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Izali nie jest to raczej post, którym obrał? 

Rozwiąż związki niebożności, rozwiąż brze-

miona ciążące, wypuść niewolą uciśnione 

wolno, a wszelakie brzemię rozerwij.  

Izajasz, LYIII, 6 

 

Rzekł mu: Weźmij syna twego jednorodzonego, 

którego miłujesz, Izaaka, a idź do ziemi Widzenia: 

i tam go ofiarujesz na całopalenie, na jednej górze, 

którą ukażą tobie. [...] I przyszli na miejsce, które 

mu ukazał Bóg, na którem zbudował ołtarz, i ułożył 

drwa na nim: a związawszy Izaaka syna swego, 

włożył go na ołtarz na stos drew. I wyciągnął rękę, 

i porwał miecz, aby ofiarować syna swego. 

I Księga Mojżeszowa, XXII, 3, 9, 10 

Nie jestem człowiekiem wierzącym. Nie jest to deklaracja—nie wierzę w istnienie osobowego Boga, ale 

znacznie skromniej: nie stać mnie na akt wiary w tej sferze. Z mojej perspektywy chrześcijańskie 

przeświadczenie o nieistnieniu zła jako samoistnego bytu dotyczy ludzkich dążeń, jest 

przeświadczeniem, że nikt nie dąży do zła dla niego samego. Innymi słowy, wierzę, że każdy człowiek 

dąży do dobra, a zło, które czyni, jest tego dobra nieprawym dzieckiem. 

 

Uczyniłem w swoim życiu wiele zła. Trochę z małej wiary, tchórzostwa, lenistwa, bezmyślności i braku 

wyobraźni. Znacznie więcej jednak z mocnej wiary, odwagi, pracowitości, namysłu, troski. Czyniłem 

więc zło, działając z dobrą wiarą. Mówię tu nie tylko o swojej działalności w Związku Młodzieży Polskiej 

i Polskiej   Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1949-1953. Ale właśnie w odniesieniu do tamtych 

lat deklaracja powyższa budzi wśród ludzi najwięcej wątpliwości. Nie rozumieją oni, czy może nawet 

nie wierzą, że można było uczestniczyć z własnej woli i z dobrą wiarą w stalinowskim systemie zbrodni 

i zniewolenia. Nie dziwię się, że tak myślą ci, którzy owe czasy spędzili w więzieniach, torturowani, 

poniżani, głodzeni. Nie dziwię się, że tak myślą ci zastraszeni, milcząco uczestniczący w masówkach i 

pochodach (czasem nawet w czerwonych krawatach). Nie dziwię się, że tak myślą młodzi, dla których 

lata te są już historią. Nie dziwię się, ale się boję. Obawiam się, że z niezrozumienia czynią cnotę. 

Potępiając, oczyszczają swoje sumienie, utrwalają się w przeświadczeniu, że są impregnowani na zło. 

Piszę ten esej dla nich i dla siebie, o sobie i o nich. 

Czyniłem więc zło z dobrą wiarą, z namysłem, troską. Mogę oczywiście podejrzewać, że zbyt mało 

było tego namysłu i fałszywi byli moi bogowie. Będzie w tym zawsze trochę prawdy, ale część prawdy, 

gdy się na niej poprzestaje, to całe kłamstwo. Nie sądzę bowiem, aby czyjakolwiek mądrość czy moralne 

walory celu zabezpieczały przed czynieniem zła. Chyba więcej krwi ludzkiej przelano z miłości do 

człowieka niż z nienawiści. Jak wiele ludzkich kości złożono pod fundamenty wszystkich współczesnych 
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państw europejskich. Ile okrucieństw i krzywd trzeba uczynić bliźnim, aby zasłużyć na poczesne miejsce 

w podręcznikach historii i dobrą pamięć potomnych. Czcimy imiona tych, którzy przed tysiącleciem 

zaczęli budować państwowość polską. Nie chcemy już pamiętać bratobójstw, wyłupionych oczu, 

zamęczonych na śmierć. A jeśli w naszych dziejach mniej było okrucieństw niż w historii innych państw, 

to przecież w tym właśnie fakcie, enigmatycznie zwanym słabą władzą centralną, widzą historycy 

przyczynę nieszczęść narodowych. Może więc ta łagodność płynęła z naszej miłości? Nie będę już pytał, 

ile krwi i potu wsiąkło w ateński Akropol, rzymskie Forum, bazylikę św. Piotra... Czy można się więc 

dziwić buntowi co żarliwszych, szlachetniejszych, młodych duchem przeciw państwom, ojczyznom, 

władzy? 

A ile krwi i nieszczęść kosztował i kosztuje ten z najszczerszej miłości zrodzony bunt w imię utopii? 

W Zasadach ideowych pisałem: 

Choć jednak system społeczno-polityczny został społeczeństwu polskiemu 

narzucony z zewnątrz, to dokonano tego rękami ludzi polskiej lewicy: 

komunistów, socjalistów, radykalnych ludowców. To my - ludzie polskiej lewicy 

- rozbijaliśmy wyniesioną z okupacyjnego ruchu oporu jedność narodu. To my 

niszczyliśmy próby zorganizowania autentycznych ruchów politycznych, 

rzeczywiście reprezentujących interesy różnych grup społeczeństwa polskiego. 

To my tłumiliśmy wszelkie próby społecznej samoorganizacji, inicjatywy, próby 

tworzenia niezależnej myśli naukowej i autentycznej kultury. W tym dziele 

społecznej destrukcji posługiwano się masowymi aresztowaniami, więzieniem i 

mikami do łagrów, mocdcrscwami i torturami, kłamstwem, oszczerstwem, 

fałszerstwem. Prześladowano rodziców za niepopcłnione winy dzieci i dzieci za 

niepopełnione winy rodziców. Odpowiedzialność za to wszystko ponosimy my, 

którzy wówczas nosiliśmy czerwone krawaty, którzy nosiliśmy czerwone 

legitymacje. 

 

To wszystko prawda, lecz gwoli sprawiedliwości trzeba zaznaczyć, że nie wszystkich ludzi lewicy 

słowa te dotyczą. 

Nie mam zamiaru usprawiedliwiać się dobrymi intencjami. Zło jest złem bez względu na intencje. 

Chcę tylko przestrzec, że wbrew pozorom wszystkim nam, ludziom politycznej aktywności, tym z 

lewa i tym z prawa, wierzącym i niewierzącym, Polakom, Rosjanom, Ukraińcom i Czechom - 

wszystkim nam grozi, że czyny nasze zaprzeczą najlepszym intencjom. Grozi to zresztą także i tym, 

którzy odżegnują się od polityki, a nawet ludziom, którzy sens swego życia widzą w niesieniu 

miłosierdzia. 

Zakorzenione w kulturze przekonanie, że nikt z nas nie jest bez grzechu, nieustannie 

potwierdzane jest przez doświadczenie jednostkowe i społeczne. Zapewne dlatego właśnie w myśli 

społecznej stale odradzają się wątki manichejskie. Ponieważ jednak zło i dobro w działaniu ludzkim 

występuje w różnej proporcji, rozsądek nakazuje na tych proporcjach skupić uwagę. Trudno 

zaprzeczyć, że dla celów dydaktycznych zasadnicze znaczenie posiadają rozmiary zła, które czyni 

jednostka, jego powszechność i społeczne skutki. Jeśli jednak taką dydaktyczną wizję dobra i zła czyni 

się jedyną obecną w refleksji moralnej jednostki i w myśli wspólnoty, a co więcej, jeśli służy nam ona 
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do potępienia innych ludzi czy całych wspólnot, to jest to feryzeizm, zła wiara czy — co gorsze — 

zaślepienie. Może warto więc przynajmniej od czasu do czasu pominąć problem proporcji i 

zastanowić się nad naszym stosunkiem do zła, które czynimy, niezależnie od jego rozmiarów. 

Może niedobrze, że odwołuję się tu tylko do morderstw i okrucieństw, jako przykładów zła, gdyż 

taka optyka usypiająco działa na sumienie. Tak jakby śmierć zadana człowiekowi była największym 

złem, jakie może człowiek uczynić innemu człowiekowi... A przecież czcimy pamięć wielu, którzy wybrali 

śmierć w obronie godności, wiary, wolności. Orwell, w czasie ostatniej wojny, w jednym ze swoich 

artykułów napisał, że Anglicy muszą zabijać Niemców. Ale nie wolno im i sobie czynić krzywdy jeszcze 

większej — szerzyć nienawiści. A przecież w sprawie najsłuszniejszej ze słusznych prowadziła tę wojnę 

jego ojczyzna. Tylko - kto widział wojnę bez nienawiści. 

Troszczyć się o dobro swojej wielkiej wspólnoty to być może najpełniejsza forma realizacji miłości do 

człowieka, dalekowzroczna, mądra, szlachetna... Ale Bóg wspólnoty - niezależnie od tego, jak go 

nazwiemy - bywa szczególnie okrutny, zwraca  się często przeciw innym wspólnotom, a zawsze przeciw 

jednostkom, jeśli nie chcą być tylko siłą roboczą, bojową czy - co najwyżej - nabywczą. Człowiek 

wspólnoty staje się jednostką dopiero przed sądem czy plutonem egzekucyjnym. 

Urodziłem się we Lwowie i tam przeżyłem pierwszych dziesięć lat. Niewiele to wprawdzie, ale 

wystarczy, aby poznać nienawiść, na którą są chorzy ludzie różnych narodów, jeśli przyjdzie im żyć na 

tej samej ziemi. Ponoć nie zawsze tak bywało i nie wszędzie tak jest. Ale w latach mego dzieciństwa 

między Ukraińcami i Polakami był już ogrom krzywd wzajemnych, morze krwi i łez. Bez względu na 

wzajemne winy, pozostanie faktem, że Ukraińcy nigdy nie uczestniczyli w rozbiorze Polski, natomiast 

bywało już przeciwnie (traktat ryski). Czy dziś nienawiść do Ukraińców jest w Polsce żywa? Nie wiem, 

cała kwestia została jakby przesłonięta przez sprawy rosyjskie. Mam jednak wrażenie, że współcześnie 

młodzi Polacy nie żywią nienawiści do Rosjan. Słuchają z taśm i śpiewają piosenki Okudżawy, 

Wysockiego, Galicza. Wielu, bardzo wielu czyta Dostojewskiego, Tołstoja, Sołżenicyna. Wiem jednak, 

że są tacy, którym się to nie podoba, mówią o duchowej rusyfikacji. Jest także wielu, którzy pielęgnują 

w sercach nienawiść do Rosjan, obok nienawiści do Niemców, Żydów, Ukraińców. Sieją tę nienawiść w 

miarę sił i możliwości - z dobrą wiarą, w imię wielkiej idei miłości do ojczyzny. A przecież ze względu na 

sumienie jednostek i duszę narodu wszelka nienawiść jest grzechem, chorobą, nieszczęściem. 

Być może jednak taka miłość do człowieka w ogóle - do narodu, ludzkości, wszystkich 

wyzyskiwanych i prześladowanych - jest chora, spaczona. Jest miłością do chimery, bo ludzie są tylko 

konkretni — ci, z którymi się spotykamy, współdziałamy, kłócimy się i godzimy. 

Gdy ktoś całe życie swoje zamyka w kręgu najbliższych i trudzi się dla ich i swego dobrobytu, 

spokoju, szczęścia, to realizuje w swoim działaniu wielkie wartości chrześcijaństwa, ludzkości, kultury. 

A przecież w tym zbożnym trudzie czyni zło - jednocześnie przez działanie i zaniechanie działania. 

Dobra, o które dla swoich bliskich zabiega, są ograniczone, a więc każdy sukces na tej drodze jest 

zarazem czyjąś klęską. 

I nie można mówić tu o żadnym „w miarę” i „ponad miarę”, bo żadnej takiej sprawiedliwej miary nie 

ma. Nie ma bowiem żadnych potrzeb, które byłyby człowiekowi dane i niezmienne. A czynić ziemię 

sobie poddaną, to znaczy właśnie wzbogacać swoje potrzeby, czynić je bardziej różnorodnymi, cieszyć 

się owocami swego trudu. Tyle że nikt nie spożywa owoców tylko swojego trudu. Dobra, z których 

korzysta każdy z nas, są wytworem pracy całej wielkiej wspólnoty, a może nawet całej ludzkości. Jeśli 
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więc z nich korzystamy, to uczestniczymy w podziale, a jeśli troszczymy się tylko, czy przede wszystkim, 

o dobro naszych najbliższych, to czynimy ten podział niesprawiedliwym i jednocześnie powstrzymujemy 

się od działania na rzecz krzywdzonych. Domniemanie, że można zwiększyć swój udział w dobrach, nikogo 

nie krzywdząc, jest odwołaniem się do idealnego ładu społecznego, co przy założonym braku troski o 

wszystko, co nie jest dobrem moich najbliższych, stanowi przerzucenie odpowiedzialności na innych 

skazanych na grzech ludzi, których dobrem są sprawy wspólnoty. Jeśli więc jestem rzetelnym, 

zdyscyplinowanym, uczciwym pracownikiem, który troskę o ład społeczny pozostawia innym, to 

wszelkie zło, które oni czynią, dzieje się za moim poparciem i w moim imieniu, dla mnie. 

Troska o najbliższych nie jest oczywiście jedyną formą realizowania miłości do człowieka 

konkretnego, wyodrębnionego ze wspólnoty. Znamy ludzi, którzy całe swoje życie uczynili służbą 

bliźniemu — chorym, starcom, dzieciom. Może więc to oni czynią tylko dobro? 

Niewątpliwie zaniechanie troski o sprawy wspólnoty jest zgodą na zło, ale właśnie owoce tego zła 

ludzie służby starają się naprawić. Naprawę świata zaczynają od siebie, swoim życiem świadczą o 

potędze miłości, sieją dobre nasienie... 

Jestem z powołania wychowawcą. Kiedyś przez wiele lat troszczyłem się o konkretne dzieci, które 

potrzebowały mojej pomocy. Były wśród nich takie, które szukały drogi i oczekiwały rady, wskazówki, 

przykładu. Były wśród nich krzywdzone, niepotrzebne, niekochane, które potrzebowały pomocy, 

opieki, życzliwości. Były wreszcie i takie, dla których miara doznanych krzywd dawno się przebrała: 

niczego nie oczekiwały i tylko nienawidziły. Wierzę, że wkładałem w tę pracę tyle sił, ile mogłem, i że 

umiałem to robić. Zakazano mi jej, gdy podjąłem publicznie działalność przeciw systemowi. Był to mój 

dobrowolny wybór, wiedziałem, co mi grozi. Wybrałem więc wielkie idee i dla nich poświęciłem 

konkretne dzieci, które mnie potrzebowały. I nie należy ukrywać, że działalność, którą wówczas 

wybrałem, daje mi obok rozlicznych opresji wiele satysfakcji. Czynię więc zło w najlepszej wierze i w 

pięknej sprawie. Kiedy mogłem jeszcze zajmować się dziećmi i wierzyłem, że robię to najlepiej, jak 

umiem, często miałem wrażenie, że wszystkie moje wysiłki są wyczerpywaniem morza garstką, że 

więcej zła czynię niż dobra, godząc się na stan społecznych instytucji wychowania. Znam bardzo wielu 

ludzi, których wychowałem. Przyjaźnię się z nimi, współdziałam i wciąż od nowa zbieram żniwo swoich 

najlepszych intencji. Tak wiele zła uczyniłem ludziom w swoim zbożnym trudzie wychowania: na kogoś 

krzyknąłem wówczas, gdy potrzebował pomocy, innego ukarałem niesprawiedliwie, jeszcze innemu 

zakazałem czegoś, czego bardzo pragnął. Wbrew pozorom, nie chodzi tu wcale o moje błędy, 

niedopatrzenia czy przywary, choć to wszystko właśnie w takich sytuacjach się ujawnia. Można 

powiedzieć, że znowu chodzi o to morze krzywd i małą garstkę wychowawcy, który przecież nie zastąpi 

zapracowanej i znerwicowanej matki czy równie zmordowanego, a więc pijanego ojca. 

Można ująć tę kwestię szerzej i za źródła zła, które czynię, przyjąć fakt, że nawet w wychowaniu, aby 

czynić dobro, w jakimś stopniu muszę zwracać się przeciw dążeniom drugiego człowieka, któremu chcę 

służyć. Nie byłoby to takie groźne, gdyby nie to, że instytucje wychowania, a zwłaszcza szkoła 

wyposażają wychowawcę w niezwykłą moc czynienia zła. Dają mu mianowicie nieograniczoną władzę 

nad dziećmi. Zaś wszelka władza deprawuje, a nieograniczona deprawuje bezgranicznie. Dlatego 

szkoła, i to właśnie szkoła tradycyjna, jest miejscem kaźni dla małego człowieka. Wiele świadectw daje 

temu wielka literatura. Janusz Korczak, który całym swoim życiem i śmiercią dał świadectwo najwyższej 

miłości do dziecka, pisał, że wśród wszystkich zbrodni ludzkości największą i najtrudniej wybaczalną 
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jest zbrodnia, jaką popełniamy na co dzień wobec dzieci. Nie sądzę, aby w tych słowach była 

jakakolwiek przesada. A przecież tradycyjnej szkołyl wymyślili bolszewicy. Przeciwnie, w pierwszych 

latach po rewolucji podjęto sz] śmiałych prób tworzenia nowej szkoły, takiej, w której dzieciom nie 

działabl krzywda. Z czasem próby te wyrzucono na śmietnik, przywracając, ze szczególij rygoryzmem, 

szkołę tradycyjną. 

Jak widać, zło czynimy i wówczas, gdy — choćby przez zaniechanie - akceptujemy tradycyjne 

instytucje, i wówczas, gdy podejmiemy ich radykalną zmianę. 

Powtórzę: wierzę, że każdy człowiek dąży do dobra, a zło, które czyni, jest narzucone, ponieważ 

wszystkie swoje dążenia musi realizować w jakimś stopi przeciw drugiemu człowiekowi, a więc i przeciw 

sobie. Jednak nie wierzę w skażei natury ludzkiej przez grzech. Pytanie: czy jesteśmy skazani na 

czynienie zła? - chcę rozstrzygnąć na płaszczyźnie społecznej jako pytanie, czy dążenia ludzkie muszą 

być konfliktowe. Nie znam żadnych rzeczowych argumentów, które przemawiałyby za twierdzącą 

odpowiedzią. Natomiast można wyliczyć sporo racji na rzecz stanowiska przeciwnego, to jest 

przekonania, że dążenia wszystkich ludzi nie tylko mogą s uzupełniać, ale - co więcej - muszą się 

warunkować. 

Jako źródła zła traktuję tu niedoskonałość ładu społecznego, w którym jednostki i ich grupy muszą 

się sobie przeciwstawiać w sposób nieprzezwyciężalny. Zatem muszą ograniczać sobie wzajemnie 

realizację dążeń, a tym samym, i w związki z tym, czynić zło sobie i bliźnim. Z tego punktu widzenia są 

na ziemi systemy społeczne nieco lepsze i znacznie gorsze. A więc trzeba by znowu wrócić do rozważań 

o proporcjach. Można by na nich poprzestać, ale można też szukać drogi do ładu doskonałego - takiego, 

w którym każdy człowiek będzie się w pełni realizował nit przeciw innym, a dzięki nim. 

Tak oto znowu drogą odbywaną od stuleci wracamy do sprawy wspólnoty i utopii. 

Konstatacja, że zło nie leży w naturze człowieka, zawsze stanowiła przesłankę utopii, to jest takiego 

ładu społecznego, w którym każdy będzie mógł się w pełni realizować. Jest to jedyny sposób totalnej 

negacji zła, choć niestety przesuniętej w odległą przyszłość. Sprawiedliwy ład to przede wszystkim 

sprawiedliwy podział owoców pracy. Dlatego właśnie radykalizm społeczny zawsze wnosi kategorie 

moralne w ekonomię, a często moralność z ekonomią miesza: zamiast kryteriów ekonomicznych 

stosuje moralne, zamiast moralnych - ekonomiczne. To drugie dzieje się tym łatwiej, ze absolutne 

dobro celu udziela swego blasku wszystkiemu, co czyni się w jego służbie. Tymczasem wszelkie dzieło 

ludzkie zawiera w sobie całe działanie, które je zrodziło. Wytwór jest skrzepem procesu tworzenia. 

Zatem ile zła uczyniliśmy ludziom, tworząc ład sprawiedliwy, tyle niesprawiedliwości odnajdziemy w 

jego instytucjach i ich funkcjonowaniu. 

Kto sieje wiatr, zbiera burzę. 

Moralność Ewangelii jest radykalna, nakazuje zaniechanie wszelkiego zła - tu i teraz. Czy jednak 

możliwy jest radykalizm moralny bez społecznego? Czy nie wzywamy wówczas: nie zabijaj w domu, 

zabijaj na wojnie, a jeszcze lepiej - korzystaj z usług policjanta, sędziego, kata; nie kradnij z kieszeni, 

kradnij przy społecznym podziale dóbr... 

Równy podział owoców pracy — jak słusznie mówią realiści — to jednolity dla wszystkich model 

potrzeb. Trzeba go ustalić i narzucić. Nie można więc obejść się bez przemocy: jednych trzeba 

zmusić, żeby pracowali w ogóle, innych, żeby pracowali tam, a nie gdzie indziej, jeszcze innych, żeby 

nie zagarniali za wiele. Wsrod równych ktoś więc musi być równiejszy, aby narzucał, rozdzielał, 
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zmuszał. Realiści nie mieszają moralności z ekonomią. Kryteria podziału dóbr rozpatrują w katego-

riach maksymalnej efektywności wytwarzania. Teoretycznie oznacza to, że podziału dokonuje się 

według wkładu pracy i z założenia nie jest on równy. W wielkich organizacjach, które współcześnie 

są nieomal wyłącznym producentem i dystrybutorem dóbr, płace związane są ze znaczeniem roli, 

jaką dla organizacji pełni pracownik. Najogólniej można powiedzieć, że im więcej twórczego 

działania wymaga pełnienie roli, tym wyższa płaca i wyższa pozycja pracownika w hierarchicznej 

strukturze organizacji. Znaczna większość pracowników wykonuje pracę nieomal wyłącznie 

realizatorską — skrajnie stereotypową. Choć w krajach wysoko uprzemysłowionych zwiększa się 

nieustannie ilość dóbr do podziału, to konflikty z nim związane nie maleją ani też nie stają się 

łagodniejsze. Najwidoczniej nie o ilość dóbr toczy się walka, ale o sprawiedliwość. Posiadanie dóbr 

w dzisiejszym świecie stanowi jedyny powszechnie dostępny miernik znaczenia społecznego. A więc 

sprawiedliwość w tej sferze jawi się jako sprawiedliwość w ogóle. 

Zgodnie z Marksowską koncepcją alienacji praca stanowiąca tylko realizację cudzej idei dzieła jest przez 

pracownika odczuwana jako niewola - odczłowiecza go, okalecza duszę i umysł. Słowem, oddzielenie 

pracy twórczej od wykonawczej, nierozerwalnie związane z przemysłowym podziałem pracy i 

hierarchiczną strukturą organizacji, Marks traktował jako największe zło wyrządzone człowiekowi przez 

człowieka, źródło wszelkiej niewoli społecznej. Jeszcze w początkach lat 30. naszego stulecia koncepcja 

ta była przez polityków i menedżerów uważana za problem wieku wydumany przez oderwanego od 

życia filozofa. W kilka zaledwie lat później skupieni w ruchu human relańon1 psychologowie i 

socjologowie stwierdzili, że nawet minimalne ograniczenie stereotypowego, realizatorskiego 

charakteru pracy robotnika zasadniczo zwiększa jego wydajność. Niektóre teksty empiryków brzmią jak 

programy anarchosyndykalistyczne. Współcześnie, we wstrząsanej strajkami Anglii program tak zwanej 

partycypacji, a więc właśnie przezwyciężania podziału na tworzących i realizujących, jest uważany przez 

licznych polityków, menedżerów, działaczy związkowych za jedyny środek ocalenia gospodarki. 

Przezwyciężenie podziału na pracę twórczą i realizacyjną, na rządzących i rządzonych, to właśnie 

sama istota egalitarnych utopii. Program ten nie może być realizowany bez jednoczesnego 

przezwyciężenia niesprawiedliwości w podziale dóbr. 

Realiści ponieśli klęskę, choć nie popełnili żadnego błędu. Uwierzyli, że ludzie dążą przede 

wszystkim do mnogości dóbr, i sprawnie zrealizowali tak pojęte zamówienie społeczne. Tymczasem 

okazało się, że nie samym chlebem człowiek żyje, czy raczej, że tylko w miłości może spożywać swój 

chleb. Toteż tylko realizując wizję sprawiedliwego ładu społecznego, można konsekwentnie służyć 

bliźniemu. 

Zatoczyliśmy koło. Znowu wypadałoby przypomnieć, ile zła uczyniono w służbie wielkich idei... 

Już niedługo minie 25 lat od mojego pierwszego wielkiego rachunku sumienia. Był to rok 1955 i 

1956. Zaczynałem sobie uświadamiać całą zbrodniczość maszyny, w której jeszcze dwa lata przedtem z 

własnej woli byłem jednym z trybików. Czułem się winny i starałem się z tego poczucia wyprowadzić 

konsekwencje. Uznałem, że nie wolno zrezygnować z wielkich idei, bo oznaczałoby to rezygnację z 

                                            
1 Ig Nurt human relations powstał w amerykańskiej socjologii w latach 30., jego prekursorem był Eicon Mayo. Teoretycy 
human relations kładli nacisk na pozaekonomiczny wymiar pracy: zatrud¬nienie i funkcjonowanie, zwłaszcza w małych 
grupach, miało stanowić jedną z podstawowych sfer tworzenia społecznych więzi, zyskiwania poczucia bezpieczeństwa i 
akceptacji. 
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odpowiedzialności za skutki własnego działania, czynienie zła na cudzy rachunek. Uznałem, że nie 

wolno zrezygnować z przekształcania świata, bo oznaczałoby to akceptację całego zła świata. 

Borykałem się, ja i moi przyjaciele, a mieliśmy wtedy po 20 lat, z dramatycznym pytaniem: jak ustrzec 

się przed czynieniem zła? Założyłem, że można takie rozwiązanie znaleźć. Przyjąłem jako zasadę, której 

do dziś chcę być wierny, że nie wolno pod żadnym pozorem, w imię żadnej wielkiej, a więc abstrakcyjnej 

idei, czynić zła konkretnemu człowiekowi. Bowiem dobro, któremu wówczas służę, jest odległe i 

niepewne, zaś zło, które czynię - bliskie i niewątpliwe. Chciałem więc, choć nie zdawałem jeszcze 

wówczas sobie z tego sprawy, rozstrzygać dylemat Abrahama przeciw Abrahamowi. Nie usłuchać głosu 

Boga, nie oddać mu syna w ofierze. 

 

Kierkegaard, przystępując do rozważań nad dylematem Abrahama, każe uświadomić sobie, jak 

bardzo kochał on swego jednorodzonego. Wątpliwości, czy to, co usłyszał Abraham, było naprawdę 

głosem Boga, nie uwzględnia. Tym samym historia Abrahama w jego interpretacji nie może być 

naśladowana. Bowiem każdy z nas, gdy staje przed tak okrutnym dylematem, zadaje sobie dwa pytania: 

czy to, co słyszę jest głosem Boga? Czy naprawdę kocham swoje dziecko? Aie czy można w sytuacji 

konfliktu odpowiedzieć twierdząco na te dwa pytania? Jeśli już biorę pod uwagę możliwość 

poświęcenia drugiego człowieka swojej idei, to niezależnie od tego jak jest ona wielka i czysta - muszę 

siebie podejrzewać o małą miłość. A czy wówczas, gdy mam czynić krzywdę bliźniemu, mogę być 

pewny, że słyszę głos Boga? Nauczyłem się nie ufać ludziom, którzy w takiej sytuacji mają pewność. 

Jesienią 1956 roku rozstrzygnąłem więc przeciw Abrahamowi. Dopiero znacznie później zrozumiałem, 

jak bardzo naiwna była moja decyzja. 

Wiosną 1968 roku byłem jedną z osób, które zdecydowały się zwołać wiec na dziedzińcu 

Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 8 marca. Wśród ludzi, którzy podejmowali tę decyzję, byłem 

najstarszy wiekiem i doświadczeniem. Jeszcze teraz jestem przekonany, że należało wówczas rzucić 

hasło wiecu. Dawaliśmy świadectwo najwyższym wartościom narodowym i uniwersalnym. Ustąpić w 

tym momencie znaczyło poddać się, oddać w milczeniu pole siłom najczarniejszej sotni w czarno-

secinnym PZPR. Wiedziałem jednak, że po wiecu pójdę do więzienia, a wraz ze mną moi młodsi 

przyjaciele, a za nimi nieznani nam i nieznający nas. Nie zdawałem sobie wówczas sprawy z rozmiarów 

represji, które nastąpią, ale wiedziałem, że moja decyzja może złamać życie wielu młodym ludziom. 

Stałem więc wobec dylematu: poświęcić syna jednorodzonego, czy nie usłuchać głosu Boga? 

Nie byłem pewny, czy to, co słyszę, jest głosem Boga, i podejrzewałem siebie o małą miłość do tych, 

których miałem poświęcić. Nie umiałem jednak rozstrzygnąć przeciw Abrahamowi. Później, w 

więzieniu, co pewien czas dręczył mnie sen, w którym wciąż w różnych obrazach wracał do mnie ten 

sam dylemat. Jeszcze trudniejsze były listy z domu. Między wierszami odczuwałem wciąż ten sam 

straszny ciężar, który dla swego luksusu moralnego zwaliłem na swoich najbliższych, i to już po raz 

drugi. 

Przed dylematem Abrahama stawałem potem wiele razy i za każdym razem rozstrzygałem tak jak 

on, choć daleki byłem od pewności, która jemu była dana. Choć wyznaję wciąż zasadę, że w imię żadnej 

idei nie wolno czynić krzywdy konkretnemu człowiekowi. Kiedy w maju 1977 roku znowu znalazłem się 

w znajomych celach Mokotowa - bardzo chciałem powiedzieć: już dość, już nigdy nie wyślę na stos 

ofiarny swoich najbliższych. Wtedy właśnie uświadomiłem sobie z niezwykłą jasnością, że decyzja taka 
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musiałaby być znacznie bardziej radykalna, niż mi się zdaje. 

Jestem wychowawcą — i to niezależnie od tego, czy stosowne władze wyrażają zgodę, czy sprzeciwiają 

się. Dziś, w ruchach niezależnych, wychowuję może znacznie bardziej skutecznie niż kiedykolwiek 

dotąd. Czy mam zrezygnować z wychowania w duchu wartości uważanych w naszej kulturze, a może w 

ogóle w kulturze ludzkiej za najważniejsze: Miłości, Prawdy, Sprawiedliwości, Wolności, Godności 

Osoby Ludzkiej? jeśli bowiem z wartości tych nie zrezygnuję, to dalej będę rozstrzyga! tak jak Abraham. 

Stwierdzenie, że wychowując w wartościach, przygotowuję swoje dzieci na stos oharny, zabrzmi zbyt 

patetycznie, inny jest dziś język epoki. Ale nie powinna nas zmylić zmiana nazw, kostiumów i całego 

sztafażu. Cena, którą trzeba zapłacić za wierność wartościom, jest we współczesnym świecie równie 

wysoka jak przed tysiącleciami. Gdy więc wychowuję w miłości do człowieka, to rozstrzygam dylemat 

Abrahama właśnie tak, jak on uczynił, wchodząc na górę Moria. Kiedy powtarzamy: „miłuj bliźniego 

swego” i jeszcze konsekwentniej: „miłujcie nieprzyjaciół waszych”, to wzywamy: Jeśli kto chce za mną 

iść, niechaj się zaprze, a weźmie krzyż i niech mnie naśladuje”. Głosimy więc prawdę, która burzy 

spokój, a jeśli głosimy ją wobec młodych i niedoświadczonych, nie pytamy—podobnie jak Abraham 

Izaaka - o zgodę. 

W samej istocie działania wychowawczego zawarte jest bowiem ograniczenie wolnej woli 

wychowywanego. Im lepszym jestem wychowawcą, a więc im skuteczniejsze jest moje działanie, tym 

większe prawdopodobieństwo, że moi wychowankowie wybiorą to, co chcę. Poświęcam więc swoje 

dzieci dla sprawy, w którą wierzę, a więc dla siebie. Jak mówi Kierkegaard, jest to decyzja nieetyczna i 

nieestetyczna. Ale jego Abraham wchodzi w bezpośrednią styczność z Absolutem i dzięki temu 

następuje „teologiczne zawieszenie etyki”. Powiada więc Kierkegaard, że jeśli sytuację Abrahama 

pojmujemy inaczej, to jest w ramach etyki, to jest on nie tragicznym bohaterem, ale po prostu 

mordercą. 

Kiedy stajemy wobec dylematu Abrahama, to decyzję podejmujemy zawsze w ramach etyki. 

Każdy, kto wybiera drogę na górę Moria, jest więc i tragicznym bohaterem, i mordercą. Nie uciekniemy 

przed dylematem Abrahama, nawet jeśli, głosząc swoją prawdę, nie wierzymy w skuteczność tego 

działania. Jesteśmy wówczas jak kaznodzieja u Kierkegaarda, który głosi chwałę Abrahama, ale zgrozą 

przejęłaby go myśl o kimś spośród uczniów, kto by go usłuchał. Nie umiem zrezygnować z wiary w 

wartości ludzkie i nie chcę być skazany na dylemat Abrahama. Pozostaje więc tylko utopia. Działanie na 

rzecz takiego ładu społecznego, w którym nikt nie będzie stawał wobec dylematu: poświęcić bliźniego 

wartościom ogólnoludzkim czy zaprzeć się tych wartości (a więc w konsekwencji bliźniego) - byle nie 

traktować tej wartości jako absolutu, to jest siły zdolnej zawiesić etykę. Zło pozostaje złem niezależnie 

od tego, jaką męką sumienia jest opłacone i jak wielka i czysta jest idea, której służymy. Im jednak 

większa męka sumienia, a więc jaśniejsza świadomość zła, tym większe prawdopodobieństwo, że będę 

czynił mniej zła i że potrafię ograniczyć jego skutki. 

Sądzę więc, że tylko dzięki totalnej negacji zła można je ograniczać. Nie wierzę, że pokolenia, jedno 

po drugim, powstają jak liście w puszczy, że następują po sobie jak śpiew ptaków w lesie. Ale wierzę, 

że dokonania ludzkie - trud, ofiara, poszukiwanie — nie są bezowocne, lecz przekazywane w kulturze 

przez kolejne, następujące po sobie generacje. Nie jest to wiara w samoczynny postęp, ale 

przeświadczenie, że możemy dzięki doświadczeniom poprzednich pokoleń i całego swojego życia czynić 

coraz więcej dobra i coraz mniej zła. Tyle że każdy z nas jest człowiekiem społecznym 
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i realizuje swoje dążenia dzięki współdziałaniu społecznemu. Zatem to ja dynię wszelkie zło, które dzieje 

się w mojej wspólnocie ludzkiej, i ja z niego korzystam. 

Radykalizm społeczny neguje zło totalnie, ale ponieważ z reguły program swój chce realizować 

przemocą, czy - co na jedno wychodzi - w jego konstruowaniu nie cola się przed rozwiązaniami 

wymagającymi przemocy, skazany jest na nieustanne samozaprzeczanie. Radykalizm moralny 

Ewangelii nakazuje przerwać łańcuch zła tu i teraz, ale stosowany bez refleksji społecznej prowadzi do 

zła przez zaniechanie. Zaś ożeniony z „realizmem” społecznym akceptuje zło zinstytucjonalizowane. Po 

to jednak, aby połączyć radykalizm społeczny z moralnym, trzeba znaleźć taką formę przeciwstawienia 

się drugiemu człowiekowi, która będzie wyłącznie czynieniem dobra. 

Zastanówmy się, czy konieczność nieustannego przeciwstawienia się człowieka człowiekowi jest 

tylko następstwem faktu, że każdy ład społeczny zrodzony jest z konfliktu i ze w związku z tym ten 

konflikt utrwala. A może ta konieczność wyrasta przede wszystkim stąd, że niepowtarzalnie odrębne 

jednostki ludzkie mogą się realizować tylko wspólnie. Jeśli tak jest, to przeciwstawienia międzyludzkie 

są warunkiem niezbędnym dla pełni człowieczeństwa. Jeśli tak, to przeciwstawiając się drugiemu 

człowiekowi, muszę walczyć o niego dla swoich wartości i walczyć ze sobą o wartości drugiego 

człowieka. Zacząć trzeba już tu i teraz wobec ludzi władzy, aparatczyków, ubeków, szpicli i donosicieli. 

Na zakończenie głodówki, którą odbyliśmy w kościele św. Krzyża w Warszawie, aby dać świadectwo 

braterstwa i solidarności z więzionymi w Czechosłowacji obrońcami praw człowieka i obywatela, w 

czasie mszy zmówiliśmy modlitwę wiernych, którą napisał dla nas nasz przyjaciel, Krzysztof Śliwiński. 

Pozwolę sobie zakończyć nią rozważania. 

 

Jezu Chryste, któryś za nas cierpiał rany, daj, aby Kościół Twój z papieżem naszym, biskupami, 

kapłanami i całym ludem wiernie, pokornie, bez bojaźni służył Tobie: prześladowanemu z 

prześladowanymi, więzionemu z uwięzionymi, skazanemu ze skazanymi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas 

Panie. 

Jezu Chryste, niewinnie skazany przez Poncjusza Piłata, otwórz bramy więzień i wyprowadź na wolność 

nasze siostry i braci: Otkę, Rudolfa, Jaromira, Vaclava, Alberta, Jiriego, Vaclava, Danę, Jihego, Ladislava, 

Vaclava, Petra, Josefa, Alojsa, Josefa, Fran- tiśka, Jaroslava, Jaromira, Jiriego, Jana, Kiesa, Tomasa, 

Adama i Edmunda. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. 

Jezu Chryste, który w godzinie swojej śmiertelnej męki powiedziałeś „Ojcze, odpuść im”, ucz nas, jakim 

przebaczeniem mamy przebaczać i jaką miłością mamy kochać tych, którzy nas i braci naszych śledzą, 

denuncjują, prześladują i oczerniają. Niech zło nienawiści nigdy nie ma przystępu do ich serc ani do 

naszych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 

Jezu Chryste, Zmartwychwstały w chwale, wprowadź do niej wszystkich zmarłych, nasze siostry i braci. 

Wspomnij zwłaszcza tych, którzy od początku czasów aż do naszych dni, na naszej ziemi i we wszystkich 

stronach świata ginęli jako ofiary wojen, ucisku, wyroków sądowych lub bez wyroków, jako ofiary 

gniewu, porachunków i zbrodni, którzy umierali w lochach, więzieniach, na ulicach, na klatkach 

schodowych, w obozach i łagrach, śmiercią gwałtowną lub powolną, pobici albo zaszczuci, z 

wyczerpania, zimna lub głodu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 

Jezu Chryste, święty Boże, święty Mocny, święty a Nieśmiertelny, wysłuchaj nas wszystkich tutaj 

zgromadzonych: ożywiaj naszą wiarę, wspomagaj nadzieją i umacniaj miłość; daj nam zachować 
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zawsze między nami jedność serc tak dzisiaj, kiedy stoimy przed Twoim ołtarzem, jak i przez wszystkie 

dni, aby nie było nadaremne nasze głodowanie, wyrzeczenia, ofiary i modlitwy nasze. Przebacz nam 

wszystkim nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. My grzeszni, Ciebie prosimy, 

wysłuchaj nas Panie. 


