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4. Aksjologia „swojoœci” – „innoœci”.

  Stanley Milgram s¹dzi, ¿e sk³onnoœ-
ci depersonalizacyjne, zwi¹zane z po-
trzeb¹ spo³ecznej przynale¿noœci i wy-
rzekaniem siê Ja na rzecz My, stano-
wi¹ wrodzon¹ ludzk¹ dyspozycjê, wy-
wiedzion¹ z najwczeœniejszego etapu
rozwoju gatunku, kiedy tylko formy 
organizacji stadnej umo¿liwia³y prze-
trwanie20/. Erich Fromm okreœla tê
sk³onnoœæ mianem „ucieczki od wol-
noœci”, Étienne de La Boétie – „dob-
rowolnym zniewoleniem”. Jak pisa³ 
Stanis³aw Jerzy Lec, „W chwilach 
wolnoœci opadaj¹ ³¹cz¹ce nas kajdany 
i cz³owiek pozostaje sam jak palec”.
Aksjologiczny prymat wspólnoto-
woœci (przeciêtnoœci) nad indywidual-
noœci¹ („innoœci¹”), w ró¿nym natê-
¿eniu przejawiaj¹cy siê we wszelkich 
spo³ecznoœciach i kulturach, stanowi 
tego potwierdzenie. Jest to jak widaæ 
aksjologia proweniencji naturalistycz-
nej, która z czasem zaprzeczy³a Natu-
rze by staæ siê norm¹ kulturow¹. Nor-
m¹ wzmacnian¹, jak pisze Milgram, 
przez trening w rodzinie patriarchal-
nej, tak¿e za poœrednictwem szko³y 
czy religii.
  Aksjologiczne pierwszeñstwo „we-
wnêtrznoœci” („wspólnego dobra”) 
nad „zewnêtrznoœci¹” nabiera czêsto 
(zawsze?) cech eschatologicznych. 
Opisuje ten mechanizm Tomasz Si-
kora, którego zdaniem mamy dziœ do
czynienia z ca³kiem realn¹ hegemo-
ni¹ tak w³aœnie, wspólnotowo pojê-
tego dobra. Co szczególnie wa¿ne,
nie chodzi w tym wypadku o znane 
powszechnie zjawisko wykluczania 
„innego”. Przeciwnie, dobro wspól-
notowe, jako prymarne i nie podlega-
j¹ce dyskusji, nie tyle wyklucza, co 
wklucza: „inny” bêdzie uratowany, 
gdy stanie siê „swój”. „Wychodz¹c 
z za³o¿enia, ¿e ka¿dy jest »zbawial-
ny«, system ten faktycznie usi³uje 
ka¿dego zbawiæ: przez wkluczenie, 
(re)edukacjê, wprzêgniêcie w kapita-
lizm, zaanga¿owanie w zinstytucjona-
lizowan¹ politykê itd. […] W ten spo-
sób stworzone zosta³o aksjologiczne 
imperium, z którego ka¿da forma 
ucieczki musi nosiæ znamiona z³a”21/.
  Wskazan¹ wy¿ej, eschatologiczn¹ 
aksjologiê „swojoœci” jako funda-
mentu absolutnego i niedowodliwe-
go, próbuje zrelatywizowaæ Vittorio 
Andreoli22/. Jest to relatywizacja w 
œcis³ym sensie: zdaniem Andreoliego 
pojêcie dewianta („wariata”) nie ma 
charakteru substancjalistycznego (nie 
opisuje wewnêtrznej zawartoœci on-
tycznej), lecz relacjonistyczny – od-
wo³uje siê do przyleg³oœci spo³eczno-
kulturowych. Nie istnieje „wariat”, 
lecz „relacja”, która czyni cz³owieka 
„wariatem”. „Szaleñstwo jest sposo-
bem istnienia w danym miejscu, 
w obrêbie danego spo³eczeñstwa, jest 
sposobem odnoszenia siê do innych, 
a wiêc tak¿e zale¿y od innych. […] 
wariat to osoba posiadaj¹ca pewne 
predyspozycje, której zachowanie jest 
w danym spo³eczeñstwie uwa¿ane 
za niew³aœciwe. […] Nale¿y uwa¿aæ, 
by szaleñstwem nie nazywaæ wszyst-
kiego, co nie podoba siê w³adzy 
i obecnemu status quo: kogoœ, kto 
nie zarabia, nie produkuje, kto nie ma 
samochodu. Poniewa¿ tak postêpuj¹c 
ryzykujemy, ¿e liczyæ siê bêdzie tylko 
to konwencjonalne, a to bêdzie mia³o 
dramatyczne rezultaty”23/. Powy¿sze 
uwagi koresponduj¹ z przemyœlenia-
mi innego psychiatry, Antoniego Kê-
piñskiego. Przyzna³ on, ¿e po wielu

latach pracy praktycy kliniczni nabie-
raj¹ przeœwiadczenia, z którym siê 
zazwyczaj nie zdradzaj¹, ¿e ludzie, 
którzy s¹ ich pacjentami, s¹ w jakimœ 
sensie lepsi i g³êbsi od tych, którzy 
nie s¹ uwa¿ani za „innych”.

5. Tolerancja.

  Reakcje na innoœæ opisuje Micha³ 
Pawe³ Markowski24/. Mo¿e to byæ 
[1] postawa ideologiczna (w spójnym 
œwiecie nie ma miejsca dla „innego”), 
zmierzaj¹ca do pozbycia siê intruza. 
Mo¿e pojawiæ siê [2] postawa scep-
tyczna zwi¹zana z poznawczym nie-
pokojem (innoœci nie sposób zg³êbiæ, 
co powinno sk³aniaæ do pokory i tole-
rancji). Mo¿e te¿ zaznaczyæ siê [3] po-
stawa epistemologiczna, optymistycz-
na poznawczo, kieruj¹ca ku wierze 
w uniwersalne mo¿liwoœci rozumu.  
  Ontyczne przes³anki tolerancji wy-
rastaj¹ z mitu o Wie¿y Babel, mó-
wi¹cego o pomieszaniu jêzyków i 
rozbiciu jednoœci. £aciñskie tolerans, 
tolerantis to „znosz¹cy”, „cierpi¹cy”; 
tolero znaczy tyle, co „znosiæ”, „cier-
pieæ”, „wytrzymywaæ”, ale te¿ „wy-
¿ywiæ”, „utrzymaæ”. Sens tolerancji 
(uznawanej czêsto za cnotê wyrozu-
mia³oœci) jest jasny: trzeba znosiæ, 
œcierpieæ innoœæ, by œwiat jako ca³oœæ 
wewnêtrznie ró¿norodn¹ utrzymaæ 
w istnieniu. To imperatyw natury (lu-
dzie s¹ ró¿ni) i kultury (ró¿ne s¹ jêzyki 
i krêgi cywilizacyjne). Œwiadomoœæ 
tych imperatywów sprawia, ¿e stop-
niowo zmienia siê filozoficzny para-
dygmat wspó³czesnoœci. Po klasycznej 
filozofii bytu („to”) i pokartezjañskiej 
filozofii podmiotu („ja”), pojawia siê 
myœl oparta na gramatyce drugiej oso-
by („ty”). Jest to tzw. filozofia dialogu 
(Ferdinand Ebner, Franz Rosenzweig, 
Martin Buber czy Emmanuel Levinas) 
– jej podstawowa kategoria, to „jesteœ”, 
zaœ naczeln¹ wartoœci¹ jest „bliŸni”25/. 
  Dialogicy zamiast o rywalizacji, gdzie 
„drugi’ jest wrogiem, mówi¹ o konku-
rowaniu („drugi” – partner i sprzymie-
rzeniec). W rozmowie widz¹ warunek 
poznania, zarówno œwiata jak i siebie 
(F. Schiller: w w¹skim krêgu zawê¿a 
siê myœl). „Poczucie to¿samoœci – 
wskazuje Jerzy Szacki – kszta³tuje siê 
nie tylko poprzez œwiadomoœæ zwi¹z-
ków z przesz³oœci¹, ale te¿ poprzez 
porównywanie siê z otoczeniem, z in-
nymi. Ten, kto jest izolowany, ¿yje 
w zamkniêciu, ¿adnej to¿samoœci mieæ 
nie mo¿e. Dopiero wyjœcie w œwiat 
pozwala uœwiadomiæ sobie w pe³ni, 
kim siê jest. Opisuje to pewne m¹dre 
angielskie przys³owie: Nie zna Anglii, 
kto zna tylko Angliê”26/. Wskazuj¹ na 
wartoœæ inspiracji artystycznych (np. 
rzeŸba afrykañska – Pablo Picasso; 
japoñskie drzeworyty – Vincent van 
Gogh; muzyka afrykañska – jazz, rock; 
literatura po³udniowoamerykañska – 
literatura œwiatowa). Postuluj¹ dialek-
tykê, zgodnie z któr¹ nale¿y myœleæ i 
tworzyæ w oparciu o w³asne „ja”, byæ 
dobrego zdania o „sobie” – lecz zara-
zem uznaæ wartoœæ ponadpartykular-
nego obszaru, w którym nastêpuje 
„osmoza” znaczeñ i sensów.
  Tolerancja, jak widaæ z powy¿szych 
sformu³owañ, nie stanowi dopustu 
Bo¿ego, nie jest koniecznoœci¹ nega-
tywn¹, za jak¹ uznaje siê na przyk³ad 
œmieræ. (Nie oznacza wyboru postawy 
indyferentnej jako wyrazu bezsilnoœci 
wobec stanu œwiata („nie akceptujê, co 
najwy¿ej tolerujê”; permissio negativa 
mali: rób sobie co chcesz, mimo ¿e
jest to z³e). Tolerancja pokazuje war-
toœci obce jako wa¿ne dla w³asnych

w porz¹dku poznawczym, niewyklu-
czone te¿, ¿e bytowym. Tak oto zda-
niem ks. Wac³awa Oszajcy ateizm 
bywa zbawienny dla wiary, gdy ma 
ona oznaczaæ coœ innego ni¿ Niebies-
ki Zak³ad Ubezpieczeñ. „Porz¹dny 
ateista to ktoœ, kto czuje siê w œwie-
cie jak u siebie w domu. […] Taka 
postawa wzglêdem œwiata przyda³aby 
siê dzisiaj nam, chrzeœcijanom. Jeœli 
jesteœmy w stanie wyobraziæ sobie, ¿e 
mo¿emy ¿yæ bez Boga i ¿yæ szczêœli-
wie, mamy szansê na to, by trzymaæ 
siê Boga nie dla takiego czy innego 
interesu, ale bezinteresownie. A chyba 
o to  w chrzeœcijañstwie przede wszyst-
kim chodzi”27/. 
  Wartoœci tolerancji przecz¹ ci, dla 
których spotkanie z obcym (gr. ksénos) 
jest Ÿród³em lêku (phóbos). Postawa 
ksenofobiczna podlega stopniowaniu 
– to najpierw ostro¿noœæ wobec obce-
go, potem niechêæ, wrogoœæ, wreszcie 
nienawiœæ. Postawê tê akceptuj¹ Bo-
gus³aw Wolniewicz i Zbigniew Mu-
sia³28/, widz¹c w ksenofobii nie prost¹ 
niechêæ do obcego jako takiego, ale 
tylko do tego, który chce wejœæ do 
„naszego domu” (gr. oíkos). Kseno-
fobia (lêk przed obcym) ³¹czy siê 
z oikofili¹ (mi³oœci¹ domu, siedliska, 
tradycji) jak naczynia po³¹czone: im 
wiêksza pierwsza, tym wiêksza druga.  
Chroni¹ca dom ksenofobia tak¿e pod-
lega stopniowaniu – obcy to [1] goœæ, 
[2] przybysz, przyb³êda, [3] intruz, 
[4] najeŸdŸca, [5] przeœladowca. 
  Ksenofobia czêsto idzie w parze z 
fanatyzmem – formu³owaniem w³as-
nych pogl¹dów w sposób nieustêpli-
wy, zwi¹zany z poczuciem misji, wy-
brañstwa, odnalezienia prawdy itp. 
Fanatyk nie doœwiadcza rozterek mo-
ralnych, jest niezdolny do krytycznej 
samooceny. ¯ywione przeœwiadcze-
nia bierze za prawdy obiektywne. 
Ernst Kretschmer uznaje fanatyzm za 
element tzw. triady schizotymicznej 
ucieleœniaj¹cej siê w postaci Wielkie-
go Inkwizytora: idealizm – fanatyzm 
– despotyzm (np. Maksymilian Ro-
bespierre, Hieronim Savonarola, Jan 
Kalwin, Tomás de Torquemada).
 Przedmiotem nietolerancji mog¹ byæ 
ludzkie cechy zewnêtrzne (kalectwo, 
kolor skóry, wyró¿niki rasowe), za-
chowania (praktyki codzienne, tryb 
¿ycia), przekonania (g³ównie moralne 
i religijne, tak¿e ideologiczno-politycz-
ne) czy nawet stan posiadania (k³uj¹ce 
w oczy bogactwo). Tadeusz Pilch29/ 
za najwa¿niejsze Ÿród³a postawy nie-
tolerancyjnej uznaje ignorancjê (nie-
znajomoœæ innych ni¿ w³asna form 
istnienia spo³ecznego), lêk (zagro¿enie 
wy³¹cznoœci dotycz¹cej pogl¹dów, 
przywilejów itp.), przes¹dy (tradycja, 
stereotypy obyczajowe), dyspozycje
psychologiczne (osobowoœæ autory-
tarna, poczucie niemocy), Ÿród³a ze-
wnêtrzne (presja konformizmu, in-
doktrynacja, konwenanse obyczajowe 
i towarzyskie). Archetypowy wzorzec
nietolerancji to cz³owiek „nieoœwie-
cony, przes¹dny, pe³en uprzedzeñ, za-
lêkniony, poddany ró¿norakim wp³y-
wom, szczególnie indoktrynacji”30/.

6. Polska: etnos czy res publica?

  Podstawow¹ norm¹ wszelkich kultur 
jest zakaz kazirodztwa; wyrasta on 
z przekonania, ¿e „swojoœæ” wyja³a-
wia31/. Wielu etnografów i antropolo-
gów zwraca uwagê na zjawisko po-
stêpuj¹cego „kazirodztwa” kulturowe-
go zwi¹zanego z centrotropizmem 
– ogniskowaniem siê Europy i œwia-
ta wokó³ jednego modelu kultury. 

„Trudno znaleŸæ kulturê narodow¹ 
– pisze w zwi¹zku z tym Henryk Sie-
wierski – która by³aby wytworem jed-
nego narodu, w zwi¹zku z czym samo
pojêcie kultury narodowej ma w sobie 
coœ z oksymoronu, podczas gdy pojê-
cie wielokulturowoœci nosi znamiona 
tautologii. […] W kulturze zad³u¿e-
nie jest oznak¹ bogactwa – nie tylko 
d³u¿ników; wzbogaca, dowartoœcio-
wuje tak¿e wierzycieli”32/. 
  Kultury rodz¹ siê w tyglu. GroŸba 
centrotropizmu widoczna jest tak¿e 
w Polsce, która uchodzi dziœ za naj-
bardziej czysty etnicznie kraj w Euro-
pie. Jeszcze przed drug¹ wojn¹ œwia-
tow¹ Polska by³a – podobnie jak ce-
sarstwo rzymskie, co podkreœla³ wie-
lokrotnie Zygmunt Kubiak – struktur¹ 
nieetniczn¹. Liczy³a siê lojalnoœæ wo-
bec ojczyzny, nie nazwisko i pocho-
dzenie. Polakiem jest ten, kto uwa¿a 
siê za Polaka, kto dokona³ wyboru 
– to idea³ republikañski. Nie piastow-
ski etnos (naród), a jagielloñska res 
publica (wspólnota polityczna). Et-
nicznoœæ jest zazwyczaj wertykalna: 
jej fundament zbudowany jest z cza-
su (historii), zakorzenienia, jêzyka. S¹ 
to zarazem kryteria pozwalaj¹ce od-
ró¿niæ „swoich” od „obcych”, co ozna-
cza, ¿e patriotyzm pojmowany jest 
jako w¹ski nacjonalizm, czyli szowi-
nizm. Republikañskoœæ nie do narodu 
siê odwo³uje, a do ludu (demos); jej 
fundamentem jest to, co horyzontalne 
– geografia, przestrzeñ, droga, ró¿no-
rodnoœæ. 
  Idea ludu („Ludu Bo¿ego”) jest 
jednym z podstawowych elementów 
chrzeœcijañstwa. Okazuje siê, ¿e ele-
ment ten w polskim chrzeœcijañstwie 
jest bardzo s³abo widoczny. Rocznik 
statystyczny podaje, ¿e mieszka w Pol-
sce ledwie milion obywateli o niepol-
skim pochodzeniu (Niemcy – 350 tys., 
Ukraiñcy – 250 tys., Bia³orusini – 250 
tys. £emkowie – 50 tys., Litwini – 20 
tys., S³owacy – 20 tys., Cyganie – 20 
tys., Rosjanie – 15 tys., Ormianie – 15 
tys., ¯ydzi – 5 tys., Grecy i Macedoñ-
czycy – 5 tys., Tatarzy – 5 tys., Czesi 
– 2 tys., Karaimi – 0,2 tys.). Mo¿na 

odnieœæ nieco groteskowe wra¿enie, 
¿e odradza siê etniczny idea³ pias-
towski.
  Na rozleg³oœæ wczeœniejszych ¿ycio-
dajnych polskich zakorzenieñ zwraca³ 
uwagê Jaros³aw Iwaszkiewicz: „Ca³y 
ten dziwny kr¹g Polski w diasporze 
– o czym mówi³em przed samym 
wyjazdem z Andrzejem Kijowskim 
– ca³a si³a kultury polskiej, dopóki 
by³a rozproszona i ssa³a soki Rosji, 
Ukrainy, Uralu, Kaukazu. Teraz ko-
rzenie nie maj¹ sk¹d czerpaæ i dlatego 
to kar³owacenie”33/. 
  O „Skamandrze” – grupie poetyckiej 
tworzonej przez Jana Lechonia, Ka-
zimierza Wierzyñskiego, Jaros³awa
Iwaszkiewicza, Antoniego S³onim-
skiego i Juliana Tuwima – mówiono 
z nie pozbawionym uznania przek¹-
sem: có¿ to za polska grupa poetycka, 
któr¹ tworz¹ Tatar, Niemiec, Ukrai-
niec i dwóch ¯ydów. Badacze religii 
wskazali, ¿e wœród dwudziestu sied-
miu „polskich” œwiêtych, jedenastu jest 
pochodzenia „obcego” (Niemcy, Cze-
si, W³osi, Wêgrzy, Rusini). Historycy 
przypomnieli o takich elementach 
polskiej kultury materialnej, jak tu-
recki kontusz czy tatarska karabela. 
Powszechnie te¿ zwraca siê uwagê na 
etniczn¹ „obcoœæ’ najwybitniejszych 
Polaków - Eugeniusza Romera, twór-
cy kartografii (korzenie wêgierskie); 
Romualda Traugutta, przywódcy po-
wstania styczniowego (korzenie nie-
mieckie); Leopolda Stanis³awa Kro-
nenberga, jednego z przywódców „bia-
³ych” (korzenie ¿ydowskie); Bogumi-
³a Samuela Lindego, autora s³ownika 
jêzyka polskiego (korzenie szwedzkie 
i niemieckie); Oskara Kolberga, etno-
grafa i badacza polskiej kultury (korze-
nie niemieckie); Miko³aja Kopernika, 
astronoma (korzenie œl¹sko-niemiec-
kie); Jana Matejki, malarza (korzenie 
czeskie); Fryderyka Szopena, kompo-
zytora (korzenie francuskie); Henryka
Wieniawskiego, kompozytora (korze-
nie ¿ydowskie); Adama Mickiewicza,
poety (korzenie ¿ydowskie, mo¿e tatar-
skie). Wielu, wielu innych – Micha³a 
Choromañskiego, Ferdynanda Goetla, 


