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Od redakcji 


Slowo solidarnosc stalo sif2 ostatnio niemodne. Naduiy
wane przez kierujqcych sif2 najczf2sciej egoistycznymi inte
resami polityk6w, budzi dzisiaj uzasadnionqpodejrzliwosc. 
Tak naprawdf2jednak doswiadczenie sprzed dwudziestu lat 
pozostaje bodaj najwainiejszym wkladem Polak6w w dzie
dzictwo dwudziestego wieku, a imperatyw solidarnosci nie 
stracil swej mocy. Pora najwyisza, by etycznemu idealowi 
solidarnosci przywr6cic jego pierwotny blask. 

Zainspirowani przez Tomasza Tabako, kt6ry wystqpil 
z projektem, aby r6wnolegle - na lamach anglojf2zycznego 
periodyku ,,2B " i "Znaku " - odbyc dyskusje na temat idei 
solidarnosci, prezentujemy jejplon. Niestety zabraklo w niej 
glosu sp. ks. J6zeJa Tischnera, kt6ry nie zdolal rozwinqc 
swych mysli 0 " wsp6lnym niesieniu brzemion" w czasach 
wolnosci. Jemu dedykujemy pierwszq CZf2SC numeru, to do 
Jego Etyki solidarnosci odwolujq sif2 najczf2sciej uczestni
cy naszej dyskusji. 

Jak we wsp6lczesnym swiecie realizowac ideal "gospo
darki etycznej "? Jakie zwiqzki lqczq solidarnosc z milo
sciq? Jakie sq teologiczne Jundamenty idei solidarnosci? 
Czy polski Sierpien byl cudem? A wreszcie - czy lata 1980
-1 981 byly dla uczestnikow tamtych wydarzen czasem etycz
nej przemiany? To tylko niekt6re z pytan, na kt6re odpo
wiadajq nasi Autorzy. 
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Ks. J6zef Tischner (1 931-2000) 


PATRON DOBREJ MYSLI 

Zbigniew Stawrowski 

"Laska to wdzi~k, gracja. Czlowiek dziala pod jej wplywem 
dlatego, ze pociqga go wdzi~k dobra (... ). Kiedy przez drog~ idzie 
wdzi~k w postaci ladnej dziewczyny, jest to wlasnie metafora la
ski. Nie wiadomo, skqd si~ wzi~la, nie wiadomo, dokqd idzie, 
a zmienia sens otaczajqcego swiata"l. Moze to i dziwne, ale wla
snie te slowa ks. Jozefa Tischnera, nieustannie dzis do mnie po
wracajq, przypominajqc i odslaniajqc cos, 0 czym w gruncie rze
czy wiedzielismy przeciez od dawna: otrzymalismy w Nim wielki 
dar i wielkq lask~. Byl dla nas kims, kto caiym sobq, calym danym 
sobie wdzi~kiem, pociqgal nas ku dobru. Towarzyszqc - ile bylo to 
mozliwe - Jego zmaganiom z chorobq, ze zdumieniem odkrywa
lem, ze jest dokiadnie tak, jak nas wczesniej uczyl: wlasciwq odpo
wiedziq na lask~, na wdzi~k, jest wdzi~cznosc. Dzisiaj, kiedy pa
trzy na nas z Nieba, pewnie si~ usmiecha, gdy w zasmuconych 
sercach swych bliskich, przyjaciol i uczniow odnaj duje t~ nut~ 
wdzi~cznosci - wdzi~cznosci wobec Boga, ze dal nam czlowieka, 
i wobec czlowieka, ktory dajqc nam siebie, przyblizal nas ku Bogu. 

Czym byl ten wdzi~k? Czym byl ten dar, ktorym Jozef Tischner 
obdarzal ludzi wokol siebie? O dpowiedz UakZe roznorodnq) od
najdziemy w pami~ci tych wszystkich, ktorzy Go spotykali, slu
chali Jego slow - powaznych i zartobliwych - i ktorym Jego mysli 
dawaly do myslenia, czasem tak, ze odmieniali cale swoje zycie. 
Zebranie tych relacji i ich zapis przez kronikarza to zadanie na la ta 
solidnej pracy. Oprocz wspomnien i swiadectw innych ludzi po-

Przekonac Palla Boga. Z ks. f6ze/em Tischnerem rozmawiajq Oorola Zmiko i faros/aw 
Gowin , Krak6w 1999, s. 19. 
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zostala jednak odpowiedz samego ks. Tischnera, zachowana w Je
go wlasnych tekstach. Moina z nich wyczytac to, jak rozumial sam 
siebie i kt6ry z wielu swych dar6w i talent6w uwazal za najwai
niejszy. 

Trudno nie zaczqc od Jego sl6w: "Najpierw czuj~ si~ czlowie
kiem, potem filozofem, a dopiero na trzecim miejscu ksi~dzem"2. 
Wypowiedziane nieco prowokujqco, zawieraly w sobie t~ prostq 
myst, ze w gruncie rzeczy liczy si~ tylko to, jakim si~ jest czlowie
kiem. "Chrzescijanin rna si~ r6inic od innych ludzi tym, zeby pel
niej byc czlowiekiem. Wszystko jest po to, by bardziej byc czlowie
kiem"3. 

Jednak filozofia i kaplanstwo nie Sq bynajmniej jedynie dodat
kiem, tylko zewn~trznq szatq. Kazdy z nas - chocby bez uniwersy
teckiej licencji i bez swi~cen - jest juz jakos, czy tego chce czy nie, 
filozofem i kaplanem, poniewai umiej~tnosc myslenia i zdolnosc 
do skladania siebie w ofierze, nalezq do samej natury czlowieka. 
Co wi~cej, ja.kosc naszego czlowieczenstwa od nich przede wszyst
kim zalezy. Zyciowy wyb6r ks. Tischnera, ieby byc naprawd~ i do 
konca ksi~dzem i filozofem, rna swojq wymow~ - swojq wag~ i od
wag~. 

Ma takie swoje wewn~trzne napi~cie. Dzien powszedni kapla
na - przebywanie w przedsionkach Tajemnicy i Swi~tosci, a z dru
giej strony powolanie filozofa - radykalna krytyka, nieustanne 
odslanianie i wyjasnianie, mogq wydawac si~ nie do pogodzenia. 
Dla ks. Tischnera napi~cie to nie bylo sprzecznosciq, lecz tw6rczym 
wyzwaniem, poniewai w naszej judeochrzescijanskiej tradycji 
Tajemnica i Swi~tosc, chocby ostatecznie nieprzeniknione, same 
zapraszajq, by 0 nich nieustannie myslec. "Jesli ktos chce ufac sle
po, znaczy to, ie nie potrzebuje Objawienia . Ono adresowane jest 
przeciez do naszej rozumnosci, oswieca jq"4. Sam B6g wzywa nas 
do tego, by coraz wi~cej i coraz gl~biej rozumiec, kim On jest, oraz 
kim jest czlowiek - wobec swiata, wobec drugiego czlowieka i wo
bec Boga. 

Jako czlowiek i kaplan byl ks. Tischner przede wszystkim filo
zofem - kims, kto umilowal mqdrosc. Talentem, kt6ry z pelnq swia
domosciq staral si~ pomnaiac, byl dar myslenia. Myslqc, pogl~bial 
swoje czlowieczenstwo i kaplanstwo. Swoje, a jednoczesnie i na
sze. W ten spos6b wpisywal si~ w wielkq tradycj~ refleksji chrze

2 J. Tischner, Ksiqdz l1a mal1owcach, Krak6w 1999, s. 6. 

J Przekol1ac Pana Boga, s. 56. 

4 Tamie , s. 22. 
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scijanskiej. Jego wiara byla wiarq szukajqcq rozurrtienia, a poboz
nose - poboznosciq mysli . Szukajqc dla siebie wzorow heroizmu 
wiary, odnajdywal je nie tylko w postaciach m~czennikow, lecz 
rowniez w odwadze takich myslicieli, jak choeby Mistrz Eckhart 
czy Hans Drs von Balthasar. Mowil: "Gdyby ktos dal rrti do wybo
ru jednq lub drugq wiar~, to nic nie ujmujqc Kolbemu wybralbym 
Balthasara. ( ...) Balthasar w drodze do swojej wiary w pewnym 
sensie zrobil to, co Kolbe. Ryzyko, jakie podejmuje wielki teo log 
mowiqc 0 Bogu, jest wi~ksze niz ryzyko oddania zycia za drugie
go"5. 

Sam rowniez podjql to ryzyko. Nieustannie mowil nam 0 Bo
gu, wskazujqc na to Jego oblicze, jakim jest Dobra. Wchodzil tym 
samym w spar z innymi wielkirrti tradycjami mysli teologicznej, 
ktore widzialy w Bogu przede wszystkim Najwyzszy Byt, Swi~
tose czy Absolutnego Wladc~. Dlaczego wlasnie Dobra? Kto rna 
oczy do patrzenia, ten widzi! Dobro nie potrzebuje dalszych uza
sadnien, jego wdzi~k jest nieodparty. Tym, ktorzy spoglqdali w od
rrtiennq stron~, Tischner staral si~ otwierae oczy: inne dragi - ar
gumentowal - nie wystarczajq, by opisae i zrazumiee bogactwo 
swiata ludzkich doswiadczen. Zresztq czy zwienczenie Bozego 
Objawienia - Ewangelia - nie jest wlasnie Dobrq Nowinq, swia
dectwem obecnosci, dramatu, ale i ostatecznego zwyci~stwa Do
bra? 

Wybor motywu dobra to jednoczesnie w jakims sensie prze
kroczenie partykularyzmu historycznie uksztaltowanej wspolno
ty religijnej . Kaplan, pelniqc swojq poslug~, przemawia j~zykiem 
wlasnej tradycji, odwoluje si~ do symboliki, ktora przez osoby spo
za wspolnoty moze bye niepoj~ta lub pojmowana zupelnie opacz
nie. Filozof posluguje si~ j~zykiem uniwersalnym, zrozumialym 
dla wszystkich ludzi. J ako filozof Tischner byl kaplanem Boga, kto
rego imieniem jest Dobro. Dzi~ki temu mogl mowie do wszystkich 
ludzi dobrej woli, mogl trafiae do umyslow rowniez i - jak ich na
zywal- innych dzieci Kosciola. Podkreslajqc elementarnq wrazli
wose na dobra i otwierajqc przed kazdym perspektyw~ nadziei, 
pokazywalludziom uchylone drzwi do innego swiata, drzwi kto
rych do tej pory nie dostrzegali. Sq wsrod nas tacy, co dzi~ki Nie
mu odwazyli si~ je przekroczye. 

Myslenie w horyzoncie dobra nie jest nigdy zwyklym teorety
zowaniem - tworzeniem systemu wiedzy 0 Dobru samym w so

5 Tam±e, s. 24. 
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bie - lecz rna istotny wymiar praktyczny. Za dobrem jak cien czai 
si~ zlo. Dobro jest zawsze dobrem konkretnym, odpowiedziq na 
konkretnq obecnosc zta. Dobre myslenie rna nie tylko pogt~biac 
nasze ogolne rozumienie, ale rowniez ratowac ad zla - ratowac tu 
i teraz. Z tego, a czym mozna myslec, dobra mysl musi wybierac 
to, a czym myslec trzeba. ,,0 jakoSci filozofii - pisat Tischner - de
cyduje jakosc bOlu ludzkiego, ktory chce filozofia wyrazac i ktore
mu chce zaradzac. Kto tego nie widzi, jest bliski zdrady"6. 

Nic dziwnego, ze wybral bycie "ciasnym i t~pym filozofem Sar
matow"7. Z tego wyboru wzi~ly si~ wi~ksze i mniejsze teksty, kto
re od z gor,,! trzydziestu lat towarzysz"!c naszym polskim bolom, 
uczyly je rozumiec i w ten sposob przynosity ocalenie: ludziom 
z kryj6wek otwieraly oczy, pozwalaly odnaleic zagubiony sens 
pracy, m6wity, czym naprawd~ jest solidarnosc, pomagaly zacho
wac nadziej~, a w czasach odzyskanej wolnosci przypominaly, ze 
nie jest ana wcale nieszcz~snym darem. Trudno nie wspomniec, 
ze ostatni niedokonczony, a wlasciwie ledwo co rozpocz~ty arty
kul, jaki po sobie pozostawil, mial bye refleksj,,! a solidarnosci oraz 
a tym, co z niej dzisiaj pozostalo. Dzi~ki tym wszystkim niezliczo
nym tekstom stal si~ ks. Tischner wielkim nauczycielem i wycho
wawcq narodu. Potrzebujemy jeszcze czasu, by w pelni to doce
nic. 

Niekiedy - choc dobrze wiedzial, ze nigdy Mu si~ to do konca 
nie uda - pragnql uciec ad gor,,!czki biezqcych wydarzen i w pelni 
poswi~cic si~ pracy "prawdziwego" filozofa. Marzyl 0 spokojnej 
lekturze fundamentalnych dziel i przygotowaniu swojego opus 
magnum - Sporu 0 istnienie czlowieka. Mial to bye hold i splacenie 
dlugu wobec Romana Ingardena, a jednoczesnie polemika z wiel
kim dzielem swego Mistrza: Sporem 0 istnienie 5wiata. Polemika opar
ta na podstawowej intuicji: kluczem do rozumienia czlowieka nie 
jest ontologia, lecz agatologia - filozofia dobra. Z tych marzen na
rodzila si~ filozofia dramatu, oryginalna proba usystematyzowa
nia najistotniejszych doswiadczen w kategoriach przej~tych po 
cz~sci ze swiata jednej z Jego wielkich milosci - swiata teatru. Choc 
Sp6r 0 istnienie czlowieka zostal ostatecznie opublikowany, to sam 
Autor - konczqc ksiqzk~ juz w trakcie choroby - mial poczucie, ze 
jest to wciqz zaledwie pierwszy szkic. Pisal we wst~pie: "Patrz~ na 
calosc dokonanej pracy. Usiluj~ dokonac samooceny. Pewne jest, 

6]. Tischner, Myslenie wed/lIg wartasci, Krak6w 1982, s. 13. 

7 Tam.i.e, 5.11 . 
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ze napisalem to, co chcialem napisae. Chcialem jeszcze raz wydo
bye na jaw obszary dobra, w ktore zapuszcza swe korzenie dojrze
wajqce w dramacie czIowieczenstwo czlowieka. Czy jestem jed
nak zadowolony ze sposobu odslaniania tego wymiaru? Moim 
najgl~bszym zamierzeniem byl ideal systematycznosci. Porownal
bym to do rosnqcego drzewa: wszystko zaczyna siti,' od korzenia, 
potem przechodzi w pien, a od pnia zaczynajq siti,' gaIti,'zie. Chcia
lem pokazae, jak z jednego pnia rozrastajq siti,' gaIti,'zie. Dzis widzti,', 
ze obraz jest nieco zamazany: korzenie i pien zanikajq, a moja pra
ca robi wrazenie, jakbym przeskakiwal z gaIti,'zi na gaIqz, ktore 
w dodatku wiszq w prazni. Powstaje pytanie: czy to jest moja wina, 
czy wina czasu, w jakim ta ksiqzka powstawala? A moze jest to wina 
metody hermeneutycznej i fenomenologicznej, splqtanej na do
datek z elementami historii idei? A moze taka jest natura materii, 
ktorq siti,' zajqlem? Moze filozofia dramatu musi miee dramatyczne 
oblicze? Nie wiem"8. 

Filozoficzne dzielo ks. Tischnera pozostalo niedokonczone. 
Wiele zostalo w nim powiedziane, jeszcze witi,'cej - jedynie prze
czute i ledwo zaznaczone. To wszystko wymaga spokojnej reflek
sji, krytyki i kontynuacji . Takie rzetelna odpowiedz na pytanie 0 Je
go miejsce we wspolczesnej filozofii potrzebuje czasu, by w petni 
ujawnily siti,' owoce Jego dziela. Jedno jest oczywiste: filozofiti,' dia
logu, z ktorq Tischnera nie bez racji tqczono, wzbogacil 0 to, co roi 
nilo Go od Rosenzweiga czy U~vinasa - 0 horyzont sensu wyzna
czony przez Ewangeliti,' . 

Dobra Nowina w przekladzie na j~zyk filozoficzny stala siti,' 
dobrq myslq. To, czego ks. Jozef Tischner nas nauczal, to byla 
niezaleinie od wszelkich etykietek - przede wszystkim dobra mysl. 
Byla to, po pierwsze, mysl rzetelna i radykalna, zapuszczajqca si~ 
tam, gdzie innym nie starczalo odwagi. Po wtore, byla to mySl, ktara 
z peInq 5wiadomosciq za swoj przedmiot wybrala to, co najwai
niejsze - Dobro. Byla to wreszcie mysl, ktora dla wielu sarna oka
zala siti,' dobrem - dobrem, ktore ratuje i ocala od zla. 

ZBIGNIEW STAWROWSKl, ur. 1958, dr, filozof polityki , pracuje w lnstytucie Studi6w 
Politycznych PAN i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wydal : PaJis two i prawo 
w filozofii Hegla (1 994). 

6 J. Tischner, Spar 0 isinienie czlowieka, Krak6w 1998, s. 8 
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Chrzescijanstwo wyzwolone z polityki i z koniecZILosci 
przeciwstawiania sif innym religiom maze glfbiej zrozumiec 

siebie poprzez pryzmat nadziei, jakq niesie czlowiekowi. 
"Realizm" nadziei religijnej na tym polega, ze domaga sif 
niemozliwoSci. Niech smierc nie bfdzie smierciq... Niech 

milosc nie bfdzie jednq chwilq... Niech Bog nie kryje sif za 
zaslonq... 

/

MYSLENIE WEDLUG 

EWANGELII 


JOZEF TISCHNER ODPOWIADA NA PYTANIA 

CHANTAL MILLON-DELSOL 


Czym jest, zdaniem Ksifdza Profesora, konserwatyzm? 

Konserwatyzm w znaczeniu podstawowym, egzystencjalnym, jest 
wyrazem szczegolnej postawy wobec uplywajqcego czasu: czas nie 
przynosi nam niczego istotnie nowego, nihil novi sub sale. Cokol
wiek si~ dzieje, jest powtorzeniem tego, co juz bylo. Wciqz wcho
dzimy do tej samej wody. Wszelka nowose jest pozorem nowosci. 
Pozor ten jest nast~pstwem indywidualizacji. Poniewaz jednostka 
nie wie, co przezywaty i przezywajq inne jednostki, wydaje si~ jej, 
ze od niej zaczyna si~ historia. "Jednostkowym zludzeniem" jest 
mi~dzy innymi religijna idea "odnowy oblicza ziemi" c,Wypuscisz 
Ducha Swi~tegoJ a odnowione b~dzie oblicze ziemi"), swiecka idea 
"post~pu" czy komunistyczna idea "rewolucji". Sam fakt, ze idee 
te wciqz na r6zne sposoby i pod r6znymi nazwami powracajq 
w dziejach swiata, dowodzi, ze nawet pod tym wzgl~dem nihil novi 
sub sale. Innym przykladem Sq kolejne "rewolucje seksualne". To, 
co ma tutaj bye "nowosciq", "rewolucjq" i radykalnym zerwaniem 
z "konserwatyzmem", okazuje si~ powt6rzeniem starych ekspe
ryment6w i dawnych pomylek. 

Tak rozumiany "konserwatyzm" nie odrzuca mozliwosci prze
mian historycznych, wynikajqcych chocby z rozwoju nauki i tech
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nih Przemiany te dotyczq jednak co najwyzej srodk6w do celu, 
nie siEi'gajq natomiast kr6lestwa cel6w. Podstawowe zrEi'by drama
tu ludzkiego pozostajq wciqz takie same. Mozliwe Sq tylko zmiany 
tego, co znajduje siEi' "w srodku". Mozna przedluzye zycie czlowie
ka, ale nie mozna nadae zyciu istotnie nowego sensu. PostEi'PY tech
niki wzmagajq w nim "wolEi' mocy". Ale z "wolq mocy" idzie w pa
rze "wola niemocy" . 1m wiEi'ksza moc nad doborem srodk6w do 
celu, im wiEi'ksza swiadomose "nowosci" srodk6w, tym wiEi'ksza 
swiadomose nieuchronnosci i stalosci "ceI6w" . Bogacz i zebrak 
umierajq jednakowo. W sferze cel6w jest tylko "wieczny powr6t 
tego samego". 

Na czym polega r6inica mifdzy konserwatystq a reakcjonistq? 

PojEi'cie "reakcyjnosci" nie jest pojEi'ciem egzystencjalnym, lecz ide
ologicznym. Na jego znaczeniu najglEi'bsze piEi'tno wycisnEi'la ideolo
gia komunistyczna, choe nie ona byla jego zr6dlem. Jako pojEi'cie 
ideologiczne, "reakcyjnosC" pojawia siEi' w kontekScie wielu innych 
pojEi'e, kt6re blizej okreslajq jego sens. I tak "reakcyjnose" Iqczy siEi' 
z pojEi'ciem postEi'pu jako zaprzeczenie postEi'pu. Zaklada siEi', ze "po
stEi'P" domaga siEi' od czlowieka jakiegos wsp6ldzialania, jakiejs "ak
cji". Tymczasem zamiast "akcji" mamy "reakcjEi'''. "Reakcjonistq" moze 
juz bye ten, kto "stoi z boku" i nie angazuje siEi' ("kto nie jest z nami, 
jest przeciw nam"), jest nim natomiast z calq pewnosciq ten, kto dziala 
przeciwko "postEi'powi". Mozna bye reakcjonistq "obiektywnie" i "su
biektywnie". "Obiektywnie" reakcjonistq jest kazdy, kto dziala prze
ciwko postEi'powi, nie zdajqc sobie jednak z tego sprawy. "Subiek
tywnie" jest reakcjonistq ten, kto swiadomie wybiera przeciw-dzia
lanie. Rozr6znienie tego, co "obiektywne", i tego, co "subiektywne", 
okazalo siEi' dose istotne w stalinowskich procesach poutycznych: 
"subiektywne" przekonanie 0 tym, ze nasze dzialania pozostajq w 
zgodzie z "postEi'pem", nie gwarantuje jeszcze, ze tak naprawdEi' jest 
i nie musi prowadzie do uniewinnienia. Z kolei "obiektywne" wsp61
dzialanie z postEi'pem nie musi miee swego odbicia w "subiektyw
nym" przekonaniu. Chociaz na przyklad osadzonym w obozach 
pracy wiEi'zniom moglo siEi' "subiektywnie wydawae", ze Sq wroga
mi postEi'pu, to jednak przez swojq pracEi' "obiektywnie" mu sprzyja
Ii. Ob6z pracy dokonywal "cudu" przeistoczenia "re-akcji" i "kontr
akcji" w "akcjEi'''. 

10 



MYSLENIE WEDtuG EWANGELlI 

Oczywiscie, takie poj~cia jak "reakcjonista" czy "kontrrewolu
cjonista" mialy czysto formalny charakter. Na ich podstawie nie 
mozna bylo rozstrzygnqe jednoznacznie, kogo dotyczq i przeciw
ko komu Sq skierowane. 0 tym kazdorazowo decydowala "par
tia" - ta partia, kt6ra przyznala sobie przywilej posiadania wladzy 
nad post~pem. W koncu poj~cia te nie byly niczym innym, jak ide
ologicznym usprawiedliwieniem terroru. Mysl~, ze ze wzgl~du na 
histori~ poj~c i ich rol~ w budowaniu swiata terroru powinny one 
zniknqe ze slownika odpowiedzialnej filozofii spolecznej. 

Czy w komunizmie bylo cos dobrego, czym mozna by si~ inspirowac w bu
dowaniu nowych spoleczenstw na Zachodzie i Wschodzie? Czy istniejq 
spadkobiercy komunizmu? 

Na pytanie to wciqz nie rna powszechnie akceptowalnej odpowie
dzi . Wlasciwie najlepiej byloby zapytae 0 to bylych komunist6w. 
Co oni sami uwazajq za swe osiqgni~cie? Na podstawie ich wy
znan mozna sobie wyrobie dzis dose prosty, choe malo optymi
styczny obraz: g16wnym osiqgni~ciem polskich komunist6w bylo 
- wedIe nich samych - hamowanie i ograniczanie roszczen "ko
munizmu moskiewskiego". Mamy sytuacj~ paradoksalnq: osiqgni~
ciem komunizmu mialyby bye zatem odst~pstwa od komunistycz
nej ortodoksji. Byli komunisci oczekujq dzis uznania za oportu
nizm. Jesli idzie 0 inne "sukcesy" - takie jak powszechny dost~p 
do nauki, do lecznictwa, do miejsc pracy, wcielenie w zycie zasad 
sprawiedliwosci spolecznej - to malejq one natychmiast, gdy tylko 
por6wnamy je z analogicznymi osiqgni~ciami kraj6w demokra
tycznych. Mimo powszechnego dost~pu do szk61liczba ludzi z wy
zszym wyksztalceniem nalezala w Polsce do najnizszych w Euro
pie. Mimo powszechnej opieki zdrowotnej przeci~tny okres zycia 
czlowieka nie wydluzal si~, lecz skracal. Mimo szerokiego dost~pu 
do miejsc pracy, produkcja bezustannie spadala. Mimo powoly
wania si~ na zasad~ sprawiedJiwosci spolecznej byla ona powszech
nie iamana, gdy tylko wymagal tego interes wladzy. Wsz~dzie, 
gdzie do rzqd6w doszly partie komunistyczne, stosunkowo szyb
ko nast~powala katastrofa gospodarcza i spoleczna. 

Jesli wi~c rzeczywiscie cos pozostalo po komunizmie, to jedy
nie to, co bylo walkq z komunizmem. Pisz~ to bez satysfakcji. Byly 
faszysta niemiecki moze powiedziee: pozostaly autostrady. Byly 
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komunista W Polsce nawet tego nie powie. A przeciez wi~kszosc 
z nich szczerze pragn~la pomySinosci kraju, poswi~cajqc temu ce
lowi swe zycie. Komunizm zmarnowal bezlitosnie ich poswi~ce
nia. Czasami wydaje si~ nawet, ze byl bardziej okrutny dla zwo
lennik6w niz dla przeciwnik6w. Przeciwnicy nie mieii zludzen, ' 
nawet gdy umierali, to ze swiadomosciq, ze umierajq w slusznej 
sprawie, komunisci mieli zludzenia, a gdy je utracili, na walk~ nie 
bylo juz czasu. 

ezy po kI?sce ideologii l1owoczeSl1e spoleczenstwa majq jeszcze jakies pro
jekty jutra? 

Wydaje mi si~, ze wsp6lczesne spoleczenstwa staly si~ bardziej "re
alistyczne". Oczywiscie, majq i one wizj~ przyszlosci. Nie jest to 
juz jednak zadna z wielkich utopii. Bacon powiedzial: "Czlowie
kowi nie potrzeba skrzydel, ale olowiu". Nie chc~ m6wic 0 spole
czenstwach zachodnich, bo si~ na tym nie znam, pozostan~ przy 
wlasnym podw6rku. Tutaj projekt przyszlosci pokrywa si~ w za
sadzie z projektem przynaleznosci do Unii Europejskiej - do jej 
demokracji, jej gospodarki, jej poziomu zycia. Nie nalezy dopa try
wac si~ w tym jakiegos konformizmu. Ola naszych spoleczenstw 
dopiero upadek komunizmu stal si~ prawdziwym koncem dru
giej wojny swiatowej. Spoleczenstwa te zyjq w zasadzie tym, czym 
zyly po wojnie spoleczenstwa zachodnie - ideq odbudowy i bu
dowy podstaw normalnego zycia. Projektem gl6wnym jest "nor
malnosc". Wszystko, co od niej odbiega, budzi niepok6j. Kto raz 
slal si~ ofiarq "wielkiej utopii", ten staje si~ "realistq", a nawet scep
tykiem. Chyba ze rna my do czynienia z ideologicznq patologiq, 
kt6ra kiedys glosila, ze budujqc dom, tak naprawd~ to nie dom si~ 
buduje, lecz "socjalizm"; dzis, nie majqc pod r~kq zadnego ,,-izmu", 
traci si~ orientacj~ w okolicy. 

Jaka b?dzie raia poszerzol1ej Europy w swiecie? 

Ch~tnie odwr6cilbym to pytanie: nie 0 to bowiem chodzi, co Eu
ropa zechce dac swiatu, ale 0 to, co swiat zechce wziqc z Europy. 
Gdybym mial 0 tym decydowac lub gdyby mnie ktos zapytal 0 ra
d~, to powiedzialbym: nalezy wziqc zasad~ dialogu i wszystkie tej 
zasady konsekwencje. Zasada ta okresla spos6b rozwiqzywania 
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konfliktow spolecznych bez uzycia przemocy. Wiemy jednak, ze 
Europa dojrzewala do rozumienia tej zasady przez cale wieki. Po 
drodze przelala morze krwi. Czy kraje Afryki Iub Azji zechcq si~ 
jej uczyc w bibliotekach, czy raczej na pobojowiskach? Nie ma 
odpowiedzi na to pytanie. Sprawa tym bardziej nie jest prosta, ze 
w szkolach europejskich mozna si~ rowniez nauczyc zasad walki 
i zasad totalitaryzmu. Gdy obserwuje si~ z pewnej odleglosci kra
je Ameryki Poludniowej czy Afryki, to obraz recepcji europejsko
sci nie napawa radosciq. Bierze si~ z Europy to, co najgorsze. To 
wywoluje reakcj~ w postaci anty-europejskosci. Spor mi~dzy eu
ropejskosciq a anty-europejskosciq przybiera cz~sto krwawe for
my. Czy to si~ kiedys skonczy? Kiedy? Nie mam odpowiedzi. 

Jab obraz pozostanie po historii XX wieku? 

Nad naszym wiekiem wisi spor 0 czlowieka - 0 jego prawd~, a na
wet 0 jego istnienie. Czy czlowiek umarl? Czy kiedykolwiek zyl? 
Kim jest czlowiek? Historia stulecia dostarcza skrajnych odpowie
dzi: z jednej strony bestiaIstwo Oswi~cimia i Kolymy, z drugiej 
swi~tosc Matki Teresy i wielu jej podobnych. Ktora z tych skrajno
sci jest ucielesnieniem istotnej prawdy 0 czlowieku? Pod koniec 
wieku wydaje si~ domino wac pesymizm. Czlowiek przegral swe 
czlowieczenstwo. Czy jednak nastr6j pesymizmu jest w pelni uza
sadniony? Cokolwiek by powiedziec o okrucienstwie wieku, to 
jednak czlowiek to okrucienstwo przezwyci~zyl. KI~ska systemow 
totalitarnych nie spadla z nieba. Byla owocem ludzkiej wolnosci 
i ludzkiego heroizmu. Lista bohaterow naszego czasu jest ogrom
na. Z tym dziedzictwem wchodzirny w nowy wiek. Idzie tylko 0 to, 
by nie stracic pami~ci. 

ezy sqdzi Ksiqdz Profesor, ie po dwu tysiqcach lat swej historii chrzesci
janstwo b?dzie jeszcze zdolne tchnqc ducha w nasze relatywistyczne spo
leczenstwa - ducha, kt6rego im tak brakuje? Pod Jakim warunkiem? 

Jestem przekonany, ze prawdziwe dziej e chrzescijanstwa Sq wciqz 
przed nami, a nie za nami. Chrzescijanstwo bylo dotychczas wplq
tane w politycznq walk~ 0 wladz~. Przez pryzmat tej walki bylo 
interpretowane, a nast~pnie przyjmowane lub odrzllcane. Trudno 
byloby wskazac chocby jeden dogmat wiary, w ktorego tie nie po
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jawialyby si~ intrygi polityczne_ Samo chrzescijanstwo zresztq szu
kalo swej tozsamosci w podkreslaniu roznic, a nawet przeci
wienstw w stosunku do innych wiar. Wydaje si~, ze ta historia do
biegla konca. Chrzescijanstwo wyzwolone z polityki i z koniecz
nosci przeciwstawiania si~ innym religiom moze gl~biej zrozumiec 
siebie poprzez pryzmat nadziei, jakq niesie czlowiekowi. Podkre
slam szczegolnie slowo "nadzieja" . Jest czas okreslania sensu wia
ry i jest czas budowania nadziei. Z grubsza wiadomo juz, w co 
wierzymy, wciqz jeszcze nie wiadomo, jakie horyzonty otwiera 
przed nami nadzieja. Nasz swiat stal si~ swiatem bez wielkich uto
pii, swiatem bardziej "realistycznym". Czlowiek przestal oczeki
wac tutaj niemozliwosci. Ale to nie zabilo jego wielkich nadziei 
metafizycznych, religijnych. Raczej je oczyscilo i tym samym umoc
nilo. "Realizm" nadziei religijnej na tym bowiem polega, ze doma
ga si~ niemozliwosci. Niech smierc nie b~dzie smierciq... Nlech 
milosc nie b~dzie jednq chwilq ... Niech B6g nie kryje si~ za zaslo
nq... Czy nie Sq to same niemozliwosci? Poniewaz w znacznej mie
rze to wlasnie chrzescijanstwo takie nadzieje stworzylo, musi one 
przyjqc za nie szczegolnq odpowiedzialnosc, stajqc si~ jeszcze bar
dziej chrzescijanstwem juz nie tyle wiary, co wlasnie nadziei. 

Przezwyci~zyc relatywizm? Najpierw jednak pokazac jego 
prawd~. Wartosci relatywne istniejq. Nie kazda wartosc jest war
tosciq absolutnq. To, co relatywne, winno relatywne pozostac. Ale 
nie wszystko jest relatywne. Wlasnie walka z totalitaryzmem do
wiodla, ze opr6cz wartosci relatywnych istniejq rowniez wartosci 
absolutne, za kt6re mozna i nalezy oddac zycie. To dzi~ki spotka
niu z tymi wartosciami totalitaryzm odslonil swe relatywistyczne 
oblicze. Po to, by absolutyzm przestal bye absolutyzmem, potrze
ba spotkania z tym, co autentycznie absolutne. Mysl~, ze wlasciwa 
droga do odkrycia wartosci absolutnych wiedzie poprzez zgl~bie
nie tego, co relatywne. Trzeba t~ drog~ przejse do konca. Trzeba 
dotknqe dna. Dopiero wtedy b~dzie mozna mowic 0 przezwyci~

zeniu, a nie 0 zwyczajnej ucieczce. 

Czy w Kosciele katolickim nalezy wszystko zachowac? 

Kosciol katolicki jest nosicielem paradoksu: jest instytucjq, ktora 
podpada pod reguly, jakimi rzqdzq si~ wszelkie instytucje, i jest 
wladzq, ktora rosci sobie pretensje do wladania 'laskq Boga, ktorq 
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jak sarna twierdzi - jedynie Bog moze wladae . Poza tym Kosciol 
jest rzeczywistosciq wszechstronnie zanurzonq w historii. Jak malo 
kto, moze on powtarzae: nihil novi sub sale. Zarazem jednak jak 
malo kto moze takZe mowie: "nie mozna wejse dwa razy do tej 
samej wody". Zycie Kosciola polega na nieustannym nawiqzywa
niu do przeszloSci i zarazem na bezustannym zaczynaniu od nowa. 
Owocem takiego dzialania jest tradycja, w ktorej doswiadczenie 
zmiennosci czasu lqczy si~ z doswiadczeniem jego wiecznosci. CZas 
Kosciola nosi znami~ platonskie: jest "rytmicznym odbijaniem 

• , "/1wlecznoscl . 
Z pewnosciq nie wszystko, co w Kosciele bylo i jest, wymaga 

"konserwacji". Gdzie jednak biegnie granica? Tego nie da si~ roz
strzygnqe w sposob abstrakcyjny. W jakiejs mierze rozstrzyga to 
sarno zycie. Widz~ to mniej wi~cej tak: ludzie z rozmaitych powo
dow przychodzq do Kosciola. Powstaje pytanie: co sprawia, ze 
w nim pozostajq? Teologowie powiedzq: laska. Z pewnosciq majq 
racj~. Nie znaczy to jednak, zeby wszystko w tej sprawie bylo ta
jemnicq. Wydaje mi si~, ze zostajq ci, ktorzy w Kosciele i poprzez 
Kosciol odnajdujq egzystencjalnq propozycj~ heroizmu jako praw
dy dla siebie. Nie przychodzi si~ do Kosciola, aby "bylo w zyciu 
latwiej". Nie przychodzi si~ jednakrowniez po to, by "W zyciu miee 
trudniej" Przychodzi si~ dlatego, ze Kosciol swiadczy 0 heroicz
nym wymiarze ludzkiej egzystencji. Kazdy, kto jest w gl~bi duszy 
przekonany, ze sobq mozna si~ stae jedynie na drodze jakiegos 
heroizmu poprzez mqdre poswi~cenie zycia, musi wczesniej czy 
pozniej rozwazyc propozycj~ Kosciola. A co rna mu powiedziee 
Kosciol? Cokolwiek powie, jedno jest wazne: jego s!owo powinno 
wyplynqc z Ewangelii. 

KS. jOZEF TISCHNER (1931·2000), filozof, eseista. Ostatnio wydano: W krainie schoro
wanej wyobraini, Historia ftlozofti po g6ralsku (1997), Filozofta dramatu (wyd. 2 poprawione 
-1998), Spar 0 isfnienie czlowieka (1998), Drogi i bezdroZa milosierdzia (1999), Przekonac Pana 
Boga. Z ks. laze/em Tischnerem rozmawiajq laroslaw Gowin i Dorofa Zanko (1999), Ksiqdz na 
manowcach (1999), Pomoc w rachunku sumienia (2000), Mys7i wyszukane (2000). 
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ODCZYTANIE GENOMU 


POCZi\TEK DROGI 
W NIEWIADOME 


Andrzej Paszewski 

Wiadomosc 0 odczytaniu genomu ludzkiego, tzn. calej infor
macji genetycznej czlowieka, wydaje si~ konczyc trwajqcy 10 lat 
wyscig mi~dzy finansowanym z pieni~dzy publicznych mi~dzy
narodowym Programem Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego 
a prywatnq firmq, kt6ra r6wnoczesnie podj~la si~ tego gigantycz
nego zadania, liczqc na p6iniejsze profity finansowe. Obaj konku
renci dotarli do mety w tym samym czasie i zawarli mi~dzy sobq 
uklad (kt6rego szczeg6ly nie Sq do konca ujawnione) w sprawie 
dalszej wsp6lpracy: uzupelnienia istniejqcych jeszcze luk, doko
nania korekt w opisanych sekwencjach, a tak2:e udost~pniania 

posiadanych informacji. 
Ogloszenie odczytania ludzkiego genomu bylo jednak przede 

wszystkim wydarzeniem medialnym. W kategoriach naukowych 
oznacza ono zakonczenie zmudnej, ru tynowej pracy, zakoncze
nie, kt6rego nie mozna nazwac odkryciem. Efekty poszczeg61nych 
etap6w tej pracy byly natychmiast wykorzystywane zar6wno w ba
daniach naukowych, zmierzajqcych do poznania fizjologicznych 
funkcji kolejno odczytywanych gen6w, jak tez do praktycznego 
wykorzystywania zdobytej wiedzy. To tak jakby budujqc autostra
d~ Moskwa-Paryz, otwarto szampana, zakonczywszy jej ostatni 
metr, ale tymczasem wykorzystywano juz ukol1czone odcinki tra
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sy. Zaraz po zidentyfikowaniu i zsekwencjonowaniu kazdego no
wego genu czlowieka, zwlaszcza gdy lqczyl si~ on z chorobq dzie
dzicznq lub rakiem, przyst~powano do opracowania test6w dia
gnostycznych, pozwalajqcych na okreslenie zmiany w tym genie 
(mutacji) prowadzqcej do choroby. Wczesnie tez rozpocz~to pr6by 
terapii genowej. W przypadku chorob dziedzicznych polegalaby 
ona na wprowadzaniu do organizmu pacjenta genu "normalne
go", ktory podejmowalby funkcj~ genu uszkodzonego. W przy
padku zmian nowotworowych mialoby to prowadzie do zabloko
wania niekontrolowanego namnazania si~ komorek rakowych lub 
selektywnego doprowadzania do ich smierci. To w tych dziedzi
nach, a nie w sekwencjonowaniu genomu, pojawily si~ "wqskie 
gardla" w post~pie nauki i medycyny. Kilkadziesiqt genow odpo
wiedzialnych za najcz~stsze chowby dziedziczne rozpoznano i zba
dana juz pewien czas temu, jednakZe terapia genetyczna tych cho
rob wciqz napotyka na olbrzymie trudnosci, mimo ogromnych 
srodkow finansowych na niq przeznaczanych. Trudnosci te wiqzq 
si~ z koniecznosciq precyzyjnego wprowadzania genu lecznicze
go do odpowiedniego organu lub tkanki, tak aby funkcjonowal on 
w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej skali (na przykiad gdy 
w gr~ wchodzi gen kodujqcy bialko syntetyzowane i funkcjonujq
ce w wqtrobie, to nie powinien on bye "uruchamiany" w oku). 

Terapia genowa, a wlasciwie proby jej stosowania, rna juz dzie
si~cioletniq histori~, ale mimo szumnych zapowiedzi i cZqstkowych 
obiecujqcych wynikow nie doprowadzila do opracowania skutecz
nych procedur prowadzqcych do trwalych skutkow leczniczych. 
Opracowanie takich procedur i odpowiednich materialow, podob
nie jak test6w diagnostycznych, wiqzae si~ b~dzie z ogromnymi 
korzysciami finansowymi. Dlatego badania te prowadzone Sq bar
dzo in tensywnie, cz~sto z pomijaniem podstawowych zasad de
ontologicznych. Przed kilkoma miesiqcami w Stanach Zjednoczo
nych z powodu powikian spowodowanych terapiq genowq zmarl 
pacjen t. Skandal wybuchl jednak dopiero wtedy, gdy okazalo si~, 
ze zespoly stosujqce terapi~ genowq z reguly nie informowaly od
powiednich agencji rzqdowych 0 negatywnych, ubocznych skut
kach tych prob, do czego byly zobowiqzane. 

Istnieje tez silna presja lobby farmaceutycznego na patentowa
nie niektorych fragmentow genomu ludzkiego, stanowiqcych pod
staw~ do opracowania nowych lekow i metod leczenia. Wzbudza 

17 




ANDRZEJ PASZEWSKl 

to powszechny op6r i oburzenie, poniewaz - jak si~ podkresla 
cialo ludzkie, w tym jego geny, nie stanowi towaru, a genom ludz
ki jest wsp6lnq wlasnosciq ludzkosci. Poza tym przedmiotem pa
tentowania mogq bye wynalazki, a samej identyfikacji genu nie 
mozna za taki uwazae. 

Zakonczenie sekwencjonowania ludzkiego genomu nie posta
wilo takZe nowych problem6w etycznych. Juz od dluzszego czasu 
rozwaZa si~ kwesti~ zapewnienia prywatnosci informacji 0 cechach 
genetycznych, z powodu mozliwosci dyskryrninacji przez firmy 
ubezpieczeniowe i pracodawc6w os6b chorych na choroby gene
tyczne lub takirni chorobarni zagrozonych. Problemy te pojawily si~ 
pierwsze, gdyz zwiqzane Sq one z diagnostykq genetycznq. Ta zas 
opiera si~ na technikach klonowania i sekwencjonowania gen6w, 
kt6re wyrainie wyprzedzajq inne techniki wykorzystujqce wiedz~ 
genetycznq (np. terapi~ genowq). Sarni gl6wni bohaterowie badan 
nad ludzkim genomem, Craig Venter i Daniel Cohen, piszq, ze uuply
nq cale lata, jesli nie dziesi~ciolecia, zanim opanujemy skutecznq te
rapi~ genowq". Sq to stwierdzenia odpowiedzialne, natomiast jak 
dotqd gros doniesien prasowych 0 poznaniu kolejnych gen6w i no
wych metodach manipulacji genetycznych podawane bylo w tonie 
sensacji, budzqcym nadziej~, ze skuteczna terapia genowa jest na 
wyciqgni~cie dloni. Trzeba si~ jednak liczye z mozliwosciq pojawie
nia si~ nowego pomyslu metodycznego, zblizonego skalq do pomy
sl6w, kt6re zrewolucjonizowaly technik~ klonowania i sekwencjo
nowania gen6w, pomyslu, kt6ry znacznie przyspieszy rozw6j tera
pli genowej i innych metod genetycznych manipulacji. Spowoduje 
to, ze niekt6re problemy etyczne, dzis raczej teoretyczne, natych
rniast nabiorq praktycznego znaczenia. 

Obecnie m6wi si~ juz 0 tzw. terapii genomowej, kt6ra polega
laby na wprowadzaniu genu leczniczego do wczesnego embrio
nu, tak ze gen ten pojawHby sil;' takZe w przyszlych kom6rkach 
rozrodczych, wytwarzanych przez doroslq juz osob~, a przez to 
bylby przekazywany dalszym pokoleniom. Takie zabiegi udajq sil;', 
chociaz jeszcze z niskq skutecznosciq, na zwierz~tach. Zdolano 
nawet wprowadzie do ich genomu geny innych gatunk6w - m6wi 
sil;' w tym przypadku 0 tworzeniu zwierzqt transgenicznych. Ma 
to duze praktyczne znaczenie, poniewaz w ten spos6b mozna 
otrzymae zwierzl;'ta wytwarzajqce bialka ludzkie (na przyktad hor
mony) potrzebne w lecznictwie. 
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Tu genetyka spotyka si~ z embriologiq. Pierwsza dostarcza ma
terialu genetycznego, druga umozliwia jego wprowadzenie do za
rodka. Perspektywy lecznicze tego typu zabieg6w wydajq si~ dzis 
bardzo odlegle. Jesli jednak technika si~ udoskonali i ryzyko jej 
stosowania zmniejszy si~ do rozsqdnego wymiaru, dojdzie zapew
ne do takich zabieg6w. Co wi~cej, prawdopodobne moze si~ stae 
nie tylko leczenie, ale takZe "poprawianie" genomu - m6wi si~ 
o "projektowaniu" dzieci. Czytajqc wypowiedzi licznych badaczy, 
odnosi si~ wrazenie, ze powstrzymywanie si~ od stosowania nie
kt6rych technik wobec czlowieka wynika z obecnej zawodnosci 
tychze metod, a nie z tego, ze moze to naruszac godnose ludzkq. 
Postaw~ takq dobrze charakteryzuje wypowiedi pewnego polskie
go naukowca: "Obecnie sklonowanie czlowieka byloby czynem 
niemoralnym, przede wszystkim [podkr. moje - A.P.] dlate
go, ze ciqgle bardzo malo wiemy 0 mechanizmach r6znicowania 
si~ kom6rek i nie potrafimy przewidziee, czy urodzone dziecko 
sklonowane byloby zdrowe i normalne". 

Mysl~ wi~c, ze z powod6w technicznych, i gl6wnie z nich, nie 
b~dq w najblizszym czasie podejmowane pr6by klonowania czlo
wieka w celach reprodukcyjnych czy programowania jego wypo
sazenia genetycznego. Natomiast coraz liczniejsze grona biome
dyczne domagajq si~ zezwolenia na klonowanie czlowieka w celu 
otrzymania ludzkich zarodk6w jako materialu do badan i terapii. 
Z zarodk6w mozna uzyskiwae bowiem tzw. kom6rki pierwotne 
pnia, zdolne do namnazania in vitro i do r6znicowania si~ w roz
maite tkanki. Perspektywy leczniczego zastosowania takich kom6
rek Sq bardzo obiecujqce. Sam fakt instrumentalnego traktowania 
embrionu ludzkiego uchodzi natomiast uwagi. Wiqze si~ to z co
raz wi~kszq dominacjq, szczeg61nie w krajach anglosaskich, etyki 
utylitarnej, z kt6rej calkowicie wyrugowana jest problematyka 
ontologiczna. Nie pyta si~, kim (czym) jest embrion, przechodzqc 
od razu do pytania, co z nim mozna robie. 

Problem ontologicznego statusu embrionu ludzkiego jest naj
bardziej kontrowersyjnq sprawq w toczqcej si~ obecnie debacie 
etycznej w obr~bie biomedycyny. Zdania co do tego, czy jest on 
czy nie jest istotq ludzkq, Sq bardzo podzielone, co znajduje odbi
cie w ustaleniach legislacyjnych. Na przyklad w Wielkiej Brytanii 
wolno prowadzie doswiadczenia na ludzkich embrionach, w Niem
czech zas jest to dotqd zabronione. Postawy etyczne wynikajq w du
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zej mierze z przekonan, kt6rych siusznosci nie da si~ udowodnic, 
ale kt6re mozna i nieraz trzeba uzasadniac. Jesli ludzkiemu em
brionowi odmawia si~ statusu osoby, to trzeba okreslic, jakie sta
dium rozwoju organizmu ludzkiego jest korelatem "osoby". Jed
nakZe nie przedstawiono dotqd obiektywnych kryteri6w takiego 
okreslenia, w kazdym razie nie dostarcza ich biologia. 

Mozna dzis powiedziec, ze odczytanie ludzkiego genomu byio 
jednym z punkt6w milowych burzliwego rozwoju biologii i me
dycyny. W istocie jednak wyscig, 0 kt6rym wspomniaiem na po
czqtku, trwa nadal. Trzeba mianowicie zbadac, jak funkcjonowa
rue poszczeg61nych gen6w jest kontrolowane, nie wszystkie one 
bowiem dziaiajq w jednym czasie i w tych samych cz~sciach orga
nizmu. Trzeba tez poznac, jakq rol~ peini kilkadziesiqt tysi~cy bia
iek kodowanych przez geny. Na kazdym eta pie tego wyscigu po
jawiac si~ zas mogq nowe problemy etyczne, kt6rych rozwiqzy
wanie zalezec b~dzie od formacji kulturowej spoieczenstwa, od 
systemu wartosci, kt6rym b~dzie si~ ono kierow~c. 

ANDRZEJ PASZEWSKJ, ur.1938, biolog, profesor w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. 
Publikowal m.in. w "Znaku", "Wi~zi" i "Tygodniku Powszechnym". 
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FRAGMENT 

" o SOLIDARNOSCI 


Ks . f6ze! Tischner 

Badanie materii historycznej przypomina niekiedy wiercenia 
poszukiwawcze: dochodzqc do okreslonego poziomu, zawsze na
trafia si~ na nowy wytrysk, wod~· . Spoleczny ideal solidarnosci 
nie jest nowy i nie byl nowy, gdy w 1980 roku m6wilem 0 nim w ka
tedrze na wzg6rzu wawelskim. Siowo "solidarnosc" pojawialo si~ 
r6wnie cz~sto, a moze nawet cz~sciej w j~zyku nomenklatury. Ale 
tam nie mialo juz zadnej sily perswazji. Zamiast rozwijac ducha 
reformy, przytlaczalo l~kiem . Uzyte przez Lecha Wal~s~, nabralo 
zycia i odetchn~lo nOWq silq. Pociqgn~lo za sobq zywioly. Etyka 
solidarnosci czeka wciqz na swego historyka i teoretyka. Niestety, 
stan zdrowia nie pozwala mi blizej si~ niq zajqc. Moze wi~c kilka 
uwag, 0 kt6rych trudno nawet powiedziec, ze Sq wst~pne. 

Jest bezspornym faktem, ze kazdy ruch spoleczny dqzy do wy
razenia siebie za pomocq jakiejs idei lub idealu i kazdy ideal spo
leczny dqzy do wcielenia w odpowiedni material spoleczny w celu 
odpowiedniego uksztaltowania. Materie i formy przemieszczajq si~ 
i przenikajq, jedne chcq zastqpic drugie, jedne drugie zast~pujq . Czy 
jest w tym jakas lOgika? Jesli jest, to jaka? Dlaczego "przemijajq po
stacie swiata"? Czy tylko dlatego, by nie bylo nudno? 

Szkicujqc poszczeg61ne rozdzialy mojej Etyki solidarnosci, mia
lem wraZenie, ze ich tresc lezy na bruku. Wystarczy dobrze si~ przyj
rzec i pisac. 

* Poniiszy fragment to pocz'i tek os tatniego tekstu, nad ktorym - jeszcze pod ko
niec kwietnia - pracowal ks' J6zef Tischner. Tekst, zam6wiony przez Tomasza Tabako, 
mial ukazac si~ r6wnolegle w ksi'i:lce The idea of Solidarity oraz w niniejszym numerze 
"Znaku". 
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Solidarnosc jest w naszych demokratycznych czasach 
niezbrdnym imperatywem; zarazem jednak jest to wezwanie, 
na kt6re nie jestesmy w stanie odpowiedziee bezwarunkowo. 

Na tym polega tragizm naszego polozenia. 

KILKA REFLEKSJI NA 

TEMAT SOLIDARNOSCI 


Charles Taylor 

Chcialbym tu najpierw przyjrzec si~ gl~bokim rozwazaniom 
ksi~dza J6zefa Tischnera poswi~conym solidarnosci, aby nast~p
nie zastanowic si~ nad pozycjq tej wartosci w swiecie wsp6lcze
snym - pozycjq niejednoznacznq i kwestionowanq >1-. 

W Etyce solidarnosci Tischner w spos6b frapujqcy daje wyraz 
zalozeniom ruchu, kt6ry na poczqtku lat 80. zelektryzowal polskie 
spoleczenstwo, a takZe przyczynil si~ do wyzwolenia Polski oraz
mozna by argumentowac - calego bloku radzieckiego. Tischner 
uchwycil ducha tej walki na poziomie wystarczajqco gl~bokim, by 
jego uwagi mialy znaczenie dla ludzi znajdujqcych si~ w zupelnie 
odmiennej sytuacji. Ksiqzka opisuje krzywdy, kt6re daly impuls 
do narodzin ,,50lidarnosci", aspiracje tego ruchu i wiqzane z nim 
nadzieje - ten ostatni termin, "nadzieja", jest w istocie nader waz
nq kategoriq w mysli Tischnera. 

Kiedy jednak patrzymy na to dzielo z perspektywy dnia dzi
siejszego - czy to w Polsce, czy w jakimkolwiek innym miejscu 
swiata - uswiadamiamy sobie ogromny dystans mi~dzy OWq na
dziejq a rzeczywistosciq, do powstania kt6rej przyczynila si~ ,,50
lidarnosc". Nie podnosz~ tej kwestii po to, by narzekac albo oskar
zac kogokolwiek 0 zdrad~ ideal6w - mamy tu bowiem wyrainie 
do czynienia z czyms bardziej fundamentalnym. Wizja zrodzona 

• Szkic pochodzi z ksi<jiki The Idea of Solidarity, przygotowywanej pod redakCJq 
Tomasza Tabako i zawierajqcej eseje kilkunastu autorow z r6inych krajow i obszarow 
refleksji (filozofia, religia, sztuka, j~zykoznawstwo, krytyka Iiteracka, historia , socjolo
gia i nauki polityczne), poswi~cone roli idei solidarnosci we wsp6lczesnym swiecie. 
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z walki Polak6w w latach 80. znajduje zarazem gl~bokie oparcie 
w zyciu spolecznym Zachodu, jak i w spos6b istotny od niego od
biega. Napi~cie mi~dzy tymi dwoma faktami jest stale obecne w na
szej egzystencji, nawet jesli bywa one negowane bqdz przeslania
ne przez ideologiczne uproszczenia. 

Chcialbym zaczqc od stwierdzenia, ze istniejq dwa poziomy 50

lidarnoSci, 0 kt6rej m6wi w swojej ksiqzce Tischner. W pierwszym 
przypadku m6wimy 0 solidarnosci gl~boko ugruntowanej w istnie
jqcych relacjach; w drugim przypadku chodzi 0 solidarnosc wykra
czajqcq poza takie relacje. Istota solidarnosci polega na wezwaniu: 
"jeden drugiego ci~zary noscie" (5. 6). Lecz w przykladzie, kt6ry Ti
schner podaje zaraz po tej definicji - w przypowiesci 0 Milosiernym 
Samarytaninie (5. 7) - akt solidarnosci nie jest zaposredniczony przez 
jakiekolwiek wczesniejsze relacje rni~dzy tym, kt6ry pomaga, a tym, 
kt6rzy otrzymuje pomoe. W istocie rzeczy sedno historii polega na 
tyffi, ze dobra wola Samarytanina jest w stanie zasypac przepasc 
w relacjach spolecznych. Ten czlowiek z zewnqtrz, ktos kompletnie 
obey, odczuwa litosc na widokcierpien innej istoty ludzkiej. Nic w ist
niejqcym swiecie nie wzywa go dzialania - a jednak je podjq!' Uwa
zam, ze ten aspekt jest nierozerwalnie zwiqzany z przeslaniem przy
powiesci. Widzimy tu w stanie czystym drugi rodzaj solidarnosci, 
o kt6rym wspomnialem wczesniej. 

Niemniej jednak wi~ksza cz~sc ksiqzki dotyczy solidarnosci 
pierwszego typu, a konkretnie solidarnosci ugruntowanej w ist
niejqcych juz relacjach mi~dzy ludzmi, kt6ra odslania i urzeczy
wistnia prawdziwe, lecz ukryte znaczenie tych relacji, albowiem 
w danej sytuacji Sq one zanegowane i zamaskowane przez panu
jqcych. Tym wlasnie rodzajem solidarnosci chcialbym si~ tutaj za
jqC, poniewaz uwazam, ze refleksje Tischnera Sq w pewnej cz~sci 
bezspornie sluszne, a jednoczesnie nie mogq byc w pelni zrealizo
wane w spoleczenstwie wsp6kzesnym. 

Na poczqtku spr6buj~ zarysowac to, co uwazam za Tischnerow
skq teori~ "solidarnosci zakotwiczonej", jesli wolno rni uzyc tego ter
minu. T~ teori~ mozemy przedstawic za pomocq jednej kluczowej 
metafory, aby nast~pnie dotrzec do gl~bszych zalozen dotyczqcych 
kondycji ludzkiej oraz wyartykulowac ich konsekwencje. 

Owa podstawowa metafora zasadza si~ na analogii mi~dzy 
gospodarkq spolecznq a rozmOWq: wszelkie wytwory oraz proce
sy produkcji Sq przyr6wnane do akt6w mowy, kt6re Sq przedmio
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tem wymiany mi~dzy rozm6wcami. Podobienstwo polega na tym, 
iz w obydwu przypadkach istniejq pewne zalozenia kontekstual
ne, kt6rych nie mozna odrzucie otwarcie, poniewaz byloby to toz
same z zakwestionowaniem wlasnego prawa do udzialu wewsp61
nej aktywnosci. Zalozenia wymiany konwersacyjnej byly wielo
krotnie artykulowane, na przyklad to, co m6wimy, powinno bye 
prawdq; mamy si~ wyslawiae w spos6b szczery; m6wimy po to, 
by nas zrozumiano; nasze wypowiedzi majq bye istotne, na temat 
itd. (Teksty Jiirgena Habermasa zajmujq w tym nurcie wazne miej
sce, a istniejq tez ciekawe analogie z tw6rczosciq Tischnera). 

Rozmowa zalamalaby si~ calkowicie w przypadku stwierdzen 
w rodzaju: tak rzeczy si~ przedstawiajq, jesli idzie 0 X, ale ja w to 
wcale nie wierz~; alba: nie zadalem sobie najmniejszego trudu, 
zeby si~ przekonae, czy w przypadku X jest rzeczywiscie tak, jak 
twierdz~; alba: wiem, ze ciebie to nic nie obchodzi, ale i tak prze
kazuj~ ci t~ informacj~ (chyba ze mamy do czynienia z grozbq: to 
powinno ciebie obchodzie, wi~c dopilnuj~, zebys to wiedzial). 
Podobnie nikt nie powie: oto m6j produkt - mozna si~ nim za
true; alba: jest zupelnie bezwartosciowy; alba: powstal na skutek 
wyzysku biedak6w harujqcych w mojej fabryce . Niezaleznie od 
tego, czy owe stwierdzenia odpowiadajq prawdzie - zar6wno 
w wymianie konwersacyjnej, jak i ekonomicznej - trzeba udawae, 
ze jest inaczej, bo w przeciwnym razie dany rodzaj aktywnosci 
traci sens, a partner zrezygnuje z uczestnictwa i z przyszlej wsp61
pracy. 

W obydwu przypadkach to, co si~ oferuje, jest ofertq dla kogos 
(s. 25). W przeciwnym razie utraciloby sw6j elementarny sens. 

Naturalnie jednak analogia stosuje si~ wylqcznie do takiej go
spodarki, w kt6rej procesy wymiany Sq na wszystkich szczeblach 
dobrowolne. Istniejq bowiem warunki zniewolenia bqdi tak wiel
kiej nier6wnowagi sit, ze ci, kt6rzy panujq nad warunkami wy
miany, nie muszq juz udawae. Tischner m6wi za tem 0 gospodar
ce, w kt6rej swobodnie uczestniczq wolne podmioty dzialania, kt6
ra pozwala ludziom bye wolnymi podmiotami. W stopniu, w ja
kim wsp6kzesne spoleczenstwa Sq zmuszone przynajmniej uda
wac, ze tak jest w istocie, spelniajq one warunki sensownosci ana
logiczne do wymog6w rozmowy. W rzeczywistosci mozemy oszu
kiwae na wielkq skal~, ale caly proces wymia~y wymaga od nas, 
bysmy udawali, ze jest inaczej. 



KlLKA REFLEKSJI NA TEMAT SOLIDARNOSCI 

Tak przedstawia si~ podstawowa metafora, z kt6rej zostaje 
wyprowadzony gl~bszy opis antropologiczny. Naturalnie pokazuje 
on, ze ludzie Sq stworzeni do takiego stylu zycia kolektywnego, 
kt6ry przypomina raczej swobodne uczestnictwo w rozmowie niZ 
podporzqdkowanie. Normq jest dobrowolne uznanie urzqdzen 
spolecznych, a nie narzucenie jakiejs formuly spolecznej, nawet 
jesli mialaby ona jakoby na celu dobro czlonk6w wsp6lnoty. Co 
wi~cej, wolnosci musi towarzyszye przynajmniej pewien stopien 
r6wnosci, poniewaz w tej "rozmowie" polegajqcej na wzajemnym 
zaspokajaniu potrzeb zbyt wielka nier6wnowaga sil natychmiast 
przekiada si~ na ukiad jednostronny, gdzie jedni wyznaczajq wa
runki pozostalym - bez wzgl~du na ich zyczenia. Tam, gdzie jedna 
strona jest w stanie zapanowae nad warunkami wymiany - jak to 
widzielismy powyzej - tam niedawni partnerzy stajq si~, wbrew 
swojej woli, slugami. 

Ta wizja natury ludzkiej i ten model gospodarki implikujq ist
nienie, bye moze na og6! niejawne, wzajemnego zobowiqzania le
zqcego u podloza ekonomii tego typu: ze dzialamy jeden dla dru
giego w warunkach wolnosci i wzajemnosci. To zobowiqzanie jest 
faktem nieodlqcznym od samej aktywnosci, tak sarno jak prawdo
m6wnose i szczerose stanowiq zalozone normy wymiany slownej. 
Niestety, w praktyce cz~sto tego zobowiqzania nie dotrzymujemy. 
Teraz widzimy juz, ze w takich przypadkach mamy do czynienia 
z naduzyciem zaufania drugiego. Kiedy sprawuj~ kontrol~ nad jego 
post~powaniem, wtedy nie tylko wyrzqdzam mu krzywd~ i zabie
ram mu wi~cej, niZ sam daj~; jednoczesnie zdradzam jego zaufanie 
- neguj~ milczqce porozumienie dotyczqce wiernosci wzajemnej. 

Ksiqdz Tischner uzywa tego mocnego s!owa - "zdrada" (s. 92
95). Nasze spo!eczenstwo zasadza si~ na wzajemnym zaufaniu; alba 
dochowujemy przyrzeczenia, alba je lamiemy. Zasadq solidarno
sci jest wiernose (s. 95). 

Latwo dostrzec, w jakim sensie solidarnose jest tutaj "zakotwi
czona". Nasze zycie opiera si~ nieustannie na szeregu wzajemnych 
zobowiqzan: ze b~dziemy pracowae jeden dla drugiego, b~dzie
my oddawac tyle, ile dostalismy i nie zaprzepascimy pracy dru
giego. W istocie jednak cz~sto, a bye moze zawsze lamiemy te przy
rzeczenia. To przeniewierstwo Tischner okresla mianem "wyzysku". 
W kontekScie idei wzajemnego zaufania moze on na nowo zdefi
niowae ten termin - tak istotny w leksykonie marksistowskim, 
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gdzie jednak byl on analizowany w spos6b zgola scholastyczny 
na gruncie ostatecznie pustej teorii wartosci dodatkowej. 

W leksykonie Tischnera "wyzysk" odzyskuje zrazumialy sens. 
Ludzie Sq wyzyskiwani, kiedy nie dostajq za swojq prac~ tego, co 
si~ im nalezy; alba tez wtedy, kiedy ich praca bqdz jej owoce zosta
jq sprzeruewierzone, gdyz uzywa ich do cel6w ruezgodnych z pier
wotnym przeznaczeniem (np. nozem do krojenia chleba zadaj~ 
komus ran~); wreszcie w przypadku, gdy dopuszczamy do mar
nowania si~ owoc6w pracy, odbierajqc wlozonemu wysilkowi ja
kikolwiek sens (szczeg6lnie wyrazne zjawisko w tzw. gospodar
kach socjalistycznych). Kr6tko m6wiqc, wyzysk to naduzycie po
legajqce na tym, iz niekt6rzy zostajq wykluczeni z owej wymiany 
mi~dzy wolnymi i r6wnymi podmiotami, pracujqcymi dla siebie 
nawzajem. W gruncie rzeczy jest to sprzeniewierzenie si~ zaufa
niu, na kt6rym zasadza si~ cal a wymiana (s. 23-26). 

Co to ma wsp6lnego z solidarnosciq? Rzecz w tym, ii takie prze
niewierstwo mozna naprawie jedynie dzi~ki wsp6lnemu dziala
niu. Najpierw trzeba jednak wsp6lnie uznae, ze doszlo do zdrady 
zaufania. Wlasnie dlatego, ze wsp6lne uznanie wzajemnosci jest 
tak fundamentalne - skora podajemy w wqtpliwose calq czynnose, 
jeSli otwarcie i swiadomie odst~pujemy od wzajemnosci (tak jak 
klamca przerywa rozmow~, jesli przyznaje si~ do tego, ze jest klam
cq) - nasze faktyczne przeniewierstwa mUSZq bye zamaskowane. 
Trzeba im nadae aur~ normalnosci, jak gdyby wszystko bylo w po
rZqdku i nie bylo mowy 0 zadnej sprzecznosci z ideq wzajemno
sci. W ten spos6b latwo powstaje "wersja oficjalna", kt6rej nie 
osmielamy si~ zdemaskowae: albo dlatego, ze naruszajqc przyj~ty 
porzqdek, wywolalibysmy gniew ludu, alba dlatego, ze sprawcy 
przeniewierstwa majq wladz~ (co jest z natury rzeczy niemal pew
ne) i obawiamy si~ ich reakcji. Z tego zas wynika, ze sami latwo 
przyjmujemy te wersje oficjalne alba godzimy si~ na nie. 

W jaki spos6b mozemy si~ przebudzie? W tym miejscu docho
dzi do glosu inny aspekt antropologii Tischnera. Wszyscy mamy 
dar sumienia - kazdy z nas ma poczucie zla. Zlo nie polega jedy
nie na tym, ze otrzymujemy niewystarczajqcq zaplat~, ze trudzi
my si~ na pr6zno, ze nasza praca zostaje zmarnowana. To boli. Ale 
jeszcze bardziej boli zdrada . "Do przem~czenia pracq, do znuze
nia i wyczerpania, do grozqcego glodu dolqcza si~ jeszcze, jak ja
kis gluchy ci~zar, b6l duszy i ucisk serca" (s. 29j. 

26 



KILKA REFLEKSJI NA TEMAT SOLIDARt'10SCI 

Przebudzerue rue moze jednak pozostac aktem pojedynczej oso
by. Musimy przebic si~ przez wersj~ oficjalnq, wydobyc na jaw praw
d~ i wprowadzic jq do swiadomosci publicznej. Mozemy to osiq
gnqC tylko w dialogu (s. 15-18). W pewnym sensie jest to pierwszy 
krok ku solidarnosci. Razem, sluzqc jeden drugiemu, jestesmy w sta
nie tego dokonac - w pojedynk~ rue by10by to nigdy mozliwe. 

Ta intuicja, rzecz jasna, by1a szczeg6lnie aktualna w kontekScie, 
w kt6rym ksiqdz Tischner pisa1 swojq ksiqzk~. Z natury rzeczy de
spotyczna w1adza pr6buje nie dopuscic do tego rodzaju wsp6lno
ty swiadomosci. Jej celem jest odizolowanie od siebie obywateli
nawet jesli kazdy mysli sobie w duchu, ze dzieje si~ zlo, to nikt nie 
rna pewnosci, jak wielu wsp610bywateli rna takie same odczucia 
i w razie sprzeciwu zglosi poparcie. Niemal dwa wieki wczesniej 
identycznq refleksj~ sformu1owa1 Tocqueville. Z tego w1asnie po
wodu komunistyczne w1adze kontrolowa1y posiadanie i uzytko
wanie kserokopiarek, a nawet rejestrowa1y maszyny do pisania. 

Z tego tez powodu pielgrzymka J ana Paw1a II do ojczyzny w ro
ku 1979 by1a wydarzeniem 0 znaczeniu historycznym. Nagle lu
dzie otrzymali wspania1q okazj~, zeby si~ zebrac i wyrazic swoje 
poparcie - bez kontroli i scenariusza narzuconego przez w1adz~. 
Nawiqza1y si~ kontakty horyzontalne. Kazdy m6g1 zobaczyc, ilu 
innych ludzi podziela jego odczucia. W ten spos6b zosta1y w cz~
sci po1ozone fundamenty pod strajki w Gdansku, kt6re rozpocz~
1y si~ rok p6zniej. 

A zatem najpierw mamy solidarnosc swiadomosci. Ta prowa
dzi do wsp6lnego dzia1ania. R6wniez w tym przypadku jedynym 
sposobem za1atania wyrwy w sferze wzajemnej wymiany jest dzia
1anie ponadindywidualne. Nie podejmuj~ dzia1ania tylko dla sie
bie - zeby ulzyc swojej doli; zeby naprawic zlo, kt6re mnie spotka
10 - lecz dla nas wszystkich. Nawzajem niesiemy swoje ci~zary. 
I tylko w ten spos6b wzajemnosc wymiany - kiedy podejmujemy 
dzia1ania jeden dla drugiego - moze zostac przywr6cona. 

Pow6d, dla kt6rego nazywam t~ solidarnosc "zakotwiczonq", 
jest oczywisty. To dzi~ki uprzednim zobowiqzaniom, kt6re Sq przy
j~te przez danq wsp6lnot~, sumienie wzywa nas, bysmy wsp6lnie 
z cz10nkami tej wsp6lnoty post~powali w duchu tych nakaz6w. 

Solidarnosc to motor naprawczych dzia1an spo1ecznych. Soli
darnosc jest nieodzowna, bysmy przywr6cili istot~, ducha sp6jni 
spo1ecznej - aby wsp6lnota zn6w odzy1a i sta1a si~ rzeczywista. 
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Takie jest gI6wne przesianie ksi~dza Tischnera. Nawet poza kon
tekstem jest to przesianie poruszajqce i peIne mocy; nietrudno 
dostrzec, jak niezwykla byia jego sila w kontekScie tamtego miej
sca i czasu - jak bardzo bylo potrzebne w tym kluczowym momen
cie wyIaniania si~ aspiracji calego narodu. 

Co jednak rnamy pOCZqC z tq teoriq dzisiaj? Czy mozemy od
niesc jq do swiata nowoczesnego Zachodu? Moja odpowiedz nie 
b~dzie jednoznaczna, lecz wewn~trznie podzielona. 80 tak wIa
snie - jak sqdz~ - przedstawia si~ nasza obecna sytuacja. Tak na
prawd~ nie mozemy odrzucic tej teorii, gdyz odgrywa ona zbyt 
istotnq rol~ w calym projekcie nowoczesnej demokracji. Z drugiej 
jednak strony, nie jestesmy w stanie zyc w zgodzie z niq. 

Zacznijmy najpierw od aspektu negatywnego. Tischnerowska 
interpretacja gospodarki przywodzi natychmiast na mysl, jak jq 
okreslajq historycy, "gospodark~ etycznq" (np. Edward Thompson 
w: The Making oj the English Working Classes). Ten termin rna opisy
wac spontaniczne poczucie slusznosci - pozwalajqce wyznaczyc 
sprawiedliwe ceny i stopy, okreslic wymogi wzajemnosci - do kt6
rego odwolywali si~ ludzie prosci, robotnicy i chlopi, by zaprote
stowac przeciwko wysokim cenom, dodatkowym ci~zarom, przy
tlaczajqcym podatkom, niskim zarobkom i wyzyskowi. Te prote
sty byly jednak na og6l skazane na porazk~; co wi~cej, nasza cywi
lizacja istnieje dzi~ki temu, ze skonczyly si~ one fiaskiem. 

Protestujqcy wyst~powali bowiem cz~sto przeciw wprowadze
niu bqdz rozszerzeniu relacji rynkowych. Fizjokraci - nowi zarzqd
cy gospodarki - ogiosili: koniec z kontrolq cen pszenicy; niech ziar
no swobodnie krqzy w kr61estwie, a w koncu ceny same osiqgnq 
jakis dopuszczalny stan r6wnowagi. Nie nakladajmy na raczkujq
cy przemysl zbyt wielu restrykcji, bo nawet jesli cz~sc robotnik6w 
wpadnie w tarapaty, to ostatecznie dojdzie do bezprecedensowe
go wzrostu gospodarczego: przyplyw bogactwa uniesie wszystkie 
Iodzie - nawet te na najwi~kszych mieliznach. 

Historia dowodzi, ze niekt6re z tych ryzykownych decyzji oka
zaly si~ - z czasem - trafione. "Na dIugq met~" - moglibysmy rzec, 
pami~tajqc jednak 0 slynnym dopowiedzeniu Keynesa: tymcza
sem wielu z owych chlop6w glodowalo, a wielu robotnik6w zylo 
w n~dzy. 

Gdyby chodzilo tylko 0 dawne ofiary, moglibysmy wprawdzie 
odczuwac moralny dyskomfort - korzystajqc z owoc6w pola uzyi
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nionego krwiq naszych przodkow - ale fakt ten nie mialby wply
wu na nasze obecne post~powanie . Rzecz jednak w tym, ze po
dobna sytuacja powtarza si~ dzisiaj, na przyklad w manufakturach 
Trzeciego Swiata, ale takZe w naszych rozwini~tych spoleczen
stwach industrialnych, gdzie wielu dawnych robotnikow trafilo 
na bruk i klepie bied~, poniewaz ich "pewne" - jak si~ wydawalo 
stanowiska zostaly zredukowane w imi~ konkurencji globalnej. 

Bardzo cz~sto nie mozna negowac korzysci zwiqzanych z ta
kim scenariuszem. Korzysci te trafiajq jednak w sposob nierowno
mierny do niektorych - byc moze nawet do wi~kszosci - kosztem 
pozostalych. (Nalezy rowniez zauwazyc, iz owe korzysci moze 
zaprzepascic globalna ekspansja kapitalizmu, ktory po prostu igno
ruje istnienie granic dla wzrostu wyznaczonych przez wyczerpy
walne zasoby i sztywne progi tolerancji; aby uproscic wywod, ten 
wqtek tutaj pomin~ - moja teza na tym nie ucierpi). 

Nie musimy wcale odwolywac si~ do przypadkow skrajnej n~
dzy. Wystarczy, ze skupimy si~ na krzywej dochodow. W ciqgu ostat
niego trzydziestolecia w merna! wszystkich panstwach rozwini~tych 
widzimy stale pogl~bianie si~ roznic pod tym wzgl~dem. Mamy tu 
do czynienia z calym spektrum przypadkow: od Japonii na jednym 
krancu po gospodark~ amerykanskq na przeciwnym, gdzie nierow
nosci Sq najbardziej raiqce; niemniej jednak wsz~dzie roznice Sq coraz 
wyrazniejsze. Istnieje wiele powodow tego stanu rzeczy, ale jednym 
z glownych jest przyczyna funkcjonalna: lepiej wynagradzane Sq 
umiej~tnosci, ktore okazaly si~ cenne i stosunkowo rzadkie. Rewer
sem tego procesu Sq tragiczne przypadki "zredukowanych" robot
nik6w, kt6rych dochody nagle znacznie spadajq, albo sytuacja ludzi 
mlodych, ktorym oferuje si~ tylko "Mcposady" - znajdujq zatrud
nienie jedynie na cz~sc etatu i tymczasowo. 

Przedstawiona przez Tischnera idea gospodarki moralnej impli
kuje mozliwosc wynagradzania w spos6b uczciwy indywidualne
go wkladu kazdego z nas. My z kolei udajemy, ze wszystko jest w po
rzqdku, po prostu dekretujqc, ii: kazda cena wyznaczona na rynku 
jest "cenq uczciwq". Ta sytuacja prowadzi jednak bezspornie do ka
rykaturalnych konsekwencji . Jest to tym bardziej oczywiste, jesli 
uswiadomimy sobie, ze gospodarka wiqze w calosc nie tylko tych, 
kt6rzy rnajq teraz prac~ (co mozna bylo zalozyc w systemie komu
nistycznym, gdzie nominalnie kazdy mial zatrudnienie), ale r6w
niez tych wszystkich, kt6rzy chcieliby miec w niej sw6j udzial. Na 
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taki udzial nie majq szans ludzie skazani na bezrobocie - a trudno 
uznac, by ten stan rzeczy byl zgodny z zalozonq wzajemnosciq. 

Powyzsze obserwacje zmierzajq do oczywistej konkluzji: go
spodarka kapitalistyczna zasadza si~ takZe na milczqcym porozu
mieniu innego rodzaju. Alokacja posad i dochodow, organizacja 
pracy i zroznicowanie plac etc. dokonujq si~ "drogq rynkowq", tzn. 
Sq konsekwencjq decyzji przedsi~biorcow kierujqcych si~ swoim 
zyskiem, a czynnikiem dyscyplinujqcym Sq ostatecznie warunki 
przetrwania w danej niszy ekonomicznej. Jesli jednak pozos taw i
my ten proces samemu sobie, rezultaty b~dq niejednokrotnie 
sprzeczne z porozumieniem lezqcym u podloza gospodarki rozu
mianej jako wymiana wzajemna mi~dzy wolnymi i rownymi pod
miotami - okaze si~ bowiem, ze podmioty mogq nie tylko akcep
towac bqdz odrzucac istniejqce oferty, ale rowniez wplywac na 
ksztalt samych warunkow wymiany. 

No coz, mozna by rzec: tym gorzej dla ekonomii moralnej. Aby 
skorzystac z potencjalu produkcyjnego, ktory wyzwala kapitalizm, 
musimy zgodzic si~ na to, by decydowal rynek, i zapomniec 0 du
chu wzajemnosci. Lecz nie jest to takie proste. Poniewaz nasze spo
leczenstwa Sq takZe demokracjami, jako takie funkcjonujq zasad
niczo na gruncie milczqcego porozumienia, ktore przypomina to 
naszkicowane przez Tischnera w kontekScie ekonomii: Iud jest 
suwerenny, a zatem wladza jest dla ludu; Iud obejmuje wszyst
kich, tzn. kazdego bez wyjqtku; wszyscy Sq rowni - tzn. wyklucza
my jakqkolwiek dyskryminacj~ itd. W istocie rzeczy Tischner przed
stawil w zarysie wersj~ tego, co ja okreslilbym mianem "nowocze
snego ladu moraine go" - chodzi 0 milczqce zalozenia na temat zro
dellegitymizacji wspolnoty w erze demokracji . Pierwotnie znaia
zly one wyraz w teorii prawa naturalnego, na przyklad w wersji 
Locke'a: wolne jednostki stowarzyszajq si~, zawierajqc umow~, 
a decyzja ta jest motywowana korzysciq wzajemnq. Locke'owi, 
rzecz jasna, chodzi glownie 0 sfer~ bezpieczenstwa - 0 ochron~ 

zycia i wlasnosci; szkicuje jednak takZe podstawy teorii wymiany 
ekonomicznej, na gruncie ktorej instytucja wlasnosci prowadzi do 
wzajemnego bogacenia si~. 

Jest to tylko jedno ze sformulowan idei, ktorej dawano wyraz 
wielokrotnie: w nowej postaci zrobil to Rousseau, a potem row
niez Marks. Takie samo zalozenie lezy u podloza wspolczesnej teorii 
Johna Rawlsa. Gotowosc stowarzyszania si~ igodnie z pewnymi 
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warunkami jest dobrym kryterium uczciwosci tych warunk6w. 5'1 
one uczciwe, poniewaz przyj~cie ich przynosi jednakow'1 korzyse 
wszystkim zainteresowanym. 

Poniewaz takie s'1 milcz'1ce zalozenia nowoczesnych spolecz
nosci demokratycznych, nie mozna zatem odrzucie ich w spos6b 
jawny i otwarty, jesli chcemy zachowae wsp61not~. Dlatego tez nasi 
wladcy zawsze twierdz'1, ze sluz'1 interesowi powszechnemu, ze 
ludzie otrzymuj'1 uczciw'1 zaplat~ za swoje wysilki - alba przynaj
mniej ze otrzymaj'1 j'1, kiedy tylko program Partii zostanie wcielo
ny w zycie. Mozemy p6jse jeszcze dalej na drodze, kt6r'1 wskazal 
nam Tischner: spoleczenstwa demokratyczne zasadzaj'1 si~ na za
ufaniu; bez pewnej dozy wzajemnego zaufania zaczynaj'1 p~kae 
w szwach. To zaufanie jest wszakZe zwi'1zane.z naszkicowanymi 
powyzej warunkami wzajemnosci: wladza jest dla ludu, unika si~ 
dyskryminacji, w przypadku naruszen umowy Iud moze urucho
mie srodki naprawcze itd. 

Tak zatem przedstawia si~ zr6dlo gl~bokiego rozdarcia w no
woczesnych spoleczenstwach kapitalistycznych. Istniej'1 dwa ro
dzaje kontekst6w uzasadniaj'1cych nasze poczynania; mozemy je 
okreslie mianem "demokratycznego" i "kapitalistycznego". Tak 
naprawd~ nie jestesmy w stanie odrzucie zadnego z nich. Nie 
mozemy odrzucie kontekstu demokratycznego, poniewaz stal si~ 
on centralnym, nieodl'1cznym elementem naszej wizji legitymiza
cji. Nie mozemy tez odrzucie kontekstu kapitalistycznego, ponie
waz juz dawno przekroczyliSmy etap, na kt6rym zadowalala nas 
gospodarka stagnacyjna. Musimy wi~c pogodzie si~ z jednym 
i z drugim. Pierwszy z nich jest wielkim zr6dlem solidarnosci. Kie
dy uda nam si~ obudzie i uaktywnie poczucie wsp6lnego obywa
telstwa, mozemy cz~sto dzialae w spos6b nieoczekiwany - rzeczy
wiscie poswi~caj'1c si~ na rzecz drugiego b'1dz w imi~ dobra wsp61
nego. Jest to szczeg61nie wyrazne w czasie wojny alba w ruchach 
wyzwolenia narodowego - ,,501idarnose" byla w pewnym sensie 
waznym przypadkiem takiego wlasnie ruchu. Z kolei drugi kon
tekst wymaga od nas, bysmy odlozyli na bok solidarnose i zgodzili 
si~ na naginanie b'1dz lamanie regul wzajemnosci w imi~ efektyw
nosci, kt6rej - jak si~ okazuje - nie mozemy si~ wyrzec. 

Nic dziwnego, ze marzenie 0 socjalizmie integralnym bylo tak 
silne w naszej cywilizacji, a jeszcze silniejsze w tych spoleczno
sciach, kt6re mialy dopiero zakosztowac owoc6w kapitalizmu, 
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a poznaly juz cen~, jakq trzeba za to na poczqtku zaplacic. Mowlqc 
o "socjalizmie integralnym", mam na mysli na przyklad marksi
stowskie marzenia 0 obaleniu rynku i przej~ciu jego funkcji aloka
cyjnych przez demokratyczny samorzqd: alba w postaci central
nego planowania, alba w postaci jakiegos oddolnego samorzqdu 
robotniczego, alba tez w jakiejs formie mieszanej. 

Doswiadczenia XX wieku okrutnie i jednoznacznie pokazaly 
ograniczenia takich marzen. Produkcja dobr okazala si~ mozliwa 
jedynie w gospodarce zamkni~tej i stacjonarnej, a przy tym wiq
zalo si~ to zazwyczaj z tak wielkq utratq wolnosci, ze sarna demo
kracja stawala si~ fikcjq. W punkcie dojscia nie rna wi~c ani rynku, 
ani samorzqdu. Co nie oznacza, ze nie rna zupelnie nic: istnieje 
pewien poziom bezpieczenstwa, ktorego utraty nie moze odzalo
wac wielu mieszkancow panstw postkomunistycznych. Wiadomo 
jednak, ze spolecznosciom demokratycznym to nie wystarczy. 

Pozos tala jednak analogiczna, lecz przeciwstawna iluzja - nie tyl
ko nie nadwqtlona, ale zgola silniejsza. Symetria nie jest pelna: nie 
chodzi 0 to, ze rynek moze zapanowac nad demokracjq - choc nie
ktorzy skrajni libertarianie marzq, jak si~ wydaje, nawet 0 tym; idzie 
raczej 0 to, ze rynek w koncu wytworzy takie same warunki, jakich 
wymaga dobrowolne praktykowanie wzajemnosci. Wspomnialem 
juz wczesniej 0 tej iluzji, gdyz bez wqtpienia j est to iluzja. 

Nie oznacza to, ze calkiem plonna jest nadzieja, iz ostatecznie 
- w dojrzalym kapitalizrnie - bogactwo b~dzie rozdzielone bardziej 
rownomiernie. Trzeba jednak pami~tac 0 tym, ze, primo, zanim 
przyjdzie ow moment, wielu zdqzy juz odejsc z tego swiata; i se
cunda, kiedy rzeczywiscie nadejdzie, to nie tylko dzi~ki rynkowi, 
ale rowniez dzi~ki polityce demokracji, ktora tworzy dla niego 
ramy: poprzez rozmaite posuni~cia redystrybucyjne "pans twa 
opiekunczego", takie jak ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, 
systemy opieki zdrowotnej, systemy emerytalne, a takZe ustawy 
o placy minimalnej, rzqdowq polityk~ inwestycyjnq i tak dalej, i tak 
dalej. Zwolennicy rynku jako wystarczajqcego zrodla powszech
nego dobrobytu nie powinni raczej przypisywac sobie zaslugi za 
efekty tych mechanizm6w sterujqcych, skoro w praktyce zawsze 
na nie narzekajq i domagajq si~, by je ograniczyc bqdz calkiem 
wyeliminowac - wszystko to w imi~ nieskr~powanego rynku. 

(Te zqdania Sq tym bardziej absurdalne, ze niektore z tych po
suni~c rzqdowych Sq konieczne, aby na rynku nie doszlo do roz
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maitych form samodestrukcji. Regulacja rynkow finansowych 
moze stanowic pod tym wzgl~dem wymowny przyklad. Istnieje 
rowniez rZqdowa polityka inwestycyjna, dzi~ki ktorej pewne ga
I~zie gospodarki Sq utrzymywane przy zyciu bqdz zanikajq w spo
sob lagodny. Dzieje si~ tak nawet - mozna by rzec, zwlaszcza 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie interwencjonizm przyjmuje po
stae nadmiernych wydatkow obronnych i tym samym unika pi~t
na panstwowej "jalmuzny"). 

Bye moze rynkowi mozna przypisae w jakiejs cz~sci zaslug~ za 
demokratyzacj~, jesli prawdziwa jest teoria, wedle ktorej wolny 
rynek rozbudza apetyty na samorzqd. Na kr6tkq met~, jak si~ wy
daje, wiele panstw rozwijajqcych si~ kwitnie pod wladzq rezimow 
na poly despotycznych - co dobrze Uustruje wczesna faza kapita
lizmu nowych azjatyckich "tygrysow". P6zniej wszakie pojawily 
si~ fakty swiadcz,!ce 0 tym, iz demokratyzacja jest tylko kwesti,! 
czasu. Gigantycznym poligonem doswiadczalnym b~d,! pod tym 
wzgl~dem kontynentalne Chiny. 

Nawet jesli przyjmiemy t~ teori~, to pozostaje faktem, iZ rynek 
doprowadzi do poszerzen ia zakresu dobrobytu jedynie dzi~ki 
funkcjonowaniu systemu demokratycznego, do ktorego powsta
nia si~ przyczynil. Sam w sobie nie bylby do tego zdolny. 

Trudno uwierzye, ze nie istnieje zadne doskonale, harmonijne 
rozwiqzanie. Dlatego wlasnie zgon socjalizmu integralnego pozo
stawil po sobie neoliberalnq iluzj~, ze mozemy rozwi'!zae wszystkie 
problemy, jesli tylko "wladza nie b~dzie nam przeszkadzaC". Bye 
moze nikt w to naprawd~ nie wierzy; niemal na pewno nikt poza 
Stanami Zjednoczonymi. To mocarstwo jest jednak bardzo pot~zne, 
a obecne zasady handiu mi~dzynarodowego wytworzyly tak wiel
kq luk~ w instrumentarium demokratycznej wladzy, ze owa prawi
cowa mrzonka moze doprowadzie do chaosu w wieku XXI - i to 
pomimo smutnych konsekwencji mrzonek lewicowych w wieku XX. 
Miejmy nadziej~, ze uda nam si~ temu w por~ zapobiec. 

Zadanie to wymaga w pierwszym rz~dzie jasnosci co do na
szego obecnego poiozenia. Znajdujemy si~ w sytuacji gl~boko kon
fliktowej, gdyz dzialamy na gruncie dwoch przeciwstawnych za
sad zycia spolecznego. Nie istnieje rozwiqzanie po zadnej ze stron. 
Nie istnieje nawet jakas "trzecia droga", jesli nazwa to. oznacza 
doskonale rozwiqzanie alternatywne, ktore gwarantowaloby do
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bra generowane przez jednq zasad~, nie podwazajqc przy tym d6br 
drugiego rodzaju. Istnieje tylko szereg tymczasowych kompromi
s6w, kt6re majq na celu mozliwie najwi~ksze ograniczenie naru
szen wzajemnosci, przy jednoczesnym zminimalizowaniu inter
wencji na rynku - czy to przez przepisy, czy podatki. Solidarnose 
musi znaleie jakis wyraz, bo inaczej calkowicie utracimy legitymi
zacj~, a takZe - dodajmy - b~dziemy musieli zye z ogluszonym 
sumieniem, z gl~boko stlumionym "b6lem w duszy". Musimy jed
nak zaakceptowae ograniczenia tego idealu, bo w przeciwnym ra
zie zniszczymy machin~ rozwoju, a wraz z niq - dodajmy takZe 
pewne istotne ludzkie dobra, takie jak wynalazczose czy przedsi~
biorczose. 

W tym znaczeniu mozna m6wie 0 istnieniu "trzecich dr6g". 
Wszystkie zachodnie demokracje w istocie krOCZq po takich dro
gach - bez wzgl~du na to, czy si~ do tego przyznajq, czy nie. Za
wierajqc te prowizoryczne kompromisy, niekt6re okazujq si~ lep
sze, bardziej tw6rcze. Bye moze nie w sensie uniwersalnym, po
niewaz sytuacja kraj6w demokratycznych bywa bardzo odmien
na, a do tego zmienia si~ w czasie. Niemniej jednak w kazdej sytu
acji Sq rozwiqzanie lepsze, kt6re powi~kszajq sil~ oddzialywania 
solidarnosci, jednoczesnie minimalizujqc koszty efektywnosci go
spodarczej . Koniecznym warunkiem sukcesu jest wszakZe jasnose 
co do naszego polozenia, a to wymaga zdystansowania si~ wobec 
tradycyjnych ideologii lewicy i prawicy. 

Solidarnosc - jak to pokazal w spos6b poruszajqcy i przekonu
jqcy ksiqdz Tischner - jest w naszych demokratycznych czasach 
niezb~dnym imperatywem; zarazem jednak jest to wezwanie, na 
kt6re nie jestesmy w stanie odpowiedziee bezwarunkowo. Na tym. 
polega tragizm naszego polozenia. 

przel. Andrzej Pawelec 

CHARLES TAYLOR, ur. 1931, prof. filozofii politycznej na McGill University w Montre· 
alu i na Universite de Montreal. W Polsce wydano jego Etyk? autentycznoscl (1996). 
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Wprawdzie wolno nam tworzye krfgi solidarnosci, ale 

prawdziwa solidarnose musi bye otwarta na wszystkich 


ludzi, przynajmniej potencjalnie. 

Owszem, solidarnose dopuszcza sprzeciw, a niekiedy nawet 


sif go domaga, jednak sprzeciw w obronie jakichs wartosci lub 

protest przeciwko jakims naduzyciom nie moze bye uwiklany 


w nienawise do jakichs ludzi ani w zadawanie krzywdy 

komukolwiek. 


o SOLIDARNOSCI 

TROCH~ 


TEOLOGICZNIE 

Jacek Salij OP 

1. W jli,'zyku potocznym wyraz "solidarnosC" zazwyczaj opisu
je postawy i zachowania moralnie wieloznaczne - takie, kt6re fak
tycznie mogq bye dobre lub zle. I tak solidarnose moze bye mli,'ska 
lub kobieca, narodowa lub wyznaniowa, m6wi sili,' r6wniez 0 soli
darnosci rodzinnej lub zawodowej, 0 solidarnosci przyjaci61, Sq
siad6w, towarzyszy niedoli, ale r6wniez 0 solidarnosci interes6w 
czy zainteresowan; mozna chyba nawet m6wie 0 solidarnosci zlo
dziej6w albo innych przest~pc6w. Tak rozumiana solidarnose ozna
cza jakies - czasem tylko jednorazowe - utozsamianie sili,' ze swojq 
partykularnq wsp61notq lub grupq. 

Powyzszy spos6b funkcjonowania tego wyrazu wydaje sili,' sto
sunkowo bliski jego prawniczych ir6de!. Przeciez w swoim pierw
szym znaczeniu "solidarnosC" wskazywa1a na prawnq zdolnose 
kazdego z cz1onk6w jakiejs grupy ludzkiej do przyjli,'cia wszyst
kich naleznych jej swiadczen lub do odpowiedzialnosci za caly jej 
dlug1 . 

I "Zobowi'!zania solid arne (in solidum, pro solido) polegaly na tym, ze wyst~powala 
wielos.: podmiot6w alba po stronie dluznik6w (solidarnosc bierna), albo po stronie wie
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PotrzebEi' uzywania wyrazu "solidarnose" do opisania postaw 
moralnie jednoznacznie dobrych zaczEi'to odczuwae chyba dopie
ro w wieku XIX, jakkolwiek nawet mnie samemu zdarzylo siEi' bye 
jeszcze swiadkiem niezwykle interesujqcych poszukiwan na ten 
temat. Wiele lat temu wielkie wrazenie wywarly na mnie rozwa
zania Stefana Wilkanowicza na temat chrzescijanskiego milosier
dzia. Bylo to podczas wykladu w krakowskim YJK-u, 21 marca 1965 
(dokladnie to sobie zapisalem!). Prelegent zwracal uwagEi' na to, ze 
autentyczne milosierdzie domaga siEi' od nas postaw, kt6re dzisiaj 
jEi'zyk nasz buntuje siEi' nazywae milosierdziem, a kt6re chyba naj
lepiej oddaje slowo "solidarnose". 

2. Co najmniej dwie, niezalezne od siebie, intuicje spowodo
waly zapotrzebowanie na wyraz "solidarnosC" w opisach postaw 
i powinnosci moralnych. We Francji zwolennicy dechrystianizo
wania i laicyzowania moralnosci wybrali sobie solidarnose na na
stEi'pczyniEi' chrzescijanskiej milosci. Milose chrzescijanska - argu
mentowali - jest bowiem marnotrawieniem energii moralnej, gdyz 
dzieli jq mlEi'dzy Boga i bliznich. Jest ponadto - twierdzili - nazna
czona egoizmem i bigoteri~: juz Kant zarzucal interesownose lu
dziom, kt6rych do dobrego dzialania pobudza nadzieja nagrody 
wiecznej; z kolei Comte, kt6remu malodusznosciq wydawalo siEi' 
milowanie innych "jak siebie samego", w dodatku zaposredniczo
ne przez milose Boga, proponowalludziom nowej epoki postawEi' 
altruizmu, kt6rq definiowal jako milowanie innych "bardziej niz 
siebie samego", milowanie innych dla nich samych, a nie ze wzglEi'
du na Boga. Solidarnosc bylaby wiEi'c milosciq oczyszczonq z rze
komo typowego dla chrzescijanstwa marnotrawstwa, bigoterii 
i egoizmu. 

Taki wlasnie program przezwyci~zenia chrzescijanskiej mito
sci wyraznie sformulowal uczen Augusta Comte'a, Pierre Leroux 
(zm. 1871). "Ja pierwszy - pisal - zapozyczylem poj~cie solidariti 
z j~zyka prawniczego, by wprowadzie je do filozofii, to znaczy 
zgodnie z mojq koncepcjq do religii: chcialem zastqpie chrzesci

rzycieli (solidarnosc czynna), z tym ze swiadczenie bylo tylko jedno. Spelnienie swiad
czenia przez jednego z dlu i nik6w zwalnialo z dlugu pozostalych, podobnie przyj ~cie 
swiadczenia przez jednego z wierzycieli powodowalo wygasniOi'cie wierzy telnosci po
zostalych" (Prawo rzymskie. Siownik encyklopedyczny, red . Witold Wolodkiewicz, Warsza
wa 1986, 5. 142, haslo: SOLIDUM). 
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janskie caritas ludzkim solidarietas. (...) Chrzescijanstwo to najwi~k
sza religia przeszlosci; istnieje jednak cos wi~kszego niz chrzesci
janstwo: ludzkosc. ( ...) Za pomocq zasady wzajemnej solidarnosci 
obecne spoleczenstwo zdolne jest zorganizowac milosc bliiniego. 
Milosc bliiniego bowiem to w gruncie rzeczy egoizm. Tak wi~c od 
dzis wreszcie spoleczenstwo rna zasad~ religijnq. Kosci61 moze 
przestac istniec. ( ...) Wiek ludzkosci dezaktualizuje wiek chrzesci
janstwa. Czego zqda ta nowa religia? Podobnie jak matematyk grec
ki Archimedes, niczego innego niz sHy, zaczynu i pewnego punk
tu oparcia. Sila to my; zaczyn to idea post~pu. Dajcie mi ontolo
giczny pewnik, a b~dziemy mieli niezawodny punkt oparcia. Co 
jest tym pewnikiem? Wzajemna zaleznosc wszystkich ludzi od sie
bIe · "2 . 

Trudno si~ dziwic, ze takie poczqtki uzycia slowa "solidarnosc" 
spowodowaly we francuskoj~zycznych srodowiskach chrzescijan
skich nieufnosc wobec tego poj~cia. Jeszcze w okresie mi~dzywo
jennym najwazniejsza 6wczesna francuska encyklopedia teologicz
na podtrzymywala - tyle tylko ze z chrzescijanskiej perspektywy 
- rzekomq opozycj~ mi~dzy solidarnosciq i milosciq3 . Faktem jest 
jednak, ze takie funkcjonowanie terminu "solidarnosC" zaniklo, 
chyba nawet w krajach j~zyka francuskiego. 

3. Drugie ir6dlo zapotrzebowania na wyraz "solidarnosC" 
w dziedzinie mysli moralnej okazalo si~ trwale. Wzrastajqca na 
przestrzeni XIX wieku zlozonosc stosunk6w spolecznych spowo
dowala z jednej strony zmniejszanie si~ zrozumienia dla dobra 
wsp61nego, z drugiej - wzrost obszar6w n~dzy i towarzyszqcy mu 
zazwyczaj wzrost zagubienia i niezaradnosci (tak trafnie utrwalo
ne w gorzkim powiedzeniu: "biednys, bos glupi; glupis, bos bied

2 Z dziela P. Leroux De l'humanite cytuj~ za: Paul Josef Cordes, Communio. Utopia czy 
program?, tlum. Boguslaw Wid la, Warszawa 1996, s. 28n. 

3 "Solidarnosc spoleczna, jako zsekularyzowana i systematycznie sprzeciwiajqca 
si~ chrzescijanskiej milosci, nie moze niesc skutecznie prawdziwego dobra ani jednost
kom, ani naradom. Solidarnosc bowiem nie ma na wzgl~dzie ich prawdziwego, wiecz
nego celu" (Dictionnaire de La Theologie Ca tholique, t. 2, Paris 1932, k. 2260, haslo CHA
RITE; cytuj~ za: P. J. Cordes, tamze). Warto zauwazyc, ze tak skrajnego supernaturali
zmu nigdy nie glosilby swi~ty Tomasz z Akwinu, kt6ry jednoznacznie cenil cnoty natu
ralne (virtutes acquisitae), mimo iZ w obecnym stanie upadku nie si~gaj'l one celu wiecz
nego, a ich celem ostatecznym jest jedynie doczesne dobra wsp61ne (por. Summa The
ologiae, 1-2 q. 63). 
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ny"). Sytuacja ta spowodowa!a - u tych, h6rym nie odpowiada!o 
rozwiqzywanie nowych problem6w za pomocq walki kJas - gwa!
townq potrzeb~ ozywienia postaw odpowiedzialnosci spo!ecznej 
i aktywnego zaangazowania na rzecz biednych, takiego jednak, 
kt6re promowa!oby ich aktywnosc i podmiotowosc, a zarazem sta
nowiloby realnq cz~sc troski 0 dobro wsp6lne. 

Takie poj~cie solidarnosci i zapotrzebowanie na sam wyraz "so
lidarnosC" pojawilo si~ w srodowisku skupionym wok6! ojca ka
tolickiej nauki spoiecznej, niemieckiego biskupa Wilhelma Kette
lera (zm. 1877), gl6wnym zas teoretykiem samej idei solidarnosci 
oraz ekonomiczno-spolecznego systemu zwanego solidaryzmem 
chrzescijanskim by! uczen Kettelera, Heinrich Pesch SJ (zm. 1926). 

Grecka (a przez swi~tego Tomasza z Akwinu schrystianizowa
na, bo rozjasniona swiatlem plynqcym z przykazania mi!osci blii
niego) idea dobra wsp6lnego oraz chrzescijanska nauka oosobie 
ludzkiej stanowiq fundament tego myslenia 0 solidarnosci. Podw6j
nosc tego fundamentu chroni tak trudnq do osiqgni~cia r6wno
wag~ mi~dzy interesami jednostki i wsp61noty. Z jednej bowiem 
strony to osoba - ktos przeznaczony do zycia wiecznego, a wi~c 
nie dajqcy si~ zredukowac do swoich funkcji spotecznych - jest 
celem wsp61noty, a nie odwrotnie; zatem nie moze si~ zdarzyc, 
azeby dobro wsp61noty kiedykolwiek uzasadnialo deptanie dobra 
kt6regos z jej cz!onk6w. 

Z drugiej jednak strony wsp6lnota nie jest jakqs ponadosobo
Wq hipostazq, lecz zbiorem wsp6!zaleznych od siebie os6b, zatem 
dobro wsp61ne, do kt6rego wszyscy uczestnicy wsp6lnoty winni 
si~ przyczyniac, polega r6wniez na wzajemnej samopomocy, usu
waniu zar6wno strukturalnych, jak jednostkowych niesprawiedJi
wosci, ujmowaniu si~ za slabymi, pobudzaniu ubogich do wi~k
szej aktywnosci, oczyszczaniu swoich slusznych roszczen z elemen
t6w egoizmu, odpowiedzialnosci za ksztalt wsp61not swojej przy
naleznosci itd . W!asnie ten rodzaj troski 0 dobro wsp61ne nazywa 
si~ solidarnosciq. 

Solidarnosc - przypomnijmy t~ poniekqd definicj~ Jana Pawla 
II - "jest to mocna i trwala wola zaangazowania si~ na rzecz dobra 
wsp61nego, czyli dobra wszystkich i kazdego, wszyscy bowiem 
jestesmy naprawd~ odpowiedzialni za wszystkichl/ 4 

. W por6wna

, Encyklika Sollieil l/ do rei soeialis (1987),38. 
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niu do H. Pescha, kt6ry ostatni krqg solidarnosci widzial zasadni
czo w spolecznosci narodowej i panstwowej5, Jan Pawel II odno
towuje - jako konsekwencj~ cywilizacyjnego post~pu - "rosnqcq 
swiadomose wsp61zaleznosci mi~dzy ludimi i narodami. Fakt, ze 
ludzie w r6znych cz~sciach swiata odczuwajq jako cos, co dotyka 
ich samych, r6zne formy niesprawiedliwosci i gwakenie praw ludz
kich dokonujqce si~ w odleglych krajach, kt6rych bye moze nigdy 
nie odwiedzq, jest dalszym znakiem pewnej rzeczywistej przemia
ny sumiel\ przemiany majqcej znaczenie moralne"6. 

4. W zwiqzku z powyzszymi uwagami nasuwa si~ nast~pujqce 
pytanie: Czyzby tradycyjna moral nose byla do tego stopnia indy
widualistyczna, ze dopiero w ciqgu ostatnich dw6ch stuleci udalo 
si~ jq wreszcie otworzye r6wniez na wymiar spoleczny? 

Faktem jest, ze tak postrzegalo stan moralnej swiadomosci 
w Europie wielu rzecznik6w i promotor6w sprawiedliwosci spo
lecznej i politycznej. W XIX wieku - zwlaszcza w jego pierwszej 
polowie - nieraz powtarzano, ze Chrystus zapoczqtkowal odno
w~ poszczeg61nych ludzi i teraz wreszcie jestesmy juz przygoto
wani do odnowy spoleczenstw. "Chrystusowosci albowiem ducha 
zbiorowego - pisal w roku 1841 Zygmunt Krasinski - nie otrzyma 
si~ inaczej, jak przez Chrystusowose duch6w pojedynczych"7. 

Kilka przyczyn spowodowalo pojawienie si~ tego przekona
nia, kt6re Krasinski dzielil z tysiqcami swoich wsp6lczesnych, ze 
moralnose spolecznq trzeba dopiero budowae. Po pierwsze, sze
rZqca si~ od czas6w Oswiecenia mentalnose utopijna z latwosciq 
pot~piala jako zle wszystko, co nie bylo idealne. Po wt6re, w cza
sach rozpadania si~ spoleczenstwa stanowego i ksztaltowania si~ 
nowych, bardziej skomplikowanych struktur spolecznych rzeczy
wiscie dzialo si~ wiele niesprawiedliwosci, nieraz tak wielkich, ze 
wolajqcych 0 pomst~ do nieba, a mimo to nie sp~dzaly one snu 
z powiek ludziom, kt6rzy byli szczeg61nie powolani do organizo~ 
wania ladu spolecznego. Wreszcie po trzecie, moral nose, kt6ra malo 
zauwazala wymiar spoleczny, wcale nie byla tak tradycyjna, jak to 

SWskazuje na to nawet tytuljego fundamentalnego dziela: Lehrbuch der Nalionaloko
nornie, t.l-5, Freiburg i.Br., 1905-1923. 

& Encyklika Sol/icilL/do rei socia/is (1987), 38. 
' 0 slarlOwisku Polski z Bozych i ludzkich wzgl?d6w, w : Pisrna Zygmunta KraSinskiego, t. 

"7, Krak6w-Warszawa 1912, s. 72. Skrajnym wyrazem tej intuicji byly r6zne narodowe 
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wydawalo si~ na przyklad Krasinskiemu - byla ona wtedy powaz
nie juz nadgryziona przez rozwijajqcy si~ od kilku pokolen indy
widualizm. 

Pytanie z poczqtku tego fragmentu postawmy jeszcze raz: Skoro 
tradycyjna moralnosc nie znala cnoty solidarnosci - co wi~cej , 

w og61e nie wyodr~bniala cnot spolecznych - czy wobec tego moz
na powiedziec, ze nie zajmowala si~ spolecznymi postawami, za
chowaniami i powinnosciami? 

Otoz wr~cz przeciwnie! W nauce moralnej zar6wno Arystote
lesa, jak swi~tego Tomasza z calq jasnosciq podkreslalo si~, ze 
wszystkie nasze zachowania i postawy moraine majq - chcemy czy 
nie chcemy - swoje ukierunkowanie spoleczne (pozytywne lub 
negatywne). Obaj mysliciele nie odrozniali cn6t indywidualnych 
i spolecznych nie przez przeoczenie, ale w wyniku przemyslanej 
decyzji. 

Spoleczny wymiar wszystkich naszych zachowan i postaw 
wyrazony byl w arystotelesowsko-tomistycznej etyce za pomocq 
tak charakterystycznego dla tego systemu konstruowania hierar
chii cnot, w kt6rej miejsce poszczeg61nej cnoty ustalano wedlug 
miary jej zgodnosci z rozumem. Kierowano si~ przy tym dwiema 
zasadami: po pierwsze, cnoty porzqdkujqce sfer~ wolitywnq ce
chuje wyzszy poziom zgodnosci z rozumem niz cnoty porzqdku
jqce sfer~ zmysl6w i uczuc; po wt6re, cnoty, ktore porzqdkujq na
sze relacje z innymi, majq wyzszy poziom zgodnosci z rozumem 
niz te, kt6re porzqdkujq nas samych. 

Podstawowym sensem nauki 0 hierarchii cn6t jest odsloni~cie 
wielopi~trowej celowosci naszych dynamizm6w moralnych. Nie 
rna bowiem takiej cnoty, kt6ra wypelnialaby si~ w realizowaniu 
swojego celu . Kazda cnota zwrocona jest ku celom cn6t od siebie 
wyzszych. Tak wi~c cnoty porzqdkujqce w nas sfer~ zmyslow 

mesjanizmy. Mesjanizm polski posunql si~ nawet do ocierajijcego si~ 0 bluznierstwo 
rozpozoania w Polsce Chrystusa narod6w, tzo . do przypisania Polsce misji odkupiciel
skiej r6wnie donioslej alba nawet i wazniejszej od tej, jakij wypelnil Chrystus. Oto jak 
idea ta zostala sformulowana w Ksi?gach narodu po/skiego (1832): "Bo nar6d polski nie 
umarl, cialo jego lezy w grobie, a dusza jego zstqpila z ziemi, to jest z zycia publiczoego, 
do otchlani, to jest do zycia domowego lud6w cierpiijcych niewol~ w kraju i za krajem, 
aby widziec cierpienia ich. 

A trzeciego dnia dusza wr6ci do ciala, i nar6d zmartwychwstanie, i uwolni wszyst
kie ludy Europy z niewoli . ( ...) A jako za zmartwychwstaniem Chrystusa ustaly na zie
mi calej ofiary krwawe, tak za zmartwychwstaniem narodu polskiego ustanij w chrze
kijanstwie wojny" (Adam Mickiewicz, Dzieia, t. 6, Warszawa 1955, s. 17). 
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i uczuc wzmacniaj"! sob,,! cnoty porz,,!dkuj,,!ce w nas sfer~ wolityw
n,,!, te z kolei wzmacniaj"! cnoty porz,,!dkuj,,!ce nasze relacje z inny
mi, co ostatecznie umozliwia nam rzeczywiste oddanie si~ dobru 
wsp6lnemu. Nietrudno zauwazyc, ze - w mysl tego opisu - dobro 
wsp6lne cierpi uszczerbek zar6wno wskutek nieporz,,!dku w nas 
samych, jak wskutek tego, ze nie potrafimy lub nie chcemy prze
mienic naszego moralnego uporz"!dkowania w narz~dzie budowa
nia postaw wartosciowych spolecznie. 

Ot6z cnot"! najwyzsz,,! w hierarchii cn6t naturalnych jest po
stawa, kt6r"! Tomasz (w slad za Arystotelesem) - zreszt"! nie naj
szcz~sliwiej - nazywa sprawiedliwosci,,! prawn"!. Nie jest to cnota 
szczeg61owa, lecz og6lna, w tym sensie, ze swoim zakresem obej
muje calosc moralnej aktywnosci czlowieka. Jej przedmiotem jest 
dobro wsp61ne i wlasnie skierowanie na dobro wsp6lne konstytu
uje sprawiedliwosc prawn"! jako odr~bn,,! cnot~. Jej zadaniem jest 
odnosic do dobra wsp6lnego dobro realizowane przez wszystkie 
cnoty moraine, zar6wno te, kt6re porz,,!dkuj,,! wewn~trznie same
go czlowieka, jak i te, kt6re porz,,!dkuj,,! nasz stosunek do innych 
ludzi. "W ten spos6b akty wszystkich cn6t mog"! zostac obj~te przez 
t~ sprawiedliwosc w stopniu, w jakim zwraca ona czlowieka do 
dobra wsp6lnego"8 . 

Jak widzimy, dokonano tutaj swiadomego wysilku intelektual
nego, aby nie dopuscic do dzielenia moralnosci na indywidualn,,! 
i spoleczn"!. Wszystkie nasze dzialania - w mysl tej teorii moralno
sci - powinny miec sens spoleczny i nie jest to w porz"!dku, kiedy 
go nie maj,,! nawet posrednio, czyli kiedy s,,! aspoleczne. Swi~ty 
Tomasz powie ponadto, ze nasze grzechy, nawet najbardziej indy
widualne, zawsze maj"! sens juz nie tylko aspoleczny, ale antyspo
leczny, przynajmniej posrednio. 

Przejmuj,,!c od Arystotelesa trosk~ 0 to, zeby rue dzielic moral
nosci na indywidualn,,! i spoleczn,,!, Tomasz idzie krok dalej i stara 
si~ uchronic moralnosc od podzialu na swieckq i religijn,,!. Chce pod
kreslic w ten spos6b, ze cal a nasza aktywnosc moralna jest ostatecz
rue ukierunkowana ku Bogu (albo tez jest w tym ukierunkowaniu 
zaburzona). Mianowicie uzupelniaj,,!c i chrystianizuj,,!c etyk~ Ary
stotelesa, Tomasz ponad sprawiedliwoso,,! prawn"! stawia cnoty teo
logalne, wraz z najwyzsz,,! z nich - milosci,,!. W ten spos6b spolecz

8 Tomasz z AkWlnU, Summa The%giae, 2-2 q. 58 a. 5. 
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ny wymiar naszych dzialan moralnych doznaje - u ludzi obdarzo
nych laskq uswi~cajqcq - przenikni~cia zawierzeniem Bogu, ukie
runkowaniem ku zyciu wiecznemu i milosciq wzajemnq, kt6ra swe 
zr6dlo i ostateczne wypelnienie znajduje w milosci Boga. 

Nie ma zatem miejsca w tym systemie moralnym na odr~bnq 
cnot~ solidarnosci i w og61e na odr~bne cnoty spoleczne. Nasta
wienie spoleczne winno bowiem przenikae calose naszej postawy 
moralnej. Wystarczy zresztq sobie przypomniee Kazania sejmowe 
ksi~dza Skargi czy Ksifgi pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewi
cza, zeby nie miee wqtpliwosci co do tego, ze refleksja na temat 
solidarnosci potrafila osiqgac prawdziwe gl~bie na dlugo przed 
pojawieniem si~ w dyskursie moralnym wyrazu "solidarnose". 

5. Par~ uwag nalezy si~ metafizycznym korzeniom solidarnosci. 
Zauwazmy najpierw, ze - podczas gdy r6zne formy solidarnosci 
partykularnej znajdziemy we wszystkich chyba ludzkich kulturach 
i cywilizacjach - solidarnose w calym tego slowa znaczeniu, solidar
nose uniwersalna, moze si~ pojawie dopiero na fundamencie wiary 
w jedynego Boga. Dopiero monoteizm umozliwia bowiem Uakkol
wiek nawet on tego nie zapewnia) przekroczenie przekonania, ze 
nasz partykularny swiat zanurzony jest w jakims niepoj~tym, nie
przewidywalnym i raczej nam wrogim chaosie - tego przekonania, 
z kt6rego wyrasta zar6wno ciemna wiara w jakoby przeznaczone 
nam nieszcz~scia, jak l~k przed obcymi, a takZe poganskie przesqdy 
o wypelnieniu otaczajqcej nas przestrzeni przez r6zne i nie zawsze 
nam zyczliwe duchy i demony. Dopiero na fundamencie monote
izmu mogq si~ pojawie poj~cia jednego wszechstworzenia jako dziela 
jednego Stw6rcy i jednej ludzkosci jako dzieci jednego Ojca9 • 

Podstawowym miejscem, w kt6rym chrzescijanie uswiadamiajq 
sobie solidarnose wszechstworzenia, jest - po pierwsze - prawda 
o aniolach. Juz w Starym Testamencie wiedziano 0 tym, ze naszq 
wiernosciq Bogu i oddawaniem Mu chwaly przylqczamy si~ do 
wiekuistej liturgii aniol6w: "B~d~ Ci spiewal wobec anioI6w!" 
(Ps 138, 1). Domyslano si~ r6wniez tego, ze aniolowie Sq nam zycz
liwi i starajq si~ wspom6c nas w naszej drodze do Boga. T~ okazy

9 Zwraca na to uwag!i' Karl Jaspe rs, a wi~c mysliciel niezainteresowany ekspono
waniem walor6w chrzescijanstwa . Por. zwlaszcza drugi rozdzial ksiqzki Nietzsche a ch rze
scijanstwo (K. Jaspers, Rozum i egzystel1cja. Nietzsche a chrzescijalislwo, Warszawa 1991, 
s.208-238). ' 
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wan'! nam z ich strony solidarnosc Pismo Swi~te przedstawi za
r6wno w obrazie aniol6w, kt6rzy zanosz'! do Boga nasze modli
twy (Tb 12, 12; Ap 5, 8; 8, 3n) i ciesz,! si~ z naszego nawr6cenia (tk 
15,10), jak w obrazie pot~znych aniol6w, kt6rzy maj'! moc przep~
dzic naszych nieprzyjaci61 (2 Krl19, 36; Ps 35, 5n), a takZe w nauce 
o aniolach str6zach (Mt 18, 10; Hbr 1, 14). 

W Ewangeliach aniolowie s,! najbardziej miarodajnymi swiad
kami tego, ze to, co si~ stalo przez Jezusa Chrystusa, nie bylo tylko 
partykularnym wydarzeniem na tym pylku kosmicznym, kt6ry 
zwyklismy nazywac Ziemi,!, ale ze sens tego Wydarzenia dotyczy 
calego wszechstworzenia. Uderza starannosc, z jak,! Ewangelisci 
podkreslaj,! obecnosc anio16w we wszystkich istotnych momen
tach dzialalnosci Jezusa Chrystusa. I tak s,! oni obecni w momen
cie przyj~cia przez Niego ludzkiej natury (tk 1,26; Mt I, 20), w no
cy Jego narodzenia (tk 2, 9-14), na pocz'!tku Jego publicznej dzia
lalnosci (Mk I, B), podczas agonii w Ogrodzie Oliwnym (tk 22, 
43), przy grobie Zmartwychwstalego (Mt 28, 2nn; tk 24, 4nn), 
w dzien Wniebowst,!pienia (Dz I, IOn), b~d,! tez czynnie obecni 
w dzien S,!du (Mt 16,27; 24,31; 25,31). Kr6tko m6wi,!c, nie mozna 
miec najmniejszej wqtpliwosci, ze nasze zbawienie gl~boko obcho
dzi caly wyzszy od nas swiat duch6w czystych. 

Po wt6re, idea solidarnosci wszechstworzenia zawarta jest po
nadto w nauce 0 naszym wezwaniu, abysmy byli poniekqd kapla
nami stworzen niZszych od nas i reprezentowali je przed obliczem 
Stw6rcy. "Ta ten Tw6j swiat, co mija, kocham, Panie! - kocham! / Jak 
zywq kadzielnic~ bujam go przed Tob q!" - pisala Beata Obertynska. 

Idea tego naszego poslannictwa wobec przyrody i cal ego ma
terialnego kosmosu zawarta jest prawdopodobnie juz w prawdzie 
o stworzeniu nas na obraz i podobienstwo Boze. Zdaniem tak wy
bitnego biblisty, jakim jest von Rad, materialnym odniesieniem dla 
tej prawdy byly rozmieszczone w panstwach starozytnych wize
runki wladcy, kt6rych celem bylo przypominanie 0 jego wladzy 
i poniekqd uobecnianie jego majestatu. Ot6z w przeciwienstwie 
do wizerunk6w kamiennych, jakie stawiali kr610wie ziemscy, czlo
wiek zostal umieszczony przez Stw6rc~ w Jego swiecie, aby byl 
Jego zywym wizerunkiemlO. 

Hafty na plaszczu starotestamentalnego arcykaplana (Mdr 18, 
24) i malunki w wielu kosciolach gotyckich, kt6rych sciany ozdo

10 Gerhard von Rad, Teologia Starego Testamentu , Warszawa 1986, s. 123. 
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bione Sq obrazami drzew, roslin i zwierzqt, sklepienie zas - gwiaz
dami, Sq wyrazem swiadomosci tego, ze naszym zadaniem jest 
uwielbiae Stw6rc~ w imieniu calego materialnego wszechSwiata. 
Z kolei ostatni sob6r potwierdzil intuicj~ wielu Ojc6w, ze po to 
Stw6rca pomyslal czlowieka jako mikrokosmos - po to czlowiek 
razem ze zwierz~tami obdarzony jest zmyslami, razem z roslina
mi zyciem wegetatywnym, a jego cialo stanowi cZqstk~ swiata 
materialnego - abysmy, kiedy dobrowolnie i z radosciq oddajemy 
Mu chwal~, mogli reprezentowae zarazem caly swiat od nas niz
szy ("Czlowiek stanowiqcy jednose ciala i duszy skupia w sobie 
dzi~ki swej cielesnej naturze elementy swiata materialnego, tak ze 
przez niego dosi~gajq one szczytu i wznoszq glos w dobrowolnym 
chwaleniu Stw6rcy"II). 

W Nowym Testamencie objawiony nam zostal ostateczny ho
ryzont, ku kt6remu zmierzajq dzieje wszechSwiata, z kt6rym zwiq
zani jestesmy wi~ziq poniekqd kaplanskiej solidarnosci. Dzi~ki 
krzyzowi Chrystusa mianowicie duchowa praca kolejnych poko
len na pewno doprowadzi do tego celu, jakim jest - ze posluz~ si~ 
sformulowaniem kardynala Ratzingera - "uczynienie ze swiata 
swiqtyni i ofiary dla Boga; innymi slowy, by caly swiat stal si~ cz~
sciq Ciala Chrystusa, aby B6g m6g1 bye wszystkim we wszystkich" 
(por. 1 Kor 15, 28) 12. 

6. Uniwersalna solidarnose wewnqtrzludzka jest w naszej kul
turze bez por6wnania cz~sciej przedmiotem refleksji niz nasza so
lidarnose ze stworzeniami od nas wyzszymi czy nizszymi. Zwlasz
cza trzy prawdy wiary chrzescijanskiej dostarczajq okazji do tej 
refleksji: prawda 0 stworzeniu czlowieka, 0 grzechu pierworod
nym oraz 0 odkupieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa. 

Zauwazmy najpierw, jak bardzo prawda 0 stworzeniu czlowie
ka kontrastuje z r6znymi mitami na ten temat. W mitach stworze
nie czlowieka przypisywane jest zazwyczaj jakims podrz~dnym 

II Sob6r Watykanski II, Konstytucja duszpasterska 0 Kosciele W swiecie wsp6lczesnym, 
14. Por.: "Cztowiek, stworzony na obraz Boga, otrzymal zlecenie, zeby rzqdzil swiatem 
w sprawiedliwosci i swi~tosci, podporzijdkowujqc sobie ziemi~ we wszystkim, co w 
niej jest, oraz zeby, uznajqc Boga, Stw6rc~ wszystkiego, odnosit do Niego siebie samego 
i wszystkie rzeczy, tak aby przez poddanie czlowiekowi wszystkiego przedziwne bylo 
po calej ziemi imi~ Boze" (tamze, 34). 

12Joseph Ratzinger, Kosci61 wsp61notq, Lublin 1993, s 83. 
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bogom lub herosom. Poganin nie rna odwagi mierzye az tak wyso
ko, zeby istnienie czlowieka przypisywae Bogu Najwyzszemu. Po
nadto zazwyczaj jest tak, ze w jednym systemie mitologicznym 
przekazuje si~ kilka roznych opowiesci 0 poczqtkach czlowieka. 

Biblijny opis stworzenia czlowieka jednoczesnie podkresla jed
nose ludzkiej rodziny (nie tylko stworzonej przez jednego Boga, ale 
pochodzqcej od jednej pierwszej pary) i wysokq godnose czlowie
ka, skoro stworzyl go bezposrednio sam Stworca nieba i ziemi. Co 
wi~cej , Bog stworzyl czlowieka - i to tylko jego jednego sposrod 
wszystkich stworzen ziemskich - na swoj obraz i podobienstwo, 
a stworzyl go dlatego, ze chcial go kochae i obdarzae. Szczegolnie 
przejmujqco pisze 0 tym apostol Pawel: "W Nim bowiem [Chrystu
sieJ wybral nas przed zalozeniem swiata, abysmy byli swi~ci i nie
skalani przed Jego obliczem. Z milosci przeznaczyl nas dla siebie 
jako przybranych synow przez Jezusa Chrystusa" (Ef 1, 4n). 

Rozumie si~ sarno przez si~, ze konsekwencjq tej prawdy 0 po
czqtkach czlowieka jest powinnose powszechnej milosci, zatem 
rowniez milosci spolecznej , ktorq w ostatnich pokoleniach zwy
klismy nazywae solidarnosciq: "Umilowani, jesli Bog tak nas umi
lowai, to i my winnismy si~ wzajemnie milowaC" (1 J 4, 11). 

7. Szczegolrue "zasluzona" dla zgl~biania prawdy 0 naszej mi~
dzyludzkiej solidarnosci jest nauka 0 grzechu pierworodnym. Jak 
wiadomo, chrzescijanstwo zdecydowanie przeciwstawia si~ odpo
wiedzialnosci zbiorowej, ito nie tylko na gruncie prawa (zasada 
singulorum proprium est maleficium), ale rowniez moralnosci (Pwt 
24,16; Ez 16, 1-4). Stqd i teologia, i duszpasterstwo od wiekow sta
jq wobec pytania: Jak pogodzie odrzucenie odpowiedzialnosci zbio
rowej z prawdq wiary, ze grzech pierwszych rodzicow realnie ob
ciqza wszystkich ich potomkow? W trakcie tych poszukiwan uprzy
tomniono sobie bardzo wiele prawdy na temat mi~dzyludzkiej 
solidarnosci. 

Sam fakt, ze kolejne pokolerua chrzescijan stajq przed tym trud
nym pytaniem, przyczynia si~ do tego, ze ciqgle na nowo uswia
damiamy sobie spoleczne konsekwencje naszych dzialan zarow
no dobrych, jak zlych. Bo niezaleznie od tego, czy zdajemy sobie 
z tego spraw~ czy nie - i przy najbardziej nawet skrupulatnym 
wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialnosci zbiorowej - nasze 
dobre i zle postawy i czyny realrue wplywajq na innych ludzi, a rue
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kiedy nawet na struktury spoleczne, na j~zyk, zbiorowe odczuwa
nie itp. 

M6wiqc inaczej, mi~dzyludzka solidarnose jest faktem, nieza
leznie, czy tego chcemy czy nie. Jednak faktem moralnie ambiwa
lentnym, gdyz bardzo cz~sto, niestety, przybiera ona postae soli
darnosci w zlu. Tak jest, bywamy solidarni r6wniez w zlu - na przy
klad w zaklamaniu, w agresywnosci wobec slabszych, niewrazli
wosci na cudzq bied~, w zamkni~ciu na duchowe wymiary rze
czywistosci itp. Nawet jezeli jestesmy tego nieswiadomi, kazde 
popelnione przeze mnie lub przez ciebie zlo promieniuje na in
nych, pOCZqwszy od naszych najblizszych. Tym tylko mozemy si~ 
pocieszae, ze promieniuje na nich r6wniez nasze dobro. 

Skala tego promieniowania naszych postaw i czyn6w - w do
brym lub w zlym kierunku - istotnie zalezy od ich duchowej in
tensywnosci, ale r6wniez od naszego autorytetu, a nieraz wr~cz 
od jakichs trudnych do uchwycenia imponderabili6w. Poswi~ce
nie ojca Kolbego promieniuje bez por6wnania gl~biej i szerzej niz 
nasze male poswi~cenia, na jakie zdobywamy si~ w zyciu codzien
nym. Podobnie niegodziwose jakiegos szefa gangu powoduje za
pewne lawin~ zla bez por6wnania grozniejszq niz niegodziwose 
(Boze zachowaj, gdybysmy jq lekcewazyli!), jakiej si~ dopuscili
smy ja lub ty. 

Odniesmy teraz to spojrzenie do grzechu pierworodnego. Ot6z 
grzech pierwszych rodzic6w byl czynem zlym 0 tak wyjqtkowej 
intensywnosci, ze jej zrozumienie w og6le przekracza nasze moz
liwosci. Byl to jedyny w ludzkich dziejach grzech popelniony przez 
ludzi bezgrzesznych, a my przeciez calq naszq wiedz~ 0 grzechu 
czerpiemy z obserwowania zla czynionego przez grzesznik6w. 
Rozumie si~ sarno przez si~, ze grzech ludzi bezgrzesznych prze
kracza zar6wno nasze pojmowanie, jak wyobrazni~. Zatem r6w
niez jego promieniowanie musi bye niepowtarzalnie wielkie. 

A jednak tajemnica powszechnej solidarnosci w grzechu pier
worodnym tkwi gl~biej niz w niepoj~tej dla nas intensywnosci 
jego promieniowania. Swi~ty Augustyn wyjasnial- przywolujqc 
wyklad apostola Pawla z Rz 5, 12-19 -ze realna grzesznose wszyst
kich ludzi, jakq ten pierwszy w ludzkich dziejach grzech spowo
dowal, bierze si~ stqd, ze ten osobisty grzech naszych prarodzi
c6w ogarnql samq ludzkq natur~, ze stal si~ grzechem ludzkiej 
natury. Ludzkose - wyjasnial swi~ty Tomasz ':" jest czyms jednym 
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w 0 wiele wi~kszym stopniu, niz to empirycznie widac: "Wszyst
kich ludzi, rodzqcych si~ z Adama, mozna uwazac za jednego 
czlowieka"13 . 

8. Bozq odpowiedziq na oba wspomniane wyzej aspekty og61
noludzkiej "solidarnosci" w grzechu jest zbawczy czyn Jezusa 
Chrystusa. Wprawdzie nie godzilo si~, azeby Syn Bozy, kiedy stal 
si~ jednym z nas, przyjql uczestnictwo w naszym grzechu. Przy
jql jednak realne uczestnictwo w naszej upokorzonej grzechem 
ludzkiej naturze i solidarnie z nami - w swiecie gl~boko wypa
czonym przez nasze grzechy - przeszedl przez swoje ziemskie 
zycie. Bezwarunkowe podj~cie tej solidarnosci z nami doprowa
dzilo Go az na Kalwari~, gdzie zamordowano Go z ogromnym 
okrucienstwem za to, ze byl nieskazitelnie sprawiedliwy i bez 
reszty poswi~cil si~ czynieniu dobra tym, kt6rych sobie wybral 
na braci i siostry. 

Podkreslilismy przed chwilq wyjqtkowq intensywnosc jedyne
go w dziejach grzechu popelnionego przez ludzi bezgrzesznych. 
To sarno trzeba powiedziec 0 przekraczajqcej naszq wyobrazni~ i ro
zum wielkosci dziela, jakie Jezus Chrystus wypelnil na krzyzu. 
Pogrqzony w straszliwych i niesprawiedliwych cierpieniach, zdra
dzony przez przyjaci6l i publicznie wykluczony z grona przyzwo
itych ludzi, ukrzyzowany jako ktos gorszy od bandyt6w, kt6rych 
razem z Nim poddano tej okropnej egzekucji, doswiadczajqcy nie
poj~tego dla nas poczucia opuszczenia przez Ojca - On wytrwal 
w absolutnym zawierzeniu swojemu Ojcu i w bezwarunkowej 
milosci do nas, kt6rzy zgotowalismy Mu ten los. 

Nie trzeba zapewne nikogo przekonywac, ze ten Czyn Spra
wiedliwy, odwrotnosc grzechu prarodzic6w, swojq intensywno
sciq 6w grzech przewyzsza. Dobre promieniowanie zbawczego 
czynu Chrystusa jest niewqtpliwie wi~ksze niz zle oddzialywanie 
grzechu Adama. Pisal 0 tym juz apostol Pawel, w tekScie, kt6ry tu 
juz zresztq przywolywalismy: "Jezeli bowiem przest~pstwo jed
nego sprowadzilo na wszystkich smierc, to 0 ilez obficiej splyn~la 
na nich wszystkich laska i dar Bozy, laskawie udzielony przez jed
nego Czlowieka, Jezusa Chrystusa. ( ... ) Bo gdzie wzm6gl si~ grzech, 
tam jeszcze obficiej rozlala si~ laska" (Rz 5, 15. 20). 

13 Summa Theologiae, 1-2 q. 81 a. 1. 
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Zbawczy czyn Jezusa Chrystusa si~ga r6wniez naszej zranio
nej przez grzech ludzkiej natury. Nie tylko jq leczy, ale podnosi jq 
do uczestnictwa w Jego Boskosci (2 P 1, 4). W ten spos6b plynqca 
ze spolecznej natury czlowieka powszechna solidarnose mi~dzy
ludzka - po grzechu pierworodnym, niestety, ambiwalentna - jest 
przez lask~ Chrystusa stopniowo uzdrawiana, przemieniana w so
lidarnose w samym tylko dobru. Kr6tko m6wiqc, po to Zbawiciel 
okazal nam solidarnose, przyjmujqc naszq upokorzonq obecnie 
ludzkq natur~ (Flp 2, 6), aby - ze postuz~ si~ slowami ostatniego 
soboru - "zwiqzae ze sobq calq ludzkose osobistq nadprzyrodzonq 
milosciq i solidarnosciq w jednq rodzin~"14. 

Chyba najpelniej wyraza to nowotestamentalna prawda 
o ksztaltowaniu si~ nas w jedno Cialo Chrystusa. W nauce aposto
la Pawla na ten temat (Rz 12,4-8; 1 Kor 12, 12-30; Ef 4,11-16; Ko12, 
19) znajduje si~ mn6stwo czqstkowych spojrzen, kt6re wr~cz ide
alnie mogq pom6c w przedstawianiu r6wniez czysto moralnych 
aspekt6w solidarnosci. 

9. Zakonczmy t~ refleksj~ paroma konkretnymi uwagami na te
mat realizowania postawy solidarnosci. Rzecz jasna, m6wi~ teraz 
nie 0 solidarnosci jako moralnie ambiwalentnej sytuacji naszego 
ludzkiego bytowania, ale 0 solidarnosci jako moralnie jednoznacz
nym zadaniu, jakie winnismy podejmowae i kt6re ostatecznie zo
stanie zrealizowane dopiero w6wczas, gdy "dojdziemy wszyscy ra
zem ( ...) do rniary wielkosci wedlug Pelni Chrystusa" (Ef 4,13). 

Ot6z przede wszystkim solidarnose musi obejmowae calego 
czlowieka, nikogo zas z nas nie da si~ zredukowae ani do jego funk
cji spolecznych, ani do takich czy innych potrzeb. Prawdziwie ludz
ka solidarnose nie moze wi~c sprowadzac si~ do tego, ze jakas licz
ba ludzkich jednostek lqczy si~ z sobq, aby osiqgnqe okreslone cele, 
w pojedynk~ nieosiqgalne. Kazdy z nas jest osobq, kims jedynym 
i niepowtarzalnym, dlatego solidarnose powinna bye budowana 
na gruncie szacunku do osoby, do kazdej ludzkiej osoby. Wpraw
dzie wolno nam lqczyc si~ ze sobq w imi~ r6znych cel6w cZqstko
wych, nie angazujqcych bezposrednio calego czlowieka, jednakZe 
prawdziwa solidarnosc co najmniej nie zamyka si~ na calego czlo
wieka, ogarnia go co najmniej potencjalnie. 

" Sob6r Watykanski II, Dekret 0 aposto/stwie swieckich, 8. 
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Podobnie, wprawdzie wolno nam tworzye k1'~gi solidarnosci, 
ale prawdziwa solidarnose musi bye otwarta na wszystkich ludzi, 
przynajmniej potencjalnie. Zatem nie wolno nam nikogo z prze
strzeni solidarnosci wykluczae, a tym bardziej niemozliwa jest so
lidarnose przeciwko jakims ludziom. Owszem, solidarnose dopusz
cza sprzeciw, a niekiedy nawet si~ go domagaI5 , jednak sprzeciw 
w obronie jakichs wartosci lub protest przeciwko jakims naduzy
ciom nie moze bye uwiklany w nienawise do jakichs ludzi ani w za
dawanie krzywdy komukolwiek (dotyczy to rawniez krzywdy 
zadawanej j~zykiem) . Nieprzestrzeganie tych regul pozbawia so
lidarnose tozsamosci i przemienia jq w egoizm grupowy, a ten za
zwyczaj bywa ba1'dziej niszczycielski, a wi~c i bardziej niemo1'al
ny niz egoizm w pojedynk~. 

Dwie okolicznosci zwi~kszajq szczegalnie powinnose solidar
nosci: jesli ktos potrzebuje pomocy natychmiast o1'az jeSli ktos jest 
szczegalnie bezbronny i pozbawiony widokaw na skutecznq po
moc. Jesli dZisiaj nie pomog~ cho1'emu alba glodnemu, jutro moze 
bye juz na to za pozno. Jesli nie zmobilizujemy si~ bardziej w obro
nie dzieci pocz~tych czy poddawanych eutanazji - ze przywolam 
pelen straszliwej poga1'dy term in Petera Singera - "eks-ludzi", ju
tro wzrosnq jeszcze legalne mozliwosci zadawania im smierci . Otaz 
nigdy dose przypominania, ze solidarnose, ktara nie zamierza ru
szye palcem w obronie najbardziej bezbronnych, traci walor po
wszechnosci, a tym samym budzi wqtpliwose co do swej moralnej 
wiarygodnosci. 

Innym sprawdzianem moralnej wiarygodnosci idei solidarno
sciowych jest stosunek do nieprzyjaciol. Nie wolno nam zaporrmiee, 
ze zlose ludzka nigdy nie osiqga takiego nat~zenia, zeby ktos magI 
stae si~ caly i bez reszty krzywdzicielem. A wlasnie 0 tym zapomi
najq ci, ktorzy nienawidzq swoich nieprzyjaciol. Nienawise do ja
kiejs osoby lub grupy polega w gruncie rzeczy na ekskomuniko
waniu tego kogos z rodziny ludzkiej, a takie uprawnienia rna wy
lqcznie Bog, a przeciez nawet On nie wydaje nieodwolalnych wy
rakow, dop6ki zyjemy na tej ziemi (wiele zas wskazuje na to, ze 
sam nawet wyrok pot~pienia polega na dobrowolnym wylqcze

15 Na temat sprzeciwu jako wyrazu solidarnosci, por. kardynal Karol Wojty!a, Osoba 
i czyn, Krak6w 1969, s. 313nn. 

49 



lACEK SAUl or 

niu si~ z ludzkiej rodziny i radykalnym zamkni~ciu si~ w swoim 
egoizmie). 

Nie wolno czlowiekowi zadnego ze swoich bliznich traktowac 
w taki spos6b, jakgdyby byl on pot~piony przez Boga. Kazdy czlo
wiek, r6wniez zbrodniarz i krzywdziciel, wart jest pomocy Uakiej 
konkretnie - to zalezy od okolicznosci) i nalezy go bronic, jesli grozi 
mu lub spotyka go krzywda. 

JACEK SAUj or, ur. 1942, prof. dr hab., wykladowca Uniwersytetu Kardynala Stefana 
Wyszynskiego, autor kilkudziesi~ciu ksi'lzek. Ostatnio wydal: Ewangeliarz (2000). 

NOWOSC WYDAWNICTWA t(A!I'!\' 

Jozef Tischner 

MYSLI WYSZUKANE 


W serii Mys7i wyszukane ukazaty si~ juz dwa tomiki, prezentuj,!ce najbar
dziej btyskotliwe, zabawne i frapuj,!ce cytaty, wybrane z pism i wypowie
dzi Leszka Kotakowskiego i Normana Daviesa. Najnowszym tomem s'l 
Mys/i wyszukane ks. J6zefa Tischnera. Oto jeden z cytat6w: "Na koncu 
naszego rozumienia 5wiata, rozumienia dramat6w ludzkich, a takZe wla
snego dramatu, patrzysz na samego siebie, widzisz, cos przezyl, cos prze
cierpial, ile rzeczy przegrales, widzisz to wszystko, cos wygral, i nagle 
moze pod koniec zycia - oswieca ci~ ta swiadomosc, ze »dobre bylo«. Moze 
wlasnie 0 to naprawd~ chodzi, moze jestesmy na tym swiecie po to, zeby 
na koncu powt6rzyc najpi~kniejsze slowa, jakie Pan B6g wypowiedziaJ 
w dniu naszego stworzenia: »Dobre bylo«". 

Cena detal. 24 zl. Zam6wienia: bezplatna infolitlia 0800130082 
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Solidarnosc nie jest tym samym co empatia u zwierzqt. Nie 
chodzi w niej jednak r6wniei 0 to, by calkowicie wyzwolic 
istoty ludzkie ze stanu nier6wnoSci. Pojawia sif ona u tego 

zwierzfcia, kt6re zna swojq ograniczonosc: u czlowieka. 
Oznacza, ie ludzie sq bracmi w tragedii. 

SOLIDARNOSC 

ZAKORZENIONA 


Chantal Millon-Delsol 

Po gwaltownej i nie pozbawionej ironii krytyce komunizmu 
Platona (Polityka, II, 2) Arystoteles dodaje, jakby przeczqc samemu 
sobie, ze "do pewnego stopnia powinna wlasnose bye wspolnq". 
I aby zadoscuczynie jednoczesnie ch~ci osiqgni~cia prywatnej ko
rzysci i gorqcemu pragnieniu dzielenia si~, pisze: "przy spozywa
niu plonow [ludzie] kierowae si~ b~dq szlachetnosciq w mysl przy
slowia: »mi~dzy przyjaciolmi wszystko wspoIne«. ( ... ) Widac tedy, 
ze lepiej jest, by wlasnosc byla prywatnq, a stawala si~ wspolnq 
przez uzytkowanie". Przed erq chrzescijanskq solidarnose opisana 
jest przez Arystotelesa jako wartosc, ku ktorej w naturalny sposob 
kierujq si~ porywy: jako wartose antropologiczna, ktora jest cz~
sciq tego, co mozna pow iedziee 0 czlowie ku, jako mota 
- w znaczeniu dyspozycji do czynienia dobra - b~dqca rodzajem 
spolecznej agape, inaczej mowiqc, agape, ktora nie ogranicza si~ tyl
ko do rodziny i prywatnej przyjazni. Jako sym-bolos wobec ciqgle 
ponawianych prob dia-bolos . 

Wartose tak godna pozqdania nie moze juz doliczye si~ swych 
zwolennikow. Preparowana jest na wszelkie mozliwe sposoby, cza
sem poniewierana. Staje si~ rygorystyczna, gdy mysl si~ usztyw
nia; zaciera si~ i zanika, gdy mysl ubozeje. W ciqgu dziejow przy
biera r6Zne barwy. Ulega najprzerozniejszym metamorfozom. Cza
sem jest jak zuzyte wskutek wielokrotnego beznami~tnego wyma
wiania slowo. Dzisiaj nieodparcie kojarzy si~ z ostatnim z polskich 
powstan. OsobiScie uwazam, ze rewolucja z 1981 roku osadzHa 
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solidarnose w jej wlasciwym znaczeniu. Ale zostanmy przez chwily 
przy doswiadczeniach XX-wiecznej Europy. 

Gdybysmy chcieli scharakteryzowae antropologiczny tropizm 
XX wieku, mozna by powiedziee, ze mowiqc 0 czlowieku, nie do
strzega alternatywy miydzy demiurgicznq utopiq a zredukowa
niem go do biologii. I w obydwu przypadkach takiej alternatywy 
solidarnose, ten czysto ludzki poryw, wystypuje w zadziwiajqcych 
wcieleniach, jak osoba dramatu pojawiajqca siy w ciqgle nowym 
kostiumie. 

Solidarnosc abstrakcyjna, czyli sprawiedliwosc bez milosci 

Triumf nowoczesnego racjonalizmu doprowadzil do utozsamie
nia solidarnosci z dzieleniem siy majqcym na celu osiqgniycie ma
tematycznej rownosci. Jui dawne utopie (Platon, Campanella) pro
ponowaly rezygnacjy z rodziny, jako miejsca solidarnosci niedo
skonalej, poniewaz obciqzonej uczuciami i zawyzonej przede 
wszystkim do krygu bliskich. Dzielenie siy podyktowane milosciq 
uznawane bylo za egoistyczne, poniewaz oczywiste jest, ze nie da 
siy kochae wszystkich jednakowo. 

Projekt spoleczny od Babeufa po Lenina to projekt sprawiedli
wosci bez milosci, wymysl dobrze charakteryzujqcy nowoczesnose. 
Solidarne dzielenie siy oderwane jest tam od kontekstu ludzkiego 
zycia i zaplanowane z suchq racjonalnosciq. Poslugujqc siy spostrze
zeniem Hannah Arendt: z praxis przeradza siy ono w poiesis. Prze
staje bye dzialaniem w swiecie ludzkim, a staje siy stwarzaniem na 
nowo ludzkiego swiata. Solidarnose zostaje zastqpiona przez roz
klad proporcjonalny. 

Funkcjonowanie realnego socjalizmu, pomijajqc historyczny 
depozyt pozostawiony pamiyci pokolen, interesuje nas przede 
wszystkim ze wzglydu na wplyw, jaki nadal jeszcze wywiera na 
nasz sposob myslenia. W zajmujqcej nas tu dziedzinie, jak row
niez w wielu innych, poznonowoczesny Europejczyk daje siy tu 
czy tam bezwiednie ksztaltowae nieprawdopodobnemu marzeniu 
o solidarnosci, ktora uwolnila siy od wszelkich ludzkich "nalecia
losci", marzeniu 0 sprawiedliwosci racjonalnej, nie zwiqzanej z mi
losciq, bo milose jest tak niedoskonala. Przykladem tego jest opatrz
nosciowe panstwo francuskie, ktore solidarnose organizuje tylko 

52 




50LIDARNOSC ZAKORZENIONA 

za pomocq sztuczki anonimowego podatku i r~kq anonimowego 
urz~dnika, zmierzajqc w ten spos6b do osiqgni~cia rozkladu pro
porcjonalnego, wolnego od irracjonalizmu i niezaleznego od ka
prysnego podzialu indywidualnego. Obywatel placi fiskusowi 
wyg6rowane podatki, dzi~ki kt6rym panstwo obejmuje caloscio
we} opiekq wszystkich pozbawionych srodk6w do zycia. W ten 
spos6b obywatel ma coraz mniej sympatii dla swego nieszcz~sli
wego sqsiada, poniewaz jesli udziela mu jakiejs bezposredniej po
mocy, do gestu dolqczajqc cieple spojrzenie, czuje si~ jak glupiec, 
kt6ry placi dwa razy. Tq metodq wyrywa si~ z korzeniami - i 0 to 
wlasnie chodzi - miazmaty wsp6lczucia i litosci, indywidualne 
preferencje, obowiqzek wdzi~cznosci i atmosfer~ niesplacalnego 
dlugu, czyli to wszystko, gdzie zamieszkuje solidarnosc czysto ludz
ka. Zbyt ludzka. 

W ten spos6b spoleczenstwa p6znonowoczesne organizujq si~ 
w kolektywy lub w korporacje rzqdzqce si~ systemem rozkladu pro
porcjonalnego i ustalonych ilosci, troszczqce si~ 0 mozliwie najbar
dziej racjonalnq redystrybucj~. Mamy wtedy do czynienia z "soli
darnosciq", za kt6rq kryjq si~ oboj~tnosc, egoizm, a nawet nienawisc. 
Dzielenie si~ rozumiane jest jako mechaniczne naprawianie jakiejs 
niesprawiedliwosci. Czlowiek uWaZa si~ za samowystarczalnego i iq
da swojej cz~sci d6br spolecznych, dzi~ki kt6rym osiqgnie konkret
nq samowystarczalnosc towarzyszqcq jego samowystarczalnosci 
ontologicznej. Czlowiek ponowoczesny jest tu spadkobiercq czlo
wieka poddanego wczesniej totalitarnemu umasowieniu. 

Tam, gdzie panuje sprawiedliwosc pozbawiona milo sci, czyli 
w totalitarnym egalitaryzmie czy warunkach anonimowej redy
strybucji praktykowanej przez wsp6lczesne pans two opatrznoscio
we, dzielenie si~ przetrwalo, ale pozbawione swojego znaczenia. 
Przypisuje mu si~ precyzyjny i konkretny cel, czyli zaprowadze
nie r6wnosci, kt6rq uwaza si~ za naturalnq . Tymczasem prawdzi
wa solidarnosc to bezustanne dzielenie si~, nie po to, by 
urzeczywistnic jakqs sprawiedliwosc, kt6ra odbudowywalaby lad 
swiata, lecz po to, by wsp61nie dzwigac ci~zar ludzkiej ograniczo
nosci. Solidarnosc nie powstaje tam, gdzie anonimowa r~ka dzieli 
jakies dobra. Rodzi si~ wtedy, gdy dzielimy si~, stajqc ze sobq twa
rZq w twarz. To nadaje dzieleniu si~ sens. 

Mieszczanski spos6b zycia, kt6ry kalkuluje uczucia i rachuje 
nawet niepoliczalne, od dwustu lat odgrywa na Zachodzie istotnq 
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rol~ w niszczeniu pierwiastka duchowego, czyli zalamywaniu si~ 
solidarnosci. Na zasadzie cz~stego w historii paradoksu socjalizm 
kontynuuje dzielo przeciwnika, kt6rego, jak mu si~ zludnie wyda
je, niszczy: jest spadkobiercq mieszczanskosci zabijajqcej ducha na 
korzysc kalkulacji i obliczajqcej wag~ milosci - co jest najlepszym 
sposobem, zeby jq unicestwic. 

Efekt solidarnosci liczy si~ z pewnosciq mniej niz atmosfera, 
w kt6rej si~ ona rozwija. Solidarnosc nie jest technikq prowadze
nia rachunk6w, ale sposobem istnienia. Jest nieprzeliczalna. Blqd 
tego stulecia polegal na tym, iz uwierzono, ze za pomoq wyr6w
nania plac, parcelacji mieszkan czy rozdzialu pieni~dzy uda si~ 
wynalezc spoleczenstwo solidarne. Tym wszystkim technicznym 
podzialom brakuje duszy, kt6ra nie jest jak truskawka polozona 
na torcie czy jakis dodatkowy usmiech, ale stanowi samq istot~. 

Solidarnosc instynktowna, czyli czlowiek zredukowany 
do biologii 

o ile w ciqgu tego wieku sens solidarnosei ulegl wynaturze
niu, 0 tyle ostatnio przezywa ona innq metamorfoz~. Tym razem 
od korzeni: zyskuje nowe fundamenty i w zwiqzku z tym jeszcze 
inne oblicze. 

Poprzednie ideologie reprezentowaly systemy b~dqce nosni
kami prawdy absolutnej . Duch p6znej nowoezesnosci przeciwnie 
- odrzuca wszelkq prawd~ rozumianq jako wsp61ne przedstawie
nie rzeczywistosci. Ta ostatnia postawa jawi si~ ealkiem naturalnie 
jako konsekwencja tych pierwszych; zrodzona z przerazenia, jest 
ieh wyrzutem sumienia i rewersem. Demiurgiczny absolut totali
taryzm6w nie rna spadkobierc6w. Pozwala, by z jego ruin wyla
nialo si~ jego wlasne przeciwienstwo, nowa forma nihilizmu, eal
kiem r6zna od tej XIX-wieeznej: nie jest to juz nihilizm wyzwole
nia, ale nihilizm trwogi. Kazda prawda staje si~ monstrualna. 

Pasjonujqee jest obserwowanie, czym staje si~ solidarnosc w ty
glu tej ewolucji . Demiurgiczne ideologie stawialy sobie za eel urze
czywistnienie doskonalej sprawiedliwosei i r6wnosci, to znaezy 
unicestwienie solidarnosci jako wartosei poprzez jej zrealizowa
nie. Spoleczenstwo mialo stac si~ tak doskonale solidarne, ze idea 
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solidarnosci przestalaby istniec. Ouch p6inej nowoczesnosci, 
w swym relatywizmie wynikajqcym z l~ku przed prawdq, logicz
nie rzecz biorqc, powinien wymazac solidarnosc jako punkt od
niesienia wsp61nego swiata, kt6ry takie przestal istniec: jezeli 
kazdy sam wyznacza sobie war tosci, solidarnosc staje si~ indywi
dualnq i subiektywnq preferencjq, ani mniej, ani bardziej waznq 
niz arbitralne upodobanie do jakiegos gatunku sera. Ot6z nast~
puje cos calkiem innego. J ezeli poszperamy w mysli postmoderni
stycznej, tam gdzie wyraza si~ ona z najwi~kszq jasnosciq i wywiera 
okreslony wplyw, stwierdzimy, ze Richard Rorty, papiez relatywi
zmu (nazywanego przez niego "pragmatyzmem"), posr6d nihili
zmu decyduje si~ wybrac jednq tylko wartosc uniwersalnq: soli
darnosc. 

Nie nalezy dopatrywac si~ w tym jakiegos odruchu specyficz
nego dla myslenia Rorty' ego. Ma to sens gl~bszy: oznacza, ze nihi
lizm traci SWq zywotnosc, ze jego konsekwentny cynizm nie jest 
w stanie nas usatysfakcjonowac. Koniecznosc dzialania w jedno
sci z istotami ludzkimi narzuca si~ naszej woli. 

Tymczasem postmodernistyczna solidarnosc pozbawiona jest 
fundamentu i uzasadnienia, poniewaz "wielkie narracje" prawdy 
zostaly uniewaznione. M6wiqc jasniej, Rorty, a wraz z nim cz~sc 
postmodernist6w, nie uwaza, zeby wartosc solidarnosci opierala 
si~ na pewnikach wsp6lnych jakiejs grupie czy jakiejs kulturze. Za 
nimi kryjq si~ bowiem r6zne sposoby okreslenia dobra ludzkiego, 
r6znego rodzaju wiedza i "narracje", kt6re wzajemnie si~ wyklu
czajq. Solidarnosc ufundowana na wiedzy lub na wierzeniach 
nowych ideologiach, wizjach swiata, religiach - doprowadzilaby 
nas do epoki, kt6ra poprzedza wsp6lczesne ideologie. 

Dlatego to wedlug Rorty' ego solidarnosc nie moze byc wsp61
not'! i wymianq pomi~dzy czlonkami jakiejs spolecznosci lub gru
py ludzi. Moze byc tylko og61noludzka. Poniewaz solidarnosc nie 
rna korzeni kulturowych, odnosic si~ musi do calej ludzkosci. Jakie 
wi~c rna korzenie i co jq uzasadnia? Bojqc si~, by solidarnosc nie 
zakorzenila si~ w jakiejs konkretnej kulturze i nie b~dqc w stanie 
okreslic, jaka jest kultura ludzkosci, ponowoczesnosc usprawiedh
wia solidarnosc, by tak rzec, od dolu: poprzez biologi~. Wsp6lcze
sna mentalnosc przybJizac zaczyna ludzkie wsp6lczucie i zwierz~
Cq empati~ az do ich utozsamienia. Solidarnosc ogolocona lub 
wyzwolona ze swoich pods taw metafizycznych, religijnych i etycz
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nych staje si~ jednoczesnie instynktowna i abstrakcyjna. Etyka 
pozbawiona zaposredniczenia i zakorzenienia w jakiejs wiedzy 
zostaje zredukowana do czegos, co przypomina etyk~ swiata zwie
rzqt. 

Stqd bierze si~ obecne zainteresowanie ssakami naczeJnymi. 
ZooJogowie twierdzq, ze wyzej zorganizowane malpy majq swojq 
moraJnose. Zdolne Sq do empatii, to znaczy do pewnej formy soli
darnosci, a wi~c, pyta slynny badacz naczelnych Frans de Waal, 
"jaka jest roznica mi~dzy postawq szympansa, glaszczqcego swe
go towarzysza, ktory stal si~ ofiarq agresji, lub dzielqcego si~ pozy
wieniem z innym glodnym zwierz~ciem, a postawq czlowieka, kto
ry tuli placzqce dziecko lub uczestniczy w rozdzielaniu zupy dla 
biednych?'" . I podsumowuje: "Wydaje si~, ze doszliSmy do punk
tu, w ktorym naukowcy osiqgn~li wiedz~ wystarczajqcq, by wy
drzee moralnose z rqk filozof6w ( ... ). Zmysl moralnosci rodzi si~ 
w pewnych partiach mozgu"2. Od kilku lat pisma naukowe i filo 
zoficzne obfitujq w tego typu analizy. 

W ten sposob nauka 0 naczelnych uzasadnila solidarnose czy
sto emocjonaJnq, zwiqzanq bardziej z wn~trznosciami niz z sercem. 
Uznawszy siebie za demiurga, pozbawiony zludzen czlowiek prze
lomu wiekow uznaje si~ nast~pnie za zwierz~ . Figura solidarnosci 
podqza krzywq wyznaczanq przez drogi, ktorymi on blqdzi. 

Otoz solidarnose instynktowna, ignorujqca wszelkie uzasad
niajqce jq argumenty, nie potrafilaby nikogo zach~cie do nasladow
nictwa. Uczucia nie Sq argumentem, nie Sq tez automatycznie po
dzielane. Co mozna powiedziee temu, kto utrzymuje, ze solidar
nose jest glupotq, i kto apologizuje cynizm? Nie wiedzqc, jak go 
przekonae, skoro nie dysponuj~ argumentami ani kryteriami ocen, 
mog~ tylko wypowiedziee mu wojn~ albo, jesli wzdragam si~ przed 
przemocq, poddae go ostracyzmowi. Moralnose oparta na instynk
cie nie zna slow innych niz obelgi. Jest ona namiastkq moralnosci, 
bezustannie baJansujqc mi~dzy afektacjq a wojnq . Ta ostatnia figu
ra solidarnosci, jej postae wyczerpana i oslabiona, odpowiada bar
dziej ogolnemu zjawisku etyki uczue, ktore zakwita na glebie od
rzucenia pewnik6w. Etyka nie przestaje istniee - za bardzo jest ludz
ka - ale opiera si~ wylqcznie na kryterium emocji. Nasi wsp6lcze

Le bon sillge, Bayard 1997, s. 264. 

2 Tamze, s. 273. 
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sru nie s,! cynikami. Pragn'! dobra im podobnych. Jednak w sytu
acji wycofarua kryteri6w pozwalaj'!cych odr6zrue dobro od zla, zlo 
okreSlaj ,! poprzez oburzerue, jakie wzbudza, a dobro przez litosc. 
Oburzenie i litose to emocje instynktowne i czasowe. Maj'! zna
czenie tylko w danym momencie i nie wi'!z'! si~ z zadn,! hierar
chi,! wartosci, zadnym moralnym 0 s '! d em. Jest to moralnosc 
trzewi , dlatego tak latwo si~ rozmywa, afiszuje i mazgai. 

Solidarnosc zakorzeniona 

Solidarnosc nie jest tyrn samym co empatia u zwierz,!t. Nie cho
dzi w ruej jednak r6wniez 0 to, by calkowicie wyzwolic istoty ludz
kie ze stanu nier6wnosci. Pojawia si~ ona u tego zwierz~cia, kt6re 
zna swoj,! ograniczonosc: u czlowieka. Oznacza, ze ludzie s,! brac
mi w tragedii. Jest to poj~cie podobne do tego, co Jan Patocka na
zywa, m6wi,!c 0 narodach historycznych, "solidarnosci,! wstrz,!
sru~tych" . Solidarnose wydarza si~ tylko tam, gdzie niewystarczal
nosej ograniczonosc s,! rozpoznane i zaakceptowane. To, co 
nas l'!czy, to rana, kt6rej istnierua nie da si~ zanegowae, nie mozna 
jej tez wyleczyc. Ale solidarnosc moze przemienic kruchosc 
w chwal~. 

Chcemy bye solidarni nie dlatego, ze upodabnia nas do siebie 
taka sarna rana - to bylaby zwierz~ca empatia lub instynktowne 
wsp6lczucie etyki emocji. Ale dlatego, ze uczestniczyrny, kazdy 
wedlug swojej roli, w tworzeniu sensu tej rany. Solidarnose nie 
polega tylko na zmniejszaniu cierpienia drugiego, dlatego ze ja 
m6g1bym si~ znalezc na jego miejscu, lub na wsp6lcierpieniu, 
a przez to uczynieniu cierpienia latwiejszyrn do przyj~cia, bo wsp61
nym. Solidarnose to budowarue ponad cierpieniem milosci, kt6ra 
pokazuje, i.e zraniony czlowiek nie jest zupelnie bezbronny i rna 
si~ gdzie uciec, inaczej m6wi,!c - ze rana nie jest jego jedynyrn 
imieniem. Solidarnosc to nie tylko opatrywanie ran i zadosCuczy
nienie. To milose, kt6ra jest odpowiedzi,! na ran~ i wsp6lnym prze
zywaniem odmiennosci. 

Powt6rzmy: w solidarnosci liczy si~ zar6wno atmosfera, jak i re
zultat dzielenia si~. Nie mozna jej przeliczyc ani na dolary, ani na 
tony. Jest wspoJnym tworzeruem sensu. Nie da si~ wi~c oderwac 
jej od rzeczywistosci kulturowej grupy, kt6ra j,! przezywa. Jako 
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specyficzna relacja mi~dzyludzka, wiqze si~ zawsze z jakqs kultu
rq i przekazywana zostaje w danej kulturze. Czlowiek nie istnieje 
sam w sobie - jest istotq relacyjnq, kt6ra wpisuje si~ w danq kultu
r~. Wymyslanie solidarnosci og6lnoludzkiej, oderwanej od srodo
wiska kulturowego, a wi~c od wsp6lnej wiedzy i wierzeft, to po
dzielanie teorii Rousseau, ze czlowiek staje si~ Iepszy, gdy uwolni 
si~ od swej kultury. Ale czlowiek bez kultury jest raczej barbarzyft
cq, czyli kims, kto nie posiadajqc j~zyka, pozbawiony jest r6wniez 
wi~zi. 

XXI wiek b~dzie potrzebowal solidarnosci zakorzenionej : wpi
sanej zarazem w ludzkq ograniczonosc, jak w kultury, kt6re - kaz
da na sw6j spos6b - nadajq tej ograniczonosci sens. 

Zakorzenienie solidarnosci, w przeciwieftstwie do abstrakcyj
nej solidarnosci XX wieku, pociqgnie za sobq ponowne odkrycie 
istoty dzielenia si~. Ta solidarnosc nie b~dzie prowadzic obliczeft 
ani szacowac rezultat6w swojego dzialania. Zajmijmy si~ na kon.
cu zdefiniowaniem tego slowa 0 dwojakim sensie. 

Termin "dzielenie" ma dwa, niemal przeciwstawne, znaczenia: 
dzieli si~ tort i dzieli si~ przekonania. W pierwszym przypadku 
oznacza ono podzial czegos na cz~sci , tak by kazdy otrzymal swo
jq. Tak dzieli si~ efekty przyrostu: czlowiek chce otrzymac swojq 
cz~sc zysku spolecznego. W drugim przypadku dzielenie ma sens 
przeciwny - oznacza jednoczesny z kims innym udzial w tej sa
mej rzeczywistosci, lqczenie si~ . Tutaj czlowiek osiqga jakies pew
niki i tworzy projekty w relacji z innymi. Zaklada to wzajemne 
uzupelnianie si~, jak r6wniez mozliwosc konflikt6w. 

Dzielone ciastko zmniejsza si~, dzielone przekonania wzrasta
jq. Mozna to wyrazic jeszcze w ten spos6b: ekonomia dzieli, bo 
nigdy nie ma wystarczajqco duzo d6br materialnych, by zaspoko
ic pragnienia kazdego czlowieka, podczas gdy polityka i religia 
lqczq, gdyz chodzi tu 0 dobra niematerialne, kt6re w miar~ dziele
nia rosnq. W taki spos6b mozna rozumiec symbolik~ chleba i ryb 
w opowiesci 0 rozmnozeniu chleba. 

Musimy odbudowac wsp61ne przekonania (polityczne, religij
ne) i wsp6lne projekty, kt6re nadadzq im konkretny charakter, je
sli nie chcemy, by solidarnosc ograniczyla si~ tylko do czysto ma
terialnego podzialu dobrobytu, kt6ry jest zar6wno konieczny, jak 
niewystarczajqcy. Zyjemy wepoce, kiedy Europejczycy bojq si~ 
wsp61nych przekonaft z obawy przed mozliwym fanatyzmem 
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pewnosci. Niedawna historia calkowicie uzasadnia taki l~k. Wszelka 
prawda, kt6ra pr6buje rozszerzyc sw6j zasi~g, scigana jest jako 
przejaw sekciarstwa, a wszelka obrona jakiejkolwiek indywidual
nej kultury utozsamiana jest z separatyzmem lub kolonializmem. 
Jesli jednak odrzucimy to, co w swej zwyrodnialej postaci moglo
by doprowadzic do naduzyc czy przesady, zanegujemy samq eg
zystencj~ i uczynimy z czlowieka istot~ ograniczonq, bezbarwnq, 
zredukowanq do istnienia biologicznego. 

Swiat kultur zostal zniszczony przez totalitaryzm, ale winny 
spos6b zostal r6wniez okaleczony przez solidarnosc emotywnq, 
kt6ra wyznacza sobie miejsce ponad wszelkq kulturq. Solidarnosc 
XXI wieku moglaby przyczynic si~ do odbudowy tego wsp6lnego 
swiata. 

8 czerwca 2000 
tlum. Dorota Zafzko 

CHANTAL MILLON-DELSOL jest profesorem filozofii politycznej i dyrektorem Osrod
ka Studiow Europejskich w Uniwersytecie Marne-la-Vallee (Paryz). Wydala m.in.: Le 
pouvoiroccidental (1985), La polilique denatun!e (1987), Les idees politiques du XX, siecle (1991), 
[Elat subsidiaire (1992), L:f"everence (1993), Le principe de subsidiarile, 1993 (Zasada pomoc
niczosci, 1995), Le Soud contemporain (1996; recenzj~ z tej ksiqzki opublikowa! ks. J. Tisch
ner IV Ksifdzu na manowcach) . 
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Dla aktor6w gry politycznej pytanie 0 wsp61not~ ludzi dobrej 
woli, 0 solidarnosc sumiefz, brzmi smiesznie. Nie sq waine 

wiarygodnosc i zaufanie, lecz to, jakie ktos reprezentuje 
interesy, czy jest dzisiaj naszym sojusznikiem czy naszym 

politycznym wrogiem. W swiecie tak rozumianej polityki nie 
ma miejsca na solidarnosc - jest jedynie miejsce na jej 

zinstrumentalizawanq parodi~, solidarnoscjako haslo bojowe 
przeciwko politycznemu wrogowi. 

o ZAPOMNIANEJ 

SOLIDARNOSCI 


Zbigniew Stawrowski 

Dzieje ludzkosci mozna rozumiec jako ciqg wydarzen, w kt6
rych idee krqzqce po swiecie zadomawiajq si~ w nim na stale, na
dajqc mu zupelnie nowq postac. Takie uniwersalne idee jak choc
by: wolnosc, demokracja, r6wnosc, tolerancja nie pojawily si~ na
gle, lecz stopniowo dojrzewaly, aby w pewnym konkretnym miej
scu i czasie rozblysnqc z takq mocq, ze powr6t do starego swiata 
od tej pory byl juz niemozliwy. Te przelomowe wydarzenia na za
wsze powiqzaly w naszej swiadomosci owe idee z miejscem, gdzie 
w pelru rozkwitly. Myslqc 0 demokracji, slusznie kojarzymy jq ze 
starozytnymi Atenami. Z Francjq i jej rewolucjq wiqzemy hash 
wolnosc, r6wnosc i braterstwo. W 1980 roku w Polsce rozblysla 
idea solidarnosci. Po dwudziestu latach, jakie min~ly od tego cza
su, warto si~ zastanowic, czy bylo to wydarzenie naprawd~ histo
rycznej miary - wydarzenie, kt6re mialo i rna sens uniwersalny. 
Najwazruejsze jest jednak, by zrozumiec, czego tak naprawd~ by
lismy w6wczas uczestnikami i swiadkami. 

Oczywiscie sarno slowo "solidarnosC" nie jest zadnym pol
skim wynalazkiem, lecz nalezy do wsp6lnego dziedzictwa na
szej cywilizacji. Spokrewnione ze slowem solidny pochodzqcym 
od lacinskiego solidus - tj. mocny, trwaly, a w odniesieniu do czlo
wieka - rzetelny, godny zaufania, pojawifo si~ w XVII wieku 
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w j~zyku prawniczym na okreslenie wi~zi pozyczkodawcow wo
bec dluznika l i pO dzis dzien funkcjonuje w j~zykach europej
skich na oznaczenie prawnej wspolodpowiedzialnosci w prowa
dzonych wsp61nie interesach i podejmowanych wspolnie zobo
wiqzaniach. W XIX wieku terminem "solidarnosc" zacz~ly si~ 
poslugiwac ruchy spoleczno-polityczne, kt6rym zalezalo na pod
kresleniu znaczenia wi~zi, nie zas konflikt6w, pomi~dzy rozny
mi grupami spolecznymi. We Francji byl to ruch niemarksistow
skich socjalist6w - solidaryst6w - reprezentowany przez Pierre'a 
Leroux, Leona Bourgeois, Augusta Comte'a oraz Emila Durk
heima. P6Zniej w Niemczech rozwinql si~ solidaryzm katolicki, 
gloszony przez jezuit6w Heinricha Pescha, Gustava Grundlacha 
i Osvalda von Nell Breuninga, kt6rych zaslugq jest to, ze od pon
tyfikatu Piusa XII poj~cie "solidarnosci" stalo si~ trwalym elemen
tern spolecznej nauki Kosciola. W nowym Katechizmie Kosciola 
Katolickiego mozemy przeczytac nast~pujqce slowa: "Zasada so
lidarnosci nazywana takZe »przyjazniq« lub »milosciq spolecznq« 
jest bezposrednim wymaganiem braterstwa ludzkiego i chrzesci
janskiego"2. Znajdujemy tu oczywistq wskaz6wk~, ze tresc slo
wa "solidarnosc" nie zamyka si~ w samym tym poj~ciu, a to, co 
dzis nazywamy solidarnosciq, bywalo i nadal bywa nazywane 
r6wniez przy pomocy innych okreslen. 

Czy polskie doswiadczenia istotnie przyczynily si~ do pogl~
bienia owej skqdinqd powszechnie znanej idei, skoro po dw6ch 
dekadach od narodzin ruchu solidarnosci wydaje si~, ze pozostalo 
po nim niewiele wi~cej niz pi~kne wspomnienie? Wielu z daw
nych uczestnik6w tego ruchu od idei solidarnosci wr~cz si~ od
wr6cilo. Sq r6wniez tacy, kt6rzy publicznie wqtpiq, czy taka idea 
kiedykolwiek kogos Iqczyla, czy nie byla ona jedynie zludzeniem, 
a jednosc spoleczenstwa w tych pami~tnych dla Polak6w kilkuna
stu miesiqcach '80 i '81 roku byla chwilowa i w gruncie rzeczy po
zorna - zbudowana tylko i wylqcznie na negacji wsp61nego totali
tarnego wroga. Jeden ze znanych polskich socjolog6w stwierdzil 
niedawno, iZ dzis, po 20 latach, zupelnie nie potrafi wyjasnic fe
nomenu solidarnosci i ze najwlasciwszq kategoriq na jego opisa-

Hugues Puel, Solidarity behueen EmpLayers, Emplayees and the Unemplayed, w: Soii
dariliil und Soziaistaal, Zurich 1998, s. 177. 

2 Ka techizm Kosciola Katolickiego, Pallottinum, Poznan 1994, s. 448. 
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nie wydaje si~ kategoria cudu3. W tym uczciwym przyznaniu si~ 
do intelektualnej bezradnosci nalezy dostrzec i docenic r6wniez 
ito, ze nie pr6buje si~ tu falszowac rzeczywistosci i redukowac jej 
do jakiejs gotowej juz teorii zachowan spolecznych. Cud solidar
nosci naprawd~ mial miejsce i Sq na szcz~scie jeszcze ludzie, kt6
rzy go pami~tajq i gotowi Sq 0 tym zaswiadczyc. 

Czym byla owa idea poruszajqca w6wczas nie tylko Polsk~, ale 
za jej posrednictwem r6wniez caly swiat? Czym bylo doswiadcze
nie, kt6re tkwilo u jej podstaw? Niestety, w gorqczce wydarzen 
nikt tego dokladnie nie nazwal, a nienazwane idee, kt6re pojawia
jq si~ wsr6d ludzi bardziej jako przeczucia niz mysli uj~te w ksztalt 
poj~c, zbyt szybko ulatujq w niebyt. Jednym z niewielu, a moze 
nawet jedynym, kt6ry pr6bowai tego dokonac na gorqco, byl ks. 
J6zef Tischner. To do jego przemySlen z Etyki solidarnosci nawiC)zal 
p6zniej Jan Pawel II w encyklice Sollicitudo rei socialis, a zwiaszcza 
w czasie pami~tnej wizyty w 1987 roku w Polsce, gdy m6wiqc "nie 
tylko do nas, ale i za nas", odslanial chrzescijanski sens solidarno
sci zawarty w wezwaniu sw. Pawia z Listu do Galat6w (6, 2): "Je
den drugiego brzemiona noscie". 

Mysl Tischnera wydobyla z doswiadczenia solidarnosci kilka 
istotnych moment6w. Przede wszystkim zwracala uwag~ na to, ze 
solidarnosc wyrasta na podlozu fundamentalnego poczucia wsp61
noty mi~dzy osobami. Kiedy owo poczucie wsp6lnoty staje si~ 
swiadomym wyborem, kiedy czlowiek rozumie, ze tak naprawd~ 
nigdy nie jest sam, wtedy dopiero rozkwita solidarnosc. Doswiad
czenie solidarnosci posiada zatem gl~boki wymiar etyczny. Jest 
zrozumiale tylko w perspektywie dobra, kt6re rodzi si~ w wolno
sci i z wolnosci. Solidarnosci nie potrzeba i nie mozna narzueac. 
Rodzi si~ ona spontanieznie, bo jest wyrazem dobrej woli ezlowie
ka. Solidarnosc to "spontanieznie powstala wsp6lnota ludzi do
brej woli"4 - "najgl~bsza solidarnosc jest solidarnoseiq sumien"5 . 
Dlatego jest ona budowaniem i tworzeniem, a nie walkq ezy nisz
ezeniem. Nie potrzebuje wroga, zwraea si~ do wszystkieh i dziala 
dla wszystkieh, a nie przeeiwko komukolwiek. 

JCaia polihjka sprowadza si~ do boksu, z Pawlem Spiewakiem rozmawia Malgorzata 
Subotic, "Rzeczpospolita" 24 czerwca 2000. 

']. Tischner, Etyka solidarnosci, Krak6w 1981, s. 90. 
5 Tamie, s. 8. 
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Te etyczne intuicje stanowiq zasadniczq ram~ dla wszelkiej re
fleksji nad ideq solidarnosci. Warto je uzupelnic 0 te aspekty czy 
zjawiska, kt6re wydajq si~ istotne, by dostrzec wag~ i znaczenie 
tego, co wydarzylo si~ w Polsce przed 20 laty. 

Dla uchwycenia specyfiki polskiego ruchu solidarnosci warto 
odniesc go do innych pozornie podobnych masowych zjawisk. 
Wielkie wydarzenia spoleczne zwiqzane z mobilizacjq i zaangazo
waniem ogromnych ludzkich zbiorowosci Sq zazwyczaj efektem 
wczesniejszej pracy przygotowawczej ideowych elit oraz wiqzq si~ 
z obecnosciq szeroko rozumianych ideologii, kt6re nadajq kieru
nek tym wydarzeniom. Jesli natomiast owe wystqpienia stanowiq 
wywolanq jakqs konkretnq przyczynq spontanicznq reakcj~, jako 
gwaltowny spoleczny odruch niezadowolenia majq w naturalny 
spos6b niszczqcy charakter. Przebieg wydarzen w Polsce zupelnie 
nie pasuje do tego scenariusza. W 1980 roku wybuch nastqpil spon
tanicznie i wyrazil si~ w budowaniu i tworzeniu. Zadziwiajqca byla 
przede wszystkim owa spontanicznosc, kt6ra momentalnie prze
mienila caly kraj i uczynila go krajem ludzi wolnych. Solidarnosci 
nikt przeciez nie glosil i nie nauczal- nie bylo iadnej ideologii ani 
ideolog6w solidarnosci. Nasuwa si~ odpowiedz, ze solidarnosc nie 
potrzebowala tego wszystkiego, poniewaz jej korzenie znajdowa
ly si~ duzo gl~biej. W roku 1980 zostala obudzona - ito na skal~ 
masowq - tkwiqca w kaZdym czlowieka tw6rcza energia, kt6ra szu
kala ujscia nie w destrukcji, lecz w pozytywnym dziele. Przypo
mnijmy jeszcze raz slowa Tischnera: "Solidarnosc to spontanicz
nie powstala wsp6lnota ludzi dobrej woli". 

Nie da si~ r6wniez w pelni zrozumiec znaczenia Solidarnosci 
bez ukazania jej historycznego i politycznego kontekstu. Solidar
nosc to ruch, kt6ry zrodzil si~ w swiecie rzqdzonym przez komu
nist6w. W czasach, gdy w wolnym swiecie panowalo przekonanie 
o trwalosci i nieuniknionej ekspansji komunizmu, gdy jedni, nie 
mogqc si~ go doczekac, wolali: "besser rot als tot", inni zas uwazali, 
ze zwyci~zyc go mozna tylko sitq i szykowali program "wojen 
gwiezdnych", w Polsce znaleziono nan lekarstwo. By posluzyc si~ 
metaforq - zaatakowany rakiem organizm zaczql sam, swojq we
wn~trznq witalnosciq, zwyci~zac chorob~. Nie tylko zdrowe jesz
cze kom6rki nabieraly sHy, ale nawet martwe tkanki zacz~ly ozy
wac. Proces zdrowienia byl wewn~trznie nie do powstrzymania. 
Przerwac go mogla (i faktycznie przerwala) jedynie interwencja 
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sily zewn~trznet W tym sensie przemyslenie doswiadczenia soli
darnosci jest kluczowe dla tych wszystkich, kt6rzy pragnq zrozu
miee komunizm i w og6le totalitaryzm oraz to wszystko, co czynil 
on z ludzmi i lqczqcymi ich wi~ziami. Jest kluczowe, bo solidar
nose to nie tylko przeciwienstwo totalitaryzmu, ale i jego p rzezwy
ci~zenie. Warto 0 tym pami~tae, zyjqC w swiecie, w kt6rym nie spo
s6b lekcewazye grozby pojawienia si~ nowych form totalitarnego 
panowania. 

W jaki spos6b solidarnose radzila sobie z komunizmem? 00
chodzimy tu bye moze do najwazniejszego momentu doswiad
czenia Polski lat 1980-1981. Moment ten, choe w6wczas wyraznie 
obecny w powszechnej swiadomosci, zostal dzis niemal zap omnia
ny. Po cz~sci przyczynila si~ do tego sarna historia. Traumatyczne 
doswiadczenie stanu wojennego przeslonito pami~e okresu wcze
sniejszego. Po 13 grudnia wzajemna solidarnose wyrazala si~ 
przede wszystkim jako imperatyw pomocy potrzebujqcym, cier
piqcym i wi~zionym. Nic dziwnego, ze nie tylko w niedzielnych 
kazaniach, ale i w refleksji etycznej sens tego slowa ilustrowano 
zazwyczaj przypowiesciq 0 milosiernym Samarytaninie. 

Jest w tym z pewnosciq zawarta gl~boka prawda. Imperatyw 
pomocy jest dla ludzi solidarnych rzeczq oczywistq. To oblicze so
lidarnosci, kt6re ukazalo si~ z ogromnq silq po wprowadzeniu sta
nu wojennego, mialo takZe - co dobrze pami~tamy - wymiar mi~

dzynarodowy; uczestniczyli w niej r6wniez nasi przyjaciele z Za
chodu. Ale solidarnose, kt6ra w czasach takiego czy innego kata
klizmu przejawia si~ jako wsp6tczucie i milosierdzie, rna r6wr:t iez, 
a moze przede wszystkim, sw6j calkiem normalny wymiar, ten 
wlasnie, kt6ry bezsprzecznie dominowal w latach 1980-1981. 

Owo doswiadczenie normalnosci, kt6re sprowadzalo si~ do 
potrzeby rzetelnego spelniania najprostszych obowiqzk6w, bylo 
czyms uderzajqcym. Po latach funkcjonowania w swiecie ideolo
gil, marnotrawstwa i przemocy, kiedy dominujqcym poczuciem 

6 Warto przypomniec, i.e 6wczesna wladza, wycofuj'lc si\, z odpowiedzialnosci za 
i ycie spoleczne i gospodarcze, jednoczesnie robila wszystko, by solidarnoSciowa zara
za nie przenikn~la do wn~trza woj ska i milicji. Zewn~trznosc sily, 0 kt6rej tutaj rnowa, 
oznacza ulokowanie jej poza odradzaj'lcyrn si\, spoleczenstwern. Pytanie, gdzie fak
tycznie znajdowal si\, osrodek decyzyjny, kt6ry zadecydowal 0 wprowadzeniu stanu 
wojennego - cry w Warszawie, cry w Moskwie - nie rna )-V tej perspektywie wi~ksze
go znaczenia. 
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byla beznadziejnosc i bezsens, ludzie odkryli nagle, ze ich zycie 
i praca maj,,! jednak sens i mog"! przynosic dobre owoce. Odslonila 
si~ przed nami nowa rzeczywistosc. Polska stala si~ wielkim wspol
nym domem, za ktory poczulismy si~ wspolodpowiedzialni. Ta 
wspolodpowiedzialnosc wyrazala si~ bardzo konkretnie: w trosce 
o swoje najblizsze otoczenie, 0 zaklad pracy, szkol~, uczelni~. 

W efekcie w lokalnych wspolnotach - przede wszystkim wspol
notach pracy - tworzyly si~ i rozwijaly roznorodne oddolne struk
tury, w ktorych ludzie - juz nie "sila robocza", lecz wolne i samo
dzielne osoby - dyskutowali 0 swoich sprawach i 0 nich decydo
wali. 

Skupieniu na wlasnym polu odpowiedzialnosci towarzyszylo 
jednak gl~bokie poczucie wspolzaleznosci, swiadomosc tego, ze 
wszyscy plyniemy na jednej lodzi, na ktorej pelnimy rozne, ale 
rownie niezb~dne funkcje. Swiadectwem takiego myslenia byly 
chociazby 6wczesne strajki solidarnosciowe. Wsrod ludzi solidar
nosci panowala zgoda, ze przedstawiciele zawodow sluzebnych 
wobec spoleczenstwa - nauczyciele, lekarze, pracownicy sluzb 
komunalnych - wlasnie ze wzgl~du na odpowiedzialnosc za calq 
wsp61not~ nie mogq protestowac, przerywaj,,!c prac~ . Ich sluszne 
postulaty, w tym samym poczuciu odpowiedzialnosci za cal,,! 
wspolnot~, byly podejmowane i bronione przez inne grupy za
wodowe. 

Foczuciu odpowiedzialnosci, zar6wno za wlasne lokalne sro
dowisko, jak i cal,,! wsp6lnot~, towarzyszylo przekonanie i ufnosc, 
ze r6wniez i inni - kazdy we wlasciwym sobie miejscu - podj~li to 
sarno wyzwanie i trosk~, ze praca porz"!dkowania domu jest wsp61
pracq, a odpowiedzialnosc - wsp61odpowiedzialnosci,,! . To do
swiadczenie by to w pewnym sensie gl~boko niepolityczne, ponie
waZ w ogromnej mierze poczucie odpowiedzialnosci ludzi soli
darnosci realizowalo si~ w tych ograniczonych lokalnych polach 
dzialania i nie poci"!galo za sob,,! ambicji rozszerzenia tego pola az 
do wymiaru bezposredniej odpowiedzialnosci za panstwo jako 
takie. Oczywiscie byli i tacy, kt6rych polem odpowiedzialnosci 
w tym czasie okazala si~ wlasnie polityka, a konkretnie - nieustan
ne negocjacje z komunistycznymi wladzami. Jednak w gruncie rze
czy to spoleczne zaufanie, jakim cieszyli si~ w6wczas przyw6dcy 
zVo{i,,!zku i kt6re stanowilo ich jedyny mandat polityczny, bylo cz~
sciq og6lnej wiary w dobrq wol~ ludzi oraz powszechnego prze
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konania, ze kazdy na sobie wlasciwym miejscu b~dzie robit swoje 
- najlepiej jak potrafi. 

To wlasnie, ze "kazdy robit swoje" okazalo si~ najskuteczniej
szym sposobem na komunistycznq wladz~. Solidarnose radzila 
sobie z komunizmem w ten spos6b, ze go ignorowala. Jak pisal ks. 
Tischner: "Las zwalcza przeciwnik6w w ten spos6b, ze rosnie"7. 
Wladza stala si~ w duzym stopniu zb~dna i nie mogla tego zniese. 
We wsp61nym domu dotychczasowi zarzqdcy wprawdzie nadal 
pozostali, ale oddajqc niemal calq otwartq przestrzen ludziom soli
darnosci , znalezli si~ niejako w piwnicy, skqd wylqczali swiatlo, 
zakr~cali wod~ i robili wszystko, aby przeszkodzie temu, by ludzie 
mogli w rum normalnie mieszkae i spelniae spokojnie swe codzien
ne obowiqzki. W koncu w okna domu na powr6t wstawiono kraty 
i zarzqdcy, kt6rym grozil smietnik historii, znowu poczuli si~ waz
ni i potrzebni. Natomiast ci, kt6rzy wierzyli, ze niezaleznie od 
wszystkiego trzeba po prostu robie swoje, stan~li wobec pokusy 
zwqtpierua. Narzucala si~ prosta odpowiedz, ze tak naprawd~ i do 
konca b~dzie to mozliwe dopiero wtedy, gdy od wladzy usunie si~ 
komunistycznych nadzorc6w. 

Od czasu stanu wojennego idea solidarnosci zmienia sw6j cha
rakter - z jednej strony przejawia si~ ona jako powszechna pomoc 
potrzebujqcym, z drugiej natomiast zast~puje si~ jq ideq walki po
litycznej . Wladza komunistyczna nie jest juz ignorowana - staje 
si~ dla wielu znienawidzonym wrogiem. Wielu ludzi "konspiry", 
odnajduje sens wlasnego zycia niemal wylqcznie w "knuciu" prze
ciwko wladzy. To wlasnie staje si~ najwi~kszym zwyci~stwem ko
munist6w: sami op~tani obsesjq wladzy, zarazajq niq innych. Stop
niowo ludzie solidarnosci odchodzq w cien, coraz bardziej zast~
pujq ich ludzie myslqcy w kategoriach wladzy, poczqtkowo cho
dzi 0 to, jak jq oslabie, p6zniej - jak jq odebrae. Solidarnose prze
grywa z politykq. W pewnym sensie przelom roku 1989 nie jest tak 
bardzo istotny. Polityka strajk6w, demonstracji ulicznych, glod6
wek zostaje zastqpiona przez polityk~ w ramach systemu wielo
partyjnej demokracji. Zwyci~ski homo politicus zmienia jedynie 
ubranie. 

Dla aktor6w gry politycznej pytanie 0 wsp6lnot~ ludzi dobrej 
woli, 0 solidarnose sumien brzmi smiesznie. Nie Sq wazne wiary

7J. Tischner., Etyka solidarnosci, s. 88. 
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god nose i zaufanie, lecz to, jakie ktos reprezentuje interesy, czy 
jest dZisiaj naszym sojusznikiem czy naszym politycznym wro
giem. W swiecie tak rozumianej polityki nie ma miejsca na solidar
nose - jest jedynie miejsce na jej zinstrumentalizowanq parodi~, 
solidarnose jako haslo bojowe przeciwko politycznemu wrogowi. 
Nie znaczy to jednak, ze wsr6d solidarnych ludzi nie ma miejsca 
na solidarnq polityk~, na to, by kazdy - takZe w sferze publicznej 
robil swoje w poczuciu odpowiedzialnosci za calq wsp61not~. Py
tanie, czym mialaby bye taka polityka, jest jednoczesnie pytaniem 
o zapomniany publiczny wymiar solidarnosci. 

WYDAWNICTWO POLECA.aU.!:' 
Ks. Jozef Tischner 


ETYKA SOLIDARNOSCI 


Ksi"zka ukazala si\! na pocz"tku lat 80. Teksty zrodzone w gor"cych mo
mentach historii byly spontaniczn" odpowiedzi" chrzescijanskiego filo
zofa na wydarzenia, kt6re przyni6s1 ze sob" Sierpien '80, a tatie pr6b" 
opisania "rodz"cej si\! rzeczywistosci ducha". Ogromna popularnosc tej 
ksi"zki wykroczyla daleko poza granice Polski. W Iiscie po smierci Autora 
Jan Pawel II napisal, ze Tischnerowska etyka solidarnoSci "nadaje dzis 
kierunek trudnym zmaganiom narodu polskiego 0 taki ksztalt demokra
cji, w kt6rej bytaby respektowana godnosc kazdej osoby ludzkiej". 

Cena de taL 22 zl. Zam6wienia: bezplatna infolinia a800 130 082 
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Ouch antycznego republikanizmu, kt6ry nawiedzil Paryz 

i Filadelfif i wsp6luczestniczyl w powstawaniu nowoczesnych 

narod6w politycznych, goscil r6wniez w Gdansku. Z drugiej 


strony ruch zrodzony w Stoczni Gdanskiej wywalczyl dla 

Polski mozliwosc budowania /iberalnego i demokratycznego 


panstwa oraz wolnorynkowej gospodarki, czy/i jedynych 

prawomocnych dzisiaj form politycznego i spolecznego zycia 


zachodnich spoleczenstw. 


OBECNOSC SIERPNIA 

Dariusz Gawin 

Legenda Sierpnia 1980 to dla wyobraini zbiorowej Polak6w 
rodzaj mitu poczqtku. Ten szczeg61ny moment przeszlosci, jak kaz
dy czas bezgrzesznego dziecinstwa, urzeka i jednoczesnie razi 
swojq naiwnosciq. Dlatego tez spoleczenstwo swiadome swej doj
rzalosci patrzy dzisiaj na tamte wydarzenia juz to z nostalgiq, juz 
to z pewnym rodzajem skrt;>powania. Zawsze zas traktuje Sierpien 
ze sporq dozq poufalosci, kt6ra nie sprzyja powaznej refleksji. 
Uczestnikom i obserwatorom solidarnosciowej rewolucji wydaje 
sit;> bowiem, ze wiedzq juz wszystko nie tylko 0 tamtych wydarze
niach, lecz takie 0 calym burzliwym dwudziestoleciu, kt6re uply
nt;>lo od tamtego czasu. Tak wiele tez razy byli juz swiadkami in
strumentalizowania pamit;>ci 0 Sierpniu, iz od wiedzy 0 tym, co 
m6wi sit;> na jego temat, wazniejsza wydaje sit;> im wiedza 0 tym, 
kto to m6wi i co chce w ten spos6b osiqgnqe. Bye moze wlasnie 
z tej przyczyny nie powstalo w Polsce zbyt wiele ksiqzek pr6bujq
cych syntetyzowae doswiadczenie lat 1980-1981. Wystarczy jednak 
spojrzee na Sierpien z dystansu, aby dos trzec, jak bardzo jego zna
czenie wyrasta ponad lokalnq skalt;>. Arista Maria Cirtautas, autor
ka jednej z ciekawszych opublikowanych w ostatnich latach ksiq
zek poswit;>conych Solidarnosci, pokazuje bye moze wlasciwq per
spektywt;>, z jakiej nalezy przyglqdae sit;> wydarzeniom sprzed 
dwudziestu lat. Twierdzi ona bowiem, iz Polska stanowi szczeg61
ny przypadek sposr6d wszystkich panstw postkomunistycznych. 
Nie jest typowym, na w p61 zacofanym i peryferyjnym krajem Eu
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ropy Wschodniej - 0 specyfice Polski przesqdza wedlug niej fakt, 
iz jest "jednym z niewielu kraj6w, kt6re doswiadczyly rodzimej 
demokratycznej rewolucji, co czyni jej przypadek por6wnywal
nym z przypadkiem Stan6w Zjednoczonych i Francji" (The Polish 
Solidarity Movement. Revolution, democracy and natural rights, Lon
don and New York, 1997, s. 261). 

Dla polskiej inteligencji, wychowanej na Gombrowiczu, ktory 
zaszczepit jej paniczny l~k przed smiesznosciq, zdanie to w oczy
wisty sposob trqci przesadq. A jednak trudno odmowie amerykan
skiej badaczce slusznosci. Wielki ruch polityczny, kt6rego symbo
lem stala si~ Stocznia Gdanska i znajdujqca si~ w niej sala BHP, sta
nowi nie tylko jedno z najwazniejszych wydarzen polskiej, a bye 
moze i powszechnej historii dwudziestego wieku-stanowi on tak
ze jednq z najwazniejszych przyg6d, jakie spotkaly ludzi Zacho
du w ich dlugiej historii odkrywania natury tego, co polityczne. 
I w tym sensie doswiadczenie Sierpnia nie daje si~ bez reszty za
mknqc w przeszlosci. Jak kazde zr6dlowe doswiadczenie jest ono 
bowiem w stanie przemawiae bezposrednio do kazdej terainiej
szosci. 

Czas solidarnosci 

W relacjach z sierpniowych strajk6w na Wybrzezu uderza nie
zwykle silne poczucie donioslo~ci chwili. Wystarczy przywolae jed
no z wielu typowych swiadectw, aby uchwycie ton patosu tak bar
dzo dla nich charakterystyczny. Uczestnik strajku w Gdyni mowil 
kilka tygodni po jego zakonczeniu: "Trudno sobie wyobrazic, co 
stalo si~ z ludzmi, zupelnie jakby nie ci sami, co przed strajkami. 
Przedtem dose cz~sto dochodzilo do klotni w kolejkach,ludzie byli 
zdenerwowani, nawet 0 byle co kl6tliwi, krzykliwi. Teraz wszyst
ko przemienilo si~ - mimo ogromnego napi~cia spolecznego lu
dzie starajq si~ bye spokojni, opanowani, uprzejmi, nikt nawet nie 
smie glosniej krzyknqe, zeby nie zakl6cae powagi chwili. Dziw
nym w~zlem jednosci zwiqzal si~ narod polski, jeden drugiemu 
stal si~ bliZszy, drozszy, kazdy szanowal bardziej bliiniego niz sie
bie samego. ( ... ) To nie byl zwykly strajk, to byla ogromna szkola 
ksztalcenia szlachetnych uczue ludzkich, z kt6rej wynieslismy nie 
tylko teori~, ale i olbrzymie doswiadczenie ogromnej jednosci na
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rodu" (Edward Bernatowicz, Czarne chmury, w: Sierpien 80 we wspo
mnieniach. Relacje z Wybrzeia, pod redakcjq Marka Latoszka, Gdansk 
1991, s. 166). 

Sierpien jawil si~ zarowno jego uczestnikom, jak i obserwato
rom jako rodzaj politycznego i socjologicznego cudu. Ta nagla i nie
spodziewana eksplozja wspolnotowej wi~zi, niepodobna do nicze
go innego, budzila w ludziach niezwykle silne wzruszenia i doj
mujqce poczucie patosu. Jej skal~ mozna bylo wprawdzie tluma
czyc rozmiarami kryzysu gospodarczego, a historycznych korzeni 
doszukiwac si~ w poprzednich "polskich miesiqcach" oraz w kil
kuletnim okresie powstawania politycznej opozycji, ale mimo to 
wszyscy mieli poczucie zupelnego zaskoczenia. Cud jest bowiem 
aktem, ktory "wydarza si~" niejako suwerennie, a nie "wynika" 
z przeszlosci; jest czyms, co rozcina czas i pozwala ustanowic nowy 
porzqdek. Takim cudem dla uczestnikow Sierpnia bylo to, ze na
rod szamoczqcy si~ od wielu pokolen w zakl~tym kr~gu darem
nych wolnosciowych zrywow wywakzyl wolnosc metodami po
kojowymi. Ubezwlasnowolniony do tej pory tlum, ,,ludnosC", b~
dqca przedmiotem zabiegow administracyjnych wyalienowanej 
wladzy, zmienila si~ za sprawq solidarnego sprzeciwu w swiado
mych i odpowiedzialnych obywateli. 

Bardzo szybko tez jednak w przestrzen wolnosci powstalq 
w wyniku odruchu sprzeciwu przeciwko zniewoleniu zaczyna 
wlewac si~ wartkim strumieniem cos, co porywa ze sobq ludzi i nie
sie ich 0 wiele dalej, niz mogli marzyc na poczqtku. Tym czyms 
byla pierwotna, elementarna politycznosc. W takim bowiem du
chu nalezy rozumiec slowa autora przytoczonej wczesniej relacji, 
ktory mowil 0 "dziwnym w~zle jednosci". W~zel jednosci to nic 
innego jak bezposrednio odczuta natura tego, co wspolne, lub tez 
- by posluzyc si~ ugruntowanym w zachodniej tradycji poj~ciem 
- natura "rzeczy pospolitej". Nasze odruchowe, mechaniczne ro
zumienie poj~cia res publica sprawia, iz odczytujemy je jako okre
slenie formy ustrojowej panstwa. "Res" znaczy tu tyle co "rzecz". 
W pierwotnym jednak sensie res publica nie jest "rzeczq", lecz "spra
Wq", a wi~c nie okresla czegos, co istnieje obok obywateli (pan
stwo jako suma instytucji, praw, urz~dow etc.), lecz odsyla do rela
cji lqczqcej obywateli i stanowiqcej tym samym wlasciwy funda
ment dla instytucji panstwa. Patos sierpniowych strajkow wynikal 
z przemoznego wzruszenia, ktore ogarnialo ludzi bezposrednio 
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uczestniczqcych w rozniecaniu zar6wno wsp61nej woli, jak i wsp61
nych dla wszystkich uczuc. Wsp61nota woli i uczuc pozwolila zas 
ustanowic wsp61nq dla wszystkich "spraw~" - "res publik(, czyli 
"SolidarnosC". Sierpien stanowi zatem wielkq republikanskq rewo
lucj~, kt6rej moralna sila plyn~la z przywr6cenia ludziom mozli
wosci r6wnego uczestnictwa w dzialaniu na rzecz wsp61nego do
bra. 

Hannah Arendt w swych klasycznych pracach Kondycja ludzka 
i 0 rewolucji pisala 0 szcz~sciu towarzyszqcym ludziom, kt6rzy 
podejmujq wielkie zadanie rozpoczynania czegos na nowo, kt6
rzy podejmujq wyzwanie ustanawiania constitutio /ibertatis . Czlo
wieczenstwo polega wedlug niej na zdolnosci do wyrwania si~ ze 
sfery tego, co spoleczne, czyli przestrzeni, w kt6rej panuje nagi 
proces zyciowy wtlaczajqcy ludzi w jarzmo koniecznosci. Obywa
tele debatujqcy w przestrzeni publicznej nad wsp61nymi sprawa
mi przekraczajq poziom zyciowej koniecznosci i osiqgajq szcz~scie 
plynqce z dzialania nakierowanego na niesmiertelnosc, rozumia
nq jako pami~c 0 wielkich czynach i slowach i przechowywanq 
przez wsp61not~ politycznq. Republikanskie odczytanie sensu 
Sierpnia - pierwszy uczynil to przed laty Pawel Spiewak w eseju 
Hannah Arendt i Alexis de Tocquevi/le 0 Solidarnosci - pozwala prze
konujqco wytlumaczyc zr6dla wyjqtkowego nat~zenia patosu, kt6
ry towarzyszyl wydarzeniom roku 1980. Polacy przekroczyli wte
dy horyzont swej partykularnej historii i wkroczyli w sfer~ warto
sci uniwersalnych. 

Zywiolem tego, co polityczne, jest j~zyk, mowa, demokratycz
na debata. Wszystkim autorom piszqcym 0 Sierpniu i Solidarnosci 
rzucalo si~ w oczy niebywale "rozgadanie" tamtego czasu. Nieokiel
znany zywiol powszechnej debaty, og61nego i bezustannego m6
wienia rozlal si~ z Wybrzeza na caly kraj. Na tysiqcach zebran or
ganizacji zakladowych zwiqzku ludzie nareszcie mogli powiedziec 
to, co mysleli i co czuli. Sens tych monologow nie sprowadzal si~ 
jednak do funkcji terapeutycznej - nie 0 pozbycie 1~k6w bowiem 
w nich chodzilo ani 0 odzyskanie r6wnowagi psychicznej. W ich 
trakcie opinie 0 sprawach publicznych ukrywajqce si~ dotqd pod 
maskq plotki, dowcipu politycznego, sqd6w wyrazanych tylko 
w czterech scianach wlasnego domu, przeistaczaly si~ w dyskurs 
publiczny. Pozwala to zrozumiec, dlaczego Solidarnosc skladala 
na oltarzu zasady wolnosci slowa efektywnosc dzialania. Na pierw
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szym zjezdzie og6lnokrajowym, tak samo jak na najniZszych szcze
blach struktury zwiqzku, superdemokratyczna procedura zezwa
lala kazdemu delegatowi na wlqczenie si~ do dyskusji niemal 
w kazdym jej momencie. Pomimo ze cz~sto wynikal stqd komplet
ny balagan, zasada ta byla scisle i z calq powagq przestrzegana. 
Solidarnosciowa, republikanska demokracja posiadala tym samym 
wyraznie substancjalny charakter. Procedury traktowano w niej 
jako zlo konieczne. 

Intensywnosc, z jakq strumien republikanskiej politycznosci 
wlewal si~ w polskq rzeczywistosc przez malenki skrawek ziemi, 
na kt6rym znajdowala si~ Stocznia Gdanska, ulegala wzmocnie
niu z powodu jej historycznego kontekstu. D:..:iesi~ciolecia scislej 
kontroli nad kulturq i calq sferq publicznej komunikacji oraz brak 
autentycznego zycia politycznego spowodowaly, ze wszelkie tra
dycje polityczne znajdowaly si~ w stanie uspienia. Dlatego Sier
pien i poczqtki Solidarnosci spowijala - by posluzyc si~ poj~ciem 
ukutym w zupelnie innym kontekScie przez Johna Rawlsa - "za
slona ignorancji". Ludzie wiedzieli wprawdzie, i.e ich przeszlosc 
zaklamano, lecz jednoczesnie jej nie znali. Dlatego jednym z za
dan Solidarnosci bylo odzyskanie narodowej historii. Nowa wsp61
nota, powstajqca w takich warunkach, miala uderzajqco inkluzyw
ny charakter. Bez opor6w wlqczala w sw()je granice najrozmaitsze 
tradycje i najr6zniejszych ludzi. Nikogo nie wykluczano bowiem 
na podstawie sztywnych, apriorycznych kryteriow. Przynaleznosc 
do Partii czy zaangazowanie w budowanie systemu latwo pusz
czano w niepami~c, jesli tylko dana osoba udowodnila szczerosc 
swego akcesu do zwiqzku (wyjqtek stanowili czlonkowie nomen
klatury i funkcjonariusze tajnej policji). 

Zaslona ignorancji spowijajqca Sierpien paradoksalnie okazala 
si~ blogoslawienstwem dla rodzqcego si~ solidarnosciowego ru
chu. Jego budowanie odbywalo si~ bowiem w warunkach zadzi
wiajqco przypominajqcych stan natury, odwieczne marzenie filo
zofii politycznej. Polacy, pozbawieni w punkcie startu balastu prze
szlosci i zwiqzanych z niq najrozniejszych, sprzecznych cz~sto tra
dycji politycznych, z ufnosciq zanurzali si~ w strumieniu republi
kanskiej rewolucji. Tam, gdzie nie bylo "polityki", z wi~kszq latwo
sciq si~gano do poziomu czystej politycznosci; tam, gdzie jeszcze 
nie istnialy ani "praw ica", ani ,Jewica", latwiej bylo budowac wsp61
not~ politycznq na fundamencie jednosci; tam, gdzie nie pojawila 
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si~ jeszcze ideologia, z wi~kszq latwosciq poslugiwano si~ j~zykiem 
pierwotnego republikanizmu. Tam wreszcie, gdzie nie powstaly 
jeszcze "partie", majqce na wzgl~dzie przede wszystkim interes 
"cz~sci", latwiej bylo rozpOCZqC od budowania "solidarnosci" na
kierowanej na "calose". 

Logika republikanskiego stanu natury wplyn~la tak.Ze na for
my obecnosci religii w sierpniowych strajkach. Niezwykly, tajem
niczy charakter p rocesu ustanawiania przestrzeni publicznej do
magal si~ transcendentnej sankcji. W naturalny zatem spos6b gra
nice otaczajqce ten szczeg61ny wycinek przestrzeni fizycznej, kt6
ry za sprawq obywatelskiego dzialania zyskal zupelnie nowy sta
tus, musialy zostac naznaczone religijnymi symbolami. Na ogro
dzeniu stoczni obok symboli narodowych, ewokujqcych porzqdek 
politycznosci, spontanicznie pojawiajq si~ krzyze oraz portrety 
Papieza. Co ciekawe, obecnosc religii pozbawiona byla, tak dobrze 
niestety znanego z p6i niejszych lat, czynnika ideologicznego. Ni
komu, poza nielicznymi lewicowymi korespondentami zachodni
mi, krzyze i portrety Papieza nie kojarzyly si~ ze stereotypowym 
zagrozeniem ze strony narodowo-katolickiej prawlcy. Tak jak 
wsp6lnota musiala najpierw odzyskac pierwotnq politycznosc i ele
mentarnq przestrzen publicznq po to, aby nast~pnie w oparciu 0 nie 
zaczqc uprawiac polityk~ i budowac instytucje polityczne, tak tez 
religijnosc jej czlonk6w musiala najpierw zostac odbudowana na 
fundamencie czystego chrzescijanstwa, rozumianego jako ir6dlo 
sacrum uswi~cajqcego przestrzen publicznq, aby w nast~pnej do
piero fazie czlonkowie wsp6lnoty mogli uswiadomic sobie tak.Ze 
ideologiczne tradycje polskiego katolicyzmu (wydaje si~ zresztq, 
ze tylko dlatego polscy lewicujqcy intelektualisci mogli bez opo
r6w akceptowac tak razqcy dla ich zachodnich koleg6w religijny 
charakter Sierpnia). 

Nasuwa si~ jednak pytanie, czy wobec zywiolowego charakte
ru solidarnosciowej rewolucji mozna w og6le wskazac jakis dajq
cy si~ uchwycic cel, ku kt6remu ona zdqzala: Posredniej odpowie
dzi udziela fraza z piosenki Jana Pietrzaka Zeby Polska byla Polskq, 
pelniqcej funkcj~ nieoficjalnego hymnu zwiClZku. Znakomicie 
streszcza ana calC) mglistosc programowej tozsamosci ruchu. Lub 
moze raczej jego skomplikowanq natur~ - tozsamosc ta byla bo
wiem na tyle skomplikowana, ze poddawala si~ najrozmaitszym 
interpretacjom. Solidarnosc z latwosciq mozna przedstawic jedno
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czesnie jako ruch lewicowy, robotniczy - i prawicowy, czyli naro
dowy; katolicki i dysydencki; jako rewolucj~, do tego "samoogra
niczajqcq si~", i jako pokojowe powstanie narodowe odwolujqce 
si~ do romantycznej mitologii; jako ruch antykomunistyczny i jed
noczesnie zdecydowanie odrzucajqcy kapitalizm. Piosenka Pietrza
ka pokazuje, ze glowne przeslanie calego ruchu znajdowalo si~ 
gl~biej, pod powierzchniq tego, co zwykle uwaza si~ za polityk~. 
Istotq pierwszej Solidarnosci byl najszczerszy patriotyzm i scisle 
zwiqzane z nim rozumienie zycia publicznego i historii. Poj~cie 
polityki uzyskiwalo w tej perspektywie specyficzne znaczenie 
nie ograniczalo si~ one bowiem do walki 0 wladz~. Polityka wy
magala odwagi i odpowiedzialnosci polqczonych z wolq ksztalto
wania historii. Wlasnie ten element dziedzictwa Solidarnosci - na 
pozor trudny do uchwycenia - a nie konkretne dokonania pro
gramowe, okazal si~ decydujqcy dla przyszlosci Polski. 

Czas podzia16w 

Stan wojenny nie zdolal zlamac ducha solidarnosciowej rewo
lucji. Choc jej impet zostal powaznie oslabiony, okazal si~ on do
statecznie silny, aby w 1989 roku nie tylko obalic totalitarny sys
tem, lecz rowniez zbudowac w Polsce demokracj~ i przeprowadzic 
rynkowq transformacj~. Tym smutniejszym jednak paradoksem jest 
fakt, iz pierwszych dziesi~c lat niepodleglosci wywalczonej przez 
solidarnosciowq rewolucj~ w powszechnym odczuciu kojarzy si~ 
z post~pujqcym rozkladem obozu Solidarnosci. To przeciez nie mit 
Sierpnia - pi~kny, a zarazem odlegly i odrealniony - lecz "wojna 
na gorze" uksztaltowala swiat poj~c i symboli dzisiejszej polskiej 
polityki, jej j~zyk ze wszystkimi odcieniami zlosliwosci, szyderstw 
i inwektyw oraz ideowe podzialy na czele z tym najwazniejszym, 
na posolidarnosciowq ,)ewic~" i "prawic{'. Zywiolowosc, z jakq 
wybuchla, wydawala si~ rownie tajemnicza i trudna do wytluma
czenia jak cud jednosci, ktory wydarzyl si~ dziesi~c lat wczesniej 
Jezeli sala BHP Stoczni Cdanskiej pelni rol~ symbolu solidarno
sciowego "raju", to sala Auditorium Maximum Uniwersytetu War
szawskiego, na ktorym doszlo do ostatniej gorszqcej awantury 
w Komitecie Obywatelskim, moze zostac uznana za symbol soli
darnosciowego "piekla". Odtqd nie bylo jut miejsca na patos re
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publikanskiej rewolueji. Nastal czas "wojny na g6rze", a wraz z niq 
czas pogardy i nienawisei. 

Kolejne lata przyniosly jednak eaIq seri~ solidarnosciowych 
sojuszy i solidarnosciowych awantur, kt6re za kazdym razem kon
czyly si~ zapowiedziami ostatecznego zerwania. Uzywane w tym 
kontekScie siowo "rozpad" jest mylqce, sugeruje bowiem istnienie 
jakiegos ciqgu przyczynowo-skutkowego, kt6ry rozpoczynajqc si~ 
w momeneie peInej jednosci, dqzy do chwili, gdy owej jednosci 
juz nie mao Jesli tak jednak, to nie nie moze ciqgle si~ rozpadae 
i ciqgle zarazem trwae. Bye moze zatem nie chodzi tu wcale 0 jakis 
rozciqgni~ty w czasie proces przyezynowo-skutkowy, lecz raczej 
o rodzaj szczeg61nej dynamiki wyznaczajqcej rytm polskiego zy
cia publicznego - tej samej dynamiki, kt6ra pojawila si~ w Sierp
niu, a teraz oddzialywala na polskie zycie w zupeinie innyeh wa
runkach. 

Fran<;ois Furet pisal w pracy Prawdziwy koniec rewolucji francu
skiej, iz rok 1789 poiozyl fundamenty nie pod jakis stan trwaly, lecz 
pod ruch oddzialujqcy przez caly XIX i wi~kszosc XX wieku, kt6
rego celem bylo zbudowanie prawdziwie demokratycznego i no
woczesnego spoleczenstwa. Analogia z rewolucjq francuskq po
zwala uchwycic znaczenie rewolucji 1980 roku jako ir6dIa szcze
g6Lnej dynamiki ozywiajqcej polskq polityk~ w calym ostatnim 
dwudziestoleciu. Jej zr6dlem w wypadku solidarnosciowej rewo
lucji bylo stale pojawiajqce si~ wyzwanie instytucjonalizacji repu
blikanskiej i demokratycznej utopii zrodzonej w gdanskiej stocz
ni latem 1980 roku. 

Proces upadania w histori~ ahistorycznej utopii pierwszej So
lidarnosci, rozumianej jako polska wariacja idealnej wsp61noty 
politycznej, rozpoczql si~ juz w momencie zakonezenia sierpnio
wych strajk6w i przez kilkanascie miesi~cy solidarnosciowego kar
nawalu nabieral ciqgle tempa. Calkowita swoboda w ksztaltowa
nil; rzeczywistosci publicznej zwiqzana z sierpniowym "stanem 
natury" nieuchronnie ulegala ograniczeniu. Juz wtedy takZe za
cz~la opadac zaslona ignorancji spowijajqca Sierpien. Przybierajq
ca na sile dynamika solidarnosciowej rewolucji wciqgala w swojq 
orbit~ najrozmaitsze warstwy spoteczne, srodowiska polityczne, 
kt6re wnosily do aideologicznej wsp61noty wlasne ideowe trady
cje, sposoby rozumienia polityki, hierarchie wartosci. I dosyc tez 
szybko zacz~ly narastae symptomy zbliZajqcych si~ konflikt6w 0 to, 
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kt6ra sposr6d nich b~dzie W stanie kontrolowae zwiqzek. Przeciez 
juz w starciu "prawdziwych Polak6w" ze srodowiskiem KOR-u 
wyrainie widae prefiguracj~ "wojny na g6rze" z pierwszych lat III 
Rzeczypospolitej. Z drugjej strony, przez caly okres 1980-1981 na
rastaly problemy zwiqzane z instytucjonalizacjq ruchu. Tak jak 
w przypadku rewolucji amerykanskiej i francuskiej r6wniez So11
darnose, dla kt6rej najpelniejszq formq uczestnictwa w polityce 
byla demokracja bezposrednia, nieuchronnie musiala napotkae 
barier~ reprezentacji. W starozytnosci wsp61notq poli tycznq we 
wlasciwym tego slowa znaczeniu mogla bye tylko wsp61nota oby
wateli miasta-panstwa. W warunkach polskich odpowiednikiem 
miniaturowych poleis i miniaturowych republik stanowily "zakla
dy pracy" - tylko w nich bowiem udzial we "wsp6lnej sprawie" 
mogl bye bezposredni. Taka sytuacja nie sprzyjala jednak budo
waniu instytucji centralnych opartych 0 zasad~ reprezentacji. De
legowanie decyzji na wyzszy szczebel zawsze postrzegano jako 
wst~p do potencjalnej pokusy ubezwlasnowolnienia solidarnoscio
wego "Iudu" przez zwiqzkowy aparat. 

Stan wojenny gwaltownie przerwal te przemiany. Proces ide
owego r6znicowania si~ ruchu i jego form instytucjonalnych trwal 
jednak nadal, lecz odbywal si~ teraz w zupelnie innych warun
kach. Brutalna, naga przemoc, ktorq posluzyly si~ wladze, raz na 
zawsze przekreslila inkluzywny dotqd charakter solidarnosciowej 
wspolnoty. Ktos, kto pozostal wierny Partii 13 grudnia, kto poparl 
dyktatur~ Jaruzelskiego, a nawet tylko okazal zbyt daleko idqcq 
biernose, juz nigdy nie moglliczye na przyznanie jej obywatel
stwa (okolicznose t~ doskonale umieli wykorzystae po 1989 post
komunisci, zawsze z naciskiem podkreslajqcy ekskluzywny po 1981 
roku charakter solidarnosciowej wspolnoty). Stan wojenny zapo
czqtkowal rowniez rozdzial solidarnosciowych "elit" i solidarno
sciowego "ludu". Nie chodzi tu przy tym 0 otwarty konflikt - po
czucie jednosci bylo przez caly ten czas bardzo silne, lecz 0 prze
rwanie wzajemnej komunikacji. Dla istnienia kazdej wsp61noty 
politycznej, szczegolnie zas dla takiej, kt6ra w powszechnej i de
mokratycznej debacie widzi warunek swojego istnienia, sytuacja 
taka niesie ze sobq powazne zagrozenie. W warunkach konspira
cji zasi~g rzeczywistych debat ulegl zasadniczemu ograniczeniu. 
Jesli przed stanem wojennym zwiqzek liczyl dziesi~e milion6w 
czlonkow, z ktorych znakomita wi~kszose uczestniczyla stale w ze
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braniach swoich kom6rek organizacyjnych oraz miala dost~p do 
wewn~trznego obiegu informacji, to w okresie stanu wojennego 
i w latach 80. liczba ta spadla - wedlug najbardziej optymistycz
nych szacunk6w - do miliona os6b, kt6re wlqczaly si~ w obieg in
formacji raczej sporadycznie, a z oczywistych wzgl~d6w pozba
wione byly szansy uczestnictwa w publicznych debatach. W takich 
warunkach proces ideowego r6znicowania si~ solidarnosciowych 
elit, zapoczqtkowany juz w okresie pierwszej Solidarnosci prze
biegae musial w ukryciu - w przenosni i doslownie. Solidarnoscio
wy "Iud", kt6ry w okresie rewolucji stanowil jednq wielkq, rzeczy
wist'! wsp6lnot~ obywatelskq, debatujqcq i dzialajqcq solidarnie, 
zmienil si~ w wiernq,lecz defensywnq i trwajqcq w moralnym pro
tescie mas~ jednostek uczestniczqcych w politycznosci tylko w mo
mencie, gdy ukradkiem czytaly nielegaine wydawnictwa. Praw
dziwa debata polityczna toczyla si~ w gronie wqskiej elity przy
w6dczej oraz w nielicznych srodowiskach intelektualnych. Szer
sza publicznose dopiero po 1989 roku ze zdumieniem odkryla to, 
co dla tej wqskiej solidarnosciowej elity bylo juz od kilku lat co
dziennq rzeczywistosciq - ze mit solidarnosciowy, owa przestrzen 
obywatelskiego dyskursu, kt6ra z wielkq mocq wybuchla w Sierp
niu, zostal juz po wi~kszej cz~sci zaj~ty przez standardowe, poli
tyczne dyskursy charakterystyczne dla normalnej demokratycz
nej polityki. 

Jednak r6wniez same elity solidarnosciowe mialy wielkie pro
blemy z zaakceptowaniem zrodzonego w latach 80. ideowego plu
ralizmu. Intelektualna i formacyjna praca lat 80., w trakcie kt6rej 
przyswajano sobie w blyskawicznym tempie dorobek zachod niej 
mysli politycznej, odbywala si~ w specyficznych warunkach. Z jed
nej strony bowiem policyjne przesladowania, szykany, udr~ka, na 
jakq narazeni byli dzialacze solidarnosciowego ruchu w tamtych 
la tach, stanowity wielkie bariery dla tego rodzaju pracy. Z drugiej 
jednak strony dzialanie w warunkach nielegalnosci stwarzalo dla 
spor6w ideowych nieograniczonq przestrzen. Trwajqcy stale kon
flikt z wladzq zawieszal niejako potencjalne konflikty ideowe w ob
r~bie obozu Solidarnosci. Zawsze pozostawalo dostatecznie duzo 
przestrzeni, aby zamiast otwartego sporu usunqe si~ na bok po to, 
aby spokojnie wydawae wlasne pismo. Tych, kt6rzy mieli swiado
mose, ze w oparciu 0 poglqdy gloszone przez krakowskq ,,13-tk~", 

"Poli tyk~ Polskq", "Przeglqd Polityczny", "Krytyk~", "Wol~" czy 
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"Tygodnik Mazowsze" daloby si~ zorganizowae kilka norrnalnych, 
czyli rowniez calkowicie skonfliktowanych ze sob'l, partii politycz
nych, byla w spolecznej skali ledwie garstka . 

Gdy w 1989 roku Solidarnose rozpocz~la budow~ instytucji 
dernokratyczno-liberalnych i wolnego rynku, konsekwencje prze
rwania kornunikacji porni~dzy solidarnosciowyrn "Iud ern" a soli
darnosciowyrni "elitarni" oraz skutki lagodnego, bo zachodz'lcego 
w ukryciu, procesu ideowej transforrnacji tych drugich ujawnily 
si~ z cal'l rnocq. Nagle bowiern zabraklo nieograniczonej przestrzeni 
dla sporow. Zarniast niej pojawily si~ wyrainie proceduralne i in
stytucjonalne ograniczenia. Niekonkluzywna debata, a raczej surna 
rnonologow ideologicznych toczonych przez rozne srodowiska 
solidarnosciowe przeistoczyla si~ w norrnalnych, dernokratycz
nych warunkach w zaciekl'l walk~ wokol przeforsowania swoje
go punktu widzenia jako podstawy do podejrnowania konkret
nych politycznych decyzji. Sierpien nauczyl kojarzye polityk~ 
z dzialaniern na rzecz dobra wspolnego. Konflikt, niezgoda, spor 
byly to poj~cia znajduj'lce si~ na zewn'ltrz solidarnosciowej wsp61
noty. Pojawialy si~ one tarn, gdzie wsp6lnota sty kala si~ z "wla
dz'l". Po 1989 roku okazalo si~ natorniast, ze konflikt i spor nie znaj
dowaly si~ jak dawniej na zewn'ltrz, lecz wyst'lpily w sarnyrn ser
cu solidarnosciowej wsp6lnoty. Ich przedrniotern zas byla wladza, 
otoczona wczesniej tak wielk'l niech~ci'l . Tyrn sarnyrn ir6dlo sily 
Solidarnosci - czyli wizja etycznej polityki i rnoralnej wsp6lnoty
stalo si~ irodlern jej slabosci. Norrnalny podzial ideowy - na pra
wic~ i lewic~, liberal6w i konserwatyst6w, obronc6w neutralnosci 
swiatopogl'ldowej panstwa i obronc6w politycznego zaangazowa
nia Kosciola - dokonywal si~ wewn'ltrz wsp6lnoty, ktora swoj'l 
jednose uwazala za dobro najwyzsze. W takiej sytuacji osoba 0 od
rniennych poglqdach nie jest po prostu ideowyrn przeciwnikiern
staje si~ zdrajc'l, a zdrajcarni si~ pogardza lub si~ ich nienawidzi. 
To dlatego ci'lg solidarnosciowych sojuszy i konflikt6w z lat 90. rna 
tak drarnatyczny charakter i dlatego tez tak latwo patos tych spo
row, si~gaj'lcy swyrni korzeniarni patosu towarzysz'lcego pierw
szej Solidarnosci, ociera si~ 0 grotesk~ . Najbardziej nawet drarna
tyczne przesilenie rz'ldowe w norrnalnie funkcjonuj'lcej dernokra
cji nie usprawiedliwia przeciez erupcji nieadekwatnych do sytu
acji pornpatycznych gestow i histerycznych deklaracji . Ludzie 50
lidarnosci nie potrafi'l jednak uprawiae pol'ityki w inny spos6b. 
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Nigdy bowiem nie b~dq w stanie przyzwyczaic si~ do rutyny ad
ministrowania zyciem spolecznym. Polityka jest dla nich - tak jak 
byla niq w szczegolnym, "cudownym" momencie Sierpnia - wal
kq 0 "calosC", 0 wszystko, 0 "wspolnq spraw~". 

Niepodwazalnym aksjomatem sierpniowej rewolucji byla idea 
powszechnej, deliberacyjnej demokracji, budowanej od dolu do 
gory. Bezposrednio po przelomie 1989 ten wlasnie model rozumie
rna demokracji zaczql si~ spontanicznie odradzac, juz rue pod po
staciq zwiqzku zawodowego, lecz sieci komitetow obywatelskich. 
Jednak zywiolowy, przedpolityczny ruejako charakter tych cia!, pr6
bujqcych reaktywowac elementy demokracji bezposredniej, budzil 
tym razem nieufnosc solidarnosciowych elit. Model porzqdku poli
tycznego, kt6ry powstal w trakcie obrad okrqglego stolu, wyglqdal 
zupelrue inaczej - polityk~ robiono teraz, prowadzqc poufne, gabi
netowe przetargi i oczekujqc od swoich zwolennik6w nie tyle deba
ty nad decyzjami, ile dyscypliny w ich realizacji (aby zrozumiec, jak 
roznilo si~ to od Sierprna, wystarczy przywolac obraz dziesiqtk6w 
magnetofonow marki Grundig porozstawianych na stolach sali BHP 
i zwyczaj transmitowania przez glosniki rozmow z delegacjq rZq
dowq). Komunikacja odbywala si~ zatem raczej w przeciwnym kie
runku - z gory do dolu. Demokracja bezposrednia, odradzajqca si~ 
w ruchu komitet6w obywatelskich, budzila tez rueufnosc elit z tego 
powodu, iz trwal wsr6d nich zaawansowany proces powstawania 
profesjonalnej klasy politycznej. Z jednej strony zatem ksztaltujqce 
si~ wlasnie "lewica" i "prawica" solidarnosciowa podj~ly walk~ 
o przechwycerue ruchu komitet6w i ich instrumentalizacj~ . Z dru
giej strony rzqd Mazowieckiego, pomimo deklaracji 0 popieraruu 
samorzqdnosci, traktowal to zjawisko takZe z pewnq rezerwq, po
niewaz przejawiajqcy si~ w komitetach duch przedpolitycznej re
publikanskiej aktywnosci podwazal paternalistyczny i technokra
tyczny styl, w jakirn przeprowadzal on transformacj~. Rzqd Mazo
wieckiego interpretowal zresztq powszechne przyzwolenie dla te
rapii szokowej rue tylko jako zgod~ na odejscie od solidarnosciowej 
tradycji uprawiania polityki, lecz szedl dalej - interpretowal je row
niez jako zgod~ na odwleczenie wolnych wybor6w i budowy syste
mu wielopartyjnego, czyli podstawowych elementow ustrojowych 
liberalnej demokracji. 

Istnialy jednak rowniez duzo gl~bsze przyczyny nasilania si~ 
wewn~trznych konflikt6w w obozie solidarnosciowym po zwyci~-
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stwie 1989 roku. Krach systemu komunistycznego zbiegl si~ ze 
szczytowym momentem wzbierajqcej juz od dluzszego czasu na 
Zachodzie fali neoliberalnego revivalu. Ronald Reagan i Margaret 
Thatcher stanowili nie tylko par~ przywodcow anglo-amerykan
skiego sojuszu z calq determinacjq walczqcego z komunizmem 
symbolizowali rowniez triumf idei wolnego rynku, odrzucenia 
panstwa opiekunczego, hasel rownowagi budzetowej, walki z in
flacjq oraz filozofii indywidualizmu i przedsi~biorczosci . Budowa 
instytucjonalnej demokracji i przejscie od gospodarki planowej do 
wolnego rynku stanowi zawsze, jak mozna si~ 0 tym przekonac, 
sledzqc losy rewolucj i francuskiej i amerykanskiej, wielkie, naje
zone trudnosciami wyzwanie dla kazdej republikanskiej rewolu
cji. Jednak zwyci~stwo Solidarnosci w momencie triumfu neolibe
ralnej ideologii wyostrzylo je w niezwyklym stopniu. 0 gwaltow
nej zmianie warunkow swiadczy fakt, ze gdy przed laty Pawel 
Spiewak w swoim eseju 0 Solidarnosci dopatrzyl si~ w pierwszej 
Solidarnosci istnienia, obok nurtu republikanskiego, r6wniez nur
tu liberalnego, mial w istocie na mysli klasyczny model liberali
zmu. W 1989 roku liberalizm kojarzyt si~ jednak nie tyle z Toc
quevillem, co raczej z Hayekiem, a gtownym elementem mysli li
beralnej nie byla obrona jednostek przed naduzyciami wtadzy,lecz 
ewangelia wolnego rynku (charakterystyczne, ze nikt, nawet post
komunisci, nie uzywat juz poj~cia kapitalizmu). 

Nowy porzqdek przynosit ze sobq nowe wartosci. Podstawq 
funkcjonowania wolnego rynku jest zasada swobody konkuren
cji. W procesie konkurencji egoizm pelni funkcj~ podstawowej 
cnoty. Ten, kto potrafi wyeliminowac konkurentow, jest w stanie 
najlepiej zadbac 0 swoje interesy. Poj~cia takie jak konkurencja, 
egoizm, in teres, kluczowe dla nowego porzqdku, w oczywisty spo
sob stojq w opozycji do poj~cia solidarnosci; wskazujq one na to, 
co ludzi dzieh, podczas gdy solidarnosc odwoluje si~ do tego, co 
ich Iqczy. Zasada konkurencji sankcjonuje rowniez spoleczne nie
rownosci. Jednym z podstawowych elementow sierpniowej uto
pii byly hasla egalitarne. Wolny rynek natomiast nie tylko wytwa
rza nierownosci - ich istnienie jest koniecznym elementem jego 
funkcjonowania. Ci, ktorzy wi~cej posiadajq, nie tylko stojq w hie
rarchii spolecznej wyzej od gorzej sytuowanych, lecz takZe w pel
niejszy sposob przyczyniajq si~ do dobra systemu jako calosci. 
Sprzeciw wobec takiego stanu rzeczy pi~tnowany jest zas jako za
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chowanie wynikajqce z resentymentow, jako akt e tycznie nagan
ny i politycznie szkodliwy. Jesli pozytywnym bohaterem Sierpnia 
by! robotnik, uosobienie egalitarnego "ludu", po 1989 roku stat si~ 
nim przedsi~biorca jako reprezentant "klasy sredniej". 

Powstaje jednak pytanie: jesli etos wartosci roku 1989 tak bar
dzo roznil si~ od wartosci roku 1980, to jak w ogole mozliwa by!a 
budowa III Rzeczypospolitej? Nowy demokratyczno-liberalny 
i wolnorynkowy porzqdek odrzucal przeciez wiele z kluczowych 
dla Sierpnia wartosci. 0 sukcesie drugiej rewolucji Solidarnosci 
przesqdzil rozbudzony w Sierpniu "republikanski" patriotyzm 
Polakow, 0 ktorym byla juz wczesniej mowa. Gdy okazalo si~, ze 
w 1989 roku Polska moze "bye sobq", czyli silnym i majqcym przy
szlose w nowoczesnym swiecie krajem, tylko jesli przybierze po
stae liberalnej i wolnorynkowej demokracji, solidarnosciowy "Iud" 
udzielil przyzwolenia wlasnym "eli tom" na przeprowadzenia ta
kiej transformacji i z determinacjq wi~kszq, niZ mozna bylo si~ spo
dziewae, zniosl towarzyszqce jej niedogodnosci. 

.. 


Ostatnich dwadziescia Iat polskiego zycia publicznego to czas 
oddzialywania dwoch pierwiastkow: tego, co polityczne, i tego, co 
spoleczne. Pierwszy umozliwia Iudziom udzial w wolnosci. Drugi 
daje zyciu szans~ rozwoju w warunkach normalnosci. Pierwszy 
dqzy do ustanowienia wspolnoty politycznej, aby zycie moglo 
mierzye w n iesmiertelnose, drugi pragnie dobrze funkcjonujqcej 
gospodarki, aby zycie moglo bye wygodne. Obecnie zyjqce poko
lenie Polakow doswiadczylo dwoch wielkich rewolucji uSilujqcych 
urzeczywistnie te projekty. W obu wypadkach dokonal ich ten sam 
ruch: SQlidarnose. Za jej sprawq Polacy przezyli zatem zr6dlowe 
dla tradycji Zachodu doswiadczenie politycznosci, u poczqtk6w 
kt6rego znajdujq si~ Ateny i Rzym. Duch antycznego republikani
zmu, kt6ry nawiedzil Paryz i Filadelfi~ i wsp61uczestniczyl w po
wstawaniu nowoczesnych narod6w politycznych, goscil rowniez 
w Gdansku. Z drugiej sb'ony ruch zrodzony w Stoczni Gdanskiej 
wywalczyl dla Polski mozliwose budowania liberalnego i demo
kratycznego pans twa oraz wolnorynkowej gospodarki, czyli jedy
nych prawomocnych dzisiaj form politycznego i spolecznego zy
cia zachodnich spoleczenstw. Ze polqczenie tych dw6ch wizji nie 
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jest latwe, wiedziala doskonale Arendt, kt6ra pisala W On revolu
tion, ii utoisamienie wolnosci z wolnym rynkiem to "monstrual
ne 19arstwo". Tu wlasnie, w tym podstawowym konflikcie pomi~
dzy duchem republikanizmu a demokratyczno-liberalnq rzeczy
wistosciq, lezy ir6dlo bezustannych napi~c i konflikt6w wstrzqsa
jqcych posolidarnosciowq politykq lat 90. Dwadziescia lat, kt6re 
uplyn~ly od Sierpnia, bylo zatem nie tyle czasem upadania w hi
stori~ zrodzonej w6wczas utopii, ile raczej procesem, w kt6rym 
projekt ten dopelnial si~ w historii na miar~ naszych mozliwoSci 
i umiej~tnosci. Burzliwe dzieje III Rzeczypospolitej nie stanowi'l 
tym samym zaprzeczenia Sierpnia, lecz jego IOglcznq i nieuchron
nq kontynuacj~ . 

DARlUSZ GAWIN, ur. 1964, historyk mysli politycznej, pracuje w Instytucie FiJozohi 
i Socjologii PAN . Czlonek Warszawskiego K1ubu Krytyki Politycznej. 

WYDAWNICTWO ~"I!\' POLECA 

Jozef Tischner 

MYSLENIE WEDlUG WARTOSCI 


Celem tej ksiqzki bylo przede wszystkim przerzucenie kladek pomi~dzy 
chrzescijanstwem a myslq wsp6!czesnq. R6wnoczesnie ks. J6zef Tischner 
akcentowal potrzeb~ tworzenia filozofii, kt6ra bylaby odpowiedziq na 
polskie doswiadczenia ostatnich dziesi~cioleci . Pisal: "Kiedys filozofia ro
dzila si~ z podziwu wobec otaczajqcego nas swiata (Arystoteles). A po
tem taUe z wqtpienia (Kartezjusz). A teraz, na naszej ziemi, rodzi si~ ona 
z b6lu. 0 jakoSci filozofii decyduje j a ko 5C b 61 u ludzkiego, kt6ry chce 
filozofia wyrazac i kt6remu chce zaradzac. Kto tego nie widzi, jest bliski 
zdrady". 

Cena detal. ok. 40 zl. Zam6wienia: bezplatna info,li nia 0 800 130 082 
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SOLIOARNOSC 

CZAS PRZEMIANY? 


Dwudziesta roezniea po'Wstania "Solidarnosei" jest, jak sif zdaje, dobrq 
okazjq do namyslu nad owocami polskiej solidarnosei - pojmowanej jako ka
tegoria moralna, a nie jedynie nazwa ruehu spoleeznego. Wiele napisano na 
temat spoleezno-polityeznego wymiaru przemian w naszym kraju, ale malo 
kto powaznie zastanawial sif nad metamorJozami polskieh sumien, a przeeiez 
- jak pisal w Etyce solidarnosci ks. ]6zeJ Tisehner - "najglfbsza solidarnose 
jest solidarnoseiq ludzkieh sumien". Dlatego wlasnie poprosilismy naszyeh 
Autor6w 0 odpmuiedi na pytanie: ezy ezas "Solidarnosei" byl dla nieh ezasem 
wewnftrznej przemiany? Czy tamto doswiadezenie zawazylo na ieh zyeio
wyeh wyboraeh? Czego nauezylo ieh przeiycie mifdzyludzkiej solidarnosei? 
Wydawalo nam sif r6wniez, ii dzis, A.D. 2000, trzeba na nowo zapytae: z kim 
rna bye nasza solidarnose i dla kogo? Oraz 0 to, jakimi rna sif ona wyraiae 
uezynkarni i dzielarni. 

JEONI ORUGICH 

-' 

BRZEMIONA NOSCIE 

Jacek Bochefzski 

"Znak" pyta 0 cos, co nazwal czasem "Solidarnosci". Czy tamto 
doswiadczenie na m nie "zawazylo" ".? Czy mnie "nauczylo" ".? "Znak" 
nie m6wi dokladnie, jakie d aty graniczne mam wziqc pod uwag~. 
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Oczywiscie, pOCZqtek czasu "Solidarnosci" to sierpien 1980. A koruec? 
Nie wiadomo. Ale na pewno idzie 0 czas przeszly, ktory byi. I 0 to, 
czy ten czas wplynql na mojq wewn~trznq przemian~ lub wybory 
zyciowe. Autorzy ankiety proponujq, bym ewentualnie odni6s1 te 
kwestie do solidarnosci - kategorii moralnej. 

Jestem w klopocie. W moim indywidualnym przypadku tak si~ 
zlozylo, ze przezylem sierpien 1980 jako okolicznose wspanialq, zgola 
fantastycznq, ruespodziewarue pomyslnq dla dokonanej juz wczesruej 
przemiany wewn~trznej i dla wtasnego wyboru zyciowego, rue zas 
jako moment reorientacji lub zach~t~ do niej. 

Musz~ jednak dodae, ze moj b~zposredni udzial w wydarzeruach 
sierpniowych byl zaden. Nie pojechalem wtedy do Stoczru Gdanskiej, 
lecz do Lublina, gdzie wtasnie umierala moja matka, ktorq tam po
chowatem. W taki sposob, rozstrzygajqc proroczo alternatyw~ "do
bro wspolne czy prywatnosC" na rzecz prywatnosci, przezylem sier
pien 1980. 

Moze powinienem zastanowie si~ z kolei nad grudniem 1981, dru
gq kluczowq datq, tak roznq pod wzgl~dem nastroju od poprzed
niej. Przed stanem wojennym wrocilem z zagranicy i zostalem in
ternowany 13 grudnia, zaraz po p6lnocy. Ale nie powiem, zeby to 
internowanie zmienilo cokolwiek w mym sumieniu i poglqdach. 
Oszcz~dzona byla mi jednak rozterka: wracae do Polski czy nie wra
cae? Przypadkiem wrocilem na czas i siedzialem ot~piaty w celi, 
z wielkq ulgq. Wkr6tce potem mi~kkie wladze stanu wojennego 
zwolnily mnie do domu, Bog raczy wiedziee dlaczego. Bog albo pry
mas Glemp, ktory in terweruowal w sprawie "kilku literatow"? A mo
ze jeszcze ktos inny? 

Pewien troch~ pozniejszy epizod zapami~talem niedokladnie. 
Niedokladnie, bo wiem, ze jechalem tramwajem i wiozlem do domu 
dlugi, lekki przedmiot (pr~t, listw~?), ale nie wiem juz dzis, po co. 
Wiem, ze nieustannie mySlatem 0 prostej solidarnosci ludzkiej w sta
nie wojennym. Chyba wi~c myslalem 0 czyms takim rowniez w tym 
tramwaju . Zamierzatem pewnie cos na ten temat napisae do prasy 
podziemnej. Gdy miatem juz wysiqse, poprosilem mlodego wspol
pasazera stojqcego obok, zeby mi przytrzymat z jednego konca nie
por~czny, dlugi, lekki przedmiot. "A za ile?" - spy tat zimno drwiq
cym tonem. Wyjasniam, ze nie byt to Leszek Balcerowicz. Co praw
da, z pomocq pospieszyt mi wowczas inny pasazer, lecz ta prekur
sorska w stanie wojennym zamiana solidarnosci ludzkiej na "za ile?" 
cos juz maze zwiastawala. Nie "jedni drugic~ brzemiona noscie", 
lecz "za ile?". 

84 



SOLIDARNOSC - CZAS PRZEMIANY? 

Bqdz co bqdz jakies takie mgliste skojarzenie doprowadza mnie 
do trzeciej fundamentalnej daty: 1989. Ale dose przezye wlasnych. Pora 
przejse do zbiorowych. 

W roku 1989 "SolidarnosC odniosla fantastyczne zwyci~stwo wy
borcze. Przyczyna cudu wydawala si~ oczywista. Tak fenomenalne 
zwyci~stwo bylo mozliwe, bo prawie nikt, lqcznie z milionami czlon
k6w PZPR, od lat nie chcial "socjalizmu". Prawie wszyscy tylko cze
kali na innq szans~. Ta szansa przyszla. I oto prawie wszyscy garnq 
si~ do "Solidarnosci". Sytuacja wyglqdala na krystalicznie jasnq. Trud
no byloby 0 pomyslniejszq. 

Tymczasem po roku 1989 pewna siebie "SolidarnosC jakos tak nie
postrzezenie przestaje wolae: "chodzcie z nami!". Zamiast tego z r6z
nych stron slychae okrzyki: "ratuj si~, kto moze!". "SolidarnosC" prze
staje bye solidarnq zgodq ludzi ofiarnie oddanych wsp61nemu dobru 
Oub tylko wizji wsp61nego dobra). Zaczyna bye kl~bowiskiem egoist6w 
wyst~pujqcych z chaotycznymi roszczeniami, napasciami, oskarzenia
mi i nieznosnym mentorsh"1em. Liczni garnqcy si~ do niej tracq szans~. 
A moze to "Solidarnose" traci szans~? Pomijajqc kategori~ moramq, po
pelniony zostaje prawdopodobnie w tyro momencie elementarny i brze
mienny w skutki blqd polityczny. Garnqcy si~ nie mogq bye przygar
ni~ci, bo nastal czas dzielenia skromnych lup6w, a do tego potrzebni Sq 
tylko nieliczni. Dziala wi~c pierwsze i najprostsze kryterium selekcji. 
Lecz na nim nie koniec. Jesli garnqcy si~ lub nawet od dawna obecni 
w tak zwanym obozie solidarnosciowym nie pasujq do fundamentali
stycznego wzorca prawicowych radykal6w, Sq teraz odp~dzani. Sq za
ciekle tropieni, odstraszani, wygryzani, pi~tnowani. Zia wola, nieufnose 
i zqdza dyskryrninacji biorq zdecydowanie g6r~ nad ewangelicznymi 
cnotami, w imi~ kt6rych rzekomo dzialajq badacze poboznosci i hak6w. 

Jest to juz z pewnosciq koniec czasu solidarnosci (kategorii moral
nej), choe czas "Solidarnosci" (organizacji polityczno-zwiqzkowej) ciq
gle trwa, mimo katastrofalnego spadku wplyw6w. 

To tyle. 

jACEK BOCHENSKI, ur. 1926, pisarz. Wydal m.in.: Paiegnanie z pannq Syngilu alba Sian 
a sprawa palska (1960), Baski /uliusz (1961), Naw paela (1969), Stan po zapasci (1987). 
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SENS TEGO SLOWA 

Wojciech Bonowicz 

Doswiadczenie solidarnosci nie przychodzi do czlowieka z tekst6w 
- solidarnose jest sprawq mi~dzy ludzmi. Ja jednak b~d~ pisal 0 tek
stach, a dopiero na ich marginesie - 0 ludziach... Dlaczego? Teksty 
nazywajq, opisujq, interpretujq - prowadzq do zrozumienia. Bez pew
nych tekst6w nie zrozumialbym fenomenu solidarnosci, tak jak nie 
uczestniczylbym w solidarnosci bez pewnych spotkan. Co bylo pierw
sze? Naturalnie - spotkania. Solidarnose z rodzicarni, solidarnose z bra
tern ... Teksty rzucily swiatlo na to, co juz bylo. Jednak bez tego swiatla 
to, co bylo, nie staloby si~ tresciq myslenia. 

Zanim wybuchla "Solidarnose", byla lektura Thomasa Mertona: 
Nikt nie jest samotnq wyspq. Mialem trzynascie lat. J~zyk Mertona byl 
czysty, konkretny. Mimo to wielu rzeczy nie rozumialem, sqdz~, ze 
r6wniez dlatego, iz nie mam natury kontemplacyjnej. Rozumialem 
jednak, ze - "nikt nie jest samotnq wyspq" . Nie szukalem u Mertona 
olsnien, ale zadan. Pami~tam bardzo dobrze slowa wst~pu: "Jest rze
CZq najwyzszej wagi, zebysmy zgodzili si~ zye nie dla siebie - tylko 
dla innych ludzi". I dalej: "Kazdy czlowiek jest cz~sciq mnie samego, 
bo ja jestem cz~sciq i czlonkiem ludzkosci. Kazdy chrzescijanin jest 
cz~sciq mojego ciala, poniewaz jestesmy czionkami Chrystusa. Wszyst
ko, co robi~, jest takZe zrobione dla nich, z nimi i przez nich. Wszyst
ko, co oni zdziaiajq, jest takZe we mnie, przeze mnie i dla mnie". 

Czytaiem Mertona w czasie, kiedy poczucie wsp61noty stawalo si~ 
bardzo silne; jego zewn~trznym wyrazem byla chociazby Msza pa
pieska na Bloniach w czerwcu 1979 roku. Sionce grzalo, stalem w Hu
mie ludzi z bialo-z6ltq chorqgiewkq, wyciqgalem szyj~, zeby cos zo
baczye. Nic nie zobaczylem - tylko Hum. Ponad tym tlumem ni6sl si~ 
glos Papieza. Zobaczylem wielkie, przejmujqce r a z em. "Nic nie b~
dzie mialo sensu", pisal Merton, "jezeli nie uznamy za Johnem Don
nem, ze »nikt nie jest samotnq wyspq, kazdy jest cz~sciq gl6wnego 
kontynentu, jednego gl6wnego lqdu</'. 

Potem przyszedl Sierpien. Pojawilo si~ slowo "solidarnose". Na 
przelomie 1980 i 1981 roku "Tygodnik Powszechny" drukowal kolej
ne odcinki Etyki solidarnosci ks. J6zefa Tischnera. Pami~tam, ze brnq
lem przez te teksty - pisane przeciez j~zykiem r6wnie Uak u Mertona) 
prostym - z wielkim wysilkiem. GI6wnie dla te'go, ze opisywaly rze
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czywistosc od strony, kt6rej nie znalem. Moze tez dlatego, ze czytajqc, 
nie umialem wybrac pOmiEi?dzy emocjami a skupieniem. A jednak cos 
docieralo. Szkola powtarzala za Norwidem, ze "ojczyzna to wielki
zbiorowy-Obowiqzek" (biale, styropianowe litery na czerwonym tIe ...) 
ito nic nie znaczylo. Pod wplywem Tischnera sformulowanie Norwi
da nabieralo sensu - otwieraly siEi? kolejno pola solidarnosci: rodzina, 
wsp6lnota, nauka, wychowanie ... W rozdziale 0 wychowaniu Tisch
ner pisal miEi?dzy innymi 0 stEi?pianiu zmyslu rzecz]"AJistosci: "ZachEi?ca 
siEi? do walki 0 wszechswiatowy pok6j, ale nie urnie nauczyc, jak za
chowac pok6j w rodzinie . Kaze siEi? wsp6lczuc z nEi?dz'l Afrykanczy
k6w, ale nie uczy widziec losu przepracowanej matki". Siowo "soli
darnose" odslanialo sw6j podstawowy sens. (PoglEi?bienie tego sensu 
przyniosly w nastEi?pnych latach - ale to juz w czasie studi6w - wykla
dy Tischnera z filozofii dramatu) . 

Ponadto oczywiste bylo to, ze "ktos za nas narazil zycie". Od razu 
polubilismy Lecha WalEi?sEi? i stoczniowc6w - bo bylo jasne, ze to "dla 
nas" . P6jscie do kina na film Robotnicy '80 bylo w domu niemal uro
czystosci'l. Podobnie - przyniesienie do domu pierwszego znaczka 
"Solidarnosci". Spotkalem wielu ludzi zgorzknialych pod wpl]"AJem 
tego, co stalo siEi? p6iniej , szczeg61nie po roku 1990. Nie spotkalem 
jednak nikogo, kto wstydzilby siEi? uczuc, jakich doswiadczyl w mie
siqcach, kt6re nast'lpily po Sierpniu. 

W roku 1987 trafilem do wsp61noty ,,wiary i Swiatla" - "Malych 
Mumink6w" - gromadzqcej dzieci z uposledzeniem umyslowym, ich 
rodzic6w (CZEi?sto byly to rodziny niepelne) i mlodych przyjaci61. Ka
pelanem wsp61noty byl ks. Tadeusz Zaleski, postac otoczona legendq 
z uwagi na zwiqzki z "Solidarnosciq" (dzis szef znanej Fundacji im. 
Brata Alberta). Nie pamiEi?tam, czy byla to jedna rozmowa, czy raczej 
wnioski z kilku rozm6w - w kazdym razie Tadeusz pokazal nam, ze 
to, co robimy, jest takZe rozwiniEi?ciem idei "Solidarnosci" . Skoro nie 
mozna dzialac w spos6b wolny na innych obszarach, trzeba dzialac 
tam, gdzie jest to mozliwe. A ponadto gdzie, jak nie w spotkaniu z naj
slabszymi, odrzuconymi, moze siEi? najpelniej realizowac to Pawlowe 
"jeden drugiego ciEi?zary noscie", kt6re Tischner uczynil fundamen
tem etyki solidarnosci? 

Tak trafilem na dzielo Jeana Vanier. Byla w6wczas dostEi?pna po 
polsku tylko jedna jego ksi'lzka: Wsp6/nota miejscem radosci i przebacze
nia - wydana przez polskich palotyn6w w Paryzu. Vanier r6wniez na 
sW6j spos6b tworzyl "filozofiEi? dramatu": w przenikliwy spos6b opi
sywat to, co dzieje siEi? miEi?dzy ludimi, podkreslajqc, jak wielkq szansq 
jestesmy dla siebie nawzajem. Akcentowal szczeg6lnie slabosc poje
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dynczego cztowieka - stabosc paradoksaln,,!, bo stanowi,,!C'! warunek 
otwarcia na innych, w tym na Boga. To stabosc tworzy i podtrzymuje 
wi~zi. "Moze dopiero wtedy potrafim y odpowiedziec na krzyk innych 
ludzi", pisat, "kiedy uznamy i przyjmiemy krzyk wydobywaj ,,!cy si~ 
z wtasnej rany". Stabosc, ub6stwo, podatnosc na zranienie ... Odslonil 
si~ przede mn,,! rozlegly swiat ludzkich cierpien. "ezy to ma sens?", 
pytalem sam siebie, patrz,,!c na szczuplutkiego Mareczka, kt6ry tylko 
jadt i si~ usmiechal, bo niczego wi~cej nie potrafit. Pami~tam, jak pew
nego dnia opiekuj,,!ca si~ nim pani Dosia rozkroita grejpfruta, posypa
la cukrem i jedn,,! polow~ data mnie, a drug"! wybierala dla Mareczka 
Iyzeczk,,!. "Tak, to ma sens", odpowiedzialo cos we mnie. 

Podstawowe wybory, jakich dokonuj~ dzisiaj, datoby si~ opisac 
jako wybory dokonywane ze wzgl~du na solidarnosc. Siowo to nie 
stracilo dla mnie sensu i blasku, tak jak nie stracily sensu slowa "de
mokracja", "Iud", "nar6d", "chrzescijanstwo" czy "wolnosc" - choc tez 
przeciez weszly do nazw partii politycznych. Mam wok6t siebie lu
dzi, kt6rzy czuj,,! podobnie. Trzymamy si~. 

WOJCIECH BONOWICZ, liT. 1967, poeta, dziennikarz, czlonek redakcji miesi<;,cznika 
"Znak". Ostatnio wydal tom rozm6w z ]aninq Ochojskq Niebo to inni (2000). 

ODWAGA WOLNYCH 

Marian Falenczyk SAC 

Dla mnie polska solidarnosc byla i jest przede wszystkim katego
ri,,! moraln,,!, zakorzenion,,! nie w jakims blizej nieokreslonym, mgla
wicowym humanizmie, ale opart"! na Ewangelii. Ruch spoteczny, jaki 
powstal, obj,,!1 caly nar6d i n ie tylko zawierat postulaty dotycz"!ce po
lepszenia bytu czy zmian ustrojowych, ale si~gal daleko gl~biej - do 
przyczyn polskiego i nie tylko polskiego dramatu. Dotykat wprost 
kategorii moralnych, takich jak prawo do prawdy, do wolnosci, po
szanowania ludzkiej godnosci w jej wszystkich wymiarach, takZe du
chowych. Na tym polegata sila i nowosc ruchu spolecznego, jakim 
byla i, mam nadziej~, ci"!gle jest "Solidarnosc". Byl to ruch powszech
ny, bliski r6wniez innym narodom. Uwidocznilo si~ wtedy powszech
ne poczucie odpowiedzialnosci za losy narodu, za panstwo i za wszel
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kie instytucje. Brar.ie odpowiedzialnosci wymagalo w6wczas odwa
gi, a na niq zdobywajq si~ tylko wolni. 

Jesli polska solidarnose jest kategoriq moralnq 0 tak powszechnym 
wymiarze, nie moze bye wlasnosciq jednej grupy czy sHy politycznej. 
Z niej mogq czerpae wszyscy i wszystkich nalezy zach~cae do odwaz
nego z niej czerpania. Jest to droga do metamorfozy sumieii.. 

Czas "Solidarnosci" z pewnosci'} byl dla mnie czasem wewn~trz
nej przemiany. Musialem wiele przemyslec i nazwae to, co sili' wok61 
mnie dzialo, a przynajmniej musialem dobrze postawie pytania, na 
kt6re trzeba czasami dlugo szukae odpowiedzi i uwazac, by nie za
chwycie sili' nimi przedwczesnie. 

Chociaz sam bylem wychowany w duzej niezaleznosci od tego, 
co nazywalo si~ peerelowskim paternalizmem, odkrywalem jednak 
w sobie dzialanie kusiciela, kt6ry podszeptywal, ze w niewoli lepiej, 
wygodniej. Takq niewolq moze stae sili' takZe k1asztor - nawet ten naj 
lepszy i najswi~tszy. Mog~ go sobie urzqdzie na wlasny uzytek. Nie
wola rna swoje male komforty. Warto moze przypomniee sobie dra
mat Kruczkowskiego Niemcy . Do jakiego stopnia czlowiek moze po
kochae niewolli', wiadomo, od kiedy tylko dana mu zostala wolnose. 
Ona kaze odpowiadac za siebie i za innych. B6g najbardziej zr6wnal 
czlowieka ze sob'} chyba wlasnie w wolnosci. Skoro tak, to i Boga, i sie
bie musz~ traktowae powaznie. Mojej przemianie wewn~trznej chy
ba najbardziej przysluzyla si~ refleksja nad wolnosciq. 

Czy tamto doswiadczenie zawazylo na moich wyborach? Znaczq
co. Stanqlem w moim zyciu jako czlowiek i jako duchowny przed 
mozliwosciq dezercji. Napotkalem takie trudnosci zewn~trzne, iz 
wydawalo mi si~, ze ich nie pokonam. Wtedy oczywiscie pojawila sili' 
wielka gama calkiem racjonalnych usprawiedliwieii. ewentualnej 
ucieczki przed odpowiedzialnosci'}. Pomyslalem sobie: jesli zrobili' to 
raz, potem przyjdq nast~pne. Tylko niewolnik ci'}gle si~ tlumaczy 
i usprawiedliwia. Pokonywanie trudnosci rna to do siebie, ze sprawia, 
iz dojrzewamy. "Niczego sam nie dokonam, lecz z Bogiem wszystkie
mu podolam". Ufnose i jeszcze raz ufnosc. 

Tak si~ sklada, ze na co dzien zyj~ "w swiecie". Od blisko dwu
dziestu lat mieszkam ze studentami. Swiadomie wybralem taki krzyz 
(wcale nie smutny), aby mial on na co dzien dwa wymiary: wertykal
ny i horyzontalny. Ten spos6b zycia Iqczy mnie z Chrystusem, dzili'ki 
Niemu dowiaduj~ sili' codziennie, kim jest B6g, jawiqcy si~ kazdego 
dnia jako Milosc nowa i ozywiajqca. Ta odpowiedi sklania mnie do 
szukania konkretnej drogi: jak kochac brata, jak przyblizac sili' do dru
giego, aby stawal si~ moim bliinim. Tak widz~ krzyz, w kt6rym prze

89 



ANKIETA 

cinaj'l sj~ dwa pytania 0 prawd~ i 0 dobro. Przecinaj'l sj~ we mnie. 
Moja odpowiedz na nie to m6j krzyz. Od zgi~tych kolan do otwar
tych ramion. Tej harmonll codziennie pragn~ i codziennie si~ ucz~. 

Przezycie mi~dzyludzkiej solidarnosci nauczylo mnie, ze ludziom 
mozna i trzeba ufac. Nie mozna przenosie ich przeszlosci w ich przy
szlose. Z przeszlosci trzeba wyci'lgae wnioski . Czasami Sq one prze
strog'l przed zlem, a czasem uskrzydlajqc'l wr~cz zach~t'l do czynie
nia dobra. Jednym wystarcza swoboda, inni przenikni~ci s'l wolno
sci'l . W ci'lgu ostatnich dwudziestu lat mialem okazj~ poznae bardzo 
wielu wspanialych ludzi, i tych znanych, i tych nieznanych. 

Z kim rna bye dzisiaj nasza solidarnose i dla kogo? Jakimi uczyn
kami i dzielami rna si~ wyrazaC? Najpierw, solidarnosc nie moze bye 
przeciwko kom us. Moze bye przeciw czem us, ale nade wszystko 
musi miee wlasny pozytywny program. W przeciwnym razie prze
staje bye solidarnosci'l. Jest ona przeciez ukonkretnieniem przykaza
nia milosci. Solidaryzowae si~ powinnismy ze wszystkimi ludzmi do
brej woli. Solidarnose rna sw6j ewangeliczny rodow6d, musi wi~c miee 
powszechny zasi~g. Nie rna dla niej granic ani kategorialnych, ani pan
stwowych. Ewangelia sw. Mateusza (25, 31-46) daje najlepszq odpo
wiedz na pytanie 0 solidarnose: "Bylem glodny. .. bylem spragniony. .. /I 

Slawomir Mrozek w Emigrantach m6wi 0 przejsciu od zniewole
nia politycznego, od poddanczej postawy wobec wladzy, do zniewo
lenia przez pieni'ldz, przez posiadanie. Patrzqc na polsk'l rzeczywi
stose, mozna niekiedy odniese wrazenie, ze takie przejscie juz si~ do
konalo. Warto pami~tae, ze takiego wyboru dokonuje kazdy sam. Jesli 
nie wybior~ wolnosci, zapewniam sobie zniewolenie. Innej alternaty
wy nie rna. 

Jan Pawel II wola: kiedy wreszcie przyjmiemy Lazarzy do naszych 
dom6w? Nie wystarczq gesty dobroczynnosci, bale biznesmen6w, 
dworzan czy ziemian, zeby dae cos na biedak6w i w ten spos6b przy
najmniej na rok poprawie sobie samopoczucie. Wezwanie papieskie
a jest to wezwanie ojcowskie - rozumiem tak: nie jest dobrze mnozye 
azyle dla biednych, bo to moze bye pomoc tylko tymczasowa . Nie 
nalezy dokladae biedy do biedy, ale zajqe si~ konkretnym czlowie
kiem, moze sqsiadem, i potraktowae go w spos6b dojrzaly. Jesli zapo
mnial 0 swojej godnosci, to si~ jej w nim dogrzebae. Wezwanie Ojca 
Swi~tego oznacza tez w moim odczuciu, ze trzeba tworzye takie struk
tury panstwowe, gospodarcze i spoleczne, kt6re b~dq chroni!y ludzi 
przed staczaniem si~ w bied~ i przechodzeniem na margines. Margi
nes utworzony nie przez biednych, ale przez b?gatych, sytych i pew
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nych siebie. Mamy wi~cej sluzyc innym. Formowac calego czlowieka, 
a nie tylko rozwijac w nim profesjonalne sprawnosci. 

Czas "Solidarnosci" zapoczqtkowal powszechny zryw do odbu
dowy etyki spolecznej . Mam wrazenie, ze jest to wolanie wydobywa
jqce si~ dzisiaj ze wzmozonq silq gdzies z gl~bi obolalej duszy czlo
wieka. Kiedys system atomizowal srodowiska. Nikomu nie nalezalo 
ufac. Dzisiaj robi to pieniqdz. Pragnienie pieniqdza sieje nieufnosc. 
Tak rodzi si~ strach. Czlowiek niewiele musi posiadac, ale musi ko
chac i byc kochanym. 

KS. MARIAN FALENCZYK SAC, ur.1953, wieloletni superior ksi~i.y palotynow we Fran
cji, duszpasterz student6w polskich w Paryi.u. We Francji mieszka od 1979 roku. 

TA PRAWDZIWA 

Agnieszka Holland 

Dosc wczesnie przezylam rozczarowanie solidarnosciq euforycznq. 
Lata 1966-1971 sp~dzilam na studiach w Pradze. Wczesnq wiosnq '68 
wybuchla Praska Wiosna, kt6ra bardzo szybko przerodzila si~ w rado
sne swi~to wsp6lnoty. W sierpniu przyszla inwazja wojsk UkJadu War
szawskiego: sowieckie czolgi na ulicach, bezladna strzelanina, mlodziez 
w euforii, zakrwawione sztandary narodowe i totalnie zagubieni sowiec
cy zolnierze w obszarpanych mundurach. Nie wiedzieli, gdzie Sq i po 
co przyjechali, zapasy jedzenia nie dotarly do nich, nie rnieli nic w ustach 
od kilku dni i nigdy nie zapomn~ ich twarzy, kiedy przygl'ldali si~ nam, 
na ulicach, zjednoczonym i natchnionym. Na Vaclavskym Namesti sta
ly budki z pieczonyrni kielbaskami. Wszyscy Czesi kupowali te kielba
ski i jedli je, ostentacyjnie cmokaj'lc na oczach wyglodnialych okupan
t6w. TIuszcz kapal po brodach. Inwazja zatrzymala tez duzy transport 
brzoskwin z Bulgarii. Kupowalismy je za bezcen i tez jedlismy, zeby 
pognEi:'bic tamtych. Solidarnosc oporu utrzymala si~ jeszcze przez kilka 
miesiEi:'cy. Bodajze w styczniu student Jan Palach dokonal samospalenia 
na znak protestu przeciwko zdradzie ideal6w Wiosny. Na jego pogrzeb 
przyszly tlumy. W Pradze zapanowala wsp6lnota zaloby, wszyscy czu
li siEi:' solidarni z bohaterskim chlopcem. Jeden z jego rowiesnik6w, kt6
ry potraktowal ten nakaz solidarnosci zbyt powaznie, uwazaj'lc, ze za
den z postulat6w Palacha nie zostal spelniony, miesiqc p6Zniej poszedl 
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w jego slady. Na jego pogrzebie rue bylo juz nikogo, nikt nie chciat juz 
o nim sluchae, w ciqgu miesiqca, kt6ry dzieW te dwa wydarzenia, lu
dzie rozeszli si~ do swych nisz, zasklepili w osobnosci, wsp6lnota si~ 
skonczyla. Rzadko widzialam samotnose wi~kszq od samotnosci p6z
niejszych czeskich opozycjonist6w - Havla i tych kilku dziesiqtek in
nych. Ludzie ignorowali ich i pogardzali nimi, mieli im za zle, ze sta
wiajq im przed oczami Wysoki Wz6r. To czeskie doswiadczenie niejako 
mnie immunizowalo. Uswiadomilam sob ie, ze solidarnose niewiele jest 
warta bez wiernosci i ze ruchy spoleczne czy narodowe Sq kaprysne: 
to, co najpi~kniejsze i najbardziej pozytywne, w zmieruonych okolicz
nosciach przybiera latwo znak ujemny. Mimo to uleglam euforii w cza
sie mszy na Bloniach w Krakowie podczas pierwszej wizyty Papieza 
w Polsce. Pomogla mi jego charyzmatyczna osobowose, ale przede 
wszystkim nastr6j: pami~tam, jak scisni~ci ludzie, pragnqcy bye jak naj
bliZej Ojca Swi~tego, przepuszczali grupki slowackich pielgrzym6w ("To 
Siowacy, niech oni Go zobaczq, oni Go nie majq na co dzien ..."). Wyda
walo si~, ze mieszanka narodowej i religijnej wsp6lnoty przemierua si~ 
w cos naprawd~ uniwersalnego, ze chrzescijanskie zasady powracajq 
do swych zr6del, stajq si~ zywe. Potem przyszedl Gdansk, strajki, naro
dziny "Solidarnosci". Przez par~ miesi~cy Slowo i Ruch byly tozsame. 
Par~ miesi~cy to calkiem duzo. Dostatecznie duzo, by zostae w Historii 
jako cos nowego, co moze gdzies, kiedys zaowocowae. Dla mrue "Soli
darnose" jako ruch spoleczno-polityczny, zwiqzek czy raczej quasi-par
tia stala si~ uzurpatorem w momencie, kiedy odebrala logo "Solidarno
sci" "Gazecie Wyborczej" . Od tego czasu zsuwa si~ po r6wni pochylej. 
Uzurpacja jest tu wlasciwym slowem. Nie wierz~ wi~c tak bardzo w So
lidarnose przez "S" na dluzszq met~ . Solidarnose grup interesu, solidar
nose strachu, solidarnose przeci~tnosci - to tak. Co nie znaczy, ze te 
euforyczne momenty, kiedy ludzie otwierajq si~ na drugich, kiedy ak
ceptujq ich w calej odmiennosci, kiedy przezywajq gl~boko poczucie 
wsp6lnoty i wsp61odczuwania, Sq bezsensownymi epizodami w naszyrn 
rozwoju duchowym. Na pewno nie. Tyle ze tylko ci najlepsi i najdoj
rzalsi Sq w stanie przemienie to doswiadczenie w postaw~ zyciowq. 
Solidarnose jako poj~cie jest wi~c dla mnie dalej bardzo istotna. Ale rue 
solidamose rodzinna, grupowa, kastowa, klasowa, narodowa, przeciwko 
komus. Taka wywoluje we mnie od czasu do czasu sentymentalne re
fleksy wzruszenia, ale nie uwazam jej za T~ Prawdziwq. 

AGNIESZKA HOLLAND, rezyserka i scenarzystka. Za udzia! w Praskiej Wiosnie osa
dzona w wi~zieniu przez komunistyczne w!adze Czechos!owacji. Ostatnio zreaJizowa
la film Trzeci cud. 
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NADZIEJA 

Leszek Aleksander Moczulski 

Co rnnie urzeklo w.,Solidarnosci" przed laty? Przeciwstawienie 
si~ zlu pokojern wewn~trznyrn, swoboda roztropnej wypowiedzi (to, 
co Czeslaw Milosz okreslal profetycznie zwrotem "nowa dykcja"), od
rnowa zgody na peerelowskq wizj~ czlowieka i swiata, odwolanie si~ 
do dobrej "cz~sci" czlowieka. 

Nie zaznalern w zyciu pi~kniejszego buntu. 
W swojej wczesnej rnlodosci bylern pod wplywern Sartrowskiej 

wizji: "Piekio to inni". I z tego wzgl~du, jak tego chcial Satre, nalezalo 
zerwac wi~zy z ludzrni, pogrqzyc si~ w swoich wewn~trznych stanach 
duszy, w izolocjanizrnie. 

To rnialo rniec takZe posrnak biernego oporu. Ot6z op6r, jaki pro
ponowala "SolidarnosC", byl zgola innego rodzaju, byl przeciwien
stwern rnysli Sartrowskiej. "Solidarnosc" proponowala odbudowywa
nie zerwanych przez ludzi w socjalizmie wi~z6w. Chcialoby si~ po
wiedziec: "Inni to Nadzieja". Warto trudzic si~ wsp6lnie z innymi nad 
uporzqdkowaniern sarnego siebie i ustroju spolecznego. Ten zbioro
wy trud to jakby echo Norwida: 

Ojczyzna to w ie 1 ki - zbiorowy - Obowiq zek. 

I to zaproszenie do lepszego zycia rna swojq moc aktualnosci do 
dzisiaj . Istnieje jakby kultura Solidarnosci, wzorce, idealy, kt6rymi 
rnozna si~ kierowac we wszystkich miejscach, gdzie dziala czlowiek. 
Ale nie sam dla siebie, tylko w trudzie wi~z6w z innyrni ludzmi. To 
wedlug rnnie jest aktualne, dzisiaj tak sarno jak kiedys. Jest to instynkt 
prawdy, afirrnacja zycia. 

Prawda pojawia si~ instynktownie 
jako nieosi'lgalne pi~kno 
a warte jednak naszego zbiorowego trudu. 
Gdyby to bylo dla nas jasne 
jak w chwilach zagrozen. 

1981 

LESZEK ALEKSANDER MOCZULSKl, ur. 1938, poeta, autor tekst6w piosenek. Wsp61
autor (wraz z Janem Ka ntym Paw]uskiewiczem) koncertu Nieszpory Ludimierskie (1993). 
Wydal m.in. Elegie 0 weselu i radosne smutki (1997). 
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ZAKtADA]f\C, ZE 

LUDZIE CHCf\ PRAWDY 


Andrzej OSfka 

W roku 1980 pracowalem w tygodniku "KuJtura". Nad jego winiet'l 
figurowalo obowiqzkowe zakl\,cie: "Proletariusze wszystkich kraj6w, I'lcz
cie si\,!" W redakcyjnej stopce znajdowali si\" rni\,dzy innyrni: Ryszard 
Kapuscinski, Tomasz Lubienski, Janusz Glowacki, Wiktor Osiatynski, 
Krzysztof Toeplitz, Barbara Lopienska, Teresa Toranska, Tomasz Nal~cz, 
Andrzej Garlicki, Janusz Rolicki, Stefan Kozicki. Byl to, jak widac, zesp61 
pelen swietnych publicyst6w - a pismo wychodzilo zduszone, oparte na 
p61prawdach i niewyraznych aluzjach. Wydzial Prasy KC wci'lz nam 
zarzucal czamowidztwo, my wiedzieliSmy jednak, ze sytuacja w kraju 
jest niepor6wnanie bardziej czama, niZ j'l przedstawialismy. 

Czasem (niecz\,sto) pismo drukowalo teksty w oczywisty spos6b 
klamliwe. Nazywalismy je "serwitutarni". Ich tematy przychodzily z Wy
dzialu Prasy. Nauczylem si\, mysJec, ze p6ki ja takich tekst6w nie pisz\, 
- nie dotycz'l mnie. Tak jakby nalezaly do koniecznosci swiata zewn\'trz
nego, l'lcznie z klimatem i potozeniem geograficznym. Gdy "Kultura" 
opublikowala jeden z takich szczeg61nie wrednych artykul6w, wyrazi
lem wobec koleg6w zadowolenie, ze jego autorem byl ktos z zewn'ltrz, 
nikt z zespolu. Zreszt'l - specjalista, partyjny morderca do wynaj\,cia. 
Wszystko bylo dla mnie jasne, niemal czyste. Niekt6rzy koledzy mysle
li w6wczas inaczej niZ ja. Kl6cil si\, ze mn'l zwtaszcza Wiktor Osiatyn
ski. Wskazywal na istnienie czegos takiego jak wsp610dpowiedzialnosc, 
bronit w gruncie rzeczy idei solidamosci. M6wil, ze powinnismy si\, do 
niej poczuwac. Dla mnie to byly marzenia bez szans. 

Rozpocz\,ly si\, strajki - w Lublinie, potem na Wybrzezu. W Gdan
sku powstal Mi\,dzyzakladowy Komitet Strajkowy. Dzi\,ki naszym re
porterom wiedzielismy dobrze, co si\, dzieje. Po pewnym czasie Wy
dziat Prasy przyslal nam jakichs swoich przedstawicieli. Na pytanie, 
czy wladza b\,dzie z MKS-em rozmawiac, odpowiedzieli, ze nie jest to 
wykluczone. Co oznaczalo przeciez totaln'l zmian\, w praktyce mo
nopartii: gotowa byta ona podj'lc pertraktacj\' ze zbiorowym, zorga
nizowanym buntem! Wygl'ldato to na zmian\, ustroju. Jeden z wyslan
nik6w KC, najwyrainiej chGjc sp raw\, zbagate\izowac, m6wit 0 straj
kuj'lcych jako 0 mlodych ludziach, kt6rzy nie wiedz'l, co ze sob'l po
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czqe. "W przyszlosci - powiedzial partyjny ideolog - trzeba b~dzie ich 
czyms zajqe, na przyklad jakies plywalnie wybudowae". Pomysl, by 
protest spoleczny, do kt6rego przystqpily juz setki zaklad6w pracy 
z calej Polski, rozladowae przy pomocy paru plywalni, swiadczyl 
o kompletnej slepocie wladzy. Bylo to i smieszne, i straszne: wladza 
slepa, lecz wyposazona w sil~, moze stae si~ niepoczytalna. 

Koledzy jeidzili do Stoczni i wracali jak zaczarowani. M6wili: ,,wi
dzielismy innq Polsk~!" Ja si~ tam nie wybieralem: nie lubi~ tlumu, na
wet zgromadzonego w najsluszniejszej sprawie. Dobiegajqce mni~ 
z Gdanska i ze strony powstalej "Solidarnosci" sygnaly przyjmowalem 
z mieszanymi uczuciami. Wielki dlugopis z Papiezem, kt6rym Wal~sa 
podpisywal sierpniowe porozumienia razil mnie: kicz nie powinien sta
wac si~ symbolem historycznych przemian. Potem jednak w znaczku 
"Solidarnosci" - gdy go zobaczylem po raz pierwszy - ujrzalem arcy
dzielo: byl to doskonaly w swej zwi~zlosci, powstaly z nagiego impul
su wielkiej chwili, obraz wsp61noty ludzkiej - solidarnosci wlasnie. 

P6iniej byl zjazd "Solidarnosci" z dose haniebnq kl6tniq 0 podzi~

kowanie dla KOR-u. Wsr6d dzialaczy Regionu Mazowsze pojawili si~ 
"prawdziwi Polacy" z antyinteligenckimi i antysemickimi haslami. 
NSZZ "S" powoli przestawal bye marzeniem i legend q. Zaistnial jako 
masowy ruch spoleczny 0 wielu obliczach i gi6wnie ludowym, rewin
dykacyjnym, roszczeniowym charakterze. W gruncie rzeczy od po
czqtku widae bylo w ewolucji tego ruchu wqtek zar6wno Bujaka, jak 
i Wrzodaka . Wsr6d ludzi "Solidarnosci" roslo - podsycane przez wie
lu ideolog6w - poczucie, ze to oni i tylko oni Sq solq ziemi. Stqd 
w pierwszych latach suwerennej Polski wzi~lo si~ powiedzenie, ze 
"elity wspinajq si~ do wladzy po plecach robotnik6w". W roku bodaj 
1991 zwiqzkowi dzialacze wezwali parlamentarzyst6w, by przyjecha
Ii do Stoczni Gdanskiej tlumaczyc si~ ze swych poczynan - flU kolebki 
Solidarnosci". Nieco p6iniej popularny zwiqzkowy dzialacz nazwal 
ludzi KOR-u "rozowymi hienami". 

Wazniejsza wydaje mi si~ solidarnosc pisana malqliterq niz ta hi
storyczna, pisana duzq. Co nie znaczy, ze ta pierwsza nie jest z histo
riq zwiqzana. Sqdz~, ze odbudow~ podstawowej ludzkiej solidarno
sci w spoleczenstwie realnego socjalizmu - a wi~c tego, co komunisci 
uwazali za wielkie zagrozenie dla swych rZqd6w - rozpoczql Komitet 
Obrony Robotnik6w, otwarcie przychodzqc z pomocq pot~pionym 
przez wladz~. NSZZ "SolidarnosC" przyni6s1 umasowienie oporu,lecz 
budowaly 6w op6r r6wniez dziesiq tki, a moze tysiqce mniejszych 
i wi~kszych grup spolecznych, organizacji, instytucji, kt6re po Sierp
niu '80 ozyly, podj~ly dzialalnosc w mniejszym lub wi~kszym stopniu 
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niezaleznq. Mam tu na mysli choeby Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich, Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszen TW6rczych i Na
ukowych, wiele redakcji pism, tea try, galerie sztuki, instytuty nauko
we, towarzystwa regionalne etc., etc. 

Nad naszym mysleniem 0 historii ciqzy, przygniatajqc pami~e, za
milowanie do symboli: przemiany roku 1980 to stocznia, strajk, Wal~

sa, robotnicy - wlasciwie nic poza tym. Kiedy wiosnq 1981 roku opo
wiadalem na pewnym klubowym spotkaniu, jak wyglqdalo przej~cie 

wladz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przez publicyst6w pr6
bujqcych odrodzie pras~, kt6ra nie klamie - uslyszalem glosy oburze
nia: jak smiem m6wie 0 zaslugach dziennikarzy, gdy wiadomo, ze 
wszystko, co w Polsce nowe, wywalczyli robotnicy. Byla to w gruncie 
rzeczy wciqz koncepcja marksistowska, klasowa. W dzisiejszej "Soli
darnosci" jej popularnose nie maleje. 

Nie powiem, bym pozostawal nieczuly na stron~ obrz~dowo-pa
triotycznq wydarzen w Polsce lat 1980-1989: pochody, piesni, palce 
ulozone w "zajqczki". Jednak gdy juz wzruszenie min~lo, pami~e 
o nim budzila we mnie zwykle pewnq irytacj~. Dzis widz~, ze byla to 
irytacja - jesli tak mozna powiedziee - sluszna. Na przyklad piesn 
Zeby Polska by/a Polskq kiedys mnie rozczulala, jak innych. Teraz do
piero widz~ ukryte w jej slowach pulapki - gdy tylu zaznacza, ze to 
rna bye Polska dla Polak6w. 

Dla zespolu tygodnika "Kultura" czas mi~dzy sierpniem 1980 
a grudniem 1981 wypelniala praca, w kt6rej nareszcie kazdy z nas 
poczul si~ sobq. Podszczypywaniem i demaskowaniem wladzy zaj
mowalism y si~ w stopniu ograniczonym. Najog6lniej - opisywalismy 
drogi do spoleczenstwa niezaleznego, takiego r w kt6rym prawo jest 
prawem, kultura zas z "upanstwowionej" staje si~ "uspolecznionq". 
Ostatni numer naszego pisma ukazal si~ z datq 13 grudnia 1981. Na 
pierwszej kolumnie byl m6j artykul Inny Kongres - 0 otwierajqcym si~ 
Kongresie Kultury Polskiej. 

Zamkni~cie Kongresu i stan wojenny przyjqlem nie tylko jako kl~
sk~, kt6ra spadla na kraj, lecz takZe osobistq zniewag~: odebrano mi 
cos, co zyskalem niespodziewanie i bardzo zaczqlem sobie cenie: wol
nose (choe jeszcze niepeln,!) slowa. Nie mog~ powiedziee, by przema
wialo przeze mnie jakiekolwiek poczucie solidarnosci, gdy zacz'!lem 
(wlasciwie natychmiast) szukae kon takt6w z pras,! niecenzurowan'! . 
Tego nie mozna nawet nazwae decyzj,!. Po prostu wiedzialem, ze do 
sytuacji sprzed Sierpnia '80, do pracy w pismie sterowanym (choeby 
niemrawo) przez Wydzial Prasy - juz dla mnie ,nie rna powrotu. Z zad
nymi "serwitutami" nie chcialem wi~cej miee do czynienia. 
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Bylem w licznym towarzystwie. Podobnie jak ja mySleli niemal 
wszyscy moi koledzy, czemu otwarcie dawali wyraz. Dlatego tygo
dnik "Kultura" zostal w stanie wojennym definitywnie zamkni~ty, zas 
wi~kszosci jego bylych pracownik6w wydano zakaz pisania. Zacz~ly 
si~ dla nas lata pracy w drugim obiegu . 

Choc post~powanie moje bylo wlasciwie wymuszone okoliczno
sciami, rna on~, s'ldz~, pewne zwi'lzki z poj~ciem solidarnosci. Pozna
lem - i wsp6ltworzylem - solidarnosc ludzi walcz'lcych Uak to nazwal 
w piosence Jan Kelus) "papierow'l amunicj'l". Zespoly pism drugiego 
obiegu mialy krzepi'lce poczucie, ze to, co robi'l, jest ludziom potrzeb
ne, ze czekaj'l oni na kazdy egzemplarz gazetki, na wolne slowo. 

Cz~sto bylo to zludzenie. Wol~ jednak - przez szacunek dla ludzi 
- zakladac, ze zasluguj'l oni na peln'l prawd~, swobod~ mysli, nie zas 
na p61prawdy i idee wykr~tne, wygodne ze wzgl~du na okolicznosci. 

ANDRZEJ OSI;:KA, u r. 1932, krytyk sztuki, publicysta, dziennikarz "Gazety Wyborczej". 
Wyda! m.in .: Paddanie Arsenalu; Mitalagie arlysty; Szluka z dnia na dzien; Cos si? kanczy, cos 
si? zaczyna. 

co OZNACZALA 

DLANAS 

Hermann Schaller 

W okresie swi'lt wielkanocnych 1981 roku na zaproszenie 6wcze
snego wicekanclerza Erharda Buska uczestniczylem w rekonesanso
wej podr6zy do Polski. Wszyscy bylismy ciekawi, co dzieje si~ w tym 
kraju i jakie oczekiwania mozna wi'lzac z "Solidarnosci'l". Przez ostat
rue miesi'lce telewizja pokazywala nieprawdopodobne obrazy: wiel
ki bunt robotnik6w skierowany przeciwko totalitarnemu rezymowi, 
strajki, kt6rych centralnym punktem byla uroczysta Msza sw. - rzecz 
niewyobrazalna dla nas, zyjqcych w kraju, w kt6rym doszlo do tra
gicznego wyobcowania mi~dzy Kosciolem i robotnikami. A potem 
narodziny zwi'lzku zawodowego "SolidarnosC" . Czy byl to wielki 
zwrot? Czy burza, kt6ra rozszalala si~ nad Polskq, mogla wyrniesc z ruej 
system komunistyczny? 
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Jako dziecko bylem swiadkiem okrucienstwa drugiej wojny swia
towej i kl~ski nazistow. Wojna dobiegla konca, zapanowala nadzieja 
na pokoj i wolnosc. A potem z przerazeniem patrzylismy, jak sqsied
nie kraje, wyzwolone spod niemieckiej okupacji, krok po kroku grz~
znq w okowach komunizmu i spadajq do roli satelitow Zwiqzku Ra
dzieckiego. Z tym wi~kszym zainteresowaniem sledzilismy proby 
zrzucenia jarzma i wprowadzenia demokratycznych zmian. Ale na
dzieje wciqz niweczono, demokratyczne procesy tlumiono w zarod
ku czy utrqcano przemocq. Na koniec pozostawaly gl~boki uraz, bez
silna wscieklosc i rezygnacja . Czy i tym razem nie nalezalo oczekiwac 
czegos podobnego, czy w ogole byla jakas szansa? 

Te poruszajqce dni nie tylko wywarly na nas gl~bokie wrazenie, 
ale tez w wielkim stopniu wplyn~ly na moje zycie. To fascynujqce, 
z jak niewiarygodnym zaangazowaniem, z jakim entuzjazmem i opty
mizmem, z jakq determinacjq rozpocz~to i kontynuowano projekt pod 
naZWq "Solidarnosc" - caly kraj ogarnql i odmienil nastroj przelomu. 
Nadzieje stawaly si~ rzeczywistosciq. Tamto wielkanocne spotkanie
a takZe wiele pozniejszych - zrodzilo wi~zi, przyjaznie i kontakty, ktore 
trwajq do dzisiaj . Nigdy nie zapomn~ pierwszego spotkania z owcze
snym redaktorem naczelnym tygodnika "Solidarnosc" Tadeuszem 
Mazowieckim i profesorem Wladyslawem Bartoszewskim (ktory 
w przepelnionej restauracji w Warszawie glosno krytykowal rezym 
komunistyczny, ze smiechem ignorujqc nasze zatroskane miny i prze
strogi) podobnie jak spotkania z osobistosciami zycia duchowego, zrze
szonymi w Klubie Inteligencji Katolickiej . 

Nie zapomn~ rowniez spotkania - ktore mialo ogromne zna
czenie dla mego pozniejszego zycia - z fascynujqq osobowosciq 
ks. J6zefa Tischnera, spiritus rector "Solidarnosci" w Krakowie. Jego 
ksiqzki, zwlaszcza ta 0 etyce solidarnosci, spotkaly si~ u nas 
z ogromnym zainteresowaniem. Wlasnie J6zef Tischner zapoznal 
mnie w6wczas z Janem Antolem, kt6ry nalezal do czolowych dzia
laczy rolniczej "Solidarnosci" w Zakopanem. Rolnicy, po kilkudzie
s i ~ciu latach jawnego czy zawoalowanego ucisku i pauperyzacji, 
pragn~li wyjrzec poza granice kraju, skorzystac z zachodnich do
swiadczen, nawiqzac nowe kontakty. Z Janem Antolem ustalilismy, 
ze do Austrii przyb~dzie delegacja, kt6rej wizyta byla mozliwa do
piero w grudniu 1981 roku. Nigdy nie zapomn~ zasmuconych 
i przygn~bionych twarzy naszych gosci, gdy w nieszcz~snq niedzie
l~, 13 grudnia, dowiedzielismy si~ 0 wprowadzeniu w Polsce sta
nu wojennego. Swe miejsce widzieli w ojczyznie, dlatego, pelni 
obaw, ?owr6cili do Polski. ' 
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Kilka miesi~cy p6zniej zn6w bylismy na Podhalu, by wsp61nie si~ 
zastanowic, jak mozna by, nieco uchylajqc opuszczonq kurtyn~, po
prawic sytuacj~ rolnik6w. Nasi polscy przyjaciele pragn~li si~ zapo
znac z naszymi doswiadczeniami - czy to w dziedzinie gospodarki 
chlopskiej i obrony interes6w chlopskich, czy to w dziedzinie organi
zacji zbytu i sprzedazy produkt6w rolnych. Zwr6cilismy w6wczas 
uwag~ r6wniez na niedostatek sprz~tu rolniczego. Nasze spotkanie, 
wsp6lna debata i wola przezwyci~zenia wszelkich przeszk6d zrodzi
Iy wiele inicjatyw, zaowocowaly niejednq przyjazniq mi~dzy polski
mi i styryjskimi chlopami - wzajemne wizyty nie nalezaly do rzadko
sci. Punktem kulminacyjnym tej partnerskiej solidarnosci byly dwie 
zbi6rki maszyn rolniczych, dzi~ki kt6rym styryjscy czy w og61e au
striaccy chlopi mogli wspom6c swych koleg6w z poludniowej Polski. 
Efekt pierwszej akcji, kt6rq przeprowadzilismy w latach 1983-1984, sta
nowilo ponad dwiescie wyslanych do Polski wagon6w z uzywanym, 
ale sprawnym sprz~tem rolniczym; efektem drugiej akcji, kt6ra odby
la si~ po pami~tnym przelomie w 1989 roku, bylo kolejnych trzysta 
wagon6w. W Krakowie i Nowym Targu powolano do zycia fundacje 
rolnicze, kt6re zajmowaly si~ problemami chlop6w. 

Jako wieloletni uczestnik zycia politycznego 5tyrii ze szczeg6lnyrn 
zainteresowaniem przyglqdalem si~ wielkiej pracy, jakq czlonkowie ,,50
lidarnosci" (i w miescie, i na wsi) wykonywali na rzecz budowy spole
czenstwa demokratycznego. R6wniez tutaj doszlo niebawem do bliskich 
i przyjacielskich kontakt6w z przedstawicielami ,,50lidarnosci", na przy
klad z Janem 5marduchem, zaangazowanyrn burrnistrzem Nowego Tar
gu, czy z przedstawicielami nowotarskiej gminy, kt6rych kilkakrotnie 
moglismy goscic w naszej ojczyinie. Podczas wsp6lnych debat polscy 
rolnicy dyskutowali z naszymi burmistrzami i politykarni lokalnymi 
o mozliwosciach rozwiqzania konkretnych problem6w - dla obu stron, 
byla to niezwykle cenna wymiana doswiadczen. Kil.ka projekt6w spo
lecznych zrealizowalismy r6wniez razem z burrnistrzem Chorzowa. 

Gdy pr6buj~ dokonac bilansu tych lat, mam prawo z wielkq 
wdzi~cznosciq powiedziec, ze kazdy z nas, kto na miar~ swych sil 
uczestniczyl we wsp6lnych przedsi~wzi~ciach ludzkiej solidarnosci, 
zawdzi~cza Polakom bezcenny dar: przyklad odwagi, ufnosci, nadziei 
i nieugi~tej woli. ,,50lidarnosC" i Polska staly si~ nieodlqcznq cz~sciq 
mojego zycia. 

tlum. Grzegorz Sowinski 

HERMANN SCHALLER, ur. 1932, inzynier roinictwa, dzialacz katolicki i polityczny, 
byly czlonek styryjskiego rZ'ldu krajowego, czlonek kuratorium Fundacji Ekumenicz
nej "Pro Oriente". 
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ZALOZENIA, KTORE 

PRZETRWAJ1\ 


Jan J6zeJ Szczepanski 

M6j entuzjazm wywolany powstaniem "Solidarnosci" wynikal 
glownie - jak to teraz wyraznie widz~ - z sytuacji, kt6ra w6wczas 
wydawala si~ niemal cudem: polqczenia si~ dwoch mentalnoSci, 
dwoch tendencji, niezb~dnych dla stworzenia politycznie skutecznej 
postawy narodowej. Chodzi tu 0 alians warstw intelektualnych z tzw. 
swiatem pracy. Takie nazwiska, jak Bujak, Frasyniuk, Geremek czy 
Mazowiecki, m6wiq same za siebie. Niestety, ta sytuacja okazala si~ 
nietrwala ina dluzszq met~ niemozliwa do utrzymania . Przepasc spo
leczna, kt6rq swego czasu pr6bowal zasypac Tadeusz Kosciuszko, oka
zala si~ w zrnienionych warunkach nadal trudna do likwidacji. Sla

. wetna "wojna na g6rze" Lecha Wal~sy byla konsekwencjq tego kon
fliktu. Nie w pelni zdawalismy sobie spraw~, ze ruch "Solidarnosci" 
byl od poczqtku ruchem zwiqzkowym, stawiajqcym na pierwszym 
planie dqzenia rewindYkacyjne. Polqczenie tych dqzen- teoretyczne
go dqzenia do wolnosci i do materialnej sprawiedliwosci spolecznej
jest w dalszym ciqgu trudne do osi'lgni~cia, chociaz jedno i drugie rna 
racjonalne podstawy. Przyj~cie przez oba nurty form praktycznie po
litycznych jest tego nieuniknionym nast~pstwem. Dzisiejsza "Solidar
nose", poczqtkowo ideowo bliska Unii Wolnosci, jest juz typOWq par
tiq politycznq, dose odleglq od swoich dawnych zalozen. Osobiscie 
nie trac~ nadziei, ze te pi~kne, chociaz nigdy dostatecznie dokladnie 
nie sformulowane, zalozenia nie p6jdq w zapomnienie i stanq si~ z cza
sem podstawq jakiejs zasadniczej koncepcji, dotyczqcej nie tylko sa
mej Polski. Ale na razie jest to kwestia przyszlosci. 

JAN J6ZEF SZCZEPANSKI, ur. 1919, pisa rz . Autor m.in: Polskiej jesieni, przed nieznanym 
/rybuna/em i Kadencji. Ostatnio wyda! Na drogach niepokoju. 
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MAGICZNE DYWANY 

Malgorzata Kitowska-Eysiak 

Po to, aby pisae, a szczeg61nie po to, aby pisae 0 sztuce, okoliczno
sciach jej powstawania bqdz 0 ludziach, kt6rzy jq tworZq, potrzebne 
jest drgnienie duszy, mysl, kt6ra drqzy cialo i nie pozwala zasnqe. Nie
zb~dny jest wewn~trzny niepok6j. "Na pisanie mam ochot~ tylko wte
dy - wyrazil to dosadnie Cioran - gdy czuj~, ze wybuchn~, gdy ogar
nia mnie gorqczka i zniecierpliwienie, gdy zapami~tuj~ si~ w szalen
stwie". Pisanie stanowi wowczas prob~ ujarzmienia owego szalenstwa. 
Najpierw na prywatny uzytek autora. Dopiero pozniej po to, aby mogl 
on rozsnue nie porozumienia mi~dzy artystq i czytelnikiem, wreszcie 
- aby z tym ostatnim zdolal porozumiee si~ sam. 

I e kilka sl6w wst~pu wydalo mi niezb~dne dla zasygnalizowa
nia sytuacji, w kt6rej - jak mi si~ wydaje - znajduje si~ cz~stokroe 

krytyk, probujqcy " tlumaczyC" dzielo innym, podczas gdy sam czu
je si~ zagubiony. Sztuka jest przeciez ze swojej istoty obszarem nie
pewnosci. Stajqc z niq oko w oko, czasami owej niepewnosci mamy 
mniej, niekiedy zas troch~ wi~cej. Dzielo jednak zawsze nam umknie. 
Na szcz~scie. Swiadomose tego ostatniego nie powinna wszak uni
cestwiae podejmowania wszelkich pr6b dotarcia do owej istoty czy 
natury dziela. Iym bardziej ze to sama droga bywa nierzadko bar
dziej pasjonujqca niz jej cel. Bye moze zresztq to wlasnie w wytrwa
lym, rozciqgni~tym w czasie podqzaniu tuz obok krytyk jest cz~sto 
towarzyszem artysty bardziej nii: w samej tylko trafnosci odczyta
nia sensu ostatecznego finalu jego pracy. W tej drodze mozna towa
rzyszye nie tylko pojedynczym tw6rcom i konkretnym dzielom, ale 
calym kierunkom. 
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.. 
Olga Wolniak ukonczyla warszawskq Akademi~ Sztuk Pi~knych w ro

ku 1980. Uzyskala dyplom w pracowni Tadeusza Dominika. Zajmuje si~ 
malarstwem, zarowno sztalugowym, jak sciennym. Przed kilkoma laty 
pokazala swoje prace w krakowskiej Galerii Zderzak. Tytul wystawy 
brzmial dla laika erugmatyczrue: Klumkarvand, Djemdjemli i Pardaghi. Au
torka rue ukrywa jednak znaczerua owych slow, a raczej fachowych ter
minow okreslaj~cych typy dawnych kobiercow, wykonywanych w kra
jach balkanskich, na Kaukazie, w Azji Srodkowej. Od blisko dziesi~ciu lat 
Olga Wolruak maluje bowiem dywany. Nie farbuje welny, rue zasiada, 
jak jej poprzedruczki, przy krosnach, rue snuje w~tku, lecz si~ga po p~
dzel i plotno, aby przy ich pomocy odmalowac stare wzory, zdobi~ce 
dekoracyjne tkaniny, fantazyjne kobierce, mieru~ce si~ licznymi barwa
mi. Malarka rue skupia si~ jednak wyl~czrue na odtwarzaruu deseru, ale 
stara si~ - tak jak to jest tylko mozliwe - powtorzyc w innej materii sploty 
wlokien i faktur~ r~kodzielniczych wyrobow. Dbalosc 0 szczegol zbliZa 
jej dzialarua do rrUsternych czynnosci wykonywanych przez dawne tkacz
ki. Misternych i zarazem misteryjnych, rytualnych. 

W swoim znakomitym studium 0 ornamencie Wieslaw Juszczak 
pisal przed laty: 

W kulturze czasu techniki i maszyn ornament jest bezpowrotnie wygnany ze 
sfery sztuki. Inaczej m6wiqc, nie niesie w sobie ani z sobq zadnych tresci po
znawczych, nie jest nasycony zadnym autentycznym znaczeniem. Przejmu
jqC cos ze sztuki wysokiej ( ... ) - zazwyczaj wyrwane z niej elementy - "sztuka 
dekoracyjna" degraduje je, pozbawia je ich pierwotnego sensu. Inaczej rzecz 
siEi! miala lub ma nadal w tych formacjach kulturowych, do kt6rych rue dotar
Iy pokusy cywilizacji masowej, tam, gdzie nie zaistnialy warunki powstania 
"przemyslu dekoracyjnego". 

Olga Wolniak si~ga do takich wlasnie :hodel. Wybiera glownie 
kobierce wschodnie i polskie, maj~ce odlegl~ tradycj~ historyczn~, 
kilimy. I w jednym, i w drugim przypadku nie potrzebuje nobilito
wac sztuki "niskiej" do rangi sztuki "wysokiej". To rozroznienie nie 
mialoby w tym przypadku racji bytu. Bierze si~ bowiem wyl~cznie 
z nawyku postrzegania wyrobow tkackich (mi~dzy innymi, oczywi
scie, bo takie same kryteria dotycz~ chocby ceramiki) jako wytworow 
tak zwanej kultury materialnej czy rzemiosla artystycznego, a rue sztu
ki. A malarka pokazuje, ze dla niej ta opozycja nie ma znaczenia. Tak 
jak- mam wrazenie - malowarue dywanow nie jest dla ruej tylko bu
dowaniem harmonijnych ukladow, ci~gow form. 

J~zyk form jest tutaj mow~ symboliczn~. Sluzy do wykladu koncep
cji kosmologicznej, opisarua wewn~trznego rytffiu wszechswiata, prze
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kazu 0 magicznym znaczeniu. Stylizowane motywy roslinne i zwierz~
ce, przeksztalcone niejednokrotnie zgodnie z geometrycznym rygorem, 
wl~czone w dukt i struktur~ ogarniaj~cego plaszczyzn~ ornamentu, wy
pelniaj~ te egzotyczne (w podw6jnym sensie - z uwagi na przedrniot 
zainteresowan artystki, a true z uwagi na fakt, ze jej sztuka pozostaje na 
marginesie gl6wnych nurt6w zycia artystycznego) kompozycje na po
dobienstwo jednoznacznych abstrakcyjnych ksztatt6w, nic nie tracqc za
razem ani ze swej archetypicznej umownosci, ani tez z dekoratywnej 
wielorodnosci. Zachowuj~ bogactwo, a nawet przepych pierwowzor6w, 
stanowi~c jednoczesnie calkowicie oryginaln~, wsp6tczesn~ propozycj~ 
artystyczn~. Jesli mozemy przy tej okazji m6wie 0 jakiejkolwiek nobilita
cji, to z pewnosciq nie w potocznie rozurnianym sensie tego zabiegu. To 
raczej artystka nobilituje swoj~ wtasn~ sztuk~, wpisuj~c jq w szeroki nurt 
wielorakich tradycji. Z drugiej zas strony uzycza Uesli tak mozna powie
dziee) swojego nazwiska owym anonimowym tkaczkom, kt6re trakto
waty swoje zaj~cie jak czynnose zwyczajnq, wykonywanq z pokorq, jak
nierzadko - rytualny gest, wynikaj~cy przede wszystkim z przynalezno
sci do okreslonej grupy spotecznej i z okreslonej identyfikacji religijnej, 
gest, kt6ry nie vvymaga indywidualnej sygnatury. 

Olga Wolniak stara si~ bye im wierna: maluje swoje obrazy pieczoto
wicie, cierpliwie poszukujqc wtaSciwej palety barw, wlasciwego tonu calo
Sci. "W1asciwy" to w tym przypadku tyle co "powszechny", utrwalony tra
dycjq, ale zarazem osobisty, indywidualnie traktujqcy historyczne wzory, 
nie odst~pujqcy jednak od ich istoty. Artystka m6wi 0 swoich kompozy
cjach: "WaZny jest odr~czny charakter przeniesienia wzor6w dywanowych. 
Wz6r, oddalajqc si~ od idealnej geometrii, stara si~ lqczye to, co ludzkie, ito, 
co doskonale". Inspiracjq do podj~cia pr6by narnalowania ozdobnych tka
nin byto dla Olgi Wolniak wtasnie osobiste doswiadczenie. Pierwsze z pt6
cien tej serii, namalowany w roku 1991 Kilim, przedstawia polski kilim z za
wieszonym na nirn niewielkirn wizerunkiem Matki Boskiej, kt6ry malarka 
zapami~tala z domu swoich dziadk6w. Kompozycja ta nie tylko oddaje 
charakter malowanych obiekt6w, ale takZe otaczajqcq je atrnosfer~ . Autor
ce udalo si~ uchwycie refleksyjny, nostalgiczny nastr6j skupienia i medyta
cji. Ct6wny obiekt jej zainteresowania - dywan - zostal tu pokazany jako 
miejsce centralne egzystencji konkretnego czlowieka, a zarazem jako przed
miot silnie zwiitzany z poczuciem sensu tejze egzystencji. Nastqpilo zatem 
przekroczenie ryzykownie dekoracyjnego charakteru kompozycji: rzemiesl
niczy pierwowz6r - przeniesiony winny wyrniar dzi~ki malarskiej techni
ce - uzyskal rang~ dzieta sztuki. 

Pisz~c 0 "kilimach" i "kobiercach" Olgi Wolniak, nie spos6b tez nie 
zauwazye, ze cechuje je rzadka w dzisiejszym malarstwie, troch~ nie 
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z tego swiata, maestria kolorystyczna. Kazdy z obraz6w jest pod tym 
wzgl~dem urzekajqcy. Zar6wno skromny, wydawaloby si~, nieco 
zmatowialy, jakby sptowiaty ze starosci Kilim z 1995 roku, jak zachwy
cajqcy r6znorodnosciq brqz6w Djemdjemli z 1996 czy palajqce oszala
mia jqcymi czerwieniami Gaadi i Vichapagorg z 1997, zeby wymienic 
tylko niekt6re. Jednoczesnie ta gra przepysznych barw nie narzuca 
si~ widzowi. Jakby autorka chciata dac do zrozumienia, ze nie jest ona 
celem, a jedynie srodkiem, ze nie chodzi 0 efekt. 

W jednym z tekst6w dotyczqcych "kobierc6w" Olgi Wolniak 
Krzysztof Zwirblis zwr6cil uwag~ na ryzyko, jakie podj~la artystka. 
Poza wszelkimi innymi pytaniami, kt6re nasuwajq si~ podczas oglq
dania jej obraz6w, dominujq z pewnosciq takie: po co wypelniac pt6t
no tkackim wzorem? po co tworzyc wzorzysty obraz? po co malowac 
cos, co przez wieki wykonywano z innego surowca, innq technikq? 
Tym bardziej ze namalowanego dywanu nie mozna wykorzystac zgod
nie z jego naturalnym przeznaczeniem. Taki dywan rna bowiem wy
Iqcznie charakter obrazu. Nie przykryje si~ nim postania, jak to z jego 
pierwowzorem uczyniono by w dawnej Polsce; nie nakryje si~ tawy, 
stotu ani skrzyni, do czego by go wykorzystano nie tylko w Polsce, ale 
takie, zgodnie z ludowym zwyczajem, chociazby w Rumunii; nie po
lozy si~ go r6wniez na podlodze, aby przykl~knqc i odm6wic modli
tw~, do czego m6glby z pewnosciq posluzyc na Wschodzie. 

Unikajqc doslownosci, Olga Wolniak chce, mi~dzy innymi, na swoj 
wlasny, indywidualny spos6b zademonstrowac koniecznosc powro
tu malarstwa do korzeni, do m6wienia 0 sprawach waznych, podsta
wowych, do czas6w przed-artystycznych. Jej gest mozna wi~c odczy
tac jako pr6b~ przypomnienia, skqd wzi~la si~ sztuka, zrodzona prze
ciez po cz~sci z potrzeby zaklinania, zaczarowywania, rytualizowa
nia rzeczywistosci; jej gest mozna tez odczytac jako pr6b~ ocalenia 
przedmiot6w, kt6re uzytecznosc skazuje na nieciqgtosc trwania. 

Poza wszystkim tym, 0 czym juz wspomnialam, te specyficzne ob
razy wydajq si~ r6wniez glosq w sprawie tradycji martwej natury. Wy
daje si~, ze malarka jest w niezgodzie z europejskim historycznym prze
kazem dotyczqcym specyfiki tego gatunku. Zgodnie z nim tkanina jest 
raczej tiem, a zatem tylko jednym z element6w obrazu, nie zas jego 
gl6wnym motywem; stanowi kontekst, w kt6rym widz oglqda pozo
stale przedmioty. Z drugiej jednak strony jest w tym malarstwie cos, co 
je z tq samq tradycjq, tradycjq martwej natury wlasnie, silnie spokrew
nia; jest to spojrzenie na rzecz, kt6ra sarna w sobie jest bohaterem przed
stawienia: nie towarzyszy cztowiekowi, nie jest jego rekwizytem, atry
butem itp. Jest sobq. Podobnie jak sobq jest wz6r, desen. Ale w tej "so
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bosci" zawarty jest tez slad ludzkiej obecnosci, przede wszystkim mi
nionej. Pisal niedawno w swoim inspirujqcym szkicu poswi~conym "rze
czy" w literaturze polskiej ostatnich lat, w zwiqzku z Hanemannem Ste
fana Chwina, Przemyslaw Czaplinski: "doswiadczye niepokoju rzeczy 
potrafi tylko ten, kto z nimi wsp610dczuwa. Wlasnie dlatego, by cwo 
wsp610dczuwanie wzbudzie, rzeczy przyzywajq nas swojq powierzch
niq - urodq, blyskiem, wymyslnq formq - i wabiq do swego wn~trza, 
gdzie skrywa si~ zycie". Jak powiedzialby Josif Brodski, rzeczy "mosz
CZq si~ w oku", ale zarazem "wzrok dr~czq" (Martwa natura). Obrazy 
Olgi Wolniak wabiq nas wielobarwnosciq, pieczolowitosciq wykonania, 
ale zarazem majq w sobie pi~tno, kt6re sprawia, ze chce si~ je odbierae 
jako nalezqce do swiata rzeczy ludzkich, omylnych, niedoskonalych. 

Ie spostrzezenia powinny skierowae naszq uwag~ ku jednej jeszcze 
kwestii . "Obraz iluzjonistyczny - odwolam si~ do sl6w Charlesa Sterlin
ga - jest malowidlem, kt6re usiluje sprawie, by widz zapomnial 0 tym, ze 
jest one obrazem, kt6re chce uchodzie za fragment rzeczywlstosci". Ma
teria, technologia malarska Sq w6wczas przejrzyste, niewidoczne dla oka. 
Wi~cej nawet: technologia "ustanawia ciqglosC" mi~dzy przestrzeniq ob
razu a przestrzeniq istniejqcq przed obrazem, wlqcza jednq w drugq, nie
jako identyfikuje je - tak bardzo jak to mozliwe - ze sobq.Jezeli ten waru
nek jest spelniony, w oczach widza malowidlo przestaje bye malowidlem. 
Zarazem artysta przestaje bye artystq, staje si~ bardziej rzemiesln.ikiem. 
Ale "prawdziwy artysta", jak pisze cytowany Sterling, nawet gdy chce 
spetnie warunki malarstwa iluzjonistycznego, "instynktownie, samym 
ukladem przedrniot6w i harmoniq barw sprawi, ze utoruje sobie drog~ 
jakis rytrn, harmonia, wyb6r i smak i odczujemy natychmiast obecnose 
sztuki, cos powie nam od pierwszego rzutu oka, ze obcujemy z malar
stvvem, a nie rzeczywlstosciq. Fundamentalny, wylqczny cel zarnierzenia 
iluzjonistycznego nie zostanie osiqgn.i~ty; b~dzie to malarstwo wyrainie 
realistyczne w tonie, cz~sto [jednakJ oddzialujqce pot~zniej nii: sarna rze
czywistosc, niepokojqce w swojej magicznej namacalnosci". Obrazy tego 
rodzaju stanowiq przekroczenie wobec iluzjonistycznych "protokol6w 
z natury" i nalezq do "iluzjonizmu artystycznego". Wsr6d przyklad6w 
Sterlingvvyrnienia, rni~dzy innyrni, P6tki biblioteki Crespiego (1665-1747), 
Obrus Charctina (1695-1779) i Wiszqce przescieradlo Peale'a (1774-1825). Za
chowujqc proporcje, mozna powiedziee, i.e malarstwo Olgi Wotniak jest 
kontynuacjq tej wlasnie tradycji. 

MAtGORZATA KITOWSKA-tYSIAK, ur. 1953, historyk i krytyk sztuki, adiunkt w Ka
tedrze Historii Sztuki Nowoczesnej KUL. Wydala: Slady. Szkice 0 szluce polskiej po 1945 
roku (1999). 
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"W tejze chwili wszedl ochmistrz i powiedzial mi, ze pierwszy 
utw6r juz si~ skonczyl, mog~ wi~c opuscic bibliotek~ i podqzyc na sa
lony". 

Jestesmy w palacu Guermantes'6w, w ostatnim tomie Poszukiwania 
straconego czasu. Marcel po dlugiej nieobecnosci powraca do swiata. Przyj
muje zaproszenie na poranek muzyczny do ksi~znej Guermantes. Po 
drodze spotkal barona Chari usa, ana dziedzincu palacu potknql si~ 
o nier6wne plyty. Poniewaz przybyl z op6inieniem, musial w bibiiote
ce zaczekac, az skonczy si~ pierwszy z wykonywanych na poranku 
utwor6w. W bibliotece, wspomagany poczw6rnym doznaniem-przy
pomnieniem - potkn.i~cie na nier6wnosci bruku, dzwi~k Iyzeczki, wy
cie rur, dotyk wykrochmalonej serwetki - odkryl, na czym polega se
kret sztuki, i powziql decyzj~ napisania swego wielkiego dziela. Od
krycie i decyzja mialy zwiqzek z ucieczkq przed smierciq i szukaniem 
drogi do wiecznosci. "W tejze ehwili wszedl ochmistrz ... " Zdanie koly
sze si~ lagodnie i samq swojq wewn~trznq rownowagq wzbudza w nas 
blogie poczucie bezpieczenstwa. Cos si~ skonczylo, otwierajq si~ nowe 
mozliwosci, a dobre duchy opiekuncze nie omieszkaiy nas 0 tym z ca
Iym szacunkiem zawiadomic. Zresztq to bez znaczenia. Fundamenty 
dziela - kt6re konstrukcjq przypominac rna katedr~ - zostaly polozone. 
Teraz juz nie nie przeszkodzi ukonczeniu budowy. 

Tak si~ przynajmniej wydaje i Marcel spokojnie wychodzi z biblio
teki. Jeszcze na schodach dobiera odnosne cyt'aty z Chateaubrianda, 
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Nervala, Baudelaire'a - utwierdza si~ w swoim zamysle, podpiera si~ 
szacownymi parantelami. I dopiero na progu salonu staje zdumiony. 
Bo w salonie dziejq si~ dziwne rzeczy. 

"Nie zrozumiatem w pierwszym momencie, czemu zawahalem si~ 
na wid ok pana domu i gosci, nie poznajqc jakby nikogo, i czemu wszy
scy wydali mi si~ »ucharakteryzowani«, cali umqczeni pudrem, co 
zmienialo ich kom pletnie". Rzeczywiscie - dookola kl~biq si~ przebie
rancy. KsiqZ~ Guermantes paraduje w przyklejonej biatej brodzie . Maty 
Fezensac jakims niepoj~tym sposobem zdolal porysowac policzki 
zmarszczkami, w czym mu zresztq wcale nie do twarzy. Bloch utyka. 
Ksiqz~ d'Agrigente zakryl rude wlosy nobliwq siwiznq . Pan de Cam
bremer zamiast policzk6w ma dwie wielkie czerwone torby. Pan d'Ar
gencourt zrobil z siebie niedol~znego zebraka. Mloda kobieta przy
brala postac starej j~dzy. Wsz~dzie sztuczne nosy, groteskowe figury, 
belkotliwa mowa. Zamiast arystokratycznych rys6w idiotyczne gry
masy. W charakterze gospodyni, jako ksi~zna Guermantes, wyst~pu
je pani Verdurin. Nie mozna si~ w niczym polapac. Mnozq si~ qui pro 
quo. 

To, co Proust wyczynia w scenie salonowej, przekracza wszelkie 
granice. Od pierwszej chwili przeciez wiemy, 0 co chodzi . Ten szatan, 
kt6ry wyprawia tu swoje harce, to czas. Biale wlosy to siwizna, bla
zenskie podrygi to skutek podagry. Otyla dama to nie pani Swann, 
ale Gilberta, jej c6rka. Wiemy 0 tym od pierwszej chwili, tak samo jak 
Proust - nie mamy zludzen. Wiemy, ze to nie zadna maskarada, nie 
zadna zabawa, tylko czas, starosc, los. A jednak Proust przez wiele 
jeszcze stron podtrzymuje fikcj~ "maskarady", udaje, ze kogos nie 
rozpoznaje, ze si~ dziwi doskonalosci przebrania, got6w jest krytyko
wac jakies szczeg6ty wyglqdu jako niefortunne. 

Przez dtugi czas tez utrzymuje nas w przeswiadczeniu, ze oto pro
jektowanemu dzietu grozi katastrofa. IIIstotnie, jak tylko wszedlem 
do gt6wnego salonu, chociaz nadal obstawatem twardo, nie cofajqc 
si~ ani na krok, przy powzi~tym projekcie, nastqpil efekt teatralny, 
z kt6rego miala wyniknqC najpowazniejsza z przeszk6d, zagrazajqcych 
moim planom". Bo co tu roic 0 wiecznosci, jaka wiecznosc, skoro 
wszystko si~ zmienia? I jak zabierac si~ do wielkiego dziela, skoro 10
gicZllq konsekwencjq przemian jest pewnosc wlasnej ulomnosci 
i smierci? "Hanibal de Breaute zmarl! Antoni de Mouchy - zmarl! Ka
rol Swann - zmarl!" - to baron Charlus recytuje sw6j apel tych, kt6rzy 
odeszli. 

Wydaje si~ wi~c, ze z projektowanego dziela nic nie b~dzie. Po 
katedrze zostaly tylko maszkarony, zbiegte z gotyckiej fasady - to one 
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zgromadzily sit;' w salonie. Proust po kolei, systematycznie bierze na 
warsztat kazdq postae. Dokladrue, wyczerpujqco, z niemal sadystycz
nq pedanteriq opisuje spustoszenia, ktorych dokonal czas. Dmie to 
robie, ach, jak swietrue umie. Dla wszystkiego znajdzie wyraz, zaska
kujqcy, ale od razu przekonywajqcy i na zawsze zaakceptowany. Ni
czego nie pominie, w plynnym gescie swojej frazy na wszystko znaj
dzie miejsce. Dolozy nos, podbrodek, sposob trzymania glowy, glos, 
niepewnie wydobywajqcy sit;' z krtani, chod, rodzinne podobieii.stwo. 
Nie daruje zadnej plamie wqtrobianej, zadnej brodawce. Scena w sa
lonie to wielki, ciqgnqcy sit;' przez pol ostatniego tomu opis ludzi jako 
cia!. 

Otoz przewrotnose Prousta polega na tym, ze to, co prezentuje 
nam jako zagrozerue dla swego dziela, w rzeczywistosci jest budowq. 
Natychmiast po wyjsciu z biblioteki rozpoczql sit;' przeciez wlasnie 
wielki akt kreacji. To, co odbywa sit;' teraz na naszych oczach, to prze
ciez ru mruej ni wit;'cej tylko oblekarue idei w cialo. Co z tego, ze w cialo 
ulomne, podlegajqce zniszczeniu i smiertelne. Jesli kiedys wszystkie 
te postaci umrq, to tylko dowod na to, ze teraz zyjq. (I to zyjq 0 wla
snych silach, bo jesli narrator z uporem twierdzi, ze tak trudno mu 
rozpoznae zgromadzone w salonie osoby, to jest to moze tylko forma 
przewrotnego uznania dla doskonalosci wlasnych tworow) . .zyjq, za
ludniajq, wypelniajq swojq niepowqtpiewalnq obecnosciq Comb ray, 
Balbec i paryskie salony, cale siedem tomOw. Katedra, ktora zdawala 
sit;' zagrozona, moze sit;' triumfalnie wzniese. I w ostatnim akapicie 
powloczqcy nogami diuk de Guermantes moze bye porownany do 
dostojnie kroczqcego arcybiskupa. 

Proust mowi 0 "efekcie teatralnym". Rzeczywiscie, ilekroe w sce
rue salonowej mowa jest 0 "przebraruu", "kostiumie", "maskach" - jako 
ewentualnych rozrywkach towarzyskich - okreslerua te prowadzq 
pros to do teatru. "Spektakl czasu ucielesnionego" - pisze Beckett w ese
ju 0 Prouscie. Cala ta partia powiesci usiana jest slowarrti takimi jak 
aktorzy, dekoracje, scena, charakteryzacja, kulisy, guignol, burleska, 
lalki, numer popisowy, sztuka, pierwsza naiwna. Widok zidentyfiko
wanej osoby wywoluje "OWq niepewnose, jaka nas chwyta, kiedy wiel
ki aktor wystt;'pujqC w roli, gdzie zgola jest rozny od samego siebie, 
wychodzi na scent;', a widzowie, choe zajrzeli juz do programu, sie
dzq chwilt;' jak urzeczeni, poki nie zahuczq brawa". Pan d'Argencourt 
wyglqda jak postae ze sztuki Regnarda przerysowana przez Labiche' a. 
Charlus - spotkany jeszcze przed wejsciem na dziedziniec Guerman
tes'ow, Charlus po ataku apoplektycznym, zm!eniony nie do pozna
nia, jako poruekqd zapowiedz straszliwej orgii przemian - kojarzy si~ 
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z kr6lem Learem. (Kto wie, moze naprawd~ Marcel potknql si~ juz 
o Chariusa, a nie dopiero na nier6wnych ply tach dziedzinca). Nast~
puje epizod z dwiema aktorkami, Berm,! i Rachel. Wspomniany jest 
Moher. Wreszcie arcyteatralnym chwytem S,! salonowe qui pro quo 
demonstruj'!ce ludzkie klopoty z tozsamosci'! - kiedy to zbawcze roz
poznanie, przywracaj,!ce porz'!dek swiata, musi bye poprzedzone 
chwil,! zagubienia w archaicznym chaosie. 

W palacu Guermantes'6w otworzyly si~ wi~c dwie strony, jak to 
u Prousta: strona biblioteki i strona teatru. Mozna by t~ geografi~ roz
pisae na por~czne przeciwienstwa. A wi~c: strona intelektu i strona 
zmyslowosci, strona erudycji i strona egzystencjalnego doswiadcze
nia. Strona klasyczna (wiecznosci i niezmiennych wzor6w) i strona 
romantyczna (przemiany w czasie i ryzykowania na wlasn,! r~k~). Bi
blioteka - gdzie szemrz'! cudze glosy, i teatr - gdzie m6wi cialo (a cia
10 jest zawsze wlasne). Po stronie biblioteki Michal P. Markowski 
(w znakomitym Proustowskim numerze "Literatury na Swiecie") 
umiescil pastisze Prousta. Ale pisz,!c 0 tym, mimochodem przytacza 
pogl,!d Pietro Citatiego: "Proust zawsze posiadal talent clowna lub 
medium (...): zawsze byl demonicznym brzuchom6wq, zdolnym do 
podrobienia gest6w i glosu postaci z paryskiej elity". Moze wi~c pa
stisz jest form,! mieszan,!? Albo moze biblioteka nie jest przybytkiem 
az tak szczelnie odgrodzonym od innych, cielesnych pokus? 

Niedocieczona pozostaje tylko jedna zagadka. Kt6z to jest ten och
mistrz, kt6ry zjawia si~, zeby powiedziee: juz czas, mozna wyjse z bi
blioteki? Czyzby chodzilo 0 krytyk~ literack'l, zawsze usluzn'l i do
skonale zorientowan,!? Nie ma dziS juz takich ochmistrz6w. 

Marcel Proust, Czas odnaleziony, przel. I. ·Rogozinski; S. Beckett, Proust, przel. 
A. Libera i E. Jasinska; "Dialog" 4-5, 1983; M. P. Markowski, Proust: sz/uka pa
stiszu, "Literatura na Swiecie", 1-2, 1998. ' 

MAlGORZATA lUKASIEWICZ, ur. 1948, tlumaczka, eseistka. 
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Wadaw Hryniewicz, HERMENEUTYKA W DIALOGU, 
Wydawnictwa SwiOi'tega Krzyza, Opale 1998, 55. 288 

I 

Jednym ze stereotyp6w w mysleniu wielu katolik6w jest przeko
nanie, ze zwienczeniem dialogu ekumenicznego powinno bye wy
rzeczenie si~ przez pozostale Koscioly chrzescijanskie wszystkich tych 
doktryn, kt6re pozostajq w niezgodzie z prawdami naszej Wsp6lnoty 
i pokorne przylgni~cie do pelni tego rozumienia Objawienia, jakie 
uksztaltowalo si~ w Kosciele rzymskim. Ten stereotyp byl przez wieki 
podtrzymywany przez rzymskq teologi~ , kt6ra tozsamose katolickq 
w og6le definiowala W opozycji do tych wszystkich, kt6rzy katolika
mi nie byli. Najpierw, jako wierzqcy w Soga, odr6znialismy si~ od ate
ist6w i agnostyk6w; nast~pnie, jako uczniowie Chrystusa, odr6zniali
smy si~ od Zyd6w i muzulman6w; wreszcie, jako katolicy - od wszyst
kich tych chrzescijan, kt6rzy pozostajqc poza Kosciolem rzymskim, 
byli pozbawieni pelni prawdy. A poniewaz pelnia Objawienia znaj
dowala si~ wlasnie w Kosciele rzymskim, nasza odr~bnose oznaczala 
wyz-szose. W ten spos6b kJasyczna apologetyka kladla podwaliny pod 
kJasycznq ekJezjologi~, gdzie tozsamose Kosciola rzymskokatolickie
go definiowalo si~ w opozycji do Kosciol6w, kt6re od Rzymu odpa
dly. (Problem w tym, ze dokladnie taki sam spos6b myslenia byl obec
ny w pozostalych Kosciolach chrzescijanskich i to, co my rozumieli
smy jako wyraz naszej wyzszosci, oni pojmowali jako nasz blqd). Re
zultatem tej apologetyki jest patrzenie na ekumenizm jako na wysilek 
dochodzenia chrzescijan niekatolik6w do nieziniennej prawdy obec
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nej wylqcznie w Kosciele katolickim. 0, kt6rzy chcieliby wyjsc poza 
ten stereotyp i lepiej zrozumiec, czym jest w istocie dialog ekumenicz
ny, powinni sili'gnqc po ksiqzkli' Wadawa Hryniewicza OMI, Herme
neutyka w dialogu . Jest ona zbiorem 16 esej6w teologicznych, sposr6d 
kt6rych wi~kszosc byla juz wczesniej publikowana. 

o dialogu ekumenicznym slyszymy najczli'sciej przy okazji pod
pisywania przez Kosci61 rzymskokatolicki wsp6lnych deklaracji z in
nymi Wsp6lnotami. Rzadziej mamy mozliwosc obcowania z pogl~
bronq teologiq ekumenizmu. Tymczasem powodzenie dialogu (lub jego 
brak l ) zalezy od filozoficznych i teologicznych przedzalozen, z jakimi 
podchodzq don jego uczestnicy; to one przesqdzajq 0 mozliwosci lub 
niemozliwosci osiqgnili'cia porozumienia w konkretnych kwestiach 
doktrynalnych. To porozumienie dotyczy nie tylko przezwyci~zania 
dogmatycznych kontrowersji (co nalezy do wqskich grup teolog6w), 
lecz takZe wzajemnego otwarcia si~ Kosciol?w na siebie. Potrzeba tu 
odwagi. "Pojednanie mi~dzy wyznaniami jest niemozliwe bez prze
zwyci~zenia l~ku przed utrat'! wlasnej tozsamosci. W obliczu tego l~ku 
Koscioly zatracajq zdolnosc do samokrytyki i otwartosc wzgl~dem 
innych wyznan. Widac to szczeg6lnie wyrainie w dialogach ekume
nicznych ostatnich dwudziestu lat" (s. 37) . Dramatem ekumenizmu, 
pisze Hryniewicz, jest brak recepcji rezultat6w dialogu. Przyszlosc eku
menizmu zalezy od nastawienia umysl6w i serc chrzescijan zaanga
zowanych na drodze dochodzenia do jednosci. Z tego punktu widze
nia Hermeneutyka w dialogu okresla warunki mozliwosci owocnego 
dialogu ekumenicznego. .:.. 

Jakie to warunki? Hryniewicz m6wi wprost 0 dw6ch : swiadomo
sci hermeneutycznej i postawie dialogicznej. Oba majq swoje ir6dla 
we wsp6lczesnej filozofii. "Hermeneutyka ekumeniczna jest przede 
wszystkim hermeneutykq innosci, zdolnosciq do wyjscia z siebie, 
wysilkiem rozumienia drugiego jak siebie samego" (5. 17). Podkresla 
ona "nieuchronnosc pluralizmu, a zarazem wskazuje na jego wartosc 
poznawczq" (s. 23). Ta hermeneutyka "jest mniej kategoryczna, bar
dziej hipotetyczna, bardziej sklonna do przyznania wzgl~dnej i ogra
niczonej wartosci wszelkim pr6bom interpretacji" (s. 24). Nie staramy 
sili' tu jednak zrozumiec jednostki ani pojedynczego tekstu, lecz calq 
Wsp6Inot~, Kosci61, wyznanie. Dlaczego jest to tak wazne wekume
nizmie? Ot6z, mozliwa jest sytuacja, gdy wzrasta formalne porozu
mienie co do kwestii doktrynalnych, podpisuje sili' wsp6lne dokumen
ty i wydaje oswiadczenia, a dialog i tak stoi w miejscu, nie ma swoje
go odbicia na poziomie Wsp6lnot, Kosciol6w, wiernych. Dlatego "trze
ba przyjqc perspektyw~ patrzenia, jakq ma partner dialogu" (s. 20). 
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Teologicznym przedluzeniem tej hermeneutyki jest pneumatologia, 
to znaczy "liczy si~ [ona] z dzialaniem Ducha Swi~tego, kt6ry prowa
dzic b~dzie, wedIe obietnicy Chrystusa, »do calej prawdy« 0 16, 13)" 
(s.25). Duch Swi~ty nie jest ir6dlem podzialu, lecz jednosci. Dzi~ki 
Niemu rozumienie dogmat6w, liturgii, duchowosci i prawa innych 
Kosciol6w zmienia si~; przestajemy na nie patrzec jako na rzeczy "nie 
nasze", zaczynamy zas dostrzeilac w nich przejawy innej obecnosci 
i odmiennego dzialania Ducha Swi~tego w swiecie. 

Podobnie jak w przypadku hermeneutyki, takZe w przypadku dia
logu Hryniewicz odwoluje si~ do filozofii, tym razem w prost do mysli 
Emmanuela Levinasa. Tam chodzilo 0 zrozumienie innych Kosciol6w, 
tu chodzi 0 etyczne otwarcie si~ na nie. Obie postawy uzupelniajq si~ . 

"Nie musz~ rozumiec innego czlowieka we wszystkim. Sarno jego ist
nienie jest zobowiqzaniem do szacunku, troski, odpowiedzialnosci" 
(s. 29). "Uznanie Innego w jego odmiennosci pociqga za sobq donio
sle konsekwencje hermeneutyczne, gdyz sprzyja rozwojowi kulturo
wej wielosci" (s. 34). W postawie dialogicznej wzorcem wyjscia ku in
nym staje si~ Abraham. Opusciwszy sw6j kraj, nigdy don nie wraca, 
jego zadomowienie zmienia si~ poprzez spotkanie z Innym, kt6ry 
przeobraza jego rozumienie siebie. Obecnosc Innego jest wyzwaniem 
etycznym, zobowiqzaniem do odpowiedzialnosci, do uczynienia mu 
miejsca. Tu teologicznym przedluzeniem filozofii staje si~ doktryna 
kenozy. W ekumenizrnie "pojednanie wyznan wymaga zmiany per
spektywy, zdolnosci do samoograniczenia i rezygnacji z roszczen, kt6
re dla innych Sq nie do przyj~cia" (s. 37). "Hermeneutyka uznania In
nego uczy nowej wrazliwosci ekumenicznej. Pozwala dostrzec nowe 
mozliwosci porozumienia i pojednania" (s. 38). 

II 

Swiadomosc hermeneutyczna i postawa dialogiczna konkretyzujq 
si~ w gotowosci czerpania z bogactwa innych Koscio16w, dostrzegania 
jednostronnosci wlasnej tradycji, wreszcie uznania, iz mozliwy jest taki 
stan w Kosciele, w kt6rym wsp6listniejq odmienne trad ycje, i to nie trak
towane jako zlo konieczne, lecz jako dar Ducha Swi~tego. 80 "Duch 
Swi~ty kieruje calym zyciem Kosciola w spos6b tajemniczy, niepoj~ty, 
cz~sto zaskakujqcy i nieprzewidziany" (s. 161). Hryniewicz przyswiad
cza tej gotowosci jako teolog katolicki i w swoich analizach ekumeni
zmu nieustannie odwoluje si~ do bliskiej mu tradycji chrzescijanskiego 
Wschodu, mogqcej korygowac i uzupelniac w wielu punktach teologi~ 

lacinskq. Wspomnijmy 0 dw6ch takich punktach. 
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Zachod mial zawsze wiele do powiedzenia 0 Bogu; w jego teolo
gii przewazal nurt pozytywny, czyli katafatyczny. Tym mianem "okre
sla si~ teologi~ 0 charakterze symbolicznym, opartq na relacjach po
dobienstwa i proporcjonalnej odpowiedniosci. Wykrywa ona zwiqz
ki mi~dzy swiatem stworzonym a Stworcq. Posluguje si~ metodq po
znania wst~pujqcego od stworzen ku Bogu, za pomocq przenoszenia 
nazw i twierdzen ze swiata widzialnego na rzeczywistosc niewidzial
nq". Dzi~ki rozumowaniu analogicznemu, "wychodzqc z rozwazania 
natury i wlasciwosci swiata stworzonego, wnioskowano z nich 0 przy
miotach Boga-Stworcy" (s. 46). Dowodzono w ten sposob zarowno 
istnienia Boga, jak i charakteru Jego atrybutow. Niemniej, 0 czym przy
pomina chrzescijanski Wschod, "nawet najwi~ksza teofania Boga 
w swiecie przez wcielenie Siowa nie odslonila jednak w pelni Jego 
tajemnicy" (s. 49). Jako ze Bog nie daje si~ sprowadzic do tego, co 
mozna 0 Bogu powiedziec, teologia pozytywna jest niewystarczajqca 
i wymaga uzupelnienia ze strony teologii negatywnej, czyli apofatycz
nej. Apofatyzm - przypominajqc, ze ana logie, obrazy i poj~cia zaczerp
ni~te ze swiata stworzonego Sq zawodne - "polega na poslugiwaniu 
si~ metodq negacji, antynomii, paradoksu, doswiadczenia mistyczne
go i kontemplacji w poznaniu Boga i tajemnic wiary" (s. 50). W od
roznieniu od teologii Zachodu, "unika formulowania prawd wiary 
w terminach czysto racjonalnych, zaczerpni~tych z filozofii" , gdyz 
"Bog przewyzsza wszystkie poj~cia i wszelkie rozumowanie dyskur
sywne" (s. 51). Teologia ta "przyjmuje metod~ rownoczesnej afirmacji 
i negacji: Bog »jest«, a zarazem »nie jest«" (s. 52). Dla Hryniewicza teo
logia negatywna jest autentycznym bogactwem Wschodu, do ktore
go powinien si~ odwolywac jednostronnie racjonalny Zachod. "Teo
logia katafatyczna sarna z siebie jest niewystarczajqca i domaga si~ 
uzupelnienia ze strony teologii apofatycznej" (s . 58). Taka bylaby 
pierwsza konkretyzacja swiadomosci hermeneutycznej i postawy dia
logicznej. 

Druga dotyczy rozumienia dogmatu. Wspolczesna teologia kato
licka definiuje dogmat jako wiqzqq chrzescijan wypowiedz doktry
nalnq, ktora w ustalonych przez Kosciol terminach i w uwarunkowa
ny historycznie sposob przedstawia prawd~ objawionq, odnosi jq do 
chrzescijanskiej praktyki i w ten sposob strzeze jej tresci i trwalego 
sensu. Choc aspekt historycznosci czyni t~ definicj~ bardziej elastycz
nq od definicj i z czasow I Soboru Watykanskiego czy kryzysu moder
nistycznego, niemniej jej centralnym punktem wciqz pozostaje poj~
cie: "wypowiedz doktrynalna". 0 dogmacie mowi si~ nieodmiennie 
w kontekScie teologii systematycznej. Wpierw jest on formalnie ogla
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szany, a nast~pnie nauczany i uzasadniany jako logiczna cz~sc calosci 
depozytu wiary, pozostajqc niejako w wylqcznym posiadaniu urz~du 
nauczycielskiego Kosciola. Nie tak pojmuje dogmat teologia Wscho
duo I nie chodzi w pierwszym rz~dzie 0 to, ze jest ona "mniej dogma
tyczna", gdyz widzi w dogmacie jedynie nowy wyraz prawdy, uksztal
towany pod wplywem wymog6w danego czasu i nie wyczerpujqcy 
jej pelni. Wazniejszq rzeczq, na kt6rq zwraca uwag~ Hryniewicz, jest 
to, ze dogmat jest tam rozumiany szerzej, w spos6b doksologiczny, . 
apofatyczny i eklezjalny, jego zas funkcja jest nie tyle systematyczna, 
ile liturgiczna. "Nie istnieje dogmat Kosciola, kt6ry nie m6glby stac 
si~ hymnem doksologicznym na chwal~ Boga; nie rna hymnologii 
chrzescijanskiej, kt6ra nie bylabyw pewnej mierze przyj~ta jako do
gmatyczny komentarz wiary Kosoola. Obydwa aspekty: kult i dogmat, 
wiqzq si~ nierozerwalnie w tradycji prawoslawnej" (s. 93-94). Takie 
rozumienie dogmatu rna swoje ir6dla w Kosciele pierwotnym, gdzie 
"formuly wiary pojmowano przede wszystkim w sensie doksologicz
nym (gr. doX£l - chwala) jako wyznania wiary stanowiqce integralnq 
cz~sc obrz~d6w liturgicznych" (s. 108). Apofatyczny charakter dogma
tu wynika wprost z teologii negatywnej, eklezjalny zas - z faktu, ze 
"wedlug nauki prawoslawnej prawo do oglaszania dogmatu przyslu
guje jedynie soborom powszechnym" oraz ze "tresc dogmatu doma
ga si~ asymilacji ze strony Kosciola jako organiczny element jego wlas

• nego zycia" (5. 95). Odejscie od kontekstu scisle doktrynalnego w ro
~umieniu dogmatu jest wyzwaniem dla· Zachodu i szansq dla ekume" 

• 	 ~rijzmu. "W obecnej sytuacji ekumenicznej ( .. ) teologowie protestanc
cy i katoliccy coraz cz~sciej zwracajquwag~ na doksologiczny wymiar 
dogmatu oraz wszelkich wypowiedzi dogmatycznych" (s. 106). 

III 

Dialog ekumeniczny zalezy w pierwszym rz~dzie od tego, jak jego 
uczestnicy rozumiejq eklezjologi~ . Mozna jq rozumiec ekskluzywnie 
lub inkluzywnie. Ekskluzywizrn wyklucza pojednanie, kt6re nie by
loby przyj~ciern przez oddzielone Wsp61noty naszego rozumienia 
Kosciola; inkluzywizrn szuka natorniast takiego rozumienia, kt6re 
byloby podzielane przez wszystkie Koscioly i rnogloby si~ stac pod
stawq pojednania. Teologia Hryniewicza sytuuje si~ zdecydowanie 
w drugim nurcie. 

Jest czego szukac. Przez wieki katolicyzrn rozwijal eklezjologi~ eks
kluzywizmu, kt6rej ukoronowaniern bylo nauczanie, iz nie rna zba
wienia poza Kosciolern (extra Ecclesiam nulla salus). Ternu przekonaniu 
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(pochodzqcemu z wyznania wiary ulozonego przez papieza Innocen
tego III dla waldens6w w 1208 roku) towarzyszyla doktryna Kosciola 
jako "spolecznosci doskonalej" . Za wyraz tej doskonalosci uwazano 
m.in. hierarchicznq struktur~ Kosciola, gdzie kazdy stan zajmowal 
wlasciwe sobie miejsce, zwienczeniem zas calosci byl urzqd nieomyl
nego papieza. Tym samym przez dlugi czas Rzym traktowal ekume
nizm z dystansem. Podczas gdy w 1910 roku w Edynburgu z inicjaty
wy Kosciol6w protestanckich rodzi si~ formalnie ruch ekumeniczny, 
Encyklopedia katolicka z 1912 roku przypomina, ze Kosci61 katolicki jest 
"bez por6wnania najszerszq, najbardziej rozleglq i najbardziej staro
zytnq sposr6d wsp61not chrzescijanskich w swiecie, a poza tym jest 
pot~znym pniem, od kt6rego inne wsp61noty twierdzqce, iz Sq chrze
scijanskie, odlamaly si~ w r6znym czasie". Dopiero w latach 60., w do
bie II Soboru Watykanskiego, zmienia si~ nastawienie Kosciola rzym
skokatolickiego do dialogu. Ta zmiana podqza zresztq za fundamen
talnym zwrotem w doktrynie zbawienia, kt6ry punkt ci~zkosci w swo
ich analizach przenosi z KoscioIa na Chrystusa. Wyrazem tej zmiany 
staI si~ soborowy Dekret 0 ekumenizmie. 

Hryniewicz poswi~ca mu sporo miejsca. Bez wqtpienia dekret 
otwiera Kosci61 katolicki na dialog ekumeniczny i wiele jego sformu
Iowan Iagodzi dawny ekskluzywizm. ,,( ...) dokument m6wi 0 tym, ze 
z powodu rozbicia mi~dzy chrzescijanami trudno jest takZe Kosciolo
wi katolickiemu »wyrazic w konkretnym zyciu pelni~ katolickosci pod 
kazdym wzgl~dem« (DE 4)" (s. 165). Niemniej to otwarcie ma swoje 
granice. W 3. punkcie dekretu m6wi si~ , ze jedynie w Kosciele kato
lickim mozna osiqgnqc "wszelkq pelni~ zbawczych srodk6w". Takie 
podejscie, wskazuje Hryniewicz, zaklada ilosciowe rozumienie praw
dy, oznacza, ze w Kosciele katolickim mamy pewnq liczb~ prawd wy
czerpujqq pelni~ Objawienia oraz pewnq liczb~ srodk6w, kt6re pro
wadzq do zbawienia. Poniewaz inne Koscioly posiadajq mniejszq ich 
liczb~, to nam, a nie im, przysluguje pelnia Objawienia. Hryniewicz 
m6wi, ze "niezbyt przekonujqco brzmi wypowiedz Soboru 0 istnie
niu poza obr~bem Kosciola katolickiego jedynie »niekt6rych elemen
t6w« eklezjalnych (elementa quaedam), chocby »licznych i znamienitych« 
(DE 3)" (s. 166). "W wypowiedzi soborowej mozna odnalezc wyrazne 
slady ilosciowego rozumienia eklezjalnosci. Mowa jest 0 »elementach, 
czyli dobrach, dzi~ki kt6rym razem wzi~tym (DE 3: quibus simul sump
tis) sam Kosci61 si~ buduje i ozywia«. Innyrni slowy, dopiero pelna 
suma element6w decyduje - wedlug powyzszego sformulQwania 
Soboru - ze dany Kosci61 jest w pelni Kosciolem". Jednak takie rozu
mienie prawdy trudno pogodzic z Bibliq. "Pismo Swi~te nigdy nie 
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utozsamia prawdy z zespolem zdan, sformulowan, poglqd6w i my
slin. Biblijna prawda, emeth, oznacza "pewnq jakosc osobowej relacji 
do kogos drugiego, nacechowanej wiernosciq, zaufaniem i niezawod
nosciq" (s. 167). Co wi~cej, istnieje w tym punkcie rozdzwi~k mi~dzy 
Dekretem 0 ekumenizrnie a soborowq Konstytucjq dogmatycznq 0 Ob
jawieniu Bozym (KO). Tam prawda Objawienia nie jest sprowadzana 
do konkretnej liczby nauczanych doktryn czy mozliwych do wyko
rzystania srodk6w zbawienia, lecz do osoby Chrystusa, "kt6ry jest 
zarazem posrednikiem i pelniq calego objawienia" (KO 2). Z punktu 
widzenia dialogu ekumenicznego soborowa eklezjologia jest zatrzy
maniem si~ w pol drogi. 

Jakiego typu eklezjologia bylaby zatem potrzebna? Odpowiedz 
Hryniewicza na to pytanie jest gl6wnq tezq Hermeneutyki w dialogu. 
Autor ponownie si~ga tu do tradycji Wschodu i przejmuje z niej ekle
zjologi~ opartq na pneumatologii. Juz od XVI wieku "refleksja ekle
zjologiczna prawoslawia ksztaltowala si~ pod przemoznym wplywem 
teologii Ducha Swi~tego" (s. 99). Tymczasem inna logika obowiqzy
wala w Kosciele lacinskim. Na czym opiera si~ eklezjologia katolicy
zmu? Z jednej strony, zgodnie z Konstytucjq dogmatycznq 0 Koscie
Ie: na chrystologii (Kosciol jako Mistyczne Cialo Chrystusa) oraz na 
Biblii (Kosci61 jako pielgrzymujqcy Lud Bozy). Ta sarna konstytucja 
nazywa tez Kosci61 [w ChrystusieJ "niejako sakramentem, czyli zna
kiem i narz~dziem wewn~trznego zjednoczenia z Bogiem i jednosci 
calego rodzaju ludzkiego" (KK 1). Z drugiej jednak strony, pOCZqW
szy od Soboru Trydenckiego w katolicyzrnie ugruntowalo si~ jurydycz
no-kanoniczne rozumienie Kosciola, ktore sprawia, ze powyzsze po
j~cia - choc kazde z nich zdaje si~ otwierac przed ekumenizmem nie
ograniczone drogi rozwoju - Sq same w znacznej rnierze ograniczo
ne. To jurydyczno-kanoniczne rozumienie dotyczy przede wszystkim 
sakramentow. Kluczowym poj~ciem dla sakramentow wciqz pozostaje 
"wainosC" (lac. validitas), nie zas celowa przyczyna ich istnienia, czyli 
duchowe dobro Kosciola. Teologia potrydencka "skoncentrowala si~ 
na poj~ciu waznosci rozpatrywanym przede wszystkim z punktu wi
dzenia prawa, obrz~du oraz intencji szafarza. Odeszla w ten spos6b 
od ducha patrystyki, odzwierciedlajqcego si~ jeszcze w poglqdach sred
niowiecznych, w ktorych akcentowano istotny zwiqzek sakramentow 
z Kosciolem (»jednosc wiary i milosci«) oraz dobrem duchowym i zba
wieniem wierzqcych" (s. 265). Rozumienie jurydyczno-kanoniczne 
pozostaje w znacznej rnierze zamkni~te na wymiar soteriologiczny 
Kosciola i w rezultacie staje si~ irodlem ekskluzywizmu (niemozliwa 
jest jednosc z tyrni, kt6rych sakramenty Sq ni~wazne). 
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To rozumienie nie wyczerpuje jednak doktryny Kosciola. Na Ko
sciol nalezy tez (przede wszystkim!) patrzee w perspektywie mistycz
no-ontycznej, dostrzegajqc w nim tajemnic~ i gl~bi~ bytu ufundowa
nq przez Jego Zalozyciela. Tu prawna waznose sakrament6w przesta
je bye ich pierwszym atrybutem, natomiast staje si~ nim suwerenna 
obecnose w nich Boga. "Jezeli sakramenty Sq wazne, ma to zawsze 
miejsce w Kosciele, w jego przestrzeni charyzmatycznej, a nie poza 
Kosciolem. Rzecz jednak w tym, ze granice Kosciola znane Sq tylko 
samemu Bogu, a nie ludziom". Rozumienie mistyczno-ontyczne prze
kracza dystynkcje prawa ludzkiego, gdyz "nikt z ludzi nie moze wy
tyczae granic odkupienczej obecnosci Zmartwychwstalego i dzialaniu 
Jego Ducha" (5 . 267). Hryniewicz wyciqga z tego zalozenia ostateczny 
wniosek i mowi: "Kto prawdziwie przyjmuje Chrystusa w sakramen
cie, nie moze pozostawae poza Kosciolem, bez wzgl~du na swojq przy
naleznose wyznaniowq" (5. 255). Jako mozliwe uzasadnienie tej tezy 
autor rozwija analogi~ mi~dzy poj~ciem supplet Ecclesia (kanon 144 
KPK mowi, ze Kosciol uzupelnia wykonawczq wladz~ rzqdzenia 
w przypadku wqtpliwosci) a poj~ciami: supplet Christus, supplet Spiri
tus Sanctus (w przekonaniu wielkich teologow sredniowiecznych "sam 
Chrystus jako Najwyzszy Kaplan uzupelnia skutki laski, czyli dopel
nia braki ostatecznego skutku sakramentu" - s. 264). 

Rozumienie mistyczno-ontyczne Kosciola prowadzi Hryniewicza 
jeszcze dalej. Zaczyna on od prostego stwierdzenia, ze "uniformizm 
nie jest idealem tradycji chrzescijanskiej" (s. 116). W istocie, jesli wnik
nie si~ choeby w formuly wiary obecne w Nowym Testamencie oraz 
w Kosciele pierwotnym, okaze si~, ze wspolistnialy w6wczas r6zne 
tradycje wraz z roznymi formami Credo. W blizszej nam perspekty
wie Sobor Florencki z 1439 roku, przywracaj'lcy jednose z Kosciolem 
bizantyjskim, "zaaprobowal mozliwose istnienia w Kosciele r6znych 
form myslenia oraz sposobow wyrazania prawdy bez naruszania 
jednosci katolickiej" (s. 114). Historia chrzescijanstwa pokazuje, ze 
mozliwy jest pluralizm dogrnatyczny i jednose Kosciolow 0 odmien
nych tradycjach. To przekonanie umacnia si~, gdy zdamy sobie spra
w~, ze co do podstawowych dogmatow istnieje zgoda mi~dzy Ko
sciolami. Dogmaty chrystologiczny i trynitarny, sformulowane na 
pierwszych soborach ekumenicznych, nie dzielq, lecz l'lczq. "Wsp61
nie poswiadczona w Credo prawda Ewangelii ukazuje, ze podzial Ko
sciola nie naruszyl samych jego fundamentow" (s. 226). Czy zatem 
dochodzenie do jednosci musi Iqczye si~ ze zobowiqzywaniem inne
go Kosciola do przyj~cia wszystkiego, co jeden z Kosciolow zdogrna
tyzowal w sytuacji podzialu i zerwania wsp6lnoty? Hryniewicz od
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powiada, ze nie. "Nie mozna narzucae innym Kosciolom okreslen 
wiary, w kt6rych podejmowaniu i formulowaniu nie mialy one zad
nego udzialu i kt6re nie Sq zakorzenione w ich wlasnej tradycji" (s. 227). 
Ekumenizm powinien doprowadzie Kosci61 do stanu pojednanej r6z
norodnosci i wsp6listnienia "Kosciol6w siostrzanych", nie do unifor
mizmu. Jako na mozliwq drog~ dochodzenia do takiej jednosci Hry
niewicz wskazuje na osiem tez sformulowanych w 1983 roku przez 
dw6ch teolog6w katolickich, Heinricha Friesa i Karla Rahnera. Teza 
druga wyraza najwazniejszy warunek zjednoczenia. "Domaga si~ ona, 
aby zaden z przyszlych Kosciol6w partykularnych, pragnqcych si~ 
zjednoczye, nie odrzucal jako bl~dne lub heretyckie tego, co dla dru
giego Kosciola stanowi wiqzqq prawd~ wiary, czyli dogmat, lecz po
niekqd zawiesil wlasny sqd w tej sprawie" (s. 254). 

IV 

Odwadze Hryniewicza w szkicowaniu pneumatologicznej dok
tryny Kosciola towarzyszy teologiczna wnikliwose w dostrzeganiu naj
bardziej plodnych dla ekumenizmu poj~e. Jednym z nich jest recep
cja, drugim - hierarchia prawd. Nie Sq to poj~cia nowe, si~gajq cza
s6w Kosciola pierwotnego. Co do recepcji, "w okresie przedkonstan
tYl1skim istnial juz zwyczaj, wedle kt6rego autorytatywne orzeczenia 
synodu jednego Kosciola lokalnego bqdz regionalnego byly uznawa
ne i przyjmowane przez inne Koscioly lokalne" (s. 153-154). Ten zwy
czaj zanikl definitywnie po 1 Soborze Watykanskim, na kt6rym "zgod
nose Kosciol6w mi~dzy sobq zostala utozsamiona ze zgodnosciq 
wszystkich z papiezem" (s. 155). Podobnie stalo si~ z hierarchiq prawd. 
"W pierwszym tysiqcleciu dominujqq wartosciq tradycji byla przeka
zywana przez niq trese (traditio passiva: traditum), stanowiqca zarazem 
samq »regul~ wiary«. W okresie potrydenckim na pierwsze miejsce 
wysuwa si~ aktywne poj~cie tradycji (traditio activa: tradens), utozsa
mianej coraz bardziej z magisterium. W konsekwencji cala uwaga zo
stala skupiona na roli autorytetu okreslajqcego prawdy wiary" (s. 196
197) . 0 randze doktryn przestala decydowae ich wewn~trzna trese, 
zacz~la zas decydowae forma, w jakiej byly przekazywane; w rezul
tacie wszystkie staly si~ r6wnie wazne. Hryniewicz wskazuje, ze po
wr6t do obu poj~e b~dzie zyciodajny dla ekumenizmu. 

Recepcja "jest uznaniem odmiennych form tradycji i struktur ko
scielnych w obr~bie wielkiej wsp61noty wiary" (s. 152). W istocie, 
"przekracza ona granice wyznaniowe", tworzqc pewnq wsp61not~ in
terpretacji i komunikacji mi~dzywyznaniowe( Dzi~ki niej Koscioly 
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mogC) dzielic si~ posiadanym bogactwem, gdyz "zaden z wielkich 
Kosciol6w chrzescijanskich nie zyl przez wieki w pr6zni, zakopujqc 
niejako charyzmatyczne dary otrzymane od Pana dziej6w" (5 . 159
160). Wedle Hryniewicza recepcja "polega na przyjmowaniu uzgod
nionych poglC) dow lub doswiadczenia duchowego od innych chrze
scijan, po uprzednim uznaniu ich za prawdziwe, dobre i pomocne 
w realizacji chrzescijanskiej Ewangelii" (5.160). Nie przyjmuje si~ wi~c 
niczego "na slepo", wyrzekajC)c si~ wlasnych dar6w. "Recepcja eku
meniczna nie zmierza do negacji wlasnej tozsamosci. Jej zadaniem 
jest utrzymac t~ tozsamosc w stanie pewnego koniecznego napi~cia" 
(5. 186). 

Recepcja lC)czy si~ z ruerarcruC) prawd, gdyz "waznym czynnikiem 
jest w niej refleksja nad wiarC), zmierzajC)ca do zachowania tego, co 
istotne w chrzescijanstwie" (5. 158). "Nie mozna wszystkiego posta
wic na tym samym planie. Istnieje pewien porzC)dek waznosci oraz 
pewna ruerarcrua wartosci, kt6re trzeba respektowac" (5. 199). Hry
niewicz odwoluje si~ tu do poj~cia ridimensionamento, "czyli przywra
cania slusznych proporcji poszczeg61nym twierdzeniom i doktrynom" 
(5. 205). Ten proces jest nieunikniony. "Dotychczasowe dzieje tradycji 
dogmatycznej w Kosciele katolickim cechowalo nastawienie do po
szerzenia coraz bardziej tresci wiary oraz wydobywania pelni jej aspek
tow, implikacji i konsekwencji. Obecnie zarysowuje si~ wyrainie ten
dencja przeciwna, zmierzajC)ca do intensywnego pogl~biania i kon
centrowania wielu wypowiedzi w podstawowej tresci wiary" (5 . 204). 
Fundamentalne doktryny chrzescijanskie - przypomina Hryniewicz 
- Sq przyjmowane przez wszystkie wielkie Koscioly. "Najbardziej do
niosle jest to, ze Koscioly jednoczy juz teraz wyznanie wiary w Chry
stusa oraz w Trojc~ Swi~t'l. W odniesieniu do innych wypowiedzi 
wystarczyloby wzajemne uznanie, ze dana prawda zostala przez 
chrzescijan sformulowana w rozny spos6b, zaleznie od uwarunko
wan historycznych i kulturowych" (5.205). Nie jest to wszakZe spra
wa prosta, gdyz - jak przyznaje autor omawianej ksiC)zki - z tych 
dwoch podstawowych prawd wyplywajC) inne prawdy, "na przyklad 
nauka 0 Tr6jcy Swi~tej lC)czy si~ z eklezjolog1C) i sakramentolog1C). R6z
nice konfesyjne ujawniaj C) si~ wyrainie w sposobie interpretacji tego 
zwiC)zku" (5. 210). 

v 

Trudno przecenic teolog1cznC) wartosc Hermeneutyki w dialogu . Kaz
dy ze szkic6w inspiruje i otwiera czytelnika na kolejne wymiary eku
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menizmu. Kto chce znaCZqCO wypowiadae si~ na ten temat, nie moze 
pominqe pracy Hryniewicza. A niedostatki tej ksiqzki? Majq glownie 
charakter techniczny: brakuje indeksow, rzeczowego i osobowego, 
slowniczka podstawowych terminow teologicznych, a takZe ... doklad
nej korekty redaktorskiej. Do pewnego stopnia zaskakuje rowniez 
w szkicach teologiczno-ekumenicznych obecnose tekstu 0 Holocau
scie. Innym niedostatkiem - 0 ile mog~ si~ tak wyrazie - jest obawa, 
ze ksiqzka Hryniewicza trafi do niewielu czytelnikow. Byloby to z wiel
kq szkodq dla teologii w Polsce, a takZe dla samej idei ekumenizmu. 
Mozna sobie wyobrazie, ze przy pewnej dodatkowej pracy autora (do
danie rozdzialu w rodzaju: "ekumenizm dla poczqtkujqcych", przed
stawienie historii ruchu ekumenicznego, zrownowazenie kontekstow 
prawoslawnego i protestanckiego) Hermeneutyka w dialogu jeszcze by 
zyskala, przy kolejnym zas wydaniu nalezaloby zadbae, by znalazla 
si~ na polkach wszystkich wielkich polskich ksi~gan1 . 

I jeszcze mysl na zakonczenie. Doktryna kenozy przeniesiona na 
grunt eklezjologii jest bodajze najwi~kszym wyzwaniem dla ekume
nicznych stereotypow. L~kowi 0 zachowanie wlasnej tozsamosci i pod
swiadomemu pragnieniu triumfu wlasnej partykularnej prawdy, to
warzyszqcym cz~sto pojedynczym Kosciolom, przeciwstawia ona 
wezwanie do samoograniczenia i ogolocenia na wzor Chrystusa. Skoro 
sam Zalozyciel Kosciola "nie skorzystal ze sposobnosci, aby na rowni 
bye z Bogiem, lecz ogolocil samego siebie przyjqwszy postae slugi ..." 
(Flp 2, 6-7), to czy mozna jeszcze myslee 0 przyszlej jednosci jako do
minacji, triumfie i podporzqdkowaniu sobie przez jeden Koscio! 
wszystkich pozostalych? Kenoza, przywolywana przez Hryniewicza 
w kontekScie filozofii dialogu, jest lekcjq, w ktorej "sam Bog uczy re
spektu wobec innosci, odpowiedzialnosci i troski 0 los Innego" (5.30). 
Ta lekcja, przeniesiona na grunt relacji mi~dzywyznaniowych, wydo
bywa na swiatio dzienne wszelkie grupowe i wyznaniowe egoizmy, 
ktore "zbyt cz~sto stajq na przeszkodzie dqzeniom do zrozurnienia, 
pojednania i wzajemnej odpowiedzialnosci" (5. 32). Czy mozliwa jest 
zrniana tego nastawienia i jak si~ to stanie? Teologia podchodzi do tych 
pytan z nadziejq, gdyz nie po raz pierwszy padajq one w historii Ko
sciola. 

PIOTR KOSTYtO, Uf. 1963, dr filozofii, teoiog, przetlumaczyl m.in. Dwa i r6dla mo
ralnosei i religii H. Bergsona. 
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SPOTKANIE W SYCHEM 

lerzy Wocial 

Jaroslaw Kupczak or, W SIRON!;: WOLNOSCl. 
SZKICE 0 ANIROPOLOGII KAROLA WOJIYLY, 

Cerf-Kairo5-Wydawnictwo M-Znak, 1999, 55.130 

o temacie ksiC)zki informuje jej tytul. Jest ona zbiorem rozwazaft
raczej esej6w niz rozpraw - 0 filozofii czlowieka w uj~ciu Karola Woj
tyly. Autora, wedIe tego, jak on sam sw6j zamysl przedstawia, zasad
niczo interesujC) te prace Wojtyly, kt6re powstaly przed jego wyniesie
niem do godnosci papieza. Stwierdza zarazem, ze aczkolwiek prace 
te nie majC) rangi nauczania papieskiego, to dla pelnego zrozumienia 
pontyfikatu Jana Pawla II ich znajomosc jest niezb~dna. Widac z tego, 
ze prac~ intelektualnq Karola Wojtyly - poety, duszpasterza, profeso
ra i papieza - pojmuje o. Kupczak jako calosc. Konsekwentnie, roz
wazajC)c poszczeg61ne motywy gl6wnych dziel Wojtyly: Wyklad6w lu
belskich, Milosci i odpowiedzialnosci oraz Osoby i czynu, o. Ku pczak uka
zuje ich kontynuacje w dokumentach i katechezach Jana Pawla II. 

Tytul ksiC)zki nie tylko przedstawia jej tematyk~, lecz sugeruje r6w
niez waznq tez~: dla Karola Wojtyly zagadnienie wolnosci jest pod
stawowym zagadnieniem filozofii czlowieka. Mysl t~, w postaci juz 
wyraznej, wypowiada o. Kupczak w pierwszych partiach ksiqzki. 
W Wojtyly obrazie czlowieka kategorie dobrego zycia, osoby ludzkiej, 
wolnosci sC) pod wzgl~dem znaczenia scisle zwiqzane wzajem. ,,»Wi
zja dobrego zycia« Jana Pawla II (...) jest zakorzeniona w konsekwent
nie budowanej ( ...) filozoficznej teorii osoby ludzkiej" (5. 29). Ale tez: 
"W gruncie rzeczy, mozna popatrzec na calq jego [Karola WojtylyJ fi
lozofi~ jako na wysilek podj~cia pytania 0 istot~ wolnosci" (5. 32). 

SprawC) zasadniczq jest pytanie 0 istot~ j sytuacj~ woli. Jaroslaw 
Kupczak uwaznie przyglqda si~ mysleniu Karola Wojtyly w jego Wy
kladach lubelskich: od poszukiwania poczqtk6w poj~cja woli w staro
zytnych koncepcjach dobra, po krytycznq analiz~ wyboru etycznego 
w uj~ciu Kanta i Schelera. Z wolq jako odr~bnq wladzq - referuje 
o. Kupczak analiz~ autora Wyklad6w... - nie mamy do czynienia ani 
u Platona, ani u Arystotelesa. U Platona dobro jest tozsame z ideq do
bra, przeto posiadanie dobra jest w istocie jego poznaniem, a zwr6ce
nie si~ ku niemu nie jest aktem woli, lecz intelektu. Dla Arystotelesa 
dobro jest wprawdzie rzeczq konkretnq, a nie poj~ciem, ale wola jego 
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osiqgni~cia jest r6wniez tylko jednym ze sposob6w dzialania intelek
tu. Dopiero sw. Augustyn, z lektur Nowego Testamentu, a zwlaszcza 
List6w Pawlowych, oraz z refleksji nad wlasnym zyciem, powziql mysl 
o istnieniu w czlowieku odr~bnej wladzy: woh. 

Analiza woli i wolnosci jest nieodzowna dla okreslenia wartosci 
i wybor6w swoiscie etycznych. Nie jest tak - glosi odnotowana przez 
o . Kupczaka teza jednego z Wyklad6w lubelskich - aby wyb6r moralnie 
dodatni wymagal, jak postul)1je Kant, bezwzgl~dnego poddania woli 
maksymie prawa moralnego. Nie jest tez tak, aby, jak twierdzi Sche
ler, wyb6r ten mial podstaw~ dostatecznq w uczuciach, kt6re umozli
wiajq poznanie wartosci, a nast~pnie w stron~ tych poznanych war
tosci kierujq. Wola, m6wi autor Wyklad6w ... za sw. Tomaszem, jest po
staciq pozqdania, ale jest ona pozqdaniem racjonalnym, jest wpraw
dzie wladzq odr~bnq od rozumu, lecz z rozumem wsp6lpracuje. Isto
tq wolnosci czlowieka jest zdolnosc dokonywania wyboru i podejmo
wania decyzji. To znaczy - gotowosc i zdolnosc woh do zwr6cenia si~ 
ku poznanej rozumowo prawdzie 0 dobru. T~ prawd~ cztowiek po
znaje w swoim sumieniu. 

Jaroslaw Kupczak nieustannie konfrontuje Karola Wojtyly filozo
fi~ moralnq z jego metafizykq. Czlowiek, w uj~ciu Wojtyty, jest bytem 
osobowym, kt6rego natur~ i sytuacj~ odslania trojakie odniesienie: 
wobec siebie samego, wobec innych, wobec Boga. 

Przez swiadomosc refleksywnq czlowiek ujmuje siebie samego jako 
podmiot, jako bezwzgl~dnie konkretne "ja", kt6re w swej osobowej 
konkretnosci i podmiotowosci wyraza si~ takZe w aktach ciala. Z ko
lei, przez samowiedz~ czlowiek poznaje, ie zar6wno swiadomosc, jak 
i cialo nalezq do niego, ale jego rzeczywistosci nie wyczerpujq - poza 
swiadomosciq istnieje obszar podswiadomosci, a reakcje cielesne wy
magajq podporzqdkowania osobowemu osrodkowi decyzji . 

Cztowiek jest bytem spolecznym, jego naturalnq przestrzeniq jest 
relacja z innymi. T~ swojq natur~ spolecznq czlowiek przejawia i po
twierdza przez "uczestnictwo" (termin Wojtyly). Uczestnictwo to 
wsp61dzialanie ludzi jako os6b ze wzgl~du na pewien przedmiotowy 
cel. Wycofanie si~ z takiego wsp6tdziatania powoduje wyosobnienie, 
alienacj~. 

Relacja uczestnictwa jest wymogiem podstawowej normy moral
nej, kt6ra postuluje, aby nikt nie byl traktowany jako jedynie srodek 
do celu, lecz zawsze takZe jako sam cel. W tej kwestii filozofia przy
szlego papieza spotyka si~ z jego teologiq i katechezq - ina to spotka
nie o. Kupczak zwraca bacznq uwag~. Ot6i poqstawq tej "normy per
sonalistycznej" jest wyjqtkowa godnosc czlowieka, a godnosc t~ w 050
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bie Jezusa Chrystusa objawil czlowiekowi sam Bog. Dlatego w im gl~b
szej wi~zi z Bogiem zyje czlowiek, tym gl~biej rozumie on wlasn'l rze
czywistosc. Kiedy wi~z z Bogiem zostaje zerwana, "zostaje tez - przy
tacza o. Kupczak encyklik~ Evangelium vitae - zagrozona i znieksztal
cona wrazliwosc na czlowieka" (s. 65). 

Powyzsza prezentacja ksi'lzki Jaroslawa Kupczaka - selektywna 
i nazbyt moze zdawkowa - jest raczej prob'l ujawnienia jej struktury 
niz streszczeniem. Ksi'lzk~ t~ bowiem trudno strescic. Najpierw dla
tego, ze jest zwi~zla, a bardzo pod wzgl~dem intelektualnym bogata. 
Ale jest inny jeszcze powod. Otoz o. Kupczak, powtorzmy, traktuje 
tworczosc bohatera swojej ksi'lzki jako jeden szlak mysli - od utwo
row poetyckich po dokumenty apostolskie, aczkolwiek on sam sku
pia uwag~ na przedwatykanskim, by tak rzec, etapie tej drogi. Proble
matyce, ktora go interesuje, daje uklad nast~puj'lcy: wyodr~bnia po
szczegolne wymiary rzeczywistosci czlowieka i przez ich pryzmat 
analizuje podstawowe teksty Karola Wojtyly - nast~pnie uzupelnia t~ 
analiz~, odwoluj'lc si~ do wypowiedzi Jana Pawla II. Autor zastana
wia si~ wi~c nad poj~ciem czlowieka, maj'lc na uwadze wyraznie okre
slony zbior prac: wiersze i dramaty, Wyklady lubelshe, Milosc i odpowie
dzialnosc, Osoba i czyn. Ale si~ga takZe, zawsze w stosownej proporcji, 
do katechez srodowych i do encyklik: Redemptor hominis, Evangelium 
vitae, Centesimus annus, Veritatis splendor, Fides et ratio . Samo zas poj~cie 
czlowieka przedstawia ze wzgl~du na wol~, wolnosc, postaw~ swo
iscie moraln'l, struktur~ psychiczn'l i cialo, osobowe istnienie oraz 
powolanie czlowieka do pelni istnienia. 

Jaroslaw Kupczak rozurnie zatem antropologi~ Karola Wojtyly jako 
rozwijaj'lc'l si~ calosc. JednakZe sama ksi'lzka - i jest to jedyna uwaga 
krytyczna, jak'l pisz'lcy niniejsze mialby ochot~ zglosic - nie jest calo
sci'l. Bez wzgl~du na to, czy poszczegolne fragmenty ksi'lzki byly kie
dykolwiek publikowane, czy tez nie, jest widoczne, ze nie powstaly 
jako czp.sci wczesniejszego projektu. Au tor mowi otwarcie 0 tym tytu
lem swojej ksi'lzki: "szkice" . Istotnie, s'l to szkice, ktore wprawdzie 
znakomicie wprowadzaj'l w poszczegolne obszary mysli Karola Woj
tyly, jednakZe harmonijnej kompozycji nie stanowi'l. Przez to row
niez sam przedmiot ksi'lzki rozwarstwia si~ i traci wyrazistosc, tak iz 
sporego trudu trzeba, by dostrzec jego wewn~trzn'l budow~. Autor 
pozostawia ten trud czytelnikowi. 

Jaroslaw Kupczak jest nie tylko bacznym swiadkiem intelektual
nej drogi Karola Wojtyly. Jest on takZe wnikliwym analitykiem jego 
mysli i jej samodzielnym komentatorem. Z powodu rzetelnosci i sa
modzielnosci myslowego przewodu, a zarazem jego szkicowosci, z po
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wodu owych, wedIe terminologii Ingardena, miejsc niedookreslenia, 
ksiqzka o. Kupczaka rna w!asciwosc, kt6rq niecz~sto mozna przypisac 
eseistyce filozoficznej: jest to mianowicie ksiqzka dynamiczna. Jej dy
namik~ ukazmy na dw6ch przykfadach i w obu wspomnianych war
stwach - analizy i komentarza. 

W rozdziale Wolny wybor znajdujemy uwag~, ze wedle Karola Woj
ty!y ani Kant, ani Scheler nie wyjasnili nalezycie dzialania wolnej woli, 
gdy chodzi 0 wybory etyczne. Pierwszy podda! jq formalnej maksy
mie, drugi - uczuciom. Autor Wyklad6w lubelskich, si~gajqc do wsp6!
czesnej psychologii, !qczy dzialanie woli z okreslonymi celami, kt6
rych przedstawienie wol~ pobudza. Gdy chodzi 0 dziedzin~ etyki, te 
cele-przedmioty Sq wartosciami, a ich przedstawieniu towarzyszy 
szczeg6lne doswiadczenie podmiotu: przezycie powinnosci. Wola nie 
jest wi~c (wbrew Kantowi) bezwarunkowo podlegla maksymie pra
wa moralnego, lecz jest pobudzana przez wyobrazenie celu. Nie jest 
r6wniez (wbrew Schelerowi) uruchamiana przez uczucia, lecz przez 
powinnosc. Tez~ Wojty!y rozwija o. Kupczak w rozdziale Wolnosc, praw
da, sumienie: skoro wola wsp6ldziala z rozumem, to doswiadczenie 
powinnosci etycznej, b~dqc impulsem woli, jest zarazem poznaniem 
prawdy 0 dobru. Odpowiedziq na to poznanie jest suwerenny akt 
wyboru dobra. 

Wykfad o. Kupczaka rzetelnie i przekonujqco informuje 0 stano
wisku Karola Wojty!y. JednakZe pytan dotyczqcych jego filozofii mo
ralnej definitywnie nie rozstrzyga. Raczej przeciwnie, skfania czytel
nika, by do pytan postawionych ponownie wracal. Skoro wola, jak 
Karol Wojtyla przyjmuje, dziala w scislej wi~zi z rozumem, to akt woli 
nie jest czystym "chceniem", lecz jest pragnieniem rozumnym. W prze
zyciu powinnosci etycznej ujmujemy poznane rozumem dobro jakiejs 
rzeczy, zatem trafny sqd 0 powinnosci jest sqdem prawdziwym 0 do
bru tej rzeczy. Zarazem - referuje o. Kupczak tez~ ksiqzki Osoba i czyn 
- poznanie dobra nie jest poznaniem teoretycznym. Na czym wi~c 
polega wi~z mi~dzy sqdem 0 powinnosci a sqdem 0 dobru, skoro nie 
jest to zwiqzek rozumowania? 

Oecyzja moralna jest aktem woli samoczynnym - aktem samosta
nowienia. Wola nie jest tu skutkiem zdarzenia, lecz zawsze jego przy
czynq sprawczq. Na czym, wobec tego, polega wi~z mi~dzy przezy
ciem powinnosci i aktem woli, skoro nie jest to zwiqzek przyczyny 
i skutku? 

Stawiajqc te pytania, czytelnik wraca nie tylko do podstawowych 
motyw6w mysli Karola Wojty!y. Wraca r6wnie~ do sw. Tomasza i tra
dycji scholastycznej, do Hume'a i Kanta, do spor6w, wcale nie 
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przedawnionych, z utylitaryzmem. Kto wie, moze ponownie spojrzy 
na polskie i europejskie konflikty ostatnich lat i zechce samodzielnie 
poszukac ich wyjasnienia w tych wymiarach refleksji i wyobraini, ja
kie otwiera ksiqzka Jaroslawa Kupczaka? 

Z licznych, a zawsze zachowujqcych miar~, komentarzy o. Kup
czaka wskazmy ten, kt6ry dotyczy Piesni Dblasku lUDdy. W utworze, 
nawiqzuji)cym do biblijnej opowiesci 0 spotkaniu Chrystusa z Sama
rytanki), Karol Wojtyla zastanawia si~ nad zasadniczq niepoznawal
nosciq czlowieka. Czlowiek jest rzeczywistoscii) zakryti) nie tylko dla 
innych. TakZe dla siebie. Rozmowa z Chrystusem przy studni w Sy
chem - wyjasnia o. Kupczak - przyniosla Samarytance samopozna
nie. Jednaki:e nie bylo ono poznaniem intelektualnym. Nie bylo tez 
poznaniem naturalnym. Bylo darem Chrystusa, dzielem Jego laski. 
Bylo nadprzyrodzonq interwencjq, dzi~ki kt6rej Sa marytanka do
swiadczyla radykalnej i wyzwalajqcej przemiany swego zycia. W ko
rnentarzu do wiersza Jaroslaw Kupczak zwraca uwag~, ze laska, w uj~
ciu Karola Wojtyly, nie jest aktem zewn~trznym wobec ludzkiej natu
ry i dodanym do niej . Raczej przeciwnie: b~dqc darem nadprzyro
dzonym, pomaga ona czlowiekowi uswiadornic sobie wszelkie jego 
przyrodzone mozliwosci i talenty i w pelni je urzeczywistnic. 

Komentarz o. Kupczaka jest tak sugestywny, ze staje si~ zgola nie
widoczny, a fabula biblijnego zdarzenia przebija si~ na plan pierwszy. 
Trzy warstwy narracji: sam komentarz, wiersz Karola Wojtyly i biblij
na opowiesc, przenikajq si~ i tracq odr~bnosc. 

Pozostaje obraz spotkania Samarytanki z Chrystusem. 

JERZY WOClAL, ur. 1946, dr filozofii, pracownik Instytutu Filozofii Uw, czlonek 
kolegium redakcYJnego "Wi~zi" . 
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REHABILITACJA ROWNOSCI 

Aniela Dylus 

Amartya Sen, NIEROWNOSCI. DALSZE ROZWAZ.ANIA, 
Hum. Irena Topinska, 

SIW Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Krak6w 2000, 55. 235 

Nawet jesli kolejne pozycje znakomitej serii wydawniczej "De
mokracja. Filozofia i praktyka" nie stajq si~ od razu wydarzeniami 
intelektualnymi, to nie spos6b ich nie zauwazyc. Do poszczeg6lnych 
tom6w ubogacajqcych bibliotek~ klasyk6w filozofii politycznej dlu
go jeszcze trzeba b~dzie wracac. Dotyczy to zapewne takZe Nier6w
nosci - jedynej jak na razie ksiqzki Sena udost~pnionej polskiemu 
czytelnikowi. 

Jej autor (ur. w 1933 w Bengalu), profesor uniwersytet6w w Har
vardzie i Cambridge, otrzymal w 1998 roku Nagrod~ Nobla "za prace 
z zakresu ekonomii dobrobytu". Uzasadniajqc jej przyznanie, jurorzy 
podkreslili, ze hinduski ekonomista i filozof "przyczynil si~ do przy
wr6cenia etycznych wymiar6w dyskusji nad najwazniejszymi pro
blemami gospodarczymi swiata". Zajmujqc si~ m.in. teoriq wyboru 
spolecznego oraz wskaznikami pomiaru dobrobytu i ub6stwa, uczy
nil z r6wnosci centralnq kategori~ swych refleksji. 

Opublikowana w 1992 ksiqzka 0 nier6wnosciach (Inequality Reexa
mined) prezentuje "dalsze rozwazania" wok61 tej problematyki (wcze
sniejsze zawarte Sq w On Economic Inequality z 1973). Rozwijajqc swe
go rodzaju kompleksowq "etyk~ r6wnosci", okazuje si~ pozycjq nie
zwykle dzis w Polsce potrzebnq. Najpierw tym wszystkim, w kt6rych 
slowo "r6wnosC" wywoluje - zrozumialq skqdinqd - odruchowq nie
ch~c. Lektura Nier6wnosci zmusi ich do falsyfikacji obiegowego prze
swiadczenia 0 nieuchronnym konflikcie mi~dzy r6wnosciq a wolno
sciq, a raczej uswiadomi, ze myslenie w kategoriach "wolnosc prze
ciw r6wnosci" jest i nieprecyzyjne, i nieuzyteczne. "To nie Sq alterna
tywy. Wolnosc nalezy do mozliwych obszar6w wyst~powania r6w
nosci, a r6wnosc - do mozliwych wzorc6w podzialu rozkladu wolno
sci" (s. 37). Co wi~cej, podj~cie wraz z Senem kluczowego dla calej 
monografii pytania: "r6wnosc czego?", prowadzi do wniosku, ze wla
sciwie nie ma politycznej lub etycznej teorii porzqdku spolecznego, 
kt6ra nie przyjmowalaby - cz~sto bezwiednie - postulatu r6wnosci 
"pod pewnym wzgl~dem". Nawet najbardziej' antyegalitarne syste
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my zaldadajq pewnq "przestrzen r6wnosci podstawowej" (np. Robert 
Nozick domaga si~ r6wnych praw libertarian skich, a James Bucha
nan - r6wnosci prawnego i politycznego traktowarua). Tyle tylko ze 
r6wnose w jednej przestrzeni, uznanej za istotnq, pociqga za sobq 
koniecznose tolerowania ruer6wnosci w innych - peryferyjnych. W ra
mach danego systemu niemozliwe jest jednoczesne domaganie si~ 
r6wnosci we wszystkich obszarach. . 

Podj~cie pr6by zrozumienia precyzyjnych wywod6w i dystynkcji 
Sena musi zatem prowadzie do relatywizacji r6wnosciowych hasel, 
zwlaszcza tych zabarwionych elementami zwulgaryzowanej ideolo
gii socjalistycznej. Uproszczona retoryka (np. "wszyscy ludzie Sq r6w
ni") oznacza zwykle ignorowanie faktycznie wyst~pujqcych zr6zni
cowan. Wiarygodna teoria nie moze opierae si~ na takiej przeslance. 
"Jesli osiqgni~ta ma bye r6wnose dochod6w, nie mozna jednoczesrue 
domagae si~ r6wnosci uzytecznosci, praw alba wolnosci" (s. 156). 

W kazdym razie r6wniez nasi rodzimi "ekonomiczni egalitarysci" 
nie znajdq w Senie swego sojusznika. Nie jest on myslicielem "lewi
cowym". Nie stawia rynku przed sqdem za razqce dysproporcje eko
nomiczne i spoleczne. Nierozwiqzane problemy wsp6lczesnosci nie 
Sq rezultatem zawodnosci rynku, ale zawodnosci panstwa, kt6re rue 
wywiqzuje si~ ze swego zadania "ksztaitowania warunk6w" gospo
darczego rozwoju. Owszem, Sen zwraca uwag~ na znaczenie proble
m6w podzialu, ale ciqgle przypomina, ze wlasciwa redystrybucja jest 
jednym z czynnik6w wzrostu efektywnosci rynkowej . Zresztq w ca
lej swej tw6rczosci naukowej pr6bowal wiqzae ze sobq spolaryzowa
ne idee podzialu i efektywnosci, wskazujqc na ich wsp6lzaleznose. 
Domagajqc si~ sprawiedliwego podziatu, nie mozna abstrahowae od 
efektywnosci, gdyz zahamowanie wzrostu gospodarczego jest r6w
nie niesprawiedliwe - szkodzi wszystkim. Jesli zatem wysoki poziom 
bezpieczenstwa socjalnego prowokuje ludzi do wycofywania si~ na 
obrzeza rynku, to polityk~ spolecznq 0 takich konsekwencjach trud
no nazwae "sprawiedliwq". Z drugiej zas strony, jesli efektywnose jed
nostki i calych grup przynajmniej cz~sciowo zalezy od mechanizm6w 
podzialu, to promotorom wzrostu gospodarczego nie moze bye obo
j~tna kwestia sprawiedliwosci spolecznej. 

Zwornikiem metodologicznych rozwazan Sena wok6l egalitary
zmu Sq dwa pytania: "dlaczego r6wnose?" i "r6wnose czego?". Specy
ficzne podejscie do r6wnosci sprowadza si~ zas do koncentracji na 
"wolnosci osiqgania" i "zdolnosci do funkcjonowania". Nie lekcewa
ZqC rzeczywistych osiqgni~e ekonomicznych przy formulowaniu ocen 
spolecznych, Sen podkresla jednak wag~ realnych szans na zdobycie 
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tego, co uwazamy za wartosciowe. Uwaza, ze dla oceny dobrobytu 
najbardziej adekwatna jest kategoria "zdolnosci do funkcjonowania", 
gdyz "kieruje ona uwag~ na przestrzen konstytutywnych element6w 
zycia, odwracajClc jCl od przestrzeni d6br, dochod6w, uzytecznosci itp." 
(s. 67). Nawiasem m6wiClc, przy prezentacji swego oryginalnego po
dejscia do nier6wnosci Autor musial odnosic si~ do innych propozycji 
teoretycznych w tej kwestii. Przy tej okazji przenikliwej krytyce pod
dane zostaly zwlaszcza r6zne wersje utylitaryzmu, ale takZe liberta
rianizmu. 

Wywody Sena sCl tak precyzyjne i wielowCltkowe, wprowadzone 
poj~cia, rozr6znienia i klasyfikacje tak subtelne, ze nielatwo podCl :~a 

si~ sladarni jego mysli. Monografia powstala na podstawie ogromnej 
literatury przedmiotu Gej bibliografia liczy 47 stron!). R6wnolegly nurt 
rozwazan zawierajCl rozbudowane przypisy. NiewCltpliwie Nier6wno
sci to nie ksiClzka "do poduszki". Podj~cie wysilku wsp6lmyslenia zo
staje jednak nagrodzone. 

Niezwykle interesujClce okazujCl si~ chociazby implikacje specy
ficznego uj~cia r6wnoSci. Jak wskazuje Sen, ujawniajCl si~ one m.in. 
w ocenach wolnosci i korzysci (rozdz. 4), w teoriach sprawiedliwosci 
(rozdz. 5), w ekonomii dobrobytu i w analizach nier6wnosci (rozdz. 
6), w ocenach ub6stwa (rozdz. 7), nier6wnosci mi~dzy klasami, regio
nami itp. (rozdz. 8). Na przyklad w odniesieniu do ub6stwa przeloze
nie akcent6w przy identyfikacji tego zjawiska z miernika dochod6w 
na abstrakcyjne na poz6r kategorie "wolnosci osiClgania" i "zdolnosci 
funkcjonowania" musi prowadzic do radykalnych zmian opcji poIity
ki spolecznej. Stwarza tez wi~kszCl szans~ spolecznego konsensu. La
twiej uzyskac jednomyslnosc na przyklad co do wagi zdolnosci do 
unikania niedozywlenia czy zdolnosci do uczestnictwa w zyciu spo
lecznym niz co do zawartosci "koszyka d6br" podstawowych czy for
my udzialu w zyciu spolecznosci. Sen bynajmniej nie deprecjonuje 
konwencjonalnych analiz ub6stwa w kategoriach niskiej uzyteczno
sci czy niskich dochod6w, tj. niskiego wyposazenia w dobra lub zaso
by, niemniej wykazuJe braki takiego uj~cia. Postuluje, aby w centrum 
tych analiz postawic zdolnosci, a nie osiClgni~cia. Ub6stwo rozpatruje 
wi~c jako "niemoznosc osiClgni~cia pewnego minimalnego, akcepto
walnego poziomu podstawowych zdolnosci" (s. 132). Przyj~cie takiej 
perspektywy pozwala mu wyjasnic, dlaczego przy r6wnych lub na
wetwyzszych dochodach ubodzyw Stanach Zjednoczonych sCl ubozsi 
nil. w Bangladeszu (por. s. 138-140), a kobiety w Azji Poludniowej 
i Afryce P61nocnej ubozsze niz m~zczyzni w zakresie takich "zdolno
sci do funkcjonowania" jak na przyklad umiej~tnosc czytania i pisa
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nia, realizacji kariery zawodowej czy osi'lgania pozycji przyw6dcy (por. 
s.147-150) . 

OIa iIustracji istotnej r6znicy mi~dzy ocen'l ub6stwa za pomoc'l 
dochodu a jego ocen'l za pomocq "zdolnosci do funkcjonowania" Sen 
przywoluje szereg empirycznych przyklad6w. Niezwykle pouczaj'l
cy w tym wzgl~dzie jest przyklad Kerali. W tym indyjskim stanie od
notowuje si~ znacznie nizszy niz w innych regionach realny doch6d 
na mieszkanca, ale znacznie wyZSZ'l dlugosc zycia (70 lat w por6wna
niu z 571atami w calych Indiach) i wyzszy poziom al£abetyzacji (91 % 
wobec 52% sredniej krajowej). Tajemnica sukcesu Kerali w przestrze
ni podstawowych "zdolnosci do funkcjonowania" tkwi w odmienno
sci jej polityki, m.in. w zakresie edukacji i sluzby zdrowia, a taki:e 
w wi~kszej aktywnosci obywatelskiej lokalnych spolecznosci (por. 
s. 151-153). 

Chociaz Sen nie rozpatruje szczeg6lowo kwestii dotycz'lcych po
lityki gospodarczej i spoiecznej, wyraznie wskazuje na "potrzeb~ szer
szego spojrzenia na propozycje rozwi'lzan prorozwojowych". Nie 
mog'l one ograniczac si~ "wyl'lcznie do zainteresowania lepszym pro
duktem narodowym i rozkladem dochod6w" (5. 153). Poszukuj'lc spo
sob6w uporania si~ z rodzimym ub6stwem, warto posluchac tych 
m'ldrych wskaz6wek. 

ANIELA DYLUS, prof. dr hab., kierownik Katedry Etyki Gospodarczej na Wydziale 
Koscielnych Nauk Historycznych i Spolecznych Uniwersytetu im. kard. S. Wyszynskie
go. Wydala: Problematyka etyki nallki 1I przedstawicieli szkoly lwowsko-warszawskiej (1987), 
Moralnose krw1cowa jako problem dla katolickiej nauki spolecznej (1992), Gospodarka. Moral
nose. Chrzescijanstwo (1994), Zmiennosc i ciqglosc. Polskie transformacje ustrojowew horyzon
cie etycznym (1997). 
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W FILOZOFICZNEJ CIEMNI 

Andrzej Pawelec 

Robert Nozick, ANARCHIA, PANSTWO, UTOPIA, dum. 
Pawel Maciejko, Michal Szczubialka, 

A1etheia, War5zawa 1999,55.430 

Opublikowana przed cwierewieczem ksiqzka Nozicka jest w ostat
nich dekadach - zaraz po Teorii sprawied/iwosci Rawlsa - najcz~sciej cy
towanq pracq z obszaru filozofii politycznej, choc - jak mniemam - z zu
petnie odrniennych powod6w. Dzieto Rawlsa by to, by tak rzec, catko
wicie "poprawne", zar6wno politycznie, jak i filozoficznie. Pod wzgl~
dem politycznym Rawls bronil bowiem interes6w "najmniej uprzywi
lejowanych", podczas gdy pod wzgl~dem warsztatowym Teoria spra
wiedliwosci to klasyczny traktat, "katedra filozoficznej prozy". Nic wi~c 
dziwnego, ze w slady Rawlsa poszly tabuny badaczy, dokonujqc dro
biazgowej egzegezy jego argumentacji, uscislajqc i rozwijajqc niektore 
wqtki jego wywodow (a przy okazji stuZqC "dobrej sprawie"). 

Tymczasem ksiqzka Nozicka byta zdecydowanie niepoprawna. Pod 
wzgl~dem politycznym stanowi ona obron~ poglqdow libertarianskich, 
co - jak zauwaza przezornie autor - "wpisuje mnie w zte towarzy
stwo" (amerykanska akademia jest wszak okupowana przez "socja
tow"). Pod wzgl~dem warsztatowym Anarchia... jest niemal ekspery
mentem. Nozick nazywa swojq ksiqzk~ "eksploracjq" i przeciwstawia 
dwie szkoty pisania prac filozoficznych: ,,}edna gtosi, ze autor powi
nien przemyslec zajmowane przez siebie stanowisko w najdrobniej
szych szczegolach i ze wszystkimi jego problemarni - wygtadzic i wy
subtelnic swe poglqdy tak, by przedstawic swiatu zamkni~tq, kom
pletnq i eleganckq calosc. Nie jest to moje zapatrywanie. A w kazdym 
razie jestem przekonany, ze w toku zycia intelektualnego jest takZe 
miejsce i rola dla dziel mniej kompletnych, kt6re na rowni z gtownq 
liniq dowodu kreslq uj~cia niedok0I1czone, snujq przypuszczenia, sta-
wiajq otwarte pytania i wysuwajq otwarte problemy, poddajq wska
z6wki i ukazujq zwiqzki poboczne. Stowo moze byc slowem 0 swie
cie, choc nie jest stowem ostatnim" (s. 9). Wydajqc swojq ksiqzk~ trzy 
lata po Te07'ii sprawied/iwosci, Nozick chcial niewqtpliwie obronic Anar
chir-. przed zarzutem, iz jest to (na tym tie) praca niepowazna_ Do 
kwestii rzetelnosci filozoficznej roboty wr6cimy na koniec, a teraz za
uwazmy tylko, ze pomimo owych niewqtpliwie ryzykownych cech 
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dzielo Nozicka zostalo przyj~te z ogromnym zainteresowaniem (choc 
- co bylo do przewidzenia - wlasciwie nie znalazlo naSladowc6w, a 
i sam Nozick zajql si~ p6zniej czyms innym, czyli glownie teoriq ra
cjonalnego wyboru). Powody zainteresowania byly co najmniej dwa. 
Po pierwsze, ksiqzka jest blyskotliwa, pelna niecodziennych przykla
d6w i znakomicie si~ czyta (czego nie mozna powiedziec 0 dziele Rawl
sa) . Po drugie i wazniejsze, Nozick wyst~puje w niej jako przyjaciel 
prawdy: wychodzqc z na pozor wiarygodnych przeslanek, dochodzi 
do konkluzji zgola odmiennych niz Rawls i malo sympatycznych; choc 
niegdys je odrzucal - jak sam przyznaje - to teraz musial uznac sil~ 
racji libertarian (tak oto rozum pokonal slepe emocje - bardzo nosny 
temat!). 

Jak przedstawia si~ ta nieod parta argumentacja? Celem Nozicka
podobnie jak Rawlsa - jest znalezienie zasad sprawiedliwego ustroju. 
Glownym drogowskazem w tym przedsi~wzi~ciu jest zasada oszcz~d
nosci zalozen: przyjmijmy cos mozliwie bezspornego i zobaczmy, co 
da si~ z tego wywnioskowae. Nozick zdecydowal si~ przyjqc zasad~ 
samoposiadania: kazdy czlowiek w pelni dysponuje samym sobq. Czy 
ta przeslanka wystarcza, aby ludzie mogli zalatwiac swoje sprawy bez 
pomocy panstwa, jak twierdzq anarchisci? Nozick sumiennie poka
zuje, ze nie wystarcza. Otoz zasad~ samoposiadania trzeba jakos eg
zekwowae: musimy umiee stwierdzac, kiedy zostala naruszona, i wy
mierzae adekwatnq kar~ przest~pcy (anarchisci t~ kwesti~ zazwyczaj 
pomijajq, skoro czlowiek jest z natury dobry). Oczywiscie w stanie 
natury kazdy ma prawo scigac i karac przest~pc~ na wlasnq r~k~, ale 
takie prawo prowadzi do sytuacji dziwacznej, w ktorej kazdy jest s~
dziq we wlasnej sprawie (i powinien byc samozwanczym s~dziq w cu
dzych sprawach, bo np. morderca nie moze zostac ukarany przez ofia
r~). Zeby uniknqc powyzszych problemow, nalezy, primo, zaprowa
dzic monopol na stosowanie sily na danym obszarze i, secunda, objqc 
ochronq prawnq wszystkich mieszkancow (definicja panstwa mini
malnego). Trzeba to zrobic tak, zeby nie wejse w konflikt z zasadq sa
moposiadania (naSZq jedynq normq etycznq) . Nozick zaklada, ze lu
dzie b~dq samorzutnie zamawiac uslugi agencji ochroniarskich i w kto
ryms momencie okaze si~, ze na danym terytorium jakas firma zdo
b~dzie monopol de facto na poslugiwanie si~ przymusem (skuteczniej
sza agencja odbierze po prostu klientow konkurencji - zadziala "nie
widzialna r~ka" wolnego rynku). Jedynym problemem pozostanie 
wtedy garstka wolnych strzelcow, ktorzy wbrew rozsqdkOWi nie b~dq 
chcieli zrezygnowac z prawa do samodzielnego wymierzania spra
wiedliwosci. Poniewaz takie r~kodzielo jest jednak ryzykowne (z te
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go wlasnie powodu zdobyly klient6w profesjonalne agencje), mono
polistyczna firma moze zakazae "ostancom" dzialalnosci egzekucyj
nej w stosunku do jej wlasnych klient6w i zaproponowae im w za
mian ochron~ (jako form~ rekompensaty, tzn. b~dq oni placie mniej 
niz klienci dobrowolni - pokryjq jedynie r6znic~ mi~dzy cenq agen
cyjnq a kosztami wlasnymi; jesli wolny strzelec odrzuci t~ uczciwq 
propozycj~, to agencja b~dzie mogla blokowae jego dzialalnose spra
wiedliwie). Jak widae, powyzszy manewr wymaga zebrania dodatko
wych funduszy, ale klienci dobrowolni opodatkujq si~ ch~tnie na rzecz 
klient6w opornych, bo w ten spos6b poszerzq zakres wlasnego bez
pieczenstwa (jak powiada Nozick, prywatna egzekucja prawa przy
pomina "wr6zenie z fus6w"). Anarchista - protestujqcy przeciwko 
panstwowemu monopolowi na przymus oraz podatkom - zostal tym 
samym pokonany, bo Nozick pokazal mu, ze nie da si~ inaczej unik
nqe dolegliwosci stanu natury, a sam proces usuwania owych dolegli
wosci przebiega bez naruszania elementarnego prawa do samoposia
dania. Czyli (jak brzmi tytul cz~sci pierwszej) anarchista "bez wysilku 
odzyska wiar~ w panstwo" . 

Co mozna sqdzie 0 powyzszej argumentacji? Najpierw wypada
loby wyrazie zdziwienie, ze Nozick potraktowal powaznie anarchi~ 
jako opcj~ ustrojowq i poswi~cil tak wiele wysilku, zeby pokazae, iz 
co najmniej pans two minimalne (pans two "str6z nocny") jest uzasad
nione moralnie. vVbrew pozorom Nozick nie dyskutuje jednak z ana r
chistq (bo ten wierzy w naturalnq harmoni~ rodzaju ludzkiego i wszel
kie zlo wywodzi ze struktur wladzy: w stanie natury nie b~dzie agre
sji i nie b~dzie problemu sprawiedliwosci) . Nozick wpisuje si~ raczej 
w tradycj~ umowy spolecznej, a konkretnie odwoluje si~ do Locke'a 
i jego katalogu praw naturalnych (do "wolnosci, zdrowia, ciala [i] 
d6br"). Warto w tym miejscu zauwazye, iz prawo na tury ma zupelnie 
inne uzasadnienie w jednym i w drugim przypadku. U Locke'a jest 
to uzasadnienie teologiczne: czlowiek jest Bozq wlasnosciq, ma wi~c 
obowiqzek (jako zbiorowy depozytariusz, wsp6lnota) 0 niq dbae (cze
mu wlasnie majq sluzyc wymienione prawa; w tym u kladzie mozna 
np . domagae si~ poswi~cenia zycia jednostek dla wi~kszego dobra 
wsp6Inoty) . Tymczasem u Nozicka czlowiek jest autonomiczny: kaz
dy poszczeg6lny osobnik moze zrobic ze sobq, co mu si~ podoba (No
zick dopuszcza nie tylko samob6jstwo, ale r6wniez - konsekwentnie 
- dobrowolne niewolnictwo). W sprawie uzasadnienia tego prawa 
natury Nozick powiada: "Rzeczywiscie adekwatne przedstawienie tla 
moraInego wraz z precyzyj nym sformulowaniem teorii moralnosci 
oraz jej najgl~bszych zalozen wymagaloby kompletnego wykladu i jest 
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zadaniem na inny czas. (Na cale zycie?) Zadanie to jest tak kluczowe, 
zas luka powstala wskutek jego niewypelruenia tak bolesna, ze nie
wielkC) pociech~ niesie swiadomosc, iz idziemy w tym w slady sza
cownej tradycji Locke' a, ktory w Drugim traktacie nie przedstawia cze
gokolwiek, co w najmniejszym stopniu przypominaloby zadowalajq
ce wyjasnienie statusu i podstaw prawa natury" (5. 23). 

Nozick nie oddaje sprawiedliwosci Locke' owi, choc oczywiscie ar
gumentacja teologiczna nie bylaby dziS uznana powszechnie za prze
konujqG!. Locke bowiem odwolywal si~ do pewnej wizji dobra wsp61
nego (troska 0 Bozq w lasnosc), kt6rej mozna bronic r6wniez w wersji 
swieckiej (zachowanie zycia). Tymczasem Nozick odzegnuje si~ od 
jakichkolwiek pozytywnych c e 10 w prawa (odrzuca uzasadnienia te
leologiczne), gdyz to oznaczaloby jego zdaniem pogwalcenie auto
nomii . Prawa majq miec wylqcznie cele negatywne: nakreslac grani
ce, kt6rych nie wolno przekraczac. Innymi slowy, prawa nie naklada
jq obow:qzkow, a jedynie formulujq zakazy i opisujq uprawnienia . 
(Obowiqzki biorq si~ z dobrowolnych umow, rue rna obowiqzkow "na
turalnych"). Takie podejscie, zgodne z idealem autonomii, rna przede 
wszystkim zagwarantowac jasnosc: kazdy powinien wiedziec, co mu 
wolno, a czego mu nie wolno; w tych ramach moze robic, co chce. 

Jasnosc jest bezspornie nader rozumnq dyrektywq, tyle ze trzeba 
miec swiadomosc, na jak wiele jasnosci mozna w danej sferze liczyc 
(w tym miejscu wypada zacytowac poczqtkowy fragment Etyki Niko
machejskiej: "Co si~ tyczy opracowania naszego przedmiotu, to wy
starczy moze, jesli ono osiqgnie ten stopien jasnosci, na ktory ow przed
miot pozwala. Nie we wszystkich bowiem wywodach nalezy szukac 
tego samego stopnia scislosci", 1094b 12-13). Argumentacja Nozicka 
zawiera zalozenie, iz na gruncie jednej bezspornej normy sformulu
jemy katalog uprawnien, ktore generalnie rozwiqzq problem sprawie
dliwosci. Jest to jednak przeslanka fa lszywa, co widac na kazdym eta
pie wywodu: nie tylko w cz~sci pierwszej (ktora dotyczyla przejscia 
od anarchii do panstwa minimalnego), ale rowniez drugiej (gdzie 
Nozick dowodzi, iz zadne panstwo ponadminimalne nie jest uzasad
nione) i trzeciej (ktora zawiera tez~, iz pans two minimalne jest zara
zem porywajqcym idealem, czyli utopiq). Przedstawmy teraz nie
uchronne luki i uproszczenia argumentacji Nozicka. 

Przejscie od anarchii do panstwa polega u Nozicka na samorzut
nym usuwaruu dolegliwosci stanu natury zWiqzanych z egzekwowa
niem prawa do samoposiadania (a konkretnie wynikajqcego zen pra
wa do samoobrony) : ludzie "naturalni" zakontraktujq uslugi najsku
teczniejszej agencji ochroruarskiej. W ten sposob jednak problem spra
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wiedliwosci nie zostal wcale rozwiqzany, a jedynie przesuni~ty na inny 
szczebel: teraz to agencja b~dzie si~ borykac z kwestiq stwierdzania 
winy i wymierzania kary. Odmienne trudnosci rodzi ograniczenie 
prawa wolnych strzelc6w do wlasnor~cznego egzekwowania spra
wiedliwosci. Nozick slusznie zauwaza, ze domena sprawiedliwosci 
musi objqc nie tylko faktyczne naruszenie granic sfery chronionej 
(wyznaczonej przez prawa naturalne alba przez umow~), ale r6w
niez r yz y ko naruszenia takich granic (powiedzmy, ze nozownik lubi 
sobie cwiczyc rzuty finkq w miejscu publicznym, najlepiej po paru 
gl~bszych - czy mozna mu tego zakazac?). Zaproponowane rozwiq
zanie polega na tym, by rozszerzyc sfer~ chronionq na przypadki nie
akceptowanego ryzyka, przyznajqc rekompensat~ potencjalnemu 
agresorowi, jesli w wyniku zakazu znajdzie si~ w gorszej sytuacji. Ta 
"zasada rekompensaty", jak pami~tamy, pomogla Nozickowi rozwiq
zac problem wolnych strzelc6w, ale sama w sobie wcale nie jest jasna 
(kiedy ryzyko hie jest juz do zaakceptowania?; jak mierzyc pogorsze
nie sytuacji?; jak wyznaczyc wlasciwq rekompensat~?). Og6lnie rzecz 
biorqc, katalog uprawnien nie usuwa dw6ch fundamentalnych pro
blem6w: wyznaczenia zakresu danego uprawnienia (np. jak daleko 
si~ga "sfera chroniona") i konfliktu uprawnien (np. wolnosc kontra 
bezpieczenstwo, jak w przypadku nozownika). 

Sytuacja przedstawia si~ podobnie w cz~sci drugiej, gdzie Nozick 
poswi~ca wiele miejsca wlasnosci, kt6ra jest koniecznym elementem 
samoposiadania. Jak czlowiek nabywa prawo do wiasnosci? Na dwa 
sposoby: albo przez zmieszanie z dobrem naturalnym wlasnej pracy 
albo przez umow~. W tym pierwszym przypadku, kt6ry stanowi gl6w
ny przedmiot rozwazan, Nozick idzie za Lockiem: "Cokolwiek zatem 
wydobyl [czlowiekJ ze stanu ustanowionego i pozostawionego przez 
natur~, zlqczyl ze SWq pracq i przylqczyl do tego, co jest jego wlasne, 
uczynil SWq wlasnosciq . Do tego, co zostalo przez niego wydobyte ze 
wsp61nego stanu , w jakim zostalo umieszczone przez natur~, jego 
praca dolqczyla cos, co wyklucza juz do tego powszechne uprawnie
nie innych. Praca ta jest bezsprzecznie wlasnosciq pracownika, stqd 
zaden czlowiek, poza nim samym, nie moze byc uprawniony do tego, 
co raz juz zostalo przez niego zawlaszczone tam, gdzie po z 0 s t a j q 
j e s z c zed I a inn y c h n i ego r s zed 0 bra w s p 61 n e" (Locke, 
Drugi traktat, tlum. Z. Rau, PWN 1993, s. 247; podkreslony fragment 
to tzw. "klauzula" Locke' a). Nozick poddaje koncepcj~ zawlaszczania 
przez "wlozenie" pracy druzgocqcej krytyce, ale nie formuluje lep
szej, calq uwag~ skupiajqc na klauzuli. Niezalezn~e od tego, czy w og61e 
istnieje jakas sensowna interpretacja owego proviso (co jest wqtpliwe), 
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widac jak na dloni, ze pozornie jasna koncepcja wlasnosci (sformulo
wana w trzech punktach - por. S. 183) rue rozwiqzuje zadnych rzeczy
wistych problemow. Tym bardziej ze trzeba do niej dolqczyc punkt 
czwarty, ktory dotyczy naprawy niesprawiedliwosci, gdyz bodaj cala 
wlasnosc w dzisiejszym swiecie jest rezulta tem lamania owych trzech 
pierwszych zasad; tej zasady Nozick nie podaje, sugerujqc jednak, iz 
do tego celu moglaby si~ nadawac formula wzi~ta z Teorii sprawiedli
wosci Rawlsa: "organizuj spoleczenstwo tak, aby maksymaljzowac 
pozycj~ warstwy, ktora ostatecznie znajduje si~ w najgorszej sytuacji" 
(s. 271). Fakt, iz w przypadku rekompensaty za krzywdy Nozick od
woluje si~ do tak krytykowanej przez siebie "zasady dy£erencji", jest 
tylko na pozor paradoksalny. Wszak glownym atutem koncepcji praw 
naturalnych jest ich bezkompromisowosc, a ta cecha uruemozliwia roz
wiqzarue jakiegokolwiek konfliktu racji. 

W cz~sci drugiej Nozick przedstawia jeszcze krytyk~ demokracji 
(ktorq nazywa demoktesis: system "posiadania ludzi przez ludzi i dla 
ludzi", S. 338). Krytyka ta skJada si~ z dwoch elementow: czarnego 
scenariusza opisujqcego przejscie od panstwa minimalnego do demok
tesis oraz z opowiesci przedstawiajqcej stopniowe przejscie od ruewol
nika (pozbawionego jakichkolwiek uprawnien) do obywatela demok
tesis (ktorego sytuacja zasadniczo nie odbiega od sytuacji ruewolnika 
- sugeruje autor). To demaskatorskie podejscie do panstwa ponadmj
nimalnego zawodzi. Nozick w istocie powiada, ze obywatele panstw 
demokratycznych majq falszywq swiadomosc (nazywajq niewol~ 
wolnoSciq). Nie bierze wi~c w ogole pod uwag~ innej ewentualnosci: 
ze demokracja bynajmniej nie odbiera czlowiekowi mozliwosci decy
dowania 0 sobie, a akceptacja przezen polityki, ktorej osobiscie nie 
popad, wcale nie oznacza utraty autonomii. (Wyjasnienie tego stanu 
rzeczy wymagaloby wejscia w kwestie zwiqzane z historiq i tozsamo
sciq - czyli trzeba by zapelnic OWq "bolesnq luk~" w etycznych pod
stawach teorii). Innymi slowy, Nozick definiuje wolnosc w odniesie
niu do swojego systemu uprawnien, a jesli inni ludzie postrzegajq 
wolnosc inaczej, to tym gorzej dla nich. 

Z kolei w cz~sci trzeciej Nozick szkicuje scenariusz rozowy. Przed
stawia mianowicie metautopi~, tzn. takie panstwo, ktorego obywate
Ie b~dq mogli tworzyc dowolne wspolnoty 0 dowolnych prawach 
(w ramach systemu praw naturalnych): "Utopia b~dzie skladac si~ 
z utopii, z wielu roznych i rozbieznych spolecznosci, w ktorych ludzie 
zyjq w rozny sposob na gruncie roznych instytucji. Spolecznosci pew
nych rodzajow b~dq bardziej pociqgajqce dla wi~kszosci niz inne; spo
lecznosci b~dq rozrastac si~ i b~dq si~ kurczyc. Ludzie b~dq porzucac 
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jedne dla drugich alba przez cale zycie b~dq trzymac si~ tej samej. 
Utopia jest pewnym fundamentem pod utopie, miejscem,gdzie lu
dzie majq swobod~ dobrowolnego stowarzyszania si~ z innymi po to, 
by dqzyc i dokladac staran do realizacji ich wlasnej wizji dobrego zy
cia w idealnym spoleczenstwie, lecz gdzie nikt nie moze n a r z u c ae 
wlasnej wizji utopii innym" (5.364). Ryszard Legutko zwraca uwag~ 
na konflikt lojalnosci kryjqcy Sl~ w tej koncepcji "spoleczenstwa jako 
domu towarowego": z jednej strony obywatele metautopii przyjmu
jq w zalozeniu liberalny katalog praw naturalnych, z drugiej zas 
dowolny katalog praw konkretnej utopii (kt6ra moze bye antyliberal
na, np. komunistyczna czy faszystowska). Legutko sugeruje, ze jesli 
metautopia okaze si~ trwala, to poszczeg61ne utopie (czyli kultury) 
utracq swojq sil~ przyciqgania, a ich hierarchia moralna legnie w gru
zach w starciu z pluralistycznym sWiatopoglqdem metautopii . 

Zreasumujmy: Nozick przedstawil koncepcj~ panstwa minimal
nego respektujqcego zasad~ autonomii, kt6ra zostala zdefiniowana 
w spos6b najbardziej oszcz~dny (nie jako urzeczywistnienie pewnych 
wladz, np. racjonalnosci jak u Kanta, lecz jako dowolne dzialanie w ob
r~bie sfery chronionej). Punkt wyjscia teorii - samodzielne jednostki 
obdarzone prawami - determinuje problematyk~, kt6ra sprowadza 
si~ do wyznaczenia granic sfery chronionej (kwestie agresji, ryzyka, 
wlasnosci). Jak staralem si~ pokazae, jest to przedsi~wzi~cie chybione 
dlatego, iz nie da si~ takich granic nakreslie in abstracto (podstawowe 
poj~cia otrzymujq bowiem interpretacj~ w danych warunkach kultu
rowych i historycznych). Co wazniejsze, jest ono chybione dlatego, 
ze pomija bardziej fundamentalne dla kazdej spolecznosci zagadnie
nie wsp61pracy (kt6re tym samym zostalo uznane za bezproblemo
we). A przeciez kwestia relacji mi~dzy uprawnieniami a obowiqzka
mi (poj~cie nieobecne w teorii Nozicka) jest kluczem do opisu rzeczy
wistych spoleczenstw. 

Czy to oznacza, ze Anarchia, pans two, utopia jest ksiqzkq ni.eudanq? 
W zadnym razie. Jest to znakomita pr6ba zbudowania teorii praw 
natury, kt6ra zawiera wiele ciekawych pomysl6w i cennych rozr6z
nien (wartosciowych w kontekScie dzialalnosci teoretycznej), a jej 
gl6wnym walorem jest zademonstrowanie 0 g ran i c ze n samego po
dejscia . I bynajmniej nie piszEi' tego ironicznie: ktos musi wszak prze
sledzie konsekwencje zalozen, rozwinqe je w teoriEi', zeby mozna bylo 
ocenie ich potencjal. 

Pozostaje jeszcze kwestia wykonania, do kt6rej mialem wr6cic. Sam 
Nozick tak opisuje spos6b powstawania wiEi'kszosci utwor6w hlozo
hcznych: "przywodzi [on] na mysl przesuwaI"i.ie i upychanie rzeczy 
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tak, by zmiescily si~ w granicach z gory wyznaczonego obszaru 0 usta
lonym ksz talcie. Wszystko to jest na zewn'ltrz, a musi zmiescic si~ 
w srodku. Przemieszczasz i upychasz to w wyznaczonych granicach, 
przysuwasz do brzegu z jednej strony - a cos wybrzusza si~ z dru
giej. Biegniesz tam i wciskasz to wybrzuszenie, powodujqc jednak 
powstanie nast~pnego gdzie indziej . Tak wi~c przesuwasz, upychasz 
i przycinasz rogi, aby jedno pasowalo do drugiego, i wpychasz do srod
ka, az w koncu wszystko zastyga mniej czy bardziej stabilnie w wy
znaczonych granicach. Co si~ nie zrniesci, zostaje odrzucone daleko, 
tak by zniklo z poIa widzenia. ( ... ) Te r a z s z Y b ko znajdujesz per
spektyw~, z ktorej wygl'lda to jak spojna calosc, i robisz zdj~cie, krot
kie uj~cie, zanim cos jeszcze wybrzuszy si~ w spos6b nazbyt widocz
ny. Nast~pnie z powrotem do ciemni, by wyretuszowac luki, rozdar
cia, p~kni~cia w granicach tego obszaru. Pozostaje juz tylko opubliko
wac fotografi~ jako przedstawienie tego, jak w istocie rzeczy si~ maj'l, 
nadmieniaj'lc, jak to nic nie daje si~ zamkn'lc w jakimkolwiek innym 
ksztalcie" (s. 10). Tymczasem Nozick wielokrotnie wpuszcza czytelni
ka do swojej ciemni i nie boi si~ wyznawac wlasnej ignorancji, dzi~ki 
czemu amator orientuje si~ nieco w niektorych lukach argumentacji, 
a ksi 'lzka znacznie zyskuje na atrakcyjnosci. Takie podejscie, rzecz ja
sna, zasluguje na pochwal~ i byloby dobrze, gdyby si~ upowszechni
10 (co jest jednak w'ltpliwe, gdyz przyznawanie si~ do niewiedzy nie 
jest w og61e cz~ste, choc akurat wsrod filozofow praktyka ta ma god
nego patrona). Nl '~ mozna jednak wymagac od autora, zeby odslonil 
wszeIkie slabosci swojej argumentacji: wszak gdyby byl ich swiadom, 
zapewne w og61e nie wzi'llby si~ do roboty. Rzetelnosc filozofowania 
wiqze si~ wi~c raczej z gotowosciq do dyskusji, przyjmowania na pro
b~ odmiennych punktow widzenia, umiej~tnosci'l "okr'lzania" tema
tu z wielu stron. Te cechy s'l widoczne w ksi'lzce Nozicka (choc jego 
pozniejsza dzialalnosc pokazuje, iz temat praworz'ldnego panstwa nie 
zajmuje znacz'lcego miejsca w jego filozofowaniu). 

Na marginesie, rzetelnosci'l nie popisal si~ wydawca ksi'lzki, kt6
ry oszcz~dzil na indeksie, choc bez tego narz~dzia rozprawa filozo
ficzna traci polow~ swojej wartosci. 

ANDRZEJ PAWELEC, ur. 1964, dr filozofii, eseista, tlumacz. Pracuje w Instytucie Filolo
gil Angielskiej UJ. 
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Z CHLOPA... POLAK 

Magdalena Micifzska 

Jan Molenda, CHLOPI. NAROD. NIEPODLEGLOSC. 
KSZTALTOWANIE SI~ POSTAW NARODOWYCH 


I OBYWATELSKlCH CHLOPOW W GALICJI I KROLESTWIE 

POLSKlM W PRZEDEDNIU ODRODZENIA POLSKl, 


Wydawnictwo Neriton - Instytut Historii PAN, Warszawa 1999, 55 . 366 

Kwestia swiadomosci narodowej pol skich chlop6w jest jednym 
z zagadnien szczeg61nie ch~tnie eksploatowanych przez badaczy. Po
cZ'lwszy od lat pi~cdziesi'ltych - kiedy to dzieje ruchu Iud owego na
lezaly do temat6w bezpiecznych i dobrze widzianych przez wladze
spod pi6r historyk6w wychodzi rzeka monografii i artykul6w; biblio
grafia prac w odniesieniu do samej Galicji liczy juz kilkaset pozycji, 
niewiele slabsze zainteresowanie budzi Kr61estwo Polskie. Do niedaw
na jednak badacze ujmowali zjawisko swiadomosci narodowej jedy
nie w w'lskim zakresie politycznym, koncentruj'lc si\, na historii partii 
chlopskich, zwlaszcza tych 0 radykalnym programie. Zaslug'l Jana 
Molendy jest ukazanie go na szerszym tIe r6znorodnych przemian 
modernizacyjnych, jakie dokonywaly si\, na wsi przed stuleciem. 

Autor skupil si\, na ostatnim cwiercwieczu przed odzyskaniem 
przez Polsk\' niepodleglosci, od lat dziewi\,cdziesi'ltych XIX wieku po
czynaj'lc, na tworzeniu pierwszych wladz nowego pans twa koncz'lc; 
byly to lata kluczowe zar6wno dla rozwoju polski ego ruchu narodo
wego, jak i dla procesu pozyskiwania chlop6w dla polskosci. Ksi'lzka 
Molendy sklada si\, z pi\,ciu rozdzial6w. Pierwszy z nich rna charak
ter metodologlczny. Znajduj'l si\, w nim: analiza wykorzystanych ir6
del- przede wszystkim list6w chlopskich, w mniejszym stopniu wspo
mnien i publicystyki dzialaczy ludowych - oraz teoretyczna refleksja 
nad zawilym zagadnieniem swiadomosci narodowej. Autor wyr6z
nia dwa stadia swiadomosci: nizsze, polegaj'lce na identyfikacji z naj
blizsz'l ojczyzn'llokaln'l (ojcowizn'l), z religl'l i j\,zykiem, oraz stadium 
wyzsze, l'lcz'lce si\, ze zrozumieniem potrzeby posiadania wlasnego 
niepodleglego panstwa. W tym samym rozdziale autor przesledzil tez 
miejsce poj\,cia "lud" w r6znych koncepcjach spoleczno-politycznych, 
tworzonych w II polowie XIX wieku jeszcze n!e przez samych chlo
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p6w, lecz przez srodowiska inteligenckie, zwtaszcza skupione wok6t 
warszawskiego "Gtosu" i lwowskiego "Przeglqdu Spotecznego". 

W rozdziale drugim przedstawione zostaty drogi modernizacji ga
licyjskiej i kr6lewiackiej wsi z przetomu XIX i XX wieku: szkoty pu
bliczne, ich walory i ograniczenia wynikajqce z faktu braku niepodle
gtosci, peten wahan stosunek chtop6w do oswiaty, rola kobiet i mto
dziezy w zyciu wsi, specyfika tzw. wsi wzorcowych, ch~tnie wyr6z
nianych przez publicyst6w i p6iniejszych badaczy, lecz przeciez bar
dzo nielicznych, wreszcie znaczenie samorzqdu grninnego jako pierw
szego - choc bardzo niedoskonatego - forum publicznej dziatalnosci 
chtop6w. 

Osobny rozdziat zostat poswi~cony obchodom patriotycznym, or
ganizowanym na wsiach galicyjskich juz od k0I1ca XIX wieku, w Kr6
lestwie zas od chwili ucieczki Rosjan w 1915 roku; byly one dla ludu 
najwazniejszq, a cz~sto jedynq lekcjq polskiej historii . Autor przedsta
wit gt6wne wqtki uroczystosci rocznicowych oraz najcz~sciej przy
wotywane wydarzenia i postacie, wsr6d kt6rych czotowe miejsce zaj
mowali bohaterowie powstan kosciuszkowskiego i styczniowego. 
Wielowqtkowa problematyka obchod6w ukazana zostata zar6wno 
z perspektywy ich organizator6w (najcz~sciej samych chlop6w), jak 
tez biernych odbiorc6w. 

W rozdziale czwartym znalazta si~ analiza w~zlowych zagadnien, 
jakie wsp61tworzyty chtopsk'l mitologi~ i pom6c miaty dziataczom 
ludowym w pozyskaniu wyobraini wsp6tbraci. Zestaw trafnie wy
branych kweshi otwierato pytanie, czy i w jakim stopniu chtopu po
trzebne jest niepodlegle pans two polskie; argumentacja ludowc6w 
musiata tu przede wszystkim przezwyci~zyc propagowany przez za
borc6w obraz uwtaszczenia jako daru dobrego cesarza dla ludu wbrew 
woli polskich pan6w. W slad za uznaniem potrzeby niepodlegtej Pol
ski szto kreslenie wizji przysztego panstwa Iud owego, w kt6rym chlop 
wyrosnqc miat na gl6wnq sit~ politycznq; towarzyszyto temu propa
gowanie wzorc6w zachowan obywatelskich . Dopetnieniem tej cz~sci 
rozwazai1 - podobnie jak w rozdziale poprzednim - jest pr6ba od
tworzenia percepcji om6wionych problem6w w srodowisku chtop
skim. 

W rozdziale piqtym wreszcie autor koncentruje si~ na zagadnie
niu wptywu I wojny swiatowej na tempo rozwoju swiadomosci naro
dowej chtop6w i tempo awansu cywilizacyjnego wsi. 

Zakres poruszonych w ksiqzce Molendy zagadnien sprawia, ze dla 
polskiej historiografii jest ona nie tylko wazna, ale wr~cz nowatorska. 
Jakosciowo nowe Sq juz zr6dta, kt6re staty si~ jej podstawq -listy pi
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sane przez mieszkancow wsi do redakcji pism ludowych (przede 
wszystkim do galicyjskich periodykow "Piast" i "Gazeta Ludowa"), 
prywatne listy chlopskich emigrantow, wreszcie zupelnie dotqd nie
znane listy chlopow galicyjskich, ubiegajqcych si~ 0 prac~ sezonowq 
we Francji na poczqtku XX wieku. Analiza korespondencj i nadsylanej 
do prasy wsparta zostala kompetentnymi rozwazaniami na temat cen
zury redakcyjnej oraz autocenzury stosowanej przez autorow list6w 
w doborze poruszanej tematyki . Pomimo tych uwarunkowan wydaje 
si~, ze autor zdolal odtworzye ksztalt autentycznych emocji chlopow 
poiskich z przelomu XIX i XX wieku, nieobecnych ani w dydaktycz
nej publicystyce dzialaczy, ani we wspomnieniach spisywanych z per
spektywy wielu lat. 

Godne uwagi Sq tez rozwazania na temat percepcji obchodow pa
triotycznych na wsiach galicyjskich; do tematu tego si~ga ostatnio 
wielu badaczy, na ogol jednak ograniczajqc si~ do przedstawienia pro
gramu i przebiegu obchodow. Zaslugq Molendy jest proba spojrzenia 
na nie oczami widzow, a zwlaszcza postawienie zasadniczego pyta
nia: czy masowy udzial chlopow w uroczystosciach rocznicowych 
moze bye miernikiem patriotyzmu, czy tez byl on wynikiem splotu 
innych racji, wsrod ktorych poczesne miejsce zajmowala zwykla cie
kawose. Autor podkresla rozne motywacje organizatorow i uczestni
k6w, przypisujqc pierwszym wyzsze, drugim nizsze stadium rozwo
ju narodowej swiadomosci. 

Najciekawszq i najbardziej wazkq cz~sciq ksiqzki jest jej rozdzial 
piqty: analiza wplywu wojny na rozw6j swiadomosci chlop6w, zwiq
zanego z niq naglego przyspieszenia procesu dOjrzewania narodowe
go ",:si i dokonujqcej si~ na przestrzeni kilku lat ewolucji postaw _. od 
obrony wlasnego mienia przed rekwizycjami do czynnych wystqpien 
antyokupacyjnych. Wielka Wojna odcisn~la swe pi~tno takZe na sto
sunkach spolecznych i rodzinnych w sytuacji, gdy dorosli m~zczyini 
odeszli na front Uak w Galicji) lub zostali ewakuowani w glqb Rosji; 
przyspieszyla tez tempo proces6w modernizacyjnych, dajqc chlopom 
okazj~ por6wnania rodzimych gospodarstw z warunkami zycia wsi 
czeskiej, austriackiej czy wloskiej. Autor uwypuk.la takZe rol~ dziala
czy ruchu ludowego na forum og6lnopolskim, ukazujqc ich udzial 
w reprezentacjach ponadpartyjnych i we wladzach nowego panstwa. 

Lektura ksiqzki pozostawia jednak czasem wrazenie niedosytu. 
Jej pierwszym brakiem - poniekqd "oswojonym" przez autora we 
wst~pie - jest fakt ograniczenia rozwazan do dwoch zaborow, z po
mini~ciem zaboru pruskiego. Wytlumaczeniem takiej decyzji moze 
bye nie tylko brak irodel :: terenu Wielkopolskl i Pomorza, ale takZe 
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odmiennosc tamtejszych stosunk6w spolecznych: wi~ksza zamoznosc, 
wyzszy stan oswiaty ludu i bliZsze zwi,!zki z ziemianstwem sprawily, 
ze me powstal tam ruch ludowy 0 charakterze politycznym. 

W wi~kszym stopniu razi brak jakiejkolwiek pr6by ulokowania 
omawianych zagadmen na szerszym tie europejskim, zwlasicza Eu
ropy Srodkowej i Wschodniej, gdzie procesy budowania swiadomo
sci !larodowej chlop6w przebiegaly r6wnolegle. Nie zostala r6wniez 
om6wiona rola Kosciola katolickiego jako swiadomego wsp61tw6rcy 
tych przemian. Autor wspomina mimochodem 0 udziale dobrych (czy
li sprzyjaj,!cych chlopskiej emancypacji) ksi~zy w zakladaniu wsi wzor
cowych oraz 0 udziale zlych ksi~zy w przeSladowaniu ludowc6w. 
Zabraklo jednak - przede wszystkim w przypadku analizy poj~cia ludu 
w XIX-wiecznych koncepcjach spoleczno-politycznych - calosciowe
go przedstawienia chlopskiego aspektu mysli i dzialalnosci Kosciola. 
Zreszt'! im bardziej trafne i ciekawe s,! ustalenia ksi,!zki, tym cz~sciej 
- paradohalnie - pojawia si~ uczucie niedosytu. Chcialoby si~ zna
leic tu jeszcze rozwazama na temat roli stosunku do s,!siad6w - zwlasz
cza Ukrainc6w i Zyd6w- w konstruowaniu tozsamosci polskich chlo
p6w; mozna wyrazic nadziej~, ze autor powr6ci do tych zagadnien 
w przyszlosci. 

Lektury ksi,!zki Molendy nie ulatwia jej niejasny uklad, czego kon
sekwencj'! s,! liczne powt6rzenia w narracji; sam autor zreszt'! wielo
krotnie odsyla czytelmka do miejsc, w kt6rych wczesmej poruszal dan,! 
kwesti~ . A poniew az numery rozdzial6w podane zostaly w cyfrach 
rzymskich , podrozdzial6w zas w arabskich - brzmi to cz~sto jak zbi6r 
kryptonim6w tajnej broni, na przyklad: "por6wnaj V/1" (czyli roz
dzial pi'!ty, cz~sc pierwsza), "szerzej na ten temat zobacz w V /2". W tej 
g~stwinie nietrudno si~ zgubic i zniech~cic - warto jednak zachowac 
czujn,! uwag~, cala ksi,!zka z nawi,!zk,! odplaca bowiem za wysilek 
wlozony w czytanie. 

Nie znajdziemy w niej jed nak scislych, procentowych danych na 
temat stanu swiadomosci narodowej polskich chlop6w przed rokiem 
1918 - wobec braku ir6del podanie ich byloby zreszt'! niemozliwe. 
Molenda ukazuje w zamian nabieraj,!cy tempa proces unarodowia
nia wsi, stymulowany przez dzialaczy ludowych i gwaltownie przy
spieszony w wyniku doswiadczen Wielkiej Wojny. Zjawisko integro
wania si~ chlop6w w ramach nowoczesnego narodu pogl~bialo si~ 
w la tach II Rzeczypospolitej. 0 pelnej integracji m6wic jednak moz
na dopiero w warunkach kolejnego swiatowego konfliktu. 

Na zakonczenie odwolac si~ mozna do d w6ch cytat6w, k t6re au
tor z upodobaniem p rzytacza; streszczaj,! one dobrze zasadniczy zr,!b 
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rozwazan Jana Molendy. Pierwszy z nich wyszedl spod pi6ra Marii 
O'lbrowskiej. "Masy chlopskie - pisala ona, obserwujqc polskie spole
czenstwo w 1916 roku - S'l bez por6wnania ciemniejsze, jak gdzie in
dziej. Lecz zastEi'p chlopskiej arystokracji duchowej, jaki mamy, prze
wyzsza znacznie przeciEi'tn'l inteligencjEi' chlopa i robotnika Zachod
niej Europy. S'l to wszystko ludzie 0 umyslach przenikliwych, subtel
nych i obdarzonych zdrowym rozs'ldkiem". Oruga z cytowanych au
torek, dzialaczka ludowa Maria Wygodzina, podsumowywala wojen
ne doswiadczenia wsi: "wojna to jedna wielka ksi'lzka, z kt6rej wiele 
nauczyc siEi' mozna. I UCZ'l siEi' nasi zolnierze, korzystaj'l wiele i wielk'l 
bEi'dzie r6znica miEi'dzy t'l m'ldrosci 'l, jak'l mieli przed wojn'l' a po 
wojnie". Az chcialoby siEi' westchn'lc wbrew rozs'ldkowi: ,,0 wojnEi' 
powszechn'l prosimy CiEi', Panie!" 

MAGDALENA MICINSKA, dr hab. Instytutu Historii PAN w Warszawie. Wydala: 
Mifdzy Kr6lem Duchem a mieszcza/lienem. Obraz bolwlera /larodowego W pismienniclwie pol
skim prze/omu XIX i XX w. (1995), Golqb i orzel. Obchody rocznic kosciuszkowskich w lalach 
1894-1917 (1997), Zdrada c6Tka /laCY. Pojfcie zdrady narodowej w swiadomosci Polak6w w la
lach 1861-1914 (1998). 

ZLO WARUNKIEM 
OBJAWIENIA 
Jan Cieciuch 

J6zef Pi6rczynski, WOLNOSC CZLOWIEKA I BOG. 
STUDIUM FILOZOFII F. W J. SCHELLINGA, 

PWN, Warszawa 1999, ss. 218 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling rna w polskiej literaturze filo
zoficznej pozycjEi' tylez ugruntowan'l' co zacienion'l . K1asyczn'l filo
zofiEi' niemieck'l okresla sekwencja nazwisk: Kant - Fichte - Schelling 
- Hegel, kt6ra dzielo Schellinga utrwala, ale zarazem w pewnym sen
sie spycha w cien dw6ch gigant6w: Kanta i Hegla. Zapewne dlatego 
na Schellinga spogl'lda siEi' najczEi'sciej przez pryzmat tego, co przej'll 
od Kanta, i tego, w czym zapowiadal Hegla. Taki schemat recepcji, 
w pewnym stopniu narzucony przez samego Hegla i jego zwolenni
k6w, ulegl znacznej modyfikacj i w europejskiej' filozofii powojennej. 

142 



ZDARZENIA - KSIJ1ZKl - LUDZIE 

Schelling, wydostajC)c si~ spod wiC)zC)cych go modeli interpretacyjnych, 
zaczC)1 ukazywac nieznane dotC)d oblicze - odkryto i zrehabilitowano 
zwlaszcza jego ostatnie prace. Renesans p6inej mysli Schellinga, do
konany mi~dzy innymi w pracach Heideggera, Jaspersa, Tillicha, Til
liette'a, Marcela, Bierdiajewa oraz Bultmanna, w niewielkim jedynie 
stopniu znalazl sw6j wyraz w pismiennictwie polskim. Tym \vi~kszym 
wydarzeniem jest zatem praca J6zefa Pi6rczynskiego wlasnie tej cz~
sci spuscizny Schellinga poswi~cona. 

Filozofia wolnosci jest bodaj najzywotniejszC) cz~sciC) dorobku nie
mieckiego filozofa - to przede wszystkim ona nie pozwolila nast~p
nym pokoleniom odeslac jego dziela do lamusa. Z problemem wol
nosci borykal si~ Schelling przez cale zycie, wysuwajC)c, modyfikujC)c 
i odrzucajC)c swoje kolejne koncepcje . Pi6rczynski nie tyle sledzi ewo
lucj~ poglC)d6w Schellinga na temat wolnosci, ile stawia pytanie, kt6
re zadal niegdys Schelling, a nast~pnie rekonstruuje odpowiedi, kt6
rej niemiecki filozof pr6bowal udzielic. 

Jak mozliwa jest wolnosc czlowieka, jesli istnieje B6g jako ir6dlo 
wszystkiego? Wolnosc w rozumieniu Schellinga realizuje si~ w odnie
sieniu zar6wno do dobra, jak i zla - dobra rzeczywistego i zla rzeczy
wistego. Dla takiej wolnosci wedlug Schellinga nie rna miejsca w tra
dycji chrzescijanskiej, kt6ra za sw. Augustynem uznaje Boga jako Naj
wyzsze Dobro. B6g, kt6ry jest Dobrem, moze czynic tylko dobro, za
tern w stworzonym przez Boga swiecie zlo nie istnieje, jest ono wy
IC)cznie brakiem dobra. Powyzsze stanowisko, znane jako prywacyjna 
teoria zla, wraz ze zlem elirninuje wolnosc - warunkiem tej ostatniej 
bowiem jest w r6wnym stopniu dobro, jak i zlo. Jesli wszakie uzna
my istnienie realnego zla, w6wczas zmuszeni jestesmy uznac, ze ir6
diem owego zla jest B6g, kt6ry jako B6g jest zr6dlem wszystkiego. 
Zatem repertuar mozliwych odpowiedzi na postawione powyzej py
tanie wyglC)da nast~pujC)co: alba B6g jest ir6dlem zla, albo czlowiek 
nie jest wolny. Schelling nie chce przyjC)c zadnego z czlon6w tej alter
natywy, chociaz wykazal, ze na gruncie dotychczasowych rozstrzy
gni~c filozoficznych musimy przed niC) stanC)c. 

Pi6rczynski zajmuje si~ w swej pracy projektem wyjscia poza to 
albo-albo. Schelling jest tu 0 tyle przedmiotem analizy, 0 ile to on wla
snie t~ alternatyw~ przedstawil, a nast~pnie zaproponowal jej znie
sienie. Jest zatem jasne, ze nie cala mysl Schellinga interesuje Pi6r
czynskiego. Autor studium deklaruje we wst~pie, ze w pracy analizo
wane sC) wylC)cznie teksty skladajC)ce si~ na tak zwanC) filozofi~ wolno
sci Schellinga. SC) to: Philosophie und Religion (1804), Philosophische Unter
suchungen iiber das Wesen der menschlichen Freiheit und damit zusammen
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hangenden Gegenstande (1809) - przettumaczona na polski jako Filozo
Jiczne badania nad istotq ludzkiej wolnosci i sprawami z tym zwiqzanymi, 
Stuttgarter Privatvorlesungen (wygtoszone w 1810) oraz trzy wersje 
Weltalter (pisane w latach 1811-1815). Powyzsze teksty nie tylko stano
wiq pewn,! odrEi'bnq calose w dorobku Schellinga, lecz s,! r6wniez 
wyrazem zwrotu w jego mysleniu, pocz'!tkiem nowych rozstrzygniEi'e 
filozoficzn ych. 

W catej pracy brak jakiejkolwiek wzmianki na temat koncepcji wol
nosci zawartej w Systemie idealizmu transcendentalnego Schellinga. Nie 
jest to zarzut wobec autora, gdyz koncepcja wolnosci z Systemu ... nie 
byta odpowiedziq na pytanie 0 zwiqzek wolnosci cz lowieka 
z kwesti,! pochodzenia zta. Pi6rczynski, pozostajqc w obrEi'bie wska
zanych przez siebie tekst6w, interpretuje filozofiEi' wolnosci autora Phi
losophische Untersuchungen. .. nie w odniesieniu do wczesniejszych do
konan samego Schellinga, lecz w kontekScie mysli Mistrza Eckharta 
i Jakuba Boehme - to do ich intuicji bowiem nawi,!zywat niemiecki 
filozof. Dodae nalezy, ze Pi6rczynski jest wytrawnym znawcq tej tra
dycji - rna w swoim dorobku studium na temat Mistrza Eckharta 
(Mistrz Eckhart. Mistyka jako Jilozofia) oraz pracEi' 0 Jakubie Boehme 
(Absolut - czlowiek - swiat). 

Warto w tym miejscu wspomniee 0 interesuj'lcym szczeg6le bio
graficznym, 0 kt6rym autor studium - konsekwentnie zajmujqcy si~ 
myslq, a nie zyciem Schellinga - nie wspomina. Po opublikowaniu 
Philosophische Untersuchungen ... 34-letni Schelling (wczesniej pisarz 
bardzo plodny) milknie na 45 lat. Owo milczenie filozofa stalo si~ 
przedmiotem interpretacji Heideggera, za nim zas - na polskim grun
cie - Krzysztofa Michalskiego. 

Filozofia wolnosci Schellinga nigdy nie osiqgnEi'la skonczonej 
i dojrzalej postaci. Poza tekstem z 1809 wszystkie inne prace S,! jedy
nie r~kopismiennym szkicem, ciqgle modyfikowan,! pr6bq (swiadcz,! 
o tym chociazby trzy wersje Weltalter), filozofi,! in statu nascendi, co 
rodzi wiele trudnosci interpretacyjnych. Przede wszystkim badacz 
musi rozstrzygn'!e, jakim j~zykiem opisywae zywq mysl Schellinga, 
po wt6re zas, w jakim porz'ldku jq prezentowae. 

Kluczowe stowa, kt6rych uzywa Schelling - byt, istnienie, rzeczy
wistose, realnose, natura - mieni'l si~ rozmaitymi znaczeniami. Zgod
nie z zasadq, ze komentarz do tekstu niejasnego powinien bye bar
dziej jasny niz komentarz do tekstu jasnego, nalezaloby, analizujqc 
dzieto Schellinga, dokonae terminologicznych rozstrzygni~e i uzywae 
kazdego z tych sl6w w jednym, choe niekoniecznie dokladnie okre
slonym znaczeniu . Pi6rczynski nie stosuje siEi' do tego zalecenia. Ale 
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czy mozna bylo zapobiec owemu terminologicznemu zam~towi? Sq
dz~, ze jedynie w niewielkim stopniu. Plynnose znaczeniowa jest, jak 
si~ zdaje, immanentnq cechq analizowanych tekst6w, co moze wyni
kae z dwu powod6w. Po pierwsze - przedmiotem opisu jest rzeczy
wistose boska, kt6ra wymyka si~ utrwalonym kategonom j~zykowym . 

By poddae jq rozumowemu oglqdowi, trzeba po cz~sci znieksztalcie 
zar6wno jq, jak i slowa, sluzqce jej opisowi. Po drugie - Schelling zde
cydowanie odrzuca dychotomiczny podzial byt - niebyt. Wszystko 
to, co jest interesujqce, i to, co w og61e jest, znajduje si~ raczej we
wnqtrz kontinuum istnienia rozpi~tego pomi~dzy tymi ekstremami 
niz w kt6rejkolwiek z tych skrajnosci. Pi6rczynski m6wi w swej pracy 
j~zykiem samego Schellinga, co bye moze nie sluzy rozjasnieniu my
sli niemieckiego filozofa, ale w rzetelny spos6b jq przybliza. W sytu
acji, gdy poza Philosophische Untersuchungen ... zaden z omawianych 
tekst6w nie jest dost~pny dla czytelnik6w w j~zyku polskim, takie ich 
przedstawienie jest bardzo potrzebne. 

Jesli chodzi 0 drugq z wymienionych wyzej trudnosci, Pi6rczyn
ski swiadomie prezentuje poglqdy ScheUinga w porzqdku logicznym, 
nie zas w wedle chronologii powstawania kolejnych dziel-' interesuje 
go syntetyczny obraz filozofii wolnosci. Pi6rczynski konstatuje dale
ko idqce analogie mi~dzy myslq Boehmego i Schellinga, dostrzega je 
takZe w wewn~trznej strukturze ich teorii. Punktem wyjscia jest cha
rakterystyka rzeczywistosci boskiej, Boskosci. Nast~pnym krokiem jest 
opis przyrody, widzialnego swiata, a w nim czlowieka. Dopiero na 
tym tie zostaje wykonana zasadnicza praca - analiza problemu wol
nosci. 

Pytanie 0 mozliwose wolnosci czlowieka jest zarazem pytaniem 
o Absolut. Pi6rczyftski podkreSla, ze celem ScheUinga jest taki opis 
Absolutu, kt6ry pozwoli wykazae istnienie realnego zla, ale nie pociq
gnie za sobq rezygnacji z okreslenia Boga mianem Najwyzszego Do
bra. Cenq, kt6rq Schelling za to zaplacil, jest odebranie Bogu absolut
nego pierwszenstwa. B6g stal si~ tym, co pierwsze w porzqdku istnie
nia, ale nie tym, co pierwsze w og6le. Pierwszq real nose, to, co ponad 
Bogiem, okresla Schelling poj~ciem Boskosci. Owa Boskose jest nie
okreslona i nieokreslalna, co jednak nie przeszkadza Schellingowi 
w podejmowaniu najrozmaitszych pr6b jej opisu. Pi6rczynski uklada 
owe charakterystyki w pewnq calose, nie wolnq oczywiscie od sprzecz
nosci. JednakZe ich ewentualne uzgadnianie, a nawet konstatowanie, 
nalezy do czytelnika pracy Pi6rczynskiego - autor, chcqc maksymal
nie wi ernie oddae mysl ScheUinga, ani nie tuszuje, ani tez nie uwy
datnia obecnych w niej paradoks6w. 
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Boskosc jest zatem czyst'l nicosci'l - a jako taka czyst'l wolnosci'l, 
czyli wol'l' kt6ra niczego nie chce, wol'l nieporuszon'l. J ednakie z owej 
woli, wbrew jej charakterystyce, zostaj'l wyprowadzone sity egoizmu 
i milosci, kt6rych konfrontacja jest pocz'ltkiem istnienia. Egoizm jest 
til sil'l, kt6ra kieruj'lc si~ ku sobie, oddziela si~ od tego, co inne, zamy
ka si~ w sobie, staj'lc si~ tym samym bytem. Jednakie - zgodnie 
z terminologi'l Schellinga - byt nie istnieje, jest bowiem wytqcznie 
czystq potencjq, pozqdajqcq pustkq, zrodzonq przez sit~ egoizmu, moc 
kontrakcyjnq, kt6ra - przez nic nie hamowana - kierujqc si~ ku sobie 
samej, zatapia si~ w sobie doszcz~tnie. Potrzebuje ona przeciwienstwa 
- mitosci, okreslanej czasami jako istota, kt6ra rozszerzajqc si~, nadaje 
bytowi istnienie. Sam egoizm nie moze przekroczyc granicy istnienia, 
sama zas mitosc nie jest w stanie ukonstytuowac nawet bytu. Egoizm 
jest zatem podstawq wszystkiego, co istnieje, mitosc na tomiast - isto
tq. Podstawa - kategoria bardzo wazna w mysli Schellinga - oznacza 
to, co umozliwia istnienie, jest tym, w czym dziata mitosc jako istota. 
Bez egoizmu jako podstawy milosc rozplyn~laby si~ w nicosc. Mitosc 
moze tworzyc to, co istnieje, wytqcznie na fundamencie egoizmu. 
W og6lnym zarysie schemat ten dotyczy zar6wno Boga, jak i cztowie
ka. 

W ten spos6b Schelling osiqgnqt zamierzony cel. Zio realne istnie
je, ale jego zr6dtem nie jest B6g, lecz przedboska sita egoizmu. Nie 
oznacza to jednak, ze owa sUa jest swego rodzaju nad-Bogiem. Jest 
ona podstawq, z niej wywodzi si~ zto na swiecie, lecz mimo to nie 
ona, tecz B6g jest stw6rcq swiata i siebie, gdyz to dopiero opanowanie 
sity egoizmu przez sit~ mitosci, zatem ukonstytuowanie si~ Boga, jest 
poczqtkiem istnienia. Rzeczywistosc przedboska jest wytqcznie pod
stawq istnienia, lecz w zadnym razie nie jego przyczynq ani tym bar
dziej nim samym. Sity egoizmu i mitosci w Bogu Sq nierozdzielne, 
w cztowieku natomiast - przeciwnie - trwa ciqgte ich zmaganie. B6g 
nie czyni zla, gdyz sita egoizmu zostata w Nim opanowana przez sit~ 
mitosci, cztowiek jednak jest ciqgle w r6wnym stopniu pobudzany 
zar6wno ku dobru, jak i ku ztu. 

Mozliwosc istnienia i istnienie zta realnego zostaly wykazane na 
poziomie ontologicznym, zatem niepokojqca alternatywa (zty B6g lub 
brak wolnosci) zostata zniesiona . Wolnosc jest mozliwa - lecz czym 
jest ona w istocie? Pi6rczynski charakteryzuje dwie przeciwstawne 
odpowiedzi Schellinga - koncepcj~ ahistorycznq oraz historycznq. 
Pierwsza z nich pochodzi z Philosophische Untersuchungen. .. To, jaki jest 
cztowiek, jakich wybor6w dokonuje, rozstrzyga si~ w wiecznosci, ale 
to rozstrzygni~cie jest wtasnym i wolnym czyne'm czlowieka. Kazde 
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ludzkie ja formuje samo siebie, SWq istot~, poprzez pierwotny czyn 
u poczqtku stworzenia. W tym uj~ciu jednak - odwrotnie niz u po
cZqtku naszych rozwazan - nie zlo staje si~ problematyczne, lecz do
bro. Schelling przyjmuje nieuchronnose Boskiego objawienia, ale ono 
dokonuje si~ jedynie w tym, co przeciwne, zatem w zlu wlasnie. 00
bro w pewien sposob uniemozliwia objawienie Boga, ktory jest Naj
wyzszym Dobrem. Wynika z tego, ze Bog, stwarzajqc swiat, poniekqd 
zdecydowal, ze czlowiek b~dzie grzeszyl, aby Bog si~ objawil. Czlo
wiek musi czynie zlo, aby Bog mogl si~ objawie. Okazuje si~ zatem, ze 
nawet ow pierwotny czyn czlowieka ksztaltujqcego SWq istot~ jest 
uwarunkowany czynnikiem pozaludzkim - Boskim objawieniem. 

Druga koncepcja wolnosci, wydobyta przez Piorczynskiego ze 
Stuttgarter Privatvorlesungen, jest w znacznej mierze wolna od wska
zanych wyzej trudnosci. Wolnose jest tu rozumiana jako mozliwose 
konkretnych decyzji podejmowanych przez skonczonego czlowieka 
w faktycznym skonczonym istnieniu. Czlowiek jest istnieniem "po
mi~dzy" - i wlasnie owo "pomi~dzy" sprawia, ze jest on wolny: wol
ny od natury, gdyz jego dusza, jako to, co boskie, transcenduje natu
r~, oraz wolny od Boga, gdyz posiada niezalezny oden korzen swojej 
egzystencji - czlowiek powstal bowiem z tego, co nie jest Bogiem, 
z pierwotnej sily kontrakcyjnej, ktora jest podstawq zarowno Boga, 
jak i czlowieka. Czlowiek nie jest zatem przez zadnq ze stron zniewo
lony - pobudzany przez Boga i natur~, sam wybiera kierunek wlasnej 
aktywnosci. Piorczynski podkresla szczegolnie momo preegzysten
cjalny charakter calej mysli Schellinga, szczegolnie zas koncepcji wol
nosci ze Stuttgarter Privatvorlesungen. 

Piorczynski przedstawil mysl Schellinga jako zwienczenie niemiec
kiej tradycji mistycznej oraz zapowiedz dwudziestowiecznej filozofii 
egzystencjalnej. Ukazal Schellinga nie jako tworc~ calosciowego sys
temu, lecz filozofa, ktory ciqgle poszukuje, w swoich badaniach nie
jednokrotnie blqdzi i zaprzecza wczesniejszym ustaleniom. Piorczyn
ski jednak nie dezawuuje poglqdow niemieckiego filozofa, przeciw
nie - podkresla, ze: "poszukiwania, nawet nieudane, bywajq cz~sto 
bardziej znaczqce anizeli kompletne teorie filozoficzne". 0 prawdzi
wosci tych slow swiadczy renesans filozofii ScheUinga. W filozofii eu
ropejskiej trwa on juz od polowy naszego wieku, w polskiej - bye 
moze - wlasnie si~ zaczyna. 

JAN CIECIUCH, Uf. 1974, absolwent polonistyki UW, student filozofii i psychologii UW 
Publikowal w "Nowych Ksiq:i:kach". 
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SMIERC KARDYNALA 
Joanna Petry Mroczkowska 

3 maja 2000 roku, w par~ miesi~cy po operacji raka mozgu, zmarl 
w Nowym Jorku kard. John O'Connor. Zdaniem o. Thomasa Reese, je
zuity, redaktora naczelnego tygodnika "America", Zmarly by! faktycz
nym (nigdy oficjalnie nie przewodniczy! Krajowej Konferencji Bisku
pow Katolickich) rzecznikiem Kosciola rzymskokatolickiego w USA. 
Cz~sto - krytycznie - przez media okreslany jako konserwatysta, we 
wszystkich sprawach dotycz~cych ludzi biednych okaza! si~ znacznie 
bardziej radykalny od liberalnych demokratow amerykanskich. 

John O'Connor urodzi! si~ 15 stycznia 1920 roku w stolicy Pensyl
wanii Filadelfii . Wywodzi! si~ ze skromnej rodziny irlandzkiej . Jako 
chlopiec dorywczo para! si~ roznoszeniem jarzyn i napraw~ rowerow. 
W 16 roku zycia wst~pi! do seminarium. Po swi~ceniach kap!anskich 
w 1945 roku przez jakis czas pracowa! w parafii i uczy! w szkole sred
niej. Kiedy inni co ambitniejsi ksi~za studiowali teologi~ i prawo ka
noniczne, O'Connor obroni! prace magisterskie z etyki i psychologii 
klinicznej oraz uzyskal doktorat z nauk politycznych. 

Przez nast~pne 27lat (od 1952 do 1979) John O 'Connor byl kape
lanem w Marynarce Wojennej. S!uzy! na morzach, w portach ina pla
cowkach w Korei, Japonii i Wietnamie. Otrzymal kilka odznaczen i na
pisa! ksiqzk~ Wietnam oczyma kapelana. Pracujqc w Akademii Marynar
ki Wojskowej w Annapolis, opracowa! kurs etyki dla marynarzy i wi
zualne materialy do nauki religii uzywane przez kapelanow wojsko
wych na ca!ym swiecie. Odszedl z wojska w randze admira!a. 00
swiadczenia te daly mu g!~bokq znajomosc zo!nierskiego zycia, a tak
ze wszelkich niebezpieczenstw zwi~zanych z konfliktem zbrojnym. 
Na poczqtku lat 80. O'Connor zeznawal przed Kongresem przeciw 
rozmieszczeniu amerykanskich rakiet w Europie i Reaganowskim pla
nom wyscigu zbrojen. W 1979 roku Jan Pawel II mianowal go bisku
pem polowym. 

Zanim John 0 ' Connor rozpoczql biskupiq poslug~ w Nowym Jor
ku, przez kilka miesi~cy piastowal funkcj~ biskupa pensylwanskiej 
diecezji w Scranton. Zdqzyl poczynic tam pewne zmiany, gdy w 1984 
Jan Pawel II skierowal go do Nowego Jorku, czyniqc - jak si~ wyrazil
"arcybiskupem na stolicy swiata" (wedlug owczesnych sprawozdan, 
obsadzajqc kluczowq archidiecezj~ nowojorskq, Papiez mial powie
dziec: "Chc~, zeby by! tam cz!owiek podobny db mnie"). 
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John O'Connor mial zaci~cie spolecznikowskie - zartowano, ze 
gdyby nie byl ksi~dzem, zostalby merem w swojej rodzinnej Pensyl
wanii. Nawet najwi~ksi krytycy podziwiali jego nieuleganie modom, 
stanowczosc i odwag~ wtedy, gdy inni bali si~ czy nie chcieli zabierac 
g!osu. Odr6zniajqc si~ od swoich poprzednik6w i wielu wsp61czesnych 
ctostojnik6w koscielnych, O'Connor w kazdq niedziel~ sam wyglaszal 
kazania, nawet jesli obecnosc na Mszy 010.15 w katedrze sw. Patryka, 
zagrozona przez dalekie przeloty, najcz~sciej mi~dzy Nowym Jorkiem 
i Rzymem, wymagala bardziej klopotliwych zabieg6w logistycznych. 
Poza homiliami dawal wyraz swoim poglqdom, takZe w rubryce 10
kalnego pisma "Catholic New York", na konferencjach prasowych czy 
- przez jakis czas - w telewizyjnym prograrnie "Twarzq w twarz z kar
dynalem O'Connorem". M6wiono 0 nim: showman i charmer - czlo
wiek swietni~ poruszajqcy si~ przed publicznosciq, umiejqcy oczaro
wac sluchaczy. 

W tej samej katedrze sw. Patryka pogrzeb Kardynala zgromadzil 
imponujqce grono amerykanskich notabli. W !awkach zasiedli prezy
dent i wiceprezydent z zonami, byly prezydent Bush, mer Nowego 
Jorku, wszyscy kardyna!owie amerykanscy (w liczbie osmiu) i kilku 
zagranicznych, 300 biskup6w i dziesiqtki ksi~zy. 

o zmarlym m6wil kard. Bernard Law z Bostonu. Nie rozpoczql 
od przypominania "publicznego" wizerunku znanego ze swych zde
cydowanych przekonan Kardynala. Zwr6ci! natorniast uwag~, zeJohn 
O'Connor pragnql bye dobrym ksi~dzem i jako taki chcial bye zapa
mi~tany. To bylo dla niego najwazniejsze. 

Ale kiedy kardynal Law jako najwazniejszy legat pozostawiony 
przez Zmarlego wymienil bezkompromisowq obron~ zycia, posr6d 
gorqcego aplauzu, od tylu katedry, lawka po !awce, jak narastajqca 
fala zacz~li wstawae wszyscy obecni. Na samym koncu, z nieprzenik
nionym wyrazem twarzy, z miejsc podniesli si~ takZe prezydent i wi
ceprezydent z zonami. Jakie cz~sto w ciqgu ostatnich 16 lat amery
kanscy politycy mieli klopoty z nieprzejednanym w tej kwestii bisku
pem Nowego Jorku! Kiedy przestrzegal polityk6w, okreSlajqcych si~ 
jako katolicy, ze nie da si~ pogodzie prywatnego sprzeciwu wobec 
aborcji z popieraniem praw aborcyjnych, a "ci, kt6rzy przyczyniajq si~ 
do mnozenia aborcji, narazajq si~ na ryzyko ekskomuniki", szczeg61
nie bylo to nie w smak gubernatorowi stanu Nowy Jork Mario Cu
omo czy Geraldine Ferraro, 6wczesnej delegatce do Kongresu i kan
dydatce na wiceprezydenta. Ale dzis Cuomo podkresla, iz w trudnej 
chwili, po niemal r6wnoczesnej smierci jego matki i tesciowej , to wla
snie kardynal O'Connor pospieszy! z duchowym wsparciem. Ferraro 
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z kolei pami~ta, ze to on jako jeden z pierwszych ofiarowal swoj,! po
moc, gdy przezywala powazne klopoty w zwi,!zku z aresztowaniem 
syna podejrzanego 0 handel narkotykami. 

Komentatorzy podkreslaj,!, iz tak konsekwentna obrona zycia 
odrzucenie wszelkich form ataku na zycie ludzkie czy to poprzez abor
cj~, eutanazj~ czy kar~ smierci - nie miala sobie r6wnej. Co wi~cej, 
O'Connor nie byl nigdy goloslowny. W 1990 roku zalozyl zgroma
dzenie zakonne nazwane Siostrami Zycia. 

Inn,! kontrowersyjn,! spraw,! publiczn'! bylo stanowisko Kardy
nala wobec legislacji zr6wnuj,!cej prawa homoseksualist6w z prawa
mi malzenstw. O'Connor precyzowal, ze Kosci6l nie dyskryminuje 
"na podstawie orientacji seksualnej", nie moze jednak bye zmuszony 
do uznania homoseksualnego zachowania, co zakladala ustawa 0 part
nerstwie. Zawsze z'!dne sensacji gazety wielkimi literami doniosty 0 in
cydencie w czasie jednej z Mszy sw. odprawianych przez Kardynala, 
kiedy to doszlo do zbezczeszczenia hostii i rozrzucenia prezerwatyw. 
Gdy policja przywracala porz'!dek, Kardynal odmawial z wiernymi 
r6zaniec i przypominal, ze nie mozna na nienawise odpowiadae nie
nawisci,!. 

W slyn,!cym z daleko posuni~tego Iiberalizmu Nowym Jorku 
O'Connor osmielal si~ powtarzac: "Prawda nie polega na prezerwa
tywach i czystych iglach. S,! to klamstwa, klamstwa wynikaj,!ce z racji 
politycznych pewnej cz~sci dzialaczy publicznych. Czasem mysl~, ze 
najwi~ksza krzywda wyrz'!dzana chorym na AIDS wynika z nieuczci
wosci tych pracownik6w sluzby zdrowia, kt6rzy odmawiaj'! konfron
tacji z wymiarem moralnym nieuporz'!dkowania seksualnego i nar
komanii. Dobra moralnosc jest najlepszym zabezpieczeniem medycz
nym". Od tego, co m6wil, jeszcze bardziej przekonuj'!ce bylo to, co 
robi!. W latach 80. zalozyl hospicjum dla umieraj,!cych na AIDS. Roz
broil wielu liberalnych krytyk6w, myj,!c tych chorych i podaj'!c im 
baseny. 

Byl czlowiekiem wielkiej pokory i skromnosci. Ubolewal nad swo
im uprzywilejowanym trybem zycia, nad tym, ze nie jezdzi metrem, 
nie musi klopotac si~ 0 byt jak przeci~tni ludzie. Skarzyl si~ tez na 
kardynalsk,! siedzib~, kt6ra byla "zbyt wykwintna" jak na jego po
trzeby. Dziennik "The Washington Post" przypomina, ze kiedy zostal 
arcybiskupem Nowego Jorku, wydatek na przepisowy ubi6r uznal za 
zbyt ekstrawagancki i polecil dokonac przer6bek szat poprzednika. 
Uwazaj,!c, ze wystarczy mu wojskowa emerytura, zrezygnowal z pen
sji arcybiskupa. Powtarzal, ze Kosci6l traci wiarygodnosc wtedy, kie
dy staje si~ zbyt zamozny, a duchowni zyj,! zbyt 'wystawnie. 
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Podkresla si~ takZe jego zaslugi w zbieraniu funduszy na szkoly 
katolickie, podmiejskie szpitale i przytulki dla bezdomnych. 0 obo
wiqzku pomocy potrzebujqcym nie wahal si~ przypominac nawet 
potentatom z Wall Street, ulicy finansist6w. Upominal si~ 0 prawa 
ludzi pracy, popieral zwiqzki zawodowe. Opowiadal si~ za podnie
sieniem minimalnej stawki za godzin~, polepszeniem warunk6w 
pracy robotnik6w sezonowych, podwyzszeniem swiadczen socjal
nych dla najbardziej potrzebujqcych. W 1988 ustanowil fundusz sty
pendialny dla czarnych student6w. Znamienny jest fakt, ze w Waty
kanie wszczql starania - uwienczone powodzeniem - 0 otwarcie pro
cesu beatyfikacyjnego Dorothy Day, dzialajqcej w Nowym Jorku in
telektualistki, pacyfistki i radykalnej bojowniczki 0 god nose najbied
niejszych i bezdomnych, zalozycielki ruchu Catholic Worker. 

Kardynat zwalczal wszelkie przejawy dyskryminacji, odrzucal an
tysemityzm. W srodowisku zydowskim mial wielu przyjaci61. Nie tak 
dawno, jeszcze przed "przepraszajqcym" wystqpieniem papieskim, 
w liscie otwartym w imieniu katolik6w wyrazil zal za "b61 zadany 
narodowi zydowskiemu przez wielu czlonk6w [KosciolaJ w ciqgu 
minionego tysiqclecia". Nie oznacza to jednak, ze na tym polu nigdy 
rue dochodzilo do zgrzyt6w. Cdy w 1984 roku por6wnal polityk~ abor
cyjnq do Holokaustu, na jego glow~ posypaly si~ gromy. 

Przed smierciq kard. O'Connor wyrazil zyczenie, aby jego trum
n~ umieszczono w niszy obok Pierre'a Toussaint, haitanskiego niewol
nika (po uzyskaniu wolnosci pracowal w Nowym Jorku jako fryzjer), 
kt6ry wslawil si~ oddaniem Kosciolowi i niezmordowanq pracq cha
rytatywnq. Z zapomnianego cmentarza na Manhattanie O'Connor 
przeni6s1 jego szczqtki do katedry Sw. Patryka i zainicjowal proces 
beatyfikacyjny. Na plycie nagrobnej czlowieka podziwianego przez 
wi~kszosc nowojorczyk6w, kt6rzy szanujq kazdego, kto nie boi si~ 
m6wie tego, co mysli, nawet kiedy Sq to rzeczy niepopularne, wyryty 
zostanie zwi~zly napis: "John Cardinal O'Connor, 1920-2000". 

JOANNA PETRY MROCZKOWSKA, dr filologii romanskiej, krytyk literacki, tlumaczka 
i eseistka. Mieszka w USA. 
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IMPERIUM TANCZY 

KrzysztoJ Biedrzycki 

Nikita Michalkow, CYRULIK SYBERYJSKI 

Nikita Michalkow jest rosyjskim aktorem i rezyserem. Nikita Mi
chalkow mial ambicj~ bye rosyjskim prezydentem (otwarcie 0 tym 
m6wil w wywiadach). Na razie zostal carem. We wlasnym fi lmie ob
sadzil si~ w roli Aleksandra III. 

Cyrulik syberyjski, najnowszy film Michalkowa, jest jak Rosja. Wiel
ki, kosztowny (zachodni producenci wlozyli wen 50 milion6w dola
r6w), pi~kny, fascynujqcy, zagadkowy, zbyt prosty do zrozumienia, 
dlatego nie do k0l1ca zrozumialy. 

Ten film zostal zrobiony zar6wno dla Rosjan, jak dla widza zagra
nicznego. 

Jesli tak, musi si~ w nim m6wie po angielsku. A zatem pomysl wyj
sciowy jest taki: w 1885 roku do Moskwy przyjei:dza mloda Amery
kanka Jane Gulia Ormond), by swemu rzekomemu ojcu (a w istocie 
wsp6lnikowi - Richard Harris) pom6c w poszukiwaniu pieni~dzy na 
jego inzynierskie szalenstwo. Chce on bowiem skonstruowae gigan
tycznq machin~, kt6ra bylaby w stanie w takim tern pie scinae drzewa, 
ze zastqpilaby prac~ tysi~cy drwali. To ta machina rna bye nazwana 
cyrulikiem syberyjskim, gdyz z rozmachem golilaby cale pol~cie Sy
berii . Ot6i: Jane przybywa do Moskwy, gdzie niemal wszyscy (nawet 
straznik w tiurmie) z nadzwyczajnq bieglosciq m6wiq po angielsku. 
Rosyjski pozostaje tylko elementem lokalnego kolorytu. Nie potrzeba 
dubbingu, a wzgl~dne prawdopodobienstwo jest zachowane. 

Film jest monumentalnym freskiem ukazujqcym Moskw~, gdy byla 
stoliq imperium u szczytu jego pot~gi. Mieni si~ wi~c wszystkimi ko
lorami, ai: kipi od zlota, purpury i siedmiu barw t~czy. Ouzo tu scen 
masowych, bo przeciei: w Rosji ludiej mnogo. Pi~knie filmowane Sq 
panoramy, zar6wno Moskwy, jak Syberii. (Autorem zdj~e jest Pavel 
Lebeshev - przy okazji dygresja : poniewaz film jest tylez rosyjski, co 
amerykanski, w czol6wce nazwiska rosyjskie pisane Sq w transkryp
cji angielskiej, takq tei: pisowni~ - z wyjqtkiem og61nie znanego na
zwiska rezysera - tutaj stosuj~). 

Natomiast akcja, jak na tak monumentalnie zakrojony film, jest 
zadziwiajqco blaha. Oczywiscie w jej centrum musi si~ znaleze mi
lose. A za tern jui: w pierwszej sekwencji Jane w pociqgu poznaje sym
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patyeznego kadeta Andrieja Toistoja (Oleg Menshikov). Wzajemna 
faseynaeja rodzi si~ od razu, ehoc przeciez zarowno niesmialosc An
drieja, interesownosc Jane, jak po prostu dziewi~tnastowieezne oby
ezaje, a zwlaszeza reguly rzqdzqee szkolq kadetow, przeszkadzajq 
w rozwoju uezueia. Romans jednak zostanie nawiqzany, a jego owo
cern b~dzie syn koehankow, ktory stanie si~ bohaterem jeszeze jednej, 
ramowej opowiesci filmu. Sam romans natomiast skonezy si~ drama
tycznie, jak na histori~ milosnq w Rosji przystalo. 

Dramat jednak wybuehnie niespodziewanie. Tonaeja wi~kszej 
ez~sei filmu jest raezej pogodna, nawet humorystyezna. Niektore 
see ny, jak na przyklad bal na podlodze wypastowanej franeuskim 
"woskiem-niespodziankq", przywolujq swietne wzory komedii ga
gowej. Bohaterowie ukazywani Sq z sympatiq, przesmiewezosc do
tyezy tylko niektoryeh, a i ona nie jest nazbyt zlosliwa. Jakby ealy 
fi lm zrodzil si~ z ducha dwoeh prawoslawnyeh swiqt, bardzo moe
no w nim wyeksponowanych (w imponujqeej swym rozmaehem 
sekweneji): dobrodusznego, przepojonego humorem swi~ta nalesni
ka (odpowiednika naszyeh ostatkow) i otwierajqeej Wielki Post nie
dzieli przebaezenia. 

A przeeiez tak nie jest. Ten film nie z milosci do ezlowieka si~ zro
dzil, a z milosei do Rosji. Zatem przebaezenie nie si~ga obeyeh, ktorzy 
winni Sq ealego zla doswiadezanego przez bohaterow. 

Jest wi~e tak: Niezmiernie sympatyezni Sq rosyjsey kadeci. Nawet 
gdy si~ porozniq i gdy honor kaze im si~ pojedynkowac (zresztq 0 ko
biet~, i to 0 nie zaslugujqq weale na to Amerykank~), zawsze pozo
stanq solidarni i ieh przyjainiq nic nie zaehwieje. Sympatyezni Sq ieh 
opiekunowie w uezelni - do tego stopnia, ze nie nazbyt konsekwent
nie egzekwujq nalozone na nich kary. Sympatyezny, ehoc grotesko
wy, ale w istoeie tak bardzo ludzki i godzien wspokzucia jest generat 
dyrektor szkoly (Alexey Petrenko, jedyna naprawd~ godna uwagi rola 
w ealym filmie), chorobliwie ambitny karierowiez, a w gruncie rzeczy 
nieszez~sliwy stary kawaler, ktory najzupelniej niefortunnie zakoehuje 
si~ w Jane. Porusza epizod, w ktorym za namowq Amerykanki si~ 
upija: wpada wowczas w zapoj, alkoholiezny ciqg, nie maze si~ przed 
niezym powstrzymac, ezyni burdy, zjada szklanki, ana drugi dzien 
rano kaze si~ sluzqcemu oblewac lodowatq wodq z przer~bli, by wy
trzeiwiec. 

Oezywiscie jest tez - CAR: wielki i godzien nie tylko podziwu, ale 
prawdziwej milosei. 

Takie pokazanie bohaterow jest przekonujqee i mogloby swiad
ezyc a ogromnej sympatii rezysera do nieh, maze 0 wielkodusznym 
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wybaczeniu ich slabosci (bo przeciez nie zla, kt6rego w nich nie mal . 
Po drugiej stronie Sq jednak obcy, a w6wczas okazuje si~, ze swiat jest 
podzielony na dwie nier6wne cz~sci: dobrq rosyjskq i zlq cudzoziem
skq. I choc rezyser nie posuwa si~ do tego, zeby obcych obdarzac ce
chami az diabolicznymi, to jednak na nich zrzuca win~ za cale zlo 
jego rosyjskiego swiata. 

Przybyly do Moskwy Amerykanin chce tam tylko robic interesy. 
Nie rozumie Rosji, wie natomiast jedno: trzeba znalezc protekcj~, by 
zdobyc fundusze na konstrukcj~ machiny. J<jerujq nim chciwosc, cy
nizm i szalenstwo. Jane przybywa tylko po to, by mu pom6c. Swoim 
wdzi~kiem ma oczarowac kazdego, kto moze byc uzyteczny. Udaje 
jej si~ to z generalem, choc przeciez nigdy by nie przypuscila, ze jej 
sukces b~dzie tak porazajqcy i ze general w niej si~ naprawd~ zako
chao Ona tez jest cyniczna, bezwzgl~dna, gotowa sprzedac sw6j urok, 
ale tylko za godziwq cen~, i nawet szczera mitosc do Andrieja niczego 
w niej nie zmienia. Owszem, po swojemu nieszcz~sliwa, nigdy jed
nak nie zapomni 0 interesach i - jak zobaczymy w finale - swego do
pnie. Obcy to bezwzgl~dni w swej pogoni za pieniqdzem Ameryka
nie. Ale jest wsr6d nich i Polak. W epizodzie pojawia si~ wsp6lnik sta
rego konstruktora, a jakZe: maly Polaczek-cwaniak (Daniel Olbrych
ski) . 

Rosjanie, owszem, pijq w6dk~, bywajq pr6zni, nie Sq wolni od ko
rupcji, ale dusze majq szczere, sklonni Sq do przebaczenia, potrafiq 
prawdziwie kochac. Nadto Sq prawdziwymi, kulturalnymi, wyksztal
conymi Europejczykami: matka Andrieja jest aktork'l graj'lcq Szek
spira, w szkole kadet6w wystawia si~ Wesele Figara Mozarta (po wlo
sku!), a sama Rosja daje swiatu Toistoja (nie przypadkiem Andriej nosi 
nazwisko wielkiego pisarza, choc nieustannie podkresla, ze z auto
rem czytanej przez Jane Anny Karenil1Y nie lqczq go zadne wi~zy po
krewienstwa). 

Za to Amerykanie Sq prymitywami. Najdobitniej jest to wygrane 
w ramowej sekwencji, kt6ra stanowi wyrazisty kontrast wobec calej 
rosyjskiej opowiesci. Tak jak Andriej jest rosyjskim kadetem (szkolo
nym nie tylko w sztuce wojennej , ale w wielu innych dziedzinach: 
muzyce, tancu, kulturze, manierach, j~zykach, historii - palce Iizac!), 
tak jego syn (kt6ry nawet nie wie, ze w jego zylach plynie rosyjska 
krew) trafia do armii amerykanskiej . Ta sekwencja jest nawet skontra
stowana plastycznie: barokowej orgii kolor6w w obrazach Rosji prze
ciwstawiona jest wyblakla fotografia jankeskiego obozu wojskowego. 
Nic to jednak. Wazniejsze, iz w amerykanshm wojsku musi si~ poja
wic t~py sieriant, kt6ry nie tylko nigdy nie slyszal 0 Mozarcie, ale zo
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baczywszy podobizn~ kompozytora, kaze rekrutom powtarzac: "Mam 
Mozarta w dupie". Syn Andrieja, kulturalny Europejczyk i odczuwa
j'lcy sw6j honor Rosjanin (honor odziedziczony w genach, skoro chlo
pak nic nie wie 0 swym pochodzeniu), jako jedyny b~dzie z uporem 
powtarzal "Mozart jest wielkim kompozytorem", az t~py sierzant ust'l
pi i sam nad oceanem wykrzyczy pochwal~ autora Wesela Figara. 

Na koncu filmu amerykanska machina trafia na Syberi~ i dokonu
je tam strasznego zniszczenia, scinaj'lc za jednym zamachem setki 
drzew. Cudowna Syberia zagrozona jest katastrof'l przez nienasyco
nych i zachlannych cudzoziemc6w. Tubylcom pozostaje tylko patrzec 
na to z przerazeniem. 

Natomiast dramat konczqcy nasz rosyjski romans jest dramatem 
milosci, szalenczej zazdrosci i upokorzenia. C6Z z tego, ze Jane i An
driej naprawd~ si~ kochajq, skoro dla Amerykanki wazniejsze Sq inte
resy. Doprowadzony do rozpaczy chlopak rzuca si~ na generala (ry
wala do r~ki Jane), ten - r6wnie zrozpaczony odrzuceniem przez 
Amerykank~ i upokorzony przez kadeta - oskarza go 0 zamach na ... 
Wielkiego Ksi~cia, co konczy si~ zeslaniem Andrieja na katorg~ i przy
musem osiedlenia na Syberii, gdzie zresztq zostanie cyrulikiem, goli
brodq. 

Cyrulik syberyjski to wielobarwny fresk, wystawiona z rozmachem 
opera, epopeja narodowa. Odzywa si~ w tym filmie echo bogatej tra
dycji: juz sam tytul jest aluzjq do Rossiniego, choc to Mozartowska 
historia Figara towarzyszy akcji. A wszystko po to, by swiat rzucic na 
kolana przed szerokq wizjq wspanialej, ale i groznej - jesli si~ jq do 
tego sprowokuje - Rosji . 

Micha!kow wielokrotnie oznajmial, ze nie Sq mu obce polityczne 
ambicje. Chcialby uzdrowic Rosj~, przywr6cic jej naleznq pot~g~. Nie 
przypadkiem zagra! akurat Aleksandra III, gdyz jest to dla niego hi
storyczny wz6r (nie reformator Aleksander II, nawet nie Piotr Wiel
ki). Moze gdyby z oblok6w (czyli z KGB) nie zstqpi! m'lz opatrzno
sciowy, kt6ry z miejsca zebra I wszelkie szanse na najwyzszy urzqd 
w panstwie, to rezyser i aktor Michalkow wystqpilby w b6j 0 prezy
dentur~ . Jego wielki (pod wzgl~dem zamierzenia, rozmachu i budze
tu) fi lm jest najwyrazniej elementem dzialania politycznego. Dla Ro
sjan jest to mi6d na obolale serca: jestesmy dobrzy, po chrzescijansku 
milosierni, rozwazni, solidarni, kulturalni, wyksztaiceni, potrafimy 
prawdziwie kochac. A jesli ogarnia nas szalenstwo, to dlatego ze 
wszystko traktujemy serio, i to do konca. Lecz z szalenstwa potrafimy 
si~ otrzqsnqc: po zapustach przychodzi niedziela przebaczenia, po 
pijanstwie otrzezwienie nad przer~blq, po gorqczkowym buncie su
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rowe i uczciwe zycie na Syberii - zasluzona, sprawiedliwa i przyj~ta 
z godnosci'l pokuta za grzech mlodosci. Jest tez w tym filmie zawarte 
ostrzezenie: to obey wyzwalaj'l w nas zle instynkty, wi~c uwazajmy, 
nie nabierajmy si~ na ich slodkie sl6wka. Oni nas przechytrz'l' wyku
pi'l, skorumpujq, wytnq nam calq tajg~ (a przy okazji - powiedzmy to 
sobie szczerze - pozbawi'l zaj~cia tysiqce sprawiedliwie skazanych ka
torznik6w) i porzucq. My jednak sobie poradzimy. 80 mamy naszq 
Rosj~, mamy cara, mamy wiernq, naprawd~ kochajqcq rusk'l dziewu
ch~, kt6ra podqiy za narni na Sybir (tak jak za Andriejem rusza w drog~ 
naprawd'i' kochajqca go pokoj6wka jego matki). 

A dla Ameryki w tym filrnie zawarta jest przestroga: nie igrajcie 
sobie z szerokq rosyjskq duszq, kt6ra jest otwarta i zyczliwa, ale gdy 
uwolnicie drzerni'lce w niej demony, to moze bye straszna. R6wniez 
i dla was! 

Michalkow jest wybitnym rezyserem, ale gdy g6r'i' w nim bierze 
polityk, to nie tylko na areydzielo nie potrafi si'i' zdobye, ale poraza 
grOZq swojej wizji Rosji. Andriej w jedynej, sk'ldin'ld pi'i'knej, scenie 
erotycznej na pytanie Jane, kogo kocha, odpowiada: matk~, przyja
ci61, ojczyzn'i' i cara. To jest program polityczny potencjalnego kandy
data na prezydenta wielkiego kraju: bye kochanym jak car przez sw6j 
dobry i wierny Iud. 

Od Dostojewskiego po Tarkowskiego spotykamy wspaniale wizje 
Rosji wynikle z najgor'i'tszych wobec niej uczue. Przyczynq slabosci 
filmu Michalkowa jest zaslepienie, zeby nie powiedziee - demagogia 
i ksenofobia. Cyrulik syberyjski sytuuje si'i' na antypodach Andrieja Ru
blawa, wielkiego filmu 0 duchu rosyjskim, a zarazem 0 poszukiwaniu 
w swiecie sensu, ladu, Boga, zarazem 0 roli artysty w czasie podlym, 
zarazem 0 wielkosci czlowieka potrafiqcego przekraczae wlasne uwa
runkowania. A u Michalkowa mamy par'i' pysznych scen, rozbucha
ny barok wyobrazni i pryrnitywnq pustkt; mysli. 

I bajkowe imperium, kt6re tanczy na wypastowanej "woskiem
-niespodziankq" podlodze. Jest srnieszno i straszno. 

KRZYszrOF BIEDRZYCKI, ur. 1960, dr, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UJ. 
Wydal m.m.: Swiat poezji Sianislawa Baraiiczaka, Malgorznta Musierowicz i Borejkowie (1999) . 
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lis,ty TT 1d1L1ji 

Szanowny Panie Redaktorze, 

Z najwi~kszq przyjemnosciq przeczytalem pasjonujqcy i inspiru
jqcy numer kwietniowy "Znaku", chcialbym jednak zwr6cic uwag~ 
na blqd (i to podw6jny), jaki znalazl si~ w eseju Janusza Tazbira Splq
tane korzenie polskosci. Po pierwsze, wbrew temu, CO mozna wniosko
wac z tekstu, Rrkopis znaleziony w Saragossie nie zostal przetlumaczo
ny z polskiego, lecz pO prostu napisany pO francusku przez Jana Po
tockiego, a pO drugie, nigdy nie byl ekranizowany we Francji. SJaw~ 
w tyro kraju zyskala kongeniaIna polska ekranizacja Wojciecha Hasa, 
kt6ra od czasu premiery w 1965 roku do dzis znajduje si~ w repertu
arze jednego z kin paryskich. Kilka lat temu pojawila si~ nowa, ob
szerniejsza wersja Rrkopisu, tzw. directors cut, ale WOqZ jest to ten sam 
fil m Hasa. 

tqCZ~ wyrazy szacunku 
Piotr Cegielski, Sztokholm 

Z KSI1\ZEK NADEStANYCH 

DOM WYDAWNICZY REBIS 
Carlos Castaneda, Aktywna strona nieskonczonoici, tlum. Sebastian Musie

lak, seria: Biblioteka Nowej Mys7.i, 2000 
Robertson Davies, Czym skorupka..., tlum. Konrad Majchrzak, seria: SaIa

mandra, 2000 
Robertson Davies, Lira OrJeusza, tlum. Konrad Majchrzak, seria: Salaman

dra, 2000 
Philip K. Dick, Czas P0ul czasem, tlum. Robert Reszke, 2000 
Iwona Majewska-Opielka, Korepetycje z sukcesu, seria: Poradniki, 2000 
William Faulkner, Wiciekloie i wrzask, tlum. J~drzej Polak, wyrl. 2 popr., 

seria: Mistrzowie literatury, 2000 

CZYTELNIK 
Maria D<jbrowska, Dzienniki 1936-1945, wybor, wst~p i przypisy Tadeusz 

Drewnowski, 2000 
Maria Nowicka, Twarze antyku. Z dziej6w portretu w Grecji i w Rzymie, 2000 

157 




ZDARZENIA - KSII\ZKJ - LUDZIE 

Zygmunt Krasinski, Pisma ftlozoftczne i po/ityczne, wydal i notami opatrzyl 
Pawel Hertz, 1999 

Witold Zalewski, Zwiadawcy swiatta, 1999 

WYDAWNICTWO LITERACKIE 
Aleksandra Ol~dzka-Frybesowa, Lustra znaki obrazy, seria: Obrazy wsp61

czesnosci, 1999 
Stanislaw Lem, Okamgnienie, 2000 
Aleksander Fiut, Bye (albo nie /:Jye) srodkowoeuropejczykiem, seria: Obrazy 

wsp6lczesnosci, 1999 
Michal Glowinski, Dzien Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne, 2000 

REDAKCJA WYDAWNICTW KUL 
Medycyna i prawo: za czy przeciw iyciu? Materialy z sympozjum zorgani

zowanego w 50. rocznic~ uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw 
Czlowieka, 1999 

Stefan Kozlowski (red.), Ekorozw6j gminy Strzyiewice, 1999 
Jan Zi61ek (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspo

mnienia i relacje, 1999 
Ks. Janusz Nag6rny, ks. Krzysztof Jezyna (red.), Czlowiek, milose, rodzina. 

"Humanae vitae" po 30 latach. Materialy z sympozjum KUL 3-4 grudnia 1998, 1999 
Ks. Stanislaw Kowalczyk, Filozofta wolnoSci. Rys historyczny, }999 
Ks. Marek 1: Zahajkiewicz, ks. Stanislaw Tylus SAC (red.), Sredniowieczny 

Kosci61 polski. Z. dziej6w duszpasterstwa i organizacji koscielnej, 1999 
Abp J6zef Zycinski, Inspiracje chrzescijanskie w pawstaniu nauki nawoiytnej, 

2000 

INNE 
Zbigniew Baran, Apoka/ipsa i nadzieja. Portrety wsp6lczesne, C&D Interna

tional Editors, 2000 
Tadeusz Czarnik, Czy wolnose jest moiliwa? Zagadnienie woll1osci i przyczy

nawosci w ftlozofti Romal1a Ingardena, Wydawnictwo Aureus, Krak6w 1999 
Emile Durkheim, 0 podziale pracy spolecznej, przel. Krzysztof Wakar, re

dakcja naukowa Elzbieta Tarkowska, seria: Biblioteka Socjologiczl1a, Wydawnic
two Naukowe PWN, Warszawa 1999 

Wlodzimierz Fenrych, Czy Jahwe zast?p6w jest wladcq totalnego panstwa?, 
Obserwator, Poznan 1999 

Johann Wolfgang Goethe, Dobre jedl1ak jest iycie, wyb6r utwor6w Sieg
fried Unseld, wyb6r przeklad6w i poslowie Marek Zybura, seria: Biblioteka 
Klasyki, Wydawnictwo Dolnosl~skie, 1999 

Piotr Grzesik, Karmasutra [proza poetyckaJ, Wydawnictwo Baran i Susz
czynski, Krak6w 1999 

Idee a urzqdzanie swiata spolecznego. Ksi~ga jubileuszawa dla Jerzego Szackiego, 
zbi6r rozpraw pod red. Ewy Nowickiej i Miroslawa Chalubinskiego, Wydaw
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 

Kalendarz ekumeniczny 2000, Osrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lu
blin 2000 

Henryk Kamienski, Rosja i Europa. Polska. Wst?p do badan nad Rosjq i Mo
skalami, Czytelnik, Warszawa 1999 ' 

158 



ZDARZENIA - KSI 

Sommaire 


Vingt ans se sont ecoules depuis la creation du syndicat "Solid a
rite": la commemoration de cet evenement est un moment privilegie 
pour reflechir sur sa signification, et surtout sur !'importance de l'idee 
de solidarite a l'heure actuelle, apprehendee pas seulement comme 
un nom entre dans l'histoire, mais aussi com me une categorie morale. 

Notre pensee se portera tout d'abord vers Ie conseiller spirituel 
du mouvement,l'abbe J6zef Tischner (t2000), auteur, entre autres, d'un 
livre sur LEthique de La solidarite. [evocation de cette figure eminente 
et unanimement regrettee, par son ami et ancien disciple, Zbigniew 
Stawrowski, sera suivi de l'entretien qu'il avait accorde aMme Chan
tal Millon-Delsol et de ses propres considerations sur la solidarite aux 
temps de la liberte retrouvee, considerations constamment remises 
sur Ie metier jusqu'a leur interruption par la disparition de cet "arti
san" des lettres. 

Comment mettre en oeuvre l'ideal d'une "economie ethique" dans 
Ie monde d'aujourd'hui? Quels sont les fondements theologiques de 
!'idee de solidarite? Quel est Ie lien entre cette idee avec Ie souci du 
prochain et les bases de la culture? Que! phenomene a transforme ce 
concept en "mot d'ordre" du "miracle" d'aout 1980 appelant sou
dainement a la vie une communaute de quelques millions d' adherents? 
Que s' est-il passe d'extraordinaire sur les chantiers navals de Gdansk? 

A ces questions, tenteront de repondre: Charles Taylor, Jacek Salij 
op., Chantal Millon-Delsol, Zbigniew Stawrowski et Dariusz Gawin. 

D'autres voix reagiront a l'enquete parallelement menee sur cet 
evenement des annees 80: fut-il un evenement-fondateur, signe d'un 
renouveau interne pour Jacek Bochenski, Wojciech Bonowicz, Marian 
Falenczyk, Agnieszka Holland, Leszek Aleksander Moczulski, Andrzej 
Os~ka, Hermann Schaller, Jan J6zef Szczepanski? 

Ce cahier comprend nos rubriques habituelles sur: 
-la peinture, par Malgorzata Kitowska-Lysiak, 
-la vie litteraire, par Malgorzata Lukasiewicz, 
-les nouveautes de l' edition et du cinema. 
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Summary 

The word "solidarity" has lately gone out of vogue. Overused by 
self-centered and guided by personal advantages politicians, it un
derstandably arouses distrust. Still, the call of solidarity has lost none 

- i.ts up-to-dateness. The twentieth anniversary of the Solidari ty mo
v, ~nt's birth seems an opportune occasion to reflect upon its speci
fically Polish outgrowths as well as upon the veryidea of solidarity 
apprehended not merely in terms of a social current but, no less im
portantly, as a moral category. 

The August number of "Znak" opens with articles which tie to the 
late F. J6zef Tischner. His Ethics of Solidarity encompasses the most com
prehensive elu"cidation of the evangelic concept of "bearing one ano
ther's burdens". A disciple ofF. Tisdmer'sZbigniew Stawrowski outli
nes his figure while we bring you an unpublished interview that Chan
tal Millon-Delsol held with E Tischner. The issue's part devoted to the 
idea of solidarity start with an excerpt from E Tischner's uncompleted 
text on solidarity in the ti~e of freedom. Charles Taylor wonders how 
to implement the ideal of "ethical economy" in today's world. Jacek 
Salij OP unfolds theological foundations of the idea of solidarity. Chan
tal Millon-Delsol argues that the dictate of solidarity is not instinctive 
but should rather be seen as a reflex of love deeply rooted in the civi
lized world. Zbigniew Stawrowski ponders the "miracle" of the Polish 
August of 1980, when all of a sudden, millions of people of good will 
united in a wondrous oneness. Dariusz Gawin also writes about that 
memorable August, claiming the Gdansk Shipyard of that time to have 
been pervaded with the ancient republican spirit. Then follows a su
rvey in which questions are asked concerning a connection between 
external developments of the summer of 1980 and an inner transfor
mation that their partakers might experience. The questionnaire was 
answered by Jacek Bochenski, Wojciech Bonowicz, F. Marian Falen
czyk, Agnieszka Holland, Leszek Aleksander Moczulski, Andrzej Os~

ka, Hermann Schaller, Jan r6zef Szczepanski. 
As every month, the number offers our readers its regular columns: 

Malgorzata Kitowska-Lysiak's reflections on painting en titled The 
Uncertainty of the Eye and Malgorzata Lukasiewicz's Rose Column, ro
unded off with book and movie reviews. 




