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  Polska rzeczywistość spo³eczna co-
raz bardziej przypomina żywio³, który 
wymyka się spod naszej – cz³onków 
wspólnoty – kontroli. Czujemy się 
wobec niej coraz bardziej bezradni. 
Nie potrafimy w niej dzia³ać, a nawet 
– lub raczej: dlatego że – nie potrafi-
my jej zrozumieć. Szkic ten, choć ope-
ruje pojęciami ogólnymi i przynosi 
być może wrażenie akademickości, 
wyrasta z potrzeby zrozumienia i u-
porz¹dkowania świata jak najbardziej 
namacalnego. Jest, chce być, prób¹ 
odnalezienia się w rzeczywistości tu i 
teraz odczuwanej: w Polsce szukaj¹-
cej swego niepodleg³ego wyrazu.
  Chcę nawi¹zać do sporów na temat 
z³a, winy, walki, przebaczenia… By 
to móc uczynić, dobrze by³oby zacz¹ć 
od wprowadzenia kilku rozróżnień 
i określeń.

Norma kultury

  Normę rozumiem tu jako wskazanie 
powinności – nie zaś, jak ma to miej-
sce w przypadku norm statystycznych, 
jako rejestrację dominuj¹cego stanu 
rzeczy.
  Kulturę pojmuję w sensie pierwot-
nym i podstawowym: jako „uprawę”, 
tzn. pracę, jakiś wysi³ek. Jeśli natura 
obejmuje to, co dane (przyrodzone), 
kultura z samej istoty dotyczy tego, 
co zadane, co mieści się w normie, jak
j¹ wyżej określi³em, i stoi przed cz³o-
wiekiem jako przedmiot powinności 
(André Malraux: kultury się nie dzie-
dziczy, kulturę się zdobywa). Kultura 
stoi przed cz³owiekiem, a natura za 
nim.
  Powyższe rozróżnienie jest wyraźne 
w pojmowaniu arystokratyzmu. Rozu-
miany naturalistycznie jest cech¹ przy-
s³uguj¹c¹ na mocy jakiegoś automa-
tyzmu i jakiejś przynależności. Na 
przyk³ad do rodu i biologii (arystokra-
ta to ktoś, kogo sp³odzi³ inny arysto-
krata też biologicznie określony), albo 
do maj¹tku (arystokrata to ktoś, kto 
dziedziczy bogactwo), albo do elity 
w³adzy (arystokrata to ktoś, kto zyskał
formalny – chodzi o formę dan¹ z gó-
ry, czyli o namaszczenie – tytu³ do jej 
sprawowania, albo do jakichś innych 
jeszcze apriorycznych i określonych 
raz na zawsze stanów. Tak myśl¹c 
– nie oddaje się „raz zdobytej w³a-
dzy”; nie tyle zreszt¹ zdobytej, co u-
zyskanej.
  Rozumiany kulturowo, arystokra-
tyzm stanowi w³aściwość, o jak¹ trze-
ba zabiegać, właściwość pojętą jako
zadanie stoj¹ce przed każdym. Poto-
mek arystokraty niekoniecznie musi 
być arystokrat¹, ch³op czy niewolnik 
może nim być. W ten sposób kultura 
³¹czy się z norm¹ personalistyczną.
S³owo „persona” opiera się na ³aciń-
skim rdzeniu per se (przez siebie) i na 
etruskiej etymologii pher su (maska). 
Arystokrata patrzy przed siebie, nie za 
siebie – na to, co winien zrobić, nie 
na to, co mu się należy. To arystokrata 
ducha: jest nim każdy i tylko ten, kto 
na swoj¹ naturę wk³ada maskę kultu-
ry i wartości; i kto robi to sam, jako 
podmiot.

Jakiej filozofii 
potrzebuje dziś Polska?

Forma

 Przyjmuję punkt widzenia ludzi, któ-
rzy uznaj¹ prymat formy nad materi¹. 
Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu, 
także niedawnych formistów, takich 
jak Pronaszko, Chwistek czy Witkacy.
Wszystkich, którzy mówi¹, że „styl to
cz³owiek” i za ważn¹ uważaj¹ „kwes-
tię smaku”. Także Tadeusza Żychiewi-
cza więc, który postrzega³ przyzwoi-
tość jako cechę niezależn¹ od szyldów
i przynależności.
  Prymat formy nad materi¹ polega 
na tym, że w³aśnie forma jest czyn-
nikiem identyfikuj¹cym ludzi, rzeczy 
i zjawiska. Ona określa faktyczn¹ ich 
tożsamość. Z materii – powiedzmy: 
gliny – można zrobić dzbanek albo 
pomnik; rozróżniamy je dzięki ich for-
mom. Podobnie – sama treść politycz-
nych deklaracji czy programów spo-
³ecznych nie przes¹dza wartości rze-
czywistej ich aktualizacji. Ta bowiem,
znowu, zależy od formy: ³agodnej lub 
okrutnej, ponurej b¹dź radosnej, wy-
magaj¹cej albo rozumiej¹cej, itp. Treść 
s³owa „mi³ość” sama niczego jeszcze 
nie gwarantuje – można to s³owo wy-
powiadać z o³owiem w oczach i jadem
w intonacji. Nieraz zabijano w imię 
mi³ości. Przyzwoitość czy niegodzi-
wość, to cechy ludzi niezależne od ich 
treściowego – światopoglądowego,
religijnego czy politycznego – przypi-
sania.

Kto jest kim?

  Z punktu widzenia normy kultury 
tożsamość cz³owieka, w każdym ra-
zie ta, o jakiej może on – i inni ludzie 
– orzekać, nie jest ani trwa³a w spo-
sób konieczny, ani określona z góry. 
Cz³owiek jest tym, kim sam, swoim 
w³asnym wysi³kiem, się czyni.
  Czynić siebie, to aktualizować się 
poprzez formę. Stoi ona przed cz³o-
wiekiem będ¹c treści¹ świadomości 
i przedmiotem wyboru. Nie jednego 
wyboru, lecz niezliczonych i wci¹ż 
ponawianych wyborów – pe³nych tru-
du i niepewnoœci co do ostatecznego
ich sensu. Urzeczywistnianie się cz³o-
wieka, czyli jego aktualizacja, doko-
nuje się każdorazowo „aktualnie”, tzn. 
tu i teraz. Zwrócona też jest raczej ku 
celowi, czyli przysz³ości, niż ku przy-
czynom, czyli przesz³ości. Jest usta-
wicznym sprawdzianem, potwierdza-
niem lub zaprzeczaniem, zgodności 
z wartościami kultury.
 Cz³owiek, jaki jest, jest teraz, w kon-
kretnym akcie, to znaczy – w konkret-
nej formie. Pamięć o tym, jaki by³ kie-
dyś – bardzo ludzka i w³aściwie nie do 
usunięcia – dotyczy, być może, jednak 
kogoś innego. Oto tamta szlachetność 
zmieni³a się, być może, w podłość i
karierowiczostwo; oto tamta szpetota
moralna czy polityczna być może wy-
pięknia³a. Niedobre doświadczenia 
mog¹ co najwyżej uzasadniać ostroż-
ność czy wzmożon¹ uwagę podczas 
widzenia, jak teraz rzeczy się maj¹. 
Nie może to być jednak podejrzliwość 
nadmierna, niszcz¹ca i odbieraj¹ca ko-
muś szanse. Dobrze pamiętać, że nie-

ufny jest ktoś, kto sam utraci³ niewin-
ność, i że nieprawości bardzo często
istniej¹ wy³¹cznie w znieprawionych 
wyobraźniach.
  Pamięć dotycz¹ca przesz³ości z pew-
ności¹ nie może być przes³anką dla
globalnej oceny cz³owieka. Natomiast 
może oczywiście – i powinna – być
sposobności¹ do prawnego rozlicze-
nia kogoś, kto konkretami gwa³ci³ ko-
deks.

Oceny

   Chodzi mi teraz o oceny moralne 
– sięgaj¹ one bowiem najg³ębiej w po-
wik³ania życia, i s¹ – choć w różnym 
stopniu – obecne w innych ocenach
(prawnych, politycznych, obyczajo-
wych itp.). Oceny moralne winny mieć
za swój przedmiot także – a zdaniem
wielu: przede wszystkim – ludzk¹ in-
tencjonalność. W myśli chrześcijań-
skiej ta w³aśnie sfera przes¹dza o isto-
cie aktu moralnego, co dobrze poka-
zuje gradacja: myśl, dopiero s³owo i 
czyn. Intencjonalność, i w ogóle to, co 
jako duchowe stoi przed ekspresjami
zewnętrznymi, zakryte jest przed dru-
gim cz³owiekiem. Dostrzega on jedy-
nie manifestacje s³owne i fizyczne – te 
zaś nie zawsze wyrażaj¹ prawdę myś-
li b¹dź zamysłu. Fakt ten winien po-
wstrzymywać przed pokus¹ ocen glo-
balnych, gdyż w takim wypadku czło-
wiek przekracza³by swe kompetencje. 
Kompetentnym sędzi¹ jest Bóg zna-
j¹cy myśli ludzkie – ewentualnie cz³o-
wiek w odniesieniu do samego siebie, 
rozs¹dzający rzecz w sumieniu i sły-
sz¹cy, jak „odzywa się państwo środ-
ka” (Jalu Kurek).
  Zatem: nie należy s¹dzić, by nie być
s¹dzonym. Ani mówić: to jest z³y cz³o-
wiek. Można co najwyżej stwierdzić,
że z³e jest, i to tylko moim zdaniem, 
to, co w³aśnie mówi b¹dź robi.
  Chrześcijańska myśl dostrzega prze-
cież możliwość – jeśli nie nieuchron-
ność wręcz – ulegania pokusie os¹dów
nieuprawnionych i mylnych. Radzi 
wtedy, by myl¹c się – mylić się na ko-
rzyść os¹dzanego, by w braku pewno-
ści dodać, nie uj¹ć, by wreszcie zo-
baczyć kogoś lepszym, niż wskazy-
wa³yby na to powierzchowne dane – 
gdyż od jakiegoś momentu ca³a ludz-
ka historia pisana jest dobrem. Ważne, 
by nie mówić fa³szywego świadectwa 
przeciw bliźniemu.
 Redukowanie przes³anek ocen do ze-
wnętrznych ekspresji prowadzi do sta-
nu ca³kowicie sprzecznego z chrześci-

jaństwem. Prowadzi do behawioryzmu 
i pozytywizmu. Pojmowanie człowie-
ka sprowadza wtedy do zewn¹trzste-
rownego zachowania (bodziec – reak-
cja), a także do empirycznie stwierdzal-
nej przejawowości (positum). Ma ra-
cję Józef Tischner mówi¹c, że w osta-
teczności nie chodzi o to, by ludzie 
nie zabijali, ale o to, żeby nie chcieli 
zabijać.

Z³o – walka i wybaczanie

  Chcia³bym zostawić filozoficzne i 
teologiczne dysputy na temat z³a jako 
z³a, z³a jako jednego z uniwersaliów 
(czy istnieje pozytywnie, czy jest tylko 
brakiem w bycie; czy jest konceptem 
umys³u – czy tylko s³owem). Nie bez 
zwi¹zku z poprzednimi uwagami s¹-
dzę, że zamiast diabolizować rzeczy-
wistość, lepiej dostrzegać w niej kon-
kretne zachowania ludzkie i wobec 
nich stosowaæ kategorie oceniaj¹ce. 
Zamiast do rzeczownika – odwo³ywać 
się do przymiotnika; a przymiotnik ³¹-
czyć nie z cz³owiekiem, lecz z jego  
postępowaniem.
  Znajdujemy więc zachowania kwa-
lifikowane jako z³e; jak¹ś wymiern¹ 
postać z³a, gdyby mimo wszystko uży-
wać tego s³owa. Wyobrażam sobie
trzy możliwe typy reakcji na taki stan 
rzeczy.
  Można, po pierwsze, ze z³em wal-
czyć. Walka taka by³aby swoistym u-
znaniem realności przeciwnika, jego 
ontologizacj¹ i wzmocnieniem byto-
wym. Jest tak już wtedy, gdy często 
i chętnie rozprawiamy na temat z³a. 
S³owa zaczynaj¹ żyć swoim w³as-
nym życiem, wype³niaj¹ i brutalizuj¹ 
świat, w każdym razie ten, który Karl 
R. Popper nazwa³ „trzecim światem” 
– świat kultury. Poza tym: walka z sa-
mej istoty rz¹dzi się regu³ami pragma-
tycznymi, tzn. zmierza do zwycięst-
wa. Troska o skuteczność sk³ania do 
przyjęcia metod przeciwnika. To zna-
czy – do wpisania się w jego język, 
w jego formę. W ten sposób z³o się 
podwaja; zwalczaj¹c je, sami stajemy 
się jego nośnikami. To dramat rewo-
lucji, która pożeraj¹c w³asne dzieci po-
żera pierwotn¹ aksjologię podporząd-
kowan¹ teraz pragmatyce.
  Można, po drugie, zostawić z³o jego 
w³asnemu losowi, niech się samo sobą
zajmuje. Uznać, że świat dozna³ kiedyś 
upadku i jest bytem u³omnym, w ja-
kimś stopniu zniszczonym. Nie szu-
kać zbyt skwapliwie kontaktu ze z³em, 
pozbyć się z³udzeń co do możliwości 

restytucji Raju. Pamiętać o okrucień-
stwie nadgorliwców i o s³owach Höl-
derlina, że nic pewniej nie zamienia
ziemi w piek³o, niż pragnienie uczy-
nienia z niej nieba. Postawie takiej mo-
że towarzyszyć nadzieja, że zachowa-
nie postawy aksjologicznej, nie prag-
matycznej, spowoduje wyczerpanie 
się „z³ej energii”, która nie znajdzie 
już dynamizuj¹cych j¹ oponentów; że 
w jakiś samoistny sposób zacznie ona 
znikać i stopniowo przestanie ożywiać
ludzkie postępowanie.
  Po trzecie wreszcie, można w³asny 
aktywizm wype³nić znamionami mi-
³ości, zrozumienia i wybaczenia. Mi-
³ości, to znaczy dania, obdarowania 
sob¹. Zrozumienia u³omności i biedy 
ludzkiej – czyjejś i swojej także. I wy-
baczenia – bez uniewinniania innych 
i siebie spowodowania tego, co jeszcze 
możliwe: wyzbycia się nienawiści. 
Zrozumienia metafizycznego winy, o 
jakim pisa³ Karl Jaspers – winy różnej 
od winy kryminalnej, politycznej, a na-
wet moralnej, obejmuj¹cej wszystkich
ludzi pospo³u (kiedyś napisa³bym za-
pewne: solidarnie). Zrozumienie psy-
chologicznego sensu z³a i agresji – te-
go, że s¹ one zawsze wyrazem lęku, 
odrzucenia, poczucia jakiejś krzywdy.
 Ten trzeci sposób reagowania na z³o 
ma swój, i to ca³kiem wymierny, efekt 
praktyczny. Przytulenie z³oczyńcy po-
woduje zanik jego agresji. Przerwane
zostaje b³ędne ko³o eskalacji nienawi-
ści i resentymentów. Robi się lepiej na 
świecie.

Perspektywy

 Myślę, że potrzebna jest dziś w Pol-
sce „codzienna filozofia” odwo³uj¹ca 
się do wartości kultury, różnicuj¹ca 
wed³ug formy, identyfikuj¹ca na pod-
stawie konkretów, umiarkowana w o-
cenianiu i wybaczaj¹ca.
 Jej perspektywy s¹ chyba nienajgor-
sze. Optymizm swój ³¹czę z koniecz-
nym zanikiem myślenia kombatanc-
ko-rozliczeniowego i ze wzrostem my-
ślenia „m³odego”. Symptomem mło-
dości – a nie chodzi tu koniecznie o 
biologię – jest coś, co psychologowie 
nazywaj¹ przysz³ościow¹ perspekty-
w¹ czasow¹. W niej w³aśnie dostrze-
gam szanse dla czasu budowania.
  Zmarnowanie tych szans oznaczało-
by, że w bardzo krótkim czasie nasili 
się emigracja, i że Polska stanie się kra-
jem starców, zapiek³ych resentymen-
tów i niewzruszonych fundamentów, 
które od dawna s¹ ruinami.
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