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CYTAT NUMERU: 

A za co jestem odpowiedzialny? Czy jestem odpowiedzialny za to, 

co mi si~ sni? Za moj nastroj, za nachodzqce mnie mysli, 


za ogarniajqce mnie uczucia? Za to, ze nie potraflf! kochac? 

Ze jestem bezradny? Za to, co uczynilem wczoraj, 


co uczynilem wowczas przed laty i za to, czego wowczas nie uczynilem? 

Czy jestem odpowiedzialny za siebie? Za to, kim jestem, kim si~ staj~, 


kim b~d~? Czy jestem odpowiedzialny za dziecko, za ojea, 

za swyeh przyjaci61 i za ieh przdladoweow? Czy jestem odpowiedzialny za 


zywyeh, za zmarlyeh, za majqeyeh si~ narodzic? 

A nade wszystko, ezy jestem odpowiedzialny za nieszez~sliwyeh 


i cierpiqeyeh, za niekoehanyeh? Czy jestem odpowiedzialny za swoj dom, 

za ojezyz~, za swiat, za histori~, 


zarowno minionq, jak i przyszlq, za ludzkosc ealq, za Boga? 

Czy jestem odpowiedzialny za wszystko? 


lezy nie znaezy to, ze za nie nie jestem odpowiedzialny? 
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Od redakcji 


o odpowiedzialnosci chflnie i bez skrfpowania mowiq polilycy. prokuralo
rzy. mora/iSci. Siowo 10 jednak budzi u sluchaczy raczej niemile skojarzenia . 
..OdpolViedzialnose" Iqczymy cZfSIO z IUSlracjq . z wifzieniem lub lei z " brze
mieniem ". klore "diwigamy". Czlowieka odpowiedzialnego wyobraiamy sobie 
najczfsciej jako SyzyJa czy Allasa. klory w pocie clOla. bez usmiechu (bo 
z czego lu sif smiae?) wykonuje swq beznadziejnq pracf czy bye moie odbywa 
za cos karf. 

Sprobujmy IVszakie odrzucie owq "kryminalnq" samooczywislOse pojfcia 
i zapylae naiwnie: "czym jesl odp0ll'iedzialnose?". Z pOll'yiszym pywniem. 
zakladajqc nieco s/aroswiecko. ie filozofia winna uczye mqdrego iycia. 
zwrocilismy sif do filozoJow. Do dyskusji sklonil aulorow spiritus movens 
niniejszego numeru. Jacek Filek. klory w swyeh Pytaniach do odpowiedzial
nosci przedslawil ow Jenomen jako Iqczqcq nas z innymi pierwotnq ",ifi 
bfdqeq dopiero warunkiem bycia "odpowiedzialnym" czy "nieodpowiedzial
nym" i sprowokowal swymi refleksjami do zdziwienia. Spierajqe sif lub 
rozwijajqe mysl Filka. Jan Kielbasa. Andrzej PalVelec. ks. JozeJTischner . Jan 
Wolenski. Zbigniew Zwolinski i Miroslaw Zelazny piszq 0 granieaeh od
po~iedzialnosci za innych. odpowiedzialnosci jako cnocie. chorobie obwiniania 
innych. zwiqzkach mifdzy wolnosciq i odpowiedzialnosciq. religii jako od
powiedzialnosci. a Iakie onlycznych podslawaeh rozwaianego Jenomenu . 
Klasyczne leksly Johannesa Sehwarlliindera . Hansa Jonasa i Edmunda Hus
serla oezyszczajq zachwaszczone pole Jrazeologii odpowiedzialnosci. a Wlodzi
mierz Galewiez przekornie i przewrolnie przedslawia racje za i przeciw 
inkwizyeji. Choe z pomieszczonych w zeszycie artykulow nie wylania sif 
spojny obraz zjawiska. iSlnieje niewqlplill'a korzyse. klol'q z nauki filozoj6w 
moina odniese - oczyscie mianowieie swq wyobrainif z wifziennych skojarzell 
i po Sokralejsku wiedziee odlqd. czego 0 odpowiedzialnosci nie wiemy. 

Zawarlose kwiell1iowego numeru "Znaku" Sztuka a mora I nose spolkala 
sif z iywym oddiwifkiem Czytelnikow i Aulorow. Powraeamy wife do lemalu. 
publikujqc blok wypowiedzi. z klorych wifkszose polemizuje z krylycznq 
wobec szluki nowoezesnej lonaejq Iamlego numeru. 
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ODPOWIEDZIALNOSC 

JAKO PODSTAWOWE 


POJ~CIE 


FILOZOFICZNE 


Johannes Schwartliinder 

1. Od obowhlzku do odpowiedzialnosci 

lest rzecz~ dzis powszechnie juz uznawan~, iz tradycyjny ethos 
ze swymi podstawowymi okresleniami moralnymi ulega postt;puj~
cemu rozkladowi. Usilnie przeto narzuca sit; pytanie, czy nie rodzi 
sit; jakis nowy ethos i nie zapowiada sit; poprzez jakies nowe, 
dochodz~ce dzis do glosu slowa kluczowe, a wit;c przez slowa, 
w kt6rych wyr'aza sit; pewne autentyczne doswiadczenie swiata 
i zycia, kt6re jako slowa elementarne przenikaj~ w gl~b mowy 
potocznej, a w refleksji filozoficznej staj~ sit; pojt;ciami podstawo
wymi, Zapewne w czasach tak nasyconych r6znymi modnymi slow
kami i sloganami nalezaloby bye nader powSci~gliwym, lednakze 
slowu "odpowiedzialnose" zdaje sit; przyslugiwac tego rodzaju zna
czenie. Uzyskuje ono, szczeg61nie od czasow pierwszej wojny swia
towej, tak~ wagt; i tak~ glt;bi~, ze slusznie mowimy 0 nim jako 
o pewnym nowym slowie kluczowym naszego jt;zyka, chociaz dale
ko nam dzis jeszcze do tego, by poradzic sobie z dostatecznie 
scislym okresleniem tej odpowiedzialnoSci jako podstawowego po
jt;cia filozoficznego. Odpowiedzialnosc w spos6b oczywisty zajmuje 
w powszechnej swiadomosci moralnej to miejsce, kt6re dot~d przy
padalo obowi~zkowi i zapewne nigdzie zmiana dziejowego ethosu 
nie wyraza sit; tak dobitnie jak w tym stopniowym zawt;zaniu, 
a nawet dyskredytowaniu pojt;cia obowi~zku , przy rownoczesnym 
akcentowaniu i radykalizacji pojt;cia odpowiedzialnosci . 
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JOHANNES SCHWARTLANDER 

Poj~eie obowii!zku - 0 ile tylko w1'lze si~ z nim wyobrazenie 
o rozkazie z gory, wszeehstronnej reglamentaeji, stlumieniu woli 
wlasnej i spontanieznyeh sposobow zaehowywania si~, kr6tko, 
wyobraienie 0 zewn~trznym i wewn~trznym przymusie przeeiw
stawianym wolnoSci woii wlasnej i spontanieznosei wsp61zyeia - jest 
dzisiaj niejednokrotnie wr~ez odrzueane. Jednaki:e w dziejaeh swyeh 
poj~eie to mialo w swej istoeie inne znaezenie. Niezaleznie od tego, 
ezy obowii!zek rozumiany byl - w mysi tradyeji rzymskiej , w szeze
golnosei rzymsko-stoiekiej - jako officium, ezy - w ramaeh tradyeji 
glownie ehrzeseijaIlskiej - jako posluszenstwo wobec nakazow i za
kazow Boga, ezy - stosownie do elhosu Oswiecenia - jako zwi,!zanie 
przez prawo rozumu, zawsze zawieral on przy tym dwa zalozenia : 
porZ'ldek, prawo - ezy to kosmosu, ezy woh Boga, ezy rozumu 
- oraz wolnose woli ludzkiej - tam zwlaszeza, gdzie domagal si~ 
posluszenstwa. Obowi,!zek byl wi~e rozumiany jako ta postawa 
ezlowieka, dzi~ki ktorej - i jedynie dzi~ki kt6rej - zamieszkuje on 
dopiero w owym porz'!dku moralno-duehowym i poprzez kt6ri! 
urzeezywistnia sw'l wolnose. JeSli wszakie dzisiejsze doswiadezenie 
odpowiedzialnoSci eoraz gwaltowniej zwraea si~ przeciw temu tra
dyeyjnemu elhosowi, to prawdopodobnie dlatego, ii w moralnym 
swieeie obowi'lzku nie oeeniono nalezyeie zasadniezego znaezenia 
wzajemnosei. Co z kolei znajdywalo swi! gl~bszi! podstaw~ w tym, 
ie woli ludzkiej · przeeiwstawiany byl pewien swiat obiektywny 
- swiat wieeznie niezmiennego kosmosu albo dziela Boga, albo bytu 
bi!dz wartoSci - jako ponadezasowa, samoistna podstawa obowii!z
ku. 

Dopiero kiedy swiat ten wysUlpi wobee ezlowieka jako zasad
niezo otwarty i kiedy ezlowiek odkryje, ie pozostaje ze swiatem 
w otwartym "stosunku", pojawie si~ moie doswiadezenie zrodlowej 
odpowiedzialnosei; stanie si~ jednak wtedy tei: jasne, ie ezlowiek 
moze bye odpowiedzialny za ten swiat jedynie dlatego, ii w I a s
eiwy mu sposob byeia jest takim odpowiedzialnym 
byeiem-w-swieeie, ktore ze swej istoty jest dziejowe. Jakkol
wiek moeno by nie akeentowae - na gruneie doehodz,!eego ostatnio 
do glosu doswiadezenia odpowiedzialnosci - owyeh momentow 
podstawowyeh: ludzkiej wzajemnosei , otwartoSci swiata, dziejowo
sci wszelkieh stosunkow mi~dzyludzkieh (porz'!dkow, instytueji 
itd.), to przeciei - z drugiej strony - zaehowae naleiy ow moment 
"zwii!zania", ktory jest wlasnie tym podstawowym rysem, dzi~ki 
ktoremu wlaseiwy sens odpowiedzialnosei i wlaseiwy wymiar jej 
rzeezywistosei staj'l si~ dla nas w ogole dost~pne. Odwoluj,!e si~ do 
Kanta, ehoe zarazem w pewnej opozyeji do niego, moi:na by rzee: 
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ODPOWIEDZIALNOSC JAKO PODSTAWOWE POJ~CIE FILOZOFICZNE 

doswiadczenie odpowiedzialnosci jest dzis dla nas tym "faktem 
rozumu", dzi~ki ktoremu swiat udost~pnia si~ nam jako swiat 
wolnosci, a to jako nieskonczone zadanie. 

2. 0 znaczeniu slowa i dziejach pojfcia 

Odpowiedzialnosc nie doczekala si~ jeszcze jednolitych dziejow 
swej rodziny wyrazowej. Czasownik "odpowiadac" pojawia si~ 
w j~zyku niemieckim stosunkowo pozno, mianowicie w srednio
wysokoniemieckim, i to glownie w dziedzinie prawa . 1 W sposob 
widoczny wydaje si~ on utworzony na podobienstwo takich znanych 
w prawie rzymskich poj~c jak respondere, responsum itp. Odpowia
dac znaczy w tym wypadku - bronic jakiejs sprawy przed s~dem, 
wzgl~dnie - usprawiedliwiac jakid dzialanie, i to w taki sposob, ie 
naleiy odpowiedziec na okrdlone oskarienie. Odpowiedzialnosc 
jest jednak jednoczdnie uiywana w swiecie wyobraien chrzdcijan
skich i oznacza tam koniecznosc usprawiedliwienia si~ czlowieka 
przed Bogiem jako Najwyiszym S~dzi~, wzgl~dnie przed Trybuna
lem Chrystusa w Dzien S~du Ostatecznego. Takie posluienie si~ 
tym slowem tlumaczy jui, jak - z jednej strony- sposoby wyob
raiania wlaSciwe rzymskiej mysli prawnej i panstwowej przeniesione 
zostaj~ w swiat wyobraien chrzdcijanskich i jak - z drugiej strony 
- poj~cia takie jak odpowiedzialnosc uzyskuj~ dzi~ki wierze chrzd
cijanskiej - w szczegolnoSci dzi~ki nauce 0 niepowtarzalnoSci i nie
skonczonej wartosci kaidego czlowieka, ktoremu przeto postawione 
tei zostaje za najwyiszy cel zbawienie wlasnej duszy - ow~ wewn~
trznosc, jak~ otworzyla w nich "moralnosc chrzdcijanska", po
zwalaj~c im zarazem stawac si~ w coraz wi~kszym stopniu poj~ciami 
podmiotowymi i indywidualno-etycznymi. 2 

Istnieje jeszcze pewien inny kontekst terminologiczny, do dzis 
iywotny w sposobie poslugiwania si~ odpowiedzialnosci(!. Wczesna 
etyka nowoiytna, a nawet jeszcze etyka Oswiecenia przej~ly utwo
rzony dla odpowiadaj(!cego mu stanu rzeczy przez filozofi~ chrzeS
cijansk~, szczegolnie sredniowieczn~, termin imputatio. I tak Kant, 
opieraj~c si~ na Baumgartenie, okreSla imputatio jako oSi!dzenie 
"dzialania, jeW tylko wyniklo ono z wolnOSci osoby, ze wzgl~du na 
pewne prawa praktyczne" 3. Jednakie imputatio oznacza w tluma
czeniu przypisanie [poczytanie]4. 

I Por. Grimm, D~ur.\'ches Wi:irr~rbuch, Bd. 12. I, 1956. 
1 Por. G. Picht, Pokcie odpolI'ied:ia/nosd, tlum. Krzysztof Michalski, "Znak" 1979, nr 

1- 2 (295-296), s. 3--4. 
3 Eille Vo,./eslIl1g Kal1fs iibe,. Erhik , hrsg. von P. Menzer, Berlin 1924. 
• Nawiasy kwadratowe pochodz~ od tlumacza. 
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Odpowiedzialnosc dzis jeszcze z reguly I,!czona jest z przypisa
niem, a nierzadko pojmowana nawet jako z nim synonimiczna czy 
wrltcz rozumiana przez pryzmat przypisania . Tak mniej wiltcej 
przedstawia silt to w nowszych slownikach filozoficznych: odpowie
dzialnosc jest "wziltciem na siebie skutkow wlasnego dzialania, do 
czego czlowiek jako osoba moralna czuje silt wewnlttrznie przymu
szonym, bowiem musi je on przypisac sobie samemu, wlasnej decyzji 
swej wolnej woJi" (Hoffmeister) albo: "Odpowiedzialnosc jest nieu
niknionq konsekwencjq wolnosci woli ludzkiej i ugruntowanej na 
niej zdolnosci przypisania [poczytalnoSci]" (Brugger). Ujltcie takie, 
zakorzenione zarowno w nowozytnym rozumieniu podmiotowosci, 
jak i w chrzescijanskiej nauce moralnej , funkcjonuje dzis jeszcze 
tam , gdzie odpowiedzialnosc pierwotnie i przede wszystkim rozu
miana jest jako odpowiedzialnosc za siebie. Zostaje ona wowczas 
zrownana wrltcz z "radykalnq wolnosciq czlowieka" 5. lakkolwiek 
tedy sluszne jest pozwolic, by odpowiedzialnosc gruntowala silt 
w wolnosci - nie ma odpowiedzialnosci bez wolnosci - i jakkolwiek 
tedy wazne jest, by wobec rozprzltgania siy dzialania ludzkiego 
w heteronomicznych czy okrdlanych jedynie przyczynowo- funk
cjonalnie sposobach zachowania obstawac przy wolnoSci jako is
totowym rysie dzialania i zycia, to przeciei syngularyzacja ta , 
szczegolnie w transcendentalnie rozumianym schemacie podmioto
wym, przeslania cos istotnego . 

Od czasu pierwszej wojny swiatowej odpowiedzialnosc staje silt 
coraz cZltsciej tema tern filozofii i nader rozne Sq stanowiska i kie
runki wspolczesnej filozofii , ktore trudzily siy - bezposrednio czy 
posrednio - wyjasnieniem jej fenomenu. 

lakkolwiek r6zne by byly owe stanowiska, to przeciez posiadajq 
one wiele wspolnego. Wszystkie podkreslajq dziejowosc czlowieka, 
i to w tym sensie, iz czlowiek zyje w pewnym otwartym, podlegajq
cym zmianom swiecie, za ktory to wlasnie on sam jest odpowiedzial
ny. Nastltpnie podkreslajq, ze przy calym swym uzaleznieniu od 
natury i dziejow czlowiek pozostaje zarazem autonomiczny; i wlas
nie w tej aut 0 nom i i sytuujq one szczeg61nq jego godnosc, ktorq 
wszak potwierdzic on moze jedynie poprzez odpowiedzialne odnie
sienie silt do natury i dziej6w. Wreszcie, wszystkie one podkrdlajq 
znaczenie mow y. To mowa jest owym medium, w kt6rym i poprzez 
kt6re dokonuje siy wlasciwe czlowiekowi odpowiedzialne bycie-w
-swiecie. Mowa - zawsze w dziejach filozofii postrzegana jako 
przynalezna istocie czlowieka i wlasciwemu mu sposobowi bycia 

W. Weischedel, Das Wesen del' Veral1ll1'orlulIg, Frankfurt 1958, s. 110. 
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- teraz staje si\! glownie wyrazem jego odpowiedziaJnosci , 0 ile 
odpowiedzialnose znaczy wlasnie: udzielie odpowiedzi, i to nie 
w sensie jakiegos pozbawionego osobistego udzialu odpowiadania 
czlowieka na pytania nie stawiane osobiscie jemu samemu, Iecz 
w sensie pewnego zatracania si\! w odpowiadaniu. !stoti:! mowy jest 
rozmowa, a wi\!c bycie zagadni\!tym i odpowiadaj,!cym. Dlatego 
zatem mowa jest tak istotna dla czlowieka, bowiem to w niej rna si\! 
on urzeczywistniae jako istota udzielaj,!ca si\! w odpowiadaniu. 
W ten sposob wlasnie wskazuje ona na wspolbycie jako pod
stawow'! konstytucj\! Iudzkiego jestestwa. Dlatego tei mowa jest nie 
tylko bezposrednim wyrazem czegos czysto "duchowego", a wi\!c 
wyrazem istoty posiadaj,!cej zycie wewn\!trzne, lecz zawsze takZe 
przedstawieniem i symbolicznym wyrazem owej moinosci i koniecz
nosci spontanicznego, osobowego wspolbycia. 

3. Dziedzina odpowiedzialnosci: jej uniwersalne 
i osobowe uklady odniesienia 

Z tego, co dotychczas powiedzielismy, jasno wynika, iz od
powiedzialnose moze bye zadowalaj,!co poj\!ta tylko wowczas, kiedy 
przyjmowana jest jednoczesnie w swym znaczeniu uniwersalnym 
i w swym znaczeniu osobowym. Oba te slowa wyznaczaj'! niejako 
podstawowe kierunki, dzi\!ki ktorym jedynie okreslony zostaje pelny 
wymiar odpowiedzialnosci. Opozycja "uniwersalne i osobowe" nie 
jest rownoznaczna z opozycj,! spoleczne i indywidualne; uniwersalne 
bowiem mog,! bye rownie dobrze indywidua, jak i kolektywy, 
a osobowe mog,! bye zarowno te stosunki mi\!dzyludzkie, ktore 
proponujemy okreslie jako "stosunki My ogolnego", jak i te, ktore 
okreSlic chcemy jako " stosunki My dialogicznego". 

o stosunkach My ogolnego mowirny w odniesieniu do wszelkich 
struktur spolecznych, w ktorych stosunek mi~dzyJudzki zaposred
niczony jest w ogolnosci przez normy. Tedy te struktury spoleczne, 
ktore okreSlane s,! przez normy prawne i moraine, b\!d,! miec 
charakter osobowy. Stosunki My dialogicznego maj,! miejsce tam, 
gdzie stosunek mi\!dzyludzki przybiera ksztalt bezposredniego zwro
cenia si\! jeden-do-drugiego i bycia jeden-dla-drugiego i za-drugie
go, gdzie czlowiek spotyka czlowieka bezposrednio . lednak jako 
"bezposrednie" nie S,! tu akurat rozumiane te stosunki i reJacje 
mi\!dzyludzkie, ktore okreslone S,! zasadniczo przez " zmyslowose"; 
stosunki te bowiem charakteryzuj,! si\! tym wlasnie, ze w ich ramach 
Iudzie staj,! si\! dla siebie srodkami . Bezposrednia - we wlasciwym 
tego slowa znaczeniu - stae si\! moze jedynie osobowa wspolnota 
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[das personale MiteinanderJ. Dla stosunku tego zasadnicze pozostaje 
Kantowskie okrdlenie autonomii czlowieka, 0 ile ta oznacza, pO 
pierwsze, jego "wolnosc od natury" (poza nim i w nim) i w tym 
sensie jego samodzielne stanowisko w naturze i wobec natury; pO 
drugie zas, oznacza zarazem, iz owa samodzielnosc czlowieka moie 
znaleic SWq prawd~ jedynie w stosunku lqczqcej wszystkich wspol
noty, to znaczy, we wzajemnym uznaniu wszystkich innych jako 
rowniez samodzielnych. Dzi~ki tej autonomii jako pewnego stosun
ku "ogolnego" czlowiek jest osobq i kiedy decyduje si~ na t~ 
autonomi~ (co jest deeyzjq 0 fundamentalnym znaezeniu), urzeczy
wistnia wolnosc wlaseiwq swej istoeie, a nie zyje w ezystej dowolnos
ei. To znaeZqee dziejowo okrdlenie ezlowieka, posiadajqee SWq 

paralel~ w moralnoSci ehrzdeijanskiej, zostaje zaehowane w mys
leniu 0 odpowiedzialnosei. Musi jednak zostac krytyeznie uzupel
nione przez ow stosunek dialogiezny. Bezposredniosc tego stosunku 
seharakteryzowana jest zapewne trafniej - ze wzgl~du na zaehowanq 
autonomi~ - poprzez formul~ "Ja sam - Ty sam" niz poprzez 
jedynie " Ja - Ty" . 

Odpowiedzialnosc jest z konieeznosei uniwersalna . To znaezy: 
ezlowiek jest odpowiedzialny za swiat, w ktorym zyje, ezy b~dzie to 
swiat rodziny, miejsea praey, lokalnej wspolnoty, polityki ezy jaki
kolwiek inny. Swiat ow obejmuje ealosc stosunkow iyeia ludzkiego 
i to przez nie okreslana jest w swej istoeie odpowiedziaJnosc czlo
wieka. Jest to fenomen powszeehnie znany: ezy b~dzie to "samoboj
stwo" ueznia, ezy skrajna n~dza Indian w Ameryee Poludniowej, 
ezy masowa smierc podezas kl~ski glodowej bqdz epidemii w In
diaeh, ezy masowe mordy w obozaeh koneentraeyjnyeh - podezas 
politycznej rebelii w sqsiedzkim kraju bqdz podezas wojny w kraju 
odleglym, albo ezy b~dzie szlo 0 tak zwanq przest~pczosc nieletnich 
w slumsaeh wielkieh miast, zawsze ~dq tym poruszeni takie ludzie, 
ktorzy nie majq z tym bezposrednio do ezynienia; zawsze wydarze
nia te "angaiowac" b~dq daleko szerszy krqg Judzi nii krqg bezpo
srednio dotkni~ty : ezlowiek ezuje si~ wspolodpowiedzialny. Wsz",
dzie tu daje 0 sobie znac pewna odpowiedzialnosc 0 eharakterze 
uniwersalnym. Konieeznie zaklada ona: po pierwsze, ze idzie tu 
o sytuaeje, ktore w ogolnosei pozostajq w sferze wplywow ezlowie
ka, 0 warunki iyeia ludzkiego, ktore powstajq dopiero poprzez 
wspolnq pra~ i wzajemne odnoszenie si~ ludzi do siebie, ktore 
przeto moglyby ksztaltowac si~ takze inaezej. Odpowiedzialnosc 
odnosi si~ do dzialania ludzkiego, 0 ile przebiega ono eiqgle w pew
nym obszarze mozliwosci i stosujqe selektywny wybor obiera w nim 
okreslony kierunek. 
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Po drugie, odpowiedzialnosc zaklada, iz wydarzenia te i warunki 
nie tylko moglyby, ale powinny ksztahowac si~ inaczej , ze zatem 
owe negatywne zjawiska sll zawinione. Daje tu 0 sobie znac pewna 
moralna idea ludzkich warunkow zycia, swiata godnego czlowieka, 
ktorej nie mozna uzyskac ani wy1llcznie z warunkow istniejllcych, 
ani niezaleznie od nich w abstrakcjach czystego rozumu, a ktora 
wylania si~ z rozumu angazujllcego si~ w odpowiadanie i posiada 
zarazem pew n II w Y z s z II m 0 c will z II c II dla calego wspolnego 
i wzajemnego zachowania si~ wchodzllcych tu w rachub~ ludzi. 

Po trzecie wreszcie, okazuje si~, ze wydarzenia te dotyczll znacz
nie wi~kszej liczby ludzi niz jedynie garstki tych, kt6rych dzialaniu 
- konkretnie i zasadnie - przypisac mozna win~. Przez nich wszyst
kich, ktorych krllg moze na r6Zne sposoby dalece si~ rozszerzac, 
w pewnych wypadkach ogarniajllc nawet calll ludzkosc, doswiad
czana jest jakby odpowiedzialnosc og6lna, ktora nie jest konkretnie 
okreSlona i zgola okreslic si~ nie daje. 

W tym miejscu w doswiadczaniu odpowiedzialnoki powstac 
moze sprzecznosc, ktora zagraza jej od wewnlltrz. Jak fundamental
ne by nie bylo own doswiadczenie odpowiedzialnosci ogolnej, to 
przeciez nieodparte pozostaje tez doswiadczenie mowillce, iz odpo
wiedzialnosc ta nieuchronnie ulotni si~, jeSli jednoczesnie nie b~dzie 
doswiadczana ona jako odpowiedzialnosc konkretna. Ba, gdzie brak 
mozliwosci jej ukonkretnienia, tam odpowiedzialnosc latwo przemie
niac si~ moze i b~dzie w ciekawosc, Zlldz~ sensacji czy pelen rezygnacji 
fatalizm . Zarazem znajdujemy si~ tu tez w miejscu, w ktorym 
dominujllce dotlld uj~cie, jednostronnie interpretujllce odpowiedzial
nose z perspektywy podmiotu i jego decyzji , musi zostac uzupelnione 
przez ow aspekt uniwersalny (odpowiedzialnosc za wydarzenia i wa
runki zycia). Jesli mysli si~ w koleinie tradycji etycznej, przywyklo si~ 
do tego, by takZe oWll "odpowiedzialnosc za cos" postrzegac 
i szacowac wy1llcznie z perspektywy podmiotu . Pojedynczy czlowiek 
ukazuje si~ jako podmiot moralny, ktory winien odpowiadac za 
swoje czyny. Dokonuje si~ tu wykladni odpowiedzialnoki w sensie 
jakiegos zwillZku przyczynowego czy tez stosunku bezposredniego 
nast~pstwa. Jednak wlasnie ta przypisujllca wykladnia ujmuje odpo
wiedzialnosc zdecydowanie za Wllsko. Zapoznaje ona oWll wszech
ogarniajllcq wi~i: ze swiatem otaczajllcym, na jakll zawsze juZ wska
zuje doswiadczenie odpowiedzialnosci. Peine przeto doswiadczenie 
odpowiedzialnosci wymaga, by w sposob uchwytny lllCZYC z sobll 
w jed no oba te podstawowe odniesienia: odpowiedzialnosc za wlasne 
swe dzialanie i odpowiedzialnosc za swiat. Wi~cej, na tym konkret
nym zjednoczeniu polega wlasciwa praktyka odpowiedzialnosci. 
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Jak jednak i dZi\!ki czemu konkretyzuje si\! odpowiedzialnosc? 
Wydaje si\! zrazu, iz latwo znaleic odpowiedi na to pytanie, glosz'lc: 
gdziekolwiek napotka si\! bied\! , nalezy jej bez wahania zaradzic. 
Natychmiast jednak staje si\! oczywiste, iz osobiste mozliwoSci 
pojedynczego czlowieka Sq tak ograniczone, ze od razu trzeba uznac 
jego bezsilnosc, a potem mozna juz ulec pokusie wycofania si\! 
w swiat aktow czystych przekonao. To tu wlasnie dochodzi do 
zesliini~cia si~ w pewnq "manier\! odpowiedzialnosci" 0 charakterze 
indywidualistyczno-moralizatorskim. Zadania, 0 jakie tu chodzi , 
znacznie przekraczajq kompetencje jednostki. Postrzegane w calosci, 
nalezq do obu obszarow doswiadczania, w ktorych zasadniczo 
uobecnia si\! odpowiedzialnosc swiatowa. Odpowiedzialni czujemy 
si\!, po pierwsze, tam, gdzie doswiadczamy jakiejs biedy - n\!dzy, 
zarazy, wszelkiego rodzaju niedomogow psychicznych a takze spo
lecznych, ktore CZ\!sto postrzegane Sq jako cos aspolecznego czy 
wr\!cz kryminalnego - a gdzie jednoczesnie doswiadczamy, iz nie jest 
ona nieunikniona. Po drugie, odpowiedzialnosc uswiadamiamy so
bie zywo tam, gdzie napotykamy krzywd\!, gwalt, wszelkiego rodza
ju zniewolenie, krotko mowiqc, win\! moralnq. 

Pierwszy krok w kierunku koniecznego ukonkretnienia si\! od
powiedzialnosci polega przeto na wyrainym uchwyceniu przed
miotu owych zadao i odpowiadajqcych im kompetencji. Dopiero 
kiedy zadania wymagajqce podj\!cia Sq jasno uchwycone i roz
dzielone na okreslone, dajqce si\! ogarnqc obszary przedmiotowe, 
mozna pytac 0 podmioty, ktore te obszary mogq wzi'lC na siebie 
jako obszary swych zadao. Tak oto powstajq kompetencje i w pier
wszym rz\!dzie chodzi tu 0 uformowanie si\! takich konkretnych 
k 0 m pet e n c j i. Kierowane jest ono przez zadania przedmiotowe, 
jakie wylaniajq si\! z potrzeb i zarazem moznosci calego otoczenia . 
Przy czym owymi kompetentnymi podmiotami mog'l byc zarowno 
pojedynczy ludzie, jak i koJektywy - co w swiecie wspolczesnym jest 
coraz Cz\!stsze. Kolektywy takie Sq znow w sobie wielekroc rozczlon
kowane. Uformowane kompetencje porzqdkowane Sq przez " nor
my" i rozdzielane jako "role", ktore poszczegolnym podmiotom 
przypada wziqc na siebie. "Odpowiedzialnosc za cos" jest wi\!c 
w swej istocie okreSlana najpierw w horyzoncie owych k 0 n k ret
nyc h z a d a il, a nowe zadania, ktore przeslank\! dla siebie znajdujq 
w zmieniajqcych si\! potrzebach i mozliwosciach ludzi, stwarzajq 
nOWq odpowiedzialnosc. 

Tym samym stajemy tu przed pewnym szczegolnym problemem 
wspolczesnoSci : nauka i technika Sq w stanie tak istotnie zmienic 
warunki zycia czlowieka, ze slusznie mowi si\! 0 pewnego rodzaju 
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cywilizacji technicznej. Nie tylko poszerzyly one mozliwosci opano
wywania i zmieniania bytu do niespotykanych dot~d rozmiarow, 
lecz postawily sobie za cel nieskr~powane rozszerzanie samych tych 
mozliwoSci. Wraz z tym niezmiernie wzrosla przede wszystkim 
przestrzen odpowiedzialnoSci; w konsekwencji zmienil si~ tez w spo
sob istotny ci~zar odpowiedzialnoSci - pomyslmy choeby 0 zadaniu 
kontroli urodzin, postawionym przez problem przeludnienia, ktory 
ze swej strony wspolwarunkowany jest przez medycyn~ wspo/czes
n~; wreszcie, calkowitemu przeobrazeniu ulegly zakresy kompeten
cji , a co za tym idzie i podmioty jako nosiciele mozliwej od
powiedzialnoSci, na przyklad partnerzy wielkich umow taryfowych, 
wyzsze urz~dy zdrowia, UNESCO, ONZ i inne. 0 tyle tez stoimy tu 
w obliczu radykalnego przeobrazenia si~ odpowiedzialnosci, w niej 
samej bowiem pojawiaj~ si~ nowe mozliwosci zadan i nowe obszary 
zadan, ktore na razie pozostaj~ calkowicie nieokrdlone i mog~ 
zostae wl~czone w konkretn~ odpowiedzialnose dopiero wtedy, 
kiedy utworzone b~d~ konieczne po temu zakresy przedmiotowe, 
podmioty dzialania a wraz z tym - wyrazone w normach i rolach 
- kompetencje (przykladem: ochrona srodowiska). 

4. Spontaniczny udzial jako odpowiedzialnosc 
za normatywny porz~dek zycia 

Mowa byla dot~d 0 odpowiedzialnosci, 0 ile ta okreslona zostaje 
w istotny sposob przez przedmiotowe zadania. Maksyma tak zo
rientowanej odpowiedzialnosci brzmi: "zye lepiej". Ludzie, przyj
muj~c przypadaj~ce im role i spelniaj~c obowi~zuj~ce przy tym 
normy, zachowuj~ si~ w wyznaczonym im zakresie slusznie i z po
zytkiem dla iycia, to znaczy, rozs~dnie i w tym sensie "odpowie
dzialnie". lednakze role i normy wyrazaj~ jedynie stosunki technicz
no-pragmatyczne, a nie moralno-osobowe, to znaczy, nie odnosz~ 
si~ one jeszcze do czlowieka jako istoty wolnej i do tych stosunkow 
mi~dzyludzkich, w ktorych wyraza si~ w ogole sens bycia czlowie
kiem, a wraz z tym jego god nose: do sprawiedliwosci, solidarnosci, 
wiernosci, wiary, milosci (milosci bliiniego i miloSci ludzkosci) 
i innych. To wlasnie do tych "absolutnych stosunkow"6, a tym 
samym, ostatecznie, do urzeczywistniania swiata god neg 0 czlo
wieka, stale i nieodzownie odsyla odpowiedzialnose, tam nawet, 
gdzie wyrainie ukazuje si~ ona jako odpowiedzialnose za jak~s 
spraw~. Najwyrazniej istot~ jej jest cwo wewn~trzne transcendowa

6 K. L6with, Das Individuum in der Rolle des Milmenschen, Miinchen 1928. I I, 
a szczegolnie rozdzial Ill. 
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nie ku spontanicznemu wsp61udzialowi, kt6ry jako podstawowe 
doswiadczenie moraine daje znae 0 sobie we wszystkich stosunkach 
mi~dzyludzkich. Drug,,! przeto, acz wyzsz,,! maksymct odpowiedzial
nosci jest: "zye dobrze". lako ograniczaj,,!ca zasada rozumu moral
nego sluzy ona za podstaw~ maksymie "zye lepiej". Dlatego tez 
gl~biej si~ga odpowiedzialnose, kt6rej doswiadczamy wobec krzyw
dy. 

Tym gl~bszym aspektem odpowiedzialnosci za swiat jest wi~c 
odpowiedzialnose za spontaniczny wspoludzial. Znajduje on swoj 
wyraz przede wszystkim w normach prawnych i moralnych. Dlatego 
odpowiedzialnie dziala si~ wowczas, kiedy post~puje si~ zgodnie 
z tymi normami i realizuje w ten spos6b owo nieprzymuszone branie 
udzialu. Takze tutaj wi~c odpowiedzialnose spclnia si~ poprzez 
przyj~cie norm i r61, kt6re teraz jednak nie s,,! juz okrdlone gl6wnie 
przez ich zakresowe zadania i funkcje . Ojciec, s~dzia , wychowawca, 
premier, to wszystko s,,! role, w jakich ludzie konkretnie urzeczywis
tniaj,,! SWct odpowiedzialnose. Przy czym kazda z tych rol posiada 
swe prawno-moralnie wi,,!z,,!ce odniesienia wykraczaj,,!ce poza jej 
wlasne przedmiotowe kompetencje. 

TakZe to jednak wyraza tylko pewien fragment odpowiedzialno
sci, ona sarna jest - w doslownym znaczeniu - "radykalniejsza". Nie 
post~puje si~ od razu slusznie tylko dlatego, iz spelnia si~ istniej,!ce 
normy prawne, lecz ostatecznie tylko dlatego, iz ci,,!gle troszczy si~ 
tez 0 to, by prawo bylo doskonale: jedynie doskonale prawo nie jest 
prawem niesprawiedliwym! Bye odpowiedzialnym za okrdlone nor
mami post\!powanie oznacza wi~c, iz odpowiadae trzeba za same 
owe regulacje normatywne - niejako za ich "co", ich "jak" i ich 
wprowadzenie, a nie jedynie za zgodne z nimi dzialanie. T"! tylko 
drog,,! normy prawne i moraine mog"! zblizae nas ku rzeczywiscie 
"odpowiedzialnym stosunkom" i mog,! same przez si~ poszerzae 
i pogl~biae pozytywn"! wolnose w braniu udzialu . W tym rozumie
niu odpowiedzialnose moze tedy oznaczae nawet wzrost wladzy 
czlowieka i dlatego si~ganie po wi~ksz,,! wladz~ moze bye tez 
traktowane jako wyraz wyzszej odpowiedzialnosci - od "kierownika 
dzialu" do powiernika mandatu politycznego, tak iz odpowiedzial
nose ukazuje si~ nie tylko jako ci~zar. Bez tej gl~bszej odpowiedzial
nosci norniy sluzye b~d,! zapewne manipulacji i represji. Dzieje si~ 
tak tam, gdzie normy funkcjonujct przede wszystkim jako obowict
zek. Dlatego odpowiedzialnose moze si~ dzis zwr6cie nie tylko 
przeciw "czystemu obowi,!zkowi", ale rowniez przeciw normom, 
instytucjom i panuj,,!cym porz,,!dkom. Nie moze to jednlll( auto
matycznie zwalniae z odpowiedzialnosci za normy. Spelnianie norm 
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prawno-moralnyeh pozostaje przeto wei~z tym, co w odpowiedzial
nosei pierwsze, co wr.,:ez jest regul~, jesli nawet nie tym, co ostateez
ne. Dlatego smiere Sokratesa na zawsze pozostanie przykladem 
pierwotnej odpowiedzialnosei. 

5. Wh!ZllCa autonomia i willZllcy dialog 

Wraz z nowym doswiadezeniem odpowiedzialnosei do swiado
mOSci powszeehnej dotarla zasada dialogiezna. To filozofia dialogu 
stwierdzila, iz odpowiedzialnose moze urzeezywistniae si.,: najpelniej 
w bezposredniej relaeji Ja-Ty, a bye moze nawet tylko w niej. Takie 
przedstawienie sluszne jest jedynie wtedy, kiedy, po pierwsze, utrzy
mane zostaj,! wlaseiwe odpowiedzialnosei uklady odniesien - wska
zalismy w szezegolnosei na uniwersalne aspekty przedmiotowe od
powiedzialnosei oraz jej stosunki autonomiezno-normatywne 
- i kiedy, po drugie, stosunek dialogiezny nie jest ograniezony do 
intymnyeh relaeji Ja-Ty, takieh jak "przyjazn", malzenstwo itp. 

W jakim stopniu stosunek dialogiezny moze pozwolie nam 
gl.,:biej zrozumiee odpowiedzialnose? Przyklad s.,:dziego winien po
moe nam rozjasnie stosunek mi.,:dzy odpowiedzialnosei,! normatyw
n,! a dialogiezn,! . Potem mozemy probowae - w miar.,: zwi.,:zle 
- "sprowadziC" istot.,: samej odpowiedzialnosei "do jednego poj.,:
cia". 

Postae s.,:dziego stala si.,: dzis problematyezna; z pewnosei,! byla 
ona jednak zawsze godna uwagi, szezegolnie w odniesieniu do 
odpowiedzialnosei. Moze zatem posluzye jako przyklad. Stosunek 
s.,:dziego do oskarzonego okreslony jest przez odnosne normy praw
ne. S.,:dzia tylko wtedy dopelnia swego obowi,!zku jako s.,:dzia 
wlasnie, kiedy post~puje zgodnie z przepisami prawa i normami 
procesowymi, i ponadto nawet w oskarzonym szanuje jeszeze osob~ 
prawn,!. Poza tym wszystkim moze on jednak ezue si~ zmuszonym 
- przede wszystkim w "trudnyeh dla ezlowieka przypadkaeh" 
- postawie sobie pytanie, ezy rzeezywiseie post,!pil wobee tego 
oskarzonego odpowiedzialnie, to znaezy, ezy mimo ealej proeedury 
prawnej i poza sw'! rol,! s.,:dziego spotkal go takze jako w ogole 
ezlowieka i to w znaezeniu osobowego Ty. Oezywiseie, speeyfiezny 
stosunek prawny mi.,:dzy s.,:dzi'! i oskarzonym nie moze zostae przez 
to zniesiony, zagrazaloby to bowiem obowi,!zywaniu prawa i gwa
rantowanej przez nie wolnoSci polityeznej. Wyraznie ukazuje si~ tu 
rozniea mi~dzy dzialaniem z obowi,!zku - 0 ile prawo staje si.,: 
podstaw'! okrdlaj,!C'I to dzialanie - a dzialaniem z odpowiedzialno
Sci. W tym ostatnim raz Jeszeze zostaje niejako przekroezony 
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wymiar obowi,!zku. Dzialanie z odpowiedzialnosci, ktore znajduje 
swe zrodlo w bezposrednim stosunku osobowym. moze tez jednak 
prowadzic do surowego stosowania prawa. Ba, normy prawne 
i moraine znajduj,! swoj glybszy sens w tym, iz odpowiedzialnose 
"z zasady" do takiego wlasnie postypowania prowadzi. Bowiem 
dzialanie autentycznie osobowe, to znaczy, odpowiedzialne, moze 
dokonywae siy tylko tam, gdzie we wzajemnym obcowaniu probu
jemy zarowno bye w zgodzie z egzystencjq My ogolnego, jak 
i sprostae wyzwaniu egzystencji My dialogicznego. 

Jedynie w wyznaczonym tu horyzoncie odpowiedzialnosci wolno 
nam okreslie stosunek dialogiczny jako stosunek absolutny, wokol 
ktorego koncentruje siy ostatecznie wszelkie branie udzialu, a to tak , 
iz jako odpowiedzialnose jest on na dwa sposoby aktywnie obecny 
we wszelkich stosunkach "zmyslowych" i autonomiczno-normatyw
nych: spelniaj,!c je, a jednoczesnie zawsze takze transcendujqc. W ra
mach filozofii dialogicznej mozna tez probowae poj,!e odpowiedzial
nose jako idey rozumu moralno-praktycznego, nawi,!zujqc tym 
samym do tego, co juz wyzej powiedzielismy 0 mowie jako sym
bolicznym obrazie odpowiedzialnoSci: odpowiedzialnose zawsze wy
raza pewien "stosunek", a mianowicie stosunek osob, ktore do 
siebie przemawiaj,! i sobie odpowiadaj,!. Przy czym "odpowiedzial
nosci,!" [jako uQzielaniem siebie w odpowiadaniu] nie jest jeszcze 
stosunek niezobowi,!zuj,!cego mowienia-z-sob,!, ani nawet stosunek 
wzajemnego informowania siebie czy maj,!cy na celu usprawiedli
wianie siy przymus zdawania sprawy, jakkolwiek nalezy to rowniez 
do odpowiedzialnosci. Przez odpowiedzialnose trzeba raczej rozu
mlec teraz cwo wlaSciwe ludziom bycie-jeden-dla-drugiego 
i za-drugiego, w taki jednak sposob jak doswiadczane jest to 
w obcowaniu ludzi z sob,!: jako domaganie siy pewnego bez- warun
kowego bycia jeden-dla-drugiego i za-drugiego. Odpowiedzialnose 
zatem, wed Ie tego, to sam moralno-praktyczny rozum, w ktorym 
owa bezwarunkowa idea ludzkiego sposobu bycia - bycia-w-swie
cie--jeden-z-drugim, dla-drugiego i za-drugiego - doswiadczana 
jest jako cos w najwyzszym stopniu wi,!z,!cego. Idea ta wyraza 
zarowno istoty wolnosci, jak i absolutn,! zasady zycia i dzialania 
w dobru. 

6. Odpowiedzialnosc w stosunku absolutnym 

"Odpowiadanie przed jak,!s instancj,!" wydaje siy ogolnym ry
sem podstawowym wszelkiej odpowiedzialnosci. Przedstawienie ta
kie jest sluszne, 0 ile odsyla nas do moralnego charakteru podstawy 
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odpowiedzialnoSci. Odpowiedzialnose jest ezlowiekowi za-dana ja
ko zgola konieeznose [zwroeeniaJ swego wolnego bytowania [ku 
biedzieJ7 i 0 tyle dana "przed". Odpowiedzialnose przed jakqs 
instanejq - oboj~tnie ezy ta wyst~puje w jakiejs konkretnej postaei 
historyeznej, ezy przedstawiana jest jako trybunal wewn~trzny (su
mienie) ezy Najwyiszy Sydzia (Bog) - uznae moina za symboliezne 
wyraienie podmiotowej niemoinosei swobodnego dysponowania 
odpowiedzialnoseiq jako ideq moralnq. Wyraienie to eharakteryzuje 
wiye pewien moment w odpowiedzialnosei w ogole, i to taki, ktory 
stale byl jui eksponowany w ramaeh ethosu obowiqzku (konieez
nose odpowiadania za swe post~powanie). Przedstawienie takie jest 
wszakie 0 tyle problematyezne, ii moie bye wyrazem heteronomii . 
Daje tu 0 sobie znae jednostronnose modelu trybunalu - ezy to 
w jego wersji rzymsko-prawnej, ezy ehrzeseijansko-moralnej. To 
wlasnie rowniei przeeiw tej jednostronnosci i przeeiw wszelkiemu 
ustanawianiu heteronomii zwraea si~ nowe doswiadezenie odpowie
dzialnosei . 

Niewqtpliwie dotykamy tu owej "metafizyeznej eiemnosei", 
z ktorej ostateeznie wylaniajq si~ wszelkie ludzkie doswiadezenia 
podstawowe - w szezegolnosei te, ktore dotyezq wolnosei, moiemy 
wiye jedynie podjqe prob~ uwrailiwienia na speeyfik~ fenomenu 
odpowiedzialnosci i ograniezenia dogmatyzmu niektoryeh stano
wisk. Dogmatyezna w pewien sposob jest jui ta wykladnia , ktora 
twierdzi, jakoby odpowiedzialnose byla zawsze i z istoty "odpowie
dzialnoseiq przed jakqs instanejq". Poniewai jednak odpowiedzial
nose zgodnie z wlaseiwq SWq istotq ukazuje si~ zawsze jako stosunek 
osobowy, przeto wydarza si~ ona w pewnym vis-a.-vis, jednak nie 
przed kims trzeeim. 

Dla doswiadezenia odpowiedzialnosei eharakterystyezne jest jej 
transeendowanie. Pojedyneza konkretna odpowiedzialnose za jakqs 
spraw~ odsyla do odpowiedzialnoSci za wspolny swiat i jego byeie, 
a ta ostateeznie do pewnego osobowego byeia jeden-dla-drugiego 
i za-drugiego. Dlatego tei wszelkie "troszezenie si~" 0 innyeh - jesli 
nie rna poprzestae na ukrytym egoizmie i nadopiekunczyeh instytue
jaeh i miee tedy za swe skutki uzaleinienie i niewol~ - musi 
prowadzie do odpowiedzialnego jeden-z-drugim, d\a-drugiego 
i za-drugiego . Takie wszelka odpowiedzialnose przed jakqs instan
ejq urzeezywistnia si~ zawsze jako odpowiedzialnose przed osobq 
i prowadzi w glqb ku odpowiedzialnosei wobee kogos . 

W tym miejseu pojawie si~ moze - wlasnie w obronie przed 

, Autor zapisuje lermin "Nolwendigkeil" (koniecznosc) oddzielajqc myslnikiem "NOI" 
(bieda) i " Wendigkeil" (zwrolnosc) - [przyp. llum.]. 
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jakqkolwiek heteronomiq - pewien Wqtpliwy "autonomizm", czy to 
w uj<rciu jakiegos absolutnego idealizmu, czy w uj<rciu jednej z tych 
licznych odmian antropologizmu, na gruncie ktorych czlowiek staje 
si<r tworCq siebie samego. JeSli jednak obstawae przy tym, iz od
powiedzialnosc przysluguje czlowiekowi jako wiqzqca go bezwarun
kowo wi<rz, to postrzega si<r jq jako rownie oddalonq od jakiejs 
suwerennej autonomii czlowieka, jak i od jakiejs bezwolnej hetero
nomii. Jak wiadomo, rozumiany w ten sposob fakt i specyficznie 
ludzki sens autonomii moralnej ze swiadomosci i poj<rcia "obowiqz
ku" wydobyl juz Kant. Czlowiek uswiadamia sobie wlasciwq mu 
wolnose na drodze "obowiqzku" czy "szacunku dla prawa" , a jego 
autonomia oznacza, ze czlowiek ten nigdy nie jest w calosci pod
dany prawu (nie jest heteronomiczny), jednakZe nigdy nie moze tez 
pojmowae siebie jako absolutnie suwerennego prawodawc<r. JeSli 
jednak dla Kanta owa ukazana z perspektywy obowiqzku wolnose 
urzeczywistnia si<r poprzez "uogolnienie" sUbiektywnego pierwotnie 
chcenia, to wolnose ukazana z perspektywy odpowiedzialnosci 
urzeczywistnia si<r poprzez normatywne i dialogiczne wiqzanie we
zwaniami, ktore dosi<rgajq nas w wirze konkretnych wydarzen 
i stosunkow ludzkiego wspolbycia. Dlatego "odpowiedzialnose 
przed" - odniesiona czy to do jakiegos konkretnego "autorytetu", 
czy do "sumienia" - wyczerpuje si<r tu w rownoczesnym i wzajem 
domagajqcym si<r spelnienia odpowiadaniu " samemu sobie" i " sa
memu tobie" . Sumienie oznacza tedy "moraine wyposazenie" do 
odpowiedzialnosci czy w ogole "poczucie" odpowiedzialnosci. 

Odpowiedzialnosc wydaje siy przeciez zawierae jeszcze jeden 
uklad odniesienia. Wiara okresla go dogmatycznie jako "odpowie
dzialnose przed Bogiem" , tkwi on wszak u podstaw kazdej wykladni 
"metafizycznej" i tym sposobem rozstrzyga tez 0 jej mozliwosci 
i sensie. Dochodzimy tu do owego punktu, w ktorym odpowiedzial
nose, z jednej strony, zdaje si<r domagae jakiegos gl<rbiej wstecz 
si<rgajqcego wiqzania, a w kt6rym jednakze, z drugiej strony, wszel
kie transcendentne uzasadnienie grozi zniesieniem odpowiedzialno
sci w jej wlasciwie rozumianym sensie praktycznym. To wlasnie 
tutaj wiara znajdowae b<rdzie wlasne pole dla swych rozstrzygni<re, 
pr6bujqc wydobye tkwiqce w samej odpowiedzialnosci struktury 
sensu. Niewqtpliwie nalezy do nich widoczne we wszelkiej od
powiedzialnosci transcendowanie jako takie. To stqd staje si<r przy
najmniej zrozumiale , ze gl<rboka wiara moze poslugiwae si<r sym
bolicznym wyrazeniem, jakoby post<rpowanie bylo w ostatecznosci 
zawsze "post<rpowaniem przed Bogiem". Przeciw temu symbolicz
nemu przedstawieniu byd q wszak podnoszone dzis wqtpliwoSci , ze 
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ostatecznie nie zgadza sit;: ono z doswiadczanq strukturq odpowie
dzialnosci, a dla konkretnej odpowiedzialnosci moze nawet sluzye 
za parawan. Dla samej odpowiedzialnosci w kazdym bqdz razie 
bardziej trafnym symbolicznym jej obrazem wydaje sit;: stosunek 
rozumiany jako osobowe vis-ii-vis, jest tez on bardziej trafny niz 
obraz trybunalu. Stosunek taki moglby nawet - w zgodzie z elemen
tarnym znaczeniem odpowiedzialnosci - bardziej bezposrednio od
sylae do osobowego Boga niz owo wyobrazenie sqdzqcej i skazujqcej 
instancji. To przynalezy juz jednak do wiary, dla ktorej ref1eksja 
filozoficzna moze co najwyzej okreSlie ow punkt, w ktorym wiara 
jest mozliwa, a bye moze nawet potrzebna. 

przelotyl Jacek Filek 

Przeklad na podstawie: Handbuch philosophischer Grundbegriffe, hrsg. von 
H. Krings, H.M. Baumgartner, Ch. Wild, Bd. 6, Kosel-Verlag, Miinchen 1974 
drukujemy za laskaw~ zgod~ wydawnictwa Kosel. 

JOHANNES SCHWARTLANDER, filozof niemiecki, UL 1926, od 1968 profe
sor uniwersytetu w Tybindze, autor licznych prac z zakresu etyki, antropologii 
filozoficznej i filozofii polityki. 

ZAPOWIEDZI WYDA WNICTWA ZNAK 

Karol Tarnowski 

CZLOWIEK I TRANSCENDENCJA 

Wydany w serii "Akademia" zbior rozpraw i esejow krakowskiego 
filozofa ze szkoly fenomenologicznej, pianisty i redaktora miesi,<cznika 
"Znak" inspiruje do refleksji nad filozofiij nadziei, tomizmem, zlem, 
pi,.:knem przyrody i sztuki, Bogiem wiary i Bogiem filozofow. 
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Jestesmy swiadomi spoczywajllcej na nas odpowiedzialnosci, 
ale nie wiemy, czym jest odpowiedzialnosc - i dlatego wszyst
ko, co zwyklismy nazywac antropologill lub etykll, rna cal
kowicie tymczasowy charakter. 

Georg Picht 

Jakas nieodpowiedzialnosc przenika wszydzie tam, gdzie zllda 
siy odpowiedzialnosci bez dostatecznej konceptualizacji i te
matyzujllcego myslenia 0 tym, czym sarna odpowiedzialnosc 
jest. 

Jacques Derrida 

Czy filozofia juz wie, ze nie wie, czym jest odpowiedzialnosc? 
Czy my, filozofowie, wiemy, ze nie wiemy? Czy potrafimy poradzic 
sobie z nachalnosci::J" z jak::J, poj~cie odpowiedzialnosci oferuje nam 
swoj::J, samozrozumialosc? Naszym pierwszym problemem jest tedy 
sproblematyzowanie odpowiedzialnosci. Czy uda nam si~ zachowac 
czujnosc i utrzymac nastawienie zawieszaj::J,ce ow::J, pospolit::J, samo
oczywistosc poj~cia? Przeciez to my, filozofowie, odpowiedzialni 
jestesmy za to, ze czlowiek, od kt6rego wymaga si~ bycia od
powiedzialnym, nie wie, czym jest odpowiedzialnosc. 

Jesli jednak juz wiemy, ze nie wiemy, to niech ogarnie nas 
niepok6j i z gl~bi tego niepokoju radykalnie zapytajmy: czymze wi~c 
jest odpowiedzialnosc? M6g1bym tu powt6rzyc: "Jesli nikt mnie 0 to 
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nie pyta, wiem. Jesli pytaj~cemu usilujy wytlumaczye, nie wiem." 
Czy jednak wiem? Przeciez, jeSli sam jestem tym pytaj~cym i jeSli to 
sobie samemu "usilujy wytlumaczye" , widzy, ze nie wiem. Pytanie 
stoi wiyc otworem jak otchlan . Pytajmy przeto i nie pozwolmy 
dopytywaniu temu slabn~e. Nie zadowalajmy siy odpowiedzi~ zbyt 
latw~, zachowajmy czujnose wobec odpowiedzi pozornych, wobec 
rozlicznych chwytow pseudoodpowiadania. 

Dzis przebrala siy miara nieodpowiedzialnej frazeologii odpo
wiedzialnosci . Nie chcemy dol~czae do gromady mentorow peroru
j~cych przeciw skandalicznej nieodpowiedzialnosci czlowieka wspol
czesnego. Jestesmy filozofami. Widzimy, jak podskornie i na rozne 
sposoby problematyka odpowiedzialnosci szturmuje filozoficzne 
myslenie, jak czai siy u samej jego podstawy. Czas rozpoznae ty 
sytuacjy i zmierzye siy z problemem, siygaj~c glybiej niz czyni to 
moralista czy jurysta, glybiej niz czyni to filozof ulegaj~cy samo
oczywistosci pojycia. 

Zacznijmy od tego, co w mowie odpowiedzialnosci najkrzykliw
sze i najbardziej "dotykaj~ce". Kiedy przywoluj~c odpowiedzial
nose wypowiada siy zwyczajowe przygany czy pochwaly, rna siy na 
mysli nagannose czyjegos postypowania skonkretyzowan~ jako 
"nieodpowiedzialnose" b~dz, w przypadku pochwaly, szczegoln~ 
chwalebnose postypowania skonkretyzowan~ jako "odpowiedzial
nose" wlasnie. Owe "nieodpowiedzialnose" i " odpowiedzialnose" 
kwalifikowae mog~ zarowno jakies pojedyncze dzialanie, czyn, jak 
i sam~ osoby dzialaj~cego. " Odpowiedzialnose" oraz jej przeciw
stawienie maj~ tu charakter mozliwych do nabycia kwalifikacji. Czy 
kwalifikacja taka jest czyms pierwotnym? Czy, wypatrzywszy j~ 
w czyims poszczegolnym dzialaniu b~dz caloSciowej postawie, 
uchwytujemy pierwotny fenomen odpowiedzialnosci? Czy jako moz
liwa do nabycia kwalifikacja nie pojawia siy tu odpowiedzialnose 
w postaci dalece wtornej? 

Zapytajmy: jak dochodzi do nabycia tego typu kwalifikacji? 
W konsekwencji czego, w konsekwencji spelniania jakich aktow 
postawa czlowieka nabywa rysu "odpowiedzialnej" (b~dz " nieod
powiedzialnej")? Jak dochodzi do tego, ze oto jeden ojciec staje siy 
"odpowiedzialnym", a drugi "nieodpowiedzialnym", choe przeciez 
zaden z nich nie musial takim siy stae? Poszukuj~c owych aktow, 
ktorych spelnienie (b~dz niespelnienie) prowadzi do nabycia kwali
fikacji "odpowiedzialny" (b~dz "nieodpowiedzialny"), wskazae mu
simy w pierwszym rZydzie na akty poczucia odpowiedzialnosci 
i akty podejmowania odpowiedzialnosci. Od tych pierwszych odr6Z
nie mozna jeszcze akty uswiadamiania sobie odpowiedzialnosci, do 
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drugich zas dol,!czyc mog,! akty dZwigania odpowiedzialnosci . Do 
wymienionych tu typ6w akt6w dodac mozna ich negatywy: nie-u
swiadamianie sobie, nie-poczuwanie sit; do, nie-podejmowanie, 
nie-dzwiganie odpowiedzialnoSci. Otrzymujemy cal,! sfert; akt6w, 
kt6r,! uzupelnic mozna jeszcze aktami czynienia odpowiedzialnym 
i poci,!gania do odpowiedzialnoSci oraz ich zaniechaniami. Sfera ta 
jawi sit; jako bardziej podstawowa niz sfera "odpowiedzialnoSci" 
i "nieodpowiedzialnoSci" pojt;tych jako mozliwe do nabycia kwalifi
kacje. Jest jasne, ze to w konsekwencji spelniania b,!dz niespelniania 
tych akt6w kwalifikacje te mog,! dopiero sit; ukonstytuowac. 

Zatem porzucamy to, co wt6rne, bardziej powierzchniowe, i sku
pia my sw<\ uwagt; na samej sferze akt6w. B,!dz co b,!dz jest to 
wdzit;czny obiekt badania. Kazdy typ tych akt6w poddac by mozna 
wzorcowej analizie fenomenologicznej . Mozna by tez wypatrzyc 
i opisac zwi,!zki, jakie zachodz,! pomit;dzy poszczeg61nymi aktami 
poszczeg61nych typ6w. Byc moze daloby sit; ukazac nieprzypad
kowosc sekwencji: uswiadomienie sobie odpowiedzialnosci (moment 
intelektualny), poczucie odpowiedzialnoSci (moment emocjonalny), 
podjt;cie odpowiedzialnoSci (moment wolicjonalny) i dZwiganie od
powiedzialnoSci (totalnosc moment6w) . Nalezaloby tez skonstato
wac niesymetrycznosc pomit;dzy aktami czynienia odpowiedzialnym 
i poci<!gania do odpowiedzialnosci b,!dz ich zaniechaniami a fak
tycznym podejmowaniem i dzwiganiem odpowiedzialnosci b,!dz 
odmow,! jej podjt;cia i dzwigania . Dla nas jednak najistotniejsze 
bt;dzie to, iz wszystkie te akty nakierowane S,! na 0 d pow i e d z i a I
nos c. Zapytajmy teraz: czy odpowiedzialnosc, na kt6r,! kieruj,! sit; 
opisywane akty, jest tq odpowiedzialnoSci,!, kt6r,! rozpoznalismy 
wczesniej jako mozliw,! do nabycia kwalifikacjt; dzialania b,!dz 
samego dzialajqcego i uznalismy za wt6rn,! wobec spelniania odnos
nych akt6w? Czy " odpowiedzialnosc" jako mozliwa do nabycia 
kwalifikacja naszego przykladowego ojca jest wlasnie I<! odpowie
dzialnoSci,!, kt6r,! on w swych aktach uswiadamiania sobie, po
czuwania sit; i podejmowania intenduje? Oczywiscie, jest mozliwe, iz 
ktos spelnia akty materialnie tozsame z opisywanymi, bo chce nabyc 
kwalifikacjt; "odpowiedzialnego". Przypomnijmy jednak, ze do is
toty przysluguj,!cych osobom wartosci etycznych (a za tak'! wartosc 
uchodzi tu kwalifikacja "odpowiedzialny") nalezy, iz nie mogq byc 
one wartosciami intendowanymi. To znaczy, jezeli celem mojego 
dzialania jest nabycie kwalifikacji "odpowiedzialny", to dzialanie 
takie chybia istoty wartosci odpowiedzialnosci . Jest odpowiadaniem 
jedynie sobie, a to, ku czemu sit; w tym dzialaniu zwracamy, staje 
sit; jedynie czyms, czym sit; poslugujemy. Kr6tko m6wiqc, od
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powiedzialnose, na ktorq nakierowane Sq opisywane akty , nie moze 
bye tq odpowiedzialnosciq, ktora w wyniku spelniania tych aktow 
kwalifikuje ich podmiot. Akty uswiadamiania sobie odpowiedzial
nOSci, poczuwania si~ do i podejmowania odpowiedzialnosci kieruj" 
si~ wi~c nie na ow powierzchniowy, wtorny fenomen odpowiedzial
nOSci, lecz w glqb, ku fenomenowi bardziej pierwotnemu. 

Czym jest ta ukazujqca si~ w gl~bi odpowiedzialnose? 
o ile odpowiedzialnosc jako mozliwa do nabycia kwalifikacja 

dzialania i dzialajqcego bylaby w swym zaistnieniu w calosci zalezna 
od wydarzania si~ odpowiednich aktow, to odkrywajqca si~ teraz 
odpowiedzialnose, ku ktorej skierowane sCI te akty, bylaby od nich 
calkowicie niezalezna . Staj~ si~ "odpowiedzialnym" (bqdz nie) , 0 iJe 
spe1niam okreslone akty, ale odpowiedzialnose, na ktorq orientujq 
si~ te akty, pozostaje od ich spelniania niezalezna. Mog~ nie 
uswiadamiae sobie swej odpowiedzialnosci , mog~ si~ do niej nie 
poczuwac i jej nie podejmowac, ale jej "zachodzenie" b~dzie od 
spelniania tych aktow calkowicie niezalezne. I to wlasnie dlatego, ze 
jestem tam w podstawie odpowiedzialny , mog~, podejmujqc odnos
ne akty skierowane na t~ odpowiedzialnose, nabye dopiero kwalifi
kacj~ "odpowiedzialny" . I tak sarno wlasnie dlatego, ze jestem tam 
w podstawie odpowiedzialny, mog~, zaniechawszy odnosnych ak
tow kierujqcych si~ na t~ odpowiedzialnosc, nabye kwalifikacj~ 

"nieodpowiedzialny". Tylko odpowiedzialny moze okazae si~ "od
powiedzialnym" i tylko odpowiedzialny moze okazae si~ " nieod
powiedzia lnym". 

Czym jednak jest ta odpowiedzialnosc w podstawie, ktorq mo
zemy rozpoznae b'ldz nie, sprostae jej bqdz nie sprostae, ale ktorej 
nie mozemy znieSe, unicestwie? Rozumiemy juz, ze jest czyms 
innym, czyms bardziej pierwotnym niz odpowiedzialnose jako cha
rakterystyka dziaiania i osoby dzialaj'lcego . Domyslamy si~, ze jest 
rodzajem zwi'lzania , wi~zi iqcz'lcej tego, ktory jest odpowiedzialny, 
z tym, za co jest odpowiedzialny . Co to za wi~z? Zapewne jest ona 
relacj'l jakiejs zaleznosci, ale czy tylko? A czy jako relacja jest relacjq 
jedynie dwuczlonow'l? I czym wlaSciwie Sq jej czlony? To znaczy, 
kim jest ten, ktory jest odpowiedzialny? I czym jest to, za co jest on 
odpowiedzialny? 

Choe ci'lgle zdarza si~ nam sytuowae w pozycji odpowiedzial
nego, w pozycji tego, od ktorego cos "zalezy", nawet i przedmioty 
martwe, nie mowi'lC juz 0 zwierz~tach, dzieciach i "duchach", to 
jednak wypada zgodzie si~, it wlaSciwym podmiotem odpowiedzial
nOSci jest osoba. Nie czyn, nie "uiomek" osoby, lecz osoba poj~ta 
jako calose. Ale przeciez nie brak powaznych filozofow, ktorzy 
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dopuszczaj<l "osoby zbiorowe". Wiyc czy jakas wspolnota osob 
moze bye podmiotem odpowiedzialnoSci? A czy osoba boska row
niez pozostaje "zwi<lzana", czy i Bog jest odpowiedzialny? Czy 
jednak pytania takie mog<l bye gruntownie rozwazone, kiedy jeszcze 
nie wiemy, czym jest sarna odpowiedzialnose? 

A za co jestem odpowiedzialny? Czy jestem odpowiedziaJny za 
to, co mi siy sni? Za moj nastroj, za nachodzqce mnie mysli, za 
ogarniajqce mnie uczucia? Za to , ze nie potrafiy kochae? Ze jestem 
bezradny? Za to , co uczynilem wczoraj, co uczynilem wowczas 
przed laty i za to, czego wowczas nie uczynilem? Czy jestem 
odpowiedzialny za siebie? Za to, kim jestem, kim siy stajy, kim bydy? 
Czy jestem odpowiedzialny za dziecko, za ojca, za swych przyjaciol 
i za ich przeSladowcow? Czy jestem odpowiedzialny za zywych, za 
zmarlych, za maj<lcych siy narodzie? A nade wszystko, czy jestem 
odpowiedzialny za nieszczysliwych i cierpiqcych, za niekochanych? 
Czy jestem odpowiedzialny za swoj dom, za ojczyzriy, za swiat, za 
historiy, zarowno minionq, jak i przyszlq, za ludzkose calq, za Boga? 
Czy jestem odpowiedzialny za wszystko? I czy nie znaczy to, ze za 
nic nie jestem odpowiedzialny? Pytaj<lc 0 przedmiot, 0 zakres odpo
wiedzialnosci , nalezy tez zapytae: czy nie inaczej jest siy odpowiedzial
nym za to, co juz za nami, czemu pozwolilismy siy wydarzye, co jest 
naSZq przeszloSciq i co najczySciej rna charakter winy, niz za to, co 
przed nami, co dopiero bydzie, co wiyc nalezy do przyszlosci i co 
moze posiadae charakter zadania? Czy nie inaczej jestem odpowie
dzialny za siebie, za to, co we mnie i ze mnie, wiyc i za to, co czyniy 
albo .czego nie czyniy, niz za Ciebie, za to , co naprzeciw mnie, za 
swiat, za to , co siy w nim dzieje? I czy w ogole mogy zrozumiee 
siebie, nie wiedzqc, za co jestem odpowiedzialny? Czy mogy rozu
miee, kim jestem, nie wiedz<lc, czym jest moja odpowiedzialnose? 

Pytajmy dalej . A czy owa wiyz w podstawie jest czyms, co po 
prostu odnajdujy i mniej czy bardziej wyraznie sobie uswiadamiarri, 
i 0 pochodzenie czego juz nie pytam? A moze jest ona nie do 
pomyslenia bez jakiejs instancji "zawi<lzujqcej" , powierzajqcej, na
kladajqcej odpowiedzialnose? Moze nie rna odpowiedzialnosci , jezeli 
nie rna tego , od czego czy od kogo ona pochodzi? 

A czy do istoty zwiqzania, jakim jest odpowiedzialnose, nie 
nalezy tez to (lub ten), przed czym (lub przed ·kim) odpowiadam? 
Czy jest mozliwa odpowiedzialnose bez trybunalu? I bardziej ryzy
kowne pytanie: czy jest mozliwa odpowiedzialnosc - jako odpowie
dzialnose wlasnie - jezeli zakladamy, ze niechybnie wezwani bydzie
my przed oblicze sydziego? Czy rozumiemy wyrazony w tym 
pytaniu niepokoj? 
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Jdli zas funkcja trybunalu nie jest toisama z funkcjq egzekuto
ra, to pomyslee moina, obok wymienionych jui czterech czlonow 
(podmiot, przedmiot, instancja nakladajqca, trybunal), jeszcze i piq
ty - egzekutora. Relacja , jakq jest odpowiedzialnose, moie wi~c bye 
relacjq dwu-, troj-, cztero-, a nawet i pi~cioczlonowq. Na przyklad: 
ojciec, iegnajqc si~, mnie wlasnie powierzyl piecz~ nad mlodszym 
bratem, a starszy brat mnie oSqdzi i, jdJi trzeba b~dzie, odda katu. 
Albo: sam naloiylem na siebie odpowiedzialnose za siebie przed 
samym sobq i sam pociqgn~ si~ do odpowiedzialnoSci. Albo: nikt rue 
naloiyl na mnie tej odpowiedzialnoSci i wcale jej tei nie szukalem 
ani nie pragnqlem, ale widz~, ii ode mnie tylko zaleiy, widz~, iz 
w mojej byloby mocy zgasie bqdz rozplomienie to male slonce 
i widz~ tei, ii nie rna i nie b~dzie zadnego trybunalu ani iadnych 
egzekutorow, przed ktorymi strach albo ktorych laskawose moglyby 
bye dla mnie motywem. I co zrobi~? Czy nie znajd~ w sobie 
bezinteresownej motywacji do "odpowiedzialnej" decyzji? DJaczego 
Max Scheler, w dziele swego iycia, wypowiada tak stanowczy sqd: 
"Musimy przeto zaprzeczye, jakoby w przeiyciu odpowiedzialnoSci 
koniecznie tkwila jakas relacja przed kimS" I? Scheler uwaia, ii 
odpowiedzialnose jest wczesniejsza i jako taka niezaleina od wszel
kiego trybunalu. Tylko dlatego moiemy czue si~ przed kims od
powiedzialni, ie jui wczdniej zrozumielismy, ii wlasnie jestesmy 
odpowiedzialni. Nie trybunal jest tu warunkiem odpowiedzialnosci, 
lecz odpowiedzialnose warunkiem trybunalu. Czy Scheler rna racj~? 

Tyle pytan! Jak poradzie sobie z nimi? A sprobujmy zaloiye, ie 
na wszystkie znaleilismy odpowiedz, ie wiemy juz, kim jest podmiot 
odpowiedzialnosci i czym jest to, za co jest on odpowiedzialny, 
i wiemy tei, jak rna sj~ sprawa z instancjq nakladajqcq odpowiedzial
nose, z trybunalem i egzekutorem. Zaloirny, ze wiemy to wszystko, 
i zapytajmy: czy wiemy jui, czym jest odpowiedzialnose? Czy 
rozwiklanie problemu Iiczby i okreslonosci czlonow relacji, jakq jest 
odnaleziona w podstawie odpowiedzialnose, przynosi ze sobq zro
zumienie, czym jest sarna odpowiedzialnose, co znaczy owo "za" 
w byciu odpowiedzialnym "za" swiat czy jego fragment? MysJ~, ie 
nie. Mysl~, ie kiedy znajdziemy odpowiedzi na wszystkie powyzsze 
pytania, nadal nie b~dziemy wiedziee, czym jest odpowiedzialnose. 
Je§li nie wiem bowiem, co znaczy kochae, czy zrozumiem to, 
dowiadujqc si~, ie Adam kocha Ew~? Wiem jui, kto, i wiem jui, 
kogo kocha, ale czy wraz z tq wiedzq zdobywam tei wiedz~ 0 tym, 

I M. Scheler, Der Formalismus in del' Ethik und die materiale Wertelhik, Bern-Miinchen 
1980. s. 479. 
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co znaczy kochae? Jesli zas owa wi\!z w podstawie jest czyms tak 
pierwotnym, iz to dopiero ona dookrdla, czym Sq wiqzane przez niq 
czlony, to moze tak dlugo nie b\!dziemy rozumiee, czym jest czlo
wiek i czym jest dla niego swiat, jak dlugo nie pojmiemy, czym jest 
lqczqca ich wi\!z, czym jest odpowiedzialnose? Jdli tak, to nie roz
poznanie czlonow pomoze nam zrozumiee, czym jest relacja, lecz 
odwrotnie - rozpoznanie samej relacji pomoze nam lepiej zrozumiee 
wlasciwy sens jej czlonow. 

Czym wi\!c jest odpowiedzialnose? Pytamy teraz nie 0 "kto", ani 
nie 0 "co" ze zwrotu "za co", ani tez nie 0 " przed kim",.lecz pytamy 
wlasnie 0 sarno owo "z a". 

Dla Edmunda Husserla poszukiwanq przez nas wi\!ziq jest sarna 
natura swiadomosci - intencjonalnose. M6wiqc kr6tko, intencjal
nose jest odpowiedzialnosciq. Wiqze ona w jednq calose subiektyw
nose i to, co jest dla tej subiektywnoSci swiatem. Transcendentalne 
ego jest absolutnie odpowiedzialne za wszelki sens i wszelkq waz
nose istnienia . Przeto wlaSciwe zyciu swiadomosci dqzenie do wypel
nienia domniemujqcych cos intencji (intencja jest elfiillungsbediirf
fig) rna charakter podejmowania odpowiedzialnosci. Swiadomose, 
jako domniemujqca zawsze cos wi?cej niz jest jej aktualnie dane, 
z natury jest ryzykiem. Rozumnose minimalizuje to ryzyko, jest wi\!c 
"odpowiedzialnoSciq" pojmowanq jako mozliwa do nabycia kwali
fikacja swiadomoSci. Napomknqe tu trzeba, iz przeciwstawianie 
paradygmatowi intencjalnosci paradygmatu dialogicznosci pol ega 
na nieporozumieniu . Intencjalnose jest dialogiczna. 

Martin Buber najzwi\!zlej wypowiada si\! w motcie do swej 
ksiqzki Die Frage an den Einzelnen: "Odpowiedzialnose jest P\!powi
nq lqczqcq nas ze swiatem." Zas Dietrich Bonhoeffer, pytajqc 
o istot\! odpowiedzialnosci na poziomie, na kt6rym i my pytamy, 
odpowiada: Slellverlretung, zast\!Pczose, w znaczeniu : bycie w miej
see drugiego, bycie zamiasl, wstawienie si\! za nim . Byi' dla czlowie
ka znaczy tu bye w miejsee drugiego . Bonhoeffer swiadom jest 
jednak balwochwalstwa, jakim grozi absolutyzacja odpowiedzialno
sci. Dlatego podkresla, iz granicq mojej odpowiedzialnosci jest 
odpowiedzialnose drugiego. Bliski odpowiedzi Bonhoeffera jest Em
manuel Lhinas ze swoim rozumieniem odpowiedzialnosci jako 
sUbstytucji . Czy przywolane tu proby odpowiedzi zadowalajq nas? 
Czy badanie rna si\! ku koncowi? 

Odpowiedzialnose jako owa wi\!z w podstawie, zwiqzanie, liga
tura (ligare) jest, oczywiscie, zarazem wezwaniem do podj\!cia tej 
wi\!zi , do re-ligatury (re- ligare) . W tym sensie i re-ligio - jako ciqgle 
podejmowanie na nowo zwiqzania - jest odpowiedzialnosciq. Totez 
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powiada 0 religii Jacques Derrida: "ReJigia jest odpowiedzialnoSciq 
alba reli.~ii nie ma ."2 Sponsum domaga siy re- sponsum . Powierzenie 
(niem. Uber-anlwortung) pociqga za sobq odpowiedzialnose (Ver
-anlwortung). 

Nie mozemy tez pominqe pytania 0 zwiqzek odpowiedzialnosci 
z wolnosciq. Czy mozna bezkrytycznie przystae na zastany stereotyp 
myslowy, wedle ktorego wolnose jest warunkiem odpowiedzialno
sci? Czy rzeczywiScie wolnose jest tu czyms wczesniejszym, czego 
spelnienie umozliwia dopiero odpowiedzialnose? Czy nie mozna 
pomyslee tego stosunku odwrotnie, ze mianowicie odpowiedzial
nose jest warunkiem wolnosci? A czy w ogole Jepiej wiemy, czym 
jest wolnose, niz czym jest odpowiedzialnose, ze probujemy poprzez 
pierwszq rozjasniae drugq? I czy w ogole mozemy wiedziee, czym 
jest wolnose , nie wiedzqc, cz~m jest odpowiedziaJnose? leSli nie rna 
odpowiedzialnoSci bez wolnosci i zarazem nie rna wolnosci bez 
odpowiedzialnosci, to widae, iz stosunek pomiydzy nimi nie tylko 
jest wzajemny, ale prawdopodobniejest i znacznie glybszy . Stosunek 
warunkowania zbyt odroznia i separuje od siebie wolnose i od
powiedzialnose, utrudniajqc w ten spos6b wypatrzenie scislejszej 
korelacji miydzy nimi. Czy oba pojycia nie mowiq 0 tej samej, 
podstawowej wiyzi, wiyzi Iqczqcej istoty rozumnq i otwierajqcy siy 
wobec niej swiat? Czy wolnose i odpowiedzialnose nie stanowiq 
calosci, ktora postrzegana od strony dzialajqcego ukazuje siy jako 
wolnose, a postrzegana od strony doznajqcego - jako odpowiedzial
nose? i czy myslenie, ktore odlqcza od siebie wolnose i odpowiedzia
lnose, nie jest wlasnie odpowiedzialne za rozpad jednosci bycia 
wolnym i bycia odpowiedzialnym? Zapewne spora czyse panujqcego 
w tej kwestii pomieszania bierze siy stqd, iz nie rozrozniwszy 
poziomow, na kt6rych pojawiajq siy odpowiedzialnose i wolnose, 
bezwiednie miesza siy fenomeny wtorne z pierwotnymi i nie bada siy 
ich korelacji na poziomie podstawowym. 

Czym wiyc jest odpowiedzialnose? 

Jacek Filek 

JACEK FILEK, tilozor, adiunkt Instytutu Filozofii UJ. Zajmuje sic< gl6wnie 
etyk" (prawda, wolnosc, odpowiedzialnosc) oraz filozofi'l wartoSci. Publikowal 
m. in. w " Studiach Filozoficznych", " Ethosie", "Archiwum Historii Filozofii 
i Mysli Spolecznej", "Logosie i Ethosie". Mieszka w Krakowie. 

2 J. Derrida, H erezia. ({Ijemllica i OdpOll'iedziaiflo;'i': Europa Jana Paloe'!;i, przel. Agniesz
ka Drop, "Logos i Ethos", PAT - Krakow 19931, s. 138 . 
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Jan Kielbasa 

Co przydarzylo si~ pOJ~ciu odpowiedzialnosci? Jak,! to jego 
pospoJit,! a fatszyw,! samooczywistosc kwestionuje autor Pylan do 
odpowiedzialnosci, wzywaj,!c do zerwania z "nieodpowiedzialn,! fra
zeologi,! odpowiedzialnosci"? Mozna si~ domyslic, iz nie chodzi 
tylko 0 zwykte j~zykowe naduzycie, 0 dobrze widoczn'! na powierz
chni zjawisk banalizacj~ poj~cia, charakterystyczn,! zwlaszcza dla 
pewnego rodzaju dydaktyczno-pu blicystycznej retoryki, pi~tnuj,!cej 
prawdziw,! czy rzekom,! nieodpowiedzialnosc tych czy tamtych (za 
wczesnie alba za pozno urodzonych, wysoko albo nisko postawio
nych, "lewych" alba "prawych" itp.) b<tdz jak,!s generaln,! i trudno 
zrozumial'! "nieodpowiedzialnosc" naszej epoki . Jezeli apeluje si~ 
do naszej czujnosci i postuluje nieustawanie w dopytywaniu si~ 
o odpowiedzialnosc, to - jak si~ wydaje - w przekonaniu, ze 
zachodzi tu zwykle jakies intelektualne zaniedbanie, niedopelnienie 
filozoficznej powinnoSci, maloduszne poprzestawanie na wyjasnie
niach powierzchownych b,!dz pozornych, a moze nawet cos wi~cej 
- gruntowne zapomnienie 0 problematycznosci samego poj~cia. 

Mamy zatem odpowiedzialnosc sproblematyzowac, ponownie uczy
nic przedmiotem zapytywania. 

CM ' to jednak w rzeczy samej znaczy? Czy postulat sprob
lematyzowania odpowiedzialnosci nie stawia nas w obliczu ktopot
liwego paradoksu, znanego chocby w tej postaci, jakq, mu nadal 
Paul Valery: "tantot je pense, tantot je suis"? Jdli naprawd~ jest tak, 
ze kiedy indziej mysl~, a kiedy indziej jestem, jesli istot'! myslenia 
jest zahamowanie czy zawieszenie catej codziennosci i praktycznosci 
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"zycia", to moze tez stoimy wobec alternatywy: albo namysl nad 
odpowiedzialnosci~, albo urzeczywistnianie odpowiedzialnosci, spel
nianie jej aktow, bycie odpowiedzialnym. Parafrazuj~c Arystotelesa , 
rzec moina, ii musimy rozstrzygn~e, czy bardziej chcemy wi e
d z i e e, czym jest odpowiedzialnose, czy bardziej zaleiy nam na jej 
p r a k t y k 0 wan i u, na byciu odpowiedzialnymi. Oczywiscie, tak 
radykalna alternatywa - 0 ile nie rna bye sprzeciwiaj~cym si~ 

zdrowemu rozs~dkowi sofizmatem - winna bye traktowana nie jak 
opis stanu faktycznego alba sytuacja modelowa, ale raczej jako 
skrupul filozoficznego sumienia, przestrzegaj~cego przed zapami~ta
lym teoretyzowaniem tam, gdzie chodzi 0 "iycie sarno" . Zapewne 
nie nalezy mnoiye ponad potrzebft: tego rodzaju skrupulow ani 
powolywae sift: na nie po to, by uchylie sift: od czynienia powinnosci 
filozofa, tj. " szukania rozumienia". Warto jednak zauwaiye, ii 
ostroinose w tej sprawie nie jest bezzasadna, skoro w nieodleglej 
przeszlosci wybitni filozofowie wcale nie byli jednomyslni co do 
tego, czy i jak moina sproblematyzowae odpowiedzialnose. 

Odpowiedzialnosc jako odpowiadanie 

Moina do tego podejse przynajmniej na dwa sposoby. Tak jak 
Roman Ingarden, ktory w znanej rozprawie 0 odpowiedzialnosci 
i jej podstawach ontycznych postuluje przeprowadzenie dokladnych 
badan (a wift:c namysl!), "aby wykrye warunki, przy ktorych moina 
sen sow n i e mow i e 0 jakiejs odpowiedzialnosci"l i sam faktycz
nie takie badania prowadzi, dokonuj~c stosownych teoretycznych 
dystynkcji, aby uchwycie szczegolowe i jakosciowo odrft:bne aspekty 
relacji odpowiedzialnosci (klasyczne juz rozroinienie ponoszenia, 
podejmowania i poci~gania do odpowiedzialnosci oraz odpowie
dzialnego dzialania). Albo tak jak Martin Buber, ktory wzywa do 
tego, by pojft:cie odpowiedzialnosci "przenieSe z powrotem z obszaru 
etyki, swobodnie bujaj~cej w oblokach »powinnosci«, na obszar 
przeiywanego iycia"2 W tym przypadku chodzi juz zatem 
nie 0 mowienie - nawet sensowne mowienie - 0 odpowiedzialnosci, 
lecz 0 jej przeiycie alba wprost 0 odpowiedzialne -':ycie. Spojrzmy 
jednak na to inaczej: nie od strony zarysowuj~cego sift: wlasnie 
przeciwstawienia mowienia i iycia, ale raczej od strony moiliwych 
mift:dzy nimi zwi~zkow. eM to rna wspolnego z odpowiedzialnosci~? 

I 0 odpowiedzialnosCi i jej podSlawach ontvcnych, (w:) Ksiqi eczka 0 czlowieku, Krakow 
1987, s. 73 

, Dialog, (w:) Ja i Ty. Wyb6r pism filozojicznych, t1um. Jan Do ktor, Warszawa 1992, 
s. 223 
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Okaze si~, ze nadspodziewanie wiele, jezeli tylko pojdziemy tropem 
wskazanym przez niektorych filozofow, a rozpoznawalnym juz 
nawet w samym brzmieniu slow a " odpowiedzialnose". Przeciez 
mowienie to nie tylko oboj~tne mowienie 0 czyms, ale rowniez 
potencjalny dialog: mowienie do kogos i w odpowiedzi na cos. 
Wlasnie w ten sposob - pokazuj,!c zaleznose mi~dzy odpowiada
niem komus i odpowiadaniem na cos a odpowiedzialnoscii:! za 
kogos lub za cos - wchodzimy in medias res. 

Pierwsza proba uchwycenia sensu slowa "z a" w sformulowaniu 
"odpowiedzialnose z a kogos lub z a cos" odslania pokrewienstwo 
fenomenow "odpowiadania z a" i "odpowiadania n a" (bqdz .,od
powiadania k 0 m us"). W uj~ciu wspomnianego juz Bubera od
powiedzialnose jest tam, gdzie odpowiada si~ na slowo, na dawane 
znaki 3 , ale nie musi to bye nic innego, jak odpowiadanie "na to, co 
si~ komu przydarza: co widzi , co slyszy, co odczuwa ( ... ) Od
powiadamy chwili, ale jednoczesnie odpowiadamy na ni Q, za nilf. "4 
Jeszcze bardziej radykalnq interpretacj~ zaleznosci mi~dzy odpowie
dzialnosci,! za kogos lub za cos a odpowiadaniem komus Ilib 
odpowiadaniem na cos dostrzec mozna w filozofii Emmanuela 
Uvinasa. Jak wiadomo, wychodzi on od irodlowego doswiadczenia 
(epifanii) twarzy drugiego czlowieka: "Wobec twarzy nie ograni
czam si~ po prostu do kontemplacji, lecz jej odpowiadam. Mowienie 
jest sposobem witania si~ z drugim, a przywitac si~ z drugim 
oznacza juz za niego odpowiadac. Trudno jest milczee w czyjejs 
obecnosci ( ... ) Trzeba 0 czyms mowie, 0 deszczu i 0 pogodzie, 
niewazne 0 czym, ale mowie, 0 d pow i e d z i e e d rug i emu i juz 
o d pow i a d a e zan i ego." 5 Spotkanie z twarz'! drugiego ustana
wia zatem relacj~ "odpowiadania na", a w konsekwencji rowniez 
i relacj~ "odpowiedzialnosci za". Moze si~ to dziae na poziomie 
istotnego dialogu, ale rownie dobrze - jak widzielismy - na pozio
mie wypowiedzi elementarnych , zwyklego zagadywania ("poroz
mawiajmy 0 pogodzie"). Ba, wspomniana relacja zawi,!zuje si~ 
nawet wtedy, gdy mamy do czynienia z komunikacjq bezslown'!: nie 
trzeba bye zagadni~tym, wyrainie zapytanym, formalnie poproszo
nym, aby juz na cos i za kogos odpowiadae, skoro - wedle Uvinasa 
- "od momentu gdy bliini patrzy na mnie, jestem za niego od
powiedzialny"6. 

Jednak trzeba wyjse poza czystil percepcj~, poza zwykle przed-

J Por . tamze. s. 223-224 . 
• Tamze. 

5 £/)'ka i NieskOlic:ol1)·. tlum . B. Opolska-Kokoszka. Krakow 1991. s. 50-·5J. 

o Tamze, s. 54 
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stawienie twarzy, aby dostrzec w tym doswiadczeniu zrodlo etycz
nosci: nawet tam, gdzie nie rna pytaj<1cego, zapraszajc!cego, zqda
j<1cego slowa - jest odpowiadanie i odpowiedzialnosc, bo twarz 
blizniego jest znakiem wprowadzajqcym nas w calq jego sytuacj~ 
egzystencjalnq. w tym i jego niedol~, ktora domaga si~ nie tyle 
bezpiecznej obserwacji, ile sprawiedliwosci bqdz milosierdzia. 
a w kazdym razie solidarnosci. 7 Nadanie temu momentowi etycz
nemu charakteru interpersonalnego, ., wspolnotowego", explicite po
twierdzone slowami Levinasa: .,Moja odpowiedzialnosc wobec twa
rzy spoglqdajqcej na mnie jak na kogos absolutnie obcego ( ... ) 
stanowi pierwotny przejaw braterstwa" 8, b~dzie pozniej rzutowalo na 
maksymalistyczne i "substytucyjne" rozumienie odpowiedzialnosci za 
kogos. Przyjrzyjmy si~ zreszt'l blizej dopiero co zacytowanemu zda
niu. Zdaje si~ ono miec nieblahe konsekwencje: po pierwsze, przepro
wadza kategori~ braterstwa ze sfery ideologicznych abstrakcji do 
sfery konkretnego egzystencjalnego doswiadczenia (moja odpowie
dzialnosc wobec twarzy), po drugie zas ujawnia drogc! Levinasowi 
zasad~, ze w relacji odpowiedzialnosci, podobnie jak w innych 
relacjach mi~dzyludzkich, nie rna Scislej symetrii (twarz. za ktor'l 
jestem odpowiedzialny, wci'lz patrzy na mnie jak na kogos obcego). 
Zqda si~ zatem od nas odpowiadania komus i odpowiadania za 
kogos bez cienia wyrachowania i Iiczenia na wzajemnose. Levinas 
nie cofa si~ przed formulami skrajnymi ("to ja nios~ na sobie 
wszystko"; "mog~ zastqpie wszystkich innych, ale nikt nie moze 
zast'lpie mnie"), w ktorych mozna si~ zapewne dopatrzye fenomenu 
"odpowiedzialnosci, ktora wystqpila z brzegow", a przy mniej 
zyczliwej interpretacji - mitologii prometejskiej i egocentrycznej 
megalomanii. Faktycznie, trudno zaakceptowac - tak intelektualnie, 
jak i emocjonalnie - koncepcj~. ktor" sam Levinas uznal za utopijnq 
i dla "ja" nieludzkq. 9 Godzi si~ jednak przyznae, ze w jego mak
symalistycznej interpretacji odpowiedzialnose jest zawsze zorientowa
na na innego czlowieka: owszem, "ja" rna zawsze wi~ksz'l odpowie
dzialnose niz wszyscy inni, ale nie po to. by celebrowae ten 
.,przywilej" i czerpae zen jakies podejrzane satysfakcje i nie po to 
tylko. by unieSe ci~zar odpowiedzialnosci za siebie i swoje czyny 
b'ldz zaniechania . Moja wi~ksza odpowiedzialnosc jest zobowiqzywa
niem do tego. by bezwarunkowo i bezinteresownie podtrzymywac 
drugiego. by .,powiedziec: oto jestem, zrobic cos dla drugiego, dae" [0. 

7 POI'. TUIl//ile- ('I /II/illi. Pari s 1992. s. 2'>7 . 
, Tamze. s. 2'>5 . . 
" POI". Etl"ku i NiL'si; Ul ico".l". dz.cyt .. s. 57 . 


10 Talllze, s. 55. 
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Granice odpowiedzialnosci za innych 

W tym kontekscie pojawia si~ - jako konsekwencja maksymalis
tycznego pojmowania od powiedzialnosci - idea sub sty t u c j i, po
stawienia si~ w roli zakladnika, ktory dokonuje ekspiacji za in
nych. ll Okazuje si~ , ze zakres odpowiedzialnosci "ja" - przynaj
mniej w wymiarze interpersonalnym - jest wlasciwie nieograniczo
ny: "jestem odpowiedzialny nawet za odpowiedzialnosc drugie
go" 1 2 . RownoczeSnie proponuje si~ w ten sposob nowe rozumienie 
s!owa " z a" w sformulowaniu "odpowiedzialnose z a kogos lub z a 
cos": juz nie tylko odpowiadam k 0 m u sin a cos, ale wr~cz 
odpowiadam z ami a s t kogos . Nasuwaj,! si~ w tym miejscu powaz
ne w'!tpliwosci : czy dzwigaj,!c - przynajmniej w intencji - od
powiedzialnosc za odpowiedzialnose bliiniego (i - odpowiednio - za 
jej brak , niedostatek czy deformacj~) nie wdzieram si~ nieproszony 
w dziedzin~ jego wy!,!cznej kompetencji, czy go nie ubezwlasnowol
niam, w szlachetnym poniek,!d zamiarze uwolnienia go od nadmier
nego ci~zaru? Czy podejmuj,!c si~ substytucji drugiego, przyjmuj,!c 
odpowiedzialnose za to, co nie jest moj,! spraw,! i mnie nie dotyczy 
i co wykracza poza to, co sam czyni~ 1 3 , nie uniewazniam pod
miotowosci i autonomii tego, z ami a s t ktorego ponosz~ odpowie
dzialnose? Czy nie odbieram mu szansy bycia odpowiedzialnym 
chocby w skromniejszym, w~zszym zakresie - za siebie samego? 
Kluczow'! spraw,! byloby - jak si~ wydaje - ustalenie warunkow 
empirycznej mozliwoSci i etycznej dopuszczalnosci odpowiedzialno
Sci 0 nieograniczonym w istocie zakresie, odpowiedzialnosci sub
stytucyjnej . 

. Bye moze Uvinas zareplikowalby tak: "Wi~i z drugim zawi'!zu
je si~ tylko jako odpowiedzialnose." 14 Nie ma mi~dzyludzkiej blis
kosci "bycia razem", wspolnoty bez fundamentu i spoiwa, ktorym 
mialaby bye odpowiedzialnose za siebie nawzajem, moze id'!ca az 
do substytucji. Zastanawiam si~, czy to nie tak'! wlasnie pierwotn,! 
,,funduj,!q" odpowiedzialnosc, zorientowan,! wspolnotowo i per
sonalistycznie, mial na mysli autor Py lan do odpowiedziainosci, 
odrozniaj,!c "odpowiedzialnose w podstawie" (sposob bycia w swie
cie , wsrod i wobec innych ludzi?) od odpowiedzialnosci rozumianej 
jako kwalifikacja wtorna, nabywana przez podmiot ze wzgJ~du na 
jego stosunek do tamtej, "irodlowej" odpowiedzialnosci . Jednak 

II Por. lamze. s. 57 . 
1 2 Tamze, s. 56, por. s, 54. 

1 3 Por. lamze, s, 54 , 

14 Tami.e, s. 55 . 
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nawet jesli jest to intuicja trafna (co, rzecz jasna, wcale nie jest 
przesl!dzone), to i tak pozostajemy z pytaniem 0 prawomocnose 
tego "zamiast" w substytucyjnym rozumieniu odpowiedzialnosci 
i 0 mozliwy zakres, specyficznl! "miary" odpowiedzialnosci z a 
m i a s t kogos. Nie chodzi tylko 0 to, ze - jak siy do znudzenia 
powtarza - odpowiedzialnose "totalna" - za wszystko i za wszyst
kich - rna tendencjy do stawania siy totaln~ ... nieodpowiedzialnos
cil! w kwestiach szczegolowych wobec tej oto konkretnej osoby, tego 
konkretnego wyzwania. Moze bye jeszcze i tak, ze jdli nie roz
graniczy siy w miar~ mozliwosci wyraznie pol odpowiedzialnosci, jej 
rodzajow i stopni (od tradycyjnie, indywidualistycznie rozumianej 
odpowiedzialnosci za wlasne czyny bl!dz zaniechania do, bye moze, 
odpowiedzialnosci zamiast kogos), to - na poziomie praktyki - roz
ne odpowiedzialnoSci mogl! wchodzie ze sob,! w kolizjy, a w teorii 
wciqz panowae bydzie pojyciowe zamieszanie, skutkuj'lce nieporo
zumieniami, 0 ktorych pisal Jacek Filek. 

Musimy zatem dalej pytae, czy i jak jest mozliwa odpowiedzial
nose za kogos rozumiana ostatecznie jako substytucja . Pewnym 
wsparciem dla stanowiska Levinasa moglaby bye "zasada solidar
nosci wszystkich istot moralnych", sformulowana przez Maxa Sche
lera. Stawia ona nieco inaczej akcenty, podkreslajqc w z a j e m nos e 
relacji odpowiedzialnosci albo po prostu w s p 61 0 d pow i e d z i a I
nos e. Idea jednak wydaje siy ta sarna, skoro wspomniana zasada 
glosi, "ze zasadniczo kazdy za wszystkich i wszyscy za kazdego 
wspolodpowiadaj~ za to, ile Sl! moralnie warci , ze ( ... ) zatem 
rowniez kazdy jest wsp61winny za win~ drugiego i kazdy pierwotnie 
uczestniczy w pozytywnych wartosciach moralnych wszystkich in
nych ludzi" 1 5. Czyz to nie potwierdzenie odpowiedzialnosci za 
odpowiedzialnose drugiego, "odpowiedzialnosci zamias t"? Tenze 
Scheler traktuje jednak jako Scisll! jednose rzeczon,! wspolodpowie
dzialnose i odpowiedzialnose za samego siebie. 16 

Jawnie i jednoznacznie indywidualistyczny charakter zdaje siy 
miee odpowiedzialnose w rozumieniu Sorena Kierkegaarda: "Oczy
wiscie, czlowiek zyj,!cy etycznie moze postuzye si~ zwrotem, iz jest 
on redaktorem samego siebie, ale jednoczesnie zdaje on sobie 
sprawy z tego , ze jest redaktorem w pelni odpowiedzialnym, odpo
wiedzialnym osobiscie przed sob'l, odpowiedzialnym na tyle, ze to, 
co on wybiera, rna decydujl!cy wplyw na niego ." 17 Nie przekresla to 
zresztq transcendentnego wymiaru odpowiedzia lnosci , skoro Kier-

I' Is/oIG i./O,.",y sympalii. tlum . A. Wvgrzecki. Warszawa 1980, s. 254. 

16 Por. tamie. s. 207. 

11 Albo - albo. warszawa 1982. tlum . J. Iwaszkiewicz. t. II . s. 354. 
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kegaard pisze tez 0 odpowiedzialnosci wobec Boga, ktory jest tu nie 
tylko trybunalem, ale i instancjq nakladajqC<j odpowiedzialnosc; 
jednak rzecz charakterystyczna, iz przedmiotowy zakres tej nalozo
nej odpowiedzialnosci okreslony zostal rowniez indywidualistycznie: 
czlowiek ,.otrzymal tu samego siebie jako zadanie do zrealizowania 
(. .. ) Celem tej aktywnosci jest sam czlowiek, ale nie w sensie 
samowolnie ustalonym. gdyz on sam jest zadaniem danym mu 
i sobie wyznaczonym, jakkolwiek stalo si~ ono jego zadaniem przez 
to. ze on je wybral." 1 S 

Jeszcze inaczej. i chyba w zgodzie z wi~kszosciowq tradycj<\. 
zakres odpowiedzialnosci okrdlil Roman Ingarden: "To. za co 
sprawca jest odpowiedzialny. jest dwojakiego rodzaju: po pierwsze, 
jest to jakies zachowanie si~. i po drugie, to , co ono wywoluje. 
a zwlaszcza realizuje. tzn. jego wynik." 19 Chodzi w sumie 0 aktywne. 
nie mimowolne Cchoc w rMnym stopniu uswiadamiane i zamierzone), 
przede wszystkim zas wlasne dzialanie czlowieka i jego skutek Cfakt, 
stan rzeczy, dzielo). I ngarden wprowadza jednak istotne uzupelnienie: 
owszem, przedmiotem odpowiedzialnosci jest indywidualny, dokona
ny czyn i jego skutek. ale tylko wtedy. gdy "SCj nosicielami jakiejs 
pozytywnej albo negatywnej wartosci. lub przynajmniej prowadz<\ do 
powstania wartoSciowego stanu faktycznego C ... ) Bez wszelkiej warto
sci wyniku, a takze samego dzialania. nie mogloby dojsc do zadnej 
odpowiedzialnosci."20 Nie rna tu mowy 0 jakiejs generalnej wspolod
powiedzialnosci "wszystkich za kazdego" i "kazdego za wszystkich" 
ani 0 odpowiedzialnoki substytucyjnej, ale indywidualna odpowie
dzialnosc za czyn wlqcza w swoj zakres jednak cos ponadsubiektyw
nego: wartosci, ze wzgl~du na ktore dzialanie zostalo podj~te. ktore 
ewentualnie realizuje bqdz umozliwia lub ktorym uchybia. 

a) Wobec wartoSci 

Takie aksjologiczne odczytanie "za co" odpowiedzialnoSci. wy
daje si~ charakterystyczne dla calej tej szkoly myslenia . Dietrich von 
Hildebrand powiada tak: "Czlowiek odpowiedzialny pojmuje nakaz 
»Powiniend!« i zakaz »Nie powinienes!«, ktore maj<\ swe zrodlo 
w wartosciach. Przejawia on czujnosc wobec swiata wartosci, ktora 
cale jego zycie podporzqdkowuje temu swiatu jako kryterium po
st~powania C... ) Czlowiek prawdziwie odpowiedzialny pozbawiony 
jest bowiem zupelnie egocentryzmu i zarozumialosci. Dba raczej 

1M Tamie, s. 357. 

' " 0 odpOII'ied:iolno.ici '" dz. cyl., s. 78. 

2 " Tamze, s. 81 , 82. 
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znacznie bardziej 0 to , aby uczynie zadose obiektywnym wymaga
niom sta wianym przez swia t wartosci. " 21 W lIjycili .l6zefa Tischnera , 
zastanawiaj ,!cego siy nad zakresem i wlaSciwosciami "pola odpowie
dzialnosci", kt6re "rozposciera siy wok61 kazdego czlowieka i obej
muje ty »przestrzerl« jego zycia , w kt6rej czlowiek w pojedynky lub 
wespol z innymi moze skutecznie chciee dobra "22 ,odpowiedzialnose 
dotyczy tego, kto jest rzeczywistym sprawc,! dzialan posiadajqcych 
kwalifikacjy aksjologicznq i ich skutk6w, tabe zapewne naznaczo
nych aksjologicznie. Wydaje siy, ze i w tym nurcie myslenia - nie 
inaczej niz u Bubera czy Levinasa -- mamy do czynienia ze szczeg61
n" reiacj" miydzy odpowiedzialnoSci<) za kogos lub za cos, a od
powiadaniem komus lub na cos. Odpowiedzialnose za wartosci to 
w gruncie rzeczy tyle, co odpowiadanie na te wartosci osobistq 
postaw", nade wszystko dzialaniem, kt6re je realizuje (umozliwia. 
odkrywa, ochrania) . Tam, gdzie odpowiadam na wartosc i, tam 
jestem rowniez za nie odpowiedzialny; i odpowiednio tam . gdzic 
jestem na wartoSci "slepy" czy "glllchy" , tam - w tej mierze, 
w jakiej jest to przeze mnie zawinione - odpowiadam za ich 
nieobecnose, czyli jestem "aksjologicznie nieodpowiedzialny" (przy 
wtornym rozumieniu odpowiedzialnoSci : tylko wtedy gdy jestem 
"odpowiedzialny w podstawie", mogy bye - zgodnie z sllgesti'l Filka 
- wt6rnie odpowiedzialny lub nieodpowiedzialny), 

b) Wobec slabosci 

Pewn" mozliwose komplementarnego potraktowania maksyma
Iistycznej koncepcji odpowiedzialnosci jako substytucji i bardziej 
tradycyjnej, indywidualistycznej (choe - jak widzielismy - aksjolo
gicznie ugruntowanej) koncepcji odpowiedzia lnosci za wlasne czyny 
b"di zaniechania, zaprezentowal Paul Ricoe ur w trakcie jednego 
z wykladow wygloszonych w Krakowie jesieni" 1992 roku. Ricoeur 
nie odrzuca tego punktu widzenia, zgodnie z kt6rym odpowiedzial
nose to nic innego jak zdolnose podmiotu do okreslenia siebie 
samego jako autora swoich czyn6w: " Gdybysmy nie mogli po fakcie 
odtworzye w krotkim przypomnieniu przebiegu naszych dzialall 
i zgromadzic ich wok6! bieguna, kt6ry nazywamy sob", autorem 
naszych dzialan, nikt nie moglby juz na nas liczye i oczekiwae, ze 
dotrzymamy naszych obietnic." 23 Powiada tylko, ze ograniczenie l11 

11 Fundamental"e pods","y lIIomlne. tlUill. E. SeredY llska. (w:) Wui>ec Irl/no.in·, Pozna'1 
1984. s. 32, 36. 

" Pole odpolI'ied:ialnosl'i. (w:) Woh"c l,-arto.,d. dz. cy t .. s. 104 . 
lJ Filo: olia OJoby. tlunl. M. Frankiewicz, Krakow 1992. s. 47 . 

35 

http:Irl/no.in


JAN KIELBASA 

tego stanowiska jest to, iz traktuje odpowiedzialnose retrospektyw
nie, tzn. ustala j(! zawsze "po fakcie", po dokonaniu lub zaniechaniu 
dzialania .24 Bardziej "zrodlowa", ale i skierowana w przyszlosc jest 
w tym sensie ta koncepcja, ktora ustala - mowillc j~zykiem Ricoeura 
- "wewn~trzny zwillzek" mi~dzy odpowiedzialnosci(! a slaboscill . 
Francuski filozof przyznaje, iz idzie za Hansem 10nasem, gdy 
twierdzi , ze "szczegolnym partnerem staj(!cym naprzeciw odpowie
dzialnosci jest slabose, to znaczy zarowno to, co latwo ulega 
rozkladowi na skutek naturalnej niedoskonalosci, jak ito, czemu 
zagrazaj(! ciosy historycznej przemocy" 25. Faktycznie, Jonas wspo
mina 0 tym, zwlaszcza gdy pisze 0 odpowiedzialnosci "naturalnej", 
np. rodzicielskiej , ktora jest niewlltpliwie wi~ksza , bardziej bezpo
srednia i bezwarunkowa niz "kontraktowa" odpowiedzialnose urz~
dnikow publicznychY'; lednak w stanowisku Ricoeura bardziej 
interesuj(!ce wydajll si~ konsekwencje tego zwillzania odpowiedzial
noSci ze slaboscill. Otozujawniajll si~ one w zdaniu: " To ja musz~ 
zatroszczyc si~ 0 kogos, kto mi zaufa!." 27 To, co slabe, zwlaszcza 
jeSli jest kims, zdane jest na naszll trosk~, oczekuje naszej pomocy 
i naszych staran, rna zaufanie, ze b~dziemy dzialae. Tak rozumiana 
odpowiedzialnosc "wychylona" jest w przyszlosc, bo to , co slabe, 
wzywa nas do udzielenia pomocy, ale tez do umozliwiania czy 
powodowania rozwoju, aby moglo si~ wzmocnie i dojrzec. Warto si~ 
zastanowic, czy · to nie w tym sensie, i w tej wy1llcznie sytuacji 
prawomocne jest substytucyjne rozumienie odpowiedzialnosci : jezeli 
to, co slabe, czyni nas odpowiedzialnymi, to wtedy, i chyba tylko 
wtedy, jestesmy odpowiedzialni z a kogos w sensie " odpowiadania 
z ami a s t" . Ricoeur wprowadza tu zresztll znaczllce iune/im, ktore 
zapobiega nieograniczonemu poszerzaniu zakresu odpowiedzialno
sci substytucyjnej : " Inny, liczllc na mnie, czyni mnie odpowiedzial
nym za m 0 j e dzialania. " 28 Zatem nawet tam, gdzie odpowiadam 
z a i z ami a s t kogos, odpowiadam poprzez m 0 j e, a nie kogokol
wiek innego dzialania. Ale i w tej kwestii wydaje si~, ze pogodzenie 
dwoch koncepcji odpowiedzialnosci wymaga wcillz jeszcze dopyty
wania si~: " Czy nie chodzi ostatecznie 0 wzajemne poznanie, 0 takie 
poznanie, kiedy inny przestaje bye obcy i zostaje potraktowany jako 
moj blizni ze wzgl~du na zasadnicze podobienstwo mi~dzy ludz
mi?"29 Czy nie jest to sytuacja zawillzywania si~ "odpowiedzialnosci 

'4 Po r. tamze, s. 45, 47. 
" Tamze. s. 46.
2" Th" Imperative oj' Respollsibility . III SelJrch of all Ethics .lor Ihe TecimologiclJl Age, 

Chicago- London 1984. s. 94-95. 
27 Filoco/,IJ osob .... dz . cy t. s. 45 . 
28 Ta1l1ze, s. 47 . 
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w podstawie", czyli tej podstawowej wit;zi " Iqczqcej istott; rozumn<'! 
i otwierajqcy sit; wobec niej swiat"? 

Przed nieznanym trybunalem 

W tej opowieSci trudno 0 moral. Pylania do odpolviedzialnosci 
sklaniajq do gruntownego przemyslenia - wlasnie sproblematyzo
wania - fenomenu odpowiedzialnoSci. I okazuje sit;, ze w<'!tpliwoSci 
nie ubywa. Jak to jest, na przyklad, z trybunalem - niechby nawet 
tylko hipotetycznym i " nieznanym" - przed ktorym, czy tei wobec 
ktorego rna stawae nasza odpowiedzialnose? Owszem, to, ie jestem 
przed czyms albo przed kims odpowiedzialny, moze gwarantowae 
obecnose jakiejs obiektywnej instancji, jakiegos trwalego i pewnego 
punktu odniesienia dJa zmiennych wspolczynnikow relacji odpowie
dzialnosci, wsrod ktorych jestem i ja sam. Rozumiem jednak niepo
koj autora Pylan do odpowiedzialnosci: jezeli bowiem istnieje trybu
nal, ktory 0 mojej odpowiedzialnoSci rna rozstrzygnqe, to moie 
staram sit; bye odpowiedzialny jedynie ze wzglt;du na ten trybunal 
- dla uzyskania pozytywnego rozstrzygnit;cia. W ten spos6b moja 
odpowiedzialnose bylaby heteronomiczna i egocentryczna, a w kaz
dym razie interesowna. Czy bylaby to zresztq wci'li jeszcze od
powiedzialnose, skoro glownym celem podmiotu do niej aspiruj'lce
go staloby sit; sarno orzeczenie trybunalu - uzyskanie kwalifikacji 
czlowieka odpowiedzialnego - bez specjalnej troski 0 konieczne, jak 
sit; wydaje, przedmiotowe dopelnienie, bez spontanicznego zorien
towania intencji na to, za co lub za kogo jest sit; odpowiedzialnym? 
Komu i na co - poza wlasnq ambicjq - mialby ow podmiot wowczas 
odpowiadae? Bye moie jednak rzeczywistym problemem jest tu nie 
sarno istnienie trybunalu, lecz nasza nan reakcja, ujawniaj,!ca, 
z jakim trudem nasza ulomna motywacja do odpowiedzialnoSci 
utrzymuje sit; w granicach bezinteresownosci i "czystej" etycznoSci? 

A co by sit; stalo, gdybysmy przyjt;li, ie jednak istnieje jakis 
trybunal, przed ktorym prawomocnie, chqc nie chc,!c, odpowiada
my, i to "w ostatniej instancji"? Nie, nie chodzi wcale 0 trybunaly 
egzekwujqce odpowiedzialnose karnq, przeliczalnq na wyroki sqdo
we, ani 0 trybunaly stanu czy bardziej tajemnicze i nierychliwe 
"trybunaly historii", ustalajqce tzw. odpowiedzialnose polityczn'!. 
Interesuje nas przeciez odpowiedzialnose moralna, trudniejsza zapew
ne do uchwycenia i wywazenia, niemniej bez wqtpienia rzeczywista. 
I wlasnie dla niej niektorzy cytowani juz tu autorzy wskazywali 

, . Tamze, s. 48 . 
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calkiem konkretny trybunal, przed kt6rym stawae mialy poszczeg61
ne jednostki, a nawet cala ludzkose . Scheler pisal 0 odpowiedzial
noki "wobec idei istoty moralnie doskonalej"30, Kierkegaard cz"sto 
i w dramatycznym tonie powolywal si" jui wprost na odpowiedzial
nose wobec Boga 31,0 kt6rym zapewne myslal tei Hildebrand, gdy 
twierdzil, ie "stoi nad nami nie tylko nieosobowy swiat wartosci, 
lecz osobowy S"dzia, kt6ry jest zarazem pe/niq wszelkiego Dobra, 
i przed kt6rym trzeba b~dzie kiedys odpowiadae" 32. Trudno sobie 
wyobrazie trybunal wyiszej rangi i 0 wyiszych kompetencjach, 
skoro mamy odpowiadae przed Tym, kt6ry "bada serce i nerki". 
A jednak odpowiedzialnose przed boskim trybunalem zdaje si" 
wymykae naszemu pojmowaniu. Jeieli bowiem 6w trybunal jest 
z innego ontologicznego porz'!dku (transcendentny, wieczny, nie
skonczony, czysto duchowy, nadprzyrodzony, swi~ty), to jak (pod 
jakimi obiektywnymi i subiektywnymi warunkami) moiemy przed 
nim stan<!e pozostajqc w naszej ludzkiej kondycji? ezy odpowiada
my wobec niego jui teraz i wlasciwie zawsze w ci<!gu naszego zycia, 
czy moie odpowiadae b~dziemy dopiero w wymiarze eschatologicz
nym? I jesli w zgodzie z tradycj" biblijnq i chrzescijansk" wiar" 
ostatecznie odpowiadamy wobec osobowego Boga, kt6ry objawial 
si" w historii, ale r6wnoczeSnie pozostawal "Bogiem ukrytym " 
(Deus ubsconditus), to wobec kogo lub czego odpowiedzialnose ta 
jest "empirycznie" podejmowana? Wobec wlasnego sumienia, tra
dycyjnie rozumianego jako "glos Boiy w nas"? Wobec religijnych 
i moraJnych przykazan objawionych w swi"tych ksi~gach? ezy moie 
wobec wsp61noty wsp6twyznawc6w bq.dz jej uprawnionych repre
zentant6w? ezy bez tych "empirycznych" posrednik6w moiemy 
cokolwiek wiedziee 0 naszej odpowiedzialnosci wobec Boga, 0 wy
maganiach i werdyktach boskiego trybunalu? Wreszcie, czy na 
poczucie odpowiedzialnoki wobec Boga nie rzutuj<! nasze wyob
raienia 0 Jego naturze i atrybutach? Czy zatem mamy odpowiadae 
przed sprawiedJiwym S~dziq , milosiernym Ojcem, wsp6lcierpi,!cym 
i usprawiedliwiaj'lcym Zbawcq? Czy - z ludzkiego punktu widzenia 
- bylby to wciqi ten sam trybunal i ta sarna odpowiedzialnose? 

"Religio" czyli wi~i 

Pytania 0 moiliwose istnienia i charakter najwyiszego, boskiego 
trybunalu wprowadzaj" nas w obszar refleksji nad delikatn" i - jak 

3D IslOla ilonny S)'mplllii, dz . cyt., s. 254 . 

.11 Por. AI"" - (1IIJo, dz. cyt .. s. 354: por. takie: Boio':,; i dr:ellie. ChomiJa IlCI .Imif/'(··. tlum. 


J. 	 Iwaszkiewicz, Warszawa 1982, s. 72 , 142, no, 133. 
31 FUlldomelllallie I){)S((/ ll·.' · 11/01'(11111', dz. cy t., s. 37. 
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siy wydaje - niejednozn acznq rel acj,! miydzy odpowiedzialnosci c! 
a religiq. Powiada sit; niekiedy, ze re/igio - ponowne ezy tel 
podwojne zwiqzanie - przybiera postac przymierza . przyjazni . dia
logu miydzy tym, co ludzkie j tym, co boskie (albo jako to. co 
miydzy-Iudzkie wobec tego , co boskie). J niezaleinie od tego. czy 
.,zwiqzanie" ma chara kter wertykalny czy tez zasadniczo ho ryzon
talny, na gruncie religii mamy zawsze sytuacjy jakiegos odpowiada 
nia komus i na cos. a rownoczesnie wzajemnego zobowi~zania : 
SPOI1SUI11 domaga sit; responsum, obietnica zqd a swego wypetnienia. 
Czyz nie jest to charakterystyka odpowiedzialnosci za cos lub Zel 

kogos? Czy wlasnie religia nie jest uprzywilejowam! dziedzinc) od
powiedzialnosci w ogole, a odpowiedzialnosci rozumianej ma k
symalistycznie - nie tylko z a , ale wrycz z ami a s t kogos - w szcze
golnosci? Czy wzorem odpowiedzialnoSci substytucyjnej nie jest 
zbawcza ofiara Chrystusa , a po stronie czysto ludzkiej a kt y Illyczeri
stwa. poswiycenia . ekspiacji Jego nasladowcow. niezaleznie od ich 
konfesyjnej przynaleznosci? Hildebrand zapewnia nas . ze poczucie 
odpowiedzialnosci " sklania do religijnego poglC!du na swiat" i "jest 
na rowni z prawosci ,! podstaw4 wszelkich religii"3 3 W podobnym 
duchu 0 "religijnym aspekcie odpowiedzialnosci et ycznej " pisze 
kard. Franz Konig, akcentujqc dwukierunkowosc tej re lacji: "Reli
gijna wizja czlowieka wskazuje na Boga, lecz przez to zaznacza si~ 
takze odpowiedzia lnosc. nie tylko wzglydem jednostkowych decyzji. 
ale wobec calej drogi zyciowej, ktora skierowana jest ku BogU."·l4 
Wydaje siy zatem. ze z jednej strony odpowiedzialnosc ma sankcjt; 
religijnq, z drugiej zas przyczynia sit; do otwa rcia podmiotu n<l 
religijny wymiar zycia. Zanim jednak powiemy, modyfikujc!c nieco 
twierdzenie dyskutowane w Plaloriskim dialogu Eutl./i"ol1 . ze to. co 
odpowiedzialne. jest mile Bogu, a to . co mite Bogu. jest odpowie
dzialne. moze powinnismy siy zastanowic. czy na prawdy jest moi
liwa i co ewentualnie znaczy dla obu stron odpowiedzialnosc na 
gruncie religii rozumianej jako zwiqzanie wertyka lne. tj . rel acja 
miydzy Bogiem a czlowiekiem. Wydaje siy. ie we wspomnianym 
Platonskim dialogu zra zu akceptuje si~ tak ,! mozliwosc i wytyeza 
nawet dla takiej obustronnej odpowiedzialnoSci wyrazne pole: .,Jesli 
kto umie mowic i robic to, co bogom przyjemne. modlic si ~ i skladac 
ofiary, to to Sq rzeczy zbozne i to, co chroni domy prywatnc i ocala 
publiczne dobro panstwa. A przeciwnie, to, co nieprzYJemne. to 
bezbozne, i to wywraca fundamenty wszystkiego i wszystkiemu 

JJ Tamie. 
,. C:iOlriek i je-go odpowi"d=ioiIl Oic' , tlulll . M. Klimow icz. (v,': ) Lowier:r,' c:io ll i,Iou'i. 

KIi"d:/( Jv:e/imi Tiscilller(l1ri l Ui 60 urod:illL K.." k')w 1991, ,. 98. 
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zgub~ przynosi. " 35 Niby wiadomo, za co odpowiada czlowiek, a za 
co odpowiada Bog. A jednak w tymze samym dialogu ustami 
Sokratesa Platon stawia niepokojqce pytania, kt6re zdajq si~ kwes
tionowae obustronnose i r6wnorz~dnose tej relacji: "Jaki pozytek 
majq bogowie z dar6w, ktore od nas otrzymujq? Bo co nam dajq , 
to kazdy wie. Ale to , co my im dajemy, na co im si~ to przyda? Czy 
tez moze my tyle zarabiamy na tym handlu z nimi , ze wszystko 
dobre bierzemy od nich, a oni od nas nicT 36 Jezeli to, za co jest 
odpowiedzialna jedna ze stron relacji (wiara, kult, " dowody wdzi~
cznosci"), jest wlasciwie dla drugiej strony bez znaczenia, nie moze 
w niej niczego zmienic ani niczego jej dodae, jezeli czlowiek w relacji 
z Bogiem nie ma na co i za co odpowiadac (co wynika z niezmiennej 
i samowystarczalnej natury Boga; chyba zeby przyjqc, ze Bog 
jednak jakos "potrzebuje" swoich stworzen ... ), to bye moze na 
gruncie religii zwiqzanie odpowiedzialnosciq jest zawsze jednostron
ne, tzn . dotyczy tylko Boga? Istnieje wielka kontradyktoryjna lite
ratura na temat tego, czy i za co Bog jest odpowiedzialny w swiecie 
i wobec swiata, a zwlaszcza wobec tego swojego stworzenia, kt6re 
uczynil "na swoj obraz i podobienstwo". Znana jest radykalna 
odpowiedi Pascala: Bog nam nic nie jest dluzny. A jednak tenze 
sam Pascal pisze 0 wzajemnych powinnosciach, wyznaczajqcych 
pola odpowiedzialnosci w obszarze religii. Wychodzi z zalozenia, iz 
"jesli jest B6g, trzeba, aby wiara w Boga byla na ziemi"37 . Od Boga 
"domaga si~", zeby byl , od czlowieka - zeby w Niego wierzyl. 
I dodaje jeszcze: "Istnieje wzajemna powinnosc mi~dzy Bogiem 
a ludimi (aby czynie i aby dawae) ( ... ) Ludzie powinni Sq Bogu to , 
aby przyjqe religi~, ktorq im zsyla. B6g powinien jest ludziom to , 
aby ich w blqd nie wprowadzac."3 8 Kto wie jednak, czy 0 istocie tej 
paradoksalnej odpowiedzialnoSci, ktorq ustanawia religijna wi~i 
mi~dzy czlowiekiem i Bogiem, najgl~biej nie napisala Simone Weil: 
" JesteSmy wobec Boga jak zlodziej , ktoremu, kiedy si~ wlamal, 
czyjas dobroc pozwolila zabrae zloto. To zloto, z punktu widzenia 
prawowitego wlasciciela, jest darem. Z punktu wid zenia zlodzieja 
jest lupem z kradziezy. Trzeba, zeby powrocil i oddal , co wziql. Tak 
jest z naSZq istotq. Ukradlismy troch~ istnienia Bogu, zeby bylo 
nasze. Bog je nam dal. Ale mysmy je ukradli. Trzeba je zwrocic." 39 
Czy nie byloby zatem tak , iz jesli istniejemy poniekqd tymczasowo 
"z ami a s t" Boga, to i tymczasowo z ami as t Niego jestesmy 

" EUlyfi'on, 14 B. 
36 Tamie, 14 E - IS A. 

37 M )'sli, 760 (w uk!adzie J. Chevaliera). 

3S Ta mie , 754. 

3 9 Wyb6,. pism , t!um. Cz. Mi!osz, Kra kow 1991 , s. 11 5- J J 6. 
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odpowiedzialni, przynajmniej w zakresie dostltpnych nam mozliwo
Sci? Czy jesli naprzeciw relacji: Ja - Bog stanie ktos trzeci, tak czy 
inaczej "potrzebujqcy", to nie bltdzie to wlasnie wezwanie do 
podjltcia tej odpowiedzialnosci z ami a s t alba raczej w i m i e n i u 
Boga? Czy nie 0 to chodzilo w piltknym wyznaniu Simone Weil: 
"Chwala dla Boga i wspolczucie dla stworzen. Nie rna sprzecznosci, 
skoro Bog stwarzajqc abdykowal. Nalezy pochwalae tworczq ab
dykacjlt Boga i cieszye silt, ze jest silt istotq stworzonq., przyczynq 
wtornq, ktora rna prawo oddzialywae na swiat. Ten nieszczltsliwy 
lezy na drodze na wpol martwy z glodu. Bog rna dla niego 
milosierdzie, ale nie moze poslae mu chleba. Ale ja, ktora tutaj 
jestem, nie jestem na Szczltscie Bogiem. Moglt mu dae kawalek 
chleba. To moja jedyna wyzszose nad Bogiem."40 Czyzby wiltc 
odpowiedzialnose w wymiarze religijnym - i to odpowiedzialnosc 
radykalna, substytucyjna - mogla bye faktycznie obustronna? Czy 
tak jak w dziele odkupienia spelnia silt odpowiedzialnose Boga 
z ami a s t czlowieka, tak w miloSci blizniego spelnia silt odpowie
dzialnose czlowieka w za s tit pst wi e (w imieniu) Boga? Czy poza 
wiarq mozna cos 0 tym wiedziee? 

* * * 

Wspomnijmy wreszcie 0 wqtpliwosciach dotyczqcych faktycznie 
ponad miarlt zbanalizowanej relacji miltdzy odpowiedzialnosciq 
a wolnosciq. Czy nie wypada ona inaczej, gdy mamy na mysli 
wolnose "negatywnq" (wtedy bye moze zachodzi nawet kwestiono
wane przez Filka warunkowanie), a inaczej, kiedy myslimy 0 wolno
sci do czegos (bye moze rzeczywiscie bltdqcej drugq stronq tego 
samego zjawiska co odpowiedzialnose)? Czy istnieje - uprzednio lub 
rownoczeSnie - wolnose od i do odpowiedzialnosci? Czym jest 
ewentualna wolnose odpowiedzialna: empirycznq mozliwosciq 
w obrltbie szerszego zjawiska wolnoSci? Postulatem etycznym, czyms 
co jeszcze ponadto powinno bye? Calq rzeczywistosciq pojltcia 
wolnoSci, wykluczajqcq - jako pozor woJnosci - wszeJkq nieod
powiedzialnose na jej gruncie? Jak bye wolnym odpowiedzialnie 
(z ograniczeniami i zobowiqzaniami), ale jednak wolnym naprawdlt? 
Wokol odpowiedzialnosci - wciqz wiltcej pytan ... 

JAN KIELBASA, ur. 1959, dr lilozolii, wykladowca w lnstytucie Filozolii UJ, 
publikowal m.in. w "Znaku" i "Kwartalniku Filozolicznym" . 

_0 Tarnze, s. 71-72. 
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w V ksi~dze Etyki Nikomachejskiej Arystoteles podaje dwie 
definicje sprawiedliwosci: szerok q i w'!skq. Definicja szeroka jest 
naprawd~ szeroka, gdyz utozsamia sprawiedliwosc z cnotq. Arys
toteles nie byl pionierem takiego definiowania , gdyz jego nauczyciel 
- Platon - obszedl si~ ze sprawiedliwosciq podobnie i nazwal tym 
mianem - wzi~te razem - trzy kardynalne cnoty swojego systemu 
(rozum, dzielnosc, umiarkowanie). Podobnie rzeczy si~ mialy z in
nymi cnotami . Jak pisze Kolakowski: "cokolwiek kiedykolwiek 
gdziekolwiek uchodzilo za war t 0 s c alba bylo przedmiotem ludz
kich staran, nazywane bylo rowniez w 0 I nos c i q" I. Kolakowski 
wyjasnia to zjawisko "magicznq silq" slowa wyrazajqcego istotne 
aspiracje ludzkoSci. To wyjasnienie mozna nieco rozszerzyc. 

Idealy etyczne w sensie najgl~bszym wydajq si~ wymienne: 
przechodzq jedne w drugie, nawzajem si~ warunkujq i okreslajq - Sq 
aspektami czegos jednego. W j~zyku platonskim mowi si~ 0 "jedno
sci cnot": majqc jednq (ale naprawd~), rna si~ je wszystkie. Dzieje 
si~ tak dlatego, ze - na poziomie gl~bokim - wszystkie te idealy Sq 
odniesione do idealu czlowieczenstwa. A w sferze idealnej - jak 
wiadomo (choc mniej wiadomo, co to znaczy) - prawda, dobro 
i pi~kno stanowiq jednosc. 

To poszukiwanie ostatecznej plaszczyzny etycznej, gdzie wszyst
kie idealy stopiq si~ w harmonijnq calosc, jest (albo przynajmniej 

, Wo/no;'c i I!'U/IIoSei. w; C:r dia/>eI l/1o:e b l'<' : b(lII' iOII),'. Anck s. Lo nd yn 198J, s. 23J. 
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bylo) motorem filozofii. Mam wrazenie, ze pr6b<:: tego wlasnie 
rodzaju podjql FiJek, a jego tekst rna nam pokazae, jak daleko (a 
raczej - niedaleko) zaszlismy na drodze zwanej "odpowiedzialnose" 
w kierunku stacji koncowej 0 nazwie "ideal czlowieczenstwa". 

Takie proby S'l wazne, 0 czym niemal wszycy przypominajq, 
choe zapewne nalezaloby si<:: zastanowie, na czym po/ega donioslose 
tego poszukiwania najgl<::bszych uzasadnien w czasach, w kt6rych 
wiara w ostateczne horyzonty wyparowala. W kazdym razie S'l to 
pr6by ambitne, a jak wszystkie takie przedsi<::wzi<::cia - ryzykowne. 
Chcialbym zwr6cie uwag<:: na jedno z mozliwych niebezpieczenstw, 
kt6rego egzemplifikacj'l jest - jak sqdz<:: - tekst Filka. 

Chodzi mi tu 0 platonskie zalozenie, iz znajomose idealu jest 
niezb~dna, by zachowywae si<:: rozumnie: dopiero z perspektywy 
idealu widzimy, czy post<::pujemy dobrze, czy tei:lle. Ilustracjq tego 
zalozenia S'l motta z tekstu Filka (Picht: nie wiemy, czym jest 
odpowiedzia/nose i dlatego nasza etyka jest c a I k 0 w i c i e tym
czasowa; Derrida: domaganie si<:: odpowiedzialnosci be z do s t a
tecznej konceptllajizacji i tematyzujqcego mysle
n i a 0 tym, ezym jest odpowiedzialnose, jest nieodpowiedzialne). 
Podobne stwierdzenie pada z ust autora: "Przeeiez to my, filozofo
wie, odpowiedzialni jestdmy za to, ze czlowiek, od kt6rego wymaga 
si<:: byeia odpowiedzialnym, nie wie, ezym jest odpowiedzialnose." 

Zalozenie Platona jest maksymalistyczne czyli niezyeiowe. M6
wiqc inaezej, dotyezy ono zasadniczo ludzkieh aspiracji pew neg 0 

t Y P u (powiedzmy: aspiracji do ostateeznego sensu), a tylko CZyS
eiowo (w takim stopniu, w jakim takie aspiraeje Sq tu wazne) 
ludzkiego zycia. 2 We:lmy przyklad: imperatyw kategoryezny Kanta 
nakazuje, by kazda istota raejonalna dzialala zgodnie z zadekreto
wanymi przez siebie zasadami, kt6re majq bye uniwersalne. Jest to 
nakaz alltonomii - wolnoSci. Nikt rozumny nie bydzie jednak 
poslugiwal siy t'l kategoriq Kanta w zyeiu eodziennym, w relaejaeh 
z innymi luMmi. Formula Kanta dotyezy podmiotu transeendental
nego, a nie podmiotu rzeezywistego. Nalezy j'l uwzgl<::dniae tylko 
w takim stopniu, w jakim nalezymy wszyscy do kr61estwa intelektu 
(eM smieszniejszego, niz wyobrazie sobie samotnego kantysty 
w swieeie ludozereow ezy ehoeby oszustow - ez<::sly temat kpin 
z filozof6w). 

Konkluduj'le, retoryka "czujnoSci" i "zstypowania do glybin" 
nie opisllje rzeczywistego stanu rzeezy . Bo, z jednej strony, otchlan 
otwiera siy przed kazdym: nie tylko przed filozofem poszukllj<tcym 

, Por. rozroznienie "mora lnosc d~ien " - ..moralnosc obowi~zkow", Lon Fuller, Moral· 
1/0.'<' /If(/\I"{/, PIW. Warszawa 19 78. 
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istotypojercia, ale takie przed poczciwym widniakiem, kiedy - na 
przyklad - zW'!tpi w Boga po jakiejs katastrofie iyciowej; a z drugiej 
strony, poczciwy wiesniak daje sobie swietnie rader bez filozofa i bez 
wyartykulowanej wiedzy na temat odpowiedzialnosci (ktorej i tak 
nie by/by w stanie poj,!c). Gor'!czkowy nastroj wprowadzony przez 
pierwsze akapity tekstu Filka to zapewne wyraz wiary, ie filozoficz
ne wyartykulowanie idealu jest czyms niesJychanie wainym. Nie 
chcer kwestionowac sensownosci takiej wiary (choe - jak napo
mkn,!lem - niesie ona rozmaite niebezpieczenstwa), a tylko zauwa
iye, ie na wet bez wiedzy 0 0 s tat e c z n y m da sier powiedziee, czym 
jest odpowiedzialnose (i dlatego stwierdzenie Pichta jest przesadzo
ne, a dictum Derridy jest po prostu balamutne). Innymi slowy, da 
sier opisae odpowiedzialnose jako cnoter w sensie w,!skim. I co 
wainiejsze, naleiy to zrobie, zanim zdecydujemy sier zapuscie glerbiej; 
w przeciwnym wypadku stwarzamy wraienie, ie wszystko w etyce 
jest prowizoryczne albo nachalne. 

Odpowiedzialnose nie naleiy do panteonu cnot. 3 Nie jest ani 
jedn,! z czterech cnot kardynalnych, ani jedn,! z trzech cnot teologi
cznych (ani nawet - czytam w katechizmie - jedn,! z siedmiu cnot 
glownych). Niskie miejsce w tych rankingach nie oznacza jednak 
wcale, ii jest to cnota malo waina . Jest to po prostu cnota malo 
eksponowana i niezbyt sympatyczna (jak wierkszosc tego, co w iyciu 
konieczne, ale niewystarczaj'!ce) . Te jej wlasciwosci dobrze oddaje 
polski synonim wymyslony przez ktoregos ze znanych filozofow 
- " spolegliwose" (reliability ). Czlowiek spolegliwy to nie dusza 
towarzystwa, ale ktos szary, poiyteczny i niezauwaialny . Takiego 
czlowieka lepiej dostrzegamy dopiero wtedy, kiedy przestanie bye 
spolegliwy. 

Dlaczego odpowiedzialnose jest taka szara? Ta cecha jest zwi,!
zana z logik,! pytan i odpowiedzi. Odpowiadam ci w taki a nie inny 
sposob, iebys mogl mnie zrozumiee, a nawet wiercej - iebys mogl 
przyj,!e moj,! odpowiedi. Najwierksze prawdopodobienstwo przyjer
cia odpowiedzi pojawia sier wtedy, gdy uiywam argumentow uniwe
rsalnych (" trzecio- osobowych"). Innymi slowy, kiedy przedstawiam 
siebie jako przypadek standardowy: jako kogos , kto zachowal sier 
dokladnie tak , jak zachowalby sier na jego miejscu kaidy nor m a I
n y cz/owiek . Akceptacja w swiecie publicznym, w swiecie zamiesz
kiwanym przez " trzecie osoby" (pan-pani), wymaga depersonaliza
cji , WZlerCla w karby w/asnej indywidualnosci . To, co mnie 
nap raw d er porusza , co jest waine d I a m n i e, jest znane tylko 

3 Opieram s i ~ na dwoch k si~i:kach J. R . Lucasa: On Juslice, Oxford U niversity Press 
1980 oraz Respomibili/l' , Oxford University Press 1993. 
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mnie samemu i w jakiejs mierze moim bliskim. W tym kr~gu racje 
osobiste ("pierwszo-osobowe") maj~ wag~, w tym kr~gu mog~ si~ 
spelniae jako "ja"; w swiecie publicznym (jdli jestem odpowiedzial
ny) funkcjonuj~ jako "on", jako przypadek standardowy. 

Odpowiedzialnose jest cnot~ stoikow. Oni S,! naturalnie spoleg
liwi. Zawsze wiadomo, czego mozna si~ po nich spodziewae. Za
sluguj~ na nasz szacunek. Ale czujemy si~ przy nich nieswojo (tak 
jak czulibysmy si~ obcuj~c z podmiotem transcendentalnym Kanta). 
Wiemy bowierri, ze choe potraktuj~ nas wlasciwie, ze choc rozwaz~ 
nasz~ spraw~ pieczolowicie, to uczyniliby to sam 0 dla kazdego 
innego osobnika. W ich zachowaniu nie pojawia si~ nic, co mogloby 
wskazywae, ze znaczymy dla nich cos wi~cej, ze jesteSmy dla nich 
kims wyj~tkowym i jedynym. Stoik mowi tylko tyle: akceptuj~ ci~ 
jako przypadek standardowy, ale niekoniecznie jako Jasia czy Stasia. 

Z tej perspektywy widae jasno, czemu odpowiedzialnose jest 
taka wazna. Dzi~ki niej mozliwe jest zycie publiczne. Moja od
powiedzialnose to akces do swiata wspolpracy; do swiata, w ktorym 
kazdy rna odgrywae przypisan~ mu i przyj~t~ dobrowolnie rol~. Do 
swiata, w ktorym porozumiewamy si~ za pomoc~ medium, racji 
uniwersalnych (a przynajmniej zbiorowych). Oczywiscie nasze rela
cje ze swiatem pUblicznym nie musz~ bye antagonistyczne; z reguly 
utozsamiamy si~ z racjami publicznymi. I nie jest to osi,!gni~cie 

blahe: wymaga odrzucenia bagazu osobistych sympatii i antypatii, 
przyj~cia bezosobowego punktu widzenia (z czego jedna z doktryn 
etycznych uczynila nawet swoj fundament pod nazwl'!: bezstronny 
obserwator). Ale takie utozsamienie jest tylko cz~sciowe. W ten 
sposob mozemy zasluzye sobie na s z a c u n e k. Naturalnie zalezy 
nam na szacunku innych, pragniemy bye osob~ szanowan~. Ale 
jeszcze bardziej pragniemy cos z n a c z yew zyciu innych, bye d la 
nich osob'l- wazn'!. Bardziej niz szacunku pragniemy przyjaini 
i milosci. Czyli tego, co nie opiera si~ na zasludze, a jest skutkiem 
wolnego wyboru. 

Tu dochodzimy do relacji pomi~dzy odpowiedzialnosci~ i wol
nosci~ . Wolnose - jak juz wiemy - moze oznaczae rozne rzeczy, 
moze opisywae rozmaite idealy. Ale w sensie najmniej idealnym 
okresla sytuacj~, kiedy mozemy bye sob~, dzialae w oparciu 0 nasze 
wlasne, pierwszo-osobowe racje (zamiast bye nosnikiem uniwersal
nej rozumnosci). Z perspektywy publicznej taka wolnose jest nieod
powiedzialna. Nie musimy odpowiadae na pytania 0 nasze wybory 
w tej sferze (dlaczego kochasz t~ kobiet~, a nie inn,!?) . Stoik pomija 
t~ sfer~ wzruszeniem ramion (ot, zludzenia ... ), a szanuje nas jako 
przypadek odpowiadaj~cy racjonalnym standardom. Osoba bliska 
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kocha nas - z reguly niedlugo, jesli nie jestesmy odpowiedzialni - za 
to , jacy - z reguly najzupelniej przypadkowo - jestesmy. 

Podsumowuj,!c, odpowiedzialnose - tak jak sprawiedliwose 
- jest cnot'! kardynaln,! w swiecie trzecich os6b. Jest to swiat raczej 
zimny i szary . Nie ozywiaj,! go gor,!ce uczucia (i dobrze, powie ktos, 
kto w uczuciach widzi tylko Zrodlo konfliktow). Jest tu dose nudno 
i przewidywalnie. Ale - i jest to bardzo wazne "ale" - jest to swiat 
mozliwie najbardziej pojemny; swiat, w ktorym nie rna ani Zyda, ani 
Greka (ideal tolerancji jest naturalnie kontynuacj,! innymi srodkami 
chrzekijanskiej milosci blizniego). Jest to swiat, gdzie kazdy moze 
zdobye akceptacj~ innych, jesli tylko sobie na ni,! zasluzy. 

Sytuacja zmienia si~ radykalnie, kiedy chcemy z odpowiedzial
nosci uczynie cnot~ naczeln'! w 0 g 01 e - tak jak stoicy czy Kant. 
Ideal odpowiedzialnosci wymaga od nas poddania sir; dekretom 
powszechnej rozumnoSci . Nasze "ja" przestaje miee istotne znacze
nie, staje sir; akcydensem racjonalnej substancji . W najlepszym 
wypadku (jak u Kanta) zostaje zredukowane do momentu wyboru , 
a potem hucz'! juz tylko iama uniwersalnoki (a czlowiek str;ka: 
wystarczy przeczytae Marka Aureliusza, zeby przekonae sir;, jak 
ci~zkim kawalkiem chleba jest racjonalna - w odroznieniu od 
akcydentalnej - pogoda ducha). Etyka odpowiedzialnoki (w wers
jach glr;binowych, opisuj,!cych fundamentalne aspiracje) to etyka 
samowyrzeczenia, etyka realizacji racjonalnego "ja" kosztem "ja" 
przypadkowego . 

Naturalnie nie odpowiedzialem na finalne , donosne pytanie 
Filka: "Czym wi~c jest odpowiedzialnose?" (w ogole). Na to pytanie 
odpowiada sobie kazdy z nas (cz~sciej lub rzadziej) we wlasnym 
sumieniu (centralna kategoria etyki odpowiedzialnoki). Wyartyku
lowane podpowiedzi filozofii (a takze - a moze przede wszystkim 
- religii i sztuki) bywaj,! w takich chwilach pomocne. Kazdy z nas 
(od czasu do czasu, ale z czasem coraz rzadziej - w koncu nie 
jestdmy przeciez chor,!giewk,! na wietrze) szuka swojego "praw
dziwego ja". Takie poszukiwania mog'! nas popchn,!e na nowe tory, 
odslonie przed nami nowe horyzonty. Mog,! tez - ma sir; rozumiee 
- sprowadziC nas na manowce. W glr;binach jest ciemno i niewiele 
tam widac, dopoki oko nie przyzwyczai si~ do ciemnosci. Co nie 
znaczy, ie nie nalezy tam schodzie. Trzeba miee lylko mocn,! lin~ 

wi'lz,!c,! nas ze swiatem. 
Andrzej PUlI'eiec 

ANDRZEJ PAWELEC, ur. 1964. doklOrant na UJ . Pisze rozprawi; Liheralne 
leorie sprcmiedlhl"osci. Ha)'ek. No::ick. Rawls. 
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Gra 0 odpowiedzialnosc jest przede wszystkim gr~ 0 win~ lub 
nie-win~ czlowieka. Kto wzywa do odpowiedzialnosci, ten zamierza 
obwiniac. Kto broni si~ przed odpowiedzialnosci~, ten broni si~ 
przed win~. 1m bardziej wnikamy w gl~b swiadomosci odpowiedzial
nOSci, tym wyrazniej widzimy, ze osi~, wok61 kt6rej swiadomosc ta 
si~ obraca, jest zagrozenie win~. 

Zacznijmy jednak od definicji. Slownik filozoficzny Lalande'a 
pisze na temat odpowiedzialnosci moralnej: "Sytuacja podmiotu 
dzialaj~cego, swiadomego swoich czyn6w, rzeczywiscie chcianych. 
Polega ona na tym, ze moze on wobec kazdego rozumnego bytu 
przedstawic ich motywy i w zaleznosci od wartosci i natury czyn6w 
wystawic si~ na wstyd lub zasluzyc na poszanowanie." 

Jak widac z powyzszego, opis odpowiedzialnosci biegnie 
w trzech kierunkach. 

Przede wszystkim kierunek wewn~trzny - podmiot odpowiedzial
nosci. Jakie wlasciwosci musi posiadac podmiot, by m6g1 stac si~ 
podmiotem odpowiedzialnosci? Lalande wymienia: swiadomosc, 
dobrowolnosc. Inni dorzucaj~: wolnosc; nie bylaby przeciez od
powiedzialn~ istota, kt6ra nie jest w stanie dzialac sarna z siebie. Nie 
bylaby takze odpowiedzialn~ istota, kt6ra nie wie, co czyni; Lalande 
dodaje nawet: nie potrafi wskazac motyw6w swego dzialania. Nikt 
nie jest tez odpowiedzialny za dzialania, kt6re wprawdzie jakos 
z niego wyplywaj~, ale on ich nie chce - nie s~ "dobrowolne". 
Wszystkie te czynniki okreSlaj~ warunki "przypisania" odpowie
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dzialnosci: tylko wtedy mozna przypisae jakis czyn podmiotowi 
dzialania, gdy podmiot ten jest wolny, gdy dziala swiadomie i z wias
nej woli. Moze on wtedy rzec: "to, co uczynilem, ja uczynilem". 

Odpowiedzialnose jest rowniez odpowiedzialnoscil! "wobec ko
gos". Sugeruj,! to slowa: "moze wobec kazdego bytu rozumnego 
przedstawiC motywy". Kim jest ow "byt rozumny"? Bogiem? Innym 
czlowiekiem? Wlasnym sumieniem? Odpowiedzi mog,! bye rozne, 
istotne jest, ie poczucie odpowiedzialnosci kryje intencjy "absoluty
zuj,!c,!". Odpowiedzialny czyn to czyn godny absolutnego uznania. 

I wreszcie to, za co jest siy odpowiedzialnym - pytanie 0 granice 
odpowiedzialnosci. Pisze Johannes SchwarWinder: "Mozemy w na
wi,!zaniu do Kanta a zarazem w pewnej opozycji do niego powie
dziee: doswiadczenie odpowiedzialnosci jest dzis dla nas »faktem 
rozumu«, ktory ukazuje swiat jako swiat wolnosci i nieskonczonego 
zadania." I 

Co jednak znacz'! slowa: "swiat wolnosci i swiat nieskonczonego 
zadania"? Swiat ten to przede wszystkim swiat doswiadczen miydzy
ludzkich, miydzyludzkich relacji, swiat dialogu. To tutaj, w relacji 
czlowieka do czlowieka, nalezy szukae pierwszych znakow odpowie
dzialnosci. Jesli swiadomose odpowiedzialnosci obejmuje rowniez 
"rzeczy", to tylko dziyki temu, ze i one nalez'! jakos do swiata ludzi. 

Jestesmy dzis - po upadku komunizmu - swiadkami charak
terystycznych "gier 0 odpowiedzialnose". Komunizm zostal oskar
zony 0 zbrodnie przeciw ludzkosci. Po upadku komunizmu pozos
taje pytanie: komu nalezy przypisae winy za dokonane zbrodnie? 
W dzisiejszej sytuacji na ogol nie kwestionuje siy odpowiedzialnosci 
jako istotnego wymiaru ludzkiej egzystencji, lecz raczej podkrdla, 
ze czlowiek jest is tot'! odpowiedzialn,!. Nie cidrzuca siy rowniez 
wolnosci na rzecz jakiejs formy determinizmu. Gdyby bowiem nie 
bylo wolnosci i odpowiedzialnosci, nie byloby winy. A wina bye 
musi. Skoro byla zbrodnia, musi tez bye wina. 

Ale "gra 0 odpowiedzialnose" oznacza rowniez gry 0 to , jak siy 
uwolnie od winy. Niemniej ucieczka od winy rowniez wskazuje na 
obecnose poczucia odpowiedzialnosci. 0 odpowiedzialnosci mozna 
swiadczye dwojako: alba przyjmuj,!c odpowiedzialnose, albo ucie
kaj,!c od odpowiedzialnosci. Pominmy tutaj pierwsze swiadectwo. 
Zwroemy uwagy na obraz odpowiedzialnosci w oczach tych, ktorzy 
lykaj,!c siy winy, uciekaj,! od niej. 

1 Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Munchen 1974. Tlumaczenie cytowancgo 
artykulu znajduje si~ w niniejszym numerze "Znaku" . 
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Fenomenologia odpowiedzialnosci 

Zapytajmy najpierw: gdzie nalezy szukae irodlowego doswiad
czenia odpowiedzialnosci? Odpowiedi brzmi: w przei:ywanym czasie 
dramatycznym, szczegolnie w chwili, w ktorej dochodzi do naszych 
uszu, skierowane ku nam, pytanie innego czlowieka. Wiemy wtedy: 
"trzeba dae odpowiedi"; "odpowiadam" za odpowiedi. 

Pisalem na innym miejscu: "Ja-zapytany wiem dzi~ki pytaniu, 
ktore do mnie doszlo, ze inny czlowiek jest przy mnie obecny, ale 
wiem rowniez, ze i ja jestem przy nim . Slowo »przy« moze rowniez 
znaczye: wobec i obok. To rna si~ jednak zmienie Trzeba, aby to 
si~ zmienilo. Pytanie wytr,!ca mnie ze stanu przy kims »obok 
kogos«, a nawet »wobec kogos«, by mnie wtr,!cie w nowy stan 
- stan »dla kogos«. Odpowiadaj,!c na pytanie, zaczynam bye - 0 ile 
odpowiadam na pytanie - dla kogos. Innymi slowy: staj~ si~ 

odpowiedzialny. Istotny sens pytania polega na tym, ze budzi ono 
w zapytanym poczucie odpowiedzialnoscL" 2 

Poczucie odpowiedzialnosci potrzebuje zewn~trznego impulsu 
do ujawnienia si~. Ktos pyta. We wn~trzu pytania tkwi roszczenie 
do uzyskania odpowiedzi. Godna uwagi jest sila owego roszczenia; 
zapytanemu latwiej byloby podae falszyw'! odpowiedi na pytanie 
niz milczee. Akt pytania sprawia, ze pytaj,!cy i zapytany wchodz,! 
w stosunek dialogiczny, ktorego jednak zadn'! miar,! nie nalezy 
utozsamiae ze stosunkiem intencjonalnym (Jacek Filek). Stosunek 
intencjonalny uprzedmiotawia, relacja dialogiczna ustanawia oso
bow'! wzajemnose. 

Pytanie jest przede wszystkim mow'!, a nie znakiem graficznym 
na papierze. Czym jest pytaj,!ca mowa? Wlasciwie niczym - niczym 
oprocz zawieszonego glosu, ciszy oczekiwania ... A jednak to "nic" 
okazuje si~ irodlem niezwyklej sily - wiadomo: "trzeba odpowie
dziee". Jak powiedzialem: zazwyczaj latwiej byloby sklamae niz nic 
nie powiedziee. W tym wlasnie ukazuje si~ - niczym wierzcholek 
gory lodowej - "sila odpowiedzialnosci". 

Napisalem wyzej: pytanie wyzwala odpowiedzialnose. Ono jej 
nie tworzy, ono j,! tylko wyzwala. Odpowiedzialnose juz byla, ale 
jakby w uspieniu. Odpowiadaj,!c na pytanie, nie mam swiadomosci, 
jakoby stalo si~ we mnie cos, czego by wczdniej nie bylo . Mam 
raczej swiadomose, ze "zawsze bylem gotowy do odpowiedzi". 
Trafnie mowi Uvinas: odpowiedzialnose jest "archaiczna". 

Odpowiedi nie jest tez owocem przymusu . W gruncie rzeczy 

, J. Tischner, Filozofia dramatu, Paryz 1990, s. 74. 
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moglbym nie odpowiedziee. To nie jest wykluczone. Nie rna takiej 
fizycznej sily, ktora by mnie wytr~cila z milczenia. Jesli odpowia
dam, to dlatego, ie chc~ odpowiedziee - ch~ nie " na zasadzie" 
swawoli , leez wlasnie " na zasadzie" odpowiedzialnosci. 

Na tym wlasnie polega wolnose - wolnosc odpowiedzialna. 
Mi~dzy pytaniem a odpowiedzi~ jest odpowiedzialna wolnose. Od
powiedzialnose nie przymusza. Odpowiedzialnose wyznacza wolno
sci pole jej wyboru . Wolnose roini si~ istotnie od swawoli. Wolnose 
porusza si~ w obszarach odpowiedzialnosci mi~dzy czlowiekiem 
a czlowiekiem. Swawola jest wyjsciem poza odpowiedzialnose. 

Dr~i~c ~w gl~b - postawmy jeszcze jedno pytanie: na czym 
"zasadza si~" , z czego "wyplywa" lub co "wyraia" odpowiedzial
nose? Odpowiedzialnose "wyplywa" z wydarzenia dobra. Dobro 
wydarza si~ mi~dzy osobami. Dobro nie jest pierwotnie ani we mnie, 
ani w tobie, jest "mi~dzy nami". Poczucie odpowiedzialnosci, ktore 
takie "wydarza si~" pierwotnie mi~dzy osobami, jest "przejawem" 
fundamentalnego uczestnictwa w dobru uczestnikow dialogu. 

Nie zrozumiemy poczucia odpowiedzialnosci, jesli oderwiemy je 
od doswiadczenia dobra. Bye odpowiedzialnym znaczy: bye od
powiedzialnym za urzeczywistnienie dobra lub za nieurzeczywist
nienie zla. Dobro i zlo s~ nam dane zrodlowo poprzez poczucie 
odpowiedzialnosci . 

Czym jest w takim razie ucieczka od odpowiedzialnosci? To 
ucieczka od dobra w stron~ swawoli i zla. To rowniei ucieczka od 
czlowieka - od relacji dialogu, od pytan i roszczen, od odpowiedzi. 

Odpowiedzialnosc i wina 

Czlowiek l~ka si~ przyznania do win. Dlaczego? W chrzescijan
stwie wyznanie win jest pierwszym krokiem ku przebaczeniu. Czlo
wiek, ktory wyznaje win~ , wytr~ca miecz z r~k oskarzycieli . Jak 
mozna oskarzye tego, kto juz wczeSniej sam siebie os~dzil? 

Mimo to ludzie broni~ si~ przed win~. Wina przejmuje ich 
trwog~. Co ich trwozy? Trwoz~ si~ jakims "znicestwieniem". Ale nie 
chodzi 0 utrat~ zycia , chodzi 0 dobro bardziej podstawowe - 0 utra
t~ samego prawa do istnienia . Wina przypomina winowajcy, ze 
chodzi po tym pi~knym swiecie " bezprawnie"; jest, ale nie powinien 
bye. To dziw, ze ziemia si~ pod nim nie rozst~puje, slonce nie gasnie, 
a ludzie nie odwracaj~ od niego glow. Winowajca nie jest godny 
niczyjego uznania . Zadna sprawiedliwosc nie jest w mocy go ocalie. 

Wina jest tym, co Kierkegaard nazwal "chorobq na smiere" 
- rozpaczq. Przypomnijmy: "Bye chorym na smiere, to znaczy nie 
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bye zdolnym do smierci, ale nie chodzi tu 0 nadziej~ zycia - nie, 
beznadziejnose polega na tym, ze czlowiek nie rna ostatniej nadziei, 
nadziei na Smiere. Gdy smiere jest najwi~kszym niebezpieczen
stwem, czlowiek rna nadziej~ na zycie, ale kiedy poznaje wi~ksze 
niebezpieczenstwo, rna nadziej~ na smiere. Kiedy niebezpieczenstwo 
tak si~ wzmaga, ze smiere staje si~ nadziej,!, rozpacz jest beznadziej
nosci,! niemozliwej smierci ." 3 

Ucieczka od winy to ucieczka "choroby na smiere", od roz
paczy, od sprawiedliwego pot~pienia, od ludzi, od Boga ... 

Pierwsz'! drog,! ucieczki od winy byla w komunizmie "moral
nose rewolucjonisty" . Na czym ona polegala? Rewolucjonista to 
ktos, kto jest swiadom, ze popelnia zbrodnie. Nie jest naiwnym 
dzieckiem, kt6re nie wie, co robi. Rewolucjonista jest jednak gl~bo
ko przekonany, ze popelnione zbrodnie s,! koniecznym warunkiem 
przyszlego szcz~scia ludzkosci. Wzniosly cel musi uswi~cie srodki do 
niego wiod,!ce. Rewolucjonista nie tylko przyznaje si~ do "zla", nie 
tylko patrzy zlu prosto w oczy, ale jest dumny z "historycznej 
odwagi zla" , bez kt6rej - jak s,!dzi - nie byloby wyzwolenia 
ucisnionych. Duma ta nie pozwala mu na skruch~ . Naprawd~ nie 
wierzy oskarzycielom. Ich punkt widzenia jest ograniczony; on 
patrzy szerzej . 

Rewolucjonista nie zmienia swych pogl,!dow nawet po kl~sce . 

Nie prosi 0 litose. Wiedzial przeciez, na co si~ decyduje. Ma jednak 
nadziej~, ze historia odda mu sprawiedliwose. 

Propozycja " odwagi zla" byla jedn,! z istotnych "atrakcji" 
komunizmu. Komunizm przyci,!gal wrazliwe serca ludzkie nie tylko 
kolorowymi wizjami przyszlosci, ale r6wniez obietnic,! nowej od
wagi - odwagi brudzenia sobie r,!k w imi~ szcz~scia ludzkosci. 
Cnotliwi chrzeScijanie chq bye "czysci", zbawiae wlasne dusze, 
choe miliony id,! na zatracenie; katolikom do pelni szcz~scia po
trzeba, by mysleli, ze s~ sami w niebie. Komunisci inaczej: klami,! 
jak inni, zabijaj~ jak inni, kradn,! jak inni - robi,! to jednak 
racjonalnie i w dobrym celu, a wi~c inaczej niz inni . Trzeba 
wyzyskae zlo przeciw zlu . Ich " racjonalna zbrodnia" przyniesie 
szcz~scie przyszlym pokoleniom. 

Upadek komunizmu polegal mi~dzy innymi na tym, ie rozpadla 
si~ komunistyczna racjonalizacja zla. Ukazaia si~ zbrodnia bez 
oslon. CZ~Sci,! tej zbrodni s,! pospolita glupota i zwyczajna siabose. 
Ci, kt6rzy chcieli bye "racjonalni", S,! teraz "glupcami". Ci, kt6rzy 
chcieli bye jak "zahartowana stal", okazuj,! si~ zwyklymi tch6rzami. 

J S. Kierkegaard, Bojazl; i drtenie. Choroba no smierc, Warszawa 1969, s. 152. 
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Mozna si~ oczywiscie bronic, mozna dowodzic, ze by to inaczej, ale 
zadna racjonalizacja nie zdota juz zapanowac nad natr~ctwem 
wqtpliwosci. Stato si~ zto, w dodatku "zto banalne". C6Z pozostaje? 
Pozostaje wstyd. To charakterystyczne: koniec komunizmu nie 
przejawit si~ morzem przelanej krwi, jak koniec faszyzmu, lecz 
spotecznym zawstydzeniem. 

Jakimi drogami ucieka przegrany rewolucjonista od historycz
nego wstydu? 

Drogi ucieczek 

Nie twierdz~, ze wszyscy uciekajq. Sq tacy, kt6rzy decydujq si~ 
na odwag~ winy. Jak wczoraj mieli odwag~ zbrodni, tak dzis chcq 
miec odwag~ winy. Mozna w tym widziec dalekie echo prometeiz
mu. Odpowiedzialnosc prometejska nie szuka uniewinnienia. 
W koncu, kto m6glby jq rozgrzeszyc? Bogowie? Alez ona rzucila 
wyzwanie bogom. Ludzie? Ludzie Sq mali, slabi, w sytuacji pr6by 
zawodzq - ludzie, gdy widzq, ze bogowie przykuli Prometeusza do 
skaty, przescigajq si~ w oskarzeniach. Winowajca powinien pozostac 
sobq. Zadnej skruchy! Nie uciekac od siebie. Trzeba uczynic z dzie
jowej winy cz~sc - siebie. 

Ale ogromna wi~kszosc nie widzi innej mozliwosci jak wtasnie 
ucieczka. Co wYbiera? 

Najpierw radykalnq indywidualizacj~. Oskarzony tlumaczy, ze 
pozornie dzialal tak sarno jak inni zbrodniarze, ale jednak inaczej 
i dlatego robit co innego. Gdy ktamat, ktamat tak, by wszyscy 
poznali si~ na ktamstwie, wi~c nie ktamal; gdy kradt, to dla dobra 
ubogich, a wi~c z poczuciem sprawiedliwosci w sercu; gdy nad
uzywat wtadzy, to zawsze wobec tych, kt6rzy takZe jej naduzywali. 
Uczestnictwo w zbrodni wi~c bylo pozorne. Pozorna byta tez 
akceptacja ideologii przemocy. Odwaga zta? Tak, bylo cos z tego. 
Ale i ona byta inna. Trzeba by to bowiem umiec poswi~cic si~ 
samemu i "wejsc w btoto", by "inni mogli zachowac twarz". 

Jak powiedziatem, ucieczka w indywidualizacj~ nie jest niczym 
nowym. Odo Marquard obserwuje jq od XVIII wieku: "Do ucieczki 
w stan niezaskarzalnosci nalezy koniunktura indywidualnosci, kt6
rej w obr~bie antropologii filozoficznej w drugiej polowie XVIII 
wieku sprzyjato uksztaltowanie si~ »charakterystyki antropologicz
nej« i kt6rq wzmocnity narodziny zmystu historycznego. Individuum 
est ineffabile: z tych wtasnie przyczyn - poniewaz uroszczenie 
legitymizacyjne nie moze zblizyc si~ do niewystowionej indywidual
nOSci jednostki - cztowiek jako indywiduum jest nieosiqgalny dla 
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Jegitymizacji i z tego wlasnie wzgl~du musi stae si~ indywiduum. 
Kariera indywiduum od polowy XVIII wieku jest karier,! jego 
»niewyslowionoSci« jako odpowiedzi na hipertrofi~ przymusu legi
tymizacji: jako ucieczki w stan niedosi~znosci." 4 

Uciekaj,!c w indywidualnose, wybieramy niewyslawialnose i tym 
sposobem wymykamy si~ oskarzeniom, ktore zawsze opieraj,! si~ na 
uogolnieniu. Ale czy taka ucieczka rna szans~ powodzenia? Czy nie 
jest ucieczk,! donik,!d? Na czym bowiem polega radykalna in
dywidualizacja? Polega na negacji . Neguj~ klamstwo . Neguj~ zbrod
ni~. Ale czy z tego wynika, ze mowi~ prawd~, ze sam tworz~ dobro, 
ze ratuj~ niewinnie oskarzonych? Nie, nie wynika. Wynika tylko to 
jedno, ze "jestem inny". Ale tak inny, ze wymykam si~ wszelkiej 
relacji, takze relacji dialogu . CM pozostaje po takiej negacji? Pozos
taj~ ja jako "zanikaj,!cy punkt" i mowa jako niezrozumialy belkot. 

Ucieczka w indywidualizacj~ to glownie droga bylych ideologow 
komunizmu - tych, ktorzy nieSli ci~zar legitymizowania poczynan 
wladzy. Dzis okazuje si~, ze nie byli ani "zimni", ani "gor,!cy" , 
dlatego S,! "wyrzucani" przez wszystkich - zarowno przez "rewoluc
jonistow", jak "demokratow". Broni,!c si~ przed sw'! "chorob,! na 
smierc", przed swym " historycznym wstydem", skladaj,! hold jed
nostkowoSci, ale jednostkowoSci pustej . 

lnna droga ucieczki jest bardziej zlozona. Odo Marquard ok res
la j,! jako "przejscie od posiadania sumienia w bycie sumieniem". 
Kto "posiada sumienie", ten jest narazony na wyrzuty sumienia. 
Kto jest sumieniem, ten sam moze robie wyrzuty - robic je inn y m. 
Bycie sumieniem wyzwala z win i otwiera szerokie pole poszukiwan 
win cudzych. Czytamy: " Przedmiotem oskarzenia przestaje bye Ja, 
a staje si~ nim nie-Ja dokladnie w miar~ tego, jak sarno Ja staje si~ 
wyl,!cznie podmiotem oskarzenia: absolutnymi oskarZonymi S,! wte
dy wprawdzie ludzie, ale juz tylko inni ludzie, poniewaz samemu jest 
si~ juz tylko absolutnym oskarzycielem." 5 

Bylem kiedys w wi~zieniu sledczym na spotkaniu z wi~zniami. 
Zdumialo mnie, jak mocno oskarzali innych. Nie siebie. Chcieli bye 
"sumieniem tego swiata" . 

"Sumienie swiata" przybiera dwie formy. Jedn,! 0 zabarwieniu 
"socjalistycznym", drug,! 0 zabarwieniu "religjjnym". Pierwsza 
oskarza nowy swiat 0 "niesprawiedliwosc dziejow,!" . Druga opo
wiada 0 odstt;pstwie nowego swiata od zasad "wiary i moralnosci" . 
Zdarza si\!, ze obydwie formy wyst\!puj,! l,!cznie zwlaszcza w przy
padku ideologii bylych tak zwanych "katolikow post\!Powych", 

4 O. Marquard, RozslGnie Z JilozoJiil pierwszych zasad, warszawa 1994, s. 57-58. 
, Ibidem , s. 63 . 
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kt6rzy w przeszlosci Iqczyli "zaangazowanie socjalistyczne" 
z "chrzeScijanskim" (Boleslaw Piasecki). 

Socjalistyczne "sumienie swiata" oskarza nowy swiat 0 bez
robocie,o "dziki kapitalizm", 0 "wyprzedaz majqtku narodowego" 
itp., itd. Oskarzenie stwarza iluzj~, ze czasy komunizmu byly czasa
mi "sprawiedliwosci dziejowej", a wszelkie zlo nastqpilo wraz z jego 
upadkiem. Wedle tej wizji komunizm nie byl "dziki", lecz "cywili
zowany", nie "wyprzedal" nikomu majC!tku narodowego, nie znal 
zlodziejstwa, klamstwa, prostytucji itp. W gruncie rzeczy nie wiado
mo, dlaczego upadl. Ucieczka od winy okazuje si~ ucieczkq w nOWq 
mitologizacj~. 

Druga wersja "sumienia swiata" to wersja "religijna". Religia ze 
swoimi idealami, nakazami i zakazami dostarcza ostrych narz~dzi 
do tropienia coraz bardziej skrywajqcego si~ zla. Co ciekawe: wcale 
nie chodzi w tym przypadku 0 zlo wielkich zloczyncow tego swiata, 
poniewaz tutaj zadanie demaskacyjne byloby zbyt latwe, chodzi 
o wykrycie "zla" u tych, kt6rzy stwarzali lub stwarzajq wszelkie 
"pozory cnoty", zwlaszcza "cnoty politycznej". Czasy postkomunis
tyczne charakteryzuje ostry atak na bylq opozycj~. Jego sens jest 
szczeg6lny: chodzi 0 wykazanie, ze opozycja byla pozorem. Czy 
moze bye wi~ksza radose - radose inkwizytora - niz odkrycie 
"komunizmu wsr6d wrog6w komunizmu"? "Sumienie swiata" glo
si, ze to ono odkrywa "prawdf' 0 ludziach. Ale jakie znaczenie rna 
tu slowo "prawda"? Nie chodzi 0 prawd~ klasycznq, czyli 0 zgod
nose sqdu z "rzeczywistosciq". Chodzi 0 prawd~ "uczucia", kt6ra 
polega na zaspokojeniu uczuciowych potrzeb inkwizytorow: prawdq 
jest to, co odpowiada potrzebie kompensacji. 

U podstaw ucieczki w "bycie sumieniem" odnajdujemy zna
mienny bol - bol zawodu. Oskarza si~ na ogol tego, w kim ucisnieni 
zlozyli kiedys swe nadzieje. Okazuje si~, ze wczorajszy powiernik 
nadziei - zawiodl. Oklamal nar6d. Naduzyl jego zaufania. Bol 
zawodu jest ci~zarem, ale nie jest to ci~zar niepotrzebny. Bol spelnia 
waznq rol~ w wewn~trznej ekonomii odpowiedzialnosci. Potrzebny 
jest, by uruchomie mechanizm odwetu. 

Ale odwet ten stara si~ skrywae swoj odwetowy charakter. Jawi 
si~ jako nowe wezwanie do sprawiedliwosci. Swiadomose religijna 
splata si~ tu doskonale z socjalistycznq . Obydwie kruSZq kopie 0 t~ 
samq "sprawiedliwosc dziejowq". 

R6Znica mi~dzy sprawiedliwosci<1 chrzeScijanskq a odwetowq 
polega na tym, ze pierwsza stara si~ odbudowac, jesli to mozliwe, 
stan sprzed szkody, druga dqzy do powielenia szkody. Pierwsza jest 
"r6wnaniem w gor~", druga "r6wnaniem w dol". 
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"Choroba Da smierc" 

Jaki obraz odpowiedzialnosci rysuje si~ od strony tych, ktorzy 
uciekajll od odpowiedzialnosci? 

To interesujllce. Uciekajllcy nie kwestionuje tu samej odpowie
dzialnoki ani jej podstaw. Nie rna - poza nielicznymi zwolennikami 
strukturalizmu wsrod bylych wykladowcow marksizmu - opcji 
deterministycznej. Mamy natomiast prob~ przeniesienia odpowie
dzialnosci na innych. I do tego w istocie sprowadza si~ cala "gra 
o odpowiedzialnosc". 

Kazdy przypadek ucieczki na swoj sposob potwierdza swiado
mosc wolnosci. Odpowiedzialnosc rewolucjonisty ujawnia wolnosc 
wyboru winy, odpowiedzialnosc indywidualisty zaklada wolnosc 
"mowienia nie" wszystkiemu wokol, odpowiedzialnosc "sumien 
swiata" zaktada wolnosc wyrokowania. Czasy postkomunistyczne 
nie staty si~ czasami gwaltownego renesansu wiary w fatum. Wr~cz 
przeciwnie. 

Czy jednak nie rna w tym jakiejs iluzji? Czy przeswiadczenie 
o wolnosci nie jest ucieczkll od wolnosci? 

Przejkie od obwiniania siebie do obwiniania illnych - latwosc, 
z jakll dokonuje si~ przerzucania odpowiedzialnosci, chorobliwa 
niezdolnosc do dialogu z "obwinianymi", subiektywizacja dobra i zla 
- dowodzi obecnosci determinizmu. Nie jest to jednak determinizm 
uswiadomiony. Paradoksalnie, im glosniej mowi si~ 0 odpowiedzial
nosci i wolnoki, tym bardziej widoczne staje si~ wewn~trzne s~tanie 
wolnoSci - sp~tanie przez przymus uciekania od siebie. 

Sklld ten przymus? Rysuje si~ jedna odpowiedi: z "choroby na 
smierc", ktora rozszerza si~ w - dotykajllcej na swoj sposob wszyst
kich - postkomunistycznej pustce. 

KS. JOZEF TISCHNER, ur. 1931. Studiowal na Wydziale Filozotii ATK i na Uniwer
sytecie Jagiell0l1skim pod kierunkiem Romana Ingardena. W 1963 uzyskal doktorat na 
podstawie pracy Ja transcendentalne II ' jilozofii Husser/a. Prowadzil badania w Archiwum 
Husserla w Belgii (Louvain). Habilitowal si\' w 1974 na podstawie rozprawy Studia : teorii 
.ill'iadomo.sci. Jest czlonkiem Polskiej Akademii Nauk, laureatem nagrody Jurzykowskiego. 
Wyklada filolOti\' czlowieka w PAT (kierownik katedry), a takze w Instytucie Filologii 
Polskiej UJ, WyZszej Szkole Teatralnej i Instytucie Teologicznym XX Misjonarzy; wykladal 
takZe w wielu uniwersytetach zagranicznych. Wraz z H. G. Gadamerem i K. Michalskim 
zalozyl Instytut Nauk 0 Czlowieku w Wiedniu, ktorego jest takze wieloletnim prezesem. 
Staly uczestnik kollokwiow naukowych w Castel Gandolfo. Wydal m. in. Swiat ludzkiej 
nadziei. Etyka solidarllosci, MyS/enil? I\'edlug wartosci. Polska jest OjCZYZllq, Filozojia dramatll, 
Polski mlYlI, Nieszc:fslIY dar 1I'011l0.ici, Spo,riedi rell'olucjollisty, Mifdzy Pallem a Pleballem 
(wraz z Adamem Michnikiem i Jackiem iakowskim. Krakow 1995). 
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Mysl~, ze wolno mi przypisae Jaekowi Filkowi nast~puj~ee dwie 
tezy metafilozofiezne: (A) jesli filozof bada jakis fenomen X, to 
winien okreSlie istot~ X-a; (B) jesli filozof nie okresli istoty X-a, to 
nie wie, ezym jest X. W konsekweneji, filozof badaj~ey fenomen 
odpowiedzialnoki winien d~zye do opisania jej istoty, a dop6ki tego 
nie uezyni, nie wie, czym jest odpowiedzialnose. 

M6j spos6b pojmowania filozofii jest odmienny. W szczeg6lnos
ei, nie wierz~ w skuteeznose zabieg6w stymulowanych przez esen
ejalizm, zwlaszcza wobec fenomen6w b~d,!cyeh przedmiotem aksjo
logii. Wydaje mi si~, ze filozof winien opisywae przypadki paradyg
matyczne i pytae, na ile mog~ bye rozszerzone. Musi bye przy tym 
swiadom, ze pr~dzej ezy p6tniej napotka sytuacje, kt6re s,! pro
blematyczne z punktu widzenia ich podpadania pod dotychczas 
uzytkowany paradygmat. Odpowiedzialnose nalezy, moim zdaniem, 
do tych poj~e, wobec kt6rych analiza esencjalna jest nieskuteezna, 
a paradygmatyezna prowadzi do pewnego post~pu. Dalej, nie mog~ 
zgodzie si~ z Filkiem, ze po prostu nie wiemy, czym jest od
powiedzialnose. S~dz~, ze ehoeiaz nasza wiedza na ten temat jest 
daleka od kompletnosci (moze nawet zawsze tak b~dzie), to nie jest 
jednak zerowa. W zwi~zku z tym dramatyezny poez~tek artykulu 
Filka uwazam za grub~ przesad~ . Odpowiedzialnose nie jest specjal
nie wyr6zniona w rodzinie poj~ stawiaj,!cych op6r filozofom, tj. 
chyba wszystkich poj~e. Nie przygotowany czytelnik moze wzi~e na 
serio pierwszy akapit uwag Filka i rzeczywikie uwierzye, ze filozo
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fowie S,! jakos szczegolnie odpowiedzialni za to, ze "czlowiek, od 
ktorego wymaga si~ bycia odpowiedzialnym, nie wie, czym jest 
odpowiedzialnose". Moim zdaniem nie s,! bardziej niz inni. 

Filozof holduj,!cy metodzie analitycznej, a t~ staram si~ prak
tykowae, zawsze zacznie od pytania, czy "odpowiedzialnose" jest 
terminem jednoznacznym czy tez nie. Pytanie to postawil mi~dzy 
innymi Ingarden i, jak wiadomo, wyroznil cztery sytuacje, w kto
rych pojawia si~ fenomen odpowiedzialnosci: (a) ponoszenie od
powiedzialnosci; (b) podejmowanie odpowiedzialnosci; (c) poci,!ga
nie do odpowiedzialnosci; (d) dzialanie odpowiedzialne, a ponadto 
zauwazyl, iz mozna mowie jeszcze 0 odpowiedzialnoSci jako rysie 
Judzkiego charakteru. Twierdz~, ze powyzsze rozroznienia nalez,! do 
naszej wiedzy 0 odpowiedzialnosci i dlatego nie mog~ zgodzie si~ 
z Filkiem, ze po prostu nie wiemy, czym jest odpowiedzialnose. 
Rozumiem jednak, ze mozna miee rozmaite wymagania tycz'!ce 
progowego kwantum waznej wiedzy na dany temat. Nie mam wi~c 
zamiaru kruszye kopii 0 to, czy (a) - (d) ksztaltuj,! jak,!s wiedz~ 
niebanaln,!. Niezaleznie od tego uwazam, ze dystynkcje poczynione 
przez Ingardena S,! absolutnie nieodzowne w kazdej probie analizy 
poj~cia czy tez fenomenu odpowiedzialnosci. I winny bye zawsze 
zaznaczone juz w punkcie startowym takowego badania. 

Nie mog~ oczywiScie powiedziee, ze w tekscie Filka brakuje 
jakichkolwiek dystynkcji poj~ciowych. W rzeczy samej, odroznia on 
uswiadomienie sobie odpowiedzialnosci, poczucie odpowiedzialno
sci, podj~cie odpowiedzialnosci i dZwiganie odpowiedzialnosci, 
a takze nazywa je momentami, uznaj,!c, ze dZwiganie odpowiedzial
nosci jest totalnosci,! momentow. Wszelako te rozroznienia nie s,! 
wykorzystane do kollCa. W szczegolnosci, czytelnik nie ma chyba 
jasnosci, ktore z "pytan do odpowiedzialnoSci" S,! wazne wobec 
momentow poszczegolnych, a ktore wobec totalnosci. 

Niewykluczone, ze Filek nie bardzo interesuje si~ zaleznosci'! 
pytan od momentow odpowiedzialnosci. Zdaje si~ bowiem wierzye, 
ze odpowiedzialnose "jest czyms bardziej pierwotnym niz odpowie
dzialnose jako charakterystyka dzialania i osoby dzialaj,!cego ( ... ) 
jest rodzajem zwi,!zania, wi~zi l,!cz,!cej tego, ktory jest odpowie
dzialny, z tym, za co jest odpowiedzialny". 0 tej wi~zi Filek 
powiada, ze jest intencjonalnosci,!. Moze to znaczye, ze odpowie
dzialnose = intencjonaJnose. Tez~ t~ uwazam za falszyw'!, przy 
kazdym z obiegowych rozumien intencjonalnosci, z Husserlowskim 
wl,!cznie. Jesli jest to teza prawdziwa, to jedynie jako projekt 
semantyczny czyli cos, co na pewno nie przyczynia si~ do rozjas
nienia poj~cia. Na nic tutaj nie zdaje si~ przywolanie slow Bubera 
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"odpowiedzialnose jest p~powinll IllCZllCll nas ze swiatem", bo jest 
to w najlepszym razie zgrabna metafora, a nie zdanie mogllce bye 
doslownll odpowiedzill na pytanie 0 odpowiedzialnosc. Gdy pod
stawimy w row no sci "odpowiedzialnose = intencjonalnose" slowo 
"p~powina" za "intencjonalnose" lub "odpowiedzialnose", to uzys
kamy nowll metafor~ zamiast poi:Cldanego wyjasnienia. 

Moze jednak zdanie "odpowiedzialnose jest intencjonalnoscill" 
nalezy rozumiee inaczej, na przyklad "odpowiedzialnose jest rodza
jem intencjonalnoSci". Od razu pojawia si~ jednak pytanie 0 roznic~ 
pomi~dzy tym wlasnie rodzajem intencjonalnosci a innymi. Jeszcze 
inna interpretacja polegalaby na powiedzeniu, ze odpowiedzialnose 
wymaga intencjonalnoSci. Jest to jednak konstatacja banalna, bo 
o ile tylko uwazamy intencjonalnose za atrybut aktow swiadomosci, 
niepodobna zaprzeczye jej ZWillzku z odpowiedzialnoscill, chociazby 
z uwagi na moment uswiadomienia sobie odpowiedzialnoSci i dzwi
ganie odpowiedzialnosci jako moment totalnosci. Tak rozumiana 
intencjonalnose jako "element" odpowiedzialnosci nie jest jednak 
niczym innym jak tzw. mens rea, tj. mentalnym aspektem od
powiedzialnosci, a wi~c czyms od dawna rozwazanym przez praw
nikow. Uwazam, ze zdanie "intencjalnose jest aspektem odpowie
dzialnoSci" jest jedynll dopuszczalnll, a przy tym nieprojektujllcll 
wykladnill tezy powiedzenia "intencjonalnose jest odpowiedzialnos
Cill". A jesli mam racj~, nie wnosi to nic specjalnie nowego do 
dotychczasowej wiedzy 0 odpowiedzialnosci. Dalej wi~c nie wiemy, 
czym ona jest, poza raczej banalnym stwierdzeniem, ze odpowie
dzialnose jest jaklls wi~zill pomi~dzy nami a swiatem. 

Filek powiada dalej tak: "sponsum domaga si~ re-sponsum. 
Powierzenie (niem. Ober-antwortung) pocillga za sobll odpowiedzial
nose (niem. Ver-antwortung)". Traktuj~ to oswiadczenie jako pro~ 
objasnienia, czym owa wi~z jest, a przynajmniej w czym jest zako
rzeniona. Zgodnie z tym, co powiedzialem wyzej, moj sposob 
filozofowania 0 kategoriach takich jak odpowiedzialnose polega na 
rozwazaniu przypadkow paradygmatycznych. Jako takowy obieram 
odpowiedzialnose prawnll. 

Leksykografia jest cennym narz~dziem filozofii, 0 ile nie jest 
ui:ywana zbyt pochopnie. Sam myslalem poczlltkowo, iz respon
sibilitas jest wlasciwym slowem, ktore trzeba poddae analizie. Spec
jalisci od historii prawa poinformowali mnie jednak, ze jurYSci 
rzymscy nie poslugiwali si~ tym terminem, ale teneri, to jest bye 
z will zan y m. Responsibilitas jako oznaczenie odpowiedzialnoSci 
pojawilo si~ zapewne w lacinie sredniowiecznej. Teneri wskazuje, ze 
odpowiedzialnose prawnll pojmowano poczlltkowo dose naturalis
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tycznie, podobnie jak OW slawny vinculus juris, to jest w~zel prawny 
stosowany w detinicji zobowi,!zania. 

W tym miejscu dotykamy, jak s,!dz~, kluczowego punktu . Od
powiedzialnose moie bye pojmowana deskryptywnie lub normatyw
nie. Znaczy to, ie zdanie "x jest odpowiedzialny" moie bye albo 
deskrypcj,! X-a (w tym i jego relacji do swiata), albo - przy 
interpretacji normatywnej - zdaniem zakladaj,!cym istnienie pew
nego zobowi,!zania inicjuj,!cego odpowiedzialnosc X-a. Specjalnym 
rodzajem interpretacji deskryptywnej jest naturalistyczna, to jest 
redukuj,!ca zdanie "X jest odpowiedzialny" do zaszloSci natural
nych, na przyklad psychologicznych (w sensie psychologii empirycz
nej). Warto moie zauwaiyc, ie podzial interpretacji deskryptyw
nych na naturalistyczne i antynaturalistyczne rna bye moie zwi,!zek 
z odpowiednimi uj~ciami intencjonalnosci. I tutaj ujawnia si~ waga 
rozroinien Ingardena, gdyi trzeba zapytae, czy kaidy rodzaj od
powiedzialnosci jest zgodny z normatywn,! resp. deskryptywn,! 
interpretacj,! odpowiedzialnosci. Filek zdaje si~ wywodzic istot~ 
odpowiedzialnosci z ogolnej kategorii powierzenia, powiadaj,!c, ie 
Dberantwortung poci,!ga Verantwortung . Konsultowalem t~ spraw~ 
germanistami i nie znalezli oni leksykalnego uzasadnienia dla takie
go zwi,!zku. Jest raczej jasne, ie sarno powierzenie rozumiane bye 
moie rozmaicie, deskryptywnie lub normatywnie. A moie powierze
nie w pewnych sytuacjach jest kategori,! normatywn,!, a w innych 
deskryptywn'!? Boc jesli ktos powierza mi swe mienie z powodu 
ci,!i,!cego na mnie obowi,!zku ochrony, to u podstaw tego leiy jakis 
fakt normatywny. W tym zas przypadku, z jednej strony odpowie
dzialnosc prowadzi do powierzenia, a nie powierzenie do odpowie
dzialnosci. Wszelako, gdy osoba zagroiona powierza swe dziecko 
komus trzeciemu, to inicjuje jakis rodzaj odpowiedzialnoSci, chociai 
trudno mowie w tym przypadku 0 istnieniu uprzedniego zobowi'!za
nia po stronie tego kogos, komu owo dziecko oddano. Czy potrzebne 
S,! jakid dodatkowe warunki dla tego, aby akt powierzenia inicjowal 
odpowiedzialnose? Czy takim warunkiem jest na przyklad jakas 
akceptacja ze strony podmiotu, ktoremu cos zostalo powierzone? Nie 
wystarczy przeto powiedziee, ie przyrzeczenie wymaga odpowiedzi, 
a powierzenie poci,!ga odpowiedzialnosc. Zawsze trzeba dodac, jakie 
przyrzeczenie, jakiej odpowiedzi, jakie powierzenie i jakiej odpowie
dzialnosci . Teza, ie swiat jest czlowiekowi powierzony z samej istoty 
czlowieczerlstwa, stanowi atrakcyjny punkt wyjScia dla etyki i mora
listyki, ale uwaiam j,! za zbyt ogolnikow,!, by wystarczala dla 
wyjasnienia poj~cia odpowiedzialnosci. 

Moj wlasny pogl,!d na te kwestie jest mniej wi~cej taki : u pod
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staw ponoszenia, podejmowania i pocil!gania do odpowiedzialnoSci 
lezl! zawsze jakies zobowil!zania. Nie jestem w stanie stanowczo 
odpowiedziee na pytanie, czy w zwil!zku z tym niezb~dna jest 
normatywna teoria odpowiedzialnosci, a przynajmniej, czy jest 
niezb~dna zawsze. T~ kwesti~ musz~ pozostawie otwartl!. Jakby 
jednak nie bylo w tej materii, nie jest tak, ze odpowiedzialnose 
wymaga trybunalu lub egzekutora, bo istnienie obowil!zk6w nie 
implikuje takowych instytucji. Mysl~ przy tym, ze warto w tym 
miejscu przypomniee pewien pogll!d Leona PetraZyckiego. Dzielil on 
normy na prawne i moraine wedle tego, ze pierwsze wzajemnie 
korelujl! uprawnienia i obowil!zki, a drugie fOrmulujl! tylko obowil!
zki. Osobliwl! i nieintuicyjnl! konsekwencjl! teorii PetraZyckiego jest 
to, ze jesli poczuwam si~ do obowil!zku udzielenia zebrakowi jalrnuz
ny z uwagi na odpowiednie uprawnienie po jego stronie, to przezy
warn norm~ prawnl!, ale pozostajy w sferze moralnosci, jesli to sarno 
czyniy tylko i wyll!cznie z powodu uznania, ze mam taki obowil!zek, 
bez wnikania w zakres jakichkolwiek uprawnien . Nie musimy jednak 
akceptowae Petrazyckiego kryterium odroznienia prawa i moral no
sci, natomiast mozemy przyjl!e, ze zobowil!zania Sl! inicjowane ze 
wzglydu na obowil!zki skorelowane z czyimis uprawnieniami lub tez 
ze wzglydu na same obowilgki . Kardynalne pytanie jest teraz takie: 
czy poczucie uprawnienia moze usprawiedliwie czyjs obowil!zek? 
Zgodnie z tym, co powiedzialem wyzej, drogi powstawania obowil!z
k6w majl! istotne znaczenie dla analizy odpowiedzialnoSci i jej 
odmian . Trzeba te kwestie poddae analizie, a niczego nie da siy tutaj 
zalatwie "pypowinl!", "zastypczoscil!", "substytucjl!", czy "wiyzil! 
w podstawie". Sekwencja metafor, jakiejkolwiek dlugoSci, nigdy nie 
przejdzie w doslownosc, a w szczeg61nosci nie usunie konfliktu pomiy
dzy deskryptywnymi i normatywnymi teoriami odpowiedzialnoSci. 

Pozostaje jeszcze pytanie 0 zwil!zek odpowiedzialnoSci i wolno
sci. Na pewno wolnose jest warunkiem odpowiedzialnosci, nato
miast nie potrafiy jednoznacznie odpowiedziee na pytanie 0 zalez
nose odwrotnl!. Mogy tylko powiedziee, ze podejrzliwie traktujy 
pogll!dy utrzymujl!ce, ze wolnose jest warunkowana przez odpowie
dzialnose, albowiem zdajl! siy one prowadzie do koncepcji wolnoSci 
jako uswiadomionej koniecznosci lub tez wolnosci prawdziwej . A to 
bywa nader niebezpieczne, nie tylko filozoficznie. 

JAN WOLENSKI, ur. 1940, profesor fitozofii UJ . Wydal m. in. Logiczne 
problemy wykladni prawa (1972), John Stuart Mill (1979, z Rettem Ludwikow
skim), Z zagadnien analitycznej JilozoJii prawa (1980), FilozoJiczna szkola lwow
sko-warszawska (1985, wyd . angielskie 1989), Kotarbinski (1990), Metamatema
tyka a epistemologia (1993) . Mieszka w Suchej Beskidzkiej . 
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Spor 0 to, czym jest wolnosc, oraz 0 to, czy pierwotna jest 
wolnose czy odpowiedzialnose, moze, ale bynajmniej nie musi bye 
sporem jedynie werbalnym. Wyraznie ukazuj,! to dlugotrwale dys
kusje i analizy tego problemu. 

Kant, odrozniaj,!c wyraznie przedmiot, metod~, zakres i kom
petencje rozumu od inte1ektu, uczynil to pod naporem "koniecznos
ci teoretycznej" i aspiracji swego systemu do kompletnosci, a (re
gulatywn'! jedynie) id~ wolnoSci zmuszony zostal przyj,!e jako pos
tulat rozumu praktycznego, w jego, Kantowskim, specyficznym 
rozumieniu. Posrod idei regulatywnych wlasnie idea wolnosci jest 
dian teoretycznie niedowodliw,! wprawdzie, ale etycznie niezb~dn,! 
podstaw'! prawa moralnego i powinnosci, ktora jest inn,! nazw'! 
odpowiedzialnosci. Prawo moraine jest dian ratio cognoscendi wol
nosci, wolnose natomiast - ratio essendi prawa moralnego. S,! wi~c 
one ze sob,! zwi,!zane w bardzo specyficzny spos6b: jedno 0 d s y I a 
do drugiego. Nie musi to jednak znaczye, ze nie mozna u Kanta 
wskazac pie r w s zen s twa jednego z nich. Autonomiczne i zara
zem uniwersalne prawo moraine wyrasta z wolnosci, ktora jest inn,! 
nazw'! autonomii, i na niej si~ opiera. Autonomi~ t~ posiadaj,! osoby 
i tylko one S,! w stanie przeksztalcae wolnose w k 0 n k ret n '!, a nie 
tylko czysto formaln,! powinnose. 

Wlasnie formalizm systemu Kanta stal si~ (Scheler, zdaniem np. 
Nicolaia Hartmanna, niewlasciwie interpretuje tu Kanta) jednym 
z glownych powodow napisania przez Maxa Schelera krytyki tego 
stanowiska w jego Formalismus ... U Kanta bowiem rzekomo nie 
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sposob nikomu niczego konkretnie z a sad n i e nakazac bqdz zaka
zac. Sqdz~, ze tak moze myslec tylko niezbyt uwazny czytelnik 
Kantowskich dziel poswi~conych tej tematyce. W tekstach wi~kszo
sci fenomenologow (Husser!, Scheler, von Hildebrand) zauwazyc 
mozna zresztq w tej kwestii wyraznq asymetri~. Piszq oni niewiele 
o wolnosci, znacznie wi~cej natomiast 0 odpowiedzialnosci. Wi~cej 
uwagi poswi~ca tej kwestii na przyklad Roman Ingarden. 

Wyrazne teoretyczne ozywienie wprowadzily tu zarowno czysto 
literackie, jak i eseistyczne utwory Sartre'a, w ktorych cz~sto for
muluje on tez~: "jestem wolnosciq". WoJnosc i symetrycznie z niq 
skorelowana odpowiedzialnosc uj awn ion e zostajq jako funda
mentalne, a wi~c nie podlegajqce wyborowi i manipulacji struktury 
bytowania pour-soi. U jaw n ion e zostaje, ze w bytowaniu naszym 
na wolnosc jestesmy nieodwolalnie s k a zan i. Niektore sformulo
wania Sartre'a inspirowaly tez w pewnym okresie koncepcje "zaan
gazowania" oraz "asyrnetrii powinnosci i roszczen" w pisarstwie 
Leszka Kolakowskiego. 

W kazdej 0 d pow i e d z i a J n e j tworczosci, nawet jawnie rezo
nerskiej, niez~dne jest metodyczne badanie wlasnych zrodel infor
macji, stopnia ich wiarygodnosci oraz granic. Wyznaczajq one 
bowiem horyzont naszej wiedzy (a nie kazda informacja zasluguje 
na szlachetne miano episreme). 

Aczkolwiek wysnuwanie zbyt dalekosi~znych wnioskow z usta
len semantycznych, czy wrycz onomatopeicznych, jest z pewnosciq 
nieuprawnione - nie jest zapewne rzeCZq zwyklego przypadku, iz 
w wielu j~zykach (np. angieJskim, niemieckim, francuskim, polskim, 
rosyjskim) zrodloslow s Iowa "odpowiedzialnosc" jest taki sam jak 
slow a ,,0 d pow i e d z". Odpowiedzialnosc jest odpowiedziq na ko
gos lub na cos: na glos Bozy, na powinnosc emitowanq przez 
wartosci, prawo moraine, imperatyw kategoryczny, glos sumienia. 
Jest tez odpowiedziq na glos Drugiego w potrzebie. Okolicznosc ta 
stanowila niekiedy intelektualny impuls do formulowania rozbudo
wanych teorii "harmonii", "wspolbrzmienia", "syntonii", "empa
tii" czy "rezonansu" itp. Istnienie tego kogos czy czegos, na co 
odpowiedz jest odpowiedziq (mozna to nazwac korelatem wolno
sci), jest warunkiem odpowiedzialnosci w og61e. Poza tym musi ten 
czy to byc nam jakos dan e (np. poznawczo, intelektualnie, intuicyj
nie czy emocjonalnie). Zew tego kogos (czegos) ujawnia nam pewien 
brak, to, ze czegos, co byc pow inn 0 tu i teraz, nie rna. Wolnosc 
nasza ujawnia zarazem, ze mozemy roznie na to wezwanie od
powiedziec (np. czysto wewn~trznie jedynie alba tez z pelnym 
zewn~trznyrn zaangazowaniem) . 
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Mozna tu tez zapytae: wspolbrzmienia kogo (czego) z kim 
(czym)? Odpowiedzi Sll liczne: z nakazami i zakazami Bozymi? 
Glosem sumienia? Platonskimi jdeami? Z "prawami natury"? " Zin
ternalizowanymi normami swojej zbiorowosci"? Z epifanill "Twarzy 
Drugiego"? Ze swoim autentycznym, "najbardziej wlasnym Selbst
-sein-konnen" Heideggera? Z wartosciami, jak chq Scheler i Hil
debrand? 

Nawet skrajni relatywisci nie wierzllcy w istnienie 0 b i e k t y w 
n ych (w szczegol n 0 sci tra n scen de n t n ych) korelatow na
szej wolnosci i odpowiedzialnosci i przyjmujllcy, ze czlowiek jest 
sam miarll wszechrzeczy i tworq wszelkich kryteriow i wartosci , 
gdyi sam absolutnie swobodnie siebie projektuje ku przyszlosci 
(Sartre'owskie pr~jeter) , uznajll 'doswiadczanie pewnego bra k u 
(manque) jako praktycznego zrodla owych projekcji. Wlasnie ten 
brak 0 d s y I a do swego korelatu, ktorego realizacja jest jego spel
nieniem. Nie byloby odpowiedzi, a wi~c i odpowiedzialnosci, bez 
istnienia owego korelatu. 

Istnienie wolnosci oraz korelatu odpowiedzi jest wi~c warunkiem 
odpowiedzialnosci. Odpowiedz will ie nas ze swym korelatem, 
czynillc nas zan odpowiedzialnymi. Nieodpowiedzialnymi Sll tylko 
istoty strukturalnie - a nie tylko sytuacyjnie (np. wskutek ignoran
cji) - niezdolne do odpowiedzi. 

Innym problemem jest tu kwestia "winy" blldz "zaslugi" , 
a zwlaszcza kary lub nagrody za rodzaj naszej odpowiedzi. Problem 
ten wykracza juz jednak poza sarno zwillzanie odpowiadajllcego 
z korelatem jego odpowiedzi i winien bye rozpatrzony odr~bnie . 

Nie moina tez w zadnym razie pomin,!e konstytutywnego w tym 
kontekscie pytania 0 to, k t 0 odpowiada, czyli pytania 0 0 sob~ . 

Nie s,!dz~, by istniala tu jedna odpowiedz wykluczaj,!ca wszyst
kie pozostale. Odpowiedz na wartose (Wertantwort) moze bye 
odpowiedzi'! na r 0 z n e wartosci . 

Kant stawiaj,!cy wi e d z y bardzo wysokie wymagania teoretycz
ne (uniwersalnose, koniecznose, ktore mog,! bye zyskane tylko 
a priori) zakazywal - podobnie jak nasladuj,!cy go pozniej w tym 
wzgl~dzie Husser! - korzystania tu z wynikow badan nauk apos
teriorycznych, zwlaszcza z antropologii jako nauki 0 c z low i e k u. 

Pojawia si~ jednak spostrzezenie, ze sarna 0 d pow i e d z - nawet 
adekwatna - na jakis zew nie dowodzi jeszcze by cia 0 d pow i e
d z i a I n y m. Zwierz~ta , rosliny, a nawet planety takie w pewien 
spos6b odpowiadaj,! na "wezwanie srodowiska". Ich zachowania 
nazywamy rea k c jam i . Bye i e 0 d pow i e d z i a I n y m 
jest zachowaniem ostatecznie aktyw
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n y m, a nie jedynie reaktywnym. Odpowiedz jako taka nie musi 
wiyC bye koniecznie odpowiedzi'l- w 0 J n '1-, n i e dow 0 d z i jeszcze 
w 0 I nos c i odpowiadaj'l-cego. Musimy wiyc odroinie "bycie 0 d
pow i a d a j 'I- c Y m" od "bycia 0 d pow i e d z i a 1 n y m". W swiado
mOSci mitycznej za "odpowiedzialne" (a nie tylko odpowiadaj'l-ce) 
uwaiano zreszt'l- roine "sily", zjawiska atmosferyczne itp. Kserkses 
nakazal wszakie wychlostae morze, ktore uznal "winnym" zatopie
nia jego okrytow. Tylko jestestwo ontologicznie wolne moie bye 
odpowiedzialne. Wolnose i odpowiedzialnose nalei'l- bowiem do 
is tot y jego bytowania. W tym sensie jest ono autonomiczne, co 
bynajmniej ani nie znaczy, ani nie implikuje, ie jest ono wszechmoc
ne. "Bycie odpowiedzialnym" ontologicznie warunkuje "ponoszenie 
odpowiedzialnosci", a wiyc w szczegolnosci moiliwose "winy" b'l-dz 
"zaslugi". Czyi moina sobie na przyklad wyobrazie fenomen grze
chu pierworodnego, gdyby jego sprawcy nie byli prawdziwie w 0 I
n i? Gdyby nie posiadali wi e d z y 0 dobru i zlu, m 0 c y powstrzy
mania siy od wyboru zla lub moinosci w y b 0 r u do bra. Gdyby 
nie wiedzieli, ie (ich) powinnosci'l- jest wlasnie wybranie do bra 
i 0 d r z u c en i e z I a. Ale oni wiedzieli (pozna Ii) to z wi a r y god 
nego Zrodla. 

Fenomen ten ukazuje dramatyzm egzystencji istoty prawdziwie 
wolnej, ktora strukturalnie moie odpowiadae nie tylko na wezwanie 
dobra, ale i-co jest przyczyn'l- tragedii - takie na zew zla. 

Konstatacja ta prowadzi nas do koniecznosci odpowiedzi na 
"oczywiste" pytanie 0 tak zwane gran ice wolnosci i odpowiedziaJ
nosci, co przeksztalcie moina w pytanie 0 to, czy wolnose i od
powiedzialnose s'l- s top n i 0 w a I n e. I czy moina to m i e r z y e? Dla 
Sartre'a wolnose pour-soi jest absolutna i nieograniczona. Zabieg, 
teoretyczny, ktory umoiliwia mu formulowanie takiego twierdzenia, 
polega jednak na - typowo fenomenologicznym (por. np. Brentano, 
Husser!) - ograniczeniu wolnosci do calkowicie zsubiektywizowane
go "nadawania sensu" zdarzeniom i sytuacjom (das sinngebende 
BewujJtsein), ktore "same z siebie" go nie posiadaj'l-. 

Aby na wyiej sformulowane pytanie odpowiedziee dokladniej, 
trzeba wpierw rozroinie odmienne rod z aj e (i sfery) wolnosci (na 
przyklad ontologiczn'l-, ontyczn'l-, metafizyczn'l-, etyczn'l-, moraln'l-, 
polityczn'l- itp.) i odpowiedzialnosci, a dopiero nastypnie badae ich 
ewentualne stopnie. Analogicznych rozwaian wymaga pojycie od
powiedzialnosci. Nie mozna tu ignorowae: (1) roznych rodzajow, (2) 
stopni oraz (3) poziomow wolnosci i odpowiedzialnoSci. Mial- siy
gaj'l-C'I- daleko poza rozwazania na temat wolnosci - racjy Roman 
Ingarden, wierz,!c w doswiadczeniowe (w sensie fenomenologicz
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nym) zrodla wszelkiej naszej, nawet tej najbardziej "abstrakcyjnej" 
wiedzy i domagaj~c silt weryfikacji kazdego pojltcia w rygorystycz
nym do s w i a d c zen i u. Doswiadczenia wolnosci s~ jednak CZltsto 
asymetryczne. Glos sumienia, a zwlaszcza wyrzuty sumienia, dowo
d~ naszej wolnoSci i odpowiedzialnosci, ale brak wyrzutow nie jest 
bynajmniej dowodem jej braku . 

Czy odpowiedzialnosc mozna wiltc jakos " mierzyc"? Odpowiedz 
bltdzie tu podobna do odpowiedzi na pytanie 0 mozliwosc "mierze
nia" (stopnia) wolnoSci. Pami~taj~c 0 koniecznosci respektowania 
wymienionych tu rozr6Znien, mozna udzielic odpowiedzi twierd~
cej. Oczywiscie bardziej odpowiedzialnym jest ten, kto obiektywnie 
wie i moze wiltcej od tego, kto wie i moze mniej . I to nie tylko 
dlatego, ze "Iudzie ci~gle walcz~ 0 wolnosc". Gdyby by I i juz wolni 
w kazdym z wymienionych tu sensow - wowczas 0 co mieliby 
walczyc? Gdyby natomiast nikt z nich nigdy w zadnym z tych 
sen sow wolnym nie byl ani tez znik~d 0 (mozliwej) wolnosci nie 
slyszal, d~zenie do czegos, 0 czym " nie ma silt zadnego pojltcia" 
(a wiltc mozliwosci zasadnej weryfikacji w szczltsliwym przypadku 
jego urzeczywistnienia, osi~gniltcia) , byloby niezrozumiale. 

Miar~ odpowiedzialnosci jest tedy nie tylko stopien (stopnie) 
wolnosci w tych roznych sensach, ale i stopnie posiadanych mocy 
i wiedzy. Czyni nas to odpowiedzialnymi takze za zaniechania 
w zdobywaniu potrzebnej i mozliwej do zdobycia wi e d z y i m 0 c y 
do urzeczywistniania dobra. Nie bez znaczenia jest tu takze w r 0 

d z 0 n a (indywidualnie zroznicowana) zdolnosc odrozniania dobra 
od zla, roznych niuansow, piltkna od szpetoty, wrazliwosc itp. 
Sprawdzalnosc nie jest jednak we wszystkich tych kwestiach rownie 
precyzyjna i cZltsto punktem wyjscia s~ tu nasze intuicje (por. w tym 
kontekscie na przyklad duz~ bezradnosc rzetelnego metodologicznie 
lngardena, bezradnosc, ktora przenika jego teksty, zwlaszcza Czego 
nie wiemy 0 wartosciaclz ?). Nieostrosc nie siltga jednak tak daleko, 
zeby na przyklad ojcobojca nie wiedzial , ze popelnia straszliwe 
przestltPstwo, ze odpowiedzial na zew zla. Tylko "konsekwentni" 
fizykalisci udaj~, ze nie ma z a sad n i c z e j roznicy miltdzy moz
liwoSci~ i niemozliwosci~ fizyczn~ a mozliwosci~ i niemozliwosci~ 
moraln~ (jezeli tit ostatni~ w ogole uznaj~). 

Jednym z fundamentalnych problemow jest tu rowniez - co juz 
kilkakrotnie sygnalizowalem - kwestia "obiektywnego korelatu" 
naszej odpowiedzialnosci , czyli to, na co w naszej odpowiedzi 
odpowiadamy. Ale takze to, przed kim (czym) "zdajemy sprawlt" , 
kto (co) nas "os~dza", "co nas moze spotkac"? Czy "s~d" odbywa 
silt tylko w naszym sumieniu indywidualnym (instancja immanent

• 
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na), opinii zbiorowosci historycznej (instancja intersubiektywna) czy 
tez istnieje obiektywny i sprawiedliwy Sft!dzia, bqdz idealne, acza
sowe, niezmienne wartosci, na ktorych zew winnismy zawsze adek
watnie reagowae i w ktorych gestii jest "Sqd Ostateczny" nad 
naszym postft!powaniem (instancja transcendentna). Czy "jesli Boga 
nie rna, to wolno wszystko"? Czy nasza wolnose pozwala nam na 
swobodny wybor ktoregos z wymienionych punktow odniesienia? 
Bardzo wiele wskazuje na to, ze tak. Jestesmy ontologicznie i on
tycznie zdolni zarowno do odpowiadania na wezwania dobra, jak 
i na zew zla. Ale wlasnie nie wszystkie z tych punktow odniesienia 
Sq jednak row n i e do b r e. N asze od- powiedzi nie Sq jednak przez 
nie same jednoznacznie wymuszone. Bye moze wlasnie dlatego 
trudny wybor dobra, a zwlaszcza jego urzeczywistnianie w swiecie 
Sq tak cenne, iz slusznie uwaza sift! je za fundament tego, co nas 
posrod innych stworzen wyroznia - godnoSci. 0 moralnej jakosci 
czlowieka najlepiej swiadczy ilose i jakose inercji i oporu materii, 
ktorq z wolnego wyboru odpowiedzialnie przezwycift!zyl, oraz wiel
kose dobra, ktorq urzeczywistnil. I nawet gdyby rezoner suponowal, 
ze nie zna dotqd is tot y odpowiedzialnosci (jej Washeit), to bynaj
mniej nie oznacza to, iz jej nie doswiadczamy ontycznie, a wift!c nie 
wyklucza, ze ona ontycznie j est (Das) 1. Ogolnikowe twierdzenie, ze 
jest ona "fenomenem pierwotnym", a wift!c - w moim rozumieniu 
- i niewywodliwym z zadnej innej struktury, i do zadnej innej poza 
niq samq nieredukowalnym, jest hipotezq metafizycznq, a wift!c 
czyms zupelnie r 0 z n y m od intuicyjnie (w doswiadczeniu) ugrun
towanej tezy, ze jest strukturq fu n dam e n t a I n q. Odpowiedzial
nose jest u fu n dow a n a na wolnosci i zw iq zan a ontycznie 
z obiektywnymi korelatami, na ktore j est odpowiedziq. 

ZBIGNJEW ZWOLINSKI, dr, adiunkt, kierownik pracowni studi6w nad liIo
zoft!! niemieckl! Instytutu Filozofti UW. Wydal Byl i warlose u Nicolai Harlmon
no (1974). 

Por. Zbigniew Zwolinski, /Slola odpowiedziaillosci. Warunki formaille i gran ice, " Ely
ka" 1993 , 26. 
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OdpowiedZ typu: "wiem, dopoki nie pytasz" niew,!tpliwie stano
wi jed en z ciekawszych fenomenow w historii mysli europejskiej. 
Przyjmuje si~ powszechnie, ze po raz pierwszy udzielil jej w XI 
ksi~dze Wyznan sw. Augustyn, rozwazaj'!c istot~ czasu i czasowosci . 
W filozofii nowozytnej przyjmuje sii\! na ogol, ze odpowiedz taka 
staje sift: prawomocna w sytuacjach, gdy musimy rozwazac kwestie 
odnosz'lce sii\! do poznania intuitywnego. Jest wii\!c ona na miejscu 
gdy pytamy: "jak smakuje woda?" , "czemu Cii\! to tak smieszy?", 
"dlaczego uwaZasz, ze roza jest pii\!kna?" . Odpowiadaj,!c mozna 
pytaj'!cemu dac do sprobowania wod~ lub pokazac kwiat. Czy na 
podobnej zasadzie - zapytuje retorycznie Jacek Filek - daloby sii\! 
rozstrzygn'!c dylemat od p ow ied zi a I n 0 sci? 

Odpowiedzialnosc to bardzo trudne i wcale nie oczywiste poji\!
cie. Jestem gli\!boko przekonany, ze do dzis mozna byloby znaleZc 
ludzi (na przyklad wsrod starszych mieszkancow odleglych wiosek), 
ktorym nie kojarzyloby si~ ono z niczym, a ktorych zycie, nawet 
z naszego, "nowoczesnego" punktu widzenia , mogloby uchodzic za 
wzor cnot moralnych. Czy "edukuj,!c" takiego "niewinnego pro
staczka" w zakresie etyki, moglibysmy mu wyjasnic, czym jest 
odpowiedzialnosc poprzez odwolanie sii\! do okreslonego zjawiska, 
na tej samej zasadzie, na jakiej istoti\! slodyczy da sii\! wyjasnic 
wkladaj,!-c kostki\! cukru do ust? 

Oczywiscie nie, gdyz odpowiedziainosc, przynajmniej w takim 
znaczeniu, jakie nadaj'l temu slowu wyksztalceni Europejczycy, nie 
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jest nazwq jakiegos zjawiska, lecz tylko sposobem wyobrazania 
sobie pewnych procesow zachodz'!cych w swiecie wartoSci moral
nych. Lub moze inaczej: odpowiedzialnose nie jest nazwq zjawiska 
koniecznego na mocy praw przyrody, lecz tylko okresJeniem pew
nego zachowania charakteryzujqcego istot~ zYWq, gdy zas mowimy 
o specyficznym fenomenie zwanym odpowiedzialnosciq moralnq, 
istota ta musi bye rownoczeSnie uznana za rozumnq i poczytalnq. 

W tym kontekscie dyskursywna odpowiedz na pytanie 0 istot~ 
zjawiska odpowiedzialnosci nie wydaje mi si~ nawet zbyt trudna. 
Kategori~ "odpowiedzialny" z powodzeniem mozna tu przeciez 
zastqpic kategoriq "winny". Na plaszczyznie mysienia potocznego 
zapewne z latwoSciq "dogadalbym si~" z owym starym wieSniakiem 
co do tego, iz ktos, kto na przyklad spadajqc ze schodow w trakcie 
pierwszego w zyciu ataku epilepsji podci,!l komus innemu nogi, 
przyprawiajqc go 0 uszkodzenia ciala, nie moze bye uznany za 
winnego, winny b~dzie natomiast ktos, kto po pijanemu spowodo
wal wypadek drogowy. Ten drugi mogl nie pic, pierwszy nie mogl 
nie dostae ataku. Prostemu czlowiekowi trudniej zapewne b~dzie 
wytlumaczye, ze nie jest winny schizofrenik, ktory dopuscil si~ 
zabojstwa. Tu niestety cz~sto uslyszymy wypowiedz "chory, nie 
chory, ja bym go powiesil" . Postawa taka moze bye jednak tluma
czona po prostu nieznajomosciq zjawiska lub trudnosciq jego iden
tyfi kacji: rozstrzygni~cie, do jakiego stopnia chodzi 0 dzialanie 
zdeterminowane chorobq, do jakiego zas 0 zlq wol~ w przypadku 
chorob psychicznych, jest przecieZ 0 wiele trudniejsze anizeli wow
czas, gdy rozwazamy determinujqce nasz los przyczyny mechaniczne 
lub fizjologiczne. 

Rowniez zdefiniowanie kategorii odpowiedzialnosci w takim 
znaczeniu, w jakim uzywa jej etyka filozoficzna, nie powinno 
sprawie nam wi~kszych klopotow, choc w sensie merytorycznym 
definicja taka nie wykroczy daleko poza opisane wyzej wyjasnienie 
potoczne. Mistrz definicji filozoficznych, Rudolf Eisler, na okreS
lenie odpowiedzialnoSci (haslo Zurechnung, jego zdaniem synonimi
czne z VeranllVorllichkeil) przytacza nast~pujqcq, przynajmniej dla 
mnie w pelni zadowalajqcq, definick "Oajqce si~ oSqdzie przypisy
wanie osobie czynu, jako wynikajqcego z jej wplywu, zwlaszcza zas 
z jej woli, zamiaru , charakteru lub usposobienia (odpowiedzialnose 
zewn~trzna, psychologiczna i podlegajqca karze)" (Rudolf Eisler 
Handwol'lerbuch del' Philosophie, Berlin 1922, s. 776). 

Uwazam, ze klopot nie polega wi~c na niemoznosci okreSlenia, 
czym jest odpowiedzialnose i co jej podlega . W tym wzgl~dzie 
wystarczy si~ odwolae do uniwersalnego klucza, jakiego dostarcza 
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Kantowska trzecia antynomia czystego rozumu. Zgodnie z jej literq 
odpowiedzialnosci podlegalyby dzialania wynikajqce z przyczyno
wosci wolnosci, nie podlegalyby jej zas te, kt6re Sq efektem przy
czynowosci determinujqcej. Oczywiscie powyzsze rozr6znienie za
wsze mialo wymiar czysto ramowy: jesli bowiem mozna sobie latwo 
wyobrazic oddzialywania naszego ciala na zjawiska zewn~trzne, 
b~dqce wylqcznie efektem przyczyny determinujqcej (jak w owym 
ataku epilepsji), to dzialan dajqcych si~ jednoznacznie zidentyfiko
wac jako wylqcznie efekt wolnego wyboru podmiotu wyobrazic 
sobie nie spos6b. Z tego wzgl~du nigdy ostatecznie nie rozstrzyg
ni~to, w jakim sensie, gdy idzie 0 czyn jednostki , winna jest sama 
jednostka, w jakim zas " winne" Sq jej zdrowie, spoleczenstwo, 
z kt6rego wyrasta , rodzina, kt6ra jq wychowala, wreszcie prawa 
biologii i fizyki. 

W czasie, gdy Kant formulowal trzeciq antynomi~, jedno wszak
ze wydawalo si~ jasne: oddzialywania b~dqce efektem determinujq
cego wplywu czynnik6w zewn~trznych to procesy zachodzqce zgod
nie z prawami przyrody, utozsamianymi z mechanikq. Przyczyno
wosc wolnosci dotyczy tu z kolei samorzutnych oddzialywan istot 
zywych, wsr6d kt6rych naleZalo jeszcze wyr6znic swiadome i dobro
-wolne, a nie tylko samo-wolne dzialania istot zywych i rozumnych. 

Taki byl sens slynnej sentencji z Krytyki praktycznego rozumu, 
umieszczonej potem na grobie filozofa : "Niebo gwiazdziste nade 
mnq, a prawo moraine we mnie." Niebo oznaczalo nie tylko i nie 
doslownie niebosklon, rozciqgajqcy si~ nocq nad naszymi glowami. 
Bylo one alegoriq wszelkich zjawisk zachodzqcych na mocy deter
minujqcego mechanizmu praw natury - zjawisk, za ktore nie jestd
my odpowiedzialni nawet w6wczas, gdy jednym z ogniw owego 
determinujqcego lancucha staje si~ nasze cialo lub nasza psychika. 

Prawo moraine we mnie to z kolei najwyzsza formula dzialania 
wolnego, ale zarazem rozumnego, identyflkowana przez Kanta 
z imperatywem kategorycznym . 

Filozofowie Oswiecenia byli jeszcze w tej komfortowej sytuacji, 
ze wychodzqc z zalozenia uniwersalnosci mechanicystycznego mo
delu determinizmu w odniesieniu do zjawisk przyrody, determiniz
mowi temu przeciwstawiali przyczynowosc wolnego, rozumnego 
(Jub bezrozumnego) dzialania. To ostatnie podlegalo odpowiedzial
nosci w aspekcie prawa: moralnego, jurysdycznego oraz politycz
nego (w koncepcjach Oswiecenia narod stawal si~ tabe wolnym 
podmiotem i rowniez mozna bylo orzekac 0 jego winie). 

Filozofia praktyczna, ugruntowana na modelu tworzonym przez 
t~ antynomi~, utracila sw" aktualnosc juz na poczqtku dziewi~tnas-
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tego wieku. Okazalo si«r wowczas, ze zasady mechaniki nie dostar
czaj,! bynajmniej praw wyjasniaj~cych w sposob uniwersalny zjawis
ka przyrody - choeby tylko nieozywionej. Tym samym stracil 
znaczenie jeden z czlonow antynomii - ten, w ktorym mowilo si~ 
o determinizmie. W konsekwencji koncepcja przyczynowosci wolno
sci przeciwstawiana przyczynowoSci mechanicznej, taka, jak~ prefe
rowala jeszcze filozofia Oswiecenia, stracila swe ontologiczne uzasad
nienie. Swiaty przyrody i wolnosci, ktore chyba po raz ostatni 
w historii ludzkiej mysli udalo sit: tu sprowadzie na wspoln,! 
plaszczyznt:, bodaj wlasnie przez antynomit:, tym razem rozeszly sit: 
definitywnie. 

Sytuacja, w jakiej znalazla sit: wspolczesna filozofia praktyczna 
(mam tu na mysli filozofit: moralnosci, prawa i polityki), z pewnego 
punktu widzenia moglaby wit:c uchodzie za absurdaln~. Z jednej 
strony wszelkie nauki prawne wci~z opieraj~ sit: na kryterium 
rozroznienia dzialan wolnych i dzialan zdeterminowanych, przy 
czym podkresla sit:, ze tylko te pierwsze podlegaj~ odpowiedzialno
Sci. Rozr6Znienie tego, co wolne, od tego, co zdeterminowane, ma 
jednak wymiar czysto praktyczny: okreSlone jest przez formulki 
i ustalenia, czt:sto stanowi~ce uogolnienie obserwacji (na przyklad 
w medycynie, zwlaszcza w psychiatrii). Rownoczesnie na plaszczyz
nie czystych nauk przyrodniczych, zwlaszcza w fizyce teoretycznej, 
kategoria oddzialywania determinuj~cego w tym sensie, jaki po
wszechnie akceptowano w Oswieceniu, stracila racjt: bytu, a przy
najmniej wymiar uniwersalnosci. W ten sposob na najwazniejsze 
pytanie filozofii praktycznej: "do ktorego poziomu mikrostruktury 
swiata mozna mowie wyl~cznie 0 oddzialywaniach zdeterminowa
nych, a od ktorego juz 0 dzialaniach wolnych?" nauka wspolczesna 
nie tylko nie udziela nam w miart: zadowalaj~cej odpowiedzi, ale 
nawet nie potrafi jasno sprecyzowae obszaru, na ktorym powinno 
bye ono zadane (co jeszcze w Oswieceniu bylo mozliwe). 

Powyzszy stan rzeczy musial oczywiscie w sposob znacz~cy 
odbie sit: na naszym sposobie rozumienia pojt:cia odpowiedzialno
sci. Pojt:cie to w dalszym ci~gu zachowalo swoje podstawowe, 
aczkolwiek bardzo "anachroniczne" znaczenie w naukach praw
nych. Anachroniczne, bo z jednej strony uznaje sit: tu bezwzglt:dn~ 
koniecznose poci~gania podmiotu do odpowiedzialnosci za skutki 
dzialan wolnych (czyli takich, od ktorych podmiot mogl si«r po
wstrzymae), z drugiej zas nie tylko nie udaje sit: rozstrzygn~e, jakie 
jest ostateczne kryterium odr6Zniaj~ce dzialania wolne od zdeter
minowanych, ale najczt:sciej podkreSla sit:, ze kryterium takiego bye 
moze w ogole nie da sit: ustalie. Wspolczesne prawo dla swego 
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uzasadnienia rzadko juz poszukuje korzeni metafizycznych - ich 
miejsce najcz~sciej zajmuje argumentacja pragmatyczna, nawi'lzuj'l
ca do koncepcji umowy spolecznej. 

W dziedzinie moralnosci kategoria odpowiedzialnoSci staje si~ 
jeszcze bardziej "podejrzana". Wprowadzaj'lc j'l praktycznie musie
libysmy przyj,!e jeden z dwu skrajnych modeli: albo Jaspersowsk'l 
koncepcj~ sytuacji granicznych, gdzie winni jestesmy zawsze i prak
tycznie za wszystko, albo Nietzscheansk'l deklaracj~ aktywnego 
nihilizmu, w ramach ktorej kategori~ odpowiedzialnoSci odrzuca si~ 
w ogole, gdyz swiat wiecznego stawania si~ jest "konstytutywnie 
niewinny" . 

W perspektywie filozofii prawa problem jest wi~c stosunkowo 
prosty do rozstrzygni~cia: granice odpowiedzialnosci formuluj'l 
przepisy, ustalone na bazie umowy spolecznej. W etyce sytuacja 
staje si~ 0 wiele bardziej zlozona, gdyz podmiot rna bye swym 
wlasnym s~dzi'l . 

I tutaj stajemy wobec fundamentalnego pytania: czy ktos, komu 
- jak by powiedzial Uvinas - twarz krzywdzonego nie przeszkadza 
bye podlym, moze bye za to odpowiedzialny? 

OsobiScie s'ldz~ , ze chyba jednak nie. Brak sumienia jest dla 
mnie dolegliwoSci'l do pewnego stopnia analogiczn'l do krotko
wzrocznosci lub wady serca. Jest nieszcz~sciem, tym tragiczniej
szym, ze dotyka nie tylko tego , komu przypadlo w udziale, ale 
rowniez tych, z ktorymi ten ktos si~ styka. 

Pytanie 0 odpowiedzialnose morain'l w istocie sprowadzaloby 
si~ wi~c do pytania: czy jestes w stanie bye swym wlasnym s~dzi,!. 
Jdli tak, to wowczas zawsze jestes odpowiedzialny sam przed sob'l, 
zyskuj'lc przywilej ustawicznego poczucia winy, a wi~c nieszcz~scia. 
Jesli nie, to ta Twoja niemoznose przybiera form~ kalectwa - za 
skutki kalectwa zas odpowiedzialnym bye nie mozna. Chyba ze si~ 
je samemu spowodowalo. 

Bez wzglltdu na to, jak'l przyjmiemy linilt interpretacyjn'l, pr6ba 
ostatecznej odpowiedzi na pytanie 0 sens zjawiska odpowiedzialno
Sci musi si~ wi'lzae z mozliwosci'l odpowiedzi na pytanie 0 istot~ 
zjawiska wolnosci. Tu natomiast, przynajmniej w perspektywie 
czysto metafizycznej, sytuacja wygl'lda beznadziejnie. 

"Czy mozna bezkrytycznie przystae na zastany stereotyp mys
lowy, wedle kt6rego wolnose jest warunkiem odpowiedzia!nosci?" 
"Czy rzeczywiScie wolnose jest tu czyms wczesniejszym, czego 
spelnienie umozliwia odpowiedzia!nose?" - zapytuje Jacek Filek. 

To oczywiScie bardzo wazne pytania, zas odpowiedz na me 
uwarunkowana jest juz przez sposob ich postawienia. 
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W perspektywie metafizycznej, czysto dyskursywnej , odpowie
dzialnose na pewno jest fenomenem wt6rnym w stosunku do 
wolnosci: dzialanie nie wyplywaj,!ce z przyczynowosci wolnoSci 
odpowiedzialnosci nie podlega. Problem w tym, ze jakkolwiek nauki 
teoretyczne nie dostarczajq nam ostatecznego kryterium wyr6Z
niajqcego tak zwane dzialania wolne, to nauki praktyczne zqdajq od 
nas, abysmy dokladnie sprecyzowali okolicznosci i mechanizmy 
pociqgania do odpowiedzialnosci . Jakie wi~c mamy prawo kogokol
wiek do niej pociqgae, skoro nie wiemy, czy w og61e jego dzialania 
wyplywaly z przyczynowosci wolnoSci? 

Tutaj odwolujemy si~ do rozstrzygni~cia, jdli wolno uzye takiej 
nazwy, og6lnopragmatycznego. W bardzo wielu sytuacjach potrafi
my przeciez intuitywnie, moq uog6lnienia pewnych doswiadczen 
okrdlie, czy jakid dzialania zywych istot podlegajq mozliwoSci 
wolnego wyboru, czy tez nie. Wiemy na przyklad, ze nie rna sensu 
winie kota za to, ze upolowal ptaka - w tym wypadku uznajemy, 
iz post~powanie zwierz~cia determinowal zew natury niezalezny 
od wyboru. Ale wiemy teZ, ze kota mozna uczynie "odpowiedzial
nym" za to , iz na przyklad samowolnie buszuje w szafce z jedze
memo 

R6wniez w przypadku czlowieka , jedynej znanej nam istoty 
rozumnej i poczytalnej, przytoczenie a posteriori przyklad6w za
chowan wolnych i nie-wolnych, a wi~c podJegajqcych i nie pod
legajqcych odpowiedzialnoSci, bardzo cz~sto nie przysparza nam 
zadnych trudnoSci. Problem w tym, ze owe obserwacje a posteriori, 
oboj~tne, czy na poziomie doswiadczenia potocznego, czy - powiedz
my - badan psychologicznych, zawsze muszq odnosie si~ do konkret
nego przypadku . I jakkolwiek cz~sto juz na pierwszy rzut oka ich 
wynik jest zupelnie jednoznaczny, to przeciez zdarzajq si~ tez 
wypadki, gdy nawet najbardziej doswiadczeni psychiatrzy nie Sq 
w stanie rozstrzygnqe, czy jakis czyn badanego pacjenta byl efektem 
wolnego wyboru, czy tez choroby lub specyficznego uwarunkowa
nia organizmu. Czy na przyklad uczynki ekshibicjonisty powodowa
ne Sq pop~dem biologicznym, czy tez stanowiq efekt wolnego 
wyboru uczynku sprawiajqcego przyjemnose? Psychiatra stwierdzil
by, ze nie jest tu mozliwa zadna stanowcza odpowiedz i ze wszystko 
zalezy od konkretnego przypadku. 

Wydaje siy, ze z przytoczonych powyzej powod6w nalezy raczej 
odrzucie kategori~ odpowiedzialnosci jako fenomenu pierwotnego . 
W jej miejsce nalezaloby wprowadzie kategori~ odpowiedzialnoSci 
opartej na praktycznym czy tez intuitywnym rozpoznaniu zakresu 
wolnosci post~powania. Bez takiego pierwotnego, chociazby nawet 
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prowlzorycznego rozpoznania, przypisywanie jakiejkolwiek odpo
wiedzialnosci byloby niemozliwe. 

Wszystkie powyzsze dywagacje w zadnym stopniu nie odnosz,! 
si~ oczywiscie do zagadnienia kluczowego, jakim jest ostateczne 
rozstrzygni~cie , w jakiej mierze zjawiska zachodz'!ce w swiecie s,! 
efektem przejawiania si~ jakiejs przyczynowosci wolnosci samej 
w sobie, w jakiej zas determinizmu. Rozwiklanie powyzszego dyle
matu umozliwiloby odg6rne rozstrzygni~cie calego szeregu bardzo 
istotnych kwestii , w tym wlasnie kwestii odpowiedzialnosci . Nie 
wydaje si~ jednak, abysmy w og61e byli w stanie je uzyskac. 

MIROSLAW ZELAZNY, filozof, tlumacz Immanuela Kanta, profesor nad
zwyczajny Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakladu 
Etyki. Wydal m. in. Melaji zyka czas!I i wiecznosci jako jilozojia czlowieka 
11' idealizmie niemieckim (1986), Idea wolnosci II' jilozoJii KanIa (1992), trodlowy 
sens poir/cia eSlelyka (1994). 
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ROZROZNIENIA 


Hans Jonas 

Pierwszym i najogolniejszym warunkiem odpowiedzialnosci jest 
moc sprawcza, a wil[:C to, ze dzialanie rna wplyw na swiat; drugim, Ze 
dziatanie takie podlega kontroli jego sprawcy; trzecim zas, ze do 
pewnego stopnia moze on przewidziee jego skutki. 1 Jdli te warunki 
konieczne S'l spetnione, mozliwa jest "odpowiedzialnosc", ale w dwu 
dalece odmiennych sensach: (a) odpowiedzialnosc jako bycie roz
liczanym "za" swoje czyny, jakie by nie byty; oraz (b) odpowiedzial
nose "za" okrdlone przedmioty, ktora angazuje spraw~ do okrd
lonych czynow wzglr;:dem tych przedmiotow. (Proszr;: zauwazye 
odmienny zakres owego "za".) Pierwsza odpowiedzialnosc jest pojr;:
ciem formalnym, druga tresciowym; gdy wir;:c mowimy, ze ktos jest 
odpowiedzialny za to, co sir;: wydarzyto (bez intencji chwalenia czy 
potr;:piania), oraz ze ktos jest osob'l odpowiedzialn'l, tzn. respektuje 
swe obowi'lzki (co jest pochwal'l) - to naprawdr;: mowimy 0 dwu 
r6Znych sprawach. Pewne dalsze uszczegotowienia uczyni'l rozroz
nienie to jasniejszym. 

1. Formalne 	poj~cie odpowiedzialnoSci: przyczynowe przypisanie 
dokonanych czynow 

a) "Jest odpowiedzialny, poniewaz uczynit to." Zdanie to ozna
cza, ze sprawca musi odpowiadae za swoj czyn: uznany jest za 

I Prezentowany tu tckst jest jednym z kluczowych rozdzial6w leoretycznych slynnej 
ksillZki Hansa Jonasa Zasada odpowiedziainosci, kt6rej polskie wydanie przygolowuje do 
druku krakowskie wydawniclwo Plalan. Nawiasy kwadratowe pochodz,! od tlumacza, 
okrllgle od autora . 
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odpowiedzialnego za skutki ezynu i-tam, gdzie to uzasadnione 
- moze bye za nie poeil!gni~ty do odpowiedzialnoSci. Ma to pierwo
tnie znaezenie prawne, a nie moraine. Wyrzl!dzona szkoda musi bye 
naprawiona, nawet jeSli przyezynl! nie byl wyst~pek i nawet jesli 
skutek nie byl ani przewidziany, ani zamierzony. Wystarezy, ze Ja 
bylo aktywnl! przyezynl! - ale przeeiez znow tylko w Scislym 
zwil!zku przyezynowym skutku i ezynu, tak ze przypisanie jest 
wyrazne, a skutek nie zatraea si~ w tym, co nieprzewidywalne. 
Slawetny gwozdz, ktorego zabraklo w podkowie kOllskiej, nie ezyni 
ezeladnika kowalskiego odpowiedzialnym za przegranl! bitw~ i upa
dek krolestwa. Ale bezposredni klient, jezdziec, prawdopodobnie 
wysunl!lby spraw~ 0 odszkodowanie przeeiw kowalowi, ktory, ehoe 
sam niewinny, jest "odpowiedzialny" za nieuwag~ swego czelad
nika. W kazdym razie nieuwaga jest tu jedyn(! rzeezl!, ktorl! mozna 
by nazwae uehybieniem moralnym, i to tylko w znikomym stopniu. 
Przyklad ten wszakze pokazuje (podobnie jak pospolity przyklad 
ponoszenia przez rodzicow odpowiedzialnoSci za ezyny swyeh dzie
ei), ze zobowil!zujl!ea do odszkodowania odpowiedzialnose prawna 
moze bye wolna od wszelkiej winy. Zasada przyezynowego przypi
sywania nadal jest zaehowana w tym stosunku; moq ktorego 
zwierzehnik zasadniezo osobiScie reprezentuje wykonawstwo swyeh 
podwladnyeh (za ktoryeh dobre spisywanie si~ zyskuje rowniez 
poehwal~). 

b) Otoz idea prawnego zadoseuezynienia wezesnie zostala sple
eiona z idel! kary, ktora posiada znaezenie moraine i ktora kwalifi
kuje ezyn sprawczy jako moralnie godny nagany. W przypadku 
przest~pstwa karany jest bardziej ezyn niz skutki, miara odpokuto
wania ustalana jest wlasnie wedle ezynu. W tym celu zbadany musi 
bye sam ezyn - zamiar, premedytaeja, motywaeja, poezytalnose: 
Czy uezynek byl przest~pezy "sam w sobie"? Spiskowanie w eelu 
popelnienia przest~pstwa, ktoremu na przeszkodzie stan~lo odkryeie 
go w por~, jest sarno przest~pstwem i podlega karaniu. Wymagana 
tu kara, ktora jest forml! poeil!gania dzialaj(!eego do odpowiedzial
nosei, nie sluzy zrekompensowaniu wyrzl!dzonej innym krzywdy ezy 
niesprawiedliwosei, leez raezej naprawie zakloeonego porzl!dku mo
ralnego. A zatem to raezej jakose ezynu, a nie jego przyczynowose 
jest tu rozstrzygajl!eym momentem, kt6ry wymaga odpowiedzi. 
Niemniej jednak conditio sine qua non pozostaje moe przynajmniej 
potencjalna. Nikogo nie poeil!ga si~ do odpowiedzialnosci za bezsil
ne rojenie sobie nawet najpotworniejszych wyst~pkow, a jezeli do 
syndromu tego przynalezy poczucie winy, jest ono czyms rownie 
osobistym jak [czysto] psychologiczne przewinienie. Czyn musial 
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zostae popelniony w swiecie lub przynajmniej (jak w przypadku 
spisku) rozpoczltty . I prawdq pozostaje, ze udany czyn ciqzy bar
dziej niz nieudany. 

c) Wskazane wlasnie rozroznienie pomiltdzy odpowiedzialnosciq 
prawnq a moralnq odzwierciedlone zostaje w rozroznieniu pomiltdzy 
prawem cywilnym a karnym, ktorych odmienna ewolucja doprowa
dzila do oddzielenia silt pierwotnie zmieszanych ze sobq pojlte 
zadoseuczynienia za krzywdlt (wywodzqcego silt z odpowiedzialnoSci 
prawnej) i kary (za popelnionq winlt). A jednak ich wsp61nym 
elementem jest to, ze "odpowiedzialnose" odnosi silt do popel
nionych uczynk6w i staje silt realna poprzez - podjltte z zewnqtrz 
- u c z y n i e n i e sprawcy odpowiedzialnym. U c z u c i e, ktore w tym 
kontekScie moze towarzyszye samemu sprawcy i dziltki ktoremu 
przyjmuje on wewnlttrznie odpowiedzialnose (zal, skrucha, goto
wose naprawienia krzywd, ale takze dumna odmowa), jest tak sarno 
retroaktywne jak obiektywne "musisz" odpowiedzenia za swoj czyn; 
i nawet przewidywanie tej konsekwencji u progu dzialania nie sluzy 
jako motyw dzialania, lecz raczej (jdli jest skuteczne) jako selektyw
ne odsiewanie, to znaczy jako motyw dopuszczenia lub niedopusz
czenia do spelnienia czynu . Ostatecznie tym mniej jest silt od
powiedzialnym, im mniej silt czyni, a pod nieobecnose pozytywnego 
obowiqzku unikanie dzialania moze bye roztropnq radq. Tak rozu
miana "odpowiedzialnose" sarna nie ustanawia bqdi nie odrzuca 
celow, lecz jest czysto formalnym brzemieniem ciqzqcym na wszel
kim dzialaniu przyczynowym pomiltdzy ludZmi polegajqcym miano
wicie na tym, ze mogq oni zostae pociqgniltci do odpowiedzialnoSci 
za nie. Jako sam fakt mozliwosci odpowiadania za swe czyny, 
niezalezny od przyzwolenia sprawcy, jest ona przeto warunkiem 
wstltpnym moralnosci, ale nie jest jeszcze samq moralnosciq. Przy
zwalanie nan, czyli uznawanie wlasnej odpowiedzialnoSci [account
ability], to juz cos wiltCej niz fakt niezalezny od naszego wyboru. 
Utozsamianie silt z wlasnym czynem, na przyklad poprzez gotowosc 
przyjltcia skutk6w, istotnie posiada pewnq jakosc moralnq, ktora 
moze zdobic nawet calkowitq niemoralnosc. A zatem przyznanie silt 
do czynu jest lepsze niz kamuflowanie go. Przykladem jest Mozar
towski Don Giovanni , ktorego buntownicze przyznanie silt na 
koncu, zaplacenie raczej najwyzszej ceny niz skrucha, nadaje jego 
wystltpkom pewien duchowy blask. Przyklad ten wszakze pokazuje 
rowniez, ze potwierdzenie odpowiedzialnosci formalnej nie jest 
wystarczajqcq zasadq moralnosci i w swej czystej formalnosci nie 
moze dostarczyc afektywnego (emotywnego) elementu dla teorii 
etycznej - kt6ra przede wszystkim zajmuje silt przedstawianiem, 
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uwierzytelnianiem i uzasadnianiem celow pozytywnych, zwroconych 
ku bonum humanum. Pod wplywem takich celow i wskutek dzialania 
dobra na uczucie zrodzie si~ moze radose z przyj~cia odpowiedzial
nosci; bez tego wplywu, to jest bez wartosci nakladajl!cych zobowil!
zanie, uchylanie si~ od odpowiedzialnosci jest czyms, nad czym 
trzeba bye moze ubolewae (jako ze ostroznose, w swietle czysto 
hedonistycznych wzorcow, moze bye zlym interesem), ale czego nie 
mozna pot~piae. 

2. Materialne poj~cie odpowiedzialnosci: 
pozytywny obowillzek mocy 

Istnieje wszakZe dalece odmienne poj~cie odpowiedzialnosci, 
ktore dotyczy nie rozliczania ex POSI facIo za to, co zostalo uczynio
ne, lecz skierowanego w przyszlose okrdlenia tego , co do zrobienia; 
za sprawl! jej nakazu ezuj~ si~ tedy odpowiedzialny w pierwszym 
rz~dzie nie za swoje post~powanie i jego skutki, leez za s p raw~, 
ktora wysuwa wobee mego dzialania pewne roszezenie. Przyklado
wo, odpowiedzialnose za pomyslnose innyeh nie "przesiewa" po 
prostu zamierzonyeh dzialan ze wzgl~du na ich moni.ln<l dopuszczal
nose, ale zobowi,!zuje do dzialan, ktore inaezej w ogole nie Sl! brane 
pod uwag~. Tutaj owo "za" zwil!zane z byciem odpowiedzialnym 
rozni si~ w sposob oczywisty od tamtego, uzytego w sensie od
niesionym wyll!eznie do siebie samego. Owo " za co" Uestem od
powiedzialnyj lezy poza mnl!, ale w efektywnym zasi~gu mojej 
mocy, gdy potrzebuj~ jej albo jestem przez nil! zagrozony. Konfron
tuje ono t~ mojl! moe ze swym prawem do istnienia i, poprzez wol~ 
moralnl!, zjednuje jCj. dla siebie. Sprawa staje si~ moja, poniewaz 
moja jest moe, ktora pozostaje w sprawezym stosunku wlasnie do 
tej sprawy. To, co w swym immanentnym uprawnieniu zalezne, staje 
si~ ezyms nakazujCj.eym, to, co w swej sprawczoSci wladne, staje si~ 
czyms zobligowanym i to w dwojakim sensie: byeia obiektywnie 
odpowiedzialnym za to, co w ten sposob jest mu powierzone, 0 r a z 
afektywnie zaangaiowanym poprzez stajCj.ee po stronie powierzone
go uezucie, mianowicie, "poczueie byeia odpowied.::ialnym". W po
czueiu tym to, co abstrakcyjnie zobowiCj.zujl!ce, znajduje swoj kon
kretny zwil!zek z subiektywnl! woll!. Branie strony przedmiotu przez 
uezueie poehodzi nie z idei odpowiedzialnosei w ogole, ale z po
strzeganego uprawnienia i niedostatku przedmiotu , gdy ten od
dzialuje na wrailiwose i zawstydza wlaSciwy mocy egoizm. Najpierw 
mamy "powinose byeia" przedmiotu, nast~pnie powinnose ezynie
nia podmiotu, ktory z raeji swej mocy wezwany jest do zatrosz
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ezenia si~ 0 niego . Domaganie si~ [wyehodz~ee od] przedmiotu 
w niepewnosei jego egzysteneji, z jednej strony, oraz sumienie moey 
w zawinieniu jej sprawezosei, z drugiej strony, l~ez~ si~ w potwier
dzaj~eym poezueiu odpowiedzialnosei b\Xi~eym udzialem sobosei, 
ktora tak ezy inaezej zawsze musi aktywnie wkraezae w byt rzeezy. 
lezeli obeena jest rowniez milose, wowezas odpowiedzialnose zostaje 
nadobowi~zkowo uskrzydlona przez oddanie si~ osoby, ktora uezy 
si~ drzeC 0 los tego, co zarowno godne milosei, jak i umilowane. 

Gdy mowimy 0 "odpowiedzialnoSci za przyszlose" jako pi~tnie 
potrzebnej dzis etyki, mamy na mysli wlasnie ten rodzaj "od
powiedzialnosei" i "poezueia odpowiedzialnoSci", a nie owo puste, 
formalne byeie odpowiedzialnym kazdego sprawey za swe ezyny.2 
I musimy por6wnae j~ z poruszaj~eymi zasadami wezesniejszyeh 
systemow moralnyeh i ieh teorii. Do tego materialnego, nakierowa
nego na eel poj~eia odpowiedzialnosei przyblizymy si~ empiryeznie 
pytaj~e (jako ze zgodnie z tymi dwoma roznymi sensami "od
powiedzialnosei" mozemy bez sprzeeznosei powiedziee, ze jest si~ 
odpowiedzialnym nawet za swe najbardziej nieodpowiedzialne ezy
ny), co rozumie si~ przez dzialanie nieodpowiedzialne. Wyl~ezmy tu 
rozumienie formalistyezne "nieodpowiedzialnego" = pozbawione
go zdolnosci przyj~eia odpowiedzialnosei = nie poei~ganego do 
odpowiedzialnosei. 

3. Co znaczy "dzialac nieodpowiedzialnie"? 

Hazardzista, ktory kladzie na szali ealy swoj maj~tek, dziala 
lekkomyslnie; kiedy ezyni tak z maj~tkiem nie wlasnym, leez eu
dzym, dziala w sposob przest~pezy; gdy jednak od niego zalezy los 
rodziny, wowezas, nawet gdy wlasnose jest bezdyskusyjna, dziala 
nieodpowiedzialnie, i to bez wzgl~du na to ezy przegrywa, ezy 
wygrywa. Przyklad ten poueza, ze tylko ktos, kto jest za cos 
odpowiedzialny, moze dzialae n i eodpowiedzialnie. Ziekeewazona 
w powyzszym przykladzie odpowiedzialnose nalezy do najrozleglej
szego i najtrwalszego jej rodzaju. Lekkomyslny kierowea jest nieo
strozny co do wlasnej osoby, ale kiedy zarazem naraza pasazerow, 
jest niedopowiedzialny; zabieraj~e ieh, wzi~l na siebie, ehwilowq 
i ograniezonq do jed nor a z 0 we g 0 zawierzenia, odpowiedzial
nose, kt6rq w innyeh okolieznoseiaeh za te osoby i ieh pomyslnose 

2 To samo slowo w dwu tak r6i.nych znaczeniach nie jest zwykl~ ekwiwokacj~. lch 
powil\zanie logiczne pol ega na tym, ze materialne znaczenie antycypuje pelnq moe znaczenia 
formalnego spadaj'lcego na owego sprawC\! w przyszlosci za to, co uczynil lub cLego uczynic 
nie zdolal, dzialajqc z materiainego mandatu. 
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nie ponosi. Bezmyslnose, w innym przypadku niewinna, a ezasami 
sympatyezna, tu jest samym w sobie przewinieniem, nawet jesli 
wszystko przebiega pomyslnie. W obu przykladaeh istnieje dajlley 
si~ okreslie, n i e odwraealny s t 0 sun e k odpowiedzialnosei. Po
myslnose, interes, los innyeh podlegajll, wskutek okoliezosei lub 
umowy, mej pieezy, co oznaeza, ze m6j nadz6r n a d nimi poeillga 
za sobll zarazem moje zobowillzanie w 0 bee nieh. Uskuteeznianie 
moey przy jednoezesnym pomijaniu zobowi(lzania jest zatem "nie
odpowiedzialne", to znaezy jest zerwaniem stosunku zawierzenia 
wlaSciwego dla odpowiedzialnoSci. Do stosunku tego nalezy wyraz
na nier6wnowaga moey ezy kompeteneji. Kapitan jest panem statku 
i pasazer6w i dzwiga za nieh odpowiedzialnose. Jeden z pasazer6w, 
milioner, kt6ry zarazem okazuje si~ gl6wnym udzialoweem i dyrek
torem przedsi~biorstwa okr~towego i moze wedle swej woli zatrud
nie b(ldz zwolnie kapitana, rna zasadniezo wi~ksZll moe, ale nie w tej 
konkretnej sytuaeji. Kapitan dzialalby nieodpowiedziaJnie, gdyby 
wbrew wlasnej oeenie sytuaeji posluehal swego moeodawey i, na 
przyklad, zaprzestal notowania pr~dkosei; ehoe w ramaeh innego 
stosunku (jako zatrudniony) jest on "odpowiedzialny" wlasnie 
wobec tamtego i moze bye przezen nagrodzony za SWll poslusznll 
nieodpowiedzialnose albo ukarany za nieposlusznll odpowiedzial
nose. W danej sytuaeji zwierzehnikiem jest kapitan i dJatego moze 
diwigae odpowiedzialnose. 

4. OdpowiedzialnoSC stosunkiem nieodwracalnym 

Nie jest do konea jasne, ezy odpowiedzialnose w sensie seislym 
moze istniee pomi~dzy jednostkami w pelni sobie r6wnymi (tzn. 
rownymi w rozwazanej sytuaeji) . Replika Kaina na dopytywanie si~ 
Boga 0 Abla, "Czyz jestem strozem brata mego?", odrzuea - nie 
ealkiem bez raeji - (problematyezne) przypisywanie odpowiedzial
nosei za jednostk~ niezalezn(l i rownll. W istoeie, Bog pragnie 
oskarzye go nie 0 nieodpowiedzialnose, leez 0 bratobojstwo. Z pew
nosei(l istniejll reJaeje dajllee si~ okreslie jako relaeje wzajemnej 
odpowiedzialnosei, jak ehoeby w sytuaejaeh grupowyeh a ryzykow
nyeh przedsi~wzi~e (jak wspinaezka gorska), gdy kazdy dla wlas
nego bezpieezenstwa musi poJegae na innyeh i w ten sposob wszysey 
stajll si~ wzajemnie "strozami swego brata". Jednakze taki fenomen 
solidarnoSci, stawanie obok siebie we wspolnej sprawie i w obliezu 
niebezpieezenstwa (jak przyjazn wojenna, 0 kt6rej tak wymownie 
mogll opowiadae zolnierze), nalezy raezej do innego rozdzialu etyki 
i uezueiowoSci, prawdziwym zas przedmiotem odpowiedzialnosei 
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jest tu koniec koneow powodzenie wspolnego przedsi~wzi~eia, a nie 
radosci i smutki wspoltowarzyszy, wsrod ktoryeh nie posiadam 
niezego, co by mnie wyroznialo, nadaj1/c szezegoln1/ odpowiedzial
nose za innych. Braterstwo celu jest odpowiedzialne za eel; pomi~
dzy braemi naturalnymi odpowiedzialnose powstaje tylko wowezas, 
gdy jednemu z nieh przytrafilo si~ cos z!ego lub z jakiegos innego 
powodu potrzebuje on speejalnej pomoey - a wi~e znow w powi1/
zaniu z cech1/ jednostronnosei eharakteryzuj1/C1! niewzajemnosciowy 
stosunek odpowiedzialnosei. Taka "horyzontalna" odpowiedzial
nose rodzinna jest zawsze slabsza, mniej bezwarunkowa niz "wer
tykalna" odpowiedzialnose rodzieow za dzieei, ktora w stosunku do 
nieh nie jest skonkretyzowana, leez ealoseiowa (tzn. rozei1/ga si~ na 
wszystko, co u dzieei wymaga troski), i nie okazjonalna, leez ei1/gla, 
trwaj1/ea dopoty dopoki pozostaj1/ one dzieemi. Rownie ei1/gle jest 
wi~e zagrozenie p/yn1/ce z zaniedbania odpowiedzialnosei - jakas 
forma "nieodpowiedzialnosei", ktora nie zaklada zadnego pozytyw
nego aktu uehylenia si~ od niej, jak w przypadku hazardzisty, 
i zadnego zachowania nieetyeznego w zwyklym sensie. Ta niedo
strzegalna, nieuwazna, niezamierzona forma nieodpowiedzialnosei, 
ktora wlasnie z tego powodu jest tym bardziej niebezpieezna i nie 
daje si~ zidentyfikowae w jakims okrdlonym ezynie (albowiem 
polega ona wlasnie na biernym pozostawianiu rzeezy samym sobie), 
zajmie nasz1/ uwag~ pMniej w szerszym kontekseie. 

5. Odpowiedzialnosc naturalna i kontraktowa 

W przytoezonym wlasnie przykladzie rodzieielskim mamy do 
ezynienia z przypadkiem odpowiedzialnosei ustanowionej przez 
natur~, odpowiedzialnosei niezaleznej od uprzedniego uznania ezy 
wyboru, nieodwolalnej i niepodatnej na zmiany jej warunkow przez 
osoby w niej partyeypuj1/ce. Ponadto, w tymze pierwszorz~dnym 
przykladzie odpowiedzialnose ogarnia ealkowicie swoj przedmiot. 
Inaczej rna si~ sprawa z odpowiedzialnoSci1/ ustanowion1/ "sztueznie", 
poprzez nadanie lub przyj~eie jakiegos zadania, na przyklad obj~ie 
jakiegos urz~du (ale rowniez z odpowiedzialnosci1/ zaistnial1/ wskutek 
milez1/cej zgody czy samego faktu posiadania kompeteneji): jej treSe 

ezas wyznaezony zostaje przez konkretne zadanie; jej przyj~eie 

zawiera element wyboru, z ktorego mozna nast~pnie zrezygnowae lub 
zostae zwolnionym. Ponadto, pewien stopien wzajemnosei wl1/czony 
zostaje przynajmniej w jej rozpocz~eie, 0 ile nie w jej trwanie. 

Wazniejsza rozniea polega na tym, ze odpowiedzialnosc ezerpie 
tu sW1/ sil~ zobowi1/zuj1/C1! z umowy, ktorej jest tworem, a nie 
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z wewn~trznej waznosei sprawy. Odpowiedzialnosei urz~dnika po
datkowego za sei~ganie podatkow nie orzeka si~ na podstawie zalet 
tego ezy innego systemu podatkowego, ale na podstawie podj~eia 
przezen tego urz~du. W odniesieniu do takieh przykladow od
powiedzialnoSci, ktore s~ jedynie zewn~trznym wymogiem, nie po
dyktowanym przez wewn~trzne roszezenie rzeezy, moze zapewne 
istniee zaehowanie sprzeezne z obowi~zkiem ezy zaniedbuj~ee go, 
ale nie zaehowanie "nieodpowiedzialne" w sensie seislym. Termin 
ten w jego znaezeniu moenym rezerwujemy raezej dla zdrady 
obowi~zkow [responsibilities] posiadaj~eyeh waznose samoistn~, 
wskutek ezego zagrozone zostaje jakid prawdziwe dobro. Jednakze 
nawet w przypadku urz~dnika podatkowego podpadaj~eego bezpo
srednio pod ow~ kategori~ slab~ mozna bronie naszej tezy ogolnej, 
ze wlaseiwa sprawie "powinnose byeia" jest w odpowiedzialnoSci 
ezyms pierwszorz~dnym, mianowieie 0 tyle, 0 ile najwyzszym przed
miotem jego (jako urz~dnika jako takiego) odpowiedzialnosei, poza 
odpowiedzialnosei~ bezposredni~ , a przeto prawdziw~ "spraw~", 
jest dbalose 0 stosunki lojalnosei w ogole, na ktoryeh opiera si~ 
spoleezenstwo i wspo!zyeie ludzi: to zas j est rzeezowym, wewn~trz
nie wi~z~eym dobrem. Za dobro to, ktorego egzysteneja jest zawsze 
niepewna i ea!kowieie zalezna od nas, odpowiedzialnose jest tak 
bezwarunkowa i nieodwo!alna, jak tylko moze bye odpowiedzialnose 
ustanowiona przez natur~ - jeSli sarna w sobie taka nie jest. W ten 
sposob nielojalny urzydnik, ktory bezposrednio narusza jedynie swoj 
obowi~zek, posrednio jest ostateeznie rowniez nieodpowiedzialny. Co 
wi~cej, mozliwe, ze pewna dalsza odpowiedzialnose "naturalna" kryje 
si~ w kazdej sztueznie ustanowionej odpowiedzialnoSci. 

A jednak rozr6Znienie to zaehowuje wainose i moze bye ponow
nie przedstawione w konkluzji . Jest to rozroznienie pomi~dzy od
powiedzialnosei~ naturaln~, gdzie immanentna "powinnosc byeia" 
przedmiotu domaga si~ a priori i ea!kowieie jednostronnie swego 
wykonawey, a odpowiedzialnoSci~ zakontraktowan~ ezy wyznaezo
n~, ktora a posteriori jest uwarunkowana przez fakt i warunki 
aktualnie zaehodz~eego stosunku. W tym drugim przypadku nawet 
potrzebna moe, bez ktorej nie by!oby zadnej odpowiedzialnosei, jest 
na ogo! stwarzana razem z obowi~zkiem przez sam kontrakt; 
w przypadku naturalnym istnieje ona od poez~tku i lezy u pods taw 
suwerennego roszezenia wzgl~dem niej. Najwyrazniej, pod wzgl~
dem statusu moralnego (jako r6Znego od prawnego) odpowiedzial
nose naturalna jest rodzajem silniejszym, ehoe mniej okreSlonym, 
a co wi~eej, stanowi zrodlo, z ktorego wszelka inna odpowiedzial
nose ezerpie ostateeznie sw~ mniej lub bardziej przygodn~ waznose. 
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Oznacza to, l.e gdyby nie bylo odpowiedzialnosci "z natury", nie 
mogloby bye tel. odpowiedzialnosci "z umowy". 

6. Odpowiedzialnosc przyjrnowana przez polityka 

Pozostaje wszakze mozliwosc trzecia, ktora w sposob szczegolnie 
charakterystyczny dla wolnosci ludzkiej przekracza rol.nic~ pomi~
dzy odpowiedzialnosci,! naturaln'! a kontraktow'!. Stwierdzilismy 
dotychczas, l.e dobro nalel.'!ce do pierwszego, nadaj,!cego samemu 
sobie wal.nosc porz'!dku, jel.eli i 0 ile znajduje si~ w efektywnym 
zakresie naszej mocy, a tym bardziej, jezeli w takim razie zderzylo 
si~ jul. z nasz'! aktywnosci,!, angal.uje nasz'! odpowiedzialnosc 
niezalel.nie od naszego wyboru i bez mol.liwosci zwolnienia od niej. 
Wybrana (przynajmniej cz~sciowo) odpowiedzialnosc uzgodnionego 
zadania nie posiada per se zadnego takiego nakazuj,!c.ego dobra za 
swoj bezposredni przedmiot i dopuszcza mol.liwose uchylenia si~ od 
niego w stosowny sposob. Ale zdarza si~, l.e dobro pierwszego 
porz'!dku i rangi, a wi~c dobro obdarzone roszczeniem "natural
nym", ale lel.'!ce samo z siebie calkowicie po z a obecnym zasi~giem 
mocy, a wi~c za k tore czlowiek na razie w ogole n i e mol. e bye 
odpowiedzialny i wolno mu pozostawic je samemu sobie - l.e takie 
dobro u c z y n ion e zostaje przedmiotem swobodnie wybranej od
powiedzialnosci, tak l.e najpierw pojawia si~ wybor, z dobrowolnego 
i niejako zarozumialego l.yczenia sobie tej odpowiedzialnosci wlas
nie, a dopiero potem zdobywa sobie konieczn,! dla jej urzeczywist
nienia moc, a wraz z ni,! przeto rowniez i obowi,!zek. 

Jest to wyrainie przypadek opus supererogalionis. ale wystar
czaj,!co znany. Tym, co widoczne z zewn'!trz, jest d,!l.enie do mocy 
Uako wladzy]. Przypadkiem wzorcowym jest polityk, ktory po
trzebuje tej mocy, by uzyskae odpowiedzialnose, a mocy [tj. wladzy] 
najwYl.szej dla najwyzszej odpowiedzialnosci. Niew'!tpliwie, moc 
Uako wladza] posiada swe wlasne powaby i korzysci - prestil., 
splendor, satysfakcj~ z posiadania wplywu, z rozkazywania i prze
wodzenia, wyciskania w swiecie wlasnego pi~tna, a nawet satysfak
cj~ z samej swiadomosci jej posiadania (by nie wspominae 0 po
spolitych korzySciach). Motywy kieruj,!ce jednostk,! ambitn,!, ktora 
do niej d'!zy, S,! prawdopodobnie zawsze mieszane, a przynajmniej 
pewna doza prol.nosci b~dzie odgrywala rol~ jul. w pewnosci siebie, 
z jak,! dokonywany jest wybor pocz'!tkowy. Pozostawiaj,!c jednak 
na boku najbardziej ral.'!CC! egoistyczn,! tyrani~, dla ktorej to, co 
"polityczne", stanowi jedynie pretekst, regul,! jest, l.e id'!ca wraz 
z moc,! i u mol. I i w ian a przez ni,! odpowiedzialnose jest w d'!l.eniu 
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do mocy [jako wladzyJ wspolzamierzona, a w przypadku autentycz
nego homo POlilicus sta nowi zamierzenie pierwotne. Prawdziwy m'!z 
stanu postrzega wlasn,! slaw~ (ktora moze mu bardzo lezee na sercu) 
wlasnie w tym, ze mozna 0 nim powiedziee, iz dzialal dla dobra 
tych, nad ktorymi sprawowal wladz~, to znaczy d I a ktorych j,! mial. 
To wlasnie - przejScie owego "nad" w "dla" - streszcza istot~ 
odpowiedzial nosci. 

Mowa tu 0 wyj,!tkowym przywileju ludzkiej spontanicznosci. 
Nieproszony, nieprzymuszenie, bez jakiegos wczesniejszego powie
rzenia czy umowy (ktore pozniej mog,! dol,!czye swe uprawomoc
nienie), kandydat ubiega si~ 0 wladz~, aby obarczye samego siebie 
odpowiedzialnosci,!. Przedmiotem odpowiedzialnosci jest res pub
lica. wspolna sprawa, ktora w republice jest w sposob niejawny 
spraw1! kazdego, ale w rzeczywistosci jedynie w granicach powszech
nych obowi,!zkow obywatelskich. Obowi,!zki te nie dotycz'! przyj~
cia przywodztwa w sprawach publicznych; formalnie nikt nie jest 
zobowi'!zany do rywa/izacji 0 urz'!d publiczny, a zazwyczaj nawet 
do przyj~cia niechcianego nan powolania. Ten wszakze, kto w sobie 
czuje si~ do niego powolany, stara si~ 0 to powolanie i domaga si~ 
go jako swego prawa. Dla smialka pot~znym bodzcem do wysuni~
cia swej osoby i forsowania swojej drogi do odpowiedzialnosci staje 
si~ zwlaszcza zagrozenie publiczne w pol,!czeniu z przekonaniem, iz 
z n a si~ sposob wybawienia i jest si~ z dol n y m je przeprowadzie. 
I tak w maju 1940 roku nadszedl czas Churchilla, ktory w sytuacji 
niemal beznadziejnej podj'!l si~ kierowania sprawami, jakich nie 
pozazdroscilby mu zaden czlowiek bojazliwy. Jak sam mowi, po 
dokonaniu pierwszych koniecznych ustalen udal si~ na spoczynek 
w niezachwianym poczuciu pewnoSci , ze wlasciwe zadanie znalazlo 
wlasciwego czlowieka - i zasn'!l koj,!cym snem. 

A przeciez mogl bye w bl~dzie. Mogi si~ myJiC, jezeli nie w ocenie 
sytuacji, to w ocenie wlasnej osoby. Gdyby okazalo si~ pozniej, iz 
tak bylo w istocie, historia przypisalaby mu win~ na rowni z jego 
bl~dnym przekonaniem. Jednakze przekonanie, w jego calej szczero
sci, w rownie maiym stopniu mogloby sluzye mu za usprawied
liwienie, jak w malym stopniu daje si~ uczynie prostym obowi,!z
kiem moralnym stawianie na jego prawdziwose w si~ganiu po 
wladz~, co mogloby e1iminowae lepszych kandydatow do owego 
zadania. Zadna bowiem ogolna zasada etyczna nie moze czynie 
obowi'!zkiem, na podstawie samego kryterium subiektywnej 
pewnosci , ryzykowanie popelnienia bye moze fatalnych bl~dow na 
koszt innych . To raczej ten, kto stawia na wlasne poczucie pewno
sci, musi wzi1!e na wlasne sumienie nigdy nie daj,!c,! si~ wykluczye 
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mozliwose bycia w bl~dzie. W tym wzgl~dzie nie istmeje zadne 
prawo ogolne, a jedynie wolny czyn, ktory ze wzgl~du na niepew
nose jego ostatecznego usprawiedliwienia (nawet w samym przypi
sywaniu sobie pewnosci siebie, ktore niew&tpliwie nie moze bye 
cz~sci& jakiegos zalecenia moralnego) jest przedsi~wzi~ciem calkowi
cie osobistym. Po tym chwilowym stadium skrajnej arbitralnosci, 
ponownie do glosu dochodzi prawo. Przywlaszczywszy sobie bez
pansk& odpowiedzialnose, jej nosiciel jest odt&d posiadany przez 
ni&, a nie przez samego siebie. Najwyzsza i najbardziej pewna siebie 
wolnose Ja prowadzi do najbardziej wladczych i nieublaganych 
wi~zow. 

7. OdpowiedzialnoSC polityczna a rodzicielska: kontrasty 

Jest teraz rzecz& 0 najwyzszym znaczeniu teoretycznym zro
zumienie, w jaki sposob t a pochodz&ca z najbardziej wolnego 
wyboru odpowiedzialnose, i odpowiedzialnose najbardziej podpo
rz&dkowana naturze, odpowiedzialnose m~za stanu i rodzica, posia
daj& jednak - w calym spektrum, na ktorego dwu krancach si~ 
znajduj& - jak najwi~cej z sob& wspolnego ira z e m mog& powie
dziee nam najwi~cej 0 naturze odpowiedzialnosci. Roznice s& liczne 
i oczywiste. Jedna odpowiedzialnose winna bye (z reguly i na pewien 
czas) odpowiedzialnosci& kazdego, druga cechuje wyl&cznie nielicz
ne jednostki wybitne. Przedmiotem jednej jest "lliewiele, Scisle ze 
sob& zwi&zanych owocow czyjejs wlasnej piodnosci, z ktorych kazdy 
liczy si~ w swej jednostkowej tozsamosci, a jednak wci&z jest 
niegotowy; przedmiotem drugiej jest wielu, bezimiennych, gotowych 
juz czlonkow zastanego spoleczenstwa, ktorych indywidualna toz
samose jest jednak ignorowana ("bez wzgl~du na osob~"). PocZllt
kiem pierwszej jest bezposrednie dzialanie sprawcze - chciane czy 
nie - przeszlego aktu plodzenia, pol&czone z calkowit& zaleznosci& 
jego owocu; pocz&tkiem drugjej jest spontaniczne przyj~cie interesu 
zbiorowego jako przeslanki dla mozliwych aktow sprawczych 
w przyszlosci pol&czone z - mniej lub bardziej chcianym - przeka
zaniem tego interesu publicznego owemu negotiorum gestor ze 
strony tych wielu, ktorych interes ten dotyczy. St&d wi~c najbardziej 
podstawowa naturalnose pierwszej odpowiedzialnosci kontrastuje 
z calkowit& sztucznosci& drugiej; zgodnie z tym, pierwsza realizowa
na jest w stosunku bezposrednim i bliskim, druga zas na odleglose 
i poprzez medium organizacyjnych nar~dzi: w pierwszym przypad
ku przedmiot dany jest odpowiedzialnemu podmiotowi cieldnie, 
w drugim jedynie w idei. Co wi~cej, jezeli m&z stanu jest rowniez 
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prawodawq, wowczas najbardziej abstrakcyjna forma odpowie
dzialnoSci, najodleglejsza od swego rzeczywistego obiektu, kontra
stuje z formet najkonkretniejszet, stojetq najblizej swego przedmiotu . 
Jakie jednak cechy wspolne sprawiajet, ze mimo tak skrajnych roznic 
te dwa rodzaje stapiajet si~ w jednet nadzwyczaj spojnet i wzorcow'! 
reprezentacj~ zrodtowego fenomenu odpowiedzialnosci?3 

Z angie/skiego prze/ozy/ 

Marek Klimowicz, 


przek/ad przejrza/ i poprawil 

Jacek Filek 


Podstawa przekladu: Hans Jonas, The Imperative of Responsibility. In Search of 
an Ethics for the Technological Age, transl. by H. Jonas with the collaboration 
od David Herr, The University of Chicago Press, Chicago-London 1984. 

HANS JONAS, ur. 1903 w Niemczech. Studiowal we Fryburgu, Berlinie. 
Heidelbergu u Husserla, Heideggera, Bultmanna. Po wojnie, w trakcie kt6rej 
sluzyl w armii angielskiej, kontynuowal sw~ karier(: uniwersyteck~ w New School 
of Social Research w Nowym Jorku. W Polsce wydano m. in.: Zmiana i t/'walosc. 
o podstawach rozumienia przeszlosci (1993), Religia gnozy (1994). 

J Odpowiedi na pytanie przynosi nast~pny rozdziaI ksi~zki pI. Teoria odpolI'iedziaino.i('i: 
rodzic i mqi Slanu jako eminentne paradygma/y [przyp. red.]. 
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KROTKI 

DIALOG 


o INKWIZYCJI 

I 


ODPOWIEDZIALNOSCI 

ZA POGLJ\DY 


Wlodzimierz Galewicz 

M : Zaprosilem was tutaj, drodzy koledzy filozofowie, zebyscie 
z wlasciw(! sobie jasnosci(! i zapalczywoki(! przedstawili swoje 
stanowisko w jednej kwestii: Czy czlowiek jest odpowiedzialny za 
swoje pogl(!dy?l 
R: Szkoda, ze w swojej przezornosci nie zaprosild tez naszych 
pogl(!dow, zeby powiedzialy, czy mozemy za nie odpowiadac. 
L: Temat, w ktory chcesz nas wci(!gn(!c, jest dosyc bagnisty. Poza 
tym budzi zle skojarzenia. 
R: Zle skojarzenia nie s(! dobrym argumentem. Co do mnie, uznaj{! 
ograniczon(! odpowiedzialnosc za pogl(!dy. Jestem wi{!c zdania, ze 
w niektorych wypadkach odpowiadamy za to, co s(!dzimy. A ponie
waz nasze s(!dy s(! przeciez korzeniami tego, co mowimy i czynimy, 
mog{! takze powiedziec, ze odpowiedzialnosc czlowieka si{!ga wedlug 

Nad lymie pytaniem zastanawiajq si~ tei mi~dzy innymi: H. H. Price, Belief and Will, 
"Proceedings of the Aristotelian Society" (1954) Suppl. Vol. 28, przedr. w: R. F. Dearden, 
P.H. Hirsl, R .S. Peters (eds.), Eduearion and rhe Development of Reason, London: Routledge 
and Kegan Paul, 1972; R . M. Chisholm, Lewis' Erhics of Belief, w: P. A. Schlipp (ed .), The 
Philosophy of C. 1. Le",i.~, The Library of Living Philosophers, Vol. XIII , La Salle, Ill.: The 
Open Court 1968, s. 223-242; J. T. Stevenson, 011 Doxasric Respol1sibiliry, w: Lehrer, Keith 
(ed.) Analysis alld M erapilysics , Dordrecht: Reidel 1975; M. Stocker, Respollsibiliry Especial
ly for Beliefs, "Mind" (1982) Vol. XCI, s. 398-417. Niektore z argumentow wysuwanych 
przez uczestnikow tego dialogu wySl~pujq lakie u wymienionych autorow. 
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mnie az do samych korzeni jego sl6w i czyn6w. W tym etymologicz
nym sensie jestem wi~c r a d y k a I e m. 
L: Tw6j radykalizm jest stanowiskiem bl~dnym. Ale masz natural
nie prawo go wyznawae. Jestem ostatni'l osob'l, kt6ra by ci tego 
bronila. Gdy bowiem chodzi 0 mnie, jestem zdania, ze kazdemu 
wolno s'ldzie, co mu si~ podoba, nawet gdy jego s'ldy S'l nie tylko 
nieprawdziwe, lecz i niebezpieczne. W tym sensie mozecie mnie 
okreslae jako lib era I a. 
M: A mnie pozostawcie skromn'l rol~ mod era tor a waszej dys
kusji. 
R: Skoro zamierzasz j'l moderowae, musisz nas takze czasem 
temperowae. Czuwae nad tym, zeby zadna ze stron nie imputowala 
drugiej obcych jej intencji i nie osmieszala jej ani nie obrzydzala 
w oczach naszych czytelnik6w. Tymczasem nie mog~ oprzee si~ 
wrazeniu, ze to wlasnie juz na samym wst~pie robi nasz szanowny 
kolega liberal: laskawie zezwala mi na m6j radykalizm, ale daje do 
zrozumienia, ze glosz'lc go, wyznaj~ cos zgubnego i zdroznego. 
L: Nie "daj~ do zrozumienia", tylko m6wi~ bez ogr6dek: tw6j 
pogl'ld jest grozny. Nie pora na grzecznosci, kiedy w gr~ wchodz'l 
sprawy powazne. 
R: ChcialeS moze powiedziee: "kiedy plon'l stosy"? 
M: Moi drodzy, jezeli b~dziecie rozmawiae w ten spos6b, skOl1czycie 
waszll rozmow~, zanim j'l zaczniecie. 
R: Co moze nie byloby takie najgorsze. Ale jezeli nie mamy zacz'le 
od nieporozumien, musz~ jeszcze raz jasno powiedziee, co twierdz~, 
a czego nie twierdz~. 
M: Tego wlasnie od ciebie oczekujemy. Bylem pewien, ze nas nie 
zawiedziesz. 
R: Powiedzialem, ze moim zdaniem w niekt6rych sytuacjach czlo
wiek jest odpowiedzialny za swoje pogl<!dy. Poj~cie odpowiedzialno
sci rna jednak dosye rozmyte kontury. Powiem wi~c wyrazniej: Sll 
wypadki, w kt6rych ludzie ponosz<! win ~ za to, co sl!dzl!. Nic poza 
tym nie twierdz~ imam wielkll nadziej~, ze nikt nie b~dzie mi nic 
wi~cej przypisywae - na przyklad podejrzewae mnie 0 t~sknoty do 
totalnej inwigilacji, kontroli sumien i tym podobnych dobrodziejstw. 
M: Nie podejrzewaj nas cil!gle, ze ci~ 0 cos podejrzewamy. 
L: Bye moze nic wi~cej wyraznie nie twierdzisz, ale nie miej nadziei, 
ze nie b~dziemy ci nic wi~ce.i przypisywae. Przynajmniej gdy chodzi 
o mnie, ani mysl~ stosowae si~ do tego rygoru. Racjonalnemu 
partnerowi dyskusji, jakim przeciez bez wl!tpienia jestes, mozna 
przypisywae nie tylko tezy, kt6re explicite wyglasza, ale takze 
logiczne implikacje tych tez. Twoje jed no twierdzenie, kt6re nam 
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wlasnie wyluszczyles, pociqga za sobq calq garse innych. Powiedzia
leS , ze Sq okolicznosci, w kt6rych czlowiek ponosi wint;: za swoje 
pogJqdy. Skoro ponosi wint;:, to zasluguje na kart;:. A skoro juz na 
niq zasluguje, to przynajmniej niekiedy musi tez bye rzeCZq 
stosownq faktycznie mu tt;: kart;: wymierzye. M6wit;: "przynajmniej 
niekiedy", zebys znowu nie wolal, ze cos ci imputujt;:. Inaczej m6glbys 
z calq swojq subtelnosciq zauwazye, ze w niekt6rych wypadkach, 
kiedy ktos ponosi za cos wi nt;:, moze bye mimo to sluszniej nie 
wymierzae mu zasluzonej kary, tylko - nie uniewinniajqc go bynaj
mniej - okazae mu laskt;: . Ale nawet, jezeli sformulowae konsekwen
cje twojej tezy w ten oglt;:dny spos6b, budzq one we mnie najwyzszy 
niepok6j. I te zle skojarzenia, 0 kt6rych wspomnialem. 
M: Od tych niedobrych skojarzen, kt6re nas tutaj od poczqtku 
przeSladujq, na pewno nie uciekniemy. Najlepiej zrobimy, jezeli od razu 
wlqczymy je do naszego tematu. Haslo "odpowiedzialnose za poglqdy" 
przywodzi nieuchronnie na mysl praktyki totalitarnych organizacji, 
panstwowych i innych, kt6re zywo interesowaly siy przekonaniami 
swoich czlonkow. W samym naszym stuleciu znajdziemy na to, jak 
wiadomo, az za dilZo przyklad6w. Protok61 naszej rozmowy ukaze sit;: 
jednak zapewne na lamach pi sma katolickiego. Proponowalbym zatem 
siygnqe nieco glybiej, mianowicie do dziej6w Inkwizycji, ktore kazdy 
katolik powinien przecici szczegolnie przemyslee. 
L: Slusznie, blizsza koszula cialu . 
R: Nawet, gdy chodzi 0 koszuly Dejaniry. 
L: Tym bardziej gdy chodzi 0 niq. 
M: Cieszy siy, ze tym razem tak jednomyslnie przyjmuJecle mojq 
propozycjy. Poniewaz zaden z nas nie jest historykiem, proponowal
bym nastypnie, zebysmy nasze przyklady inkwizycyjnych praktyk 
czerpali z pracy kogos, kto nim jest. Mysly, ze jako takj informator 
moze nam posluzye Henry Kamen, autor ksiqzki 0 inkwizycji 
hiszpanskiej 2. 

R: Zgadzam siy z tobq. Jest to autor, kt6ry nie szuka sensacji i stara 
siy przedstawie Inkwizycjy w spos6b obiektywny. 
L: Ale tez nie probuje jej usprawiedliwiae. 
M: Czy zatem praktyki inkwizycyjne, opisane przez Kamena i znane 
nam takze skqdinqd, nie kompromitujq samej idei odpowiedzialno
sci za poglqdy? 
L: Niew<}tpliwie kompromitujq. I to w sposob jeSli nie bardziej 
drastyczny, to przynajmniej bardziej plastyczny, bardziej namacalny 

Henry Kamen, The Spanish Inquisition, London 1965; w dalszym ci'lgu odwoluj, si " 
do niemieckiego przekladu lej ksi'lzki (Die Spanische Inqu isition , Miinchen 1967), do klorego 
mialem akural la lwiejszy dOS1,p. 
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nii w innych wypadkach. Inkwizycja byla przeciei instytucj'l powo
lan'l do walki z herezj'l . Jej gl6wnym, wrycz statutowym zadaniem 
bylo zatem dochodzenie, co kto mysli , i karanie go w wypadku , gdy 
myslal nie to, co trzeba. A 0 moraln'l oceny tych inkwizycyjnych 
procedur chyba nie bydziemy siy spierae. 
M: To rzeczywiScie nie jest przedmiotem naszej dyskusji . 
R : Jest prawd'l, ie Inkwizycja czynila zlo. Jest takie faktem, ie 
Inkwizycja karala za pogl'ldy. Trzeba nawet powiedziee wiycej: 
Inkwizycja czynila zlo, k a r z 'l c za pogl'ldy. Nie bardzo jednak 
rozumiem, dlaczego mialoby to kompromitowae sam'l z a sad y 
odpowiedzialnoSci za pogl'ldy . Nawet jeieJi wi'liecie odpowiedzial
nose ze slusznosci'l kary - j a k i e j €I kary, to jakim sposobem st'ld , 
ie karanie za pogl'ldy bylo zle w wypadku Inkwizycji, mialoby od 
razu wynikae, ie jest ono niesluszne w kaidym innym w,padku? Zle 
w dzialalnosci Inkwizycji bylo na pewno niejedno, ale czy akurat to, 
ie w og61e karala za pogl'ldy? Czy nie raczej to, j a k za nie karala? 
Albo to , kogo i w jakich okolicznosciach karala? Albo 
wreszcie, j a k i e pogJ'ldy traktowala jako godne kary? 
M: To, co mowisz, potwierdzalby w pewnej mierze fakt , ie w owych 
czasach w Hiszpanii byly tei osoby, kt6re nie kwestionowaly samej 
slusznosci karania za heretyckie pogl'ldy, a jednak ocenialy praktyki 
Inkwizycji krytycznie i wysuwaly wobec niej r6ine zarzuty.3 Uwa
ialy na przyklad , ie wymierzane przez ni'l kary S'l zbyt surowe, nie 
odpowiadaj'lce milosierdziu, do jakiego powolany jest KoSciol. 
Mialy tei w'1tpliwosci , czy ludzie karani za herezjy rzeczywiscie byli 
heretykami. Heretykiem w swietle prawa kanonicznego byl bowiem 
ktos, kto przyj'll wainy chrzest, a nastypnie odszedl od ortodoksyj
nej wiary chrzeScijanskiej . Tymczasem wiykszose oskarianych 0 he
rezjy stanowili w Hiszpanii iydowscy konwertyci. Najpierw zmusza
no ich do przyjycia chrztu, pod groib'l wygnania lub smierci4 , nawet 
nie zapoznaj'lc ich porz'ldnie z zasadami wiary, ktoq mieli wy
znawae 5, a potem zarzucano im, ie nie przestrzegaj'l tych zasad . 
Chrzest przyjyty pod przymusem nie by! jednak wainy, wiyc faktycz
nie wiele ofiar Inkwizycji wca1e nie podpada!o pod jej jurysdykcjy. 
L: 0 czym wy w og61e mowicie! Weicie przypadek iydowskiego 
konwertyty, ktorego Inkwizycja skazuje na konfiskaty maj'ltku za 
niewiary w czySciec. 6 Czy s'ldzicie, ie gdyby przyjyty przez niego 
w swoim czasie chrzest by! wainy, a wymierzona rou kara - jakas 

J Por. tamie, S. 65 . 

4 Por. tamie, s. 3I. 

l Por. tamie , s. 61. 

o Por. lam:ie, s. 88. 
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lagodniejsza, na przyklad gdyby chodzilo nie 0 konfiskatll! calego 
mienia, tylko 0 chlostll!, wowczas wszystko byloby w porz(!dku? 
M: Faktycznie trudno wyobrazie nam sobie dzisiaj okolicznoSci, 
w ktorych mogloby bye rzecz(! sluszn(! wymierzye komus j a k (! k 0 1
wi e k karll! za tego rodzaju pogl(!d jak brak wiary w czysciec. 
L: Nie tylko "nam" i nie tylko "dzisiaj". Nie relatywizujmy! 
R: S(! jednak pogl(!dy innego rodzaju. MuszII! powiedziee, ie dziwi 
mnie nieco twoja beztroska i ta pewnose siebie, z jak(! bronisz 
swojego bezgranicznego liberalizmu, powoluj(!c sill! na przyklady 
praktyk Inkwizycji . Zauwai, ie teza radykalizmu, ktof<! ja wysuwam 
("Sq wypadki, w ktorych czlowiek ponosi moraln(! odpowiedzialnose 
za swoje pogl(!dy"), jest s(!dem szczeg6lowym. Zaprzeczenie tej tezy, 
za ktorym ty sill! opowiadasz ("Czlowiek w i ad n y m wypadku nie 
ponosi moralnej odpowiedzialnosci za swoje pogl(!dy"), to twier
dzenie ogolne. Przy sprawdzaniu s(!dow przez odwolywanie sill! do 
konkretnych przykladow s(!d ogolny z natury daje sill! latwiej obalie, 
a trudniej potwierdzie nii s(!d szczegolowy. Ty jednak zachowujesz 
sill! tak, jakbys zapominal 0 tej logicznej prawidlowoSci. Czyibys nie 
musial sill! ani trochll! obawiae, ie Inkwizycja dostarcza takie przy
kladow swiadcz(!cych 0 nieslusznoSci twojej ogolnej negacji? 
L: Chyba domyslam sill!, 0 co ci chodzi . Powiedz to jednak sam. Nie 
zamierzam odgadywae twoich argumentow ani odpierae wlasnych 
domyslow . 
M: Widzll!, ie rwiecie sill! jui do wymiany dialektycznych pchnill!e. 
Ale zanim do niej przyst(!picie, proponowalbym, iebyscie choc 
w kilku slowach wyjasnili sobie, co rozumiecie przez " odpowiedzial
nose". Inaczej w trakcie waszej potyczki moie sill! raptem okazac, ie 
mowicie 0 czyms nie calkiem tym samym. 
R: Byldmy nie mowili 0 czyms calkiem nie tym samym. Ale masz 
racjll!, ie "odpowiedzialnose" rna roine znaczenia. W innym sensie 
uiywa sill! tego slowa, mowi(!c, ie ktos jest czlowiekiem "sumiennym 
i odpowiedzialnym", w innym - ie jest odpowiedzialny za kogos, 
w jeszcze innym - i to nie jednym - ie jest odpowiedzialny za cos. 
M: Nas interesuje tutaj to trzecie uzycie, skoro pytamy 0 od
powiedzialnose za pogl(!dy. 
L: I ono jednak nie jest jednolite. Proponujll! will!C, iebysmy sill! 
ograniczyli do tego znaczenia "odpowiedzialnosci", w ktorym to, ie 
ktos jest odpowiedzialny za jakl!S rzecz, oznacza, ie jeieli ta rzecz 
jest czyms zlym, wowczas ten ktos ponosi za nil! winll! . 
R: Nie mam nic przeciwko temu. Jak warn jui powiedzialem, jestem 
wlasnie zdania, ze w niektorych wypadkach ponosimy winll! za nasze 
pogll!dy. 
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M: Ale i to pojl\!cie "odpowiedzialnoSci", ktore wi~ie sil\! z pojl\!ciem 
winy, wymaga jakiegos objasnienia. 
R: Dobrze chyba bl\!dzie wyjse od tego, ie przedmiotem naszej 
odpowiedzialnoSci w tym sensie moie bye nie tylko zdarzenie czy 
stan, do ktorego doprowadzilismy u m y sin i e. Dzil\!ki temu od razu 
przetniemy spor 0 to, czy czlowiek moie c h c i e e nabrae przekona
nia 0 czyms, 0 czym w ogole nie jest jeszcze przekonany, albo tei 
c h c i e e utwierdzic sil\! w wierze w cos, w co wprawdzie jui wierzy, 
ale jeszcze niezupelnie "twardo". To niew~tpliwie ciekawe pytanie, 
ale dla naszej dyskusji raczej nieistotne. lakkolwiek je rozstrzyg
niemy, przy wil\!kszosci naszych przekonan na pewno nie mozna 
powiedziee, ie wyznaj~c je, wierzymy w cos, w co chcielismy 
wierzye, tak jak 0 kims, kto zrobil cos umyslnie, mowi sil\!, ie zrobil, 
co chcial. Ale ten fakt - chyba zgodzicie sil\! ze mn'l - sam w sobie 
nie wyklucza naszej odpowiedzialnoSci za wlasne pogl~dy. 
L: Masz racjl\!, ie czlowiek, ktory doprowadzil (cos alba sam siebie) 
do jakiegos stanu, jest za to odpowiedzialny nie tylko wtedy, kiedy 
chcial do tego stanu doprowadzie. Ale moina powiedziee, ie od
powiadamy wyl~cznie za taki stan rzeczy, do ktorego nie doszloby, 
gdyby nie to, ie w swoim czasie zrobilismy cos, co chcielismy zrobic, 
alba nie zrobilismy czegos, czego nie chcielismy. To znaczy: za stan 
rzeczy, do ktorego doszlo w rezultacie jakiejs naszej decyzji. 
M: Moie wil\!c przyj~c okreslenie: Odpowiedzialni jestdmy za kaidy 
stan rzeczy, do ktorego nie doszloby, gdybysmy w jakims czasie 
zdecydowali sil\! post~pie w pewien sposob, w jaki faktycznie nie 
Pos4pilismy. 
R: To za szeroko! Wyobrazcie sobie, ie jadl\! samochodem z jak~s 
bardzo niewielk~, dozwolon~ w tym miejscu prl\!dkoSci~. Nagle 
prosto przed maskl\! wypada mi dziecko. Robil\!, co w mojej mocy, 
ieby unikn~c nieszczl\!Scia, ale daremnie: dziecko ginie pod kolami . 
Srnierc dziecka jest czyms bardzo zlym. Mimo to nie ponoszl\! za ni'l 
winy, chociai jest prawd'l, ie do tragedii nie doszloby, gdybym 
w jakiejs chwili zdecydowal sil\! zrobic cos innego, niz faktycznie 
zrobilem, na przyklad gdybym tego dnia w ogole nie wsiadl w samo
chod alba gdybym jad'lc t'l fataln'l ulicl\! jeszcze bardziej zwolnil, 
bardziej stal nii jechal. Nikt jednak nie stwierdzi, ze powinienem byl 
to zrobie i ze ponoszl\! winl\! za smiere dziecka dlatego, ie tego nie 
zrobilem. 
M: Moze wil\!c powiedziee: Odpowiedzialni jestdmy za kazdy stan 
rzeczy, do ktorego nie doszloby, gdybysmy w jakims czasie zdecy
dowali sil\! post'lpie w pewien sposob, w jaki pow inn ism y byli 
post'lpic. 
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L: Bojt; sit;, ze i to okreslenie moglibysmy jeszcze dlugo ulepszac. 
Skoro jednak mielismy wyjasnic pojt;cie odpowiedzialnoSci w kilku 
slowach, proponujt;, i:ebysmy na tym poprzestali i wr6cili do nasze
go wlasciwego tematu. Bardzo jestem ciekaw, jakie to przypadki 
z dziej6w Inkwizycji maj(! zdaniem naszego radykala dowodzic, ze 
jesteSmy w tym sensie odpowiedzialni za nasze pogl(!dy. 
M : Czy mozesz nam to teraz wyjasnic? 
R: Chwilt; cierpliwosci! Wspomnielismy juz 0 antysemickim podlozu 
hiszpanskiej Inkwizycji.7 Jak pokazuje nasz obiektywny historyk, 
Inkwizycja nie byla dla narodu hiszpanskiego zadn(! narzucon(! 
z zewn(!trz sieci(!, w kt6rej by sit; tylko bezsilnie szamotal. Byla to 
instytucja, kt6r(! ten nar6d sam z siebie wylonil i z kt6r(! czynnie 
wsp61dzialal. 8 Bo Inkwizycja tt;pila Zyd6w, a hiszpanscy chrzeS
cijanie Zyd6w nie zaW6ze lubili. 
M: Dodaj gwoli sprawiedliwosci ten paradoksalny fakt, ze najbar
dziej gorliwi i zawzit;ci dzialacze Inkwizycji byJi nieraz sami po
chodzenia zydowskiego. 9 

R: Ta hiszpanska wrogosc do Zyd6w, tak bardzo - jak zauwazyleS 
- wrosnit;tych w ten nar6d, a szczeg6lnie w jego wyzsze warstwy, 
miala naturalnie tlo ekonomiczne: Zydom niezle szedl interes. Ale 
byla tez ona podsycana przez uparcie kr(!z(!ce wsr6d ludzi pogloski 
o rozlicznych zbrodniach i niegodziwoSciach Zyd6w, na przyklad 
o ich rytualnych zab6jstwach chrzeScijanskich dzieci. Jednym ze 
slynniejszych tego rodzaju przypadk6w byl , jak opowiada Kamen, 
mord rzekomo popelniony w 1491 roku w miejscowosci La Guardia 
w prowincji Toledo. Co prawda zadnej chrzeScijanskiej rodzinie nie 
zgint;lo wtedy dziecko, ale grupa Zyd6w i zydowskich konwertyt6w, 
odpowiednio przycisnit;ta, do wszystkiego sit; przyznala. A teraz 
posluchajcie, co dalej pisze w zwi(!zku z tym nasz autor: 

Chociai. niektore rniarodajne wladze koscielne zachowywaly sit; tak, jak gdyby 
dawaly wiart; tym 'pogloskorn, to jedllak na najwyzszych stanowiskach nigdy nie 
brak bylo osob, ktore ostro pott;pialy urnyslne rozniecanie nienawisci rasowej. 
luz w 1247 r. papiez z naciskiern podkreslil , i.e w legendzie 0 popelnianych przez 
Zyd6w rytualnych zab6jstwach chrzescijanskich dzieci nie rna slowa prawdy. Od 
czasu do czasu, niestety nie dose czt;sto, Rzyrn potwierdzal to ponownie. leszcze 
w XVIII wieku zydowskie grniny w Europie zaapelowaly do kardynala Ganga
nelli (p6iniejszego papieza Klernensa XIV), aby raz wreszcie gruntownie his
torycznie zbadac ir6dla opowiesci 0 rytualllych zab6jstwach. I w 1759 r. 
ogloszono wyniki tych badan. Stwierdzaly one, ze w zadnyrn okresie dziej6w 
Europy nie bylo narnacalnych dowod6w na to , aby te twierdzenia byly czyrns 

, Por. lamie, s. 20. 

B Por. lamie. s. 166. 

9 Por. lamie. s. 40. 
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wi~ej nii tylko rozpowszechnionll wsr6d ludu legendll . Wielu jednak ludzi , takie 
uczonych, po prostu nie przyjmuje do wiadomosci tego rodzaju ustalen . W rezul
tacie nawet powaini, jak by si~ wydawalo. historycy owej epoki wierzyli 
w prawdziwosc wszystkich okropnoSci , 0 kt6re oskariano Zyd6w w Hiszpanii 
w czasach Inkwizycji . Nic wi~c dziwnego, ze w XV wieku la twowierne osoby 
z prostego ludu, oburzaj'lce si~ na mniejszosc, kt6rej (utwierdzane w swoich 
przes'ldach przez swych nauczycieli) przypisywaly wszelk'l spolecznq i religijnq 
niegodziwosc, jak'l tylko moina bylo sobie pomyslec, tak latwo dawaly si~ 
przywiesc do nienawisci wobec tak doszcz~tnie zepsutych ludzi.1 0 

L: Bardzo to znamienny i znacz~cy fragment. Ale dlaczego nam go 
odczytujesz? 
R: Gdzies w etyce trzeba przestac rozumowac, sledzic logiczne 
zwi<!zki mi\!dzy r6inymi normami i uprawiac t\! dialektyczn<! szer
mierk\!, do kt6rej tak si~ nas tutaj zagrzewa; w kt6ryms miejscu 
trzeba wreszcie zdac si\! na elementarne intuicje. Wedle mojej orien
tacji jesteSmy wlasnie w jednym z takich miejsc. Moja elementarna 
intuicja etyczna m6wi mi, ie inkwizycyjni uczeni - bo tak b\!d\! 
nazywal tych pan6w wsp610dpowiedzialnych za wiele ofiar Inkwizycji 
- pomimo przeciwnych swiadectw i oswiadczen twardo przekonani 
o zbrodniczych obrz\!dach Zyd6w, ponosz<! win\! za to swoje przeko
nanie. Nie robi\! nienaruszalnej swi\!tosci z mojej intuicji i jestem nawet 
got6w uznac j<! za zludn<!, jeieli postawisz mi przed oczyrna jakies 
nieodparte, r6wnie intuicyjne powody, iebym to uzna!. P6ki co jednak, 
s<!dz\!, ie inkwizycyjni historycy s<! winni, i ch\!tnie podejm\! si~ roli ich 
oskariyciela. A jak ty? ezy jestes sklonny stan<!c w ich obronie? 
L: Nie zamierzam ich bronie. 
R : Wydawalo mi si\!, ie m u sis z, skoro uwalniasz ludzi od od
powiedzialnosci za ich pogl~dy. Jeieli czlowiek n i g d y nie od
powiada za to, co s<!dzi, nie ponosi za to winy i wtedy, kiedy jego 
s<!dy wyrz<!dzaj<! innym krzywd\! albo gotuj~ im zgub\!. Jak nigdy, 
to nigdy. Rozumiem jednak, ie znacznie przyjemniej bye obronq 
przesladowanych nii przeSladowc6w. 
M: Oaruj sobie te uszczypliwosci . Tw6j argument jest i tak dosye 
wymowny. 
L: Nie zamierzam uwalniae inkwizycyjnych pseudo-historyk6w od 
odpowiedzialnoSci za to, ie r 0 z g I a s z a I i plotki 0 iydowskich 
dzieciob6jstwach i przez to rozpowszechniali wiar\! w te bajdy 
w prostym narodzie, kt6ry powinni byli raczej oswiecae i nauczae, 
a nie dodatkowo tumanie. Zaprzeczam tylko, aby byli winni temu, 
ie sami w te bajdy wierzyli. 
R: Gdyby w samej wierze w prawdziwose tych bajd nie bylo 

10 Tam:re, s. 4~. 
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najmniejszej winy, to ezy byloby cos zlego w ieh rozpowiada
niu? 
L: S(! sytuaeje, w kt6ryeh nie pownnismy rozglaszae nawet tego, co 
uwazamy za prawd~. 
M: Nie jest jednak jasne, ezy inkwizyeyjni historyey, gdyby ieh 
przekonanie 0 zbrodniezosei zydowskieh obrz~d6w bylo sluszne, 
znajdowaliby si~ w takiej sytuaeji. Czy gdybys byl slusznie przeko
nany 0 tym, ze jaeys niegodziwey ezyhaj<} na zyeie dzieeka twoieh 
s<}siad6w, nie mialbys prawa, a nawet obowi<}zku powiedziec tego 
s(!siadom? 
R: Poza tym zauwaz, ze przywi<}zujesz raptem wielk(! wag~ do 
dystynkeji, kt6r(! wezeSniej ealkiem lekcewazyleS - do r6zniey mi~
dzy odpowiedzialnosei(! za gloszenie pogl<}d6w i odpowiedzialnosei<} 
za ieh posiadanie. Ale jeSli to rozr6znienie rna bye tak istotne, to co 
z twoim "praktyeznym" zarzutem przeeiw mojej zasadzie odpowie
dzialnosei? Twoja argumentaeja - ze zgubnyeh rzekomo nast~pstw 
tej zasady - wyrainie wtenezas kuleje. Bo przeeiez takze inkwizyto
rzy karali za wyglaszanie pogl(!d6w, a nie za sarno ieh zywienie; 
ehocby dlatego, ze dop6ki ezlowiek nie wyglasza ani w Zaden inny 
spos6b nie uzewn~trznia swoieh wewn~trznyeh przekonan, dop6ty 
nikt nie wie, ze je zywi. Ale nie ehodzi mi 0 to, zeby wyszukiwae 
luki i niekonsekweneje w twoieh wywodaeh. W olalbym, zeby nasza 
dyskusja byla bardziej prostolinijna. Zostawmy wi~ na razie pyta
nie, ezy jest sens uznawac odpowiedzialnose za wypowiadanie 
pogl<}d6w, ale nie za ieh posiadanie. Ja twierdz~, ze inkwizyeyjni 
uezeni ponosili win~ takZe za sarno posiadanie swoieh antysemie
kieh przekonan, a ty temu przeezysz, to jasne. 
L: Owszem, zaprzeezam odpowiedzialnosei inkwizyeyjnyeh pseudo
historyk6w za to, ze byli przekonani 0 prawdzie antyzydowskieh 
powiastek. I pozostaj~ przy tym okreSleniu odpowiedzialnosei, na 
kt6reSmy si~ wsp61nie zgodzili. Pami~taj, ze zgodnie z tym okres
leniem, aby obarezye ieh odpowiedzialnosei<} za to przekonanie, 
musialbys pokazac, ze nie powstaloby ono, ezy tez nie ostaloby si~ 
w ieh umyslaeh, gdyby w jakims momeneie zdeeydowali si~ post(!pic 
w pewien spos6b, w kt6ry powinni byli post(!pic. Czy jednak 
w og6le ' jestd w stanie wskazac j a k <} k 0 I w i e k deeyzj~, przez 
kt6r<} lub w nast~pstwie kt6rej owi niegodni tego miana uezeni 
doszli do swojego przekonania? 
R: Prosz~ ei~ bardzo! Nie musimy daleko szukac. Weimy znowu 
naszego inkwizyeyjnego historyka, kt6ry dot(!d wierzyl w to, co mu 
opowiadano 0 Zydowskieh dzieeiob6jstwaeh, a teraz dowiaduje si~, 
ze kt6ras z kolei papieska komisja uznala t~ opowiesc za bajk~. 
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Historyk moze w tej sytuacji wybrac jedno z dwojga: alba pozostac 
przy swoim dotychczasowym przekonaniu, odrzucaj~c wyniki ba
dan komisji , alba przyj~c te wyniki, odst~puj~c tym samym od 
swojego przekonania. 
M: Albo w ogole powstrzymac si~ od s~du w tak klopotliwej 
i drazliwej sprawie. 
R: Albo W ogole wstrzymac si~ od s~du . W kazdym jednak razie 
dokonuje jakiegos wyboru. 
L: "Wyboru" owszem; ale nie wolnej decyzji.ll Nikt nie uznaje za 
prawd~ tego, co mu si~ podoba. Maj~c "do wyboru" kilka teoretycz
nych mozliwoki, "dajemy wiar~" tej, ktora wydaje si~ nam najbar
dziej wiarygodna. Albo jesli chcesz troch~ inaczej: uznajemy za 
prawd~ mozliwosc, ktora rna w naszej ocenie najwyzsze praw
dopodobienstwo. 
R: Widz~, ze wyobrazasz sobie ludzki umysl jako cos w rodzaju 
wagi, ktora automatycznie przechyla si~ na t~ stron~, po ktorej 
polozy si~ wi~kszy ci~zar. Ja osobikie nie rozumialbym tego " przy
chylania sif' czy tez sklaniania do jakiegos s~du w tak mechaniczny 
sposob. Ale nie ch~ si~ 0 to spierac, bo jak ci~ znam, pewnie ci~ nie 
przekonam. 
L: Znasz mnie zdumiewaj~co dobrze. 
R: Zauwaz jednak, ze gdyby nawet umysl dalo si~ porownac do 
wagi, bylaby to waga obdarzona zdolnosci~ do oceny owych odwaz
nikow, ktore przechylaj~ j~ na t~ czy na tam~ stron~. Sam zreszt~ 
przed chwil~ powiedziales, ze uznajemy za prawd~ t~ mozliwosc, 
ktora jest najbardziej prawdopodobna w n a s z e j 0 c e n i e. 
L: Tak powiedzialem, ale co z tego? 
R: A to, ze taka ocena wazkoki argumentow czy tez logicznej sily 
racji licz~cych si~ w danej sprawie moze wypasc u roznych osob 
roznie. Z dwoch inkwizycyjnych historykow, rozwazaj~cych te same 
swiadectwa w sprawie legendy 0 zydowskich dzieciobojstwach, 
jeden mogl szacowac argumenty przemawiaj~ce za jej prawdziwos
ci~ jako bardziej wazkie od racji swiadcz~cych przeciwko niej, 
a drugi - na odwrot. To, jak pewien czlowiek ocenia sil~ racji, 
nasuwaj~cych si~ mu w zwi~zku z jak~s kwesti~ , zalezy tez od 
samego czlowieka. 
L: "Od czlowieka" na pewno, ale nie od ludzkiej woli . 
M: Czyzbys sugerowal, ze ocen~ wiarygodnosci racji mozna inter
pretowac jako decyzj~? Jako cos w rodzaju powiedzenia sobie: 
"skloni~ si~ do racji za" albo "przychyl~ si~ do racji przeciw"? 

I I Por. H. H . Price, art. cyt. , s. 359 . 
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R: Uwazam, ze taka interpretacja nie odbiegalaby daleko od rzeczy
wistosci . 
L: Ktoraz fantazja odbiega daleko od rzeczywistosci! Zarzuciles mi, 
ze wyobrai:am sobie ludzki umysl jako mechanizm dzialaj,!cy podob
nie do wagi. Niechze ci b~zie! Mog~ wzi,!e ten zarzut za dobr,! 
monet~ i odeprzee twoj ostatni argument - z mozliwej rozbieznosci 
s,!du przy identycznosci racji - nawet przy tym mechanistycznym 
uj~ciu , ktore mi przypisujesz. Zauwaz, ze takZe dwie wagi, ob
ci,!zone po obu stronach takimi samymi odwaznikami, mog,! prze
chylae si~ na rOine strony. Wystarczy, aby jedna z nich alba 
obydwie byly ile skonstruowane czy tez uszkodzone. Oczywiscie 
takze umysl czlowieka, ktory wazy racje, moze bye z tych czy innych 
wzgl~dow niesprawny, na przyklad zaslepiony nienawiSci,! rasow'! . 
Ale to nie powod, zeby zaraz mieszae w to wol~. Nie b~dziesz chyba 
doszukiwal si~ jej w uszkodzonej wadze? 
R: lestes wi~ zdania, ze s,!d czlowieka, ktory zastanawia si~ nad 
jak'!s spraw'!, jest juz jednoznacznie determinowany z jednej strony 
przez racje, ktore przychodz,! mu na mysl w tej sprawie, a z drugiej 
przez pewne wlasnosci umyslu tego czlowieka, niezalezne od jego 
woli, czy tak? 
L: Mniej wi~cej. 
R: la sam nie bardzo wierz~ w taki determinizm racji, ale ty sobie 
w niego wierz, jezeli twoje racje az tak przemoznie ci~ do tego 
determinuj,!. Postaram si~ pokazae, ze nawet przy twoim deter
minizmie nie masz powodu przeczye naszej odpowiedzialnosci za 
pogl,!dy. 
L: lezeli wytoczysz jakies zniewalaj,!ce racje , zniewol,! mnie nieza
wodnie. 
R: Sam je wlasnie wytaczasz! Nie spodziewasz si~ chyba, ze znajd~ 
nieoboj~tne dla tej kwestii fakty , ktorych dot,!d w ogole nie znales. 
lezeli mog~ ci~ jakos przekonae do moich pogl,!dow, to tylko 
uzmyslawiaj,!c ci cos, co juz znasz, ale czego do tej pory nie braId 
pod uwag~ alba nie dopuszczales do swiadomoSci . I w tym wlasnie 
rzecz! 
M: Moze troch~ jasniej i nie ad hominem. 
R: Dobrze: Nawet jezeli moj s,!d jest zawsze determinowany przez 
racje, to przeciez nie przez wszystkie mozliwe racje, jakie w ogole 
wchodz'! przy danej kwestii w rachub~, ani nawet nie przez wszyst
kie te, ktore moglbym zdobye albo uzmyslowie sobie, gdybym si~ 
o to postaral. lezeli nasz s,!d jest determinowany, to tylko i wyl,!cz
nie przez racje, ktore w chwili wydawania tego s,!du mamy al<tualnie 
w swiadomosci. Ale przeciez to, czy czlowiek uswiadamia sobie 
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jakies racje, kt6re gdzies tam w nim zalegaj~, zalezy od niego 
samego. Mogy to warn znowu zilustrowac na przykladzie naszych 
dw6ch inkwizycyjnych historyk6w, z kt6rych jeden, dowiaduj1!c siy 
o wynikach badan komisji papieskiej, odstypuje od swojego przeko
nania 0 zbrodniczych obrzydach Zyd6w, a drugi, maj~c zasadniczo 
do dyspozycji takie same swiadectwa i dane, nadal obstaje przy tym 
przekonaniu, wyniesionym zapewne jeszcze z domu rodzinnego. 
Pierwszy z nich zwraca przypuszczalnie uwagy na to, ze pogloski 
o dzieciob6jstwach Zyd6w przekazuje sobie ciemny Iud, zaslepiony 
w dodatku zawisci~ wobec majytnej mniejszosci; na to, ze Zydzi, 
kt6rzy przyznawali siy do rytualnych zbrodni, skladali te zeznania 
na torturach; na to, ze komisja papieska, kt6ra uznala niepraw
dziwosc tych poglosek, skladala siy ze swiatlych uczonych itp. Drugi 
historyk bydzie jak gdyby odwracal wzrok od tego wszystkiego, 
natomiast bral pod uwagy inne okolicznosci: to, ze pogloski 0 zbrod
niczych obrztrdach Zyd6w potwierdzaj~ niezaleznie od siebie liczne 
powazne osoby (widocznie wiyc "cos w nich jest"); to, ze za niejedn~ 
bull~ papiesk~, wzywaj~c~ do lagodniejszej postawy wobec "krypto
- zyd6w", staly zydowskie pieni~dze12 itp. 
L: Widzy, ze znalazles sobie kolejne, juz trzecie miejsce, zeby 
umiesciC gdzieS ow~ "decyzjy", przez kt6r~ wola rna rzekomo 
ingerowac w proces ksztaltowania s~d6w. Najpierw dopatrywales 
siy tej ingerencji woli juz w samym akcie s~dzenia, potem w ocenie 
sily racji, swiadcz~cych za i przeciw s~dowi , a teraz z kolei do
szukujesz siy jej w momencie uswiadamiania sobie przez nas tych 
racji. Masz niew~tpliwie slusznosc, ze z dw6ch r6Znych os6b, kt6re 
rozporz~dzaj~ takim samym rezerwuarem racji, gdy chodzi 0 jakis 
s1!d, jedna wydobtrdzie z owego rezerwuaru te racje, a druga inne. 
Ale to uswiadamianie sobie czy wydobywanie racji nie jest zadnym 
dzialaniem zaleznym od woli. Zauwaz zreszt~, jak wyrazamy siy, 
m6wi~c 0 tych rzeczach. Powiadamy, ze jakas racja "przychodzi 
nam na mysl" czy ze "nie przyszla nam do glowy". Albo ze pewien 
argument "nasuwa siy" lub tez "uchodzi" mojej uwadze. Nie 
przypadkiem we wszystkich tych wyrazeniach ja, czyli podmiot 
s~du, jestem stron~ biern~, a nasuwaj~ce mi sitr argumenty - stron~ 
czynn~. Mogy tylko i tutaj powt6rzyc: to, czy okreSlone racje 
przychodz~ na mysl jakiemus czlowiekowi, kt6ry rna je "w swoim 
rezerwuarze", zalezy niew~tpliwie 0 d c z low i e k a, to znaczy od 
ludzkich cech i sklonnosci, ale nie od ludzkiej woli. 
R: Nieslusznie robisz mi zarzut z tego, ze co chwily ponoc zmieniam 

12 Por. H. Kamen, op. cil., S. 50,64. 
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miejsce, w ktorym proces formowania S(!dow ma bye kontrolowany 
przez wolt:. Bo przeciez nie jest wcale powiedziane, ze nasza wola nie 
moze sterowae tym procesem w kilku roznych miejscach. Skoro ty 
wykluczasz jak£!kolwiek ingerencjt: woli w jego pozniejszych stadiach, 
juz blisko samego sqdu, cofam sit: do faz coraz wczesniejszych . Mogt: 
zresztq posunqe sit: w tym kierunku znowu 0 krok dalej i wskazae na 
jeszcze inne - jeZeli ci na tym zaleZy, czwarte z kolei - miejsce, 
w ktorym wplyw woli na genezt: sqdow b(:dzie juZ tak oczywisty, ze 
nawet dla ciebie, najbardziej upartego liberala, trudny do zanegowania. 
L: Posuwaj sit:, jak tylko daleko chcesz. Choeby do ostatecznosci. 
R: Do ostatecznosci raczej ty bt:dziesz sit: musial posunqc, jezeli 
dalej bt:dziesz za wszelkq cent: bronil swojego poglqdu. 
M: Mowcie nawet 0 rzeczach ostatecznych, bylescie mowili do 
rzeczy. 
R: Twierdzisz wit:c, ze to, jaki kto wyznaje poglqd w danej sprawie, 
zalezy z jednej strony od rezerwuaru racji, ktore w tej sprawie ma 
do dyspozycji, a z drugiej od pewnych niezaleznych od jego woli 
czynnikow, ktore w odpowiedniej chwili jak gdyby wypychajq te czy 
inne z owych racji na powierzchnit: jego swiadomoSci . 
L: Albo wlasnie zatrzymuj£! je gdzies w mrocznej glt:bi . 
R : Zastanowmy sit: jednak, sk£!d bierze sit: ten zasob racji i infor
macji , od ktorych zalezy nasze stanowisko w jakiejs kwestii. Nie 
bt:dt: utrzymywaJ, ze ich ogol - czy nawet przewazajqca wit:kszose 
- pochodzi z czynnosci kierowanych przez wolt:. Cht:tnie przyznam, 
ze wiele z tych informacji nabywamy po prostu tt:Po tkwiqc w swie
cie i chlonqc to wszystko, co do nas od niego naplywa. Wiele, ale 
na pewno nie wszystkie. Przynajmniej czt:se z nich chwytamy 
dlatego, ze zdecydowalismy sit: po nie sit:gnqe. 
M: Albo nie wylawiamy ich, gdyz nie podj~lismy takiej decyzji. 
R: Wlasnie. Wezmy znowu naszego inkwizycyjnego historyka, ob
stajqcego przy swoim przekonaniu 0 zbrodniczosci obrzt:dow zydow
skich. Wedle twojej teorii, te wszystkie informacje, ktore docieraly do 
niego ze swiata, nie wystarczaly jeszcze, zeby sklonie go do po
rzucenia tego poglqdu. Bo gdyby wystarczaly, to by go sklonily. Ale 
nawet gdyby tak bylo, to czy nie mogl on zasit:gnqe jeszcze innych 
informacji? Czy na przyklad slyszqc 0 rzekomym zabojstwie chrzeS
cijanskiego dziecka w La Guardia, nie mogl udae sit: do tej miejs
cowoSci i wypytae jej mieszkancow, co 0 tym wiedzq? A gdyby 
okazalo sit:, ze nikt nie potrafi powiedziee, 0 jakie dziecko chodzilo, 
ze w miejscu, w ktorym mialo ono bye pochowane, nie znaleziono 
zadnych szczqtkow itp., przekonalby sit:, ze pogloska 0 zbrodni 
w La Guardia jest bajdq, i mialby na pew no silniejsze podstawy 
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przypuszczae, ze takZe inne tego typu makabreski s,! zmyslone. Tak 
wiltc nasz historyk niew,!tpliwie mogl byl zrobie COS, CO w rezultacie 
doprowadziloby go prawdopodobnie do korekty jego antysemickich 
przekonan. Mogi byl, ale silt na to nie zdecydowal. Czy zatem 
zgodnie z naszym okrdleniem odpowiedzialnosci nie byl sam od
powiedzialny za te swoje przekonania? 
L: Nie jestem pewien, czy muszlt dae ci silt popychae dalej w tym 
kierunku. Faktycznie mozesz mnie w ten sposob zepchn,!e na jak,!s 
nieprzyjemnie krancow'! pozycjlt. Wydaje mi silt tez, ze bez wiltkszej 
szkody dla liberalizmu moglbym przystae na tit najbardziej posred
ni,! formlt odpowiedzialnosci za pogl,!dy, jaka wynikalaby z naszej 
odpowiedzialnosci za podj~te przez nas albo poniechane czynnosci 
poznawcze. Ale skoro mnie do tego prowokujesz, moglt ci pokazac, 
ze jakis bardziej bezkompromisowy liberal nie poszedlby nawet na 
takie ustltPstwo. 
M: W zasadzie kazdy z was mial bronie zapatrywan, za ktore sam 
bierze odpowiedzialnose. Bye moze jednak pogl,!dy, do ktorych nikt 
bez zastrzezen nie chce silt przyznae, S,! takZe godne uwagi. A wiltc 
pokazuj. 
L: Przypomnlt warn najpierw, ze aby uznae czyj,!s odpowiedzialnose 
za jakis stan rzeczy, tak jak j,! sobie okrdlilismy, nie wystarczy 
jeszcze ustalie, ze do tego stanu rzeczy mogloby nie dojse, gdyby ow 
ktos w odpowiednim czasie zdecydowal silt na cos. Trzeba takZe 
stwierdzie, ze pow i n i e n on byl powzi,!e tak,! decyzjlt i ze nie jest 
w porz,!dku, jezeli tego nie zrobil. 
R: Czyzbys mial jakies w'!tpliwosci co do tego, ze inkwizycyjny 
historyk wierz'!cy w pogloski 0 dzieciobojstwach Zydow i przekazu
j,!cy te powiastki innym powinien byl poczynic jakid kroki, by 
sprawdzie ich wiarygodnose? 
L: W pewnym sensie slowa " powinien" na pewno . Ale czy chodzi 
tutaj 0 powinnose moraln,!? 
M: Czy nie mozemy sformulowae normy moralnej: Zanim zaakcep
tujesz pogl,!d, ktorego akceptacja moze miee jakies spolecznie 
groine nastltPstwa, powinienes zrobie wszystko, zeby zbadae wiary
god nose potwierdzaj,!cych go swiadectw? 
L: Sform ulowae mozesz j,! sobie smialo. Ale na pewno jej nie 
obronisz. Od kogos, kto na podstawie jakichs danych wydaje 
pewien s,!d, choeby nie wiem jak wazny, mozna wymagae, zeby 
zrobil to czy tamto dla sprawdzenia wiarygodnosci tych danych, ale 
nie zeby zrobil w tym celu "wszystko, co mozliwe" . Nawet najrzetel
niejszy sltdzia, ktory uznaje winlt oskarzonego i w konsekwencji 
skazuje go na surow'! karlt, nie robi nigdy " wszystkiego", zeby 
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upewnie si~ 0 prawdziwosci zeznan swiadk6w. W tym celu musialby 
ich na przyklad poddawae torturom. 
M : Moie wi~c: wszystko, co moralnie dopuszczalne? 
L: Takie nie . Sprawdza si~ zeznania, szuka si~ dodatkowych infor
macji , dop6ki liczy si~ z tym, ie mogq one rzucie jakies nowe swiatlo 
na badanl} spraw~. Jeieli uwaia si~, ie wina oskarionego jest 
praktycznie pewna, a znalezienie nowych wainych swiadectw nader 
malo prawdopodobne, przerywa si~ sledztwo. I trudno il}dae, aby 
robiono inaczej . 
R: 0 czym wy m6wicie! Czy uwaiasz, ie jest jakas analogia mi~dzy 
post~powaniem sl}dowym a post~powaniem inkwizycyjnego history
ka, oskariajl}cego Zyd6w 0 zab6jstwa chrzescijanskich dzieci? 
L: Jak najbardziej! Ten historyk m6g1 przeciei uwaiae, ie wina 
Zyd6w jest praktycznie pewna, a ustalenie jakichs nowych fakt6w, 
podwaiajl}cych tak liczne swiadectwa ich zbrodniczych praktyk, 
malo prawdopodobne. Jedno i drugie przekonanie bylo bl~dne, 
a pewnie i glupie, ale przeciei temu nie przecz~. Chodzi mi tylko 
o to, ie majqc jui te swoje glupie przekonania, inkwizycyjny 
historyk nie byl nie w porzqdku, rezygnujqc z dalszych moiliwych 
krok6w, jakie m6g1 poczynie, ieby sprawdzie wiarygodnose swoich 
informacji . 
M : ezy jednak inkwizycyjny historyk nie byl nie w porzqdku, majl}c 
Ie niemqdre przekonania? 
L: Bye moie by!. Ale przeciei mieliscie mi wlasnie wykazae, ie 
czlowiek ponosi moralnq odpowiedzialnose za swoje poglqdy. To si~ 
nazywa petitio principii! 
R: Triumfuj sobie. Widz~ jednak, ie nie masz przy tym zbyt 
radosnej miny. 
L: Jak mam si~ cieszye z prawdy, skoro prawda to zgodnose 
z rzeczywistosciq, a rzeczywistosc jest smutna? 
R: Ty jednak ezynisz jq nie tylko smutnq, ale i absurdalnq dla naszej 
intuicji moralnej. Jeieli inkwizyeyjni historycy, kt6rzy nie poszuki
wali iadnych dalszyeh danyeh na temat rzekomych dzieciob6jstw 
iydowskich, nie ponoszq za to winy, gdyi zapewne uwaiali zasi~ga
nie dokladniejszych informaeji w tak oezywistej sprawie za zb~dne, 
w takim razie trzeba rozgrzeszye w og61e kaidego, kto postypuje 
wbrew swojej powinnosci, 0 ile weale jej sobie nie uswiadamia. Dla 
mnie jest to wlasnie decydujqey argument za tym, ie trzeba rozciqg
nqc moralnq powinnosc takie na przekonania. Inaczej nie moiemy 
wlasciwie nic wytknqc zachowaniu tego, kto robi jakies dranstwo 
w przeswiadczeniu 0 swojej slusznosei czy wr~cz "dla idei". Bo 
przeciei w tym, ie ktos post~puje zgodnie ze swoimi przekonaniami, 
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nie rna na pewno nic niewlasciwego . Jezeli wiyc i w samych przeko
naniach nie znajdzie siy zadnej winy, to w ogole trzeba orzec, ze 
nasz ideowy lajdak jest w calkowitym porzqdku. A kazdy lajdak, 
ktory zywi jeszcze jakid wqtpliwosci co do slusznosci swojego 
postypowania, rna bardzo prosty sposob, zeby nie tylko przestae 
czue si y lajdakiem, ale naprawdy przestae nim bye: co prydzej 
pozbye siy swoich skrupulow! 
L: Na poczqtku naszej rozmowy irytowaleS siy, ze zamiast opierae 
moje liberalne stanowisko na bardziej bezposrednich rzeczowych 
podstawach, wskazujy na niebezpieczne nastypstwa praktyczne two
jej zasady odpowiedzialnosci . A co ty sam teraz robisz? I to po tym, 
jak jednq po drugiej obalilem two j e rzeczowe podstawy! 
R: Nie uwazam, ze je obalileS. Powiedzialbym raczej , ze ich nie 
uznales. A gdy chodzi 0 te grozne konsekwencje praktyczne, wyni
kajqce ponoe z mojej zasady, takze ich wcale nie pokazaleS. Stwier
dziles tylko goloslownie, ze z niej wynikajq, nie tlumaczqc, jak 
i dlaczego. 
L: Czy to nie jest jasne? Inkwizytorzy r6Znych czasow i wyznan 
usprawiedliwiali swoje praktyki, powolujqc siy na ty twojq zasady. 13 

R: Nie bardzo wiem, co znaczy dla ciebie: usprawiedliwiae jakis 
sposob postypowania przez odwolanie siy do tej czy innej zasady . 
M : Naszemu przyjacielowi chodzi zapewne 0 cos takiego: Ktos 
postypuje niezgodnie z normq etycznq, zakazujqcq pewnego rodzaju 
czynow, na przyklad zabojstwa. Tym samym jego postypowanie jest 
etycznie podejrzane i w kazdym razie w y mag a usprawiedliwienia. 
W niektorych wypadkach moze bye jednak tak, ie to sarno po
stypowanie podpada pod inn£! normy, up raw n i aj £! c q do pew
nego rodzaju czynow, jak choeby do tego , zeby bronie swojej 
spolecznoSci przed groznymi dla niej przestypcami. W takich wypad
kach ten niezgodny z pierwsz£! normq sposob postypowania moina 
usprawiedliwiae, odwolujqc siy do drugiej normy. Tak na przyklad 
mogy siy wowczas tlumaczye: wprawdzie zabijam czlowieka , ale to 
zabojstwo jest czynem dozwolonym, poniewai dziyki niemu usu
warn jednego groznego przestypcy i odstraszam innych. Czy dobrze 
wylozylem twoje intencje? 
L: Sam bym tego lepiej nie zrobil. 
R: Skoro tak, to nie zapominajcie, co wlasciwie glosi moja zasada. 
Stwierdzam w niej tylko: 1st n i e j q. takie sytuacje, w ktorych 
czlowiek ponosi winy za swoje poglqdy. Jakim wiyc sposobem 
jakikolwiek inkwizytor moglby z niej wyciqgnqe uprawniony wnio

tJ Por. H. H. Price. an. cyt., s. 355. 
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sek: w takim razie w tej konkretnej sytuacji, z kt6rq mam do 
czynienia, mam prawo wymierzye kar~ za poglqdy? 
L: Przyznajesz, ze w niekt6rych przypadkach jest rzeCZq slusznq 
karae za poglqdy. Przyjmijmy wi~c, ie mamy . przed sobq jeden 
z takich przypadk6w. M6wimy: w tej oto sytuacji kara - j a k a s 
kara, jak b~dziesz pewnie podkreSlal - bylaby sluszna. Ale jeieli 
mamy przy tym racj~ , to przeciez nie dlatego, ie sytuacja jest 
wlasnie "ta oto", jedyna i niepowtarzalna, tylko dlatego, ze jest to 
sytuacja takiego a takiego rodzaju. To znaczy: poniewaz rna ona 
jakies og61ne znamiona , kt6re zasadniczo mogq si~ powt6rzye takie 
w innych sytuacjach. Jezdi zatem m6wisz: w tej oto sytuacji slusznie 
byloby jakos ukarae, a chcesz bye konsekwentny, to musisz takie 
powiedziee: w kazdej sytuacji t a k i ego sam ego rod z a j u slusz
nie jest wymierzye kar~ . Nie mozesz wi~ poprzestae na twojej 
szczeg610wej zasadzie, stwierdzajqcej, ze pociqganie do odpowie
dzialnosci za poglqdy jest n i e k i e d y sluszne. Musisz przyjqe takie 
jakqs og61nq regul~, okrdlajqcq rodzaj sytuacji, w kt6rych tak 
z a w s z e jest. JeieJi dobrze odczytuj~ twoje intencje, kt6re ujawnild 
wskazujqc na przypadek inkwizycyjnych pseudohistoryk6w, mogla
by to bye na przyklad regula, ze jest rzeCZq slusznq wymierzae jakqs 
kar~ za poglqdy, kt6re przynoSZq szkod~ innym ludziom, a kt6rych 
ten, kto je glosi, nabyl lub tei nie pozbyl si~ wskutek swojego 
wlasnego uprzedzenia albo zaniedbania, czy cos podobnego. 
R: Dobrze, przypusemy, ie przyjqlem pewnq takq regul~, zgodnie 
z kt6rq w tego a tego typu sytuacjach odpowiednie wladze - nieko
niecznie panstwowe, ale na przyklad szkolne czy uniwersyteckie 
- majq prawo wymierzae odpowiedniq kar~ za poglqdy. B~dziesz na 
pewno twierdzil, ie jakis inkwizytor moie wykorzystae t~ mojq 
regul~, zeby przez odwolanie si~ do niej usprawiedliwiae swoje 
be z p raw n e praktyki. W tym jednak celu musialby on stwierdzie, 
ie konkretna sytuacja, z kt6rq rna do czynienia, jest wlasnie jednq 
z tych, 0 jakich m6wi moja regula. Ta jego ocena sytuacji moze bye 
prawdziwa albo bl~dna. Jeieli inkwizytor znajduje si~ naprawd~ 
w jednej z takich sytuacji, w kt6rych moja regula uprawnia do 
wymierzania jakiejs kary za poglqdy, a mimo to post~puje bezpraw
nie, wymierzajqc t~ kar~, to naturalnie bardzo zle swiadczy to 
o mojej regule. W takim jednak wypadku zamiast zarzucae jej, ze 
jest niebezpieczna, ze prowadzi do groznych nast~pstw itd ., trzeba 
po prostu stwierdzie, ie jest niesluszna. Praktyka inkwizytora nie 
tyle "kompromituje" t~ regul~, ile jq falsyfikuje. Jezeli jednak 
inkwizytor moze zastosowae mojq reguly tylko dzi~ki b I y d n e j 
ocenie sytuacji, w kt6rej si~ znajduje, to nie rozumiem, dlaczego 
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odpowiedzialnosci,! za ekscesy, do kt6rych w rezultacie dochodzi , 
obarczac wlasnie mojq regul\!, a nie jego ocen\!. Zauwaz, ze z kazdej, 
nawet najbardziej wznioslej maksymy etycznej wyprowadzisz kon
sekwencje, od kt6rych wlosy jez,! si\! na glowie, jezeli dodatkowo 
przyjmiesz jakies falszywe przeslanki. Pomysl sobie tylko, jakie to 
nast\!pstwa da si\! wywiese z tak powszechnie szanowanej normy 
Kantowskiej, zgodnie z kt6r,! osoby nie nalezy nigdy traktowae jako 
srodka do jakiegos celu, jezeli "odpowiednio" ustaJi si\!, jaki byt 
ludzki tak naprawd\! jest osob,! , a jaki jeszcze albo juz ni,! nie jest! 
M: Chyba troch\! upraszczasz spraw\!. Twoja regula odpowiedzial
nosci moze bye zasadniczo sluszna, a mimo to praktycznie niebez
pieczna, jezeli na przyklad owe warunki, w kt6rych czlowiek powi
nien odpowiadae za swoje pogl,!dy, b\!d,! w niej okreslone w spos6b 
nieostry, nieprzejrzysty albo niezrozumialy dla przeci\!tnego ink wi
zytora. 
L: Wyobrai sobie, ze mam pewnego rodzaju noz 0 niezwykle 
wyrafinowanym ostrzu. Ukroisz nim bardzo latwo wszystko, co tyl
ko zechcesz, ale przy odrobinie nieuwagi r6wnie latwo zatniesz si\! 
w ryk\!. Mozesz mi mowie: uzywaj tego pozytecznego narz\!dzia, 
tylko b,!di ostrozny. Ja tam wol\! je schowae gl\!boko w szuf1adzie. 
M: Pami\!taj, ze w tym domu S,! dzieci. 
R: Wiyc wychowujcie wasze dzieci, zamiast chowae po szuf1adach 
przydatne narz\!dzia. 
L: Nie igraj z ogniem! Bo bardzo latwo doprowadzie do sytuacji, 
w ktorej kazdy bydzie musial trzy razy zastanawiae si\!, nim powie 
jedno slowo. A jak nieznosna jest to sytuacja, mial okazjy odczue 
juz na wlasnej skorze na przyklad narod hiszpanski w czasach 
Inkwizycji . 
R: Ja tam na pewno nie mam nic przeciwko temu, zeby prosty 
narod przy piwie mogl sobie wygadywae, co mu tylko slina na jyzyk 
przyniesie, na zyd6w i na maurow, na ateistow j na adwentystow. 
Mysly jednak, ze nauczycielom i przywodcom tego narodu nie 
zaszkodziloby wcaJe, gdyby siy czasem zastanowili, zanim cos po
wiedz,!. I to nawet trzy razy. 
M: W tym miejscll, drodzy koledzy fiIozofowie , pozwoly sobie 
podziykowae warn za rozmowy. 
L: A rozmowa podziykuje, zes na ni,! pozwolil. 

WLODZIMIERZ GALEWICZ, ur. 1952, dr ha b., docent w Instytucie Filozofii 
UJ. Wydal: Nicolai Hartmann (1987), Analiza dobra (1988), Z fen omenologii 
war/osci (red . 1988) . 
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Poznawanie - wzi~te w calej swej rozciqglosci, gdzie uwzgl~dnia 
ono rozum i nierozumnosc, to, co nienaoczne, i co naoczne itd. 
- obejmuje pelnq sfer~ sqdzenia, predykatywnq i przedpredykatyw
nq, wszelkie [spelniane przez] Ja akty przeSwiadczenia 0 tym, ze cos 
jest i jest tak a tak, oraz wszystkie modalnoSci przeSwiadczen. Mimo 
tej rozmaitosci poszczegolnych rodzajow poznawania i sqdzenia 
[wzi~tych] w najszerszym sensie - pozostaje jeszcze sporo innych 
rodzajow aktow Ja, takich jak kazde milowanie czy nienawidzenie, 
wszelkie odniesienie si~ z upodobaniem czy z niesmakiem, wszelkie 
zyczenie sobie, pozqdanie, chcenie. Z drugiej strony, wszelkie tego 
rodzaju funkcje Ja nie wyst~pujq jedne oddzielone od drugich, lecz 
przenikajq si~ . Wskros kazdego orzekajqcego sqdzenia przebiega 
pewien rys chcenia i dqzenia, a nawet pewne wartosciowanie, jesli 
ktos nakierowany praktycznie na prawd~ wartosciuje jq pozytywnie 
i przyjmuje przeto za cel [swej] woli. Z drugiej strony, mog~ na 
przyklad z aktu czysto wartosciujqcego upodobania przejsc do 
nastawienia sqdzqcego, w ktorym orzekam 0 przedmiocie owo 
"podoba si~", [a wi~c] predykat, ktory posiada - przedpredykatyw
nie i przed uchwyceniem w doswiadczeniu - swe zrodlo w uczuciu; 
tak samo jak inne predykaty - predykaty tego, co dobre i zle, 
pozyteczne i celowe bqdz szkodliwe - posiadajq swe Zrodlo w woli 
powiqzanej z wartoSciujqcym uczuciem. Tak samo ma si~ rzecz, 
kiedy penetrujemy obszary obcych kultur; kultura obejmuje wy
twory praktyki, ktore - jako takie - rozumowo ujmowane Sq na 
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drodze zrozumienia poprzedzajqcych ich aktow uczucia i wali. To, 
co jest w ten sposob odtworzone i zrozumiane, moie stae siy 
przedmiotem ujycia w doswiadczeniu i predykatywnego okreSlenia. 
a nawet naukowego sproblematyzowania. 

W ten spasob jasno ukazuje siy uniwersalnosc, z jak" krolestwo 
poznania obejmuje wszystkie rodzaje dokonan wywodz"cych siy 
z subiektywnoki lIczucia i woli. Wprawdzie korelatywnie [ukazuje 
siyj tei pewna podobna rozpiytose, z jak" wartokiujqce uczucie 
i wola rozci"gaj" siy w dqieniu i dzialaniu ponad cal" subiektyw
nokiq i wszystkimi jej intencjonalnymi funkcjami. Dla nauki ozna
cza to zas, ie w niej - jako obiektywacji rozumu poznajqcego 
- odzwierciedla siy tei, a wraz z tym i obiektywizllje, wszelki rozum 
wartosciujqcy i praktyczny; lub ie w formach poznania [wlakiwychJ 
prawdzie teoretycznej wypowiada siy predykatywnie, okresla 
i przyjmuje stosowne tei dla poznania formy uzasadniania wszelka 
inna prawda, jak: kaida prawda wartoki i prawda praktyczna. To 
uczucie jest tym, ktore samo w sobie wartokiuje, a dzialaj"ca wola 
tq, ktora - sama w sobie lub jako taka - ksztaltuje odpowiedni czyn 
[dzieloj. Prawda, autentycznose wartosci a nastypnie czynu [dzielaJ, 
pierwotnie ukazuje siy w sposob naiwny znowu w uczuciu, w samym 
zadowoleniu . Jednak za autentycznose prawdy wartoki 0 d po
w i a d a s i y ostatecznie w poznaniu, ktore w nastawieniu na [wyda
niej sqdu i w swych logicznych formach orzeka 0 wartoki czy 
przeciwwartosci i rozumnie odnosi przedkladan" przypadkowo na
ocznose wartoki do ogolnie zrozllmialych norm a ksjologicznych, 
uzyskujqc w ten sposob pewnq wyiszq odpowiedzialnose, odpowie
dzialnose poznania. N ajwyisza i ostateczna odpowiedzialnose wyla
nia siy jednak w poznaniu z transcendentalnego nastawienia na 
ostatecznie konstytutywne dokonania uczucia i woli. 

OWq fiJozofiy transcendantalnq , 0 ktorq nam idzie, moiemy 
przeto nazwae tei pewnq teori q poznania. Jednak to, co 
zamierza taka filozofia , nie jest bynajmniej jakqs ograniczonq dok
trynq, ktora projektuje "formalno"- ogolne wyjasnienia moiliwosci 
oraz pelnego i uprawomocnionego sensu wszelkiego poznania jako 
takiego (a w szczegolnoki wszelkiego poznania naukowego). Zapew
ne taka formalna teoria poznania wspolprzynaleiy do za
kresu owej filozofii transcendentalnej , jaka staje siy dla nas - na 
gruncie naszego historycznego poloienia i naszej " absolutnej sytua
cji" - wewnytrznq koniecznosciq. Chce jednak ona bye ponadto 
pewnq uniwersalnq teoriq, ktora jako nauka uniwersalna mieki 
w sobie wszelkie poznanie w ogale, a nie tylko obejmuje je na 
sposob, w jaki owo cos [nieokreslonegoJ - pusta forma, tkwiqca we 
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wszel kich czystych poj~ciach og61nych - obejmuje, w logiczno
-matematycznej og6lnoSci, nieskonczone szeregi pozostajqcych nie
okrdlonymi uszczeg6lowien. Jedna uniwersalna filozofia b~dzie 
przeto z a row n 0 pewnq teoriq wszystkich teorii jako teorii in 
forma, wszystkich nauk jako nauk, wszystkich poznan jako poznan 
(wszystkich prawd jako prawd) - slowem, pewnq a b sol u t n q 
for m a I n q teo r i q po z nan i a ina u k i; j a k i pewnq uniwer
salnq teoriq, ktora wlasnie jako uniwersalna (totalna) i ab
sol u t nan auk a sam a rozwija nawet - systemowo i tresciowo 
- wszystkie teorie poszczeg6lne. To drugie jednak zaklada eo ipso 
i obejmuje pierwsze. Zaklada je, 0 ile jest sarno w sobie czyms 
wczesniejszym; obejmuje je, bowiem nawet formalna teoria moz
liwej teorii sarna jest pewnq teoriq. 

Wraz z tym zas uzyskuje tez wzniosle znaczenie idea 0 d po
wi e d z i a I nos c i za OWq uniwersalnq nauk~ . Bowiem wszystkie 
inne teorie, wszelkich mozliwych dyscyplin szczegolowych, uzyskujq 
w niej ostateczne i skonczone usprawiedliwienie. Totez ona sarna nie 
jest w tak szcz~sliwym polozeniu, by miec jeszcze nad sobq - jak 
tamte - pewnq instancj~, do ktorej moglaby si~ ze swej strony w tym 
celu zwr6cic, lecz - jako teoria wszystkich teorii - jest ona odeslana 
i odniesiona do siebie samej; wszystko, co ustala , musi potem w niej 
samej znaleic swe usprawiedliwienie. I tak oto krqzy ona jakby po 
k 0 I e, jednakze kola tego nie daje si~ uniknqc, tkwi one w istocie 
jej rzeczy i odpowiednio do tego kola diwiga ona nie tylko od
powiedzialnosc za wszystkie inne dyscypliny, lecz przede wszystkim 
- w najbardziej radykalnym i absolutnym sensie - sam 0 0 d po
wi e d z i a 1 nos c. 

Taka filozofia uniwersalna nie jest jednakZe jakims mieszczqcym 
si~ w granicach doczesnoSci produktem pracy pojedynczego filozo
fa. Przypisywalibysmy mu bowiem - jako mozliwe dla podmiotu 
apogeum rozwojowe - wszechwiedz~, kt6rej korelatem bylaby prze
ciez skol1czona filozofia . Tak sarno nie jest filozofia jakims miesz
CZqcym si~ w granicach doczesnosci produktem wsp61noty filozofu
jqcych, ktora rowniez jako wsp6lnota nigdy nie moze osiqgnqc 
wszechwiedzy. Jest bowiem przeciez jasne, ze nauka jako wsp61ny 
wytw6r i wspolna posiadlosc jest - i to dla kazdej dajqcej si~ 
pomyslec w czasie postaci rozwoju - wsp61nq posiadlosci<t r6wniez 
w t y m sensie, ze kazdy pojedynczy naukowiec musi miec moznosc 
urzeczywistnienia w sobie calkowitego dorobku nauki jako dajqcej 
si~ pojqC prawdy calkowitej. 

Jest wi~c w s z e c h w i e d z a jakims kresem, sytuujqcym si~ 
w n i e s k 0 n c z 0 nos c i, a nam pozostaje rozr6Znic stosownie do 
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tego dwie rzeczy: z jednej strony, idey filozofa absolutnego wzglyd
nie absolutnej wsp61noty filozofow jako jakiejs wspolnoty wszyst
kowiedz,!cej , a korelatywnie - ide y f i I 0 z 0 f i i a b sol u t n e j, idey 
uniwersalnej jednosci wszelkiej wiedzy, jako fe/os, jako absolutn,! 
idey ostateczn,!. ktora - jako absolutna i uniwersalna - przewodzi 
kazdemu filozofowi i kazdej wsp61nocie filozofow, ku kt6rej kieruj,! 
siy w swych d,!zeniach wszystkie [jej] reaJizacje . Z drugiej strony, 
odpowiednio do tego, [rozr6zniamy] ide y po sty P u - i to jako 
w swym charakterze postypU a b sol u t neg 0, postypu absolutnego 
i czystego; alba raczej znowu pewn'! korelacjy postyp6w: z jednej 
strony, postyp [w sensie] wzmagaj,!cego siy rozwoju w coraz pelniej
szym, coraz dalej siygaj,!cym urzeczywistnianiu jakiejs absolutnej 
i uniwersalnej nauki, a z drugiej , postyp [w sensie] paralelnego 
rozwoju filozoficznej podmiotowosci, kt6ra - konsekwentnie wzras
taj,!c - rozwija siy w podmiot absolutnie wiedz,!cy , w podmiot 
prawdziwie filozoficzny , 0 coraz wiykszej rozleglosci, 0 coraz wyz
szej doskonalosci . 

Patrz'!c od strony proces6w teoretycznych i od strony zawarto
Sci, mamy przeto postyp filozoficznej kultury b,!dz postyp filozoficz
nej nauki, ale nie jako fakt historyczny, lecz jako idealn,!, roz
wijaj,!c,! siy w nieskonczonosc wobec absolutnej idei ostatecznej 
wszechwiedzy i wszechprawdy, skierowan'! na ow absolutny Ie/os 
"filozofiy autentyczn'!". Jest ona tedy staj,!q siy uniwersaln,! naukq, 
stale podlegaj,!q idei absolutnego usprawiedliwienia i uniwersalnej 
prawdy [jaka wynika] z takiego usprawiedliwienia , swiadomie t'! 
ide'! kierowanC!, a zarazem kierowanC! wol,! nadania kazdej postaci 
rozwojowej - na kazdym stopniu i w kazdej fazie postypu - absolut
nej doskonaloSci, w kt6rej urzeczywistnia ona absolutnq dosko
nalosc tego wlasnie stopnia, tej wlasnie fazy i tej wlasnie postaci 
b,!dz do urzeczywistnienia usilnie d,!zy. 

Jesli przypomnimy sobie teraz, co powiedziane zostalo na po
cz'!tku 0 uniwersalnosci , z jakC! filozofia obejmuje wszystkie rodzaje 
podmiotowych dokonan, to jasne bydzie , ze owa idea absolutnej 
samoodpowiedzialnosci - odpowiedzialnosci za peln,! i absolutnC! 
prawdy - ktorej filozofuj,!cy podmiot jest podlegly, posiadac musi 
swe glybsze znaczenie. JeSli wezmiemy pod uwagy, iz kazdy rodzaj 
ludzkiego czynienia, chcenia i czucia moze stac si y przedmiotem 
nauk, gdzie czyni siy zen teoretyczny temat i jesli nastypnie wez
miemy pod uwagy, ze kazde teoretyczne poznanie moze natychmiast 
doswiadczyc jakiegos normatywnego zwrotu, po kt6rym staje siy 
regulC! dla mozliwej praktyki itd., wtedy zrozumiemy, ze filozofia 
- jako nauka uniwersalna, powolana do udostypniania prazrodla, 
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z ktorego wszystkie nauki czerpiq swe ostateczne usprawiedliwienie 
- wi~c zrozumiemy, ze filozofia taka nie moze bye jakims teoretycz
nym hobby ludzkoSci, ze filozoficzne zycie musi bye rozumiane, 
przeciwnie, jako zgola zycie z gl~bi absolutnej samoodpowiedzialno
sci: ten pojedynczy podmiot osobowy, jako podmiot zycia osobowe
go, chce w calym swym zyciu, w calej swej praktyce decydowae si~ 
w sposob prawdziwie wolny, to jest tak, ze w kazdej chwiIi moze 
odpowiadae przed samym sobq za racj~ swej decyzji. 

Na tym jednak nie koniec. Pojedynczy podmiot jest czlonkiem 
jakiejS wspolnoty; winnismy przeto rozroznie samoodpowiedzial
nose jednostki i samoodpowiedzialnose wsp61noty. Wsp6lnota mo
ze jednak odpowiadae za siebie jedynie w poszczeg61nym podmioeie 
osobowym. Samoodpowiedzialnose jednostki, uwazajqcej si~ za 
czlonka i funkcjonariusza wsp6lnoty, obejmuje takZe odpowiedzial
nose za ow modus zycia praktycznego i stanowi przeto pewnq 
odpowiedzialnose za samq wsp6Inot~. Mog~ podjqe bqdz odrzueie 
to, co spolecznie mi wyznaczone, bqdz mog~ spelnie je na rozmaite 
sposoby i za to jestem odpowiedzialny . Z drugiej strony, tak jak 
wsp61nota nie jest jakims czystym zbiorem zewn~trznyeh wobec 
siebie i luzno z sobq powiqzanych jednostek, lecz na mocy interper
sonalnej intenejonalnosci pewnq ieh syntezq, jednosciq ufundowanq 
na spolecznym zyciu i dzialalnosci 1typu] jeden- za- drugiego i je
den-z-drugim; tak tez samoodpowiedzialnose (Selbstverantll'ortlich
keit) , wola samoodpowiedzialnosci (Selbstverantl1'ortung), rozumne 
rozwazanie sensu i mozliwych sposob6w takiego samoodpowiada
nia za pewnq wsp6lnot~ nie jest czystq sumq wydarzajqeych si~ 

w pojedynczych osobach samoodpowiedzialnoSci itd., lecz zn6w 
pewnq syntezq, kt6ra wlasnie poszczeg6lne samoodpowiedzialnosei 
splata intencjonalnie jednq z drugq i wytwarza mi~dzy nimi wewn~
trznq jednose. Wylania si~ oto horyzont dla mozliwych osobowych 
dzialan i wzajemnych oddzialywan, dla zakladania i utrzymywania 
rzeczywistych czy mozliwych zwiqzk6w spolecznych, zwiqzk6w od
dzialywan, dzi~ki kt6rym osobowosei mogq dorastae do wyzszego 
porzqdku. Moja samoodpowiedzialnose rozposciera si~ w glqb 
wszystkich innyeh (i ewentualnie w glqb ich samoodpowiedzialno
sci), z kt6rymi wsp61dzialam lub na kt6rych oddzialuj~ bqdz ehe~ 
odazialywae, i na odwr6t. Kazdy jest wsp610dpowiedzialny za 
kazdego oraz za jego zdecydowanie si~ i dzialanie, aczkolwiek 
w r6Znej mierze: jak dalece tylko m6glbym nan oddzialywae, teraz 
oddzialuj~ czy moglem oddzialywae, nan ezy - w spolecznej masie 
- na jakqs wi~kszq cz~se bqdZ calose, tak dalece mog~ i musz~ za to 
odpowiadae. Z drugiej strony, w owym rzeczywistym czy mozliwym 
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zWlqzaniu nalezy do mojej samoodpowiedzialnosci, iz pociqgam 
drugiego do odpowiedzialnosci, obracam siy ewentualnie przeciwko 
niemu czy przeciw uchybieniom, jakich dopuszcza siy on wobec 
wymogow swej samoodpowiedzialnoSci czy swej mozliwej samoodpo
wiedzialnosci. A kiedy uznalem juz we mnie t'! koniecznose wziycia 
na siebie odpowiedzialnoSci i wybrania dla siebie zycia [z glybi] 
uniwersalnej i absolutnej samoodpowiedzialnosci, i przedstawienia 
normatywnej idei dla takiego zycia, to mogy uznae i uznam, iz co 
dla mnie, to i dla kaidego byloby tym, co najlepsze, i ze wymog 
takiego filozoficznego iycia winien bye postawiony przeze mnie 
kazdemu i przez kazdego samemu sobie; a nawet, iz kazdego muszy 
probowae naklonie do tego i uczynie go za to odpowiedzialnym, by 
zdecydowal siy na takie zycie i odpowiednio [do tego] zyl . 

Pytanie, jak - patrz'!c idealnie - jakas wielose czy ewentualnie 
ogol osob. ktore pozostaj,! w stosunkach umozliwiaj,!cych porozu
mienie lub jui spojone S,! relaejami osobowymi we wspolnoty, 
realizowalyby takie zycie, za ktore osoby te moglyby absolutnie 
odpowiadae, pf(!)wadzi do pytania, czy takie uwspolnotowione zyeie 
jest mozliwe bez pewnej wspolnoty [aktow] woli nakierowanych na 
cwo zycie w absolutnej odpowiedzialnosci ; dalej, ezy zycie takie jest 
mozliwe bez przedstawienia - w sposob naukowy, poznawczy - jego 
idei, a wraz z tym pewnej normatywnej nauki 0 tym [traktuj,!cej] 
(etyki); dalej do pytania, jak wygl,!da kwestia mozliwoSci i konieczno
sci :hodla tej idei - i takiej nauki - i:rodla w poszezegolnych osobaeh 
i jej stawania siy teleologiczn'! ide,! samej wspolnoty jako wspolnoty. 
Nalezaloby przebadac konieezne stadia rozwoju [prowadz'!ee] ku tej 
idei, w pierwszym rZydzie przedrozumne iycie jednostek i przed
rozumnie tworzqeyeh siy wspolnot, jak i pierwsze przednaukowe 
motywy, pozwalaj,!ce owej idei wyjsc na jaw: powstawanie pierwo
wzorow, prototypowyeh pojedynczyeh zachowan i osobowoki
- wzorow, ktore nastypnie znajduj,!. pocz<!tkowo, nasladownictwo, 
a pozniej prawdziwych kontynuator6w. Skoro tylko ich postypowa
nie zostaje poznawczo ujyte, widoczne staje siy w nim to , co og6lne; 
wpierw powstaj'! - jako uog61nienia powinnosci - pojedyncze nor
my, [potem] normatywne reguly i wreszcie prawa . Ustanowione s,! 
one jako ogolne przekonania a jednoczesnie jako prawa woli 
(uog61nienia woli, w kt6ryeh wola sama przyjyta Uest] jako ogolna). 
Totez poznanie to uwalnia siy pozniej od danego historyeznie faktu, 
nie ograniezaj,!e siy juz do wynoszenia go do [poziomu] tego, co 
og61ne, leez pr6buje wykonae swe zadanie dzialaj,!c niezaleinie. 
Wola poznania d,!zy do tego, by poj,!e czyste mozliwoki i poznae 
cwo czyste prawo, jakie nimi wlada . Systematyezne i uniwersalne 
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przeprowadzenie powyzszego jest zadaniem pewnej formalnej i uni
wersalnej nauki normatywnej, formalnej "etyki". Ona to ma do 
czynienia z ide~ osobowych mnogosci w ogole - [gdzie] pozostaj~c 
w mozliwym wzajemnym porozumieniu, kazda pojedyncza osoba 
jako osoba odniesiona Uest] do otaczaj~cego j~ swiata i wszystkie 
jednoczesnie do tego samego swiata - z podstawowymi funkcjami 
osobowoSci, podstawowymi formami aktywnosci osobowej i osobo
wych dokonan . Wychodz~c z tego, co formalnie najbardziej ogolne, 
dochodzi ona do zawartych w nim - i to zawartych formal
no-konstruktywnie - uszczegolowien. Od mozliwych swiatow 
w ogole przechodzi ona do mozJiwych istotowych form wspolnot, 
tworow wspolnotowych, system ow kulturowych, dalej do mozli
wych nauk, sztuk, politycznych uksztaltowan itd. Rozr6i:nia ona 
rozumowe formy "autentycznych" nauk, sztuk itd . 

Najwyzsz~ aksjologiczn~ postaci~ wspolnoty bqdz wspolnot~ 
poznan~ w absolutnym poznaniu rozumowym jako najwyzej war
tosciowa bylaby taka wspolnota, ktora owo poznanie rozumowe 
sama nosilaby w sobie, ktora owego absolutnego wartosciowania 
sama dokonywalaby w sobie, przeto bylaby swiadoma swej absolut
nej wartosci, i ktora jako absolutnie wartosciowa wydobyta bylaby 
z woli bycia absolutnie wartosciow~. To jest jedna idea. Jdli jednak 
do tej idei absolutnie wartosciowej wspolnoty nalezy to, iz a priori 
nie moze ona bye urzeczywistniona s tat y c z n i e, lecz moze jedynie 
w nieskonczonose s taw a e s i ~ coraz wartosciowsz~ albo jdli 
raczej przynalez~ tu do siebie a priori dwie wzajem do siebie 
odniesione idee: usytuowana w nieskonczonoSci e k s t rem a I n a 
ide a a b sol u t n i e u r z e c z y w i s t n ion e j war t 0 sci - wartoSci 
nieprzerwanie udzielaj~cej si~ wspolnoty w sposob uniwersalny 
i absolutnie rozumny - oraz idea nieskonczonego post~pu 
w do s k 0 n a len ius i ~ w obliczu tej idei, to trzeba zdae sobie 
spraw(~\ iz obie te korelatywne idee musialyby bye urzeczywistnione 
w pewnej rozumnej wspolnocie 0 najwyzszej for m i e r 0 z w 0 j 0

wej, mianowicie wspolnocie, ktora wprawdzie nie zyje absolutnie 
rozumnie, ale posiada form~ rozwojow~ absolutnie najlepsz~ z moz
Iiwych w odniesieniu do statycznej idei absolutnej . 

Najdoskonalsz~ postaci~, rowniez tak mozemy powiedziee, zycia 
wspolnoty, ktore stosownie do swej istoty dotkni~te jest niedo
skonalosci~, jest postae konsekwentnego rozwoju w kierunku eks
tremalnej idei doskonalosci absolutnej, a nadto - nalezy to do samej 
tej doskonalosci rozwoju - owa absolutna idea oraz idea owego 
przynaleznego konsekwentnego post~pu musi bye w tej wSt-Jolnocie 
SW i ado m i e p r zew 0 d z~ c~ i d e~ te leo 10 gi czn~ . Nadto 
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trzeba dalej zdae sobie sprawy, iz warunkiem mozliwosci takiego 
postypU jest przede wszystkim zainicjowanie postypu w uniwersalnej 
nauce, jaka przyporz'!dkowana jest samej tej idei. W petni wziyta, 
bylaby zas ta nauka - bowiem wspolnoty brae musimy l,!cznie 
z otaczaj,!cym j,! swiatem intencjonalnym - f i 10 z 0 f i '! , nauk,! 
uniwersaln,! i absolutn'! ; a nieskonczony postyp, w jakim siy ona 
znajduje w stosunku do absolutnej idei ostatecznej wszechwiedzy 
i absolutnego usprawiedliwienia, bytby korelatywny i bieglby paralel
nie do nieskonczonego postypu ludzkosci w stosunku do ostatecznej 
idei zycia w absolutnej doskonaloSci, w ktorym nie rna juz miejsca na 
bl,!d, grzech itd., w ktorym wola nie d,!zy juz do zadnego innego celu 
niz do rozpoznanego w absolutnej oczywistosci jako dobry i w kto
rym oczywistose ta spetniona jest dla kazdego mozliwego celu. 
Bowiem kazde autentyczne naukowe poznanie jest zarazem praktycz
nie normuj,!cym, [choeby] juz poprzez to, iz kazde naukowe poznanie 
jako raz na zawsze wydobyta na jaw prawda normuje odt,!d wszyst
kie mozliwe czynnosci poznawcze, ktore S,! tej prawdzie - urzeczywis
tniaj,!c j,! czy rozwijajqc - korelatywnie przyporzqdkowane. SzczegoJ
nq funkcjy spelniajq zas tu nauki specyficznie normatywne, a przy 
tym formalno-eidetyczne. W kazdym b"dz razie; r 0 Z urn po
znawczy jest funkcj" rozumu praktycznego , inte
Ie k t j est s lug q w 0 I i. lednak sluga ten spdnia w samym sobie 
funkcje woli, skierowany na same twory poznania, ktore S,! wlasnie 
srodkami koniecznymi dla wszelkiego kierowania wol", ukazywania 
jej slusznych celow i drog. C h yep 0 z n a wan i a j est d I a w s z e 1
kiego innego chcenia z gory zalozona, jezeli rna 
ono posiadae formy najwyzszej wartosci. 

Przy czym, poznanie, uniwersalna nauka filozoficzna zakrdlaj" 
jednak absolutne eidetyczne i empiryczne granice, ktore wola - jako 
rozumna - musi uwzglydnie i ktore wytyczaj" dla niej roznorodne 
mozliwosci rozumnej wolnosci . Nauka nie wyrachowuje wprost 
- i zgola nie raz na zawsze - tego , co podmiot musi w kazdym 
przypadku czynie, jak gdyby wola wobec ewidentnie rzetelnie skal
kulowanego rezultatu poznania miala do powiedzenia jedynie swe 
realizuj"ce "tak". W zgodzie z istotl! cil!gle jeszC7e pozostaj" ob
szary niepoznawalnosci, nieokreslonosci, ryzyka , blydu, grzechu itd. 
Nieskonczony postyp poznania jest postypem w kurczeniu siy granic 
i zmniejszaniu siy ryzyka, jednakze jest on postypem nieskonczo
nym, przeto ryzyko , grzech itd. pozostan'! w nieskonczonose. 

tfum. Jacek Filek 
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Od tlumacza 

Wsr6d pozostawionych przez Husserla r~kopis6w znajduje si~ plik 23 kartek 
(sygn. B I 26) umieszczonych w kopercie, na kt6rej Husser! r~cznie zapisal tytul: 
Idea samoodpowiedzia/nosci. Pierwsza cz~sc tych kartek zapisana jest steno
gramem Husser!a powstalym najprawdopodobniej w roku akademickim 
I92Jt24, druga zas stanowi poprawiony i uzupelniony przez Husserla maszyno
pis sporzqdzony na podstawie stenogramu przez Ludwiga Landgrebego. Maszy
nopis ten poprzedzil Husser! swego rodzaju kartq tytulowq, na kt6rej zapisal: 
o idei abso/ulnej samoodpolI'iedzia/nosci. Tekst ten zostal opublikowany przez 
Rudolfa Boehma w VIlI tomie Husserlianow pod tytulem Medy/acja 0 idei z)'cia 
indywidua/nego i wspa/nolowego II' abso/utnej samoodpowiedzia/nosci (s. 193-202, 
por. te:i: uwagi i uzupelnienia: s. 526-530). 

Nawiasy okr'lgle pochodzq od autora, kwadralowe od tlumacza. 

EDMUND HUSSERL, 1859-1938, filozofniemiecki, tw6rca nowoczesnej feno
menologii , z wykszlalcenia matematyk. Uczel1 Franza Brentano; 1887- 1901 
docent filozofii w Halle. 1901-1916 profesor filozofii w Getyndze, 1916-1928 we 
Fryburgu Badenskim. W tlumaczeniu polskim ukazaly si~ m. in. Idee (,2),slej 
fellomell%gii ifenomen%gicznej Ji/ozoJii , Idea fenomen%gii, Medylacje kanez
jat1skie, Wyk/ady z jenomell%gii wewn(!lrznej slViadomosci czasu, Fi/ozofia jako 
nauka .icis/a, Kryzys europejskiego cz/olI'ieczensll1'a a ji/ozoJia. 

NOWOSC WYDAWNICTWA ZNAK 

Gabriel Marcel 

TAJEMNICA BYTU 
Hum. Malgorzata Frankiewicz 

Kolejna pozycja w serii "Biblioteka Filozofii Religii" przybliza najwaz
niejsze poj~cia filozofii Marcela, takie jak: partycypacja, wcielenie. od
czuwanie, tajemnica, posiadanie i bycie, wolnosc. wzbogacajqc szczeg61nie 
wqtki dotyczqce religijnego wymiaru zycia czlowieka. 

112 



POWROTY 


SZTUKA A MORALNOSC 


Kwielnio wy numer "Znaku " pos wi{?cony byl nieJasnym i zawilym z wiqz
kom , Jakie Iqc zq szluk{? - zwlaszcza wspolczesnq - z moralnosciq. Poniiej 
drukuJemy kolejne glosy IV dyskusji. Sq wsrod nich laki e wypowiedzi broniqce 
be::posrednio artystow, ktorych sZIt/ka uZI1ana zostala przez kilku aUlorow 
..znaku " za niemoralnq: Kalarzyny Kozyry (aulorki Piramidy Zwierzllt 
- spreparowanego konia, psa , kOla i kogu/a ) i Grzegorza Klamana (eks
ponujqcego szczqlki ludzkiego ciala IV formalinie) . 

o NIESMIERTELNOSCI 

SZTUKI 


Aldona Mickiewicz 

Nieomal przyzwyczailam si~ jui do pytania, czy czuj~ si~ artystll wspol
ezesnym. Przeciei nalei~ do tyeh, ktorzy z uporem poslugujll si~ p~dzlem 
i farbll. wierzll w moiliwosc i sens jakiegos przekazu, komunikowania si~ 
przy pomocy sztuki , ktorzy pragnll tworzyc obrazy skOllczone i - 0 zgrozo! 
- pi~kne . 

Wlasnie dlatego czuj~ si~ artystll wspo/czesnym ai do bolu. Probuj~ 
rozeznac si~ w swiecie 0 danym mi ezasie i okreslonym miejscu, przy 
pomoey danyeh mi sprawnoSci i narz~dzi . Nie wspo/uczestnicz~ natomiast 
w zawodach, igrzyskach sztuki, w wielkim wyseigu 0 prymat, pierwszenstwo 
na rankingowym Olimpie. Nie jest em wi~c artystll nowoczesnym. Nie mam 
wprawdzie zadyszki od nieustannego doganiania , ale przeciei i mnie wszyst
kie ehoroby, patologie dzisiejszej sztuki dotykajll, bollI, obarezaj" . Wspo/
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czesni mi artysci, kry tycy oznajmiaj,!, ze sztuka wspolczesna przystala na 
smiertelnosc, ostatecznie zerwala wi~zy z metafizykq, dajqc si~ skusic 
obietn ic,! totaJnej wolnosci. Ar tys ta nowoczesny skruszyl nareszcie wszyst
kie okowy. Nikomu i niczemu juz nie sluzy, nic spelnia zadnych spolecznych 
funkcji, nie kom unikuje, nie zaprzecza, nie pyta 0 sens, w ogole nic nie 
mowi. Jest niem y. Sztuka jest eJi tarna, dost~pna jedynie wtaJemniczonym, 
ktorzy OW kod (owe kody) poznali . Elitarnosc daje jej prawo eksperymen
towania - rowniez na gruncie moralnosci. Wszak i tak nikt nie slucha, 
a wybranych nie sposob zgorszyc. Zgorszenie jest nieomylnym znakiem 
pozostawania poza elitq, poza ekskluzywnym k r~giem uprzywilejowanych. 
Zgorszony budzi zgo rszenie nie gorsz'!cych si~. Artysta pl,!sa w calkowitej 
prozni pokawalkowanego swiata, akceptuj qc swoje istnienie jako absurd, 
pragnie jedynie cieszyc si~ chwili!. Programowo nietrwale obiekty sztuki 
maj,! zycie obJiczone jedynie na czas trwania wystawy, co wi~cej - powstaji! 
do okreslonego miejsca, istniejq wyl,!czn ie w kontekscie. Z nika samotne 
zmaganie si~ z tworzywem, z warszta tem , zasti!pione przez upublicznionq 
akcj~ instalowania si~ w zastanej rzeczywistosci, cz~sto jedynie kierowania 
grupami ludzi - stolarzy, elektrykow, monterow, zolnierzy nawet - sprowa
dzonymi dla uporania si~ z OpO fl1 ,! m ateriC! blachy, drewna, swietlowki. 
Jezeli dokonuje si~ jakies "wcielenie" , to tylko na niby i na moment, 
w wyznaczonym boksie i na okreslony czas . Nie dana jest artyscie, jego 
dzielu, zadna perspektywa czasowa. N ie tworzy juz dla tych, co po nim, bo 
po nim juz tylko pustka i chaos. O n stanOWJ ostatnie ogniwo lancucha. 

Dlaczego jednak, godzqc si~ na smiertelnosc, ta k skwapliwie do kumen
tuje, powiela na wszelkie mozliwe sposoby owe "jednostkowe fakty", 
drukuje w tysi'!cach egzemplarzy, rozsyla do rozmaitych centrow dokumen
tacji, zapelnia kasety video i dyskietki komputerowe? Czyz nie w nadziei na 
przetrwanie wlasnie, chocby bylo to tylko przetrwanie w kartotece? 1m 
mniej faktow materialnych, tym bardziej rozbudowana sfera dokumentacji, 
tym wi((ksza troska 0 istnienie w mediach, 0 swojel rubryczk~, haslo, 
wzmiank~ w niezliczonych slownikach, miejsce na listach rankingowych, 
o wejscie w tryby calej tej wielkiej machiny funkcjonowania sztuki, dostania 
si~ w r~ce rzeszy krytykow, kuratorow, marszandow, menadzerow. Wydaje 
si~ czasem, ze wielki trud dokumentowania i funkcjonowania sztuki wspol
czesnej przerasta prac~ artysty, ktory, zziajany, nie nadqza z wypelnianiem 
ankiet, robieniem sJajdow, rozsylaniem materialow, z samo-reprodukowa
niem. 

Artysta przystal na kompletl1le sztuczne funkcjonowanie w machinie 
artystycznego zycia, na przytulny "wybJeg" w wi ~zieniu swiata - skoro i tak 
skazany jest na dozywocie, to lepiej przezyc je cieszqc si~ jakimikolwiek 
przywilejami. Zgoda na doczesnosc, na poruszanie si~ wyl,!cznie po "wi~
ziennym wybiegu" konstytuuje swiadomosc skazanca nie rozumiejqcego czy 
nie przyznaji!cego si~ do winy, lecz pogodzonego z karq , skazanca, ktoremu 
pozostaje jedynie gra wedle zmieniajqcych si~ regul jako namiastka, wspo
mnienie zycia zza wi~ziennego muru, spoza ktorego nie dochodzq juz zresztq 
zadne glosy. Ocaleli ci, co w zamkni~ciu. Stato si~ uno azylem. 
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Mylilby si~ ten , kto by s,!dzil, ie " sztuka smiertelnycb" dotyka pro
blemow eschatologicznych, mierzy si~ z rzeczami ostatecznymi. Nie wierzy 
przeciei w s,!d, niebo, pieklo. Uznaje tabu naloione przez wspolczesn'! 
kultur~ na fakt smierci. Panicznie boi si~ popadni~cia w "smierteln,! 
powag~", w patos. Nie pyta 0 sens smierci, gdyi musialaby zapytac 0 sens 
iycia. Gdy jednak przyjdzie jej dac odzew na rzucone z gory baslo - jej j~zyk 
brzmi falszywie, okazuje si~ bezradna, dziwnie zawstydzona bezwstydem 
bez-formia probuj,!cego dzwigac tresc, karkotomnosci,! samego pomyslu, 
by jak,!kolwiek tresc diwigac. 

Zdawac by si~ moglo , ie cale zlo tkwi w sposobie funkcjonowania 
sztuki, w tym szczelnie chronionym, zamkni~tym obiegu - "wybiegu" miejsc 
i ludzi do "nakr~cania" sztuki powolanych. Wyrwac si~ z tego obiegu to 
skazac si~ na samotnosc, utracic pod nogami pewn'! posadzk~ galerii, 
odczuc stan kompletnej profesjonalnej "niewaikosci", utracic cal,! "sil~ 
przyci,!gania", doping i wynikaj,!ce z niego napi~cie, to rozpaczliwie probo
wac uchwycic si~ czegos stalego, a przeciei niczego stalego jui nie rna. 
Probowac pozostawac poza zasi~giem funkcjonowania obiegu sztuki - to 
wydac si~ na zarzut nieprofesjonalizmu, amatorstwa, zgodzic si~ na mar
gines, obrzeia , pocieszaj,!c si~ , ie tam wlasnie wi~cej miejsca na sploty 
wydarzen i zbiegi okolicznosci, zbyt niezwykle, by przypadkowe. 

Komu dane bylo choc raz doswiadczyc normalnosci funkcjonowania 
poza machin,! iycia artystycznego, poczucia sen s u, perspektywy cza
sowej nieco dluiszej nii czas trwania jednej wystawy, dreszczu prawdopo
dobienstwa, ie obraz przeiyje twor~ - ten ze swojego zwielokrotnionego 
oddalenia postrzegal b~dzie coraz wyrazniej obnazony mechanizm owej 
machiny. Nawet na powrot w niej uczestnicz,!c, nie pozb~dzie si~ owego 
wspomnienia poczucia sensu, prawdziwej wolnosci i jedynego doswiad
czenia odpowiedzialnosci za dzieto . Zrozumie przeklenstwo wiecznego nie
spelnienia, w jakie wtr'!cil si~ sam artysta, naduiywaj'lc swojej wolnosci, 
wyrzekaj,!c si~ wi~zi ze swiatem, pragn,!c calkowitej autonomii, spelnienia 
si~ wyl,!cznie w samym sobie. 

Grzechem sztuki nowoczesnej nie jest pesymizm, rozpacz, postrzeganie 
swiata jako pokawalkowanego i skonczonego, lecz zgoda na osi,!gni~cie 
w tym swiecie samowystarczalnosci. Sztuka owa nie ma celow poza sam,! 
sob'!. Nie odczytuje w stworzeniu tropow, szyfrow absolutu, lecz sam a 
szyfry ustala. Stlumila pierwotny instynkt iycia, wyksztaicaj,!c instynkt 
smierci prowadz'!cy do destrukcji , agresji skierowanej na zewn'!trz lub 
przeciw sobie samej. Nie przenika tajemnicy formy (owej "zasady samo
organizacji bytu"), lecz godzi si~ na smiertelnosc nie-iycia, a wi~c utrat~ 
formy. 

Artysta nie chce si~ nawet w tym swiecie zadomowic, zawsze mobil ny, 
gotow do zmiany, ci'lgle siedzi na walizkach pelnych obiektow, ktore 
w razie potrzeby moie "zainstaiowac". Sztuka nie pomaga jui ani jemu, ani 
odbiorcy orientowac si~ w swiecie , gdyi zna tylko reguly sztucznego swiata 
sztuki. Dlatego jej wytwory S,! niekonieczne i przypadkowe, skazane na 
powtarzalnosc i samopowielanie. 
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Moina probowae rozgrzeszye t~ sztuk~ przy pomocy argumentu niepo
czytalnoSci . Bye moie artysta nie post~puje w sposob zamierzony, dob
rowolny, nie wybiera, nie ponosi odpowiedzialnosci, gdyz dziala wobszarze 
zafalszowanym, zdemonizowanym p~dem do absolutnej autonomii, w ob
szarze fikcji, sztucznoSci. Godz~c si~ na zmiennosc, labilnose, zatraca 
wlasn~ toisamosc, jedynose, niepowtarzalnose. Brak poczucia tozsamosci 
wlasnego "ja" czyni go nieodpowiedzialnym i niepoczytalnym. Nieswiadom 
grzechu, nie szuka laski przebaczenia. 

Nie godz~ si~ na "smiertelnosc" sztuki, na pozostawanie na najpi~kniej
szym nawet wi~ziennym wybiegu. Na odci~cie od swiata murem sztuki. 
Bywa tam nawet zabawnie i barwnie - ale duszno i brak perspektywy. 

Tylko swiadomose przyszlosci pozwala ocenie przeszlose, nadaje szcze
golnlj wag~, ci~zar terainiejszosci i przydaje cnot~ m~stwa do jej diwigania. 

Unurzana w doczesnosci, grzesz'!ca nieustannie "poi,!dliwosci,! oczu", 
wypatruj~ wiecznosci, gdyi tylko w niej wyzwolenie z "doiywocia", moi
liwose przezwyci~iania - ciCjgle na nowo - jego obcosci. 

"Bycie artystCj" interesuje mnie tylko 0 tyle, 0 ile pomaga mi w swiado
mym, przytomnym przezywaniu iycia, w procesie stawania si~, 0 ile kon
stytuuje mnie jako czlowieka. 

Nie obchodzi mnie, ze ogloszono jui smiere malarstwa. Nie zrezygnuj~ 
z obrazu jako swoistego, przezroczystego IMAGO-MUNDI, w ktorym 
wszystkie jego najbardziej, zdawaloby si~, fizyczne cechy (splot plotna, cztery 
boki i kCjty proste, gora--dol, strona prawa i lewa) maj,! swoje znaczenie. 

Nie wyrzekn~ si~ ksztalcenia sprawnosci r~ki, oka, rzemiosla - jako 
szczegolnego, rozumiej,!cego sposobu obcowania z materi'!. Tworzenia 
moiliwie trwalych (rowniei na poziomie fizycznego przedmiotu). skon
czonych, maj,!cych pretensje do doskonalosci i pi~kna obrazow - z nadziejCj. 
ie choe par~ osob mi wspolczesnych, a moze nawet tych, ktore przyjd'l po 
mnie w czasie pozostalym do skonczenia swiata, doswiadczy wytr'!cenia 
z kolein swojego iycia, swojego czasu. 

Nie przestan~ pochylac si~ nad swiatem, wpatrywae, wgapiae si~ w niego 
w nadziei na chwil~ iluminacji, jakiegos odsloni~cia, udzielenia si~ prawdy 
w doswiadczeniu zmyslowym. 

Na dobitnose, natarczywose, "jaskrawosc" widzialnego - odpowiadam 
sztuk'! mimetyczn'!, na- sladowaniem (czylipost~powaniem po sladach 
niewidzialnego), realizmem jako pewnym sposobem poszukiwania artys
tycznej prawdy, zmagania si~ z rzeczywistym w oczekiwaniu na paruzj~ 
Rzeczywistego. 

Nie I~kam si~ nieodkrywczosci, 0 c z y w i s t 0 sci - wszak 
jest ona jednym z kryteriow prawdy. Przyznaj~ si~ do dzieci~ctwa. pierwo
tnej jakiejs "naiwnosci" koniecznej do wiary w metafizyczny wymiar swiata, 
ktoremu ten wymiar zostal odmowiony. 

Poruszanie si~ po grz,!skim gruncie sztuki budzie winno jednak zawsze 
najwyisz,! czujnosc. Pelno tu sidel, pulapek przez siebie sobie czasem 
zastawionych. Teren to bowiem skaiony, 0 szczegolnym nasileniu pokus 
rozlicznych. 
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W koncu wittc prawdopodobnie spotkamy sitt wszyscy - ci nowoczesni 
I ci z obrzezy (spoza muru), ci niewinni, bo niepoczytalni, i ci win~ 
swiadomosci obarczeni - w jakims wyj~tkowo obskurnym, acz elitarnym 
zak~tku c z y sec a, przeznaczonym dla artystow, w oczekiwaniu na 
zmilowanie, na lasktt usprawiedliwienia. 

ALDONA MICKIEWICZ, ur. 1959, malarka, w latach 80. uczestniczyia w ru
chu kultury niezaleznej. Dziesi,.c wystaw indywidllalnych, udzial w okafo pi,.c
dziesi,.cill wystawach zbiorowych. W latach 1992-1993 malowala obrazy do 
pobenedyktynskiego klasztoru w Toskanii. 

DZIELO DLA RJ\K 


o "PIRAMIDZIE ZWIERZAT" 
KATARZYNY KOZYRY 

Artur Zmijewski 

Z Katarzyn~ Kozyr~ siedzialem w malej kafejce przy sittgaj~cym podlogi 
oknie. Kawa i wermut, sloneczne popoludnie. Na ulicy za oknem lezal 
konaj~cy czlowiek. Jego agonalne drgawki wstrz'!saly podlog~ kawiarni, 
wprawiaj,!c w wibracje stolik, Kozyrtt i mnie. "Och, skonajze wreszcie!", 
mowilismy w irytacji. Kawa i wermut mieszaly sitt na blacie. 

Smierc ogl~dana w tym snie byla lIci,!zliwa i natrtttna. Czulem jedno 
pragnienie, by przestala sitt tak uporczywie manifestowae. Bylo w tym i cos 
wi~cej, oczekiwanie, ze smiere ulegnie samowyczerpaniu przez zuzycie sitt 
w organizmie wszystkich dostttpnych mu mozliwosci umierania. We snie 
obecna byla Kozyra. To nie przypadek. Ona przeciei restauruje smierc, 
domagaj~c sitt jej jawnych manifestacji. Przywraca obecnosc smierci sposo
bem, w jaki konstruuje Piramidr Zwierzql. Ona opowiada sitt za swiatem, 
w ktorym zabijanie jest jawne i traktowane narzttdziowo, w ktorym niedo
powiedzenia znikaj~, a kielbasa przestaje bye owocem wyroslej bezpro
blemowo rosliny. Jest produktem gwaltu i mordu. Wszystko wraca na swoje 
miejsce, zarznttlismy zwierzaka i zjadamy go. OK! Nie jest to juz show, lecz 
chleb powszedni, schab powszedni i powszedni serdel. Codzienna nasza 
rolada nerkowa. Sekretne staje sitt jawnym. Znika intymnose okrywaj~ca 
rzeinie, naukowe laboratoria. 
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Kozyra wyjmuje z masowej smierci zwierz~t jed neg 0 konia 

i jed neg 0 koguta i zabicie ich czyni pubJicznym spektaklem. 
Tego darowac nie moina, ie usmierca w naszej przytomnosci, bo "czego 
oczy nie widz~ , tego sercu nie ial". A jednak nie jest ona bardziej okrutna 
od wszystkich innych ludzi . Roinica mi~dzy ni~ a nimi polega na przyj~ciu 
odpowiedzialnosci za u i y c i e wybranych przez siebie zwierz~t i na 
poniesieniu emocjonalnych konsekwencji takiego dzialania. Nie wyst~puje 
przeciw zabijaniu zwierz~t, ate przeciw ludzkiemu dobremu samopoczuciu. 
Potwierdza czynnie , ze usmiercanie jest przejawem ludzkiej aktywnosci. Od 
ekologii odJegla jest 0 lata swietlne. Na pewno nie jest adwokatem zwierz~t . 
Nie mo:i:na przystac na adwokata, ktory, chc,!c wykazac niezbywalne prawo 
swego klienta do :i:ycia, poJecil go usmiercic. Moim zdaniem Katarzyna 
Kozyra postuluje przyj~cie przez spoleczeristwo wszystkich emocjonalnych 
konsekwencji wynikaj~cych z wiedzy 0 uprzedmiotowieniu zwierz'!t i 0 nieo
graniczonej mo:i:liwosci d~sponowania ich :i:yciem. 

Ona nie jest zainteresowana przekraczaniem tabu, lecz poruszanlem si~ 
wewn~trz obszaru dozwolonych poczynari . B~dzmy swiadomi, :i:e zabijamy 
codziennie i :i:e wolno to robic (swiadectwem jest fakt powstania Piramidy 
Zwierzqt, a fakty to najbardziej nieublagana rzecz na swiecie) w spoleczeri
stwie deklaruj~cym niech~c do przemocy. Kozyra podaje na tacy powi~k
szony fragment obszaru powszedniosci. Przywraca swiatu jednosc. Zadnego 
wypierania niepo:i:~danej wiedzy, :i:adnej fragmentarycznej swiadomosci. 
Zamiast nich bezustanna trze:i:wosc. Koniec dychotomii. lednorodnosc. 
Morderczy holizm . Swiat Scalony. 

Dygresja I 

Dr~czyl mnie kiedys pewien m~:i:czyzna , przy ka:i:dym przypadkowym 
spotkaniu l:i:y/, gro:i:,!c pobiciem. Przest~pca i psychopata . Przysnil mi si~ 
pewnej nocy: zawini~tego w foliowy worek, wierzgaj~cego, wrzucalem do 
zsypu na smieci. Pojemnik oblepiony skrzeplym kurzem i zmielon~ nieczys
tosci,! przechylil si~ i splun,!1 nim w czarn~, smierdz,!C'! czelusc. A dwa 
tygodnie po sennej wizji ten facet naprawd~ zmarl, topi~c si~ we wlasnej 
wannie. Doswiadczylem wi~c jasnowidzenia, ktorego urzeczywistnienie si~ 
przepelnilo mnie radosci~ i ulg'l. "Och, wreszcie zostal wypierdziany przez 
ten swiat , jak truj~cy gaz." 

Dygresja II 

Obejrzalem film 0 zawodowym zabojcy, morduj~cym na zlecenie niemal 
wszystkich, a tylko "kobiet i dzieci " nie. To jego :i:elazna zasada. Leon 
zawodowiec przyjaini si~ z dziewczynk~, ktorej rodzin~ wymordowali agenci 
FBI. W filmie gin,! dwie kobiety (macocha i przyrodnia siostra dziewczynki) 
i okolo trzydziestu m~:i:czyzn (glownie ofiar Leona, rna on u publiki otwarte 
konto mentalnej gratyfikacji). Ogl,!da si~ ich smierci z poczuciem , :i:e to 
sprawiedliwy rachunek. Zycie m~:i:czyzn to tani towar. Film 0 wykariczaniu 
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facetow Luca Bessona przygotowuje do m ~ ski e j s m i e r
c i. W czas wojny faceci klad,! glowy. T ej samej nocy sni~ w gmachu 
wlelklm jak warszawskie slumsy .,Za Zelazn" Bram'!" szukam pewnej 
osoby, by j,! zabic na zlecenie. Znajduj~ wreszcie tt;: kobiet~. Strzelam, pociski 
lec,! lukiem i grz~zn,! w jej ciele, jak rzucony w bloto Zwir. Ona smiej,!c si~ 
podnosi dlon z rewolwerem. Cisnl; spust mojego guna i z lufy tryska jej na 
twarz strumien wrz"tku. Niezle j ,! ugotowalem l Lecz smiech powraca na tl; 
twarz. Moja bron znow pluje olowiem, az czynil; ofiar~ zimn'! i sztywnq. We 
snie wyrownalem rachunki z Lu kiem Bessonem i z wizjq swiata pelnego 
darmowego mil;sa: ml;zczyzn. 

Trwoga dla serc? 
Katarzyna Kozyra skonstrllowala sytuacj l; ostateczn'!. Jej d ramatyczny 

gest jes t rodzajem testu, ktorym sonduje swoj wlasny, [ecz przede wszystkim 
innych ludzi stosunek do zycia i do zadawania smierci. Kozyra nie jest tylko 
konsumentem smierci, jest jej prod ucentem . A bl;d,!c nim ("blogoslawieni 
ci, co im za mala byla trwoga d la sere i dla r,!k" - Krzysztof Kamil 
Baczynski, Dzielo dla rqk), pokazuje mechanizm destrukcji, w ktory jestd
my uwiklani. Niech tylko nikt nie ma poczucia winy. 

ARTUR ZMIJ EWSKI, UL 1966, rzezbiarz, dyplom warszawskiej ASP w pra
cowni profesora Grzegorza Kowalskiego, redaklor pisma stlldent6w ASP "Cze
reja", publikowal w "Magazynie SZluki" , kwartalniku rzeiby "Oronsko" . Mie
szka w Warszawie. 

o SMIERTELNOSCI 

SZTUKI 


Jan Michalski 

Recepcja sZluki wsp6lczesnej juz od dawn a ewoluuje 
w kierunku anly-wartosci. 

Tadeusz Boruta 

Sztuka jest sprawq ludzk,! , nie bosk". Sztuka to niewytlumaczalny 
i bezinteresowny wysilek przedstawienia i przezywania jednosci swiata. 

Sztuka jest spraw,! eli!. Oddzialywanie moraine sztuki dotyczy elity 
spo!eczenstwa. JesJi w sztuce pojawia sil; eksperymentatorstwo moraine, to 
jest ono odbierane i oceniane wyl"eznie przez bardzo elitarn'! grupl; spole
czenstwa. Ta elitarna grupa jest odbiorc" wspolczesnej sztuki i tylko ona 
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ocenia formalnq doskonalosc dziela i prawdziwosc jego przeslania. Tylko 
ona posiada znajomosc wielu jt;:zykow i zdolnosc oceny kodow, ktore to 
przeslanie przenoszq. Konwencje wspo/czesnych sztuk wizualnych cechuje 
labilnosc, przenikliwosc, otwartosc. Odbiorca uczy sit;: wielu kodow i rozu
mienia wielu r6Znych postaw. Wszystko moze sit;: zdarzyc. Aby wyrazic 
nowe uczucia, wykroczysz poza konwencjt;:, ktora ciebie okresla. 

Sztuka wspo/czesna nie sluzy identyfikacji, niczego nie utozsamia ani nie 
reprezentuje i dlatego wywoluje ogromnq ilosc uprzedzen i zgorszenie tych, 
ktorzy jej nie rozumiejq (moich twierdzen nie odnoszt;: do tzw. " sztuki 
filmowej", do kina , ktorego nie uwazam za sztukt;:, lecz za rozrywkt;:). 

Wspo/czesny artysta bierze odpowiedzialnosc za swe uczynki, tak'l samij 
jak kazdy czlowiek za kazde wypowiedziane slowo. Konsekwencje kazdego 
postt;:pku s'l nieograniczone, tym wit;:kszy cit;:zar dla tych, ktorzy to pojmuj'l, 
a nie posiadaj4 zadnego punktu odniesienia (w jakiejkolwiek etyce nor
matywnej). Oto pieSn wspolczesnej sztuki, jej "tajemnica", jej specyficzmy 
"artyzm". Wolnosc oplacona utrat4 pewnosci i ochrony. Brak metafizyki. 
Doswiadczalny charakter. Peln4 powagi sfer4 jej przygod jest zatem " rze
czywistosc". "Rzeczywistosc" posiada wiele twarzy, S4 to rozne sfery 
inspiracji i doznan artysty, na przyklad: jt;:zyk, natura, mysl, miasto, 
fotografia, media, halucynogeny, cialo, bol, geometria, historia, nauka , idee, 
spoleczenstwo, zachowania, uczynki i tak dalej . Doznania plynqce z ob
cowania ze sztuk4 wspo/czesn'l nie mieszcz4 sit;: w sferze estetyki. 

"Rzeczywistosc" jest tym, co ogranicza artystt;:. Artysta jest ograniczony 
" rzeczywistosci'l " . Z tego , jak reagujesz na doznania , mozna odczytac, kim 
jestes, i to ogranicza artyst~ tak jak kazdego czlowieka. Mozna zmienic 
jt;:zyk, konwencjt;:, przeslanie, ale nie mozna zmienic swojej istnosci, czyJi 
tego, czego sit;: nie wybiera. 

Aby odczytac inskrypcjt;: , trzeba znac jt;:zyk oraz jego znaki, aby j'l 
zrozumiec - trzeba wiedziec, 0 kim mowa, aby j4 wytlumaczyc, trzeba 
przekonac sluchaczy 0 pozytkach plyn'lcych z lakiej wiedzy. Do pozytkow 
plyn4cych z obcowania ze sztuk4 wspolczesn4 nie mozna nikogo przekonac. 
To kwestia stylu zycia . Znajomosc dziejow sztuki nie oznacza rozumienia 
sztuki wspolczesnej . Aby j4 poznac, trzeba posiadac odwagt;: i ciekawosc 
swiata, trzeba zgodzic sit;: na naruszenie pewnych granic, na wspol-ksztal
towanie, rozumienie - przez pok rewienstwo. Oto rola od biorcy sztuki 
wspolczesnej: jest aktywna i tworcza. Nie jest to koneser, znawca , dyletant, 
admirator, causeur, smakosz ani ten, kto chce wygodnie siedziec na Olimpie. 
Korzystanie z dobrodziejstw obcowania ze SZtuk'l jest dobrowolne. Sztuka 
jest moralna w najglt;:bszym sensie swej wewnt;:trznej prawdziwosci, nato
miast nie poucza, nie nakazuje ani nie zakazuje. Sarna sfera sztuki rna 
wyrazne granice niezalei:nie od tego, iz "przenika sit;: z zyciem", rna granice 
rowniez wtedy, gdy narusza lub porzuca konwencje. Istnieje mimo ideologii 
nawet wtedy, gdy jest ideologiczna. Spoleczne skutki eksperymentow moral
nych sztuki S'l zadne lub w najlepszym razie znikome - wszystko zalezy od 
sposobu jej upowszechnienia. Perswazyjne oddzialywanie sztuki zaniklo , 
sfera perswazyjnosci jest poza sztuk'l i nalezy do mediow, gdzie gwaltow 
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moralnych "przez oczy i uszy" doswiadczajq cale wsp6lczesne spoleczenstwa 
przy aprobacie rzqdzqcych. Tym cenniejsza rola sztuki. 

W naszym kraju elita obcujqca ze sztukq jest bardzo wqska, gdyz 
spoleczenstwo polskie w sferze obyczaj6w jest wciqz bardzo zamkni~te, 
ksenofobiczne . Swiadczq 0 tym objawy idiosynkrazji wobec wsp6lczesnych 
sztuk wizualnych . Wsp6kzdni moraliSci przenoszq sqdy estetyczne w sfer~ 
obyczajow, odwoluj'l si~ do uczue ksenofobii i nie dopuszczajq do rozmowy 
z dzielem artysty, ktore oczekuje krytyki, ktore mowi rzeczy istotne - uczci
wie, cz~sto nadto wymownie. Przyklad: "wystawianie szczqtkow ludzkich 
w formalinie". Zanim postawi si~ dylemat " artysta czy przest~pca " , wypada 
powiedziee, dlaczego ow artysta posluzyl si~ takim srodkiem wyrazu. Tylko 
tyle. Krytyk moze bye omylny, ale musi bye wiarygodny. Miarq jego 
wiarygodnosci jest elementarna uczciwose wobec przedmiotu jego sqd6w. 
Nie chc~ nikogo pouczae 0 jego powinnosciach , jedynie stwierdzam, iz sqdy 
krytyczne dotyczqce sztuk wizualnych powinny bye sprawdzalne w takim 
stopniu jak sqdy dotyczqce innych sztuk: literatury czy filozofii . 

Wspolczesnq sztuk~ cechuje poczucie wlasnej SmiertelnoSci. Nie trzeba 
zamykae drzwi przed tym poczuciem. Oczekiwanie od sztuki wspolczesnej 
plemiennej i etnicznej identyfikacji, wspoJnych idei i obrazu swiata, bogow 
i bohaterow, mowy wspolnotowej, jest zrozumiale, lecz musi wywolae 
rozczarowanie tych, ktorzy mysl'l w sposob tradycyjny, oczekuj" jednego 
j~zyka . Sztuka odwoluje si~ bowiem do tradycji nie z racji politycznych, 
historycznych czy innych , lecz z wewn~trznej potrzeby samookreslenia si~ . 
Kazdy artysta, okrdlaj'lc si~ wobec tradycji, nazywa nowe granice sztuki. 

Przepraszam Czytelnika, ze w niniejszym tekscie uzylem 32 razy slowa 
"sztuka". 

JAN MICHALSKI , ur. 1961, historyk sztuki i wydawca publikacji artystycz
nych, wspolpracuje z Galeri" Zderzak, publikowal rn. in . w " Magazynie Artys
tycznym" , "Obiegu" i "Znaku". 

I J 
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ANETA SZYLAK 

Z PUNKTU WIDZENIA 

LEZ1\CEGO CIALA 


(0 INSTALACJACH GRZEGORZA KLAMAN A) 

Aneta Szylak 
Transgresja jest gestem dotyczqcym granicy: lu, w cienkiej linii 
objawia si« blyskawica jej przejscia, a bye moze jcj calosciowa 
lrajektoria, wlasciwe zrodlo ( ... ) Grq transgrcsji i granic zdaje si~ 

rzqdzie zwykly upor: transgresja przekracza i nie przestaje ustawicz
nie przekraczae linii, ktora natychmiast zamyka si~ za ni4 niepamiy
tliwq falq, znow zatem wycofujqc si« az po horyzonl nieprzekraczal
nego. i 

Michel Foucault 

Czlowiek stojqcy i czlowiek !eZqcy. Czlowiek zywy i czlowiek umarly. Dla 
Grzegorza Klamana zdajq si« tworzyc dwie osie swiata , z k torych pionowa 
jest zyciem, a pozioma smierciq. 

lesli pojmowac lini« horyzontu jako pewien punkt graniczny poznania 
i kreacji, niewqtpliwie Grzegorz Klaman jest artystq, ktoremu nieobce jest 
swiadome jej przekraczanie. Akt transgresji rozumie on jako wyznaczn ik 
autentycznego aktu tworczego w ogole. Fundamentalne doswiadcza nie 
egzystencji oraz analiza jej granicznych aspektow stanowi dhn material do 
rozwazan rozpi«tych pomi«dzy dotykaniem poprzez cielesnosc spra w ducha 
a zwi'lzkami ciala z systemami wiadzy. W istocie bowiem bohaterem sztuki 
Klamana jest cziowiek. luz we wczesnych pracach figura lnych fakt doswiad
czania ciala, istnienia jako ciaio nadwrazliwe, "obdarte ze skory", zdawal 
si« zapowiedzi'l zagadnien rozwini~tych obecnie 2 

: ciala jako podmiotu 
i przedmiotu percepcji oraz jako obiektu represjl, jego spolecznego, kulturo
wego i politycznego funkcjonowania. 

Sztuka Grzegorza Klamana jest prowokowana powszechn'l nieswiado
mosci q ciala i jego procesow. W istocie przeciez n i e w i e m y, jak 
wygl'ldamy wewn'ltrz niego ani nie mamy swiadomosci jego funkcjonowa
nia w kazdym momencie zycia. Ten mikrokosmos, ktory istnieje i dziaia 
poza nasz'l wol'l, pozostaje tajemnic'l pomimo pewnego minimum wiedzy 
biologicznej, Jakie wszyscy posiadamy. Poza nielicznymi, k torzy zdobyli t~ 

1 Cyl. za: Osoby, wyb6r, opracowanie i reda kcja Ma ria Janion i Stanislaw Rosiek, 
Gdansk 1984, s. 305. 

2 Por. wywiad Ryszarda Ziarkiewicza Pes) '-Mist)"c~na od/.:r)wka Gr:egor:a X/amana, 
"Magazyn Sztuki" 1994, nr 4, s. 18. 

122 



POW ROTY 

umiejc::tnosc, nie potrafimy sterowac procesami zyciowymi. Pozaerotyczne 
zainteresowanie cialem budzi sic:: dopiero w skrajnych sytuacjach choroby 
i smierci, ale i wtedy nie zawsze prze±ywamy je swiadomie. Francis Ponge: 

Cz!owiek niemal nic nie wie 0 swoim ciele, nigdy nie widzia! w!asnyeh wn~trz


nOSci, rzadk o oglljda swoj'l krew, sa m jej widok go niepokoi. Natura upowainia 

go jedynie do ogl'ldania peryferii eia!a ( .. .) 

Cickawosc Iyeh spraw jest karana eir;:zkimi cierpieniami. 

Trzeba zreszt<j przyznac, i.e weale mu na niej nie zalezy. Nie bardziej nie uderza 

(i nie zdumiewa) nii ta wlaseiwosc ez!owieka: iyje spokojnie w sereu tajemniey, 

w idealnej niewiedzy tego, co go dotyka najdotkJiwiej i najglr;:biej3 


Zajt<cie siv zagadnieniami ciala jest kontynuacjlj problemow, ktore 
pojawily sic:: w sztuce opisywanego artysty w drugiej polowie lat osiem
dziesi<jtych. Konstytuuje sic:: wtedy koncepcja "metafizyki mic::sa" , wspierana 
filozoficznymi rozwazaniami Jolanty Brach-Czajny: "kategoria mic::snoki 
nie kieruje mysli poza sam byt i jedynie naprowadza na to, w jaki sposob 
istniejemy. Odnosi sic:: ona do najprostszych elementow, do pods taw naszej 
kondycji, do jej zywiolu. "4 Mic::so pojawia sic:: zrazu w sztuce Klamana 
w postaci anonimowych strzc::pow zwierzc::cych i krowich Ibow. Egzem
plifikuje pierwotnlj substancjalnosc natury w zderzeniu z wytworami kultury 
(ksiljzki), przywoluje niewygodnlj swiadomosc karmienia sic:: smiercilj. Os
tentacyjnosc tego ujawnienia przypomina fakt zepchnic::cia czynnosci zwilj
zanych ze smierci,! i wykonujljcych je osob na obrzeia spolecznego funk
cjonowania. Rzeznicy i kaci, balsamiki zwlok i laboranci w prosektorium, 
grabarze i pracownicy kostnicy - niezaleznie od swojego czasu funkcjonujlj 
jako swoista kasta nietykalnych. Jak dowodz,! ostatnie obserwacje, ostra
cyzm ten dotyka rownie± podejmujljcych ten temat artystow. Smierc jest 
faktem naturalnym i nieuchronnym, ale jest tez sekretnlj kie±klj kultury . 
Kultury, ktora obecnie uczynila wszystko, by przenieSc to, co zwiljzane 
z umieraniem, poza sferc:: obserwowalnych zachowan spolecznych lub tak to 
oswoic, by nadal pozostawalo atrakcyjne wizualnie. 

Dzialania Grzegorza Klamana lamilj kulturowy zakaz dotYCZllCY smierci 
i ciala. Ujawniajlj, upubliczniajlj cialo poza dopuszczalnym kontekstem 
erotyzmu, mlodosci , doskonaloki . Kult sukcesu lansowany z powodzeniem 
przez kulturc:: masowlj wytworzyl falszywy swiat wyselekcjonowanego pic::k
na, w ktorym nie rna miejsca na swiadomosc ostatecznych doswiadczen 
cierpienia i smierci. Jak stwierdza sam artysta: "cialo rna wartosc uniwersal
nlj, a nie towarowlj"s . Poszukuje wivc esencjalnej wic::zi z cialem. Identyfika
cja z nim jest motywem wc::drujljcym w jego sztuce, pocz'lwszy od wczesnych 
odlewow postaci ludzkiej (w tym autoodlewow), poprzez figuralne rzezby 
w drewnie, az po formy zawieraj'lce ludzkie organa, fotografie tomokom
puterowe i wizerunki zwlok. Cialo-mic::so pojawia sic:: raz jako metafora, raz 
jako konkret. Nie stanowi to jednak pospolitego aktu rozszerzania pojc::cia 

J Cyl. za : Osoby. op. ell., s. 75 . 
4 Cyl. za: Klaman. red. Janusz Gorski, Grzegorz Klaman , Gdansk 1992. 

5 Pesy-MIsIYCZlla odkrywka... , op. Cil., s. 19 . 
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materii artystycznej. Jest raczej sposobem docierania do j,!dra bytowania 
w plaszczyznie tizycznej: "Trzeba dotkn,!e surowego mi~sa. Trzymae je 
w r~ku. Sciskae. Pozwolie, by przedostawalo si~ mi~dzy naszymi palcami. 
I trzeba dotkn,!e ciala martwego czlowieka."6 

Dla Klamana kontakt z t'! tematyk'! i t'! materi,! zdaje si~ bye fundamen
talnym osobistym doswiadczeniem, intymnym kontaktem z zagadk,! smierci 
zamieniaj,!cej cialo w mi~so , wymagaj,!cym odwagi i determinacji. Glosy 
oburzenia , jakie podnosz,! si~ niekiedy w opiniach recenzenckich, wynikaj,! 
w istocie z przelamania przez Klamana umowy spolecznej nieujawniania 
smierci w jej pozbawionych patosu aspektach oraz wyjScia poza antropocen
tryczny paradygmat kulturowy. To, co jest obiektem nauki, nie ma, w mocy 
tego paradygmatu, prawa pojawie si~ w obszarze sztuki bez pos<,dzen 
o swi~tokradztwo i dehumanizacj~. Przykladanie, niekiedy takze przez 
krytyk~ sztuki, miary moralnej do wyst,!pien artystycznych jest nieswiado
m,! odpowiedzi,! kuitury na zagrozenie obowi'lZuj,!cego wzorca. W nim 
bowiem smiere naleiy do sfery pro/anum, b~d,!cej rodzajem maski naloionej 
na sacrum zjawisk naturalnych. Jak komentuje jednak Tadeusz Komendant: 
"Trzeba utrzymywae swoje pisanie na wysokosci smierci, a nie trzymae 
smierci na dystans." ~ 

W obiektach Klamana uogolniona refleksja 0 zwi,!zkach mi~dzy cialem 
a wladz,! i mi~dzy cieiesnosci,! a wiedz,! w sferze osobistej przenosi si~ na 
plaszczyzn~ rozwaian tego, 0 ile i w jakim stopniu postrzegamy swiat 
z punktu widzenia ciala . Stawiaj,!c widza wobec przytlaczaj'lcej, zimnej 
i technologicznej formy, oddzialuj,!c na jego zmysly temperatur'! (mr6z. 
ogien), dZwi~kiem, naraiaj.,!c na przykry, dyskomfortowy kontakt z prepa
ratami ludzkimi lub wizerunkami zwlok, artysta przypomina mu 0 kondycji 
ludzkiej, 0 relacji mi~dzy cialem a czasem i wynikaj,!cych st,!d konsekwen
cjach interpretacji istnienia jako takiego. Ujawniaj,!c szcz'!tek, ciato poza 
atrakcyjnosci,!, mowi: "Oto czlowiek." 

ANETA SZYLAK, ur. 1959, krytyk sztuki, studiowala liIologi~ polsk" w Uni
wersytecie Gdanskim i etnografi~ w UMK w Toruniu . Publikowala m. in. 
w " Artelier", "Przedpro:i:ach". Kurator Galerii "Wyspa" w Gdallsku . 

• Jolanta Brach-Czajna, SzczelillY is/nienia, Warszawa 1992. 
, Tadeusz Komendant, Oko blfkilll. wst~p w: Georges Bataille. His/aria oka i illl1e 

his/orie. wybor i wst~p Tadeusz Komendant, Krakow 1991. s. 33. 
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o pojednaniu (7) 

SPRZECIW 

SPRA WIEDLIWYCH 

I NADZIEJA BOGA 


Waclaw Hryniewicz OMI 

Na tie Chrystusowej przypowiesci 0 robotnikach w winnicy i synu 
marnotrawnym warto przytoczye pouczajllcll przypowiastk~ z niedawno 
opublikowanego zbioru Anthony'ego de Mello SJ 1 . Odnajdziemy w niej 
znany nam juz motyw oburzenia robotnikow i starszego brata . 

Razu pewnego Bog przechadzal si~ po niebie 
i ze zdumieniem zauwazyl, ze byli tam wszyscy ludzie. 
Ani jedna dusza nie zostala wyslana 
do piekla . Zaniepokoilo Go to, 
no bo czyz nie mial zobowillzan 
wobec samego siebie, by bye sprawiedliwym? 
A ponadto, po coz zostalo stworzone pieklo, 
jesli mialoby nie bye uzywane? 
Powiedzial wi~c do aniola Gabriela: 
- Zbierz wszystkich przed mym tronem 
i przeczytaj im Dziesi~e Przykazan. 
Przeczytano pierwsze przykazanie. 
Bog rzekl: 
- Kazdy, kto zgrzeszyl przeciwko temu przykazaniu , 

A. de Mello . Spiel!' plaka. Hum. H. Pielras 51, Warszawa 1990. s. 148-149. 
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rna natychmiast przenieSe si~ do piekla. -

Niektore osoby oddzieliiy si~ od tlumu i poszly 

smutne do piekla. 

Tak sarno zrobiono z drugim przykazaniem, 

z trzecim, z czwartym, z pi'!tym ... 

lui wtedy zaludnienie nieba 

obniiylo si~ znacznie. 

Kiedy przeczytano szoste przykazanie, 

wszyscy poszli do piekla 

z wyjlltkiem pustelnika, 

grubego, starego i iysego. 

Popatrzyl Bog na niego i powiedzial do Gabriela: 

- Czy to jest jedyny czlowiek, ktory lOstal 

w niebie? 

- Tak - odpowiedzial Gabriel. 

- Masz ci los - powiedzial Bog. - Zostal cos 

za bardzo sam, nie s,!dzisz? Idi i powiedz 

wszystkim, by wrOcili. 

Kiedy gruby, stary i Iysy pustelnik 

uslyszal, i:e wszyscy otrzymali przebaczenie, 

skrzywil si~ i krzykn,!1 do Boga: 

- To niesprawiedliwe l Dlaczego 

nie powiedziales mi tego wczesniej? 


W tym miejscu autor przypowieSci dodaje od siebie nastypujllcy komentarz: 

Aha! Nastypny faryzeusz! Nastypny starszy brat! 
Czlowiek, kt6ry wierzy w nagrody i kary i ktory jest 
fanatykiem najbardziej scislej sprawiedliwosci l 

Powroemy raz jeszcze do tekstow starochrzescijanskich. W jednej spos
rod wielu homilii Pseudo-ChrYlOstoma (Proklosa?) znajduje siy udramaty
lOwany opis wniebowstllpienia Jezusa. 2 Niebiescy odzwierni nie chc,! wpus
cie Go do nieba wraz z towarzysz'!cymi Mu duszami odkupionymi. Wsrod 
nich jest r6wniei jeden z lotr6w ukrzyiowanych razem z Jezusem (Lk 23, 
39-43). Sq taki:e nawroceni grzesznicy. Kaznodzieja z duiym polotem opisuje 
sceny nierozpoznania wstypujqcego Jezusa przez niebianskich odzwiernych. 
Musi On w koncu przem6wie potyznym glosem i przelamae ich opor. 
Przepuszczaj'! Go i towarzysz'!cy Mu orszak. Niebawem Jednak przychodz,! 
inni. Niebianscy odzwierni bUntuj,! siy. Jak to? Przeciei S,! stroiami "bram 
Panskich", przez kt6re mogq przejse jedynie sprawiedliwi (lOb. Ps 117, 20)1 
A tu do nieba chc,! wejse niesprawiedliwi: cudlO!oinicy, celnicy, gwaiciciele, 
zloczyncy ... Odzwierni przypominaj,! Bogu, ze sam przeciei ustanowil ich 
str6iami bram, ie sam nadal Prawo (lOb. Ps 148, 6), aby je zachowywano. 
Skoro tylko sprawiedliwi mogq wejse do nieba, dlaczego cisn,! siy tam teraz 
za Chrystusem r6wniei niesprawiedliwi? Jakim prawem? Zbulwersowani 
odzwierni gotowi s,! w koncu wpuscie przynajmniej tych wszystkich , kt6rzy 

2 Pseudo-Chryzoslom (Proklos?), In il/ud: " Memo/' fui Dei". PG 61, 689- 698 . 
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czynili pokut~ (melen6esan). Ale jak moina wpuscic zloczync~, chocby 
nawet wi sial z JeZLIsem na krzyzu? 

Starochrzescijanski kaznodzieja dobrze rozumie mentalnosc sprawied
liwych , ich niezadowolenie i rozialenie. Rozbudowuje zarzuty przeciwko 
lotrowi, skierowane do Boga i do Chrystusa: 

Tego zas Lotra dlaczego wpuszczasz przed innymi do niebianskich przybyt
kow Kro la? Kiedyi opami~tal si~ , kiedy czynil pokut~? Ani jednego dnia 
w swoim zyciu nie prowadzil si~ dobrze, ani nie uczynil nigdy czegos 
dobrego! Aid przez jedn'l nawet godzin~ nie zwrocil si~ ku pokucie! Oto 
mam y spisane jego grzechy, ktorych nie obmyl nigdy pokut4' I to jego 
wprowadzasz do raju przed wszystkimi sprawiedliwymi?tJ 

W slowa odiwiernyeh wlozyl mowea ealy patos oburzenia sprawied
liwych. Oni trudzili si~ , cierpieli, zachowywaJi przykazania , d"iyli do cnoty, 
pokutowali, a tymezasem wyprzedzic rna ieh ten oto zloczynea z krzyia?! 
Kto w koncu rozs trzygnie te sprawy raz na zawsze? Rozmilowany w kon
strukcjaeh dialogow kaznodzieja zwraea si~ do Chrystusa. To On, Zbawi
ciel, ho SOler, sam odpowiada wszystkim oburzonym i niezadowolonym 
z post~powania Boga. On sam najlepiej im wytlumaczy. Czlowiek nie 
potra fi . 

Roztrz'lsacie jego grzech, ktory zgladzilem przed wszystkimi innymi? Nie 
b~dzie iadnego zapisu jego grzeehow, bowiem wymazala go jego wiara. 
Zniesiony niech b~dzie dluiny skrypt jego nieprawosei poprzez pi~kne 
(dobre) wyznanie (ie kale homolog"a). Nie czynil przedtem pokuty, ale 
zrozumial we wlaseiwym ezasie. Przed smierei'l nagi byl, bez wiary, w smie
rei wiara jego zwyei~iyla fale morza . W ezasie spokoju nie znal sprawied
iiwosel, w czasie niedoli poznal j'l. Kiedy uezniowie moi ueiekli ode Mnie, 
on uciekl si~ do Mnie. Kiedy Piotr mowil: "Nie znam tego Czlowieka" (Mt 
26, 74; Lk 22, 57), on wyznal Krola niebios. Kiedy zabijali Mnie kaplani, 
on nazwal Mnie Panem iycia. Dla mnie to jest doskonalym dzielem pokuty, 
gdy wldz~ jego postanowienie i gorliwosc . Moja eierpliwosc zostala uspra
wiedliwiona, gdy on naklonil swe seree ku dobru. 4 

W taki sposob staroehrzeseijanski autor na przykladzie Dobrego Lotra 
wskazywal na odmiennosc Boiego post~powania w porownaniu z ludzkimi 
raejami i myslami. Przypomina to slowa proroka: "Bo mysli moje nie s4 
myslami waszymi, a wasze drogi drogami moimi" (Iz 55, 8). W Pseudo-
-Chryzostomiariskiej homilii Chrystus nie koncentruJe swojej uwagi na 
grzeehu. Odnajduje slady dobra i pi~kna w upadlym czlowieku. Wskazuje 
na jego "pi~kne wyznanie", na jego wiar~ w godzinie smierci, jego odwag~ 
i gorliwosc. To wszystko jest ocaleniem dla grzesznego cztowieka, jego 
" usprawiedliwieniem" przed obliczem Boga. Oburzenie sprawiedliwych mu
si ust,!pic przed boskimi racj am i. Przytoczony fragment homilii tehnie 
optymizmem i nadziej4' Uczy nadziei i zaufania do Chrystusa , Dobrego 

3 Tamze, 69&-697. 

4 Tamze, 697 
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Pasterza, niestrudzenie poszukuj~cego wszystkich zagubionych. Jest inspiru
j~c,! ilustracj~ eschatologii nadziei. 

Tajemnica pojednania jest tajemnicq przebaczenia - nie tylko ze strony 
milosiernego Boga, lecz rowniez ze strony ludzi . Sprzeciw i bunt sprawied
liwych nie moze trwac wiecznie. Bog jest zaiste "wi~kszy od naszego serca 
i zna wszystko" (I J 3, 20). 

WACLA W HRYNIEWICZ OMI, ur. 1936, profesor dr hab., kierownik katedry 
teologii prawoslawnej w Instytucie Ekumenicznym KUL, zajmuje sir;: teologi'l 
staroruskll, chrzescijansk'l teologill paschalnll , soteriologill i eschatologi'l prawo
slawnll. Ostatnio wydal: Chryslus zmarlwychwstal. MOlywy paschalne H' pismach 
melropolity Ilariona ( XlIV.). Przeklad pism z oryginalu cerkiewnoslowiOliskiego. 
Warszawa, Verbinum 1995; Przeszlosc zostawic Bogu. Unia i uniatyzl11 11" perspek
tywie ekumenicznej, Opole, Wyd. Sw. Krzyza 1995. 

\1J WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN 
po/eca 
Alasdair Macintyre 
K,otlea histo,ia etyki 
Ksil\Zka ta to podr\lCznik do historii etyki, ale podr~cznik niezwykty: 
pisany przez filozofa i erudyt~ zainteresowanego problemarni 
moralnymi naszych czas6w. W osiemnastu rozdzialach przedstawia on 
wlasne widzenie historii etyki - wskazuje najwa:i:niejsze w dziejach 
filozofii moralnosci problemy, dzieli si~ refleksjarni nad ewolucjll poj~c 
i koncepcji. Wiele uwagi poswi~ca etyce starozytnej, narodzinom etyki 
nowozytnej oraz wsp61czesnym kontrowersjom etycznym. Etyka jest tu 
nie tylko dyscyplinl\ teoretycznl\, zamkni~lI\ w swiecie wlasnych poj¢. 
ale i dziedzinl\ praktycznl\ zwillZanl\ z zyciem okrcilonych spoleczenslw. 
Aulor kladzie nacisk na rozumienie zagadnien elycznych, nie zaS na ich 
opis. Dlatego wlaSnie ksil\zka stanowic b«dzie wsparcie interpretacyjne 
dla tych. kt6rzy UCZI\ si« historii etyki. i dla tych, kl6rzy jej nauczajll. 

\lw: WVDAWNICTWO NAUKOWE PWN 
~~~iII!!!"-'~~II'0",M/ Warstawa uI. Miodowa 10·/T·' 
1-----m'ii.:;J Dzial Sp"';'daZy tel. (02) 635 09 76 fax (022) 26 09 50 
• _ ., - ' Magazyn. uI . Suwak 5, tel. (022) 43 38 21 
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"CIEMNOSC 

PRZYMUSIC DO ECHA" 


Seamus Heaney, 44 WIERSZE, 

wybOr, przeklad, wst~p i opracowanie Stanislaw Baranczak, 


Biblioteczka Poetow J~zyka Angielskiego pod redakcjl! 

Stanislawa Baranczaka, t. 8, 

Wydawnictwo Znak, Krakow 1994 

W wydanej w 1983 roku An/%gii nOlVej poezji bry/yjskiej Piotr Sommer 
zamiescil kilkanascie bardzo interesujC!cych utworow 44-letniego wowczas 
poety z Irlandii - Seamusa Heaneya. W 1994 roku dzi~ki nadzwyczajnej 
(choe wedlug niego samego zupelnie zwyczajnej) pracowitosci Stanislawa 
Baranczaka pojawil si~ w Polsce obszerny, dwuj~zyczny wybor wierszy 
Heaneya - jednego z najciekawszych poet ow drugiej polowy XX wieku. 
Pisarz ten naleiy - obok Milosza, Brodskiego, Wa!cotta, Venclovy, Baran
czaka i Zagajewskiego - do grona poet6w--cudzoziemc6w zwiC!zanych 
z amerykanskimi uniwersytetami i tamtejszym srodowiskiem literackim. 
Jednakie, podobnie zreszt'! jak wi~kszose wymienionych pisarzy, jest auto
rem, kt6rego tw6rczose nazwae moina na wskros europejskC! - w tym 
szczeg61nie dla schylku XX stulecia ambiwalentnym znaczeniu, kt6re swia
domose bogatej, kulturowej i poetyckiej, tradycji wi,!ze z poczuciem wyja
lowienia i rozpadu ponadindywidualnych form iycia, z zanikiem pod
stawowych wicrzi mi~dzyludzkich. Wydaje sicr, ii sytuacja Irlandii stanowi 
pod tym wzgl~dem przypadek szczeg6lny, wojna domowa pustoszC!ca p61
nocn,! cz~se wyspy to skrajna, krwawa postae dlugotrwalego kryzysu 
wsp6lczesnej Europy. Obron,! przed rujnuj,!cymi konsekwencjami wojny byla 
dla Heaneya emigracja z rodzinnego Ulsteru do Republiki Irlandii; ocaleniem 
w sferze sztuki okazalo si~ przywi,!zanie do niezaleinej od politycznych 
koniunktur rzeczywistosci ojczystego kraju, zgl~bianie tajemniczego i trud
nego pi~kna ziemi bagien, kt6rych "wilgotne centrum nie rna dna" (z wier
sza Kraina bagien). 

To, co najbardziej fascynuje w wierszach Heaneya, wynika z zastosowa
nia sztuki poetyckiej do opisania najprostszych, najbardziej pierwotnych 
doswiadczen ludzkiej egzystencji. Heaney pochodzi z irlandzkiej wsi - jedy
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nego w swoim rodzaju swiata, ktory na zawsze pozostal dla niego zrodlem 
rzeczywistych wzruszen i podstawowych wartosci. Pod piorem tego pisarza 
codzienne iycie chlopow staje si~ tematem uniwersalnym, umoiliwiaj'lcym 
odkrywanie najgl~bszych ludzkich doznan bez falszywego patosu i konwen
cjonalnej wznioslosci. Opisy prac polowych, codziennych zachowan wies
niakow, opowiadanie 0 prostych , a rownoczesnie niezwykle silnych zwi'lz
kach mi~dzy ludzmi wsi wypelniaj'l najbardziej pogodne utwory Heaneya . 
Do najwspanialszych wierszy z tego kr~gu naleiy Opowiesc iony stanowi'lca 
pochwal~ zwyklego iycia i pracy na roli. Opisuj'lc widniacz'l egzystencj~ 
z niemal klasyczn'l prostot'l, nie popada Heaney w sielskose. Sila i atrakcyj
nose jego wierszy wynikaj'l z - udanej - proby przerzucenia poetyckiego 
mostu mi~dzy oddzielonymi przepasci'l swiatami. Poeta jest jui kims "ob
cym" i spogl'lda na chlopow z dystansu; odrzuca wszelk'l idealizacj~, 
poniewai wie, ie zamiast wierszy 0 iywych ludziach stworzylby rodzaj 
literackiego skansenu . Waina wydaje si~ wi~c nie tyle pochwala wsi (jako 
rzekomo "Iepszej rzeczywistosci"), co konfrontacja wrailiwoSci wspolczes
nego poety z ludzmi zanurzonymi w konkrecie fizycznego wysilku . 

Irlandia to kraina surowa, zmuszaj'lca do znojnej pracy, a rownoczesnie 
mroczna, naznaczona bratobojcz'l wojn'l mi~dzy protestantami i katolika
mi . Poezja Seamusa Heaneya penetruje ciemne, tajemnicze obszary pami~ci, 
podswiadomosci i prehistorycznej przeszlosci, ktora promieniuj'lc na ludz
kie iycie, pi~tnuje je cierpieniem i nieszcz~sciem . Obrazem symbolizuj'lcym 
istot~ tej poezji jest dzieci~ce spoglqdanie w ciemn'l gl'lb "starych studni" , 
spogi'ldanie, ktore zapowiada tworczose poetyck'l. 

Dzis - wscibiae nos w korzenie, grzebae w grz'lskim mule, 

Okiem Narcyza ton'le w studniach, strugach, rzekach, 

Jest poniiej doroslej godnosci. Rymuj~, 


By widziee siebie, ciemnose przymusie do echa. 

Prywatny He/ikon 

Niezwyklym osi'lgni~iem Heaneya wydaje si~ to, ii jego wiersze pisane 
u schylku XX wieku przypominaj'l szczytowe osi'lgni~cia literatury dawnej. 
D'Ii'lce do prostoty i konkretnosci slowo Seamusa Heaneya odzwierciedla 
jednostkow'l m~k~ i rozpacz, przynosi rowniei nadziej~ ich oczyszczenia, 
obietnic~ jasnego rozpoznania iudzkiego losu. 

Tworczy warsztat "najwainiejszego od czasow Yeatsa poety irlandz
kiego" nosi wyrazne pi~tno jego pochodzenia. Pioro pisarza to narz~dzie, 
ktore symbolicznie zast'lpi/o lopat~ (mowi 0 tym wiersz otwieraj'lcy wybor 
Baranczaka Kopanie). Przedmiot ten, a takie zwiqzana z nim czynnose 
kopania, rycia w ziemi, posiada w utworach Heaneya trzy wyrainie uobec
nione znaczenia. Jest atrybutem rolnika i kopacza torfu - ojca i dziada 
poety, ludzi pohtczonych z ziemi'l ci~ikim wysilkiem fizycznym. Poprzednicz
ka piora: lopata stanowi materialny znak wi~zi czlowieka i natury, wi~zi , 
w ktorej milose i nienawise spoily si~ w nierozerwaln'l jed nose iycia 
wymykaj'lcego si~ jednoznacznej ocenie. Druga sfera znaczen kojarz'lcych 
pisanie z grzebaniem w ziemi dotyczy miejsca smierci i obrz,.:d6w po
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grzebowych w wierszach Heaneya. lego tw6rczosc, uwiklana w najnowsze 
dzieje Irlandii, nie unika opisu codziennych konsekwencji bratob6jczej 
wojny, podejmuje wi~c tematyk~ politycznych zbrodni i demonstracyjnych 
pogrzeb6w (na szczeg61nll uwagr; zasluguje tu poemat Ofiara). lednakze 
doswiadczenie smierci bliskiej osoby, przezywanie ceremonii pogrzebowej 
przedstawia poeta jako uniwersalny rytual inicjacji, wtajemniczenia mlode
go czlowieka w mroczny, naznaczony cierpieniem krllg doswiadczen doros
losci. Najwazniejsze pod tym wzgl~dem Sll utwory Ferie (opisujllCY smierc 
brata), Ceremonie pogrzebowe oraz - jeden z najwybitniejszych utwor6w 
Heaneya - dedykowany pami~ci matki poemat Wolne miejsca. Smierc, 
stanowillc zarazem oczywiste i tajemnicze przeznaczenie kazdej egzystencji, 
staje si~ ir6dlem autentycznego zrozumienia sensu zycia . Banalne na poz6r 
wspomnienie wsp61nego z matkll obierania ziemniak6w nabiera nadzwy
czajnej wagi przywolane w momencie jej smierci. 

Wi~c kiedy proboszcz z parafialnego kosciola 

Modlil si~ nad jej 16zkiem z solennym zapalem, 

Kiedy ktos mu wt6rowal, ktos plakal - wspominalem 

lej czolo pochylone na wprost mego czola, 

Oddech zmieszany z moim, nozy plynne ostrza: 

Nigdy juz w iyciu blizsza, nigdy drozsza . 


Poetyckll archeologill nazwac mozna trzecill warstw~ poezji Heaneya 
wynikajllc,! z przyr6wnania pi6ra do lopaty. Wierszem zawierajlj.cym szkic 
programu takiej liryki jest Polnoc, tekst opisujllCY powr6t poety do Irlandii. 
Uswiadomienie sobie poloienia rodzinnej wyspy u samego kresu Europy 
jako Illdu wydanego na pastw~ "swieckiej wladzy / Atlantyku" przywoluje 
z przeszlosci obrazy krwawych wojen i naznaczonego nienawiscilj., nikczem
nego pokoju. Pisanie staje si~ w takiej sytuacji poszukiwaniem jednostkowego 
sensu w absurdalnych dziejach determinujllcych terainiejszosc. Wyluskany 
z przeszlosci glos powiada odartemu ze zludzen poecie: 

" ... Skryj si~ 

w skarbcu slowa, ryj korytarze 

w polyskliwych zwojach wlasnego 

pobruzdzonego m6zgu. 


Zamiast pisac, ukladaj w ciemnosci . 

Licz raczej na dlugotrwaly 

najazd zorzy polarnej, nie naglll 

kaskad~ swiatla. 


Oko twoje niech pozostanie 

czyste jak p~cherzyk w srodku sopla, 

ufaj temu, cos czul, biorllc w dlonie 

sw6j skarb: bryl~ wszystko jedno czego." 


Ogromne wrazenie wywarla na poecie lektura dziela poswl~conego 
dokonanej na bagnach lutlandii ekshumacji zwlok ludzi zyjllcych przed 
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dwoma tysi~cami lat. Temu wydarzeniu poswi~cil Heaney jeden ze swoich 
najbardziej przejmuj~cych utworow - wiersz Czlowiek z Tol/und. Drobiaz
gowy opis zachowanych szcz~tkow ludzkich staje si~ , podobnie jak po
chodz~ce z wczesniejszego tekstu spogl~danie w gl~b studni . drog~ samopo
znania, odkryciem wlasnej sytuacji egzystencjalnej : 

Tam, w Jutlandii, w jej starych, 
Smierc ludziom nios~cych parafiach, 
B~d~ si~ czul zagubiony, 
Nieszcz~sliwy , jak u siebie w domu. 

Lapidarne okreslenie zagubienia i nieszcz~scia jako zasadniczych elementow 
tozsamoSci wspolczesnego poety wi~ze Heaneya z wieloma pisarzami dzi
siejszej doby, z wieloma I~czy go rowniez swiadomosc, ze "poezja zawsze 
zostaje w tyle / Za dzianiem sif ' (z wiersza Wycholl'anek). Znakiem 
szczegolnym jego pisarskich poszukiwan wydaje si~ nieslychanie rzadka 
umiej~tnosc odslaniania "ci~zaru bycia", powagi zwyklych czynnosci i oczy
wistych praw; powagi poety , ktora ocala przed nicosci~ . 

laroslaw Fazan 

JAROSLAW FAZAN, ur. 1966, przygotowuje prac~ doktorskq 0 tworczosci 
Mirona Bialoszewskiego, publikowal w " Dekadzie Literackiej" . 

SWIATY MOZLIWE 

I RACJONALNOSC TEIZMU 


Alvin C. Plantinga, BOG, WOLNOSC I ZLO 

tlumaczenie Krzysztof Gurba, wprowadzenie bp Jozef Zycinski 


Wydawnictwo Znak, Krakow 1995,55. 166 

Po wielu latach czytelnik polski doczekal si~ wreszcie przekladu jednej 
z ksiqzek Alvina C. Plantingi , amerykanskiego filozofa religii, ktory w zna
komity sposob przyczynil si~ do ugruntowania i rozwoju tej dyscypliny 
w ramach filozofii analitycznej. Cz~sto okresla si~ go mianem najwybitniej
szego obecnie anglosaskiego filozofa Boga i religii . Wydaje si~ , ze jednym 
ze zrodel takiego uznania jest fakt, ze prace Plantingi zmusily wielu 
myslicieli do zrewidowania rozpowszechnionego pogl~du, iz filozofia religii 
jest dyscyplin~, w ktorej egzystencjalna donioslosc poruszanych zagadnien 
nie pozwala na osi~gni~cie takiego stopnia precyzji i scislosci, jaki jest 
mozliwy w innych dzialach filozofii (np . w filozofii j~zyka czy logiki). 
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Ksi'lika Bog, wolnoH: i zlo gromadzi i jednoczesnie w przysttrpny sposob 
stara sitr przedstawic wyniki tego, co z dzisiejszej perspektywy jawi sitr jako 
pierwszy etap badan Plantingi nad niesprzecznosci,! tradycyjnego teizmu 
oraz wartosci'! argumentow za i przeciw istnieniu Boga. Najbardziej charak
terystyczn<j cech'l tego etapu jest przekonanie autora, ie metafizyka swiatow 
moiliwych, powstala na kanwie logiki modalnej, pozwala na nowo uj'le 
filozoficzn'! argumentacjtr dotycz'lCl} teizmu. Argumenty te dziel'l sitr na 
dwie grupy: a) te, ktore staraj'l sitr pokazae bezzasadnose lub irracjonalnose 
teizmu, oraz b) te, ktore wskazuj,! na racje przemawiaj'lce za przyjtrciem 
istnienia Boga. Pierwsze z nich stanowi,! sedno tego, co Plantinga okreSla 
mianem naturalnej ateologii (Iub, jak to zostalo przeloione w polskim 
wydaniu, naturalnej antyteologii) , a drugie S,! domen'l teologii naturalnej. 

W pierwszej cztrsci ksi,!iki, dotycz'!cej ateologii naturalnej, autor roz
waia przede wszystkim problem zla. Fakt istnienia zla uwaiano bowiem 
niejednokrotnie nie tylko za przeszkodtr utrudniaj'lCl} przyjtrcie teizmu, lecz 
wrtrCZ za nie do pogodzenia z tym, ii istnieje Bog - wszechmocny, doskonale 
dobry i wszechwiedz'lcy. Wydawaloby sitr witrc, ie przyjmuj'lCY istnienie zla 
teista sam sobie przeczy. Ale, wbrew dekJaracjom takich autorow jak na 
przyklad J. L. Mackie, wyprowadzenie formalnej sprzecznoSci z twierdzen 
skladaj<jcych sitr na stanowisko teistyczne z dol'lczon,! tez'! 0 istnieniu zla 
nie jest wcale takie proste. W toku analiz Plantingi okazuje sitr, ie taki zbior 
twierdzen nie tylko nie jest jawnie lub formalnie sprzeczny, lecz rowniei nie 
widae przekonuj'!cego sposobu, ie jest on implicile sprzeczny, to znaczy, ie 
po dodaniu do niego jakiegos twierdzenia koniecznie prawdziwego pozwoli 
on na wyprowadzenie formalnej sprzecznoSci. Jednakie teista broni'!cy sitr 
przed zarzutem sprzecznosci nie moie na tym poprzestae. Powinien on 
jeszcze starae sitr pokazae, ie zbior gloszonych przez niego twierdzen jest 
faktycznie niesprzeczny, podaj'lc dla niego jakis model. Innymi slowy, 
powinien sitr on starae pokazae, w jaki sposob da sitr pogodzie dobroe 
i wszechmoc Boga z istnieniem Boga. Mamy tu przed sob,! do wyboru dwie 
drogi: albo usilowae opisae jakis m 0 iIi w y stan rzeczy czyli swiat moiliwy, 
w ktorym wszechmocny, wszechwiedz,!cy i dobry Bog mialby waine powo
dy dopuszczenia istnienia zla, albo tei usilowae pokazae, jakie S,! fa k
t y c z n e powody Boga, by dopuszczae istnienie zla. Plantinga nie podejmuje 
sitr tego drugiego zadania , ktore jest rownie frapuj'lce co ryzykowne. Chce 
jedynie dociec, jakie m 0 g I y by bye powody Boga w tym wzgltrdzie. 

Powodow tych Plantinga dopatruje sitr przede wszystkim w fakcie, ie 
ludzie S,! obdarzeni woln'l wo]'!. Rzecz jasna, aby przeprowadzie obrontr 
spojnoSci teizmu opart'! na naturze wolnej woli, naleiy zaloiye, ie swiat 
zawieraj<jcy stworzenia wolne i w wolny spos6b czyni,!ce witrcej dobra nii 
zla jest bardziej wartoSciowy od kaidego swiata nie zawieraj'lcego iadnych 
wolnych stworzen. A przeciei wolni ludzie mog'l czynie zarowno dobro, jak 
i zlo. Sednem argumentacji broni'lcej niesprzecznosci teizmu z faktem 
istnienia zla jest zatem "stwierdzenie, ie m 0 iii we jest , ii Bog nie mogl 
stworzyc wszechswiata zawieraj,!cego dobro moraine (albo tyle dobra mo
ralnego, ile zawiera ten swiat) , nie stwarzaj'lc w nim jednoczeSnie moralnego 

• 
) 
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z/a. A skoro tak, to jest mozliwe, ze Bag rna wazne powody, by stwarzae 
swiat zawierajllcy z/o" (s . 58). Ale przeciez - mag/by zareplikowae nie
przejednany ateolog - jest jak najbardziej m 0 z Ii we stworzenie takiego 
swiata, ktary zawiera wolne istoty zdolne do czynienia z/a, lecz faktycznie 
zawsze czynillce to, co dobre, a skoro tak , to Bag mag/by taki swiat 
stworzye. Zdaniem Plantingi, jedynll rozslldn'1 opcj'1 w odpowiedzi na t,< 
replik\! jest przyznanie, ze Bag, choe wszechmocny, nie mag/by urzeczywis
tnie kazdego mozliwego swiata, jaki by tylko chcial. Wbrew wi\!C temu, co 
twierdzi/ Leibniz, moze nie bye w mocy Boga stworzenie czy urzeczywist
nienie najlepszego z mozliwych swiataw, to jest swiata, ktary zawiera 
maksimum dobra, a nie zawiera z/a. Mog/oby tak bye wtedy, gdyby 
cz/owiek jako istota wolna cierpia/ na "ponadswiatowe skazenie", to jest 
czyni/by ile przynajmniej w odniesieniu do jednego dzia/ania w kazdym 
mozliwym swiecie. Czy jednak Bag nie mag/by po prostu stworzye lub 
urzeczywistnie swiata , w ktarym ludzie Sll wolni, lecz nie cierpill na oWll 
fatalnll przypad/ose? Biorllc jednak pod uwag'r, ze Bag moze stwarzae 
wolnych ]udzi tylko przez realizacj\! ich istot, moze tak bye, iz same te istoty 
Sll skazone. Poniewaz, jak sugeruje dalej autor, da si\! pogodzie istnienie 
Boga z t'1 iloscill z/a, jaka zawiera si\! w naszym swiecie, oraz tak zwanym 
z/em naturalnym (trz\!sienia ziemi, choroby itp.), Plantinga ostatecznie 
konkluduje, ze istnienie Boga nie jest logicznie wykluczone przez fakt 
istnienia zla. Co wi\!cej, istnienie z/a nie czyni nawet istnienia Boga czyms 
malo prawdopodobnym. 

Po stosunkowo obszernej dyskusji problematyki z/a i kratkiej wzrniance 
o innych argumentach ateologicznych (rawniez uznanych za nieskuteczne), 
Alvin Plantinga przechodzi do kluczowych argumentaw teologii naturalnej. 
Przyjmujllc Kantowski podzial tych argumentaw na kosmologiczny, teleo
logiczny i ontologiczny, omawia wpierw krotko te dwa pierwsze i wskazuje 
na ich usterki. D/uzej zatrzymuje si'r natomiast nad argumentem ontologicz
nym, przedstawiajllc jego sforrnulowanie przez Anzelma z Canterbury, 
zarzuty Gaunilona i Kanta oraz prab'r modalnego przeformulowania ar
gumentu. Sam opowiada si'r za trafnoscill uj\!cia argumentu w kategoriach 
swiataw mozliwych. Proponuje tei: tak rozumiee wielkose bytu , 0 kt6rym 
mowa w argumencie ontologicznym, ze jakis byt rna maksymalny stopien 
wielkosci w danym swiecie tylko wtedy, gdy posiada maksymalnll dosko
nalose w kazdym mozliwym swiecie. A z kolei maksymalna doskonalose 
mieSci w sobie wszechwiedz\!, wszechmoc i doskonalose moralnll. Pc takich 
ustaleniach poszczegalne kroki argumentu onto]ogicznego mogll wygilldae 
nast\!pujllCO: (I) jest mozliwe, by istnial byt posiadajllcy maksymalnll 
wielkose; (2) jest wi\!c byt mozliwy, ktary w jakims swiecie mozliwym 
posiada maksymalnll wielkose; (3) byt posiada maksymalnll wielkose w da
nym swiecie tylko wtedy, gdy rna on w kazdym swiecie maksymalnll 
doskonalose; (4) byt posiada w danym swiecie maksymalnq doskonalose 
tylko wtedy , gdy jest w tym swiecie wszechwiedzllcy, wszechmocny i moral
nie doskonaly . Przeslanki te prowadzll do konkluzji, ze byt majllcy rnak
symalnll wielkose, czyli Bog, istnieje w swiecie rzeczywistym , gdyz swiat ten 
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b«d'le swiatem rzeezywistym, musi tei bye moiliwy. Przeslanki (3) i (4) tej 
argumentaeji moina potraktowae jako konsekweneje przyj«tyeh definieji 
maksymalnej wielkosei. Naprawd« kluelOwe s~ wi«e w niej przeslanki (I) 
i (2). W (2) figuruje filolOfieznie "podejrzane" poj«eie bytu moiliwego, 
uwaiane przez wielu za co najmniej niezrozumiale. St~d tei Plantinga 
proponuje ostateeznie takie przeformulowanie ealej argumentaeji, ie nie 
b«dzie si« w niej mowilo 0 byeie moiliwym, leez 0 wlasnoseiaeh i swiataeh, 
w ktoryeh te wlasnosei s~ lub nie s~ zrealilOwane, ezy tei - inaezej mowi~e 
- posiadaj~ w nieh egzemplifikaek Po takim zabiegu przeslanki argumen
taeji ontologieznej b«d~ nast«puj~ce: (la) jest taki moiliwy swiat, w ktorym 
maksymalna wielkose jest zrealilOwana; (2a) jest konieezne, ie byt jest 
maksymalnie wielki tylko wtedy, gdy rna maksymaln~ doskonalose w kai
dym swieeie; (3a) jest konieezne, ie byt rna maksymaln'l doskonalose 
w kaidym swieeie tylko wtedy, gdy posiada wszeehwiedz«, wszeehmoe 
i moraln'l doskonalose w kaidym swieeie. Z przeslanek tyeh da si« logieznie 
wywide konkluzj«, ie rzeezywiseie istnieje byt, ktory jest wszeehmoeny, 
wszeehwiedz~ey i doskonaly moralnie, ezyli byt , ktory jest Bogiem . Wobee 
tego, utrzymuje Plantinga, da si« tak uj'le argument ontologiezny, ie b«dzie 
on wolny od jakiegokolwiek bl«du logieznego. Ale fakt, ie jest on trafny, 
nie znaezy, ii dowodzi on w absolutnym sensie istnienia Boga. Nie kaidy 
bowiem musi zaakceptowae kluelOw~ przeslank« tej argumentaeji (to jest 
1 lub la), ehoeiai w jej akeeptaeji nie rna nie sprzeeznego z rozumem lub 
irraejonalego. "Twierdz« wi«e - pisze autor - ie argument ontologiezny 
stanowi dowod nie prawdziwosei teizmu, leez jego raejonalnej akeep
towalnosei . A w ten sposob ezyni zadose przynajmniej jednemu z tradyeyj
nyeh zadan teologii naturalnej" (s. 161). PrzytoelOne zdania zamykaj~ 
wnikliw~ analiz« argumentu ontologieznego i zarazem konez~ ksi~ik«. 

Z wielu w'ltkow reeenlOwanej praey, ktore sklaniaj'l do dyskusji, eheial
bym wskazae na dwa, dotyez~ce mniej szezegolowyeh rozwi~zan propono
wanyeh przez Planting«, a bardziej metody i statusu wnioskow koneowyeh. 

Niew'ltpliwie kluelOw~ kategoriq rozwaian zawartyeh w ksi~iee jest 
poj«eie swiatow moiliwyeh. Przez swiat moiliwy rozumie si« w niej sposob, 
na jaki rzeezy moglyby bye. Tylko jeden z tyeh sposobow faktyeznie istnieje, 
ezy inaezej, jest zrealizowany. Jest to po prostu nasz swiat rzeezywisty ezy 
aktualny. Swiaty moiliwe nie s~ wi«e dla Plantingi jakimis innymi swiatami 
rzeezywistymi - r6i:ni~eymi si« od naszego glownie tym, ie my si« tam nie 
znajdujemy - leez abstrakeyjnymi stanami rzeezy, opisywanymi przez nie
sprzeezne zbiory zdan (ezy lepiej: s~dow w sensie logieznym), zbiory, ktore 
moiemy nazwae ksi<rgami swiata . Z pozoru wydaje si«, ie jest to stanowisko 
jak najbardziej intuieyjne (nie postuluje si« tu bowiem cal ego niezliezonego 
roju innyeh swiatow rzeezywistyeh) i pozbawione wi«kszyeh trudnosei. Ale 
jest tak tylko z pozoru. Klopoty zaezynaj'l si« jui przy probie neutralnego 
okrdlenia, ktore swiaty s~ moiliwe. Nie prostszego, moglby ktos od
powiedziee: swiaty moiliwe to swiaty logieznie moiliwe, ezyli takie, ktore da 
si« poj~e i opisac bez popelnienia sprzeeznosei . Udzielenie takiej odpowiedzi 
rodzi nielatwe zadanie dopreeYlOwania, 0 jak~ logiezn~ moiliwosc tu ehodzi 
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i jak mamy stwierdzie, ze faktycznie nie popelniamy sprzecznosci. Nawet 
jednak jesli zadowolimy si~ w gruncie rzeczy bardzo niejasnym stwier
dzeniem, ze chodzi tu 0 szeroko rozumian,! mozliwose logiczn,!, rodzi silt 
kolejny problem zwiqzany ze specyficznymi relacjami zachodz<jcymi mi~dzy 
swiatami mozliwymi , mocno sugerujqcymi, ze okreslenie z czysto logicznego 
punktu widzenia, ktore swiaty SCI mozliwe, jest zadaniem wr~cz niewykonal
nym. Aby to zobaczye, przyjmijmy, ze ktos akceptuje przeslank~ argumen
tacji ontologicznej, utrzymuj,!c, ze jest taki mozliwy swiat, w ktorym 
maksymalna wielkose jest zrealizowana. Z uwagi na konkluzje, do jakich ta 
przeslanka prowadzi, zmuszony jest utrzymywae, ze nie jest logicznie 
mozliwy swiat, w ktorym ludzie obdarzeni woln,! wol,! i chqcy czynie 
dobrze zawsze - za sprawij jakiegos dziwnego zbiegu okolicznosci - czyniij 
ile. Zgodnie bowiem z konkluzj,! argumentu ontologicznego w swiecie 
takim musialby istniee Bog, ktorego atrybuty (wszechmoc, wszechwiedza 
i moralna doskonalose) bylaby nie do pogodzenia z tak'! sytuacjij. Z kolei 
dla kogos, kto nie akceptuje przeslanki i konkluzji argumentu ontologicz
nego, nie rna nic sprzecznego w idei swiata , w ktorym wolni ludzie zawsze 
czyniliby zlo . Innymi slowy, dla kogos, kto akceptuje istnienie Boga, ~dzie 
to swiat jak najbardziej mozliwy. Tak wi~c metoda swiatow mozliwych, 
wbrew temu, co by si~ na pozor moglo wydawae, nie pozwala na calkowicie 
neutralne rozstrzyganie zagadnien z zakresu filozofii religii. 

Stanowisko Plantingi w sprawie dowodu ontologicznego moze nie bye 
satysfakcjonujijce ani dla zagorzalych zwolennikow tego argumentu, ani dla 
jego przeciwnikow. Dla Anzelma z Canterbury i wielu jego nast~pcow byl 
to dowod - w najsilniejszym tego slowa znaczeniu - w ktorym z samooczy
wistych przeslanek wyprowadzano istnienie Boga. Przeciwnicy argumentu 
ontologicznego zazwyczaj twierdz,!, ie w "dowodzie" tym kryje si~ bl,!d 
logiczny i konkluzja po prostu z przeslanek nie wynika . Plantinga chce zajqC 
stanowisko posrednie: jego zdaniem argument da si~ sformulowae bez 
popelnienia zadnego bl~du logicznego (wbrew jego przeciwnikom), chociaz 
jego naczelna przeslanka nie jest bynajmniej samooczywista (wbrew Anzel
mowi i zwolennikom jego dowodu). Przeslanka ta nie jest jednak irracjonal
na, a powyzsza argumentacja jako calose przyczynia si~ do pokazania 
racjonalnosci teizmu. Takie stanowisko posrednie pozostanie wszelako 
zagadkowe i nieprzekonuj,!ce bez dokladnego omowienia warunkow akcep
tacji przeslanek, ktore nie SCI oczywiste, oraz bez wylozenia zakladanej tu 
koncepcji racjonalnoSci. Zagadnienia te zostaly pomini~te w recenzowanej 
ksi,!zce, sl'ld tez zamyka si~ jij z uczuciem niedosytu. Trzeba jednak dodae, 
ze Plantinga uczynil je centralnym przedmiotem swoich prac publikowanych 
od konca lat siedemdziesi,!tych. Prace te, dotycz'!ce natury wiedzy, uzasad
niania i racj'onalnosci skladaj,! si~ na drugi etap jego badan nad epi
stemologicznym statusem tradycyjnego teizmu. Nalezy miee nadziej~, ze 
czytelnikowi polskiemu nie przyjdzie czekae zbyt dlugo na jakijs probk~ 
tych dociekan . 

Przeklad polski w zasadzie dobrze oddaje styl i treSe angielskiego 
oryginalu. Niemniej jednak pewne jego sformulowania zostan,! prawdopo
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dobnie odebrane jako nieco dziwaczne. Ale jak slusznie zauwaia w przed
mowie bp J6zef Zyciitski, jest to nie tyle wina tlumacza, co raczej faktu 
niklego przyswojenia metafizyki swiatow moiliwych i jej terminologii przez 
polsk(j literature;: filozoficzn(j. Jedyne moje powainiejsze zastrzeienie pod 
adresem tlumacza dotyczy niejednolitego przekladu terminu proposition. To 
prawda , ie termin ten ci(jgle nie moie doczekae sie;: w polskiej terminologii 
adekwatnego odpowiednika . Ale oddawanie go raz jako s(jd , a raz jako 
zdanie nie jest najlepszym rozwi(jzaniem. Przykladowo: z tekstu na s. 64 
czytelnik dowiaduje sie;:, ie ksie;:ga swiata to zbi6r z d a it, a dwie strony dalej 
napotyka wyjasnienie, ie nie chodzi tu 0 zdania, lecz 0 s(jdy w sensie 
logicznym . Oryginal angieJski bynajmniej nie brzmi tak paradoksalnie. 
Ponadto, kiedy Alvin Plantinga mowi 0 sprzecznosci zbioru A ' (s. 45), to 
nie chodzi mu 0 to, ie z kaidego sposrod pie;:ciu elementow powin
nismy bye w stanie wydedukowae zaprzeczenie szostego za pomoq praw 
prostej logiki (byloby to bardzo osobliwe poje;:cie sprzecznosci zbioru!), lecz 
rzecz jasna 0 to , ie z k aid y c h pie;: c i u jego elementow powinnismy te;: 
sprzecznose wydedukowae. 

Tadeusz Szubka 

TADEUSZ SZUBKA, UL 1958, dr filozofii, pracownik naukowo-<lydaktyczny 
w Zakladzie Logiki i Teorii Poznania KUL. Jest wsp61redaktorem kilku prac 
zbiorowych oraz autorem szeregu artyku!6w i recenzji, gl6wnie z zakresu 
wsp61czesnej lilozolii anglo-amerykaitskiej . 

137 



ZDARZENIA - KSII\ZKI - LUDZIE ~ 

DWUGLOS 0 KSIl\ZCE 

lORNA RAWLSA 


SPRAWIEDLIWOSC 

lAKO BEZSTRONNOSC 


John Rawls, TEORIA SPRAWIEDLIWOSCI, 

tlum. Maciej Panufnik, Jaroslaw Pasek, Adam Romaniuk, 


Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, ss . 869 

S~dzia sprawiedliwy po zwazeniu sily argumentow kaidej ze stron 
wywodzi rozstrzygni~cie sprawy z regul prawa znajdujqcego zastosowanie 
w danym przypadku. Sc;xizia sprawiedliwy nie pozwala, by powodowaly nim 
jakiekolwiek inne wzgl~dy, w szczegolnosci takie lub inne przymioty stron. 
Tylko taki s\!dzia, czyli s\!dzia bezstronny, jest s~dziq prawym, s~dziq 
prawdziwym czyli s\!dziq sprawiedliwym. Scisle przestrzeganie regul, dzi~ki 
ktoremu mozliwa jest rzetelna konfrontacja czy ocena racji , sil, zdolnosci, 
umiej\!tnosci itd ., cenimy w wielu innych kontekstach. Na przyklad w spor
cie, gdy mowimy 0 grze fair. Mowimy tei, ze tylko wtedy, gdy gra toczy si~ 
fair, jej wynik jest sprawiedliwy. We wszystkich tych kontekstach - tak 
wlasnie jak w sqdzie, na boisku czy na ringu - chodzi 0 to, by iaden 
uczestnik okreslonej regulami "gry" spolecznej nie byl w sposob nieupraw
niony ani pokrzywdzony, ani uprzywilejowany. Takie nieuprawnione wyrOi
nienie jest bowiem nie fair i sprawia, ze ostateczny rezultat oceniamy jako 
niesprawiedliwy. 

ezy te podstawowe intuicje, ktore w bezstronnosci kaiq nam widziee 
sam rdzen sprawiedliwosci, dadzq si\! odniese takze do "podstawowej 
struktury spolecznej"? Inaczej mowiqc, czy moiliwe jest takie okreslenie 
podstawowych regul spolecznej wspolpracy oraz regul podzialu rezultatow 
spolecznej wspolpracy, bysmy uznali, ie reguly te godzq si\! ze sprawied
Iiwosciq poj\!tq jako bezstronnose, ze wyraiajq justice as fairness. John 
Rawls na prawie dziewi\!ciuset stronach wlasnie przetlumaczonego dziela 
Teoria sprawiedliwosci odpowiada pozytywnie na to pytanie. 

luz rozmiar tego dzieia wskazuje, ze 0 zasadnq odpowiedz nie bylo 
latwo. Glowna trudnose znana jest filozofii politycznej od dawna . Sprowa
dza si\! ona do pytania: kto rna bye tw6rq zasad sprawiedliwosci, skoro 
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natura ludzka jest, jaka jest, to znaczy sklonna wlasnie do stronniczosci, do 
szukania wlasnej korzyki, do wygrywania wszelkich przewag, tak spolecz
nej, jak i przyrodzonej proweniencji. Z trudnoki tej zdawal sobie sprawtt 
i Kant (gdy pisal w Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbiirgerlicher 
Absicht: "aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann 
nichts ganz Gerades gezimmert werden ", czyli: "z drewna tak wypaczonego 
jak to, z ktorego zrobiony jest czlowiek, nie da sitt wyciosae niczego calkiem 
prostego"), i Rousseau, i inni tworcy koncepcji umowy spolecznej. Jak 
wiadomo, i Rousseau, i Kant, borykajqc sitt z tq trudnosciq, odwolywali sitt 
do tkwiqcego w czlowieku pierwiastka racjonalnosci. 

Podobnie Rawls. Tyle tylko, ze stara sitt on przedlozye "proceduralny" 
ekwiwalent idei Kanta i Rousseau. Pyta najpierw, jak powinny przedstawiae 
sitt strony umowy spolecznej, ktorej przedmiotem mialyby bye zasady 
sprawiedliwosci odnoszqce sitt do podstawowej struktury spoleczenstwa. 
Pojttciem kluczowym w opisie kontrahentow jest "zaslona niewiedzy". Musi 
ona przeslonie to wszystko, co mogloby ich sklaniae do stronniczosci. 
W rezultacie kontrahenci bttdq pozbawieni prawie calej wiedzy partykular
nej na temat ich wlasnego polozenia. Dostttpna natomiast bttdzie im wiedza 
ogolna. Wiadomo im bttdzie nadto, ze Sq istotami racjonalnymi (starajqcymi 
sitt osiqgnqe maksimum efektow za centt mozliwie najmniejszych strat czy 
nakladow) i wolnymi od zawisci. Rawls okresla polozenie stron calym 
szeregiem innych jeszcze warunkow, z ktorych czttse dotyczy charakteru 
zasad sprawiedliwosci, jakie majq bye przyjttte w rezultacie umowy. Zasady 
te powinny bye mittdzy innymi "ogolne", "powszechne" i "publiczne". 
Wszystkie te warunki Iqcznie okreSlajq tak zwanq sytuacjtt pierwotnq. 
Sytuacja ta jest oczywiscie konstrukcjq czysto teoretycznq, podobnie jak 
czysto teoretycznymi tworami Sq "strony" umowy. Wlakiwosci sytuacji 
pierwotnej i wlasciwosci stron Sq wyrazem przyjtttych zalozen, te zas 
wyrazajq pewne podstawowe intuicje etyczne. Cala praca nad teoriq spra
wiedliwosci zmierza do mozliwie trafnego ujttcia tych intuicji i poddania ich 
teoretycznej kontroli. 

Zasadniczy rezultat rozwazan Rawlsa polega na stwierdzeniu, ze w sy
tuacji pierwotnej strony zgodzq sitt na przyjttcie dwoch zasad sprawiedliwo
sci. Rawls przedstawia te zasady w ciqgu kolejnych przyblizen. 

Poczqtek stanowi tak zwana ogolna koncepcja sprawiedliwosci. Jest ona 
bardzo prosta. Glosi bowiem, ze wartosci powstajqce dzittki spo/ecznej 
wspo/pracy powinny bye podzielone rowno pomittdzy wszystkich wspol
pracownikow, chyba ze podzial nierowny bttdzie korzystny dla kazdego. 
Krok nastttpny polega na wyniesieniu nad inne wartosci szczegolnie cen
nych, z ktorych rownego podzialu strony nie zechcq zrezygnowae - chodzi 
o podstawowe wolnosci. W kolejnym przyblizeniu Rawls wyroznia punkt 
widzenia tych uczestnikow spolecznej wspolpracy, ktorzy w wyniku nierow
nego podzialu pozostalych wartoki spolecznych znajdq sitt w sytuacji 
najmniej korzystnej. I wlasnie punkt widzenia tych osob ma rozstrzygae 
o tym, czy proponowane nierownosci Sq rzeczywiscie "korzystne dla kaz
dego". W rezultacie Rawls nadaje nastttPujqCq postae dwom zasadom 
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sprawiedliwosci (jest to tzw. drugie sforrnulowanie, po kt6rym nast\!puje 
znacznie bardziej skomplikowane sformulowanie trzecie, ostateczne): 

Pierwsza: "Kazda osoba rna miee r6wne prawo do jak najszerszej 
podstawowej wolnosci mozliwej do pogodzenia z podobnq wolnosciq dla 
innych" (s. 87). 

Druga : " Urzqdzenie spolecznych i ekonomicznych nier6wnosci winno bye 
takie, by (a) bylo z najwi\!kszq korzysciq dla najmniej uprzywilejowanych 
i zeby (b) nier6wnosci te byly zwiqzane z pozycjami i urz\!dami otwartymi dla 
wszystkich w warunkach autentycznej r6wnosci mozliwosci" (s. 119). 

Prymat wolnoSci wyraza si\! w ten spos6b, ze powyzsze zasady s<! 
ulozone w " porzqdku leksykograficznym" . To znaczy w takim kontekScie: 
by mogla znaleze zastosowanie zasada druga, musi bye spelniona zasada 
pierwsza , a jeszcze inaczej: nie mozna ograniczen podstawowych wolnoSci 
kompensowae korzysciami ekonomicznymi czy socjalnymi. 

Dzielo Rawlsa zajmuje we wsp6lczesnej filozofii politycznej pozycj\! 
wyj<!tkowq: stanowi punkt odniesienia dla duzej cz\!sci prowadzonych 
obecnie badan i dyskusji. Wsp6lczesna filozofia polityczna rozwija si\! 
w duzej mierze "wok61 Rawlsa" (Individu el justice socia/e. Autour de Rawls 
- to tytul jednej z licznych poswi\!conych mu publikacji ksiqzkowych). 
Mamy wi\!c do czynienia z dzielem klasycznym . Na t\! wyjqtkowq pozycj\! 
Teorii sprawied/iwosci zlozylo siy kilka przyczyn. Mi\!dzy innymi bogactwo 
merytorycznych wqtk6w. Te dotqd wspomniane, wypelniajq zaledwie pierw
SZq czyse dziela, zatytulowan<! Teoria. W cz\!sci drugiej : Instytucje i w cz\!sci 
trzeciej: Cele Rawls przedstawia szereg kwestii , kt6re rozwini\!te przez 
innych daly poczqtek calyrn nurtom refleksji teoretycznych . Nalezy do nich 
na przyklad zagadnienie sprawiedliwosci mi\!dzypokoleniowej czy zagad
nienie zasadnoSci obywatelskiego nieposluszenstwa. Inny pow6d: Rawls, 
nawiqzujqc do Kanta, Rousseau i Hobbesa , dal poczqtek wielu nowym 
studiom historycznym dotyczqcym tradycji umowy spolecznej. 

Szczeg61nie wazny byl moze aspekt metodologiczny pracy Rawlsa. 
Zastosowanie do wyprowadzania zasad sprawiedliwosci z warunk6w sytua
cji pierwotnej poj\!e i teorii matema tycznej ekonomii, teorii gier, teorii 
wyboru spolecznego, teorii decyzji itd . nie tylko sprawilo, ze zmienil siy 
radykalnie spos6b uprawiania "fiiozofii moralnej", ale tez przyciqgn\!lo 
uwag\! specjalist6w z innych dziedzin. Na temat " teorii " Rawlsa zabierali 
glos ekonomisci, prawnicy, politolodzy. 

Trzeba wreszcie przyznae, ze Rawls mial szcz\!Scie do komentator6w 
i polemist6w. Przedmowa do pierwszego wydania Teorii sprawied/iwosci 
datowana jest: Cambridge, Massachusetts, sierpien 1971 . Pierwszy ksiqzkowy 
komentarz, The Liberal Theory of Justice - A Critical Examination of the 
Principal Doctrines in "A Theory of Justice " by John Rawls, napisal Brian 
Barry latem 1972. W roku 1974 Robert Nozick opublikowal Anarchy, State , 
and Utopia, inne klasyczne dzielo wsp6lczesnej filozofii politycznej, b\!dqce 
w duzej mierze polemikq z teoriq Rawlsa. Wkr6tce literatura na temat Rawlsa 
zaczyla narastae lawinowo. Po dziesi\!ciu latach bibliografia Rawls and His 
Critics sporzqdzona przez J. H. Wellbanka wypelnila kilkusetstronicowy tom. 
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Dzis podobne zestawienie musialoby liczyc kilka grubych tomow. Warto 
odnotowac, ie zainteresowanie Rawlsem wyst'!pilo nawet w krajach fran
kofOilskich. W roku 1987 ukazalo si~ francuskie tlumaczenie Teorii sprawied
fiH'osci. Do grona komentatorow i krytykow Rawlsa dol,!czyl Paul Ricoeur. 

Pomimo tak znacznego zainteresowania jego dzielem sam Rawls, poza 
kr~gami Scisle uniwersyteckimi, pozostawal do niedawna postaci,! prawie 
zupelnie nie znan'! . Dopiero kilka miesi~cy temu Thomas W. Pogge w mo
nografii John Rawls (Beck, Miinchen 1994) udost~pnil szerszej publicznosci 
nieco szczegolow biograficznych. Odnotujmy niektore. John (Jack) Bordley 
Rawls urodzil si~ 211utego 1921 roku w Baltimore, w stanie Maryland,jako 
drugi z pi~ciu synow Anny Abell (de domo Stump) i Williama Lee Rawlsow. 
Ojciec byl adwokatem, a takie wykladowq w Baltimore Law School. 
Rodzice Rawlsa aktywnie zajmowali si~ sprawami politycznymi. Ojciec byl 
przyjacielem i wspolpracownikiem gubernatora stanu Maryland. Matka 
przez pewien czas przewodniczyla miejscowej League of Women Voters, 
stowarzyszeniu znanemu dzis mi~dzy innymi z tego, ie organizuje telewizyj
ne debaty kandydatow ubiegaj,!cych si~ 0 amerykansk,! prezydentur~. 

Rawls przypisuje wplywowi matki swe zainteresowanie zagadnieniem row
nouprawnienia kobiet. 

Jednym z najwainiejszych i najtrudniejszych doswiadczen Rawlsa w okre
sie dziecinstwa byla utrata dwoch mlodszych braci; obaj zmarli na choroby, 
ktorymi zarazili si~ od niego. Poczucie winy bylo przypuszczalnie podloiem 
zahamowan, ktore w rezultacie wywolaly j,!kanie si~, wad~ bardzo utrud
niaj,!c,! poiniejsz,! karier~ Rawlsa. Po ukonczeniu szkoly podstawowej Rawls 
ucz~szczal przez dwa lata do publicznej Roland Park Junior High School 
w Baltimore. Edukacj~ na poziomie szkoly sredniej dokonczyl - id'!c sladem 
swego starszego brata Billa - w Kent School w Connecticut. Byla to m~ska 
szkola z internatem, 0 surowej religijnej atmosferze. 

Studia wyisze rozpocz'!l w roku 1939 w uniwersytecie Princeton. Zanim 
zdecydowal si~ na specjalizacj~ w zakresie filozofii, probowal swych sil 
w chemii, matematyce i historii sztuki. Ostatecznie jednak wybral filozofi~, 
ktor'! studiowal pod kierunkiem W.T. Stace'a, Davida Bowersa i Normana 
Malcolma. Najsilniej oddzialywal nan Malcolm, i'ldaj'lcy od studentow 
rzetelnego przemyslenia gloszonych pogJ'ldow ("think about what you are 
doing!"). Po uzyskaniu 0 kilka miesi~cy wczesniej nii przewidywal program 
studiow stopnia Bachelor of Arts, Rawls zglosil si~ w lutym 1943 roku do 
wojska. Sluiyl w rejonie Pacyfiku, na Nowej Gwinei, na Filipinach i przez 
kilka miesi~cy w armii okupacyjnej w Japonii. Przebieg sluiby ocenia jako 
bardzo zwyczajny ("singularly undistinguished") zwlaszcza w porownaniu 
z dokonaniami starszego brata , ktory jako pilot ci~ikich bombowcow 
walczyl w Europie (Iatal tei nad Polsk'!) . Po wojnie Rawls powrocil do 
studiow filozoficznych w Princeton. W latach 1948-1949 pod kierunkiem 
Stace'a przygotowal rozpraw~ doktorsk,! . Streszczenie najwaimejszych re
zultatow zawiera pierwsza publikacja Rawlsa Outline of a Decision Proce
dure for Ethics. W czerwcu 1949 Rawls oienil si~ z Margaret Warfield Fox. 
Panstwo Rawlsowie maj,! czworo dzieci. 
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W latach 1950-1952 Rawls wyklada jako instructor w Uniwersytecie 
Princeton, studiuje rownoczdnie pod kierunkiem Williama J. Baumola 
dziela z zakresu ekonomii (m. in. Hicksa, Walrasa, Johna von Neumanna 
i Oscara Morgensterna). Waznym doswiadczeniem byl dIan rok 195M3 
sp~dzony w Oxfordzie, zwlaszcza seminarium, ktore prowadzili wspolnie 
Isaiah Berlin i Stuart Hampshire. Po powrocie do Stanow Rawls pracuje 
najpierw w Cornell Uniwersity, nast~pnie w MIT, by ostatecznie od roku 
1962 podjqe obowiqzki profesora Uniwersytetu Harvarda, ktore pelnil do 
emerytury, do roku 1991. 

Lata szesedziesiqte to okres bardzo intensywnej pracy nad Teoriq spra
wiedliwosci. Jest to zarazem okres wojny wietnamskiej. Rawls uwazal jq za 
niemoralnq; krytykowal niesprawiedliwy charakter rekrutacji zolnierzy do 
Wietnamu; uwazat, ze jezeli juz jacys Amerykanie mUSZq tam walczye, to 
pobor powinien bye rezultatem losowania. Ostatnia faza pracy nad Teoriq 
sprawiedliwosci przypadla na rok 1969170, ktory Rawls sp~dzil w Stanford 
University. 

Po 0publikowaniu dziela Rawls skupil si~ na pracy dydaktycznej. Ma 
wielu wybitnych uczniow. Jego wychowankowie wykladajq niemal na kaz
dym wazniejszym uniwersytecie amerykanskim. Zarowno w pracy dydak
tycznej, jak i w swoich publikacjach Rawls rozwija i uScisla niektore wqtki 
swej koncepcji sprawiedliwosci. Mozna wn;cz powiedzie6, ze nalezy do 
najczynniejszych krytykow i komentatorow tej koncepcji. Jednym z ostat
nich rezultatow tej pracy jest jego nowa ksiqzka Political Liberalism (Colum
bia University Press, New York 1993). Innym - krqZqcy wsrod zainteresowa
nych filozofow manuskrypt zatytulowany wymownie: Justice as Fairness 
- Revisited, Revised, Recast. 

Warto tez zwrocie uwag~ na jeden z wczesniejszych wynikow tych 
autokrytycznych prac Rawlsa - na poprawki wprowadzone do tekstu Teorii 
sprawiedliwosci w trakcie przygotowywania jej niemieckiego tlumaczenia. 
Sprawa jest 0 tyle wazna, ze wszystkie poiniejsze trumaczenia opieraty si~ 
na wersji niemieckiej (czy raczej na wersji przygotowanej do tlumaczenia na 
niemiecki). Z przedmowy do wydania polskiego dowiadujemy si~ natomiast, 
ze Rawls zaakceptowat jako podstaw~ tlumaczenia na polski pierwotny 
oryginal angielski, uznajqc bye moze, ze publikacja Political Liberalism (i 
nieodlegla chyba publikacja Justice as Fairness) odbiera przynajmniej cz~se 
merytorycznego znaczenia poprawkom wprowadzonym do wydania niemiec
kiego. 

A nie by to tych poprawek malo (informacje 0 nich zawdzi~czam auto
rowi przekladu na niemiecki - dr. Hermannowi Vetterowi). Mozna je 
podzielie na dwa rodzaje. Poprawki wi~ksze, nazywane przez Rawlsa 
wstawkami (inserts), wyst~pujq w paragrafach, II, 13, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 32, 39, 40, 44, i 82. Jest ich dwadziescia pi~e i znajdujq okolo 30 
stron maszynopisu. Poprawki mniejsze wprowadzal natomiast Rawls bez
posrednio na kserokopiach stron ksiqzki. Wyst~pujq one na okolo stu 
trzydziestu stronach. Waga tych poprawek jest zroznicowana. 

Bye moze dobrze si~ stalo, ze przeklad polski odpowiada pierwotnej 
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postaci oryginalu. To przeciei ten pierwotny tekst jest jui tekstem klasycz
nym. Do niego tei odnosi si~ znakomita wi~kszosc krytyk, polemik i komen
tarzy pisanych po angielsku . Przeklad rna poza tym szereg niew&tpliwych jui 
zalet. Mysl autora wraz z jej niuansami jest trafnie oddana. Decyzje ter
minologiczne nie budz& zastrzeien, choc moie zamiast "zasada dyferencji" 
moina bylo dac "zasada r6inicy", a zamiast "zasada skutecznoSci" naleialo 
uiyc przyj~tego w odpowiedniej literaturze tenninu "zasada efektywnoSci" . 
lakosc aktualnych wytwor6w wielu wydawnictw sprawia, ie czytelnika ude
rza rzecz niegdys oczywista: staranne opracowanie redakcyjne. 

Czeslaw Porfbski 

CZESLA W PORE;BSKI, ur. 1945, dr hab., wykladowca filozofii w Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. Wydal m. in. Umowa spoleczna w swietle teorii 
decyzji (1986), Na przyklad Szwajcarzy (1994) . 

Bl\DZ BEZSTRONNY 

I CZYN, CO CHCESZ 


Poniewai 0publikowane wlasnie po polsku opus magnum Rawlsa ukazu
je si~ prawie cwierc wieku po wydaniu oryginalu (1971 rok), moiemy jui 
spojrzec na to dzielo z dystansu, bogatsi 0 krytyczne oceny, kt6re ta ksi&ika 
sprowokowala . Moim zamiarem jest wi~c dodanie do interesuj,!-cej prezen
tacji Czeslawa Por~bskiego kilku uwag na temat recepcji Teorii Sprawied
liwo~'ci (TS). Nie chodzi mi jednak 0 folgowanie pasji przyczynkarskiej. 
Wprost przeciwnie: uwaiam, ie dopiero polemika wok61 TS odslonila 
zasadnicze problemy stoj&ce przed kai:dym, kto chcialby adekwatnie teore
tyzowac na tern at sprawiedliwosci spolecznej . Z tej perspektywy TS jawi si~ 
jako katalizator niezwykle interesuj,!-cego procesu, kt6ry jednak przeni6s1 si~ 
wkr6tce w nieco inne regiony i przebiega teraz samoczynnie, bez udzialu 
Rawlsa . Chodzi mi 0 fenomen okreslany w literaturze terminem "Iibe
ral-communitarian debate", czyli dyskusja (albo wojna na noie, 0 czym 
poniiej) pomi~dzy liberalami a "wsp6Inotowcami". 

Nie chc~ przez to powiedziec, ie TS jest sarna w sobie malo waina. Jest 
to olbrzymie dokonanie, co potwierdzaj'!- najbardziej zagorzali krytycy. Tyle 
ie g16wny sens tego przedsi~wzi~cia widz'!- nie w wiarygodnym opisaniu 
sprawiedliwosci , a w stworzeniu fascynuj,!-cej teorii (profesor Por~bski 
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przypomnial w innej pracy okreslenia, ktore doskonale oddaje ten po
wszechny podziw w stosunku do TS: "katedra prozy" filozoficznej). Trzeba 
bowiem pami'rtac, ze TS ukazala si'r w zlych czasach dla filozofii politycznej, 
wypieranej z jednej strony przez empiryczne (a wi'rc scientific!) nauki 
polityczne, a z drugiej wp'rdzonej w sleP'l uliczk'r przez analizuj,!cych 
terminy (bo tylko to jest sensowne!) filozofow analitycznych. W rezultacie 
filozofia polityczna ledwie dyszala (powtarzam tu wypowiedi: jednego 
z brytyjskich adeptow tej dyscypliny) i dopiero TS stala si'r tym ozywczym 
powiewem, ktory przywrocil sily i wiar'r w moc teorii kolegom po fachu 
Rawlsa . 0 tym, jak wielka byla to eksplozja entuzjazmu, swiadczy fakt, iz 
bibliografia prac na temat TS idzie w tysi,!ce pozycji (a ja id'r 0 zaklad. ze 
wsrod 0publikowanych w ostatnich 20 latach angloj'rzycznych prac z teorii 
politycznej w 7 na 10 przypadkow Rawls b'rdzie w indeksie). Wszystko to 
jak najbardziej zasluzenie, 0 czym przekona si'r kazdy zagl,!daj,!c do TS, 
gdzie napotka klarowny wywod, d'!znosc do precyzji, ale i do ogarni'rcia 
calosci , a wreszcie blyskotliwe pomysly ("sytuacja pierwotna", "zaslona 
niewiedzy", "rownowaga retleksyjna"). Zatem wydanie TS po polsku. jak 
widac chocby z powyzszego, to naprawd'r wielkie wydarzenie. 

Krytyczna recepcja Rawlsa przebiegala dwutorowo. Zdecydowan,! prze
wag'r mialy teksty "uscislaj,!ce i rozwijaj,!ce" ("koherencjonisci", przyjmuj,!c 
glowne zalozenia TS wskazywali, ze nie wszystkie konkluzje Rawlsa dadz,! 
si'r obronic albo ze inne konkluzje S,! wlasciwsze, alba tez kontynuowali 
pewne jedynie zasygnalizowane w'!tki). Tu mieszcz'! si'r wymienieni przez 
profesora Por'rbskiego Brian Barry, Thomas Pogge (z inn,! ksi,!zk,! pt. 
Realizing Rawls), a nawet - jestem gotow twierdzic - Robert Nozick 
(wprawdzie w owym czasie polityczny libertarianin - a nie socjaldemokrata 
jak Rawls i pozostali oraz sam Nozick dzisiaj - ale na poziomie metaetyki 
bardzo bliski Rawlsowi). Jesli wi'rc profesor Por'rbski pisze, iz Rawls 
"nalezy do najczynniejszych krytykow i komentatorow (swojej) koncepcji", 
to umieszcza go w tym wlasnie nurcie. Rawls bowiem nie rna w zwyczaju 
polemizowac z krytykami obcymi mu ideowo, tzn. takimi, ktorzy kwes
tionujil sensownosc calego przedsi'rwzi'rcia. 

Tych sil dwa rodzaje (nazwijmy ich "fundamentalistami"): w pierwszym 
okresie (lata 70.) objawili si'r oponenci pol i t y c z n i z prawa, czyli straus
sisci (obroncy wyeliminowanego przez Rawlsa Arystotelesowskiego rozu
mienia polityki, tzn. jako dzialalnosci 0 najwyzszym znaczeniu moralnym; 
tu mozna wymienic miazdz,!c,! recenzjy TS piora zmarlego kilka lat temu 
Allana Blooma) oraz z lewa (szermierze krytycznego indywidualizmu wy
st'rpujilcy przeciw Rawlsowskiej ideologizacji "panstwa opiekunczego"; tu 
rna my radykala Roberta Paula Wolffa). Ten nurt nie dostarcza jednak 
przekonuj,!cej alternatywy dla Rawlsa, traktuje TS raczej jako egzemplifika
cj'r szerszych zjawisk , ale podnosi wiele zasadnych zarzutow j bywa retorycz
nie morderczy (tekst Blooma konczy si'r nast'rpuj,!co: "Do czego to wszyst
ko prowadzi? Do sztucznego szcz'rscia dla sztucznych ludzi . Wspolnota 
Rawlsa jest pustyni,! - bez napi~ , bez winy (pomijaj,!c tych , ktorzy mysl'! 
inaczej), bez t'rsknoty, bez wielkich poswi'rcen i wielkiego ryzyka - sluz,!c 
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tylko zaspokajaniu przejsciowych zachcianek ... J~zyk maksymalnej wolno
sci. r6znorodnosci i realizacji moiliwosci to czcza gadanina, kt6rej jedynym 
celem jest dostarczanie latwego samozadowolenia.") 

Ale dopiero lata 80. przyniosly ksi,!ik~ b~d,!c,! najbardziej gruntown'l 
rozpraw'l z fi 10 z 0 fi 'I Rawlsa (a nie tylko konsekwencjami politycznymi 
i moralnymi, kt6re - zdaniem krytyk6w - z tej filozofii wyplywaj'l). Mam 
na mysli zwi~zl'l pra~ Michaela Sandela: Liberalism and the Limits of 
Justice (" Liberalizm i granice sprawiedliwoki" ). Sandel okazal si~ napraw
d~ rewelacyjnym krytykiem, bo najpierw przekonuj,!-co pokazal, na czym 
polega filozoficzna donioslose zamierzenia Rawlsa, a potem - dlaczego 
zamierzenie to musialo si~ skonczye fiaskiem (poniiej przedstawiam tylko 
jeden w'ltek jego imponuj,!cej rozprawy). 

M6wi'lc w najwi~kszym skr6cie, Rawls dostrzegl, ie filozofia moralna 
liberalizmu znajduje si~ w pewnym impasie: wsp6ltworz,!- j'l dwa nurty, 
utylitaryzm i kantyzm, z kt6rych kaidy jest na sw6j spos6b nieadekwatny. 
Utylitaryzm opiera si~ na pewnej konstrukcji natury ludzkiej (homo oecono
micus), do kt6rej pasuje etyka "maksymalizacji" (punkt wyjscia : ludzie chc'l 
r6inych rzeczy; wniosek etyczny: dobre jest to, co daje m 0 iii w i e n a j
wi~kszej grupie ludzi moiliwie najwi~cej chcianych rzeczy). Klopot 
z maksymalizacj'l jest taki, i.e decyduj'l tu reguly dodawania, a zatem etyka 
utylitaryzmu nakazuje poswi~cae " chcenia" mniejszosci (czyli nie traktuje 
powainie odr~bnosci ludzi, wydaje oceny z perspektywy numerycznej calo
sci). Z kolei czlowiek moralny Kanta to wolny od jakichkolwiek hetero
nomicznych wplyw6w, tzn. "numenalny" (czyli kieruj'lcy si~ jedynie dobr,!
wol'!, a nie np . wlasnym czy cudzym interesem), prawodawca. Etyka takiego 
czlowieka zasadza si~ na technice "uniwersalizacji": wszystkie jej edykty 
maj'l bye powszechne, maj,! obowi'lzywae wszystkich jednakowo (impera
tyw kategoryczny). Tym samym unikamy klopotu utylitaryzmu (kt6ry 
poswi~ca jedne " chcenia" na oltarzu liczniejszych " chcen ") , ale wpadamy 
winne tarapaty. Jesli nic poza dobr'l wol'l nie rna znaczenia etycznego 
(nasze "zwyczajne" interesy, aspiracje, obowi'lzki S,!- heteronomiczne), to 
cala etyka sprowadza si~, moina s'ldzie, tylko do tego formalnego nakazu 
uniwersalizacji, a zatem nie posiada iadnej treki (co jest dose istotn'l wad'l, 
jesli chcielibysmy zaprowadzae "kantyzm" w iyciu spolecznym). 

Na scen~ wchodzi Rawls i stawia przed sob'l zadanie pol,! c zen i a obu 
nurt6w liberalizmu w taki spos6b, aby usun'le powyisze klopoty (czyli 
kolektywizm utylitaryzmu i jalowose kantyzmu). Przedsi~wzi~cie to jest 
dose skomplikowane (profesor Por~bski zasygnalizowal je, m6wi'lc 0 "sytu
acji pierwotnej" i " zaslonie niewiedzy"), wi~c z braku miejsca przedstawi~ je 
tu karykaturalnie stylem norwidowskiego wiersza: wei homo oeconomicusa, 
kai mu cierpiee na peln'l amnezj~ (gwarancja powszechnosci jego dekret6w) 
i niech teraz maksymalizuje "swoje" interesy . Procedura ta rna ulepszye 
utylitaryzm, gdyi egoista nie moie si~ jui kierowae wlasnymi par t y
k u I a r n y m i interesami, a tylko tymi interesami, kt6re dzieli ze wszystkimi 
innymi uczestnikami "sytuacji pierwotnej" ; rna tei ukonkretnie kantyzm, 
gdyi dzi~ki niej imperatyw kategoryczny staje si~ bardziej namacalny: kieruj 
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si~ takimi zasadami, jakie przyj'llby racjonalny maksymalizator w sytuacji 
pierwotnej. 

Sandel pokazuje, ie n i e d a sit< "pogodziC" utylitaryzmu z kantyzmem 
(co zreszt'l bylo tei zewnt<trznie widoczne w nurcie "koherencyjnym" , gdzie 
od samego pocz'ltku trwaly dyskusje, czy Rawls jest kantyst'l , czy raczej 
- wbrew wlasnym deklaracjom - utylitaryst'l) i tym samym zniese wad 
obydwu . Bo, po pierwsze, sytuacja pierwotna nie uszlachetnia utylitaryzmu, 
gdyi nie gwarantuje zachowania odr~bnosci ludzi (po podniesieniu zaslony 
niewiedzy wszyscy stajemy si~ tacy sami, czyli przestajemy bye sob'l - jak 
w logice: elementy, ktore S'l wymienne w dowolnych relacjach, S'l identycz
ne; inaczej mowi'lc, za zaslon'l nie rna "stron" umowy. a tylko jeden 
deliberuj'lcy podmiot). A po drugie. mimo zaslony homo oeconomicus 
pozostaje racjonalnym maksymalizatorem, czyli osobnikiem jak najbardziej 
heteronomicznym (pomysl Rawlsa polegal tylko na takim manipulowaniu 
otoczeniem, by owa heteronomicznose przestala bye "stronnicza"), a zatem 
- z perspektywy Kanta - nieetycznym . 

Co oznacza ten rezultat? To, ie zasady sprawiedliwosci Rawlsa nie maj'l 
sankcji etycznej (Kantowskiej; i nie mog'l jej miee, skoro ta sankcja dotyczy 
podmiotu transcendentalnego). Tu trzeba zaznaczye, ie sytuacja jest bar
dziej skomplikowana, bowiem Rawls wprowadza jeszcze drugi mechanizm 
legitymizacji etycznej, jakim jest "rownowaga refleksyjna" . czyli konfronta
cja prowizorycznych ustalen z sytuacji pierwotnej z naszymi "intuicjami 
etycznymi". M owi'lc w skrocie, chodzi tu 0 skonfrontowanie hipotezy 
(rezultatow eksperymentu myslowego, jakim jest opis sytuacji pierwotnej) 
z rzeczywistosci'l (ktor'l w kontekscie etycznym jest wyartykulowana zawar
tose naszych sumien). Hipoteza rna sit< tak dlugo ucierae z jasnymi intuic
jami, czyli "rozwainymi s'ldami etycznymi", ai dojdzie do rownowagi 
mit<dzy nimi. Mechanizm ten jest uiyty przy interpretacji (uscisleniu) drugiej 
zasady sprawiedliwosci . Sposrod czterech roinych intuicji etycznych Rawls 
wybiera t~, ktora najbardziej ogranicza "arbitralnosc z moralnego punktu 
widzenia" (bo taka intuicja harmonizuje najbardziej z kantowskim rodowo
dem sytuacji pierwotnej). Intuicja ta glosi. ie zarowno talenty, jak i osi'lg
nit<cia S'l (w ostatecznej instancji) rezultatem "naturalnej loterii" ("Nawet 
gotowose do podejmowania wysilku, co w potocznym odczuciu jest godne 
uznania, zaleiy od zbiegu spolecznych i rodzinnych okolicznosci", s. \05). 
A zatem (to "zatem" nie jest bezdyskusyjne, vide glowna teza krytyki 
Nozicka) nasze talenty i osi'lgnit<cia S'l wlasnosci'l spoleczn'l, nie moiemy 
roscie sobie do nich iadnych praw. 

Nie wchodz'lc gl~biej w metodologiczne zawilosci (a kwestia wzajemnej 
relacji obu metod legitymizacji s'ldow moralnych jest bardzo istotna, gdyi 
pierwsza wydaje si~ miee konsekwencje uniwersalistyczne, a druga par
tykularystyczne), widzimy od razu, ie intuicja wybrana przez Rawlsa nie 
respektuje podmiotowosci czlowieka (opieraj'lcej si~ na idei odpowiedzial
nosci za wlasne uczynki). Trudno wit<C uznae j'l (mowi'lc ogl~dnie) za 
wiarygodn'l sankcj~ dla przyj~tej interpretacji drugiej zasady sprawiedliwo
sci. Ale latwo zauwaiye, ie wydzwit<k tej intuicji jest taki sam jak utylitaryz
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mu: spoleczenstwo jest jedn/l wielk/l jednostk/l (w obu przypadkach in
dywidualistyczne zalozenia prowadz/l do kolektywistycznych wnioskow). 

Powyzsza - ledwie naszkicowana - krytyka etycznych pods taw TS 
pokazuje, ze zaproponowana przez Rawlsa teoria sprawiedliwosci nie posia
da narzucaj/lcej si~ sankcji moralnej, do czego aspiruje, i jest w samym 
zalozeniu niekoherentna. Opiszmy raz jeszcze, na czym polegala donioslosc 
zamierzenia Rawlsa. Autor TS chcial oprzec liberalizm na bezspornych, 
uniwersalistycznych zalozeniach. Przeciwstawiaj/lc si~ kolektywizmowi uty
Iitaryzmu (gdyz ten w imi~ "dobra ogolu" nakazuje poswi~cac jednostki), 
domaga si~ respektowania osob jako :hodel prawa moralnego (Kantowska 
idea wolnosci), co jest mozliwe tylko pod warunkiem, ze nie ~ziemy 
nikomu narzucac cudzych koncepcji dobra . A to jest mozliwe tylko wtedy, 
jesli wszystkie koncepcje dobra zostan/l jednakowo podporz/ldkowane idei 
slusznosci (prymat sprawiedliwosci nad innymi wartosciami - albo bardziej 
ogolnie: prymat slusznego nad dobrym - to centralna teza i punkt wyjscia 
TS; por. pierwsze zdanie wywodu Rawlsa : "Jak prawda w systemach 
wiedzy, tak sprawiedliwosc jest pierwsz/l cnot/l spolecznych instytucji .. . 
prawa i spoleczne instytucje, niewazne jak sprawne i dobrze zorganizowane, 
musZij zostac zreformowane b/ldz zniesione, jesli S/l niesprawiedliwe", s.13). 
Zeby slusznose miala pry mat nad dobrem, musi miee niezalezne uzasad
nienie od partykularnych koncepcji dobra. Ale jak je znalezc, skoro uzasad
nienie moraIne - zeby bylo moraine - musi si~ odwolywae do jakichs 
wartosci? Odpowiedz Kanta: tym uzasadnieniem jest obowi/lzek moralny 
bycia wolnym, co dotyczy podmiotu transcendentalnego i wyraza si~ w f 0 r
m a I n ej zasadzie uniwersalizacji. Wszelka proba mat e ria In ego uzasad
nienia tego prymatu (a wi~c nie apriorycznego, tylko odwolujl!cego si~ do 
empirycznych zalozeil) jest absurdalna (neguje sens calego projektu, "ska
za" go przypadkowosci/l). Jakie uzasadnienie proponuje Rawls? Jest nim 
maksymalizacja oczekiwan podmiotu w sytuacji pierwotnej (w oparciu 
o "w/lsk/l teori~ dobra"). To uzasadnienie rna "ukonkretnie" Kanta, jedno
czesnie nie dopuszczaj/lc do empirycznej stronniczosci (bo dzi~ki zaslonie 
niewiedzy podmiot niczego 0 sobie nie wie). Dla Kanta takie "ukonkret
nienie" byloby horrendalne: czlowiek dziala moralnie tylko wtedy, gdy 
wznosi si~ ponad empiryczne wplywy i uwarunkowania i dziala zgodnie 
z zasadami czystego rozumu praktycznego (rna si~ kierowae obowi/lzkiem 
moralnym, a nie cierpiee na amnezj~); sprawiedliwose, ktora ma mak
symalizowac Uednakowo) dowolne oczekiwania, jest w sposob oczywisty 
niemoralna . Ale zaslona niewiedzy - zbyt cienka jako "kantowski liltr 
moralny" - jest zarazem zbyt gruba , gdyz pomija istotne z moralnego 
punktu widzenia informacje 0 podmiocie (" strony" kontraktu zlewaj/l si~ 
w jedno wielkie "ja" spoleczne jak w utylitaryzmie). A wi\!c zasady sprawie
dliwoSci, ktore w ten sposob otrzymamy, b\!dl! tez niemoralne w sensie 
zwyczajnym. 

Pozostawmy w tym miejscu kwesti~ etycznych podstaw teorii Rawlsa (i 
rozstanmy si~ z Sandelem), by przejsc wreszcie do kwestii sprawiedliwosci. 
Ma to bye sprawiedliwose 0 par t a na bezstronnosci . Zwi/lzek tej cechy ze 
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sprawiedliwosei,! jest bezsporny; wystarezy, ze powtorz~ tu slowa profesora 
Por~bskiego: "S~dzia sprawiedliwy po zwazeniu sily argumentow kazdej ze 
stron wywodzi rozstrzygni~eie sprawy z regul prawa znajduj,!eego zastoso
wanie w danym przypadku" (a nie w opareiu 0 przymioty stron). Ale 
kwestia jest inna: ezy bezstronnose stanowi sam rd zen sprawiedliwosei, jak 
pisze dalej profesor Por~bski? Jesli rozumiemy "rdzen" jako sankej~, sposob 
uzasadnienia, opareie (tzn. ze to bezstronnose k 0 n sty t u uj e sprawied
liwose, jak u Rawlsa), to odpowiedz weale nie jest oezywista. Wroemy do 
eytowanyeh slow: s~dzia sprawiedliwy to taki, ktory bezstronnie stosuje 
reg u I y p raw a, a nie po prostu jest bezstronny (tzn. na przyklad rzuea 
monet'!, by zdecydowac 0 winie oskarzonego). A wi~e rdzeniem sprawied
liwosei jest przestrzeganie regul prawa, albo inaezej: respektowanie praw 
kazdego (taka jest rzymska definieja Ulpiana: lustilia esl conSlans el 
perpetua vo/unlas ius suum cuique tribuendi). Zasadnieze pytanie brzmi wi~c: 
eo stanowi 0 sprawiedliwosei regul prawa? Tu doehodzimy do sporu 
pomi~dzy liberalami a wspolnotoweami. 

Liberal Rawls ehce w TS wywodzie reguly prawa (w dziedzinie dys
trybueji dobr) z przedstawionej powyzej idei bezstronnosei (zaslona niewie
dzy). Idea ta pomija wszystkie informaeje 0 ezlowieku (poza jedn'!: ze ehee 
maksymalizowae - a konkretnie maksyminimalizowae, bo Rawls promuje 
ostroznyeh - eokolwiek, eo moglby on eheie6 jako ktos konkretny). A wi~e: 
ezy jest matk'! ezy pann,!, Polakiem, kosmopolit,! ezy zgola kosmit,!, 
inwestorem ezy robotnikiem, leniem ezy tytanem praey, egoist,! ezy altruis
t'!, to wszystko n i e rna z n a e zen i a dla sprawiedliwego rozdzialu dobr. 
Wszysey jestesmy moralnie wolni i rowni, wi~e nalezy si~ nam po rowno 
(taki rezultat daje stosowanie uniwersalizaeji), ehyba ze nasza aktywnose 
przyezynia si~ do poprawy losu wszystkieh lub najubozszyeh (to rezultat 
maksymalizaeji lub maksyminimalizaeji), bo wtedy sprawiedliwie nalezy 
nam si~ wi~cej. 

Wspolnotowey zwraeaj,! uwag~, ze z samego moralnego statusu jedno
stki ludzkiej jako takiej (ezyJi bezstronnoSci na poziomie nieskonkretyzowa
nego "ja") nie da si~ wywiese nie sensownego na temat sprawiedliwosei 
(poza fundamentami egzysteneji ezyli prawem do nienaruszalnosei osobistej 
i srodkow niezb~dnyeh do przetrwania), bo wi~kszose moralnie istotnyeh 
ezynnikow dla ustanowienia "regul prawa" (ktore jestdmy gotowi uznae za 
sprawiedliwe) zostaje w ten sposob pomini~ta. Wskazmy najbanalniejszy: 
obywatelstwo. Rawls mowi przeeiez 0 podziale dobr w jakiejs wspolnoeie 
(panstwie), a ezy jakakolwiek wspolnota moze bye w tej kwestii bezstronna 
mi~dzy swoimi ezlonkami a obeymi? Celem wspolnoty jest dbanie 0 swoieh 
(ezy to b~dzie panstwo, gmina ezy rodzina); rozroznienie "swoj" - "obey" 
rna podstawowe znaezenie moraine (n awe t j e s I i jest rezultatem natural
nej loterii; np. dzieei i rodziee tez tworz'! wspolnot~ w wyniku przypadku). 
Co mozna s,!dzie 0 teorii, ktora w tej kwestii milezy (w sytuaeji pierwotnej 
nie rna wszak obywateli)? Mozna s,!dzie, ze jest slepa na fakty. Ale mozna 
tez w duehu heglowskim oglosie "tym gorzej dla faktow" i stwierdzie, ze TS 
zawiera recept~ na sprawiedliwose dla panstwa ogolnoswiatowego (albo 
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wszechswiatowego , skoro w sytuacji pierwotnej mowi si~ 0 wolnych i row
nych is tot a c h) , jak to czyni wspominany juz Thomas Pogge. 

Ten logiczny wniosek z legitymizacji poprzez sytuack pierwotn'! poka
zuje jak na dloni glown,! bodaj wad~ uniwersalistycznego dekretowania 
(a wi~c przechodzenia od etyki do polityki , czy szerzej - do praktyki 
spolecznej): jest ni,! abstrakcyjne moralizatorstwo. Wystarczy wskazae cele, 
a kwestia srodkow jest drugorz~dna . Rozroznienie na srodki i cele jest 
jednak bardziej teoretyczn,! konstrukcj,! pozytywizmu (fakty kontra warto
Sci) niz opisem rzeczywistoSci, gdzie wybor celu musi zalezee od posiada
nych srodkow, gdzie nie rna odpowiedzialnego (a wil;C moralnego) 
myslenia 0 celach bez wiedzy 0 srodkach, gdzie cele bez srodkow po prostu 
nie maj,! racji bytu (bo probujemy osi,!gn,!e to, co wydaje nam si~ m 0 z
Ii we do osi,!gnil;cia - inaczej skazujemy siebie na porazk~) . Dekretuj,!c dla 
innych , obci,!Zamy konsekwencjami ich konto. A zatem kwestie "uwarun
kowan trwalej ludzkiej wspolnoty", czyli: koordynacja, efektywnose i stabiJ
nose (s. 16) to kwestie n a row n i fundamentalne z naszymi intuicjami 
moralnymi. A Rawls spycha je na drugi plan: " choe sprawiedliwose, jako 
najwazniejsza zaleta instytucji, rna niejako pierwszenstwo (Rawls rozmywa 
kwesti~: rna absolutne pierwszenstwo, jak napisal w cytowanym juz pierw
szym zdaniu, przyp. A. P.), to przeciez sposrod koncepcji sprawiedliwosci 
pod innymi wzgl~dami nieodroznialnych lepsza jest ta, ktorej szersze kon
sekwencje S'l bardziej poz'ldane" (s. 17). Nie, nie chodzi tylko 0 wybieranie 
wsrod inaczej nieodroznialnych teorii (nawiasem mowi'lc, czy w tym zdaniu 
nie zaklada si~ , ze mog'! bye konsekwencje bez przyczyny?). Sarno s t w o
r zen i e sensownej teorii wymaga rozliczenia sil; z rzeczywistosci,! (nie 
mozemy zaczynac od celow; musimy wiedziec, 0 jakiej sferze bytu roz
prawiamy). Moralizator nie zwaza jednak na ograniczenia rzeczywistosci: 
w tym lezy jego wielka sila generowania zmian, ale i wielki potencjal 
destrukcyjny. 

Jak wyglqda rozliczanie si~ z rzeczywistoSci,! u wspolnotowcow? Najbar
dziej ambitn,! prob~ podj,!1 Michael Walzer, ktory w swoich Sferach 
sprawiedliwosci pokazal, ze jest wiele rod z aj 0 w rozdzielanych spolecznie 
dobr (i ci~iarow - ta strona jest u Rawlsa prawie niewidoczna) - obywatel
stwo, bezpieczenstwo osobiste i socjalne, pieni'ldze, urzl;dy, wyksztalcenie, 
sluzba wojskowa, czas wolny, wladza polityczna, by wymienic bardziej 
oczywiste - i kazd<t tych sfer rz'!dz'! wlasciwe jej zasady dystrybucji. 
Sprawiedliwosc rna polegac na przestrzeganiu tych zasad i nie dopuszczaniu, 
by prawa jednej dziedziny (np . pieni'ldza) zostaly rozci,!gni~te na inne (np. 
dost~p do urz~dow czy obowi,!zek sluzby wojskowej), a zatem abstrakcyjne 
rozprawianie 0 " rozdzielaniu korzysci", 0 "dobrach pierwotnych" i 0 " pod
stawowej strukturze spolecznej" - jak u Rawlsa - to nie tylko slepota na 
rzeczywistosc m 0 r a In'! , ale i krok w stron~ homogenizacji zycia (zauwaz
my, ze zaden z tych terminow nie zostal przez Rawlsa ukonkretniony; 
z drugiej strony, do "podstawowej struktury spolecznej" rna nalezec zarow
no administracja panstwa, jak i rodzina). Z kolei Charles Taylor pokazuje 
w licznych publikacjach, ie jl;zyk m 0 r a I n y to j~zyk jakiejs wsp61noty (a 
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nie wszystkich racjonalnych istot, bo tu - jak pokazal Kant - moiliwe Slj 

tylko wnioski aprioryczne, czyli formalne). leieli szukamy regul sprawied
liwoSci, to tylko w w granicach akceptowanego przez dan~ wsp6lnot~ 
horyzontu moralnego. A zatem koncepcja Rawlsa nie opisuje uniwersalnego 
stanowiska, tylko pewien e I erne n t tradycji Zachodu. Zasada dyferencji, 
czyli wspieranie najmniej uprzywilejowanych (niezaleinie od ich kwalifikacji 
moralnych), to idea chrzeScijanska i tylko d z i ~ k i chrzescijanstwu rna ona 
dla nas sil~ przekonywania. Z tej perspektywy TS opiera si~ na dwoch 
kardynalnych bl~dach: po pierwsze, Rawls nie pokazal calej zloionosci 
naszego horyzontu moralnego, wyizolowal z niego jed e n ideal Uestesmy 
moralnie wolni i rowni, albo - w sformulowaniu zrodlowym - jestdmy 
dziecmi Boiymi) i wyci~gn~1 uproszczone wnioski; po drugie, Rawls stosuje 
retoryk~ bezstronnoSci, neutralnoSci, ktora nadaje jego tezom pozory obiek
tywizmu, bezspornoSci, a tym samym maskuje m 0 r a I n e z rod I a gloszo
nych zasad (a bez swiadomosci zrodel nasz swiat moralny karleje). Po
szukiwanie zasad sprawiedliwoSci to dla Taylora dochodzenie do roinych 
moralnych frode!, ktore konstytuuj~ naszlj podmiotowosc i wysilek ich 
uzgodnienia, zrownowaienia (a wi~c typ post~powania napi~tnowany przez 
Rawlsa jako intuicjonizm i odrzucony, choc stosowany w drugiej technice 
legitymizacji, jakq jest rownowaga refleksji). 

Co na to liberalowie? Tu czas wspomniec 0 wojnie na noie. Najbardziej 
rozpowszechniony typ reakcji ze strony liberalow to swi~te oburzenie 
wyplywaj~ce z przekonania, ie jakiekolwiek odwolywanie si~ do prymatu 
wartoSci zbiorowych nad wartoSciami abstrakcyjnej jednostki to nama wi a
nie do abdykacji rozumu i do despotyzmu, jesli nie do ludobojstwa. Oto 
koncowka recenzji z ksiqiki Sandela piora wymienianego jui Briana Bar
ry'ego: "na koncu tej drogi (chodzi 0 oparcie sprawiedliwoSci na wi~zach 
wspolnotowych - przyp. A. P.) znajduje si~ Torquemada, Stalin, Hitler 
i Begin". Z kolei Stephen Holmes w dziele Ana/omia an/y liberalizmu (1993) 
wskazuje, ie przodkami wspolnotowcow s~ de Maistre, Schmitt i Maurras, 
oraz zauwaia: "Oto w stuleciu Hitlera i Stalina uczeni profesorowie nadal 
pi~tnuj~ Iiberalizm jako Wielkiego Wroga." (Zauwaimy na marginesie, ie 
ten ton bardziej wspolgra z retorykq straussistow nii z calkiem spokojnymi 
analizami wspolnotowcow). 

Sam Rawls, jak wspominalem, nie polemizuje otwarcie z "fundamen
talistami" . Wydaje si~ jednak , ie przyj~1 jeden punkt ich krytyki (co moina 
zauwaiyc w przedmowie do wydania polskiego). Przyznal mianowicie, ie 
opisuje pewien ideal moralny osoby ludzkiej jako obywatela (s. XlV). 
Znaczy to, ie porzucit ide~ neutralnosci teorii w relacji do celow iycia 
(innymi slowy, wyznaje otwarcie, ie jego teoria sprawiedliwoSci promuje 
pewn~ koncepcj~ dobra, 0 c en i a i 0 g ran i c z a preferencje "istoty rac
jonalnej", a wi~c nie rna uniwersalnej sankcji). lnni liberalowie wchodz'l 
w merytoryczny spor ze wspolnotowcami giosz'lc, ie z idealu liberalnego 
moina wysnuc wystarczaj~cy opis wspolnoty moralnej. 

Na koniec musz~ si~ przyznac do gn~bi'lcego mnie niedosytu po lekturze 
TS. Mowi si~ tu 0 wadze sprawiedliwoSci (ie rna prymat jak prawda), 0 roli 
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sprawiedliwosci (ze jest probierzem slusznosci innych wartosci i umozliwia 
porozumienie spoleczne), ale nie mowi si~: quid est? (80 takie pytanie - jak 
sljdz~ - zaklada wspolnotowlj natur~ czlowieka.) A bez wiedzy na temat jej 
miejsca w panteonie cnot niezbyt wiadomo, 0 co w tym wszystkim chodzi. 
Tym bardziej, ze - poza momentami, kiedy przeSladuje nas poczucie 
doznanej krzywdy i kiedy wchodzimy w konflikt - wcale nie jesteSmy 
op~tani idelj czynienia sprawiedliwosci. Inne wartosci wydajlj si~ nam co 
najmniej rownie albo nawet bardziej fundamentalne. Zakonczmy dla za
chowania trzeiwosci przestroglj, ktorlj niech b~dzie postac i los Madame 
Gaillard z Pachnidla Petera Siiskinda, wlascicielki przytulku dla dzieci 
w XVIIJ-wiecznej Francji (i tematu gryzljcej ironii autora): "Z drugiej 
strony... a byc moze wlasnie w zwiljzku z calkowitym brakiem uczuc ... 
Madame Gaillard posiadala bezlitosne poczucie porzljdku i sprawiedliwosci . 
Nie faworyzowala ani niedyskryminowala zadnego z dzieci powierzonych 
jej opiece. Podawala trzy posilki dziennie i ani okruszka wi~cej. Zmieniala 
pieluchy maluchom, ale tylko do drugich urodzin . JesJi potem kt6rys zrobil 
ku~ w majtki, dostawal klapsa dla zasady i jeden posilek mniej . Dokladnie 
polow~ otrzymywanych sum wydawala na swoich podopiecznych, druglj 
polow~ zatrzymywala dla siebie. Nie pr6bowa/a zwi~kszyc swoich zyskow, 
gdy ceny spadaly; w ci~ikich czasach nie podniosla oplat chocby 0 jednego 
sola, nawet kiedy byla to sprawa zycia i smierci. Inaczej caly ten interes nie 
mia/by dla niej zadnej wartoSci." Niestety los splatal jej figla i zaosZcz~dzo
ne w ten sumienny spos6b fundusze nie wystarczyly jej na zrealizowanie celu 
zycia, czyli na smierc we w/asnym domu. Zmarla w przytulku. ,,80gu dzi~ki 
Madame nie podejrzewala, jaki los jlj czeka, kiedy wracala do domu tego 
dnia Roku Panskiego 1746.. . W przeciwnym wypadku moglaby stracic 
wiar~ w sprawiedliwosc, a wraz z niC! jedyny sens, jaki potrafila znaleic 
w swoim zyciu." 

AndJ'Zej Pawelec 

ANDRZEJ PAWELEC, ur. 1964, doklOrant filozofii na UJ. Pisze rozprawlt pt. 
Liberalne teorie sprawiedlil1'osci: Hayek . Nozick , Raw/s. 
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HERBERT 

CZYLIPROBLEM 


Stanislaw Baranczak, UCIEKINIER Z UTOPII. 
o POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA 

Wroc1aw 1994 

Pierwszy rozdzial Uciekiniera z Ulopii poswi~cony jest nieporozumie
niom. WlaSciwie mozna by napisac osobn,! ksi,!zk~ 0 recepcji tworczoSci 
Zbigniewa Herberta: tyle w tej historii zakr~tow , sprzecznych opinii i emo
cji . Taka ksi,!zka bylaby rownoczesnie zapisem przemian retleksji nad 
literatur'! w ci,!gu minionych paru dziesi'!tek lat, stanowilaby zwlaszcza 
swiadectwo uwiklania tejze refleksji w polityk~. Uciekinier ... opisuje niepo
rozumienia dotycz'!ce odczytywania poezji Herberta do pocz'ltku lat osiem
dziesi'!tych. A przeciez p6iniej wcale nie bylo lepiej. Polska stanu wojennego 
potrzebowala autorytetow, wi~c obwolala Herberta "Ksi~ciem poetow" 
- gdybyz wiedziala , jak'! mu czyni krzywd~! Autora Raportu z oblrzonego 
Miasla zamieniono w pos,!g, a 0 niezrozumieniu jego wierszy swiadczy 
chocby fakt, iz Przeslanie pan a CogiLO (w moim odczuciu jeden z najokrut
niej a-religijnych utworow napisanych po polsku) z lubosci'l recytowano 
w koSciolach. Gdy zmienila si~ w Polsce aura polityczna, niektorzy (zwlasz
cza mlodzi) krytycy wlasnie Herberta obrali sobie za eel szyderstw, ktore 
(0 ironio!) w istocie mialy uderzac w "bogoojczyzniany" i poczciwo-mora
listyczny frazes. Te glosy jednak nalezaly do rzadkoSci. Nie tyle niech~c, ile 
pol,!czona z pewnym zaklopotaniem oboj~tnosc zapanowala wsrod czytel
nikow Elegii na odejScie i Rovigo. Wystarczy przejrzec recenzje z obu 
tom ow: brak emocji , czy raczej wyraznie widoczne powSci,!ganie uczuc 
zawodu, moze zm~czenia po ich lekturze. I moze przyzwyczailibysmy si~ do 
chlodnej oboj~tnosci wobec marmuru , gdyby pos,!g sam nie przemowil. 
Tym razem nie jako " Ksi,!z~ poetow", lecz jako felietonista , z zaskakuj,!cy
mi, bulwersuj,!cymi , nie do korica zrozumialymi enuncjacjami czy opiniami. 
Jedni ochoczo przyklasn~1i felietoniScie , drudzy podj~1i wyzwanie i ruszyli 
do kontrataku , jeszcze inni wstydliwie spuScili oczy, jakby mimowolnie stali 
si~ swiadkami jakiegos nieprzyzwoitego zdarzenia . Felietony felietonami , ale 
i spory 0 poezj~ Herberta przy okazji nabraly wigoru. Niestety - lektury 
znow zostaly poddane politycznej wykladni . 

W tym momencie ukaza lo si~ pierwsze krajowe i oficjalne wydanie 
ksi,!zki Stanislawa Barariczaka Uciekinier z Utopii. Ksi'!zka powstala 
w 1983 roku , wielu czytelnikom byla juz znana z edycji emigracyjnej czy 
z podziemnego przedruku. Jej wznowienie wydawalo si~ sporym ryzykiem, 
ale rownoczeSnie bylo ono nadzwyczaj potrzebne. Ryzyko polegalo na tym , 
ze ksi,!zka po kilkunastu latach mogla ujawnic swoje nadmierne uwiklanie 
w czas powstawania, na jej ksztalt w zbyt duzym stopniu mogly wplyn'!c 
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emocje lat osiemdziesilltych: konfrontacja z czytelnikiem mlldrzejszym 0 de
kad~ (t~ wlasnie dekad~!) mogla bye dla ksi'l-iki niebezpieczna. I chodziloby 
tu nie tylko 0 zmiany polityczne, nie tylko 0 inn'l- atmosfer~ wokol osoby 
Herberta, ale tei 0 fakt, ie poeta w tym czasie 0publikowal dwa kolejne 
tomy swych wierszy, a zatem w sposob naturalny spojrzenie na calosc 
dorobku powinno ulec weryfikacji (zreszt4 z dylematow zwi'l-zanych z t'l
kwesti'l- autor Uciekiniera ... zwierza si~ ezytelnikowi we wst~pie do obecnego 
wydania). Z drugiej jednak strony trzeba pami~tac, ii odczuwano brak tej 
ksi'l-iki: nie wszyscy mieli moiliwosc dotareia do jej wczesniejszych edycji, 
poza tym doroslo jui kolejne pokolenie ezytelnikow Herberta. Najwainiej
sze studium 0 tworczosci poety wiodlo dot'l-d utajony iywot legendy. 

Ksi'l-ika Baranczaka zrodzila si~ z emoeji . Widoezna jest w niej szczera 
faseynacja poezj'l- Herberta. Rownoczesnie autor z pasj'l- polemiczn'l- wy
st~puje przeciw wszystkim niefortunnym interpretatorom: zarowno wro
gom, jak... przyjaciolom Pana Cogito. Swoje dzielo pisze po to, by odslonic 
- jak sam to metaforycznie okresla - walor malowidla przykrytego kilkoma 
warstwami werniksu . Przyst~puje wi~c do pracy ze zrodzonym z faseynacji 
zapalem, rownoezesnie jednak, niczym doswiadczony konserwator, po
wSci,!ga pasj~ i spokojnie, precyzyjnie, ze znajomosci'l- przydatnosci wszel
kieh dost~pnyeh mu teehnik zabiera si~ za zmywanie werniksu, wytrwale 
zmierza ku temu, co w malowidle najistotniejsze. 

o ile pasja polemiczna wyznacza ton pierwszego rozdzialu ksi'liki, 0 tyle 
w dalszych partiach ulega ona wyciszeniu, autor przedstawia wlasn'l, 
wyraziscie umotywowan'l interpretacj~ poezji Herberta. Kolejne etapy 
szczegolowych analiz wyznaczaj'l tytuly rozdzialow: Anlynomie, Demaska
cje, fronie, fmponderabilia. 

Polemika Baranczaka z interpretatorami Herberta kierowana jest w roi
ne strony, ale dominuje w niej konsekwentny ton: tej poezji nie moina 
redukowac do jednego wymiaru, nie wolno jej upraszezac. Pierwsz'l- general
n4 ceeh'l- , jak4 dostrzega Baranczak, jest antynomieznosc tej poezji. Swiat 
Herberta zawieszony jest mi~dzy kilkoma przeciwienstwami, przy czym 
waine jest, ii iadne z nich nie posiada sankcji nadrz~dnej, one wzajemnie 
si~ podwaiaj'l, wskazuj4 na swOj4 niejednoznacznose. Z jednej strony 
widzimy swiat Zachodu, tradycji srodziemnomorskiej , swiat historii , mitu, 
swiat abstrakcji , doskonaloSci, idealu (ucielesnianych przez tak lieznyeh 
w tej poezji antycznyeh bogow czy chrzescijanskich aniolow). Z drugiej 
strony jest Polska (ezy szerzej - Europa Wschodnia), rzeezywistosc em
piryczna , dotykalna , "prawdziwa" ; z tej strony S4 tei ludzie. Co wynika 
z takiej opozyeji? Czy ktorejkolwiek ze stron moiemy jednoznacznie przy
pisae znak plus? Baranczak dowodzi, ie nie: tak zarysowana opozycja 
podszyta jest ambiwalencj'l. Doskonalosc jest dla Herberta "obiektem 
wsknoty , ale trwoiy swoj'l chlodn'l nieludzkosci'l; jako element utraconego 
dziedzietwa kaie si~ poi'ldae, zarazem jednak wzmaga w nas pewnosc, ie 
d z i s i a j jest nieosi'lgalna" (s. 72-73). Mit, historia, harmonia - jakkolwiek 
przynaleine do sfery dziedzictwa, jakkolwiek to one stanowi'l punkt od
niesienia i w nieh zawarty jest sens tego swiata, jakiego chce bronic Herbert 
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- podlegajll rozmaitym, niekiedy okrutnym demaskacjom (wlasnie Herber
towskim demaskacjom w caloSci poswilt!cony jest trzeci rozdzial ksillZki). 
Z kolei jednak druga strona opozycji wcale nie jest stawiana wyzej . 
Wspolczesnosc goruje nad tradycj,! tym, ze jest " rzeczywistsza " , bardziej 
konkretna, poznawalna . Jest sferll prawdy. Jednak prawdy trudnej do 
zaakceptowania. Wspolczesnosc dla Herberta to (wedle okreslenia Baran
czaka) biegun wydziedziczenia. Przeciez i Polska nie jest " ogrodem", lecz 
"skarbcem wszystkich nieszczlt!sc". Ale jednak innego realnego swiata nie 
rna. Empiria wydaje silt! generainll instancjll prawdy. Chociaz, w swojej 
przewrotnoSci, Herbert i w tym punkcie stawia znak zapytania, empirilt! tez 
poddaje probie wlltpienia : " swiat, poznawany drogll sensualnego doswiad
czenia, wydaje silt! z pozoru namacainy i pewny, w istocie nie dopuszcza 
jednak ludzkiej swiadomosci do swego wnlt!trza: kamyk da silt! WZillC w dlon, 
ale nie da silt! 0 s w 0 i COO (s . 82, na marginesie wierszy Kamyk i Studium 
przedmiotu). 

Ambiwalencja i niejednoznac~osc tej poezji podkreslane Sll przez gry, 
jakie ona toczy: gry demaksacji"f ironii . Herbert nieustannie daje czytel
nikowi do zrozumienia, ze najbardziej fascynuj,!ce jest odkrywanie podszewki 
opisywanych wydarzen. Nic nie jest takie, jak z pozoru by silt! wydawalo (Iub 
jak opisuje to mit , tradycja , literatura). Wszystko rna swojll drugll stronlt! 
i wlasnie ujawnieniu owej podszewki SluZll rozliczne demaskacje. Natomiast 
ironia sluzy grze znacznie bardziej wyrafinowanej. Skoro w swiecie dominu
je niejednoznacznosc, skoro za kazdym zdarzeniem kryje silt! jakis inny, 
nieoczywisty sens, demaskacja wprost moze nie wystarczyc, wielosc sensow 
najdramatyczniej ujawnia silt! w grze ironii. Ironia jest bardzo interesujllcym 
sposobem formulowania wypowiedzi, otwiera wiele mozliwoSci dramatur
gicznych, ale rownoczesnie jest metodll niebezpieczn'l - wlasnie z uwagi na 
niejednoznacznosc, bywa pulapk'l nazbyt skutecznll, w prostej (naiwnej?) 
lekturze moze silt! obrocic nie tylko przeciw dzielu, moze silt! obrocic przeciw 
autorowi . Herbert ironi,! mierzy tam, gdzie dostrzega niebezpieczenstwo dla 
wyznawanych przez siebie wartosci . Ale za pomoq ironii podkrdla tez 
dramatyzm wydarzen, mozliwosc rownoczesnego spojrzenia na nie z roz
nych perspektyw: w jednej wypowiedzi toczy silt! spor dwoch czy kilku 
stanowisk w przedstawianej w utworze kwestii. Istota ironii polega na tym, 
ze czytelnik musi wykonac skomplikowanll pra~ interpretacyjnll, aby 
dotrzec do najgllt!bszych (najistotniejszych) sensow, nie gubi'!c po drodze 
tych slldow, w ktore ironia jest wymierzona. 

Wszystkie ana1izowane przez Baranczaka gry poezji Herberta sluz'l 
ukazaniu niejednoznacznosci swiata (wspolczesnego swiata?). R6wnoczdnie 
wszystkie one zmierzajll do tego, by ujawnic sedno Herbertowskiego swia
topogilldu - wiernosc imponderabiliom. Baranczak pisze: "istotll tej poezji 
jest gllt!boki i zasadniczy paradoks: trzezwe rozpoznanie sytuacji wSpOlczes
nego czlowieka stoi w e1ementarnej sprzecznosci z dramatycznym gestem 
niezgody na tit! sytuacjlt!" (s . 194). Opisujllc swiat, Herbert pokazuje jego 
wieloznacznosc, stan jego wydziedziczenia, rozbicie rZlldz'!cych nim zasad . 
Jeszcze gdy ocenia, zostaje mu na twarzy grymas ironisty. Ale gdy rna 
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wypowiedziec deklaracj~ wlasnej postawy w tym swiecie, zmienia sposob 
mowienia i najzupelniej jednoznacznie glosi "suchy poemat moralistyl 
tak-tak, nie-nie". W latach osiemdziesi~tych wlasnie to oblicze Herber
ta-moralisty przemawialo najsilniej i zostalo zapami~tane. Natomiast zapo
mniano 0 Herbercie ironiScie, demaskatorze, przewrotnym swiadku wspol
czesnego swiata. 

Uciekinier z UlOpii stanowil polemik~ z wszelkimi uproszczonymi od
czytaniami Herberta . lakkolwiek ujawniaj'l si~ w tej ksi'lzce emocje lat 
osiemdziesi'ltych, to przeciez przyj~ta przez autora zasada przenikliwej 
i gl~bokiej lektury , wolnej od doraznych odczytan, a nawet w samym 
zaloieniu im przeciwna sprawia, ze ksi'lzka po dziesi~cioleciu nadal (znow?) 
moie stanowie przedmiot sporow, ktorych celem powinno bye przemys
lenie, pow a i n e przemyslenie poezji Herberta. Zaklopotanie felietonami 
autora Trenu Fortynbrasa nie moze spowodowae, ie wzruszymy ramionami 
i calC! jego tworczose skwitujemy szyderstwem. Tak jak krzywd'l dla niego 
(jak dla kazdego poety) bylo bezmyslne uwielbienie, tak nie bylaby wlasciw'l 
metoda strusia udaj'lcego, ie Herbert totylko taki klopotliwy przypadek 
w poezji polskiej. Niewlltpliwie jego wiersze Sll mlldrzejsze niz felietony (co 
nie powinno dziwie, jui gatunek narzuca swoistll poetyk~) , trudno jednak 
spogl'ldae na wiersze przez pryzmat felietonow, jesli jui, to raczej naleialo
by czynie odwrotnie. 

ezy istotnie (jak chq polemisci) Herbert byl poet'lczasu minionego, 
poet'l, ktory nie zrozumial wspolczesnosci, niejednoznacznosci porz'ldku 
demokratycznego, ktory nie potrafi si~ odnaleze na jarmarku, jaki stanowi 
kultura schylku XX wieku? Ksi'lzka Stanislawa Baranczaka pokazuje Her
berta jako krytyka cywilizacji naszego stulecia, cywilizacji wydziedziczenia. 
lednak latwo byloby wpase w pulapk~ banalu, poprzestaj'lc na uznaniu 
autora Pana COgifO za konserwatyst~ . Przeciei jego niew'ltpliwy konser
watyzm w tak duiym stopniu podszyty jest swiadomoSci'l ambiwalencji 
w ocenie zdarzen swiata epok minionych, ie trudno mowie 0 zapatrzeniu 
w przeszlose . Moina raczej w tej poezji dostrzec generaln'l nieufnose wobec 
zachowan ludzkich (co sk'ldin'ld jest znamienne dla wielu myslicieli konser
watywnych), stljd bierze si~ sklonnose do demaskacji, do ironii, do po
strzegania swiata w jego antynomiach, niech~e wobec wszelkich utopii (nawet 
utopii Iiberalnej), przywi'lzanie do wartosci - choe przeciei pami~tamy, jak 
bardzo s'l one kruche i bezbronne w poezji Herberta . W tym sensie Herbert 
ani nie byl poet'l czasu minionego, ani nie jest poetll przebrzmialym w nowej 
epoce. Wcale nie byl ai tak "sluszny" ani tym bardziej "poczciwy" dziesi~ 
lat temu, wcale nie jest godzien wzruszenia ramion teraz. lstotny sens jego 
wierszy nie podlega tak prostym i jednoznacznym przeciwstawieniom. A klo
pot, jaki sprawia interpretatorom, polega na tym, ie poszukuj'l scislych regul, 
w jakich moina by jego tworczose opisae. Tymczasem takich regul nie mao 

W utworach Herberta powtarza si~ motyw pozoru: cos wydaje si~ bye 
czyms, a tym nie jest (st'ld demaskacje!). W felietonach ta metoda staje si~ 
wr~cz obsesj'l. Ale czytelnikom Pana CogilO warto by przypomniee, ie w ten 
sam sposob powinni patrzee na tworczose, a tym bardziej na legend~ autora 
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tego tomu. Z po z 0 r u marmurowy pos,!g, chlodny klasyk, surowy moralis
ta, czysta pneuma, w is t 0 c i e poeta pelen sprzecznoSci, niekonsekwencji , 
m,!drosci, ale i fobii, urazow, bezradnosci wobec zagadek swiata. 

Moina Herberta traktowae jako m~drca i mistrza, ale w gruncie rzeczy 
byloby to sprzeczne z istot'! jego poezji . Moina Herberta odrzucie jako 
tworc~ nieciekawego, ale nie byloby to najszcz~sliwsze . Przyjmijmy, ie 
Herbert to jest pro b 1 e m. 

KrzysztoJ Biedrzycki 

KRZYSZTOF BIEDRZYCKI, UT. 1960, dr, pracownik Instytutu Filologii 
Polskiej UJ . Wydal Swiat poezji Stanislawa BarOliczaka, redaktor tomu rozmow 
ze Stanislawem Baranczakiem Zaulai: nieufnosci. Osiem rozmow 0 sensie poezji. 
Czlonek redakeji "NaGlosu". Publikowal m. in. "Tygodniku Powszeehnym", 
"Znaku", " Zeszytaeh Literaekieh", "Arce". 

"TO NIE BYL SWIAT" 


Jan Blonski, BIEDNI POLACY PATRZ~ NA GETTO 
Krakow 1994 

J. "Niewielka ksi,!zeczka" Jana Blonskiego jest ksi'!zk,! wazn,!. Zbiera 
w niej autor swoje szkice poswi~cone sprawom iydowskim, wsrod nieh 
tytulowy, ktory po wydrukowaniu go w "Tygodniku Powszechnym" w 1987 
roku wywolal wielk,! dyskusj~ i przyczynil si~ zarowno do okreslenia 
stanowisk polemistow, jak i domyslenia tlumionych wczesniej na r6ine 
sposoby kwestii . Przygotowywal duchowo wielki przewr6t w sposobie 
mowienia 0 historii i wsp6lczesnosci polsko-iydowskiej, przekladalny wkrot
ce takie na j~zyk deklaracji poJitycznyeh. 

To, ze w wainych wypowiedziach Blonskiego na temat relaeji Polacy 
- Zydzi przedmiotem analiz jest literatura polska, a nie sfera faktow 
historycznych czy na przyklad faktow soejologicznych, rna swoje gl~bokie 
uzasadnienie. Teksty literackie nie stanowi,! w iadnym z esejow Blonskiego 
jedynie pretekstu do rozwaian, ale pozostaj,! w centrum zainteresowania. 
Swiadomy ich autonomicznego znaczenia autor przypomina we wprowadze
niu ksi(!iki 0 Arystotelesowskim rozroinieniu mi~dzy histori,! zajmuj,!q si~ 
tym, co bylo, a litera tur(! skupion,! na tym , co moglo i jak powinno bye. 
Przy tak wykreslonych zaloieniach krytyk staje si~ wi~c autorem metaroz
waian 0 powinnoSciach etycznych. Powtarzaj'!c gest pisarza ezy poety 
dr'!z'!cego "zle sumienie literatury" , sam staje si~ takie moralist'! . 
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Podstawowe pytanie, kt6re stawia Blonski wszystkim interpretowanym 
przez siebie tekstom, dotyczy postaw wobec Zyd6w w kolejno rozszerzaj~
cych sire krregach: Polak6w, chrzescijan, ludzi wreszcie. 

Perspektywa, w jakiej ukazuje "autoportret iydowski", takie obejmuje 
trzy moiliwe sposoby uog61nienia wainego pytania postawionego przez 
Sartre'a w Rozwoi oniach 0 kwes/ii iydowskiej: co to znaczy bye Zydem? 
Uznae sire za Zyda wobec samego siebie, wobec innych, nie-Zyd6w (Pola
k6w, chrzescijan), wreszcie zobaczye istotre czlowieczenstwa poprzez szcze
g61ne doswiadczenie historyczne, kt6re dane bylo tylko temu narodowi. 
W ukazanym przez Blonskiego iydowskim "portrecie wlasnym " na roz
winirecie zasluguje temat wewnretrznego rozszczepienia ocalenc6w, poswiad
czonego we wszystkich najwazniejszych swiadectwach Holokaustu. Cen~ za 
uratowanie wlasnego iycia bylo zawsze poczucie winy wobec umarlych. 
Wyplywala z niego koniecznose swiadczenia (najbardziej wyrazista w prazie 
Henryka Grynberga), swiadomose nie splaconego dlugu wobec najbliiszych , 
czasem takze bardziej skomplikowane psychologiczne konsekwencje osamot
nienia w cierpieniu. Ostatnio Alina Margolis-Edelman w swojej Ali z elemen
!arlO daje wlasnie przejmuj~cy w swej szczerosci zapis takiej sytuacji psychicz
nej. To, ze nikt z pozostalych przy zyciu nie czuje si\! bez winy, jest istotne 
w kontekscie tytulowego szkicu Blonskiego osnutego wok61 slynnego wiersza 
Czeslawa Milosza Biedny chrzescijanin po/rzy na gello. Niemal wszyscy 
z pisz~cych 0 wlasnym ocaleniu Zyd6w s~ wobec siebie samych na tyle 
okrutni i szczerzy, i:e staraj~ si\! na r6Zne sposoby powiedziee, tak jak Milosz: 

Boj\! si\! , tak si\! boj~ strainika- kreta. 

Jego powieka obrzmiala jak u patriarchy, 

Kt6ry siadywal duzo w blasku swiec 

Czytaj~c wielk~ ksi\!g\! gatunku. 


CZ\!sto nawet wyraiaj~ oni zazdrose wobec tych, kt6rzy wybrali smiere 
razem z najblizszymi zamiast iycia niepelnego, bo skazuj~cego na istnienie 
z amputowan~ najwainiejsz~ cZ\!Sci~ osobowosci, z okaleczon~ tozsamosci~ 
i nie zagojonll pami~ci~. 

Dzis, kiedy atmosfera wok61 spraw polsko-zydowskich znacznie si\! 
rozjasnia, kiedy stereotypy i wynikaj~ce z nich emocje zast\!powane s,! 
rzetelnymi badaniami i dyskusj~ , kiedy na miejsce uprzedzen wchodzi ch\!e 
zgody i przyjacielskiego zrozumienia , mozna zobaczye, ze etyczny sens 
szkic6w Blonskiego ani troch\! si\! nie zestarzal. 

W pi\!edziesi~t lat po wojnie staje si\! jasne, ie temat Zaglady to jedno 
z najwainiejszych zagadnien filozoficznych XX wieku, wyzwanie dla kul
tury, kwestia, kt6rej nie da si\! pomin~e przy formulowaniu jakichkolwiek 
stwierdzen na temat czlowieka. To takie wyzwanie i zadanie dla chrzes
cijanina, jeieli chce bye. naprawd\! swiadkiem Chrystusa w XX wieku. 

Zagadnieniom tym poswi\!cony jest u Blonskiego esej Polak-ka/olik 
i ka/olik-Polak. Punkt wyjscia slanowi tu analiza ulotki zatytulowanej 
Pro/est, a napisanej przez Zofi\! Kossak w chwili rozpocz\!cia akcji zaglady 
getta warszawskiego. Szlachetne intencje tej wypowiedzi uwydatniaj~ fakt, 
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ze jest ona adresowana do niech{!tnej, a przynajmniej oboj(!tnej wobec 
Zyd6w cz{!sci spoleczenstwa . Podobnie kryterium czasu historycznego musi 
bye zastosowane do rozumienia przez pisark{! jej katolicyzmu. To, co dzis 
moze si{! wydawae anachroniczne, wtedy bylo wyrazem postaw otwartych 
i nowoczesnych. przy tej okazji mozna wyraziscie zobaczye, jak wiele 
w powojennym mysleniu chrzescijan (bo nie tylko katolik6w) 0 sobie 
i 0 swiecie znaczy przemyslana w swietle wiary sprawa zaglady Zyd6w. 

Bye moze takze filozofia dialogu i spokrewnione z ni'l poszukiwania 
w teologii bylyby ubozsze, gdyby brakowalo w nich i przykladu doswiad
czenia spotkania z Drugim, Innym jako spotkania czlowieka Nowego 
Testamentu z czlowiekiem Starego Przymierza. 

Osobne, ale przeciez mocno powi'lzane z gl6wnym w'ltkiem rozwazan 
miejsce zajmuje w ksi'lzce Blonskiego esej 0 tw6rczosci Bruno Schulza. 
Magiczny swiat pisarza, jedyny, niepodobny do innych swiat6w wyobrai.ni 
ukazany przez Blonskiego poprzez zwi'lzki z Ksi{!g'l i wielowiekow'l tradycj'l 
jej odczytan odslania swoje powi'lZania z kultur'l zydowsk'l. 

Swi{!ta ksi{!ga pojawia si{! jako figura literatury poholokaustowej takze 
u Adolfa Rudnickiego. W Wielkim Stefanie Koneckim pisze oplakuj'lc 
Zaglad{! ,,0 duszy rozspiewanej, jak Piesn nad piesniami, zbolalej jak 
Ksi{!ga Hioba". St4d wywodzi si{! wiara w sakraln'l moc slowa charakterys
tyczna nie tylko dla tego pisarza, ale takze dla wszystkich utrwalaj'!cych 
pami~ cierpienia, st,!d poczucie misji kaplanskiej "tuz powojennego" Rud
nickiego, w p6i.nej tw6rczosci wzbogacone 0 zrozumienie aspektu blazen
stwa jako odwrotnej strony patosu i wznioslosci. Takze cytowana przez 
Blonskiego (s. 98) wypowiedi. Juliana Stryjkowskiego na temat swi{!tosci 
slowa wskazuje na podobienstwo myslenia w kategoriach biblijnych u tego, 
odleglego przeciez od ortodoksji, pisarza . 

Prehistori{! literackich swiadect~ polsko-zydowskiej koe~zystencji na 
ziemiach polskich stanowi,! szkice 0 Zydach autorstwa Prusa i Zeromskiego, 
skr6towy wgl'ld w rozlegl'l problematyk{! wizerunku Zyd6w w Iiteraturze 
przelomu XIX i XX wieku. Blonski pokazuje ewolucj{! Prusa od filosemityz
mu do postawy pelnej obaw i rezerwy (jak wiadomo pokoleniowo nie
slychanie znamienn'l, jesli wyhlczye stale peln,! zyczliwosci postaw{! Elizy 
Orzeszkowej, jest to droga calego pokolenia pozytywist6w). Przypadek 
Zeromskiego z jego deklaratywn'l sympati'l i nieuswiadomion,! niech{!ci'l nie 
tlumaczy si{! dobrze bez calego kontekstu jego tw6rczoki, kt6rej specyfik'! 
jest emocjonalizm, sklonnose do jaskrawych obraz6w, zaprawiony gorycz,! 
i masochizmein patriotyzm i okrucienstwo kierowane w stron{! obiekt6w 
najsilniejszych uczue. N{!dza i cierpienie (wystarczy por6wnae stronice 
poswi{!cone chlopom) wywoluj,! w jego bohaterach bezsilny gniew i prag
nienie zniszczenia, co odnotowuje narracja z punktu widzenia postaci 
Iiterackich . 

Ciekawe byloby przdledzenie portretu i autoportretu zydowskiego 
(choeby w powidciach Wilhelma Feldmana) takze u pisarzy drugorz{!dnych , 
u kt6rych stereotypy zachowaly si{! najlepiej. Interesuj,!q, now'! pmpozycj{! 
spojrzenia na t{! problematyk{! ukazal ostatnio Wladyslaw Panas w szkicu 
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zatytulowanym Sacer: swi(!ty-przekl(!ty. Obraz judaizmu w literaturze pol
skiej drugiej polowy XIX wieku. 1 

Zywotnose tematyki iydowskiej w literaturze polskiej, por6wnywana 
bye moie tylko z iywym ir6dlem mitu Kres6w. Autoportret iydowski 
pisany jest dalej - potwierdza to przypadek Piotra Matywieekiego, kt6rego 
Blonski nazywa, i to weak nie metaforyeznie, pogroboweem getta. Maty
wieeki pisze w Kamieniu granicznym: "Poez~to mnie w Geteie Warszawskim, 
gdy ono jeszeze istnialo, ale jui przeeiei skazane. Rodzice ueiekli gdy 
egzekwowano wyrok zaglady, matka urodzila mnie poza gettem. Przez 
pierwszy rok mojego iyeia matka i niemowl~ iyJi po stronie »aryjskiej«, pod 
falszywym nazwiskiem, jako rzekomo rodowiei Polaey. Ojciee zgin~1 w Po
wstaniu Warszawskim 1944 roku" (s. 112). 

Takie Polaey, by m6e sportretowae samyeh siebie, potrzebuj~ zwiereiad
la iydowskoSci. Pradziadek z powiesei Anny Boleckiej Bialy kamien nie 
bylby sob,! bez swej Podolanki, ale i bez swoieh iydowskich s,!siad6w. 

W kolejnyeh rocznikaeh pisarzy do ostatnieh, Anny Boleckiej i Piotra 
Szewea wyezuwa sill! jui zupelnie inn,! postaw~ wobec Zyd6w: brak uprze
dzen, zaloien wstll!pnyeh i stereotyp6w (wyj,!wszy oezywiscie mocniejsze od 
Historii archetypowe klisze wyobraini). Ta niewinnose jest nie tylko wyni
kiem przynaleinosci do urodzonyeh jui po wojnie pokolen, ale takie 
rezultatem rzetelnego rozraehunku z przeszlosei,!, jakiego literatura polska 
dokonala na dlugo przed politykami. Prawo do obeenosciZyd6w w pami~ei 
kultury polskiej uswiadomione zostalo od ezasu pami~tnych dyskusji z lat 
osiemdziesi'ltyeh. A ich zainspirowanie przez niepokoj,!cego sumienia lana 
Blonskiego przejdzie do historii nie tylko krytyki literackiej w Polsce. 

Joze/ Wrobel 

JOZEF WROBEL, ur. 1956, dr nauk humanistycznych, pracownik Instytutu 
Filologii Polskiej UJ , wydal Tematy i ydowskie w prozie polskiej 1939-1987 
(Krakow 1991). Publikowal w czasopismach angielskich, niemieckich, wloskieh, 
izraelskich. Pracuje nad wydaniem krytycznym dziennikow i monografi" twor
czosci Adolfa Rudnickiego. 

W zbiorze: Prohtemalyka religijna IV lileralurze pozylywiunu i Mlodej Polski. Swiadecl
II"lJ poszukiw01i , red . Sl. Fila , Lublin 1993. 
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DZIADY METAFIZYCZNE, 

DZIADY POLITYCZNE 


Ryszard Przybylski, 

SLOWO I MILCZENIE BOHATERA POLAKOW, 


STUDIUM 0 "DZIADACH", 

Warszawa 1993 

W Parnjlecie na ksiqik~ Hermeneuty Henryk Markiewicz nie oszcz~dzal 
Ryszarda Przybylskiego. J " Wybatoiyl" go solidnie za przesadn'! erudycyj
nose S/owa i rnilezenia Bohatera Po/ak6w, za mnoienie niepotrzebnych 
i odJeglych kontekstow, za naci(!ganie interpretacji. Z tymi zarzutami cz~sto 
trudno si~ nie zgodzie, choe w odniesieniu do wielu pomyslow Przybyl
skiego wydaj(! si~ one zbyt surowe. Ponadto, czytaj(!c recenzj~ profesora 
Markiewicza, odnioslam wraienie, ie w ferworze pisania pamnetu zigno
rowal wainy zamiar autora Siowa i rni/ezenia. 

Ryszard Przybylski napisal ksi(!ik~, ktora miala przybliiye czytelnikom 
chrzescijanski sens Dziad6w i uzmyslowie zwi(!Zki dramatu z t(! tradycj(!. 
Kaidy, kto choe raz odpowiadal na pytanie, czy Mickiewicz wierzyl 
w lataj(!ce pod sufitem aniolki, wie, jak taka ksi(!i ka jest potrzebna. 
Wytiumaczenie religijnych sen sow romantycznego tekstu, ujawnienie meta
fizycznej i etycznej calosci , jak(! tworz(! wszystkie cz~sci Dziad6w, przydalo
by si~ zwlaszcza mlodym odbiorcom dramatu . Bo to przede wszystkim oni 
sceptycznie i ironicznie odnosz(! si~ do Mickiewiczowskiej metafizyki , 
a skonczywszy szkol~, pisz(! gniewnie: "Nigdy wi~cej Mickiewicza". Jako 
wielbicielka innej ksi<!iki Ryszarda Przybylskiego, K/asyeyzm ezyli praw
dziwy Koniec Kr6lestwa Po/skiego, wierzylam. ie on ten potrzebny tekst 
napisze. W dodatku "po ludzku". to jest j~zykiem dost~pnym nie tylko 
w(!skiemu gronu filologow. 

Ale tak si~ nie stalo. Choe inny recenzent Slowa i milczellia - Krzysztof 
Rutkowski - pisal entuzjastycznie: "Ryszard Przybylski przywrocil nam 
Dziady"2 , to nie s(!dz~, by Dziady faktycznie zostaly nam "zwrocone". 
Scislej - nie udalo si~ "oiywie" Dziad6w "chrzeScijanskich". To znaczy tak 
przedstawie metafizyki i etyki tego tekstu , tak zaprezentowac jego zakorze
nienia w religii, by Dziady przemowily do czytelnika nie tylko jako tekst 
szacowny, lecz takie aktualny i wainy. 

To oczywikie poraika Ryszarda Przybylskiego. Ale czy tylko przez 
niego zawiniona? Czytaj(!c jego ksi(!ik~. zastanawialam si~ , czy czasem 
chrzescijanstwo samego Mickiewicza , obecne w jego tekstach, nie wznosi 
bariery mi~dzy metafizyk(! poety a wspo/czesnym czytelnikiem. r gdy 

I Henryk Markie'Yicz, Pamjlel l1a ksiqi k(' HermellelJly, "Tekst,Y Drugie" 1994, nr 3. 

2 K. Rutkowski . S wi('lo przYlI'rocol1ych " Dziado ll' ". "Tworczosc" 1993, nr I J. 
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Ryszard Przybylski "odbudowuje" chrzescijanski swiat Dziadow, odslania 
widok imponujl!cy, ale obcy. 

Mickiewicz do Dziadow podchodzil strasznie serio . W liscie do Edwarda 
Odynca pisal na temat trzeciej cZ'rsci dramatu: "Z Dziadow ch~ zrobic 
jedyne dzielo moje warte czytania, jesli Bog pozwoli skonczyc." 1 Narastajl!ca 
w poecie niech'rc do " uzywania piora na fraszki" Dziady wydawala si'r 
oszc~dzac. Moze Mickiewicz s,!dzil, ze one b~,! tym dzielem, z ktorego 
"czlowiek moze poprawic si'r lub m,!droSci nauczyc". Konsekwencj,! tego byla 
niezwykla powaga, z jak,! w Dziadach potraktowano problemy religijne. 

Dramat zapisywal doswiadczenia, takZe bluzniercze, ale przezywane 
w swiecie, gdzie zywe jest odczucie Boskosci. Wiara w Boga jest w Dziadach 
zrodlem wizji rzeczywistosci powszechnej i wspolnej dla ludzkiej gromady, 
ktora dzi'rki temu moze zjednoczyc si'r w realnl! wspolnot'r ' Jej zycie jest 
regulowane przekonaniem, ze kara lub nagroda, niebo lub pieklo to 
zwienczenie doczesnych dzialan czlowieka. Aniol jest realny i diabel jest 
realny, a l'rk przed pieklem i pragnienie zbawienia S,! istotn,! motywacj'! 
ludzkich dzialan. Grozi si'r, przeklina i blaga w gl'rbokim odczuciu magicz
nej, sprawczej si/y tych gestow, a interwencja nadprzyrodzonych mocy 
w ziemski swiat sci,!ga kar'r na ludzi drwi,!cych z dobra i zla. Zarazem 
zaspokaja poczucie sprawiedliwosci czytelnikow. 

Taki jest swiat Dziadow, ale co n a m udalo si'r z niego zachowac? S,!dz'r, 
ze niewiele, a prezentowane w nim wydarzenia traktujemy troch'r tak, jak 
to uj'!l Jonathan Carroll w ksi,!zce Na pas1wf aniolow: S,! to historie, 
o ktorych uczymy si'r jako dzieci po to, by potem 0 nich zapomniec. 

Wypada wytlumaczyc si'r z tej liczby mnogiej, ktorej uzywam w tekscie. 
"Nam" obca jest chrzeScijanska wrazliwose Mickiewicza, "my" zapom
nielismy 0 swiecie, w ktorym trzeba zye z perspektyw'! nieba i piekla, "nam" 
opowiesc 0 aniele strozu wydaje si'r powiastk,! dla grzecznych dzieci. 0 kogo 
chodzi? - 0 mal,! grup'r niedowiarkow, ktorzy mysleli tak dlugo, aZ 
"domysleli si'r" pustki i pr6Zni? Czy "my" obejmuje tylko w'!tpi,!cych, 
zrozpaczonych, sceptykow i nieoswieconych swiatlem wiary, ktorym Dante 
oferowal odleglejsze kr'rgi piekla? Niestety, tak nie jest. W wypowiedziach 
najwyzszych dostojnikow Kosciola pojawia si'r zaniepokojenie "zamkni'r
ciem wspolczesnego czlowieka na transcendencj'r".2 To zjawisko dotyczy 
rowniei ludzi wierz,!cych. Erozja metafizycznego obrazu swiata, jaki dyk
towala wiara chrzescijanska, jest powszechna, a utrata wrazliwosci na 
chrzescijansk,! metafizyk'r to sprawa tak powazna, ze stala si'r kluczowym 
tematem ksi,!zki Papieza Przekroczyc prog nadziei. I, zachowuj,!c proporcje, 
glownym w'!tkiem popularnej powiesci Davida Lodge'a Gdzie leiy granica. 
Dla bohaterow Lodge'a zalamanie si'r chrzescijanskiego obrazu swiata 
poci'!ga za sob,! kryzys zasad etycznych, ktore "zawisly w powietrzu". 

o tych zjawiskach mowi si'r i pisze bardzo wiele, ale Dziady czytamy tak, 
jakby nic si'r nie zmienilo . Jakby dla wspolczesnego czytelnika ich metafizy-

A. Mickiewicz. Lis/y, w: Dziela, pod red . J. Krzyzanowskiego, Warszawa 1955, t. XV, 
s. 118. 

, Cyt. za: bp K. Nycz, KSZlaleic ezy Ivycholl'y",ac, "Tygodnik Powszechny" 1994, nr 49. 
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ka byla zrozumiala i-co wazniejsze - mozliwa do przezycia. Tymczasem 
wspolczesne "zamkniycie na transcendencjt<" sprawia, ze ta "wielka calosc", 
o kt6rej pisze Ryszard Przybylski, staje sit< opowiesci~ "z innego swiata". 
Niebo, pieklo, czysciec, grzech pierworodny, grzechy lekkie i cit<zkie, anioly, 
diably, swiyci , laska i pokuta - czyli elementy owej "wielkiej calosci", ktore 
nieustannie wplywaj~ na zycie bohaterow Dziadow - dla wsp6kzesnego 
czytelnika dramatu staly sit< niewyrazne, niejasne. Jak wiyc uczyc sit< z drama
tu m'ldroSci, jak brac lekcje postt<powania, skoro bez metafizycznego por~d
ku Dziadow prezentowane w nich normy etyczne bujajll w powietrzu i, niczym 
dzieweczka z drugiej czt<sci dramatu, nie mog~ dotknllc ziemi? 

By tekst Mickiewicza przemawiai, potrzebna jest nam wraZliwosc meta
fizyczna i zdolnosc do powaznego traktowania religijnego myslenia 0 swie
cie. Rozsypanie sit<, a w najlepszym razie nadw~tlenie zakorzenionej 
w chrzeScijanstwie wizji rzeczywistosci, ktora w Mickiewiczowskich Dzia
dach byia scenll przyg6d i przemian, sprawia, ze mit<dzy nami a tym tekstem 
wyrasta bariera. A my zdolni jesteSmy wyczytac z niego naiwne opowiastki 
o zirytowanych diablach, poczciwych aniolach i zludzeniach, ze Pan Bog 
strzela piorunem w zlych ludzi. 

Zmiana chrzeScijanskiego obrazu swiata to glowny pow6d narastania 
"obcosci" Dziadow. Ale nie jedyny. Inn~ przyczyn~ jest zmiana religijnej 
wrazliwosci, zwillzana zreszt~ z owym "brakiem otwarcia na transcenden
cjf'. Mickiewicz cenil tylko wiart< zarliw~, zdoln~ zmienic czlowieka, bt<d~q 
prawdziwym ir6dlem nowego zycia. Draznila go wit<kszosc wspolczesnych 
mu katolik6w, kt6rym zarzucal chl6d b~di "Ietniosc" wiary traktowanej 
lekko i powierzchownie, bez przekladania jej zasad na praktykt< iycia, bez 
wysilku zrozumienia, w co sit< wierzy i dlaczego. 

Stalo sit< to ostatecznie powodem jego religijnego buntu, bo powyisze 
zastrzezenia dotyczyly nie tylko wyznawc6w, ale i samego Kosciola. Zbyt 
byl on, wedle Mickiewicza, sformalizowany, zbyt oddalony od niepokojow 
owczesnych ludzi. Zagubil iywe odczucie wiary, ktore zostalo wyparte przez 
nawykowe odruchy uczestnictwa w kulcie - nie przemawiaj~ce ani do serca, 
ani do wyobraini . Mickiewicz uwaial, ie wiara tak zinstytucjonalizowana 
nie uratuje czlowieka. 

A szukal w niej ratunku nie tylko wtedy, gdy "zwariowal" na punkcie 
Towianskiego, ale takze wtedy, gdy w Dziadach tworzyl postac Ksit<dza 
Piotra i krdlil perypetie Konrada. J ui w 1832 roku pisal, ie "na katolicyz
mie trzeba grunt polozyc"l, a w 1836, komentuj~c dokonuj~ce sit< wowczas 
na emigracji nawrocenia i potrzebt< Ewangelii, pisal, ie jednych to "gorszy, 
drugich dziwi, a mnie cieszy"2. Mickiewicz w sprawach wiary zachowywal 
sit< czasami jak szaleniec, czasami jak ostatni rycerz chrzeScijanskiej Europy. 
Przerazal i gniewal, zwlaszcza ludzi tknit<tych oswieceniowym chlodem 
racjonalizmu. A jednak pomimo skandali, Jakie wywolywal, i oskarien, 
ktorych mu nie szczt<dzono, nie chcial sit< "uspokoic". Nie tylko w sprawach 
politycznych, ale takie w podejsciu do wiary. Ograniczenie jej do wewnt<trz-

I A. Mickiewicz, Lis/y, wyd. cyt., t. XV. s. 17. 

2 Tamze, s. 179. 


162 



ZDARZENIA - KSIt\ZKI - LUDZIE 

nego doswiadczenia, zgoda na " prywalnose" wiary byly dla niego niemoiliwe 
do zaakceplowania. Ta iarliwose i " nieprywalnose" wiary S<} wpisane 
w jego leksly, lakie w Dziady. Tylko znowu - czy i jak moie j'l odebrae 
wspo/czesny cZYlelnik, dla ktorego wiara jest doswiadczeniem wewn~trz
nym, wlasnie prywatnym i cz~sto intymnym. Wartose wiary, tak jak j& 
rozumial Mickiewicz, wynikala z obj~cia jej laskq nie tylko jednostkowej 
egzystencji. Celem bylo ocalenie narodu, swiata, zarowno w wymiarze 
transcendentnym, jak i doczesnym . Ten mistyczny iar poety dzisiaj raczej 
pali nii grzeje, bardziej przeraia nii fascynuje. "Letniose", ktora oburzala 
poet~, jest obecnie przejawem rozsqdku, umiaru, cechq zabezpieczaj<}cq od 
winy i od zastugi fanatyzmu . Jest cechq "spo1ecznie bezpieczn<}". 

I wreszcie trzeci<} przyczynC!, ktora sprawia, ie Dziady oddalaj<} si~ od 
nas, jest, wstyd powiedziee, brak elementarnej wiedzy religijnej . Nie daje si~ 
Dziadow ludziom, ktorym trzeba tlumaczye, co to jest Goigota, a jesli 
podejmuje si~ lakie ryzyko, to ze swiadomosciq wszelkich moiliwych 
nieporozumien . W przeciwienstwie do przeci~tnych wspo/czesnych chrzes
cijan Mickiewicz byl czlowiekiem, ktory nap raw d ~ czytal Pismo Swi~te 
i znal je, a jego orientacja w historii Kosciola, w sprawach wiary, pozostaje 
obecnie - poza wyjqtkami - nieosi<}galna dla ludzi swieckich. Dzis najprost
sze pytanie - jakq smierci<} zgin<}1 sw. Piotr i dlaczego taki rodzaj m~czen
stwa wybral - sprawia klopoty ucz~szczajqcym na msz~ swi~t<} katolikom. 
I moina podejrzewae, ie nie jesl zle, poki orientujq si~, ie byl ktos taki jak 
sw. Piotr. 

Totei gdy w Siowie i milczeniu musialam za autorem pille si~ na coraz 
wyisze pi~tra coraz subtelniejszych rozwaian religijnych wydawalo mi si~, 
ie przerabiam calki w klasie, ktora nie zna dodawania. "Mowi~, born 
smutny i sam pelen winy" , gdyi rozwaiania Ryszarda Przybylskiego, 
zajmuj<}cego si~ hierarchi<} aniolow niebieskich b'l-dz naturC! aniola stroza, 
nuiyly mnie okrutnie i chyba z tego znuienia, niczym refren, p~tal mi si~ po 
glowie cytat z Mickiewicza : "ja wczora zwalilem z karku trzeci tydzien lekcji 
i dzisiaj jak katorinik wypuszczony na swiatlo dyszf'l . Takoi i ja ledwo 
dyszalam, mysl<}c z pewnym przestrachem, ie nic mnie te teologiczne 
subtelnosci nie obchodz<}. Ze obchodzily Mickiewicza , a skoro jego, to i ja 
musz~ w nie brn<}e - z gorzkiego, zawodowego obowi<}zku . Ale nigdy 
inaczej. 

Moina wi~ opisae chrzescijanskq metafizyk~ M ickiewicza - czego 
podj<}1 si~ Ryszard Przybylski - ale trudno j<}, we wspolczesnej rzeczywisto
sci, "oiywie". Roznica mi~dzy chrzeScijanstwem poety a wspolczesnq wrai
liwosciq religijn<}, tym, co w tej religii postrzegamy jako wazne, jest po 
prostu zbyt wielka . Mickiewicz jest wi~c naprawd~ przybyszem z "innego 
swiata". Byl nim zreszt<} jui dla wielu swoich wspolczesnych . Romantyzm 
kazal im wierzye w duchy, w osmoz~ swiata zmys!owego i nadzmyslowego, 
ale gdy Mickiewicz spokojnie oswiadczal , ie zna ten swiat, bo tam byl, 
wowczas sluchacze drieli . Bo pomimo romantycznego zainteresowania 
metafizyk<} i mistyk<} , pomimo kariery prorokow rozmaitych i sekt wszela-

I Tamie, s. 299 . 
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kich, a takze niekwestionowanej , gorljcej wiary wielu wybitnych postaci tego 
czasu, romantyczny stosunek do religii nie uniknljl dotyku oswieceniowego 
racjonalizmu i sceptycyzmu. 

o ile Dziady metafizyczne, kt6re wraz z ich chrzescijanskim zapleczem 
staral si~ przywr6cie Ryszard Przybylski , Slj dla mnie tekstem 0 wartosci 
gl6wnie historycznej, 0 tyle Dziady polityczne b~dlj nas jljtrzye, bolee 
i prowokowae do mysienia jeszcze dlugo. Bo " my z nich", to znaczy nasze 
wyobrazenia wladzy, historii , narodowej tozsamosci ciljgie Slj przez ten tekst 
stwarzane. Przykladem moze bye film Uprowadzenie Agaty, kt6ry nie tak 
dawno do lez wzruszal widz6w, rozczulajljcych si~ nie tylko wljtkiem 
romansowym, ale tez stricte Mickiewiczowskim przedstawieniem spoleczen
stwa. Ono zawsze - "jak lawa" - rna plugawlj reprezentacj~ w swych 
politykach, ale "wewnljtrz" uczciwose plonie i czucia gorljce. 

Historia wystawien Dziad6w spleciona jest z polskimi dziejami, a wsr6d 
"aktor6w mimo woli" grajljcych Mickiewiczowski dramat znalazl si~ Wla
dyslaw Gomulka. Zachowane nagranie telewizyjne uwiecznia go w chwili, 
gdy recytujljC tekst wskazuje fragmenty, ktore wymagaj'l oeenzurowania . 

Dziady faktycznie wymagaly cenzury, gdyz staly na drodze stworzenia 
spoleczenstwa pokornego i uleglego wladzy . Tworzyly j~zyk symboli po
zwalajljcy temu spoleczenstwu czue si~ wspolnot'l j porozumiewae si~ ponad 
i poza sferlj oficjalnlj. Totez patriotyczne dreszcze - z ktorych drwil Norwid, 
ale ktore odegraly rol~ r6wnieZ pozytywnlj - przenikaly zebranych, gdy ze 
seeny slyszeli opowiese 0 m~czenstwie Cichowskiego. A kiedy rozlegaly si~ 
slowa 0 wieloletnim procederze przysylania do Polski z Moskwy samych 
lajdakow, widownia reagowala gromkimi oklaskami. 

Jednak czasy si~ zmienily. Zmienila si~ teZ rola , jaklj Dziady moglj 
odgrywae w polskiej swiadomosci. Ksiljzka Ryszarda Przybylskiego zmu
sza , by rozpatrzeC t~ rol~ krytycznie. Nie ukrywam, ze w tym upatruj~ jej 
wartoSci, i to nie z prostego upodobania do obrazoburstwa, lecz z prze
swiadczenia, ze tylko te teksty traktuje si~ serio , z kt6rymi si~ spiera , 
z ktorymi si~ walczy, by wzilje z nich ich cz~se najlepsZlj. Bez tego latwo 
zrobie z dzielem poety to, co kiedys zrobiono z samym Mickiewiczem 
r~kami zaslepionego ojeem syna. Norwid tak pisal 0 dokonanym wowczas 
barbarzynskim akcie : " Jesli zniszczye tego nie zechcesz to P. Wladyslawowi 
Mickiewiczowi udziel; on papie swemu slicznlj odda uslug~, bo tak go 
ubalwochwala i ze wszelkiej odejma krytyki, iz nie zostanie ze s.p. Adama 
ani poety, ani pisarza - tylko fen 0 men (Mit), rzecz niebezpieczna dla 
czlowieka, bo fenomena pokazujlj na jarmarkach ." 1 

Toz sarno grozie moze dzielu, dlatego dobrze si~ stalo, ze Ryszard 
Przybylski sceptycznie i krytycznie opowiedzial 0 dziejach Konrada , boha
tera Polak6w, glownej persony dramatu. Wyniesienie go do roli naczelnego 
bohatera narodowego, ktorego plaszcz trzeba z ramion zrzucae lub za
kladae, jest - sugeruje Przybylski - wynikiem nieporozumienia . r po prostu 

1 C. K. Norwid, Lisry, w: Pismo wszysrkie, pod red. J. w. Gomulickiego, Warszawa 1971. 
t. X. 
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niedoczytania, ktore zast'lpila egzaltowana adoracja . Wykonana przez auto
ra ksi'liki analiza Konradowej duszy jest zarazem analiz'l polskich patolo
gii, ktore kazaly w Konradzie wielbic to, co wlasne, chocby bylo ciemne. 
Zarzuca nam Profesor, iesmy sobie obrali za herosa kabotyna rozd~tego 
pych'l , bo "Przez histori~ polsk'l wieku XIX i XX, ai do dnia dzisiejszego, 
sunie ( ... ) tlum patriotycznych kabotynow, ktorzy milosci 'l do narodu 
uzasadniaj'l swoj'l wyimaginowan'l wyj'ltkowosc, swoje nieuzasadnione am
bicje i szczegolnie plugaw'l pych~" (s. 152). 

Jest rowniei zaslug'l Ryszarda Przybylskiego, ie podkresla kontrower
syjnosc decyzji Mickiewicza, ktory mimo wad Konrada wlasnie jego uczynil 
przedmiotem Boskiej Opatrznosci. Na niego, na wybranego m~ia, sp/ywa 
Laska, a nie na narod. Takie uswi~cenie wladzy Konrada jest tym bardziej 
niepokoj'lce, ie dla Mickiewicza musiala ona wspierac si~ na strachu. To 
przeswiadczenie naszego narodowego poety, ie tylko sila i przeraienie 
zapewniaj'l panowaniu skutecznosc, mrozilo takie wspo/czesnych poecie, 
przede wszystkim wzbudzalo niech~c w Zygmuncie Krasinskim. Tym bar
dziej moie odstr~czac dzisiaj. Ryszard Przybylski dochodzi do tego punktu, 
ale potem zaczyna cofac si~ rakiem i tuszowac to, co byl powiedzial. 
Tlumaczy, ie choc opatrznosciowy 44 wygl'lda na potwora, to prosty 
braciszek, ktory "okiem wewn~trznym" ujrzal go, "nie ogJ'lda przyszlej 
rzeczywistoSci, lecz jej znaki. Widzi nie tyle samego m~ia, ile jego nad
przyrodzon'l esencj~" (s. 186). 

Moie to tylko esencja, ale nie chcialabym pic z niej naparow, bo te ai 
g~ste bylyby od strachu. Totd lepiej wci'li spierac si~ 0 44, miec go in posse, 
wraz z niewiedz'l, ktoi on? - nii in aclu ogl'ldac go - chyba nie twarZ'! 
w twarz, bo bostwa chcq, by padac przed nimi na kolana. 

Przypatruj'lc si~ Dziadom politycznym, warto zwrocic uwag~ na jeszcze 
jedno zjawisko. Punktem wyjscia niech b~d'l slowa autora ksi'liki Siowo 
i milczenie: "Czas proby upraszcza wszelkie spory 0 wartosci, 0 normy 
post~powania i sprzyja podzialom binarnym." To zdanie moina odnidc do 
kultury polskiej, ktora dlugo formowala si~ pod wplywem myslenia w kate
goriach binarnych. Tak powstaly proste i klarowne opozycje: Polski i Rosji, 
m~czennikow i lajdakow, powierzchni i gl~bi, wladzy i spoleczenstwa, nas 
i "onych". Tylko - raz jeszcze trzeba napisac - czasy si~ zmienily; to, co 
kiedys bylo zbawiennym uproszczeniem, dzisiaj jest grozn'l latwizn'l. Wraz 
z koncem proby powinna nadejsc pora myslenia komplikuj'lcego prostot~ 
podzialow binarnych. Ale to jest bardzo trudne, jak zawsze, gdy trzeba 
zmienic wieloletni'l tradycj~, zwlaszcza jesli kiedys ona nas "iywila i bronila". 

Na temat sceny w Safonie warszawskim i portretow obecnych tam ludzi 
Ryszard Przybylski pisze: "Nie radz~ jednak traktowac tej sceny jako 
obrazu rzeczywistosci historycznej. Celowe odkszta/cenia, a nawet pamflety 
posluiyly bowiem Mickiewiczowi do stworzenia fresku obyczajowo-politycz
nego, w ktorym chodzi raczej 0 istot~ prawdy dziejowej aniieli 0 werystyczn'l 
rekonstrukcj~ rzeczywistoki" (s. 208) . To napi~cie mi~dzy "prawd'l dziejo
W'l a werystyczn'l rekonstrukcj'l rzeczywistosci" powinno nas zaintereso
wac, gdyi problem w tym, ie w powszechnym odbiorze owo napi~cie wcale 
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nie jest odczuwane. Krotko mowil!c, mit bierze si~ za rzeczywistosc. Kto nie 
wierzy, niech zrobi szybko rachunek sumienia i wydob~dzie z pami~ci 
przynajmniej jeden obiad rodzinny, na ktorym dowiedzial si~, ze Czech 
zdradliwy i falszywy , Niemiec okrutny, Rus tei okrutny (i dzikus), a prze
grywali smy w historii, bo bylismy zbyt dobrzy. Tak wlasnie arcydziela 
trafiajl! na jannarki. 

Tylko moi:e winne tei: arcydzielo, i.e tak latwo poddalo si~ jarmarkowi, 
czy - jak to kiedys opisal Marcin Krol - "zbaraskiej potrzebie" Polak6w? 
Bardzo nam Dziady pomagajl! pami~tac, ze my z narodu bohaterow
-m~zennikow, totez na koniec,by t~ prawd~ nieco zrownowazyc, zacytuj~ 
samego wieszcza, kt6ry po gorzkiej kl~sce swych wysilkow w roku 1848 
pisal: "Nieblogoslawieilstwo boze wcil!i. nad nami i nad naszl! Ojczyznl! . 
A stracilismy juz prawo skarzyc si~ . Byla chwila uroczysta, gdzie otworzono 
nam wszystkie drogi dzialania. Jakesmy skorzystali, widzisz ze skutku. 
Emigracja pobiegla do kraju uciekajl!c z biedy i wpadla w bied~ ci~zszl!. Ciz 
sami ludzie, ktorzy kiedy im mowiono 0 prawach lub powinnosciach 
moralnych, 0 Bogu i wierze, gardzili tym wszystkim wolajl!c 0 broil - mieli 
broil. - Bic si~ nie chcieli. Legia wloska uciekala rzucajl!c karabiny i wraca
jl!C do Francji na odglos, ze tam zold powi~kszono. Opuszczala orly polskie 
bezwstydnie. Bylem tam i mozesz wystawic com cierpial." I 

Danuta Sosnowska 

DAN UTA SOSNOWSKA, ur. 1962, historyk literatury, doktorantka IBL PAN. 
Publikowala w "Kresach", "Krytyce", "Ogrodzie", "Tekstach Drugich", "Znaku". 

LITERACKA DIET A 


Thomas Stearns Eliot, KOTY, 
przelozyl Stanislaw Baranczak, i1ustrowala Mariola Wilczynska, 

Wydawnictwo Literackie, Krakow J995 

Koty, czyli Old Possum's Book of Practical Cats , Thomasa Stearnsa 
Eliota z pewnoScil! jest jednl! z tych rzeczy, ktore tygrysy - koty bl!di: co 
bl!dz - lubil! najbardziej. Ll!czy ona w sobie (jako tygrysi przysmak) 
wszelkie przyjemnosci literackiego podniebienia z niezb~dnymi do prawid
lowego funkcjonowania organizmu wartosciami odzywczymi. Lektura tej 
nieduzej ksil!zeczki powinna stanowic obowil!zkowy element diety kazdego 
czytelnika, i to nie dopiero wtedy, gdy wystl!pil! u niego objawy licznych 

A. Mickiewicz, Listy, wyd. cyt., t. XVI. 
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ehorob wywolanyeh ei~zkostrawnoSci& powszeehnie dost~pnyeh plodow 
literaekieh, Jeez juz w ramaeh profiJaktyki, ehoeby w malyeh dawkaeh, ale 
stosowana regularnie. 

Mozna przypuszczae, ze wlasnie z takieh przeslanek wyehodzil Eliot, 
kiedy w jednym z wywiadow powiedzial, ze uwaza The Old Possum's Book 
of Practical Cats za swoje najbardziej udane dzielo. Stanislaw Baranezak 
moglby, s&dz~, ze spokojem podobnie oeenie swoj przeklad. Koty, ktore 
dzi~ki niemu wprowadzaj& si~ do domow polskieh ezytelnikow, to istoty nie 
tylko uroeze i pi~kne, ale przede wszystkim obdarzone niepospolitymi 
eharakterami oraz poezueiem humoru i honoru. 

Kazdy z Eliotowsko-Baranezakowskieh kotow - zgodnie z koeimi 
zasadami - rna trzy imiona: PIERWSZE, slyszane na co dzien z ust 
wlaseieiela, DRUGIE, godniejsze, bo inaezej sk&d w&s ten i piers dumnie 
wypi~ta i pionowose pr~znego ogona, oraz imi~ TRZECIE, ktore tylko kot 
zna i nie zdradzi. Choeiaz wi~e poznajemy jedynie pierwsze lub (rzadziej) 
drugie imi~ koeieh bohaterow, to i one wiele mowi&: Tygryszard Drapiez 
przeraza samym brzmieniem, Bertrand Bobruj i Melchior Melina, para 
koeieh klownow-akrobatow, nie moze wzbudzie nie poza (slusznymi, eho
eiaz rzadko daj&eymi si~ udowodnie) podejrzeniami . Szm~deferek przypada 
do gustu wszystkim mkn&eym po drogaeh zelaznyeh w luksusowyeh wago
naeh kosmopolitom, a stary T. S. Tam~d sam& swoj& obecnoSci& zmusza do 
sciszenia glosu i okazywania szaeunku. Mamy tez Dobrodusi~, ktora 
bohatersko ealymi noeami wyehowuje myszy i karaluehy i bez kt6rej dom 
nie funkejonowalby nawet dzien. Jest rowniez Kot Naprzek6rek, z kt6rym 
zyeie nie jest latwe, gdyz wprowadza on w swoje otoezenie wieezny zam~t: 
nie nie wsk6rasz u koeura Naprzekora, taka bowiem tego gbura jest natura 
- on i tak swego dopnie, a ty tylko okropnie si~ denerwujesz, wseiekasz 
i zlisz! Przedstawione zostaj& nam rowniez Koeiubki (koty maeiupkie, 
ezarne, ale z bialym sliniaezkiem) stanowi&ee probk~, jak przyjemny jest 
ssak, gdy jest ssaezkiem. Niewykluezone, ze to one wlasnie wyskoezyly 
z eylindra najslynniejszego Mistrza Koeiej Magii - maestro Mistyfelesa. Nie 
nie wieeie 0 Mistyfelesie? Ha, doprawdy wymaga odwagi ujawnienie, Ze tak 
malo wie si~! Nie mniej faseynuj&ee s& postaei kot6w z Jepszego towarzy
stwa, takieh jak Koterion Wtrz&ehal, co wsr6d kotow nie jest kotem 
o najw~zszym obwodzie i ktory jest ezlonkiem az dziewi~eiu londynskieh 
klubow, rna nienagannie skrojone spodnie, a jego skinienie glow'l jast 
naprawd~ zaszezytem; tub kotow z bohemy, takieh jak Gueio, Kot Teatral
ny (rna na imi~ raezej Gustaw Konrad, ale tyle tyeh sylab, Ze nawet i on rad 
zamiast tasiemeowego " Gu-sta-wie Kon-ra-dzie" slueha trzykroe krot
szego "Gueiu!"), ktory przeszedl do historii jako odtworea roli Filemona, 
Demona w Koeim Futrze. Poznajemy rowniez, ehoeiaz weale nie wiadomo, 
ezy to bezpieezne, koei polSwiatek, a przede wszystkim najbardziej tajem
niezego kota: Maksa Absenta. Jak glosi wieSe, wszystkie Koty, kt6re slyn& 
z najdzikszyeh grabiezy (dose przypomniee Bobruja , Melin~ i przeroznyeh 
pomniejszyeh Drapiezy), S'l to jedynie agenci - posluszni, zatem dogodni 
- a steruje nimi on jeden: krwawy Maks, Napoleon zbrodni! 
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Ale Koty Eliota w przekladzie Stanislawa Baranczaka to nie tylko okazja 
do jakie ciekawych i poszerzajqcych horyzonty towarzyskich spotkan z Ko
tami wszelkich stanow i zawodow. To takie gl~boka nauka iyciowa zawarta 
expressis verbis w nast~pujqcej , do czytelnika skierowanej sentencji : 

Rzecz najwainiejszq zwlaszcza wiesz: 

Kot, choc - formalnie biorqc - zwierz, 

To w gruncie rzeczy nasz kolega 

I od nas wiele nie odbiega. 

W swiecie tak ludzi jak i kotow 

Znajdziesz rozumnych i idiotow, 

Dobrych i zlych ... 


Te waikie prawdy odkryc moina analizujqc kaidy z nidmiertelnych 
kocich portetow. Nie naleiy si~ jednak bac moralizatorskiej satyry - do tej 
Kotom daleko . To naprawd~ indywidua, a nie przedstawiciele typow. 
Bohaterowie wierszy nie Sq w kocie futerka zaszytymi ludimi , ale kotami 
z krwi i kosci. Tylko znawca, i to znawca rozmilowany, potrafi tak wiele 
zauwaiyc i tak celnie uchwycic charakterystyczne cechy swojego obiektu. 

Koty majq u Eliota caly swoj koci swiat, gdzie ludzie Sq jedynie pewnym, 
wcale nie najwainiejszym, elementem. Chyba nawet psy (chociai w sensie 
duchowym prostaki) Sq w swiecie kotow wainiejsze nii ludzie. Ludziom 
moina najwyiej robic przeroine psoty, doprowadzac ich do rozpaczy, za
szczycac skinieniem glowy lub miee do nich pretensje. Prawdziwe iycie jest 
gdzie indziej: toczy si~ wsrod Kotow. Koty majq swoje bary i ekskluzywne 
kluby, bywajq groine i zakochane. Koty pelniq funkcje kuszetkowach i por
tierow, bywajq artystami (Iub bylymi artystami). Koty popelniajq zbrodnie 
tropione bezskutecznie przez policj~. Cale miasto naleiy do Kotow i najpros
ciej cos zalatwic, gdy si~ przyjain zawiera z Kotem-odiwiernym. 

I na pewno nie tropienie kocich (czy ludzkich, czy moie przynaleinych 
wszelkim stworzeniom malym i duiym) wad i zalet bawi czytelnika tych 
wierszykow najbardziej. To przede wszystkim sarna poezja, a nie schowane 
za niq tresci, jest irodlem nadzwyczajnej przyjemnosci lektury Kotow. 
Zabawy slowem, gierki odcieniami znaczen i aluzje, od ktorych roi si~ 

w wierszach, stojq na najwyiszym poziomie. Stanislaw Baranczak z calq 
pewnosciq jest tlumaczem godnym Old Possum a i jego poetyckiej subtelnoSci. 

Wiersze Eliota na pierwszy rzut oka zdajq si~ (i pewnie w gruncie rzeczy 
Sq) nieprzetlumaczalne ze wzgl,<du na obecnosc wielu elementow kulturo
wych: londynskiej scenerii, nazw wlasnych, angielskich zwyczajow i sposo
bow zachowania . Nie czyni Kotow latwym obiektem translatorskich wysil
kow rowniei odmienny w kaidym wierszu rytm oraz dokladne i bardzo 
pomyslowe rymy (np . wewnqtrz wersow) nie zaburzajqcc potoczystosci 
i potocznosci uiytego j,<zyka. Kaida nienaturalnosc: inwersja wprowadzana 
po to, by sprostac rymowi, czy nadmiary epitetow nadrabiajqce braki 
rytmiczne - oznaczalaby kl,<sk,< przekladu. Koty stalyby si,< wtedy jedynie 
wierszykami dla dzieci, nie budzqcymi u doroslych zbytniego zainteresowa
nia, ajui na pewno nie majqcymi szans jako poetycka zabawa. 
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Baranczak z gracj'l omija lub przeskakuje wszystkie dowody nieprze
tlumaczalnosci tych utworow. Po pierwsze, nie probuje stosowae skazanej 
z gory na niepowodzenie ekwiwalencji slow czy nawet obrazow. Jego Koty 
nosz'l inne nii w orygina le, za to funkcjonuj'lce jako znacz'!ce po polsku 
imiona. lone jest menu obiadu rodzinnnego udaremnionego przez Bobruja 
i Meliny. Inaczej w szczegolach (chociaz ogolnie bardzo podobnie) spydza 
dzien Dobrodusia i jej angielska krewna Jennyanydots . To natomiast, co 
zdaje siy najtrudniejsze do przeloienia: nastroj kociego swiata, stanowi,!ca 
jego podstawy atmosfera lekkiej ironii i dowcipu, zostaje wspaniale ocalone 
w tlumaczeniu wlasnie dziyki zmia nom szczegolow realiow. 

Rownie mistrzowsko rozwi,!zuje Baranczak kwestiy muzyki poezji Old 
Possuma. Pol,!czenie rytmow znanych z wierszykow Brzechwy z jazzowymi 
synkopami (inspiracja musicalem Andrew Lloyda Webbera musi bye u tlu
macza silna, skoro niektore z jego tlumaczen bez trudu mozna przeczytae, 
a pewnie i zaspiewae, w rytm Webberowskich melodii) daje bardzo suges
tywny efekt. Latwo "wezytae siy" w te rytmy, wpase w rodzaj muzycznego 
transu nakazuj,!cego podporz,!dkowanie rytmowi sensow slow. Najlepszym 
na to dowodem Sq " polamane" rytmem slowa lub frazy - ulubiony chwyt 
Baranezaka, oddaj"cy przekladowi Kotow jak najlepsze uslugi. Podobnie 
dziala lekkose i dowcip rymow, w ktorych wymyslaniu tlumacz nigdy nie 
pozwala sobie na latwizny. 

Koty Eliota przeloione na jyzyk polski z zachowaniem oryginalnyeh 
walorow literatury najwyiszego lotu pozostaj,! jednak - chyba zgodnie 
z intencjami Old Possum a - wierszami dla doroslych, co nie znaczy, ze dzieci 
nie byd" mialy radosci ze sluchania tych przedziwnych historii 0 kotach. Dla 
dzieci wiersze te mog,! bye igraszk". Nam - doroslym - chodzi 0 iycie. Koty 
nalez" do lektur, ktore na iycie maj" wplyw bezposredni, ktore w szczegol
nie trudnych chwilach mog" wrycz do iycia przywrocie i ktore, z umiarem 
i regularnie stosowane, nadaj" iyeiu niepowtarzalny smaezek . Zadna chan
dra nie oprze siy dzialaniu Kotow, iadna depresja czy psychiczne zm(:czenie 
nie bydzie trwalo po ich dawce dluzej nii pary minut. Ironiczny wyraz 
kocieh oezu, rytmiczny , elastyezny krok i rueh w'!sow pomaga przeiye smak 
niejednego rozczarowania, zawodu czy niepowodzenia . 

Slowem, warto wl"czye ten zbior do swojej codziennej duchowej diety, 
skoro Koty Sq tym, co tygrysy, jako si(: rzeklo, lubi,! najbardziej . Poznanie 
gatunku Kota i idei Kociosci przynosi nadzwyczajne efekty, dlatego radzy 
umacniae w kocim oku wlasne zaslugi (zawsze z taktem, bez nachalnosci!), 
ai si(: faktem stanie, co bylo runem, zlotem i mrzonkq: przejseie na " ty" 
z Kotem. 

Magdalena Heydel 

MAGDALENA HEYDEL, doktorantka Instytutu Filologii Polskiej VJ, student
ka anglistyki; zajmuje sil(: teoril! przekladu poetyckiego. Publikowala m. in. 
w "Dekadzie Literackiej", " Literaturze na Swiccie" . 
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Czytajqc miesigczniki 

MOl BRAT WILK 

Od 5 do II paidziernika na calym swiecie obchodzony jest Swiatowy 
Tydzien Zwierz(!t, ustanowiony juz w latach 20., w Polsce zas ogloszony 
zaledwie po raz trzeci . Organizowane z tej okazji dyskusje, protesty i im
prezy slu2:(! zapewne refleksji nad kondycj(! naszych " mniejszych braci" , S(! 
jednak tez i jednym z tych , podejmowanych od czasu do czasu , symbolicz
nych dzialan ludzkosci, kt6rych gl6wnym celem jest uspokojenie nieczystego 
sumienia . 

Dzialaczy rozlicznych ruchow obrony praw zwierz(!t nie traktuje si~ do 
korica powaznie. Ich zabiegi wywoluj(! poblazliwy usmieszek podobny temu, 
jakim skomentowano list Brigitte Bardot do prezydenta Walr,:sy w obronie 
bieszczadzkich wilkOw .. . W obliczu tocz(!cych sir,: wojen, bestialskich rzezi 
i zbrodni ludob6jstwa - cierpienia tuczonych gr,:si i porzuconych psow 
wydaj(! si~ blahostk(!, zas troska 0 los cir,:zarnych fok - kaprysem. Tym
czasem stosunek do slabszych - w tym takze zwierz4t - mowi bardzo wiele 
o spoleczeristwie i 0 czlowieczeitstwie. 

"W ogole w losie zwierz4t, jak w krzywym zwierciadle, odbija si~ 
praktyka ludzkiej moralnoSci - twierdzi Andrzej Leder w felietonie Zwierz€,
fa (" Res Publica" nr 9-95) - czyny, na ktore przez wzgl(!d na OS4d nigdy nie 
pozwolilibysmy sobie w stosunku do ludzi, w stosunku do zwierz4t wydaj(! 
nam sir,: naturalne . A zwierzr,:ta i tak nas kochaj(! i po swojemu probuj4 
zrozumiec swiat ( ... ) Moj pies bardzo by chcial wejsc w moj(! glow~ . Czr,:sto 
siada naprzeciw mnie i wpatruje mi si~ w oczy z wyrainym pytaniem. lakby 
pytal: - No i na co ja wlasciwie jestem ci potrzebny? ( .. . ) luz Rudyard 
Kipling zwrocil uwagr,:, ze zadne zwierzr,: nie moze czlowiekowi zbyt dlugo 
w oczy patrzec. Ow piewca brytyjskiego imperium i bialej rasy uwazal to za 
jakis dowod na ludzk(! wyzszosc. Moraln(!? Tntelektualn(!? A moze wyiszosc 
ludzkiej woli? Mnie si~ czasem zdaje, ie one odwracaj(! glowr,: z zaienowa
nia. Wstydz(! si~ za nas, kiedy nam dluiej w oczy popatrz4' 

No bo, w gruncie rzeczy (.. . ) dla mnie m6j pies jest odtrutk(! od 
powainych ludzkich spraw, a mojej s(!siadce z gory pies sluzy jako odtrutka 
na brak milosci. Co sobotr,: nosi go do fryzjera Uest bardzo maly), kupuje 
mu jakies psie smakolyki i wrzeszczy na niego , kiedy tylko rna ochotl: ( ... ) 
Nie b~d~ pisal, do czego SlUZ4 ludziom prosiaki , owce karakulowe, biale 
woly, konie, ptaki , wieloryby.. . »Rozmnazajcie si~ i napelniajcie ziemir,:, 
i czyitcie j4 sobie poddan4; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem 
niebios, i nad wszelkimi zwierz~tami, kt6re sir,: poruszaj(! po ziemi«, powie
dzial Pan, wedlug Ksir,:gi Mojieszowej. Panujmy, panujmy, ale ieby tak od 
razu wszystko wyrin(!c? 
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Nie to, iebym zaraz byl zwolennikiem wegetarianizmu. Ale odrobina 
refleksji' I z tej refleksji wynikaj~cej pokory. Jeieli jui jestesmy drapieinymi , 
bezwzgl~dnymi mi~soiercami, to nie udawajmy kogos zupelnie innego . Nie 
kadimy sobie naszym domniemanym humanizmem' I nie wmawiajmy sami 
sobie, ie zabijanie jest nieludzkie. Jest jak najbardziej ludzkie. 

Los zwierz'!t dlatego jest tak znacz~cy, ie one milcz~. Nie podnosz~ 
krzyku , kiedy zabijamy je i katujemy »chowem przemyslowym«, kiedy 
zabieramy ich naturalne srodowisko i zamieniamy je w smietnik , kiedy, na 
co dzien, traktujemy nasze kotki i pieski jak bezrozumne zabawki. Dlatego 
nie boimy si~ ich i nie zabiegamy 0 nie. Przed nimi niczego nie udajemy, 
jestesmy nieostroini , ujawniamy siebie bardziej nii wobec innych istot 
ludzkich. I dlatego wlasnie tam gdzie w istocie sankcja spoleczna jest bardzo 
slaba, a obyczaj daje przyzwolenie okrucienstwu i bezwzgl~dnosci, po
st~powanie czlowieka ujawnia to, kim jest naprawd~. 

Aim, istotom iywym, wdzi~cznosc naleiy si~ nie tylko za to, ie ze 
zwierz~c~ cierpliwosci~ slui~ nam do zaspokajania wszystkich naszych 
potrzeb, ale tei za to, ie s~ lustrem, w kt6rym moiemy si~ przejrzec." 

Czy jednak skazani jestesmy doiywotnio na wlasne okrucienstwo i bez
wzgl~dnosc wobec zwierz~t? Czy czlowiek jest niereformowalny, a wszelkie 
akcje i manifestacje "Zielonych" groteskowe i smieszne? Niekt6re z tych 
dzialan okazuj~ si~ mimo to zaskakuj~co skuteczne w ksztaltowaniu opinii 
publicznej, a nawet na poziomie prawa. Protesty przeCiw psychicznemu 
i fizycznemu maltretowaniu zwierz~t w cyrkach, obwoznych ZOO, na 
pokazach tresury - spowodowaly, ii w niekt6rych miastach lokalne samo
rz~dy zakazuj~ organizacji tego typu niehumanitarnych imprez na swoim 
terenie. Proponowanie nowych , coraz doskonalszych ustaw dotycz~cych 
praw zwierz~t naleiy do polityk6w - a warto dodac, ie w naszym kraju 
wci~i obowi~zuje cokolwiek archaiczne Rozporz~dzenie Prezydenta RP 
o ochronie zwierz~t z 1928 roku! Moie wi~c jedn~ z sensowniejszych form 
agitacji ekologicznej jest propagowanie mi~dzynarodowych um6w i zobo
wi~zan, bardziej odpowiadaj~cych wsp6lczesnym normom i standardom 
obyczajowym - jak chocby Swiatowej Deklaracji Praw Zwierz~cia , uchwa
lonej przez UNESCO 15 paidziernika J978 roku. Fragmenty tego doku
mentu zamieszcza miesi~cznik "Zielone Brygady. Pismo Ekolog6w" (nr 
7;95): " Ze wzgl~du na to, ie kaide zwierz~, jako istota iywa, rna prawa 
w sferze moralnej; ie nieznajomosc i nieuznawanie tych praw sprowadzily 
czlowieka i prowadz~ nadal na drog~ przest~pstw przeciwko naturze i zwie
rz~tom; ie uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunk6w zwierz~t 
do egzystencji stanowi podstaw~ do wsp6listnienia wszystkich istot iywych; 
ie czlowiek dopuscil si~ zbrodni wyt~pienia wielu gatunk6w zwierz~cych i ie 
nadal istnieje ta sarna groiba; ie poszanowanie zwierz~t przez czlowieka 
wi~ie si~ z poszanowaniem ludzi mi~dzy sob~ i ie jui od najmlodszych lat 
naleiy uczyc czlowieka obserwowac, rozumiec, szanowac i kochac zwierz~ta 
(.. .) 
Art. 2 a. Kaide zwierz~ rna prawo do poszanowania. 

Art. 2 b. Czlowiek jako gatunek zwierz~cy nie moie roscic sobie prawa do 
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t~pienia innych zwierz<1l ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania. Ma 
natomiast obowi~zek wykorzystywania calej swej wiedzy dla dobra zwie
rz~t. 

Art. 3 a. Zadne zwierz~ nie moze bye przedmiotem maltrelowania i aklow 

okrucienstwa ( ... ) 

Art. 10. Wyzyskiwanie zwierz~cia na pokaz oraz widowiska z udzialem 

zwierzqt narazaj~ na szwank godnosc zwierz~cia." 


Calkowita lojalnose wobec swiata zwierz~t jest dla wspolczesnego czlo
wieka na dobr,!: spraw~ niewykonalna . Oznaczalaby bowiem praktycznie 
rezygnacj~ z ogromnej cz~sci dobrodziejstw cywilizacji - produktow prze
myslu skorzanego, kosmetycznego , takie farmakologicznego. Realnym wy
rzeczeniem, 0 charakterze swiadectwa, jest postne ograniczenie menu - we
getarianizm. 

W wielu mitach 0 pierwszych ludziach mowa jest 0 tym, ze byli oni 
raczej jaroszami , odzywiali si~ "plodami ziemi", zas istoty zyj~ce mieli za 
rowne sobie. Bada ni a antropologiczne nie potwierdzaj,! niestety tej roman
tycznej wizji. sklaniaj,!c si~ ku tezie, iz czlowiek od niepami~tnych czasow 
byl jednak mi~soierny . Kuchnia wegetariariska - motywowana religi~, 

zdrowiem, estetyk'l lub snobizmem - jest dzisiaj coraz bardziej popularna, 
wci'lz jednak dotyczy "marginesu konsumentow". Cywilizowany swiat 
skutecznie broni si~ przed rozterkami sumienia; proces zabijania, cierpienia, 
przetwarzania zwierz'!t - dla ludzi kulturalnych i wrailiwych przykry 
estetycznie i moralnie - jest skrz~tnie tuszowany, skrywany przed swiado
mosci,! spoleczn'!. Dzieje si~ tak juz na poziomie j~zyka - pisze 0 tym 
Malgorzata Haladewicz w artykule Perly przed wieprze ("Konteksty", nr 
3--494): " W j~zyku polskim istnieje cala grupa slow sluz,!ca do ZA
KRYCIA zwil)zku mi~dzy zywymi istotami zabijanymi w celach konsump
cyjnych a koricowym produktem. Nie zjadamy mi~sni walu, swini czy 
ciel~cia, tylko wolowin~, wieprzowin~ i ciel~cin~. Zjadaj~c nerki 
nie myslimy 0 nerkach, tylko 0 cynaderkach. Konsumowany mozg 
to m6zdzek, j~zyk - ozorek. Nie jemy pluc tylko plucka, w'!troby 
aWl) t rob k~ , nie zol,!dki krowy tylko fl a c z k i. W ten sposob nie zjadamy 
istot, tylko pewien material ( ... ) Owo uprzedmiotowienie istot zywych 
dokonywane przez nasz system j~zykowy obejmuje caly proces przemys
lowej p r z e rob k i zwierz,!t. Mowi,!c 0 zwierz~tach hodowanych dla kon
sumpcji, okresla si~jejako: hodowl~ iywca wolowego, tucznik, 
t r z 0 d ~ chi e w n '!. Zast,!pienie rzeczownikow zwyklych typu krowy, ciel~
ta , wieprze przez rzeczowniki zbiorowe jest pierwszym stopniem idealizacji 
w opisywanym procesie. Zy w i e c, t u c z n i k to nie pojedyncze zwierz~ta, 
lecz juz pewna abstrakcyjna i neutralna calose, masa ( ... ) 

Nasza kultura wpaja nam prototyp usmiechni~tych krowek . Widzimy 
szc~sliwe krowki w wi~kszosci miejsc sprzedaiy artykulow pochodzenia 
zwierz~cego: krowki usmiechaj,! si~ do nas z emblematow sklepow mi~s
nych , z opakowari okr~gowych spoldzielni mleczarskich . Zdarza im si~ 
nawet oblizywae smakowicie - we Wrociawiu bar szybkiej obslugi »Mr 
Beef« przy uJicy SWidnickiej reklamuje si~ popiersiem oblizuj~cego si~ wolu . 
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Dlaezego akurat w61 mialby si~ oblizywae na hamburgery robione ze 
swojego mi~sa , pozostaje slodk,! tajemnie,! wlaseieieli baru. Istotne jest to, 
ze przez tego typu wizerunki kultura promuje prototyp k 0 e han e j k r 6
w k i, ktora daje nam mi~so i mleko , po czym to mi~so , ten towar, ktory 
mamy od krowy, tylko uzdatnia si~ do spozyeia ( ... ) Nie rna nie zlego 
w operowaniu takimi a nie innymi strukturami semantycznymi - chodzi 
raczej 0 to, aby rozgraniezyc znacz'!ce od znaclOnego. Moze czasem warto 
zatrzymae si~ nad takim czy innym slowem i zastanowie si~, co si~ naprawd~ 
za nim kryje." 

Kultura nie zawsze sluzy idealizacji ezy zakrywaniu rzeezywistyeh kon
tekstow i kosztow "eywilizacji konsumpeyjnej " - ezasem jej eelem jest 
wlasnie odklamanie, demaskowanie ludzkiej hipokryzji, przywraeanie po
ezueia dyskomfortu . Bywa, ze jest to kuraeja wstrz'!sowa - sil,! rzeezy 
prowokuj,!ea pytanie, ezy eel dostateeznie uswi~ea uzyte tu, drastyezne 
srodki, ezy moze srodki te kompromituj,! najszlaehetniejsz,! motywaej~ ... 
Takim wstrz'!sem byla niew'!tpliwie instalaeja Piramida Zwierzqt Katarzyny 
Kozyry z warszawskiej ASP (wypehane: kOrl, pies, kot i kogut), 0 ktorej 
artystka tak opowiada w wywiadzie Z wiaderkami swinskim truchtem 
("Magazyn Artystyezny" nr 5-95): " Wydawalo mi si~, ze to b~dzie latwe 
wtedy, gdy angazowalam w to jedynie rozum. Czym innym jest rozumowe 
powiedzenie sobie, ze zab~e si~ konia i wypeha go, a ezym innym, gdy bierze 
si~ za to rzeezywist'! odpowiedzialnose, widzi si~ to, gdy wkradaj,! si~ 
emoeje. 1a sobie zrobilam kuku. Niezego nie zafalslOwalam, nie zaklama
lam. To bylo dJa mnie wyniszezaj'!ee ( ... ) Sztuka nie moze bye tylko zabaw'! 
kloekami. Wtedy nie rna sensu . Robi,!e to, co robi~, jestem pewna, ze mam 
raej~. U mnie nie rna nie dla pieu, to nie jest udawanie . U mnie to naprawd~ 
byJo ze smierei,!. Robienie trupow - od poez'!tku do korlea. Zarzueano mi, 
ze bawi~ si~ w smiere. 1a tego nie robilam na zimno. Warunkiem naszego 
istnienia , naszej egzysteneji S,! smierdz,!ce flaki . Unieestwianie jest narz~
dziem byeia, jest warunkiem istnienia komfortu dla rozwazania egzysten
ejalnyeh problemow, pozwala na luksus filozofii . To cheialam sprawdzie, 
lObaczye ten najnizszy poziom - zabijanie, to, ze trzeba sobie przy tym lapy 
uwalac, ze to smierdzi, ze jest babraniem si~ we flakach ( ... ) Najdziwniejsze 
bylo przestawienie sytuaeji - w prosektorium a zdrowe, usypiane jak chore, 
nie zarzni~te a przeciez do mi~snego sklepu, obci,!gane ze skory jak 
zwierzyna mysliwska, a to przeeiez korl . Wzi~la w tym udzial eala zbieranina 
ludzi przynaleznyeh do roznyeh dziedzin zabijanina zwierz'!t, z filarami 
pewnoSci nad glow,! , ze to, co robi,! , jest sluszne. 

Tu wszystko si~ pomieszaJo. Do tej pory nie wiem , jak to nazwae. 
Wszystko bylo nie tak. Ci ludzie dokladnie ezuli , ze lOstali wytr,!eeni, ze 
w cos ieh wei,!gni~to i nie rna odwrotu. i.e smierc przestala bye uzyteezna. 
KOrl padl i musimy dzialac dalej, bo cos trzeba zrobie z til kup,! mi~eha. 
Weterynarz mowil, ze skoro uspiony, to nie pozwaJa sprzedae go do sklepu. 
Sklep mi~sny znowu myslal, ze in teres ubije i taniej dostanie. Kr~eili si~ jak 
hieny. Weterynarz ieh w kOrleu pogonil i do mnie, co z tym mi~ehem. A to 
doslownie gora! Nie pozwolili wzi,!e do mi~snego, bo mialo si~ nim pozywic 
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tamtejsze towarzystwo. Przybiegli . z wiaderkami , cztery godziny trwalo 
zabijanie, a w dziesiltc minut zostal tylko szkielet . Potr'!cali mnie, jeszcze 
zdjltcia robilam, a oni z nozykami, na mnie wlaz'lc, z kubelkami - ciach, 
ciach , ciach.oo obrali, szkielet zostal (oo.) Sklj.d s silt musieli zwiedziec, jak 
hieny. Robili to z poczuciem, ze ja jestem niby be, ale zawsze mozna cos 
skorzystac. Jak juz padl, jak juz zdechl, to ja sobie przy okazji te llaczki 
wezmlt. Cos tam, cos tam, piltc minut, juz z wi aderkami swinskim truchtem, 
nie ma. Gdy ktorys z nich odkrajal, to trupowi jeszcze drgaly miltsnie ." 

Gdy mow a jest 0 prymitywnym, barbarzynskim traktowaniu zwierz'!t, 
najczltsciej padaj,! przyklady z zycia wsi - bitych koni, glodzonych psow, 
skubanych zywcem gltsi . Tymczasem w prawdziwej kulturze i tradycji 
chlopskiej stosunek do zwierz'!t jest moze uzyteczny, ale i naturalny, 
wyzbyty dwuznacznoSci , nie odmawiaj,!cy niektorym zwierzlttom szacunku 
i godnosci . W rozmowie Mysmy uSlanowili przyrodf (" Konteksty" nr 
3-494) tlumaczy to Wieslaw Mysliwski : " Ja bym w ogole probowal spierac 
silt z tez,!, ze chlopi wobec zwierz'!t S,! jakos szczegolnie okrutni. Ci'lgle 
dochodz,! sluchy, ze ktos swojego psa wywiozl i zostawil na drodze, bo 
wybieral silt na urlop. Jesli silt nasluchamy roznych rzeczy 0 zwierzlttach 
domowych, a wiltc ku radosci tylko trzymanych, to przepraszam bardzo, nie 
kwestionuj,!c okrucienstwa chlopow wobec zwierz'!t, trzeba powiedziec, ze 
to jest najbardziej z hum ani z 0 w a n e 0 k r u c i ens two ( ... ) Bij,! konie, 
prawda, pod tit gorlt kon nie moze wyciqgn,!c, ale przeciez i ten gospodarz 
popycha mu ten woz, jest caly zgrzany, umordowany. I przecieZ wie, ze musi 
pod tit gorlt wyci,!gn,!c - i przyklada Coo ) My natomiast w miastach bywamy 
okrutni w sposob »odhumanizowany« - jesli tak mozna powiedziec. ProSZIt 
zasiltgn,!c informacji w schroniskach dla bezdomnych psow. Przerazaj'!ca 
jest wymyslnosc sposobow pozbywania silt zwierz'!t (oo.) A co do koni, to 
przypominam sobie, ze swojego dziecinstwa w czasie okupacji, ze przyjecha
li do naszej wsi jacys tacy z Warszawy, zdaje silt szmuglerzy, i zalozyli 
u jednego z gospodarzy w podworku stacjlt zabijania koni. MiitsO przemy
cali do okupowanej Warszawy. I pamilttam, ze to byl szok , szok we wsi , ze 
silt konie zabija na miltSO, ze silt w ogoJe konie zabija. Panowalo bowiem 
przekonanie, ze kon powinien zdechn'lc w sposob naturalny. Znamy z opi
sow takie obrazy smierci konia ." 

o stosunku do zwierz'!t na wsi pisze tez Ryszard Ciarka w artykule 
o sposobach zabijania zwierzqt (" Konteksty" nr 3-494), zwracaj,!c uwag~ 
na specyficzn,! hierarchizacjlt inwenta rza, podzial na zwierzltta m'ldre i glu
pie, na zaprzyjainione i przeznaczone na uboj. Autor przytacza wypowiedzi 
gospodarzy biorlj.cych udzial w ankiecie: ,,»Jak zwierze rozumi to rna nazwe 
- ot taka krowa, wola silt na ni,! Krasula, Siwa, Graniasto - to tak po masci, 
krowa to rozumi ja k silt j,! po imieniu wola i silt obejrzy. Na konia to wolaj,! 
po maSci: Siwy, Kary, ale s,! taz tacy, co na kobyllt Baska krzycz,! C .. ) Jak 
Gospodarz lubi zwierzlt,to nadaje mu imilt, jak silt na nie krzyczy, to 
przychodzi, leb odwraca. Swini silt nie nazywa, bo to glupie takie i nie 
rozumie nic, 5winia to taka pospolita, malo silt do niej przyzwyczaja, krotko 
silt j,! trzyma i na uboj , to po co j,! nazywac. lone zwierzltta to dlugo S,! na 
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gospodarce, to si~ daje im imi~, bo wszystko si~ jakos nazywa ( ... ) Cielakom 
to si~ nadaje imi~ jak si~ co ciekawego zauwazy po urodzeniu, plamy, laty. 
Takiemu, co rna bye przeznaczony na ub6j, to si~ nie nadaje imienia, bo po 
co si~ przyzwyczajae. Przeciez gospodarz to tez kieruje si~ sumieniem 
i uczuciem«. 

Zastosowanie podzialu otaczajqcego swiata na bliski, nazwany nawet 
imieniem wlasnym - komentuje autor opracowania - i ten oznaczony za 
pomoCq ogolnikow czy nazw gatunkowych zasluguje na szczegolnq uwag~ 
( ... ) Nadanie imienia wlasnego zwierz~ciu to nie tylko wyroznik wsr6d 
pozostalych, to takze, mowiqc dobitniej, darowanie iycia lub przyzwolenie 
na iycie w spolecznosci ludzkiej. Nienadanie natomiast imienia przenosi jak 
gdyby dane zwierz~ w swiat rzeczy. Latwiej jest uiye czy zniszczye jakis 
przedmiot czy rzecz nii cos, co posiada wlasne imi~, a zatem cos wi~cej. 

Nadanie imienia to takie poswi~cenie - poswi~cenie Bogu, za czym idzie 
nietykalnose i przyj~cie do spolecznosci. Obrz~d nadania imienia nierozer
walnie wiqze si~ z chrztem (w tradycji chrzescijanskiej) - akt ten jest 
momentem przyj~cia do spolecznosci chrzeScijan." 

A jednak nieludzki stosunek do zwierzqt obciqia przede wszystkim 
wlasnie sumienia chrzescijanskie. Biblijne wyniesienie czlowieka ponad inne 
istoty zaowocowaio mi~dzy innymi rowniez oboj~tnoSciq, pogardq, okru
cienstwem tego gatunku wobec gatunk6w nizszych. Wiara w reinkarnacj~ 
nie jest jednak niezb~dna, by wzbudzie w sobie szacunek dla istot zywych 
- z inicjatywy Lodzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierz~tami w koscieJe 
franciszkanskim w Lodzi odprawione zostalo 1 pa:i:dziernika naboienstwo 
BlogoslawieflSlwa zwierzql, na ktore milosnicy czworonogow stawili si~ wraz 
ze swymi podopiecznymi. 

Pytanie, czy zwierz~ta majq dusz~ - jak czlowiek, niesmiertelnq - musi 
pozostae bez odpowiedzi, choe niekt6rzy wlasciciele psow, kotow, a nawet 
kanarkow i rybek nie majq w tej kwestii najmniejszej WqtpJiwosci. 0 ducho
wosci zwierz'lt, ich cierpieniu i naszej wobec nich przewinie tak mowi Jerzy 
Nowosielski, artysta i teolog prawoslawny, przekonany 0 szczeg6lnej roJi 
zwierz'lt w dziele zbawienia (Religiajesl rzeczq niebezpiecznq, "bruLion" nr 
27195): "Wszyscy wspoluczestniczymy w cierpieniu i smierci Chrystusa. Tak 
sarno zwierz~ta, cala przyroda. Taki baranek paschaJny to nie jest tak sobie, 
ie ten baranek to symbol, nie symboL .. nie! Cierpienie zwierzqt jest realnym 
cierpieniem Boga ( ... ) OczywiScie, ie nie majq [grzechu], bo nie majq ... 
Zresztq, nie bardzo moiemy wiedziee, co zwierz~ta majq, a czego nie majq, 
bo nie siedzimy w nich, a one nam tego nie powiedzq. Natomiast majq jednq 
rzecz, majq realnose cierpienia - to wiemy na pewno . My niejako za
st~pujemy zwierz~ta. To znaczy wspoluczestniczymy w ich cierpieniu, z tym, 
ze my posiadamy swiadomose. W jakis sposob jestesmy dla zwierzqt 
wspoluczestnikami ich zbawienia. Wprowadzamy te zwierz~ta w rzeczywis
tose zbawionq ( ...) Mam czasem takie podejrzenia, ie swiat zwierzqt, cierpie
nie przyrody to jest kenozis swiata anielskiego ( ... ) Uwaiam, ze cierpienie 
zwierzqt, sam byt zwierzqt, pi~kno zwierzqt, ich niewinnose, majq jakis 
zwiqzek ze stanem bytow subtelnych, ktore my nazywamy aniolami ( ...) 
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Uwazam, ze potll!pienie Erosa , wYPll!dzenie go z raju - bo nazwijmy to 
tak - to jest jakas ekspiacja naszej swiadomosci za naSZq krwiozerczosc 
w stosunku do zwierzqt ( ... ) Musimy te zwierzll!ta mordowac, skladac ofiar~. 
P6ki jeszcze bylo tak jak judaizmie, ze zwierz~ta zabijalo si~ przed Namio
tern Pojednania, czy tak jak jest u Ormian, ze jak si~ zabija zwierz~, to 
z twarzq zwr6conq na wsch6d - byla jeszcze jakas swiadomosc rytualu, 
dokonywalo si~ ofiary z cierpienia zwierz~cia . A u nas jest produkcja mi~sa 
( ... ) Za kar~, ze musimy zabijac zwierzll!ta i nie mamy za to grzechu, mamy 
grzech za to, ze jestesmy erotyczni ." 

Krystyna Czern; 

KRYSTYNA CZERNI, ur. 1957, historyk sztuki, czlonek redakcji "Znaku". 
Wydala rozmowy z profesorem Mieczyslawem Por~bskim Nie tylko 0 sztuce 
(1992). 

LIST DO REDAKCJI 


Szanowny Panie Redaktorze, 

W majowym numerze miesi!(:cznika " Znak" ukazala sill! recenzja ksi'lzki 
prof. Piotra Krakowskiego Sztuka Trzecie} Rzeszy pi6ra Piotra Kosiew
skiego, 28-letniego historyka sztuki, doktoranta w K UL. A zatem mlody 
historyk sztuki dokonuje oceny powaznej pracy profesora U niwersytetu 
Jagiellonskiego, znawcy sztuki XX wieku, autora wielu ciekawych ksiqzek, 
rozpraw, artykul6w na ten temat. Nie byloby w tym nic zlego, gdyby 
recenzent mial odpowiednie przygotowanie do podejmowania tego rodzaju 
zadania. Jest jednak inaczej. Gdyby tekst p. Kosiewskiego zostal wy
drukowany w jakiejs gazetce studenckiej, gdzie protekcjonalne pouczanie 
profesor6w nalezy do dobrze widzianego "szpanerstwa", nikt by na calq til! 
spraw~ nie zwr6cil uwagi. Recenzja znalazla si~ jednakie w powaznym 
miesi~czniku, kt6ry firmuje i redaguje zesp61 znanych intelektualist6w. 

Recenzja wprowadza czytelnika wielokrotnie w blqd, jej autor raz po raz 
mija si~ z prawdq, co z jednej strony moze wynikac z niedouczenia, 
a z drugiej - i to jest latwo udowodnic - z pobieznego zapoznania sill! 
z treSci q ksiqzki. Oto kilka przyklad6w. 

Pan Kosiewski pisze na przyklad: "Szkoda, ze zabraklo przedstawienia 
r6znic w poglqdach, krystalizowania si~ opinii samych faszyst6w. Nie jest 
przeciez prawdq twierdzenie, ze od poczqtku byiy one, jak to okreSla 
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Krakowski, »reakcyjne«. Wystarczy tu przywolac postac Emila Noldego, 
dzialalnosc Ottona Andreasa Schreibera i jego pisma »Kunst der Nation« 
czy poglljdy samego Goebbelsa, ktory jeszcze na otwarcie Reichskulturkam
mer (Izby Kultury Rzeszy) zaprosil mi~dzy innymi Petera Behrensa, Ernsta 
Barlacha, Karla Schmidta-Rottluffa, Noldego." 

Tymczasem w ksi,!zce prof. Krakowskiego czytamy: "Goebbels mial 
poczljtkowo dose Iiberalne poglljdy na sztuk~. lako minister propagandy 
zaprosil na otwarcie Reichskulturkammer Petera Behrensa, Noldego, 
Schmidta-Rottluffa, Heckla, Barlacha, co wywolalo konsternacj~ w Minis
terstwie Spraw Wewn~trznych. W grudniu 1933 wyslal telegram do Edvarda 
Muncha z okazji jego siedemdziesiljtej rocznicy urodzin. Popieral tei: Ottona 
Andreasa Schreibera, przedstawiciela opozycji studenckiej, ktory organizo
wal wystawy sztuki nowoczesnej , m. in. tzw. Fabrikausstellungen. W roku 
J935 ukazaly si~ dwa jego artykuly w czasopismie »Kunstkammer« - ofic
jalnym organie Reichskammer der bildenden Kiinste; Schreiber krytykowal 
tam ostro koncepcj~ sztuki narodowej i obwieszczal »profetyczn'!« sil~ 
modernizmu. Tenze Schreiber zalozyl w 1933 roku czasopismo »Kunst der 
Nation«, ktore przychylne bylo awangardzie. Goebbels mial podobno 
chronic to pismo przed Gestapo, naslanym do redakcji przez Rosenberga, 
dla ktorego bylo to wydawnictwo typowo »kunstbolschewistischen Natur«: 
Goebbels uwazal Rosenberga, przynajmniej w roku 1934, za ograniczonego 
umyslowo, zakutego i upartego dogmatyka ." 

W innym miejscu p. Kosiewski stwierdza: "Niektore interpretacje mog'! 
wywolac pewne zdumienie. 0 dziele Hansa Schmitza- Wiedenbriicka Robot
nicy. chlopi i iolnierze dowiadujemy si~, ze ukazywalo »podporz,!dkowanie 
sil produkcyjnych prawom wojny« oraz ze artysta zachowal »rzeczywiste 
priorytety nazistowskie: niewolniczo potraktowanycb producentow dobr 
podporz,!dkowal personifikacji ofensywnej wojny«. Cieszyc moze ta demas
kacja perfidii systemu, gdzie chlopi i gornicy to »pasywny, bierny material, 
wykorzystywany przez wojn~«. " 

Niechze jednak uScisli, gdzie jest miejsce na owo zdumienie. Nie wiado
mo bowiem, czy to jakas ironia, czy tez p. Kosiewski znajduje odmienne 
wytlumaczenie, bo na dobr,! spraw~ zjego enuncjacji nic nie wynika. lednak 
nie, bo zaraz powiada: "S,!dz~ jednak, ze istotniejsze byloby omowienie 
programu tego dziela , zakladanej jego recepcji, co moze pomogloby zro
zumiee wykorzystane przez arty stow strategie i sposoby poslugiwania si~ 
przez nich wzorcami z tradycji ." 

I tu jako swoje odkrycie podaje, ze obraz Schmitza-Wiedenbriicka 
nawi,!zuje do formy tryptyku. Prof. Krakowski w swojej ksi,!zce pisze zas: 
" lest rzeczlj charakterystyczn'!, ze w realizacjach tematow »heroicznych« 
malarstwo nazistowskie ch~tnie odwolywalo si~ do tematow wzi~tych ze 
sztuki sakralnej, do kompozycji »oita rzowych«, »tryptykowych« ... " i od
powiednio ten sposob post~powania malarzy tlumaczy. lako przyklad 
wymienia Tryplyk bohaler6w W. Sautera i wlasnie obraz H. Schmit
za-Wiedenbriicka Robolnicy, chlopi i iolnierze. Zreszt'! w podpisie zamiesz
czonego w ksiljzce fragmentu tego obrazu uzyto slowa tryptyk . 
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Najwi~ksze w'!tpliwoSci p. Kosiewskiego budzi cz~sc ksi'!iki, w ktorej 
podj~ta zostala charakterystyka ideowego i spoleczno-politycznego tla 
sztuki nazistowskiej oraz jej p6i.nowilhelminskich genealogii . Naleiy si~ 
domyslac, ii budzi zastrzeienia reakcyjnosc takich tendencji jak neoroman
tyzm, koncepcje sztuki narodowej, folkloryzm, JugendstiJ. Nie zostaje to 
wyjasnione, recenzent natomiast sugeruje, ie prof. Krakowski bezposrednio 
I'!czy ze sztuk'! narodowosocjalistyczn,! S. Georgego , R. M. Rilkego, H. v. 
Hofmannsthala - co znow wcale nie wynika z ksiqiki, w ktorej moiemy 
jedynie przeczytac, ie "glownym kierunkiem wymierzonym przeciw natura
lizmowi byl neoromantyzm, I'!cz'!cy w sobie elementy mistyczne i narodowe, 
klasyczne i romantyczne (w Iiteraturze George, Rilke, Hofmannsthal)". 
Tego rodzaju postaw~ w literaturze i sztuce prof. Krakowski nazwal, cytuj'!c 
badaczy niemieckich, nawi,!zaniem do "tradycji i konserwatywnej odnowy" . 
OczywiScie kwesti~ t~ rnoina uscislic, co zreszt'! nie potwierdza zastrzeien 
p. Kosiewskiego. W epoce p6i.nowilhelminskiej poeci i pisarze niernieccy 
pozostaj'! w mniej lub bardziej dialektycznyrn stosunku do stworzonej przez 
Bismarcka sytuacji politycznej. Wielu tworcow akceptuje jq calkowicie. Inni, 
jak na przyklad T . Mann, R. Huch , H. Hesse czy R. M. Rilke, pozostajq 
- jak to okreslajq Niemcy - "gul- odeI' beslbiirgerlich" neutralni. Niernniej 
w 1914 prawie wszyscy ulegaj,! "wojennernu upojeniu" (Kriegsrausch). 
W antynaturalistycznych postawach w literaturze niemieckiej przed I wojn'! 
swiatow,! stwierdzic moina kilka faz i kilka odmian. Najbardziej wsteczna 
jest postawa okreslana jako "volkhafle HeimatkunSI", 0 wyraznych cechach 
prefaszystowskich (Bartel, Lienhard, Frenssen). lone oblicze rna postawa 
monumentalizuj,!ca, stawiaj,!ca sobie "wyisze cele" (S. George, P. Ernst, 
R. Borchardt, R. A. Schroder, H. v. Hofmannsthal). Tu przewaiajq 
elementy mistyczne, religijne, narodowe, kult jednostki. Jawi sic:: artystyczny 
postulat "wielkosci", co prowadzi do koncepcji dyktatorskich, wladczych, 
"nadludzkich" - za tak'! odmian,! idealizrnu kryje sic:: przesadne roszczenie 
sit)' (Machtanspruch), bazuj,!ce na reakcyjnych kompleksach ideologicznych. 
Z postawll tlI solidaryzuj<j. si~ roini Prophelenlypen, Kult erwecker , Dichler
stifter , Kriegsgermanen, ZarathuSlradeutsche , Graalsfanatiker i inni "swi~ci " , 
ktorzy przy calej awersji do Wilhelma II propagowali jednak niebezpieczny 
"imperializrn ducha". W kolach tych zrodzil si~ ow mit, ktory A. Rosenberg 
okreslil potem jako "mit XX wieku" , i te wlasnie lata narodowi socjalisci 
nazywali "lnkubationszeit des volkischen Gedankes", st,!d rni~dzy innyrni 
bierze sic:: niemiecka "tragedia mieszczanskiego idealizmu". U Stefana 
George kult artysty przemianowany zostaje p6Zniej na kult wodzostwa. 
George byl wspo/tworq koncepcji jednosci narodowej (Volkheit) pod 
wladzll fiihrera, nowego "reichu" 0 wyraznych elementach nacjonalistycz
nych, co przej~li potem hitlerowcy. Pami~tac takie naleiy 0 uznawaniu 
przez nazis tow Hofmannsthala, mimo ie mial domieszk~ krwi iydowskiej. 
Hitlerowski historyk literatury jeszcze w 1941 roku zachwycal si~ jego 
tworczoscill· 

Piotr Kosiewski zarzuca prof. Krakowskiemu, ie "przywolanie ( ... ) 
koligacji mi~dzy faszyzmem a tworczosci'! i ideami Wagnera oraz Nie
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tzschego to powtorzenie starych stereotypow" . Nikt nie kwestionuje wielko
sci ani Wagnera, ani tei Nietzschego. Z drugiej jednak strony nie ulega 
kwestii, ie ich pogl~dami posluiyli sit;: nazisci w tworzeniu wlasnej ideologii, 
m. in. w odniesieniu do antysemityzmu. Entuzjast~ pogl~dow Nietzschego 
byl H. S. Chamberlain. Schopenhauer i Nietzsche z pewnosci~ oddzialali na 
Rosenberga, ktory ich wl~czyl do swego "gerrnanskiego szwadronu". Scho
penhauera "Verneinung des Willens" zostalo przez Rosenberga przeinter
pretowane na "Verneinung des Triebes und Bejahung des Willens". W przy
padku Nietzschego natomiast wydobyte zostaly cechy elitaryzmu, krytyki 
tradycyjnej moralnosci, nastt;:pnie ideal "nadczlowieka" zjego "wol~ mocy" 
zmierzaj~c~ do wladzy i panowania . Cokolwiek chcielibysmy powiedziec 
w obronie Nietzschego, to jednak nie ulega w~tpliwosci fakt , ie bardzo 
silnie inspirowal nazistow w forrnulowaniu pogl~dOw . Jesli zas chodzi 
o Wagnera, to prof. Krakowski przekonuj~co wykazuje oddzialywanie 
wielkiego niemieckiego kompozytora na Hitlera (s . 19-20). 

Kosiewski czt;:sto feruje wyroki bez proby uzasadnienia, za to z protek
cjonalnym poklepywaniem po ramieniu . I tak na przyklad na s. 142 
stwierdza, ie dyskusja z ksi'lik~ jest trudna, bo autor czt;:sto poprzestaje na 
ogolnikach: "Co wit;:cej, zdaj~c sobie sprawt;: z odrt;:bnosci materialu, na 
ktorym przyszlo mu pracowac, porz'ldkuje go wedle tradycyjnych po
dzialow: architektura, rzeiba , malarstwo, plakat." Ow tradycyjny podzial 
rna, zdaniem recenzenta, utrudniac "wyci~gnit;:cie dalej id~cych wnioskow 
czy rekonstrukcjt;: programu tej sztuki w caloSci". Na czym to utrudnienie 
mialoby polegac - nie wiadomo. 

Szczegolnie jednak porusza p. Kosiewskiego sprawa aktow kobiecych, 
ktore - jak powiada - "uwiodly" autora i ktore s~ "reprodukowane 
w ksi~:i:ce bez umiaru". Oczywiscie naleiy uszanowac niecht;:c wychowanka 
KUL-u do damskiej nagosci. Z drugiej jednak strony nie sposob pomin~c 
tego rodzaju tematyki w sztuce nazistowskiej, skoro odgrywala tak wain~ 
rolt;: i stanowila znacz~q czt;:sc kaidej oficjalnej wystawy. Zreszt~ dlaczego 
tak bylo, prof. Krakowski interesuj~co wyjasnia w swojej ksi~ice . Wyjasnia 
tei, dlaczego pojawialy sit;: inne uprzywilejowane w~tki tematyczne, i nie
prawd~ jest , ie czytelnik niewiele moie sit;: " dowiedziec 0 funkcjach przypi
sywanych tej sztuce" . 

Czytaj~c recenzjt;: p. Kosiewskiego, moina by polemizowac z kaidym 
prawie zdaniem. Prof. Krakowski w rozmowie z nami machn~1 tylko rt;:k~ 
i zbyl cal~ sprawt;: znanym galicyjskim porzekadlem: "Man kann singen , man 
kann tanzen . aber nicht mit dem ... " Niemniej udzielil nam kilku wyjasnien , 
ktore niniejszym przesylamy na rt;:ce Szanownej Redakcji. 

Z wyrazami szacunku 

Jacek Purchla 
21 lipca 1995 
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ODPOWIEDZ JACKO WI PURCHLI 


Szanowna Redakcjo, 

Okazuje si~, ze popcinilem nietakt piszqc recenzj~ ksiqzki Profesora 
Piotra Krakowskiego Sztuka Trzeciei Rzeszy (opubJikowanq w numerze 
51995 "Znaku"). Niestety, trudno mi zrozumiee, na czym polega moje 
przewinienie. Przykro mi, ze omowienie pozycji, ktora przeciez nie jest 
adresowana wylqcznie do czytelnikow z cenzusem i w "odpowiednim 
wieku", zostalo odebrane jako "protekcjonalne pouczania" jej Autora. 
Takie bowiem traktowanie, bez wzgl~du na wiek, pozycj~ i tytul naukowy, 
zawsze jest niedopuszczalne. 

Poniewaz nie jest to jedyny z poczynionych mi zarzutow, postaram si~ 
uscislie kilka kwestii. Profesor Jacek Purchla - reprezentujqcy, domyslam 
si~, wydawcow Sztuki Trzeciei Rzeszy - zarzuca mi pobiezne zapoznanie si~ 
z recenzowanq przeze mnie ksiqzkq. Nie mog~ si~ z tym zgodzie, chociaz 
zapewne niektore kontrowersje wynikly z koniecznej skrotowosci i tak juz 
dose obszernej recenzji. I raz jeszcze pragn~ podkreslie - uwazam ukazanie 
si~ dziela Profesora Krakowskiego za wazne wydarzenie. Jest to pozyeja 
cenna, pierwsza w j~zyku pols kim poswi~cona temu zagadnieniu, zawiera
jqca bardzo bogaty material informacyjny i wiele pozytecznych interpretaeji 
(np. rozdzial 0 arehitekturze), mogqca stanowie wprowadzenie do dalszych 
badan nad sztukq panstwa totalitarnego. Niestety, Sq tei w tej pracy 
fragmenty budzqce duze wqtpliwoSci - tym bardziej razqce w przypadku 
wybitnego Autora. 

Mam tez wrazenie, ze to prof. Purchla przeczytal moj tekst dose 
pobieznie. 80 jezeli pisz~, ze w ksiqzce Krakowskiego "zabraklo przed
stawienia roznic poglqdow ... ", to nie twierdz~, ze te r6Zniee nie zostaly 
wymienione. Zacytowany tu fragment pochodzi z ... przypisu numer I roz
dzialu Narodowych Socia/istow pog/qdy na sztuk~ (s . 23 J - przytoezony 
w caloSci) i jest jedynq wi~kszq informaejq na ten temat. Juz sarno jej 
usytuowanie swiadczy 0 uznaniu tej problematyki za marginalnq. Oezywis
eie, autor ksiqzki rna prawo do takiej selekeji , ale reeenzent chyba rna 
rowniez prawo do odmiennego zdania. 

Podobnie jest z kwestiq niefortunnego - tu upieralbym si~ - podzialu na 
arehitektur~, malarstwo, rzezb~ , plakat. We wst~pie do swej ksiqzki Krako
wski rna wqtpliwoSci, ezy moina traktowae t~ " produkejf' , pelniqcq przede 
wszystkim funkeje propagandowe, jako wytwory sztuki. Tym samym wybor 
materialu, w ktorym byly realizowane poszezegolne idee, byl wtorny wobec 
samego programu. Nie rna tu sensu mowie 0 r6Znicach stylistycznych lub 
przemianach formalnyeh. Interesujqee natomiast byloby przesledzenie po
szezegolnyeh tematow obrazowanyeh roinymi teehnikami. Co wainiejsze, 
w wielu przypadkaeh faszysei pragn~li stworzye "dzielo calosciowe" 
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- 0 czym krotko pisze Piotr Krakowski w kOllCOWych partiach rozdzialu 
Urbanistyka i architektura, lednak konsekwencjl} przyj~tego podzialu stala 
si~ koniecznose powtarzania w niektorych rozdzialach tych samych infor
macji, Ciekawsze byloby, moim zdaniem, przesledzenie wspolnych wl}tkow, 
Ale, oczywiscie, mozna to uznae za "myslenie zyczeniowe", 

lezeli juz przyj~to taki podzial, to nadal nie wiem, dlaczego w ksil}zce 
zabraklo rozdzialow poswi~conych fotografii i karykaturze, Chyba nie 
nalezy nikogo przekonywae 0 ich roli w panstwie totalitarnym, W tym 
przypadku ich brak stanowi powazny uszczerbek dla calosci pracy, uszczer
bek, ktorego nie mozna tlumaczye ograniczeniami wynikajl}cymi z obszer
nosci materialu (tym bardziej - wracajl}c do owych nieszc~snych aktow - ze 
pewne tematy zostaly nadmiernie uprzywilejowane), 

Prof. Purchla nie rozumie zdumienia wywolanego niektorymi z dokona
nych przez Krakowskiego interpretacji. Zdaje si~, ze autor Sztuki Trzecie) 
Rzeszy uwaza, iz dziela sztuki totalitarnej najlepiej informujl} 0 stosunkach 
spolecznych panujl}cych w systemie totalitarnym, Pozostawiajl}c na boku 
saml} dyskusj~, czy mogCl one informowae nas 0 jakichkolwiek stosunkach 
spolecznych, sl}dz~, ze w wielu przypadkach mamy w ksil}zce Krakowskiego 
do czynienia z nadinterpretacjl} lu b interpretacjl} ahistorycznl} . Praca Hansa 
Schmitza-Wiedenbriicka jest tylko jednym z przykladow (oczywiscie prof. 
Purchla rna racj~ - w ksil}zce podano, ze rna ona form~ tryptyku). Piotr 
Krakowski pisze: "Artysta swiadomie alba nieswiadomie zachowal rzeczy
wiste priorytety niewolniczo potraktowanych producentow dobr podporzl}
dkowal personifikacji ofensywnej wojny"? (s. 136). Pomin~ j~zyk tego opisu, 
bardziej niepokoi rnnie sforrnulowanie: "artysta swiadornie lub nieswiado
rnie.,,". Niestety, nie wiemy, na czyrn opar/ Profesor przypuszczenia 0 do
rnniernanym wallenrodyzrnie artysty. 

Wl}tpi~, by ujawnianie w ten sposob "prawdy 0 faszyzmie" bylo koniecz
ne - chyba nikt rozsl}dny nie rna wl}tpliwosci co do istoty tego systernu. I, 
co wazniejsze, ksiClzka nic narn nie rnowi 0 stosowanych praktykach 
zaklarnania (doskonale opisanych chociazby w LTI Victora Klemperera, 
nieobecnej, jak zresztl} wiele innych klasycznych ju:i: prac, w ksil}zce Krakow
skiego). Metoda interpretacji autora jest rownie malo plodna poznawczo, 
podobnie jak dokonywane obecnie przez gen, laruzelskiego e tulli quanti 
"interpretacje" stanu wojennego, 

Podobnie rna si~ rzecz z rekonstrukcjl} korzeni ideowych nazizrnu. Nie 
jest prawdl}, jak twierdzi prof. Purchla, ze zaprzeczam istnieniu pewnych 
antycypacji ideologii faszystowskiej. Nie trzeba udowadniae, ze pogl'ldy 
Nietzschego rzeczywiscie inspirowaly faszystow oraz ze Wagner oddzialywal 
na Hitlera, Moj sprzeciw wzbudzil jedynie przyj~ty przez Profesora Krako
wskiego uproszczony sposob prezentacji tych zwil}zkow. Rozumiern, :i:e 
Autorowi zalezalo na wskazaniu roli niemieckiej inteligencji w dojsciu 
faszystow do wladzy (bowiem, jak twierdzi, "w potocznyrn przeswiadczeniu 
narodowy socjalizrn opieral si~ glownie na warstwie drobnornieszczanskiej 
i chlopskiej"), lecz to nie usprawiedliwia obecnych w tej publikacji licznych 
stereotypow, Tyrn bardziej, ze w ostatnich latach 0publikowano - rowniez 
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w Polsce - wiele materialow, na przyklad 0 wykorzystywaniu mysli Nie
tzschego przez faszystow (i 0 dokonywanych przez nich nadinterpretacjach), 
o "przygodzie z faszyzmem" Martina Heideggera , Ernsta Jiingera i wielu 
innych. 

Ma racjt,; prof. Purchla - nie podoba mi si~ okreslenie: "reakcjonizm". 
Termin ten, jak wiadomo, niesie ze sob~ okreslone ideowe konotacje 
(zwi~zane z wykladni~ "post~pu dziejowego") i wywodzi si~ ze znanej 
historiograficznej doktryny. Poslugiwanie si~ nim przez Krakowskiego jest 
co najmniej dwuznaczne. Przenoszenie tej kategorii dzisiaj do metaj~zyka 
nauki bez wyjasnienia przyjmowanych opcji owczesnych adwersarzy (i bez 
oddzielenia ich od opinii Autora ksi,!zki) budzi wiele zastrzezen. Tym 
bardziej, ze termin ten Profesor Krakowski odnosi do zjawisk artystycz
nych, co - zdaje siv - w historiografii historii sztuki, nawet polskiej, jest juz 
przezwycivzone. 

Myli sit,; prof. Purchla pisz,!c, ze Krakowski nie sugeruje zwi,!zkow 
neoromantyzmu z faszyzmem. Na stronie 14 pisze: "dzialo si~ to glownie 
pod szyldem neoromantyzrnu, ktory jednakze z romantyzmem I,!czyla tylko 
nazwa. Chodzilo przede wszystkim 0 stworzenie odpowiedniej ideologii, 
ktora by wspierala koncepcje imperialistyczne." Dalej pojawia si~ Artur de 
Gobineau, Houston Stewart Chamberlain i juz tylko jeden krok do Hitlera. 
Nie podejrzewam, ze Profesor Krakowski uwaza Rilkego za kryptofaszyst~, 
ale czytelnik - maj,!c w pami~ci wlasnie cytowany przez prof. Purchl~ 
wczesniejszy fragment ksi<!zki (s. 10) - moze miee takowe podejrzenia. 

Przyj~ty przez Krakowskiego j~zyk interpretacji sztuki nazistowskiej 
zostal tak silnie nasycony ideologicznie, ze poszczegolne fragmenty ksi,!zki 
sprawiaj<! wrazenie wyj~tych z lamusa zarzuconych juz technik pisarskich. 
Pozwalam sobie przytoczyc na koniec fragment, ktory, jak s,!dz~, mowi sam 
za siebie: "sztuka miala spelniac wyzsze cele i wyrazac wysublimowan<j 
rzeczywistosc. Szybko stala sit,; sil,! terrorystyczno-absolutystyczn'! oddzia
luj,!C'! z gory w dol, ktorej rzeczywiste, kapitalistyczne oblicze tylko w bar
dzo prowizoryczny sposob maskowalo si~ mistyfikacjami 0 wyzszych po
trzebach krwi, rasy i narodu . Demonstracje wspolnej spolecznej woli ( ... ) 
okazaly si~ de jacto calkowicie podporz,!dkowane silom produkcyjnym, 
pozostawaly w pelni dyspozycyjnosci wobec kapitalu zainteresowanego 
prowadzeniem wojny i rozporz<!dzaj<!cej nim wladzy panstwowej" (s. 132). 

Z wyrazami szacunku 

Piotr Kosiewski 
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Summary 


The notion of responsibility, which politicians and moralists have 
bandied in their speeches, manifestos and treatises to the point of overuse 
and abuse, seems to have lost some of its original purport. Before, therefore, 
we utter this popular word, let 's first ponder what its real meaning is and 
how far its range reaches, like the men of thought have done, partaking in 
a discussion aimed at answering the key question of the October issue: 
" What does Responsibility Mean?" 

The opening article by Johannes Schwartlander describes the upspring
ing and history of the notion in question in modern philosophy. In his 
Questions 10 Responsibility , which has launched the debate, Jacek Filek 
ventures a teasing and provocative opinion about our supposed ignorance 
as to the exact definition of responsibility. This controversial suggestion has 
given rise to an exchange of views . Jan Kielbasa concentrates on our 
responsibility for other people. Andrzej Pawelec, skeptical about Filek's 
conclusions, speaks of responsibility in terms of a virtue. F. Jozef Tischner 
writes about the ease with which people tend to push the burden of 
responsibility off their shoulders and lay the blame on others. Jan Wolenski 
disavows Filek's standpoint from the angle of analytical philosophy. Zbig
niew Zwolinski's text treats of an onthological frame of responsibility . 
Miroslaw Zelazny discusses mutual relations holding between freedom and 
responsibility. Hans Jonas in his glossary marshals terms connected with the 
disputed subject. Wlodzimierz Galewicz presents his Short Dialogue on the 
Inquisition and Responsibility for One 's Views. Edmund Husserl's classical 
lecture On the Idea of Absolute Responsibility rounds up the subject. 

In the "Returns" section glosses to the April issue (Art and Morality ) by 
Aldona Mickiewicz, Artur Zmijewski, Jan Michalski and Aneta Szylak have 
been inserted . "Subjects and Reflections" offer the closing part of the 
meditation by Waclaw Hryniewicz OMI, entitled The Protest of the Just and 
the Hope of God. 

In the "Events-Books-People" section the following books have been 
reviewed : 

- Seamus Heaney's 44 Poems by Jaroslaw Fazan; Alvin C. Planting's 
God,freedom and evil by Tadeusz Szubka; John Rawl's Theory of Justice by 
Czeslaw Por~bski and Andrzej Pawelec; Stanislaw Baranczak's Uciekinier 
z Utopii (Refugee from Utopia) by Krzysztof Biedrzycki; Jan Blonski's 
Biedni Polacy patrzq na gello (Poor Poles Looking on the Ghello) by Jozef 
Wrobel; Ryszard Przybylski's Siowo i milczenie Bohatera Polak6w (Speech 
and Silence of a Polish Hero) by Danuta Sosnowska; T. S. Eliot's, Old 
Possum 's Book of Practical Cats by Magdalena HeydeJ. 

As each month, the reader will find Krystyna Czerni's survey of cultural 
periodicals and, finally, Jacek Purchla's and Piotr Kosiewski's letters to 
" Znak". 
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Sommaire 

La notion de responsabilite, a laquelle se referent si souvent politiciens 

et moralistes, s'est dans une certaine mesure depreciee. Lorsque l'un d'eux 
y fait appel, nous suspectons sa demarche d'occulter un interet personnel ou 
celui de son parti. Aussi, avant d'user de ce mot, il nous a semble utile de 
solliciter de quelques philosophes leurs delinitions de la responsabilite, qui 
constitueront autant de pistes de reflexion sur son sens et sa portee. 

Le cahier s'ouvre done par l'article de Johannes Schwartliinder qui 
retrace les origines et la genese de ce concept dans la pensee philosophique 
moderne. Dans ses "interpellations a la responsabilite", qui constituent Ie 
brandon philosophique de la dispute, Jacek Filek, non sans ironie, nous 
impute une ignorance grasse sur ce qu'est la responsabilite. Jan Kielbasa 
repond en mettant l'accent sur celie que nous avons envers les autres, tandis 
qu'Andrzej Pawelec, sceptique Quant aux propositions de Filek, l'erige en 
vertu. Cependant, l'abbi: Tischner signale les impasses ou mene Ie rejet de 
la faute sur autrui, et Jan Wolenski exprime ses reserves en se playant du 
point de vue de la philosophie analytique. Pour sa part, Zbigniew Zwolinski 
pose Ja question des fondements ontologiques de la responsabilite, et 
Miroslaw Zelazny examine les rapports entre liberte et responsabilite. Le 
texte de Hans Jonas, qui tente une remise en ordre terminologique de cette 
problematique, celui de Wlodzimierz Galewicz sur "un bref dialogue sur 
l'inquisition et la responsabilite de celui qui assume ses opinions" et Ie cours 
desormais classique de Husserl sur "I'idee d'une responsabilite absolue", 
tiendront lieu de conclusion acette premiere partie. 

La rubrique "Resonnances" enregistre les derniers echos provoques par 
notre cahier d'Avril centre sur Cart et la morale, et ce, par les voix d'Aldona 
Mickiewicz, Artur Zmijewski, Jan Michalski et Aneta Szylak. 

La rubrique "Themes et reflexions" comprend Ie second volet de la 
meditation de Waclaw Hryniewicz OMI, intitule: Oppositions des justes el 
espoir de Dieu. 

Les ouvrages suivants ont ete recenses: Seamus Heaney, 44 vel'S, par 
Jaroslaw Fazan; Alvin C. Plantinga, God,freedom alld evil (Dieu, la tiberle , 
Ie mal, ed. po!.) par Tadeusz Szubka; John Rawls, Theory of Juslice (Une 
Iheorie de la juslice, ed. poL) par Czeslaw Por~bski et Andrzej Pawelec; 
Stanislaw Baranczak, Uciekinier z UlOpii (Le "revenanl" de I'utopie) par 
Krzysztof Biedrzycki; Jan Blonski, Biedni Polacy palrzq na gello (Les 
pauvres Polonais regardenl Ie ghello) par Jozef Wrobel ; Ryszard Przybylski , 
Slowo i milczenie Bohatera Polakow (La parole el Ie silence de Mickiewicz ) 
par Danuta Sosnowska; T. S. Eliot, Old Possum's Book of Praclical CalS 

(Les chats, ed. pol.) par Magdalena Heyde!. 
La revue des periodiques de Krystyna Czerni et une polemique entre 

Jacek Purchla et Piotr Kosiewski completent ce cahier. 
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WARUNKI PRENUMERATY 

PRENUMERATA 
PROWADZONA PRZEZ ADMINISTRACJE,; MIESIE,;CZNIKA ZNAK 

PRENUMERATA KRAJOWA 

I. Administracja zastrzega sobie prawo kwartalnej rcgulacji ccny w prenumeracie. 
2. Informacja 0 nowej ecnie podana bydzic z wyprzedzcnicm kwartalnym. 
3. Cena prenumeraty za I polroeze 1996 roku wynosi 30.00 (300 000) zI . Wplaty 
przyjmuje administraeja Micsi~eznika ZNAK, 30-105 Krakow, ul. KOSciuszki 37, 
kooto PKO OM(Krak6w nr 35 510-25058-136. 

PRENUMERATA ZAGRANICZNA 
Cena egzcmplarza wynosi 5$, prenumcrata roczna za 1995 r. - 60$. Prenumerat.,: 

dewizowll moma rozpoclllc ad dowolncgo micsillca roku. Doplata roczna za wysylk.,: 

poczlll lotniclll: Europa - 9$, Ameryka i Azja - 18$, Australia - 37$. Konto 

dewizowe: SIW ZNAK Sp. z 0.0. Bank PKO SA OIKrak6w nr 5.35078-7000339
-2511-30-1110. 

Dla adresat6w z Europy Wsch. istniejc rowniei mozliwosc oplacenia prenumeraty 

w zlot6wkach. Cena i zasady jak w prenumcracic krajowej plus 100% za wysylk.,: pocztll 

zwyklll. Konto PKO I OM/Krak6w nr 35510-25058-136. 


PRENUMERATA 

PROWADZONA PRZEZ RUCH 


1. PRENUMERATA KRAJOWA 

Ccna prenumeraty w I kwartale 1996 r. wynosi 15.00 (150000) zl. Szczeg610we 
. infonnacjc we wlasciwych dla miejsca zarnieszkania lub siedziby prenumeratora 

addzialach "Ruchu" lub w urzydach pocztowych . 

PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

Prenumcrata zagraniczna jest 0 100% droi.sza ad prenumcraty krajowej i za I kwartal 
1996 r. 'wynosi 30. 00 (300000) zl. Wysylka poc~ zwyklll. Prenumcrat.,: zagranicznll 
przyjmuje PK-H "Ruch" Ccntrala Kolportaiu Prasy i Wydawnictw, Warszawa, 
ul. Towarowa 28, tel. 20-12-71 Konto P.B.K. XIII Oddz. Warszawa nr 370044-1195
-139-1 J 

Materia l6w nie zarn6wionych nie odsylamy 

ISSN 0044-488 X 
ENDEKS 383716 

Cena zeszytu w sprzedazy zI ~. 00 (50000) 
w prenurneracie zl 4.50 (45000) 

Uwaga! Cena prenurneraty za IV kwartal 1995 roku wynosi 13.50 (135 (00) zl 

Zaklad Poligraficzny S[loteczoego Instytutu Wydawniczego ZNAK, 

Krak6w ul. Kosciuszki 37 
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