycia w wolnoSci, 
obie strony w rosn,!cym rozgoryczeniu oskarzaj,! siy wzajem 0 zmarnotra
wienie pierwszych szans demokracji - choe zaczynalo siy przeciez tak 
pi~knie... Rol~ elit w pocz'!tkach III Rzeczypospolitej analizuje na lamach 
"Krytyki" (nr 43/94) Joanna Godlewska, ktorej Prowokacyjny portret elity 
we wllftrzu stawia pod znakiem zapytania bezinteresownose wielu owczes
nych dzialan i postaw: "Artysci i tzw. intelektualisci w ogromnej wiykszosci 
calym sercem angazowali siy w najrozmaitsze przedsi~wziycia propagan
dowe i charytatywne; przyjmowano te akcje z nalezytym szacunkiem. 
W zdecydowanej mniejszosci znalazly siy wowczas szwarccharaktery, dla 
ktorych na przyklad pamiytny serial te\ewizyjny Artysci dla Rzeczypos
politej byl »cyrkiem«, gdzie »na oczach milion6w widzow artYSci ze lzami 
w oczach bredz~ jak pot~pieni« (fadeusz Nyczek). Te dzialania byly 
oczywiscie bezinteresowne - w sensie materialnym. W sferze jednak, kt6r<l 
morna by nazwae duchow~, sprawa wygl,!dala juz troch~ inaczej. Elita 
glosno dawala wyraz przekonaniu, ze jest wierzycielem obywateli III RP . 
Tak to wlasnie wprost nazywano; dlugiem wdziycznosci - zaci,!gniytym 
przez narod juz dawno i ci ,!gle powiykszanym. Wyobra:i:enia dotycz'!ce 
formy, w jakiej ten drug powinien zostae splacony, byly dose mytne, jednak 
da siy je, w ogolnych zarysach, zrekonstruowae. Elita miala odt,!d 
funkcjonowae w specjalnie stworzonym przez wdziyczne spoleczenstwo 
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kokonie. Wyobrazano sobie dose powszechnie, ze przyszlosci'l, kultury 
b¢zie hannonijna symbioza wyselekcjonowanych element6w kapitalizmu 
i socjalizmu. Mocno upraszczaj'l,c - wolnose tw6rcza i pieni'l,dze jak na 
Zachodzie, bezpieczenstwo socjalne i tradycyjny prestiz spoleczny jak na 
Wschodzie. Mial bye wolny rynek i wolny wyb6r dla odbiorc6w - kt6rzy 
zdecyduj'l, siy oczywiscie na sztuky wysok'l" wartosciow'l" trudn'l,. A takZe 
b¢~ j~ chytnie fmansowac C ... ) Generalnie elita intelektualno-artystyczna 
nie r6Znila si,.: w swoich infantylnych marzeniach od reszty narodu, do 
pouczania kt6rej czula si,.: predestynowana Czblainila si,.: zatem podobn'l, 
naiwnosci'l" ale skompromitowala 0 niebo bardziej - wlasnie z racji 
przypisywanej sobie pozycji). Nic wi,.:c dziwnego, ze stopniowa konfronta
cja.z rzeczywistosci'l" jaka niebawem si,.: rozpocz,.:la, zaowocowala gl,.:bo
kim szokiem socjologicznym i psychologicznym. 

Inteligencja i artysci poczuli si,.: mianowicie zdradzeni - na wszystkich 
polach i przez wszystkich . Rzeczywiscie zaatakowano ich najrozmaitsZ'l, 
broni'l,: retoryczn'l" polityczn'l" ekonomiczn'l, C ... ) Tym ludziom doskwieral 
nie tylko, i moze nie przede wszystkim nawet, brak pieni¢zy, niepewnose 
przyszlosci - najbardziej chyba uwieralo ich to, ze w spolecznym odbiorze 
przestali bye elit'l,." 

Czy obserwowana w Polsce erozja Autorytet6w intelektualnych jest 
wlasnie skutkiem "elitarnych" przewin: pr6moSci i pychy? Czy raczej 
smutn'l, konsekwencj'l, zalewu barbarzynstwa i cwaniactwa, wobec kt6 rych 
polskie elity okazaly si,.: zdumiewaj'l,co bezradne? Niekt6rzy twierdz'l" ze 
nie czas dzisiaj atakowae i oskadae intelektualist6w - pora raczej brae ich 
w obrony, podkreslae rol,.: i znaczenie elit, utwierdzae w poczuciu misji. 
lednak przy zalozeniu, ze jednym z gl6wnych zadan ludzi pi6ra jest 
stawianie pytan i prowokacja intelektualna - trudno wyrzec si,.: krytycz
nego myslenia, zwlaszcza jesli dotyczy wlasnego srodowiska. Wewn,.:trzny 
charakter zarzut6w, choeby bolesnych i zlosliwych, warunkuje ich wiary
godnose i przenikliwose - te zalozenia spemia najnowsza ksi'l,ika T omasza 
Lubienskiego Porachunki sumienia, ktor'l, w "Nowych KsiC!ikach" Cnr 
4/94) omawia Marcin Czerwinski. Artykul Cos jak tryptyk rekolekcyjny 
podkreSla t,.: czyse ksi'l,zki, kt6ra przynosi bilans czterech lat po upadku 
komunizmu i oceny roli elit intelektualnych, nazwanych przez Lubiens
kiego przewrotnie i z przek'l,sem "intello": "Intello utworzyli rodzaj salonu 
nobilitowanych, programowo plasuj'l,cych si,.: powyrej spoleczenstwa. Po
niewaz spoleczenstwo nie zawsze ich rozumie i nie zawsze slucha, uznali je 
za niedojrzale do demokracji, zdemoralizowane lub po prostu ciemne. 
Intello te upiory rzeczywistosci staraj'l, si,.: odregnae, mowi'l,c 0 niebez
pieczenstwie populizmu ilekroe ktos si,.: upomni 0 szans,.: jakichs upo
sledzonych. Intello nie wychylaj'l, si,.: ze swojej 10Zy w Warszawie czy 
Krakowie, aby si,.: przekonae, czym zyj'l, ludzie za rogatkami. Nie gustuj'l, 
r6wniez w klasie, kt6rej utorowali drog,.:, w nowych, polskich kapitalistach. 
Nadaj'l, sygnaly, re uwazaj'l, ich za barb arzync6w. T,.: nastrojon'l, na wysok'l, 
nut,.: moralistyczn'l, retoryk,.: uprawiaj'l, z godnym podziwu uporem, nie 
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calkiem w harmonii z wlasn~ prozn0 SCl::j,. Ich podkreSlany europeizm 
wyraza silt w rzeczywistosci bardziej wyjazdami do Paryza czy Londynu niz 
faktycznym uczestnictwem w mysli zachodniej. Intello obsadzili wiele 
agend wladzy. Poszczegolne osoby nieraz silt w swoich rolach sprawdzily, 
moze sp rawdzila silt nawet wiltkszosc, nie sprawdzila silt natomiast 
formacja, ktorej spoleczenstwo nie przyjltlo za swoj::j, CoO') 

Wyobcowanie spoleczne, na ktore cierpi::j, intello, rna stare korzenie. 
Lubienski wprawdzie powiada, Ze podejmowali oni ryzyko sprzeciwiania 
silt peerelowi i to bez widokow na korzysci (poza korZYSciami towarzyskimi 
- dodaje), ale sprzeciwiaj::j,c silt, niezwykle skwapliwie pozbywali silt dawnej 
wlasnej tozsamosci, a teraz rownie skwapliwie pomijaj::j, j::j, w swoich 
Zyciorysach. Ulatwia to wyolbrzymianie zaslug lub wr'tCz ich falszowanie. 
Ta gra w zacieranie sladow odejmuje im takZe ciltzar, czym silt zdaj::j, nie 
martwic. Intello nie powtorzyliby skargi Kundery na nieznosn::j, lekkosc 
bytu, oni wol::j, korzystac z rozkosznej jego lekkosci. Nie S::j, wobec siebie 
przyjaini. Solid am i w swoich uzurpacjach, w pouczaniu innych, sami sobie 
silt przejedli. Bezwzg1~na rywalizacja popycha do uzywania sposobow 
calkiem nieeleganckich. To wsrod nich najwi'tCej silt rozprawia 0 oszolo
mach, a rewelacje Zyciorysowe coraz to pojawiaj::j, silt jak asy wyci::j,gniltte 
z rltkawa CoO') 

Jestem pewien - reasumuje Czerwinski - ze intencj::j, Lubienskiego nie 
bylo postulowanie tak czy inaczej zakrojonej »weryfikacji kadr«. Gdy 
Lubienski wysuwa wobec intello najbardziej surowe z::j,dania, by szanowali 
swoje Zyciorysy, by nie przyjmowali poz katonskich, nie wzywa przeciez 
dopustu dekomunizacji, lecz apeluje do nich samych. Nie chodzi mu 
o no we roszady personalne ani 0 podrywanie autorytetow, chodzi mu 0 to, 
aby ci, ktorzy zajmuj::j, pozycje na swiecznikach, nabyli wiltcej ciltzaru, aby 
otwarcie traktuj::j,c wlasn ::j, tozsamosc, zdobyli wiltcej wiarygodnosci. Nie 
mam w::j,tpliwoSci, ze wynika to z glltbokiej solidarnosci z formacj::j, intello, 
ktor::j, pamfletowy ton tylko dla niesprawnego ucha moZe ukryc. W istocie 
jest w tyro nuta rozpaczy, ktora ujawnia intencj~." 

Zarowno inteligenci jak i intelektualisci maj::j, sklonnosc do patrzenia na 
rzeczywistosc przez pryzmat kultury. Ich wlasciwym srodowiskiem jest 
swiat slow, obrazow, pojltc - ich funkcja w spoleczenstwie polega 
najczltsciej na operowaniu slowem wlasnie, na upowszechnianiu pismem 
wartosci i idei. Sklonnosc do myslowych spekulacji i teoretycznych 
rozwazan nie zawsze poci::j,ga za sob::j, talent do dzialan praktycznych 
i zmysl realnosci - cZltsciej jest zgola odwrotnie. Konsekwencj::j, okazuje silt 
izolacja od zycia i wieczna "salonowosc" e1it - j uz w XIX wieku salon 
inteligencki odgrywal glown::j, rollt integruj::j,C::j, tit klaslt spoleczn::j,. Wlasnie 
"salonowosc", oderwanie od spoleczenstwa, mialkosc dysput intelektual
nych i nieurniejlttne korzystanie z wolnosci zarzuca eli tom Tomasz 
Lubienski w rozmowie Porachunki z historiq w tym samym numerze 
"Nowych Ksi::j,zek" Cnr 4/94): "Nie udaly silt nam rozliczenia moralno-
-polityczne. I to z dwoch p owodow. Pierwszym jest trwaj::j,cy od piltciu lat 
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karnawal towarzysko--intelektualny, kt6ry wszystko pl'l,cze i uniewamia; 
dzisiejszy dowcip, wzi~cie towarzyskie, kontakty i znajomosci S'l, duzo 
istotniejsze niz czyjes niegdysiejsze zachowanie i post~pki, slowa zatracaj'l, 
swoj sens albo S'l, uzywane w zupelnie innym kontekscie. Jest to sytuacja, 
w ktorej zacieraj'l, si~ granice mi~dzy dobrem a zlem, zanika odpowiedzial
nose, smieszne staj'l, si~ wyrzuty sumienia ( ... ) Chcialbym po prostu, zeby 
intelektualisci odzyskali swoj'l, godnose i znaczenie, i:eby byli rzeczywiscie 
poprzez wlasny przyklad przewodnikami spoleczeilstwa. Najpierw jednak 
powinni rozliczye si~ sami ze sob'l" oczywiscie we wlasnym surnieniu. Tylko 
czy to moZliwe? Intelektualisci stracili pozycj~, ktor'l, mieli niegdys, a ktora 
byla im dana; za nimi stal rz,!d, partia. Trwalo to nadal, kiedy juz byli 
przeciw, ale uklad wci,!z czynil ich wamymi. Co maj'l, robie dzis? Wierzye 
w swoje powolanie, dbae 0 wiarygodnose poprzez zblizenie tego, co mowi,! 
czy pisz~, z tym, co rob ill - jezeli chc,! wyraZac aspiracje i t~sknoty 
spoleczenstwa. Autorytet tez musi kosztowae, miee swoj,! cen~. Intelek
tualista moglby, troch~ zartobliwie idealizuj'l,c, skromnym bye, ubogo si~ 
odziewae i jeidzic tanim samochodem. Dla intelektualistew niebezpieczny 
jest dwor. On istnial, istnieje, b~dzie istnial, a wokol niego b~d,! kqzyiy 
rowniei: wybitne umysly. Ot6Z chodzi 0 to, i:eby obok intelektualisty 
dworskiego, ale uczciwego, z czym na dworze na ogol krucho, istnial 
inte1ektualista ubogi, troch~ m~rzec, byle nie pustelnik, bo pustelnik 
odpowiada tylko za siebie, a tu trzeba uczye i wychowywae. Intelektualista 
powinien piel~gnowae w sobie emocj~ i nadzicj~, i:e chce i potrafi choe 
troch~ poprawic swiat ( ... ) Spoleczeilstwo nie bardzo ich slucha, bye moze 
troch~ zrazone nie ufa im, a rna do tego pewne podstawy. Oni sami 
natomiast, czy z powodu roznych kompleksow, czy z prostego lenistwa 
umyslowego, nie olsniewaj,!. Brakuje wizjonerow, ludzi, kt6rzy by nawet 
zaryzykowali srniesznosci,! czy wystawianiem si~ na sztych, ale ktorzy 
rzeczywiscie snuliby projekty, stwarzaliby perspektywy, probowali od
powiedzie6 na klasyczne pytanie Slowackiego - Polska!... ale jaka?" 

Przekonanie, i:e wlasnie intelektualistom dane jest z natury przewodze
nie innym - nie jest opini~ bezdyskusyjn~. Funkcja przywodcy niesie wszak 
ze sob~ pokus~ wladzy, a ta stoi w jaskrawej sprzecznosci z rol,! klerka, 
mieszkanca wiezy z kosci sloniowej, ktory choe powolany do ostrzegania 
przed lepiej widocznym z gory niebezpieczenstwem - swiadomie wybiera 
dystans i izolacj~. Moi:e wi~c glownym powolaniem intelektualist6w jest 
tylko (az?) komentarz i wyci~ganie wniosk6w, a nie wskazywanie drogi? 
Tak~ przynajmniej opini~ wyglasza socjolog, profesor Jerzy Szacki, 
w rozmowie W drodze do przyzwoitej demokracji ("Nowe Ksi'l,zki", nr 
5/94): "Jedn,! z gl6wnych czynnosci intelektualistow byla zawsze samo
krytyka i wykazywanie, ze nie stojll na wysokosci zadania, ze s'l, oderwani 
od tego, czym Zyje nared itd. Intelektualisci zawsze zajmowali si~ analizll 
swojej sytuacji pod tym k'l,tem i wzajemnie si~ oskarzali 0 to, i:e swoich 
czasow i swojego spoleczenstwa nie rozumiej~. A wi~c bezpiecznie moma 
w kazdym momencie i w kazdym rniejscu powtorzyc te same zarzuty pod 
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adresem intelektualistow. Porozmawiajmy przez chwil~ 0 naukach spolecz
nych. S~dz~, Ze jakid elementy diagnozy te nauki s~ w stanie zgromadzic. 
Informacje, ktore w tej chwili, dajmy na to, socjologia dostarcza na temat 
naszego kraju, s~ calkiem przyzwoite i na ich podstawie pewne uogolnienia 
moina budowae. Natomiast s~ to troch~ informacje surowe, bo jesli nawet 
dochodzi tu czy tam do jalciejs syntezy, to nie jest ona taka, jaka moglaby 
bye uiyteczna dla polityka, a jui na pewno nie jest to podstawa, ktora 
nadawalaby si~ do odbudowywania w spoleczenstwie poczucia sensu. 
Bardzo zreszt~ w~tpi~, czy to jakiekolwiek naulci, czy to intelektualisci s~ 
w ogolnosci zdolni do wykonywania tego rodzaju zadan. Mysl~, ie tutaj 
znacznie wi~ej naleiy oczekiwae nie tyle od tych, ktorzy z profesjonalnego 
obowi~zku posiadaj~ wiedz~ 0 spoleczenstwie, ile od tych, ktorzy ob
darzeni s~ pewn~ intuicj~. Od nauk spolecznych spodziewalbym si~, aby 
moZliwie wszechstronnie wytlumaczyly, dlaczego mamy do czynienia 
z romymi procesami, natomiast bym si~ nie spodziewal recept i srodkow 
zaradczych. Mog~ tei dodae, ie nie mam zbyt wygorowanych wyobraien 
o moiliwosciach intelektualistow i ich misji w spoleczenstwie. To nawet 
bardzo niedobrze, jesli wyobraiaj~ sobie oni, ie to wlasnie do nich naleiy 
wskazywanie drogi. Oni s~ od komentowania." 

Z perspektywy czasu bezposrednie wl~czenie si~ polskich intelektualis
tow do rozgrywek politycznych oceniane jest coraz sceptyczniej - tym 
bardziej, ie byly to cz~sto dzialania nieskuteczne. 0 przyczynach tej 
nieskutecznosci i 0 nowej "zdradzie k1erkow" mowi zjadliwy felieton 
Krzysztofa Wolickiego Los jajoglowych C"Krytyka", nr 43/94): ,,Poiscy 
intelektualisci s~ dzis na ogol niezadowoleni ze swej sytuacji. Zbyt malo si~ 
ich ogJ~a, zbyt rzadko slucha i zupelnie wlasciwie nie czyta C... ) 
Przewodzenie narodowi si~ skonczylo. 

A czy musialo si~ skonczyc? 
Mysl~, Ze zbyt latwo i w gruncie rzeczy zbyt interesownie sklonni 

jestesmy akceptowae odpowiedz, ie tak, Ze musialo. Ze to w ogole zmiana 
czasow, priorytetow spolecznych, hierarchii zawodow, etosu pracy. Ze 
zwlaszcza z nastaniem Niepodleglej i Suwerennej skonczyla si~ w ogole 
historyczna roia polskiej inteligencji. I ie kiedy mamy demokracj~, 
parlament i prezydenta z wolnego wyboru, to na czorta nam jakid rz~dy 
dusz, urojone areopagi jajoglowych, autorytety bez organizacyjnego i in
stytucjonalnego zaplecza C ... ) Warto wi~c moie rozwazyc moZliwosc, ze 
degrengolada i abdykacja polskiego intelektuaIisty nie jest tylko skutkiem 
zaniku zapotrzebowania spolecznego na t~ rol~, lecz rowniez, i nawet 
przede wszystkim, kiepskiej gry aktorow. Nieco precyzyjniej formuluj~c: 
polslci intelektualista lat osiemdziesi~tych i dziewi~Cdziesi~tych bywa 
ideologiem i bywa politylciem, najrzadziej zas - intelektualist~ wlasnie. 

lako ideolog intelektualista grorni komunistyczny totalitaryzm, co jest, 
oczywiScie, bardzo szlachetne i odwame, ale co nie moze, zwlaszcza kiedy 
system rozklada si~ i upada, zast~pic refleksji nad daIszym ci~giem C...) 
Poniewaz tymczasem rzeczywistosc skrzeczy, in telektualista zostaje row
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niez politykiem. Robi si~ coraz smieszniej. Intelektualista jako polityk 
post~uje na pierwszy rzut oka calkiem inaczej niz jako ideolog. Zadaniem 
polityka jest przeciez znajdowanie rozwi4Zan. Dla niego nic rue jest dane 
ani wzorcowe. Jesli zas jeszcze czas nagli, jak to u nas zazwyczaj bywa, 
szukanie rozwillzan przybiera postac szukania wyjscia z sytuacji. Intelek
tualista jako polityk nieustannie poszukujllCY wyjScia z sytuacji rozwija 
calll sWll profesjonalnll pomyslowosc i zdolnosc konfabulowania. Krzllta
nina i lawina pomyslow czynill z niego, w jego wlasnych oczach, 
prawdziwego pragmatyka, polityka calll g~bll. W istocie, w tej p1lltaninie 
gestow i szumow uchodzll jego uwadze jedyne, rzadkie momenty, kiedy 
jako polityk moglby rzeczywiScie dokonac wyboru i oddzialac na bieg 
spraw, rue zas zawracac Wisl~ kijem C ... ) 

Prawdziwym zadaniem intelektualisty byloby powtarzac za Abelardem: 
sic et non. Nie jest jego zadaniem ani szukanie wyjscia, ani dekretowanie 
niemoi:liwosci, oSlldzanie swiata; za to jego spojrzenie kladzie si~ cieniem 
na kai:dej oczywistosci. Bynajmniej nie ze sceptycyzmu." 

Zapewne jedynym, rue budzllcym wlltpliwoSci, powolaniem intelek
tualistow i inteligencji jest po prostu myslenie, z kt6rego mimo wszystko 
winno si~ robic praktyczny uzytek - angazujllc si~ w te dziedziny, gdzie 
dzialanie wydaje si~ skuteczne. A pole do popisu ogromne ... Jednll z takich 
dziedzin wskazuje Stanislaw a Grabska, formulujllc swoje Uwagi 0 rali 
inteligencji w Kosciele w Polsce C"Przegllld Powszechny", nr 5/94). Pytanie 
Grabskiej brzmi: "Czy swiecki inteligent rna jaklls szczegolnll rol~ w Kos
ciele i jako chrzescijanin w swiecie innll niz czlowiek rue wyksztaicony 
intelektualnie?" Wskazujllc wiele konkretnych moi:liwosci oddzialywania, 
autorka podkresla obowillzek pogl~biania wiary, a takie otwartego 
dyskutowania wsze1kich kwestii spomych - szczeg61ne nadzieje willzllC ze 
srodowiskiem Klubow Inteligencji Katolickiej: "Wiara domaga si~ i po
szukuje zrozumienia. Istnieje wi~c obowillzek wiary zdobycia wiedzy 
religijnej na poziomie wyksztalcenia 8wieckiego. Wyksztalcenie religijne 
powinno bye takie, by czlowiek swiecki mogl w nim znajdowac odpowiedzi 
na nurtujllce go pytania. Gdy dobrowolnie zaniedbuje uzupelnianie swej 
wiedzy 0 tym, w co jako chrzeScijanin wierzy, i pozostaje na poziomie 
informacji dziecka ze szkoly podstawowej, rueuchronnie prowadzi to do 
zupelnej niemoznosci odpowiadania na wlasne pytania. Albo wi~c si~ ich 
nie stawia, alba odchodzi od wiary. Tak wi~c pierwszym zadaniem 
inteligenta jest stawianie pytan swojej wlasnej wierze i szukanie na nie 
odpowiedzi przez pogl~bianie wiedzy religijnej. My w Polsce - nawet wsr6d 
inteligencji - cz~sto mamy bardzo uproszczony i rueprawdziwy obraz tego, 
co jest intelektualnll trdcill naszej wiary. PrzeZywamy jll uczuciowo, 
duchowo, ale nie rozumiemy jej tresci. Dlatego bywamy podatni na r6we 
propagandy czy to ludzi walczllcych z religill, czy sekt religijnych. Malo kto 
u nas jest swiadomy wielkich mysli II Soboru Watykanskiego i zrnian, jakie 
on wprowadzil, nie w samej wierze, ale w stylu religijnosci i w stylu 
uprawiania teologii. Jestdmy wezwani do tego, by umiee zdawac spraw~ 
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z naszej nadziei w Chrystusie kazdemu, kto nas 0 to pyta. Innej odpowiedzi 
moma si~ domagae od czlowieka niewyksztalconego, a innej - w jej 
poziomie intelektualnym - od inteligenta ( ... ) 

Osobiscie uwazam, ze rol<l, ruchu Klubow Inteligencji Katolickiej jest 
budowanie spoleczenstwa polskiego i w nim Kosciola w Polsce m<l,drego 
i otwartego ( ... ) S<I,dz«, ze rol<l, inteligenta nie jest zwieranie szeregow 
i zamykanie drog dialogu, lecz przeciwnie - otwieranie drzwi, pogl~bianie 
wiary, ale i poszerzanie horyzontow oraz kq:gu ludzi rozmawiaj<l,cych 
przyjamie z ludZmi nalez<l,cymi do Kosciola i swiadcz<l,cymi 0 lezusie 
Chrystusie ( ... ) Dopuszczalna powinna bye tez roznica zdan wewn<l,trz 
Kosciola i wewn<l,trzkoscielna dyskusja np. 0 prawnych koncepcjach 
ochrony poczytego i:ycia i karalnosci lub nie oraz zakresu opiekunczosci, 
do -ktorej powinno bye zobowi<l,zane panstwo i spoleczenstwo, dyskusja 
w sprawie nauczania religii, zawierania malZenstw itp. Nie powinno bye 
tak, ze katolicy zglaszaj<l,cy wlasne w<l,tpliwosci S<l, traktowani jak od
szczepiency od wiary. S<I,dz~, Ze zawsze nalei:y podejmowae dialog i dysku
sj« na argumenty tak wewn<l,trz Kosciola jak i w spotkaniu z niewierz'l,Cymi 
o innej ideologii lub inaczej wierz<l,cymi w tego samego Boga. Inteligencja 
jako warstwa powinna stanowic pewien tygiel myslenia i dyskutowania 
oraz dochodzenia do wspoJnych opinii i postaw." 

Jrrystyna {7zerni 

KRYSTYNA CZERNJ, Uf. 1957, historyk sztuki, publikowala m.in. w "Res 
Pub1ice", "Kontakcie", "W drodze", "Odrze", "Znaku". Wydala rozmowy z profe
sorem Mieczyslawem Por\;bskim Nie tylko 0 sztuce (Wroc!aw 1992). 

JEDENASTA 

WIECZOREM. 


BOG EWANGELII 


Malenka ksi<l,zeczka brata Ernila z Taize 1 (bracia uzywaj<l, tylko imion, 
bez nazwisk) probuje naswietlie z roznych stron spraw~, ktorej w pewnym 
sensie w ogole zobaczye si~ nie da -dotykamy tu bowiem problemu innosci 

Brat Emil z Taizk, IT/ny. leez T/igdy obey, Hum. Maria Zurowska, Wydawnictwo W drodze, 
Poznan J993. 

I 
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Boga, a wi~ chcemy mowie 0 czyms radykalnie przed nami zakrytym i, 
prawd~ rzeklszy, z tej racji nieopisywalnym. 

"Coz mog~ oznaczae relacje z kims doght:bnie innym? C ... ) Czy ten Inny 
m oze w jakis sposob bye bliski? C ... ) Jak to pogodzie z nasz~ wolnosci~? Jak 
zgodzi6 si~ na staly wg1~d kogos innego w nasze zycie? Czy wowczas 
jeszcze mog~ bye sob~? Czy ta relacja nie doprowadzi do wyobcowania?" 
- pyta autor na wst~pie. J akiej natury jest inn 0 s e Boga? Brat Emil mowi: 
"inny niz inny", to znaczy nie tak inny, jak s~ od nas odmienni ludzie, 
odmienni w sposob interesuj~cy i wzbogacaj~cy, tak, ale najcz~sciej 
w spos6b stwarzaj~cy dystans. Bog nie jest taki jak my - tworz~c Go sobie 
na nasz obraz i podobienstwo, kreujemy bozka. Ale r6wniez nie jest inny 
tak, jak my jestdmy wzajem od siebie roznL Wiyc jak jest inn y? 

Nie rna sposobu przyblizenia siy do tej sprawy, jak tylko przez wejscie 
w swiat Ewangelii, w kt6rej B6g mowi 0 Bogu - natchnione przez Ducha 
Pismo mowi 0 Synu, a Syn 0 Ojcu. Oto slowa Chrystusa: "Kto Mnie 
zobaczyl, zobaczyl takze i Ojca" (J 14,9), a slowa Boga nie mog~ klamae. 

Chrystus wkracza w swoj,! misjy na ziemi jako czlowiek - taki jak my, 
a zarazem calkowicie inny, jedyny czlowiek nie maj~cy nic wspolnego 
z grzechem, czlowiek, ktory wlasnie dlatego, ze sam grzechu nie mial, mogl 
wzi~e na siebie caly straszliwy ladunek naszych win. Mogi stae siy z nami 
- nigdy niezdolnymi do pelnienia woli Ojca - calkowicie solidarny wlasnie 
dlatego, ze byl czyst~ milosci~ i dlatego, i:e woly Ojca wypetnil calkowicie, 
do konca. Swiyty posrod grzesznikow, byd~c ich przeciwienstwem, staje siy 
z nimi solidamy. "Wolny od egoizmu, swiyty, Jezus wchodzi miydzy 
grzesznik6w, by nide grzech swiata." Czy moze bye innose bardziej 
radykalna a zarazem bardziej milosierna i bliska czlowiekowi? Jezus nie 
tylko niesie grzech, On przebacza. "Dla ludzi naszej epoki nie rna chyba nic 
wazniejszego nad poczucie, ze ten Inny rzeczywiscie przebacza, i:e przeba
czenie pochodzi od Tego, ktory jest sam~ Milosci~." Chrystus sam jest 
przebaczeniem, dlatego przestaje z "celnikami i grzesznikami", co tak 
bardzo odroi:nia Go ad ludzi , nawet religijnych. Logika postypowania 
Chrystusa-Boga jest zaskakuj~ca - to On rna inicjatywy, przychodzi do 
tych, ktorzy zgrzeszyli, nim w ogole zdadz~ sobie z tego sprawy, wtedy gdy 
oni sami 0 przebaczenie nie prosz~. Radykalna odmiennose postypowania 
Boga wyzwala czlowieka, ktory tej logiki przeciei: nie rozumie i nie kieruje 
siy ni~ w Zyciu. Miara przebaczenia Boga jest talcie zupehlle roi:na od tej, 
ktor~ my jesteSmY sklonni wydzielie - przypomnijmy sobie choeby 
przypowide 0 synu marnotrawnym, czyz nas nie szokuje? Ale czy nas tez 
do gl~bi nie wzrusza i nie porywa, i nie sprawia, i:e Ojciec staje siy 
serdecznie bliski? Brat Emil nazywa to "ekstrawagancj~" Boga; "eks
trawagancja, znak transcendencji wskazuj~ na Boga Calkiem Innego, lecz 
Jego odmiennos6 przedstawiona jest jako nadmiar czlowieczenstwa. Prze
baczenie Innego, takie, jakie zostalo opisane w Ewangelii, pozwala 
zrozumiee, i:e »jeden tylko Bog jest ludzki«." 

Chrystus m owi nam 0 Ojcu, Bogu-Ojcu, tak calkowicie i radykalnie 
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nam nieznanym, Ojcu, kt6rego On, Chrystus, sam jeden zna. Ale oto 
w licznych przypowiesciach i wypowiedziach skierowanych do apostol6w 
ukazuje Jezus tego absolutnie nieznanego nam Ojca nie tylko jako Ojca 
przebaczenia, ale Ojca codziennej troski i dobroci wzg1¢em kaZdego 
czlowieka. Inny i nieznany troszczy si.,: 0 czlowieka jak najczulszy tata. 
"Odmiennosc Ojca czyni moi:1iwll, bliskosc, kt6rej ludzie nie potrafill, 
osill,gnll,c." Jego wzrok, "kt6ry widzi w ukryciu", to spojrzenie milosci, 
kt6re wyzwala, "kt6re odejmuje czlowiekowi ci.,:zar spojrzenia, jakim sam 
siebie obrzuca, ci.,:zar ( ... ) wlasnej rozpaczy z powodu ponoszonych kl.,:sk". 

W centrum rozwaZan spotykamy si.,: z cierpieniem Chrystusa i Jego 
spojrzeniem na cierpienie czlowieka. To jeden z najtrudniejszych i nigdy nie 
rozwill,zanych problemow - cierpienie - a przeciez bratu Emilowi udaje si.,: 
pokazac, ze Bog stal si.,: w Chrystusie tak bliski czlowiekowi jak to tylko 
moi:1iwe. Byc moze slowa Boga na krzyzu: "Boze moj, Boze, czemus Mnie 
opuscil?" sll, jedynym dost.,:pnym nam kluczem do tej tajemnicy. I trzeba 
przyznac, :i:e autor dotknll,l tej tajemnicy z prawdziwie subteln'l, powsci'l,g
liwoscill,. 

Jezus-Bog, Jezus, kt6ry objawia Boga, Slowo Boze, ktore "przemawia 
z mocll,", autorytet. "W naszych czasach slowo autorytet bywa mylone 
z autorytaryzmem, staj'l,c si.,: przedmiotem nienawisci. Slowo Jezusa 
- Slowo Boze, nie jest autorytatywne, nie wywiera na cz!owieka presji." 
Pomaga "rozbudzic wolnosc, wskazaC, na czym moze ona polegac, 
wskazac drog.,:, na ktorej ta wolnosc b.,:dzie si.,: mogla naprawd.,: urzeczy
wistnic". W istocie S!owo Boze jest odpowiedzi'l, na ludzkie pragnienie 
i oczekiwanie. 

Rownoczesnie ten autorytet sam siebie sytuuje na poziomie czlowieka: 
jesli w Ewangelii swi.,:tego Mateusza Jezus mowi: "Wszystko, co uczynilis
cie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniescie uczynili", to od 1ll:d 
jest dla nas jasne - 0 ile tylko zechcemy dopuscic do siebie t.,: swiadomosc 
- ze Bog, kt6rego nigdy poj'l,C nie mo:i:emy, rownoczesnie jest obecny 
w ka:i.dym z ludzi, naszych braci, i :i:e im sluzll,c, sluzymy temu niepoj.,:temu 
Bogu. 

Lecz Jezus idzie jeszcze dalej. Chcll,c nas nauczyc sluzby braciom, sam 
sluzy najpierw czlowiekowi: w Wieczemiku myje nogi apostolom, schylajll,c 
si~ przed nimi; czyni to tuz przed nadejsciem ostatniej godziny, kt6ra jest 
najwyzszym aktem milosci do cz!owieka, dopemionym przez cierpi'l,cego 
Slug.,:. Ten ostateczny akt ofiary na mocy ustanowienia podczas wieczerzy 
powtarzany jest bezkrwawo przez Ducha SWi.,:tego w kazdej mszy swi.,:tej, 
zgodnie z obietnicll, Chrystusa: "A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, 
aZ do skonczenia swiata." Tak w malenkim, materialnym kawa!ku chleba 
B6g niepoj.,:ty, calkowicie Inny, niz jestdmy w stanie to sobie wyobrazic, 
"inny niz inny", staje si.,: jako pokarm najblizszy czlowiekowi. 

Bliski Bog Ewangelii nie przestawal zadziwiac tych, kt6rzy z Nim 
obcowali: "Kim wlasciwie On jest?" (Mk 4,41), pytali; "Nigdy jeszcze nikt 
nie przemawial tak, jak ten czlowiek przemawia" (J 7,46). 
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Bliski a niepojyty, obecny a wymykaj,!cy siy wszelkim znanym katego
riom. B6g Ewangelii ukazany przez Jezusa, jedynego, kt6ry jest nasz,! 
Drog,!, Prawd,! i Zyciem. I tylko Ewangelia moZe nas 0 Nirn pouczyc. 
Czytajmy przeto Ewangeliy i kontemplujmy Go. 

Maria TarnoHlska 

SPROSTOWANIE 


W numerze 446 "Znaku" (marzec 1994) ukazala siy rozmowa Pawla 
Lisickiego ze mn'!. Nie byla poddana korekcie, czyli jest to zapis 
fonetyczny, st'!d znieksztalcenia niekt6rych nazw i nazwisk. 

Autorem monumentalnego dziela z zakresu teologii morainej pt. 
Contraception jest profesor John Noonan (nie Nuna). 0 ile wiem, byl on 
czlonkiem komisji papieskiej, powolanej w tej sprawie za pontyfikatu 
Pawla VI. 

Sekta Hutterytow powstala w szesnastym wieku. Jej wsp6lnoty dzialaly 
gl6wnie na Morawach. Mirno przdladowan zdolala przetrwac az do dzis 
i rna swoje zamo:ine kolektywne gospodarstwa na p61nocy Stan6w 
Zjednoczonych. Nowi Hutteryci, wywodz,!cy siy gl6wnie ze srodowisk 
intelektualnych, pojawili siy w Niemczech w okresie miydzywojennym. 
Przdladowani za rZ,!dow hitlerowskich, wyemigrowali do Anglii, stamt<!d 
do Paragwaju, gdzie zalozyli chrzeScijanski kolektyw pod nazw,! Primavera 
(nie Prima Vera). 

Tyle dla scisloSci. 
CzeslaHl Milosz 
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Dans quelle direction va I'ethique moderne? La reponse est pour Ie 
moins 'etonnante: elle retourne ases sources, vers la Grece antique, Conyue 
par Aristote, "I'ethique des vertus" conna!t une renaissance a l'heure 
actuelle, une renaissance dont l'un des precurseurs aura ete Max Scheler. 
C'est precisement sa Rehabilitation de La vertu qui introduit ce numero de 
"Znak". Passant du general au particulier Jan Kielbasa s'attarde volontiers 
sur une vertu en particulier, la prudence, cependant qu'Alasdair MacIntyre 
s'interroge sur la nature des vertus. Adam Chmielewski familiarise Ie 
lecteur avec la philosophie, peu connue en Pologne, de cet eminent penseur 
anglo-saxon. 

Dans la deuxieme partie, qui est consacree aI'ethique mod erne, Maciej 
Kaluszynski part de I'etat mental qu'est Ie dechirement pour evaluer 
l'utilite de la psychologie dans les analyses ethiques. Les debats souleves 
recemment aut our de ce theme general par les inities de la philosophie 
analytique sont relates par Tadeusz Szubka, tandis que Jacek Filek expose 
la conception de la responsabilite chez Nietzsche. 

La troisieme partie du cahier comprend une etude des romans 
d'Andrzej Kijowski par Jan Blonski et une contribution de Jan Turnau sur 
l'encycIique Veritatis spLendor. 

La rubrique "Evenements, Hommes et Livres" contient les recensions 
suivantes: 

- Karol Tarnowski, Vers une Evasion AbsoLue, par Ireneusz Zieminski, 
- John H. Hallowell, us Jondements moraux de La dem 0 cra tie, par 

Andrzej Pawelec, 
- Thomas More, L'utopie (en reedition), par l'abbe Jaroslaw Merecki 

qui s'interroge sur la responsabilite du chretien en politique, 
- Magdalena Sroda, L 'idee de dignite dans La cuLture et l'ethique, par 

Pawel Spiewak, 
- Eva Fogelman, Conscience and Courage, livre paru a New York et 

commente par Joanna Petry Mroczkowska. 
En outre, de Graz Czeslaw Porltbski commente Ie referendum organise 

en Autriche sur l'entree de celle-ci dans l'Union Europeenne. 
La revue de la p resse de Krystyna Czerni sur la crise que traverse 

l'inteIligentzia polonaise et une meditation de Maria Tarnowska sur Ie Dieu 
de I'Evangile completent ce cahier. 

http:21-98.14
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