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WIARAI WOLNOść

DziedzictwoSierpniai etykasolidarności *

3 listopada 1984 roku na pogrzebie ks. jerzego Popie∏uszki lech
Wa∏´sa powiedzia∏: „spoczywaj w pokoju. «solidarnoÊç» ˝yje, bo ty
odda∏eÊ za nià ˝ycie”. owszem, „solidarnoÊç” ˝yje krwià i wiarà swoich m´czenników. Ale przecie˝ „solidarnoÊç” ˝yje tak˝e w sercach tysi´cy ludzi, którzy uwa˝ajà doÊwiadczenie sierpnia za jednà z najpi´kniejszych kart naszej historii. Trudno te˝ przeceniç dokonania
„solidarnoÊci” na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat: od obalenia
komunizmu po odzyskanie przez Polsk´ niepodleg∏oÊci; od sprzeciwu
wobec k∏amstwa totalitarnej w∏adzy po wysi∏ek wielu dzisiejszych
dzia∏aczy zwiàzkowych w trosce o godnoÊç polskiej pracy.
Niepodleg∏oÊç
narodziny „solidarnoÊci” wpisujà si´ w tradycj´ naszych narodowych powstaƒ. sierpieƒ 1980 roku jest naszà najnowszà formà ogólnonarodowego zrywu niepodleg∏oÊciowego. W latach osiemdziesiàtych
„solidarnoÊç” by∏a nie tylko zwiàzkiem zawodowym czy te˝ ruchem
spo∏ecznym, ale przede wszystkim zrywem niepodleg∏oÊciowym i narodowym powstaniem. najwi´kszym marzeniem ludzi „solidarnoÊci” by∏o odzyskanie przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Mi´dzy ciàgiem
polskich powstaƒ a sierpniem 1980 roku istnieje jednak zasadnicza
ró˝nica, polegajàca na pokojowym charakterze tego ostatniego procesu. nale˝y podkreÊliç, ˝e dzia∏alnoÊci „solidarnoÊci” towarzyszy∏a
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silnie rozbudowana symbolika narodowa i religijna. W duszy „solidarnoÊci” w przedziwny sposób wiara spotka∏a si´ z pragnieniem
wolnoÊci. Pierwsza „solidarnoÊç” to poniekàd wiara i wolnoÊç.
od 1945 roku europa pozostawa∏a nieporuszona i jakby skamienia∏a. nasz kontynent zosta∏ rozdarty na dwie cz´Êci i przypisany
dwom Êwiatom: wolnej kulturze demokratycznego zachodu i barbarzyƒskiemu totalitaryzmowi imperium z∏a. Wydawa∏o si´, ˝e porzàdek ustanowiony przez przedstawicieli zwyci´skich pot´g przetrwa
wiek lub nawet ca∏à wiecznoÊç. Mur podzia∏u nazwano „˝elaznà kurtynà”. Polska znalaz∏a si´ po wschodniej stronie muru dzielàcego europ´. W 1945 roku rozpoczyna si´ w naszym kraju czas komunistycznego terroru, zniewolenia, walki z KoÊcio∏em i religià. Konferencja
w Helsinkach na rzecz pokoju i bezpieczeƒstwa w europie w 1975 roku
potwierdzi∏a ja∏taƒski podzia∏ jako niezmienny czynnik historii. ˚adna z dyplomacji europejskich nie bra∏a pod uwag´ jakichkolwiek
w tym wzgl´dzie zmian.
Z dalekiego kraju
Tym, który po raz pierwszy w jasny i wyraêny sposób wystàpi∏
przeciwko ja∏cie i jej porzàdkowi, by∏ duch Âwi´ty, gdy wybra∏ g∏osami kardyna∏ów mieszkaƒca polskiej ziemi na najwy˝szego Pasterza
KoÊcio∏a powszechnego. Wybór Karola Wojty∏y na nast´pc´ Êw. Piotra wyznaczy∏ nieoczekiwany, ale i nieodwracalny poczàtek Êmierci
ja∏taƒskiego podzia∏u europy. A wyznaczy∏ go nie przy u˝yciu armat
czy rokowaƒ, ale poprzez cud. „nowy Papie˝ – pisze F. ricci – odcisnà∏ na swym pontyfikacie potrójny Êlad: polskoÊci, europejskoÊci
i powszechnoÊci. oznacza∏o to w praktyce przyÊpieszenie powrotu
KoÊcio∏a do jego pierwotnej roli bohatera historii, powrotu zapoczàtkowanego przez ducha Âwi´tego pod koniec XiX wieku, który to
wiek, koƒczàc wczeÊniejszy kryzys, zdawa∏ si´ wyznaczaç poczàtek
ostatecznego zejÊcia chrzeÊcijaƒstwa z areny historii” 1.
zakwestionowanie ja∏taƒskiego rozdarcia europy stanowi∏o zasadniczy zwrot w podejÊciu KoÊcio∏a katolickiego do podzia∏u Êwiata
1

F. riCCi, SolidarnoÊç – Polska – Europa, „ethos” 1990 nr 11/12, s. 61.
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na dwa bloki. Pawe∏ Vi uwa˝a∏, ˝e podzia∏ ja∏taƒski jest sta∏ym elementem europejskiego ∏adu i ˝e stolica Apostolska musi ten podzia∏
przyjàç do wiadomoÊci, je˝eli chce ocaliç KoÊció∏ w krajach za „˝elaznà kurtynà”.
Polityka wschodnia Watykanu – przypomina George Weigel – by∏a wówczas politykà „realistycznà”. Co to oznacza∏o w praktyce? na przyk∏ad
to, ˝e w zamian za zachowanie prawa do wyznaczania biskupów – co by∏o
g∏ównym krótkoterminowym celem Watykanu – KoÊció∏ musi iÊç na pewne ust´pstwa: ograniczyç wypowiedzi wymierzone bezpoÊrednio w ideologi´ komunistycznà, dystansowaç si´ w pewnym stopniu od polityki
mi´dzynarodowej zachodu czy wreszcie ˝àdaç od podziemnych biskupów w krajach komunistycznych, aby zaprzestali potajemnego wyÊwi´cania ksi´˝y. W przeciwieƒstwie do watykaƒskich dyplomatów Karol Wojty∏a nigdy nie by∏ „realistà”. nie by∏ przekonany, ˝e porzàdek ja∏taƒski
jest nieodwracalny. nie uwa˝a∏ te˝, ˝e polscy komuniÊci sà najwa˝niejszymi aktorami narodowego dramatu. na przyk∏ad jako kardyna∏ nie zabiega∏ o spotkanie z edwardem Gierkiem i nigdy si´ z nim nie spotka∏, co
budzi∏o ogromne zdumienie w Watykanie. o wiele bardziej ni˝ ja∏owe
dyskusje z partyjnymi notablami interesowa∏y go rozmowy z intelektualistami, naukowcami, opozycjonistami2.

Rewolucja ducha
2 czerwca 1979 roku jan Pawe∏ ii rozpoczà∏ swojà dziewi´ciodniowà pielgrzymk´ do ojczyzny. by∏o to dziewi´ç dni, które zmieni∏y
2

Ile dywizji mia∏ Papie˝? – wywiad z Georgem Weigelem, „˚ycie” 27 lipca 2000,
s. 13. „Minimalistyczny i instytucjonalny wyraz – zauwa˝a F. ricci – tzw. wschodniej polityki watykaƒskiej, w której odnajdujemy elementy postaw w∏aÊciwie nie ró˝niàce si´ od analogicznych sposobów odnoszenia si´ do paƒstw liberalno-masoƒskich, budzi owo niepokojàce pytanie o prawdziwe racje inspirujàce takà w∏aÊnie
polityk´. byç mo˝e zosta∏a ona podyktowana stwierdzeniem, jeÊli nie wprost przekonaniem, ˝e socjalizm odniós∏ (lub powinien by∏ odnieÊç) zwyci´stwo w zapoczàtkowanej przez Marksa walce, aby odegraç rol´ bohatera historii? A mo˝e chodzi∏o
o przekonanie, ˝e socjalizm zajà∏ (lub powinien by∏ zajàç) miejsce kapitalizmu, zast´pujàc jego ideologi´ i zmieniajàc jego formy organizacji politycznej i ekonomicznej
spo∏eczeƒstwa? Albo wreszcie ˝ywiono przekonanie, ˝e socjalizm by∏ (lub powinien
byç) przysz∏oÊcià Êwiata? ” (F. riCCi, art. cyt., s. 60). Por. G. WeiGel, Âwiadek nadziei, Kraków 2000, s. 375-380.
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Êwiat. Papie˝ przywróci∏ Polakom ich w∏asnà godnoÊç i kultur´, ich
w∏asnà pami´ç i honor. jan Pawe∏ ii wyrazi∏ publicznie to, w co ludzie
wierzyli przez dziesi´ciolecia, lecz czego nie mogli otwarcie wyraziç.
Powiedzia∏ to, co od dawna chcieli powiedzieç. rozniecona zosta∏a rewolucja ducha, która przygotowa∏a podwaliny pod póêniejszà rewolucj´ spo∏ecznà i politycznà „solidarnoÊci”. Przemiana serc i sumieƒ
Polaków podczas dziewi´ciu dni z Papie˝em w czerwcu 1979 roku
umo˝liwi∏a powstanie „solidarnoÊci” w sierpniu 1980 roku. „Czterysta czterdzieÊci osiem dni – zauwa˝a George Weigel – po odlocie jana
Paw∏a ii z podkrakowskiego lotniska w balicach pewien niegdyÊ bezrobotny elektryk nazwiskiem lech Wa∏´sa podpisa∏ porozumienie
w gdaƒskiej stoczni im. lenina ogromnym d∏ugopisem z wizerunkiem uÊmiechni´tego Papie˝a – pamiàtkà z papieskiej pielgrzymki
w czerwcu 1979 roku. Polski rzàd komunistyczny zgodzi∏ si´ uznaç legalnoÊç pierwszego niezale˝nego zwiàzku zawodowego w Êwiecie komunistycznym”3.
narodziny „solidarnoÊci” stanowià poczàtek koƒca systemu komunistycznego. Polski przyk∏ad obudzi∏ europejskà „jesieƒ ludów”
i wskaza∏ drog´ do wolnoÊci paƒstwom i narodom europy Ârodkowej
i Wschodniej. To w∏aÊnie polski sierpieƒ sta∏ si´ êród∏em nadziei
i moralnà inspiracjà dla milionów ludzi ˝yjàcych za „˝elaznà kurtynà”. Trudno przeceniç wk∏ad „solidarnoÊci” w obalenie Êwiatowego
komunizmu i zjednoczenie rozdartej europy. legendarny twórca
i przywódca „solidarnoÊci”, lech Wa∏´sa, wspominajàc sierpieƒ
1980 roku, powiedzia∏: „spodziewa∏em si´, ˝e coÊ wywalczymy, ale
nie myÊla∏em, ˝e b´dzie to ten moment, który zachwieje porzàdkiem
Êwiata. Ka˝dego dnia jednak zyskiwa∏em ÊwiadomoÊç, ˝e uczestnicz´
w czymÊ, co jest coraz wa˝niejsze. ju˝ 16 sierpnia powiedzia∏em
dziennikarzom: czuj´ koniec komunizmu”4.
Wi´ê narodowa
Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci w 1989 roku Polacy podj´li trudne
dzie∏o budowy demokracji, reformy gospodarki, wyprowadzenia Pol3
4

G. WeiGel, Âwiadek nadziei, dz. cyt., s. 410.
Metodà prób i b∏´dów – wywiad z lechem Wa∏´sà, „˚ycie” 1 wrzeÊnia 2000, s. 4.
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ski z zapaÊci cywilizacyjnej i okreÊlenia na nowo naszej narodowej
to˝samoÊci. spór ten toczy∏ si´ przez ca∏e lata dziewi´çdziesiàte. Tak˝e dzisiaj zdaje si´ byç zasadniczym kryterium podzia∏u ideowego naszego spo∏eczeƒstwa. Mo˝na powiedzieç, ˝e istotà polskiej „wojny
kultur” lat dziewi´çdziesiàtych XX wieku by∏ spór kultury liberalno-lewicowej z kulturà tradycyjno-religijno-konserwatywnà.
Po obaleniu komunizmu nasza narodowa to˝samoÊç, tworzona
przez wieki na fundamencie wartoÊci religijnych, tradycyjnych i narodowych, które znalaz∏y jak˝e pi´kny wyraz w powstaniu „solidarnoÊci”, zosta∏a poddana zdecydowanym naciskom kultury liberalno-lewicowej. nasza tradycja narodowa jest to˝sama z polskoÊcià,
zwyczajami, obyczajami, wychowaniem ku patriotyzmowi, religijnoÊcià, wi´zià z KoÊcio∏em, wspólnà pami´cià historycznà. Koryfeusze
kultury liberalno-lewicowej uznajà natomiast narodowà tradycj´,
to˝samoÊç duchowà i wspólnà pami´ç historycznà za przekleƒstwo
i êród∏o wszelkiego z∏a. dlatego starajà si´ je wykorzeniç i w ten sposób doprowadziç do zmiany narodowej to˝samoÊci Polaków. T´ „wojn´ kultur” nad Wis∏à dobrze obrazuje metafora sporu „jasnogrodu”
z „ciemnogrodem”.
bardzo przenikliwà diagnoz´ Polski lat dziewi´çdziesiàtych przedstawi∏ zdzis∏aw Krasnod´bski w artykule O czym mo˝na dyskutowaç
w demokracji?, który ukaza∏ si´ w „znaku” na poczàtku 2000 roku.
Krasnod´bski poddaje surowej krytyce wersj´ demokracji liberalnej,
którà w naszym kraju na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych uznano za
jedynie mo˝liwà, a wr´cz zbawiennà. W iii rzeczypospolitej liberalizm zosta∏ potraktowany nader selektywnie. z liberalizmu przej´to
przede wszystkim ide´ pluralizmu jako cechy nowoczesnego, demokratycznego spo∏eczeƒstwa oraz neutralnoÊç paƒstwa wobec Êwiatopoglàdów, wobec koncepcji dobrego ˝ycia. W konsekwencji – zdaniem
autora artyku∏u O czym mo˝na dyskutowaç w demokracji? – w Polsce
lat dziewi´çdziesiàtych nastàpi∏a marginalizacja znaczenia tradycji,
prywatyzacja religii, rezygnacja z moralnego fundamentu ˝ycia spo∏ecznego, kryzys poczucia wi´zi narodowej.
Krasnod´bski podkreÊla, ˝e „spo∏eczeƒstwa zachodnie sà ciàgle
jeszcze spo∏eczeƒstwami zintegrowanymi przez uznawane przez
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wi´kszoÊç normy i wspólnà kultur´: sà tak˝e wspólnotami narodowymi, opartymi na poczuciu wi´zi z poprzednimi pokoleniami, utrzymujàcymi swà zmieniajàcà si´ to˝samoÊç w czasie”5. na przyk∏ad
spo∏eczeƒstwo amerykaƒskie jest bardziej tradycyjne i bardziej religijne ni˝ polskie, a w niemczech instytucjonalna rola KoÊcio∏a jest silniejsza ni˝ w Polsce. Wiele spo∏eczeƒstw zachodnioeuropejskich jest
nastawionych bardziej „nacjonalistycznie” ni˝ spo∏eczeƒstwo polskie.
religia jest w znacznie wi´kszym stopniu obecna w ˝yciu publicznym
i politycznym stanów zjednoczonych ni˝ w naszym kraju. W wielu
krajach uroczystoÊci upami´tniajàce przesz∏oÊç, rocznice, Êwi´ta religijne integrujà spo∏eczeƒstwa i tworzà poczucie wi´zi narodowej. Wystarczy wskazaç na szacunek Amerykanów dla flagi narodowej czy
ich pe∏en patosu patriotyzm, aby zasmuciç si´ naszà formà Êpiewania
hymnu narodowego czy sposobem Êwi´towania 11 listopada.
negatywnie oddzia∏ujàcym na polskà demokracj´ sposobem myÊlenia –
zauwa˝a Krasnod´bski – by∏o i jest przedstawianie jej jako ustroju wykluczajàcego substancjalne debaty, które dotyczà, po pierwsze, naszej
to˝samoÊci zbiorowej; po drugie, wartoÊci oraz norm moralnych, które
powinny obowiàzywaç wszystkich; po trzecie wreszcie, kwestii odpowiedzialnoÊci za g∏oszone poprzednio poglàdy i pope∏nione czyny oraz
w ogóle integralnoÊci osób pe∏niàcych funkcje publiczne. ró˝ne modele
demokracji tak naprawd´ nigdy nie by∏y w Polsce szeroko dyskutowane,
dlatego niepostrze˝enie wy∏oni∏a si´ koncepcja demokracji liberalnej,
w której powinniÊmy udawaç, ˝e zapomnieliÊmy, co pisali i robili nasi
wspó∏obywatele, i – aby nie podwa˝aç ustroju – nie powinniÊmy dociekaç,
czy kiedyÊ nie pope∏nili przest´pstw; demokracji, w której nie mo˝na mówiç o wspólnych normach moralnych i regu∏ach, gdy˝ jest to gwa∏cenie
indywidualnych wolnoÊci, w której religia – zw∏aszcza religia wi´kszoÊci
– powinna byç tylko prywatnym upodobaniem i w której musimy udawaç,
˝e nic nas kulturowo i historycznie nie ∏àczy poza ramami konstytucji6.

W konsekwencji wprowadzenia w Polsce selektywnej wersji liberalizmu, zgodnie z którà musimy rzekomo wybieraç mi´dzy prodemokratycznym „kosmopolityzmem” a „nacjonalizmem, prowincjonal5

z. KrAsnod¢bsKi, O czym mo˝na dyskutowaç w demokracji?, „znak”
2000 nr 1, s. 31.
6
Tam˝e, s. 41.
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noÊcià i ksenofobià”, w∏asna tradycja jest postrzegana jako szpetna
przeszkoda na drodze ku Êwietlanej przysz∏oÊci. Tradycyjnà kultur´
polskà ma zastàpiç nowa prodemokratyczna i prorynkowa kultura,
która ma byç kulturà „kosmopolitycznà, zsekularyzowanà i prozachodnià”. zmiana kulturowa mia∏aby polegaç na ekspansji owych
wzorców „kosmopolitycznych, zsekularyzowanych i prozachodnich”.
na tym mia∏aby polegaç modernizacja polskiej kultury i uczynienie
jej bardziej „liberalnà”. W perspektywie Krasnod´bskiego „globalna
kultura kosmopolityczna jest kulturà ˝ywiàcà si´ motywami innych
kultur, kulturà bez pami´ci i bez zwiàzku z czasem i miejscem, a wi´c
nie mo˝e byç êród∏em to˝samoÊci. nie mo˝e zastàpiç kultur narodowych i lokalnych, które nie sà przy tym ani hermetycznie zamkni´te,
ani pozbawione uniwersalnych treÊci. dlatego te˝ taka kultura nie
mo˝e stanowiç podstawy czy – jeÊli kto woli – nadbudowy demokracji, nawet najbardziej liberalnej. jak dotàd demokracje opierajà si´ na
kulturach narodowych i nie widaç, co mog∏oby je zastàpiç”7.
na artyku∏ Krasnod´bskiego bardzo ostro zareagowa∏o Êrodowisko „Gazety Wyborczej”. roman Graczyk oskar˝y∏ „znak” o „niekorzystnà” ewolucj´, a sam tekst okreÊli∏ jako „obrazoburczy, a po
cz´Êci niedorzeczny”8. Graczyk nie zgadza si´ z Krasnod´bskim, ˝e
nowy ustrój w Polsce, wspierany przez lewicowo-liberalne Êrodowiska
opiniotwórcze z „Gazetà” na czele, jest systemem b∏´dnym. Pytajàc
o etyczny fundament ˝ycia spo∏ecznego Polaków redaktor „Wyborczej” pisze s∏owa, które nale˝y potraktowaç jako manifest Êrodowiska
najbardziej opiniotwórczej gazety naszego kraju.
10 stycznia – czytamy w artykule Graczyka – rozegra∏ si´ kolejny, ósmy
ju˝ fina∏ Wielkiej orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Ta impreza – rzec mo˝na, Êwi´to – wros∏a na dobre w kalendarz i krajobraz iii rP. bez ideologicznych szyldów i ponad wszelkimi podzia∏ami, tak˝e religijnymi – dokonuje si´ rzecz wielka. s∏uchacz radiowej „Trójki” trafi∏ w sedno, gdy
powiedzia∏, ˝e fina∏ orkiestry to jeden z niewielu momentów, kiedy w tym
kraju naprawd´ chce si´ ˝yç. bo wtedy niemal wszyscy potrafimy wykrze7

Tam˝e, s. 35-36.
r. GrACzyK, Demokratyczna asceza i jej wrogowie, „Gazeta Wyborcza”
12-13 lutego 2000, s. 27.
8
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saç z siebie t´ odrobin´ dobra. W pokoleniu moich rodziców – kontynuuje
redaktor „Gazety Wyborczej” – Êwi´ta narodowe 11 listopada i 3 Maja
by∏y okazjà do prawdziwych patriotycznych wzruszeƒ. W moim pokoleniu – tak˝e, bo choç Êwi´ta te obchodzono w asyÊcie tajniaków lub zomowców, to tak˝e mia∏o swój smak. Ale w pokoleniu moich dzieci ta tradycja wydaje si´ martwa. bo choç my autentycznie cieszymy si´
z odzyskanej wolnoÊci, nie potrafimy ju˝ tego wyraziç w kategoriach,
które „kr´ci∏yby” m∏odzie˝. A owsiak, owszem, „kr´ci”. nie proponuj´
wpisania drugiej niedzieli stycznia do kalendarza Êwiàt narodowych ani
nie twierdz´, ˝e tylko rock mo˝e byç p∏aszczyznà integrujàcà. Ale jest
godnà zastanowienia lekcjà, ˝e tak fantastycznie ∏àczy dzie∏o, które programowo unika j´zyka narodowego i religijnego – tych odwiecznych
w Polsce wezwaƒ do zbiorowej mobilizacji. jeÊli chcemy odkryç etyczny
fundament nowej, demokratycznej Polski, pomyÊlmy nad fenomenem
orkiestry9.

Orkiestra
Wydaje si´, ˝e tekst Graczyka nale˝y potraktowaç bardzo powa˝nie. jest on wyrazem Êwiata wartoÊci Êrodowiska ideowego skupionego wokó∏ Adama Michnika. dla ludzi „Gazety” fundamentem moralnym naszej ojczyzny nie mo˝e byç nasza dumna historia,
katolicyzm, tradycja powstaƒcza, dwudziestolecie mi´dzywojenne,
wartoÊci narodowe czy mit „solidarnoÊci”. nie. naszym nowym fundamentem etycznym ma byç orkiestra. oczywiÊcie ∏atwo oÊmieszyç
tego rodzaju myÊlenie, ale nie mo˝na nie zauwa˝yç, jak wielu ludzi
w Polsce zdaje si´ nie widzieç w „cyrku charytatywnym” owsiaka
tak˝e konkretnego projektu kulturowego. orkiestra jest wyraênym
przyk∏adem walki kultury liberalno-post´powej z tradycyjnym polskim etosem zbudowanym na gruncie wartoÊci narodowych i religijnych.
G∏´boko boli fakt, ˝e wielu Polaków, kierowanych szczeroÊcià serca i ch´cià pomocy potrzebujàcym, nie widzi motywów, dla których
jerzy owsiak – totalnie banalizujàcy ide´ mi∏osierdzia chrzeÊcijaƒskiego – znajduje tak ogromne poparcie polityczne i medialne Êrodo9
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wisk lewicowo-liberalnych. Wydaje si´, ˝e tego problemu nie dostrzega tak˝e wielu ludzi KoÊcio∏a. W orkiestrze chodzi nie tylko o pomoc
chorym i biednym dzieciom, ale tak˝e o duchowy kszta∏t naszego
kraju. orkiestra jest jednym z przejawów polskiej rewolucji kulturalnej lat dziewi´çdziesiàtych, której celem by∏o przekszta∏cenie „ciemnogrodu” w „jasnogród”, czyli zastàpienie kultury religijno-konserwatywno-tradycyjnej kulturà post´powo-liberalnà.
W tym kontekÊcie nie ma racji Marcin Król, który twierdzi, ˝e odwo∏ywanie si´ do pierwszej „solidarnoÊci” nie ma we wspó∏czesnym
Êwiecie wi´kszego sensu i jest wyrazem intelektualnej s∏aboÊci polskiej prawicy. Przecie˝ z dziedzictwa „solidarnoÊci” wyrasta bardzo
konkretna wizja wspólnoty narodowej, która charakteryzuje si´ podkreÊleniem znaczenia wartoÊci tradycyjnych w ˝yciu rodzinnym i spo∏ecznym. doÊwiadczenie sierpnia, to dowartoÊciowanie znaczenia rodziny, moralnoÊci, kultury, KoÊcio∏a, religii. To tak˝e sprzeciw wobec
k∏amstwa w ˝yciu publicznym i wzmocnienie zasady raczej powszechnego ni˝ elitarnego uczestnictwa w polityce.
niestety, po obaleniu komunizmu nie zbudowano wspólnej to˝samoÊci Polaków na legendzie „solidarnoÊci”. nie stworzono poczucia
wi´zi narodowej na gruncie odwagi i bohaterstwa ludzi sierpnia 1980
roku. W konsekwencji w ostatnich latach nasz naród jest jakimÊ
dziwnym narodem bez w∏aÊciwoÊci. Chyba najbardziej daje do myÊlenia, ˝e pomys∏ Graczyka na nowy fundament etyczny iii rzeczypospolitej zdaje si´ nie dziwiç wi´kszoÊci ludzi. dziedzictwo „solidarnoÊci” jest naszym wielkim ogólnonarodowym bogactwem. jeÊli
w latach dziewi´çdziesiàtych pope∏niono b∏àd i nie odwo∏ano si´ do
wartoÊci sierpnia, to nale˝y go czym pr´dzej naprawiç i rozpoczàç
proces tworzenia poczucia wi´zi narodowej i w∏asnej to˝samoÊci Polaków na fundamencie niezwyk∏ej legendy „solidarnoÊci”. To w∏aÊnie
na fundamencie mitu „solidarnoÊci”, a nie na orkiestrze nale˝y budowaç naszà narodowà to˝samoÊç.
Polemizujàc z dziennikarzem „Gazety” ryszard legutko napisa∏,
˝e myÊlenie Graczyka „sprowadza si´ z grubsza do kilku prawd,
z których znajomoÊci innych odpytuje: tolerancja jest dobra, neutralnoÊç Êwiatopoglàdowa paƒstwa – bezdyskusyjna, KoÊció∏ wykazuje
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niebezpieczne ciàgoty polityczne, Adam Michnik ma racj´, a jerzy
owsiak wyznacza wzór moralnoÊci. Kto zaczyna w tych prawdach
doszukiwaç si´ luk, ten kr´ci i stacza si´ na pozycje fundamentalizmu”10. GdybyÊmy pos∏uchali Graczyka i zrezygnowali z poszukiwania moralnego fundamentu ˝ycia spo∏ecznego, gdybyÊmy zapomnieli
o znaczeniu religii i tradycji, to mielibyÊmy spo∏eczeƒstwo – jak trafnie zauwa˝a legutko – jako jednà wielkà redakcj´ „Gazety Wyborczej”.
Walka o pami´ç historycznà
W Polsce lat dziewi´çdziesiàtych, obok „wojny kultur”, toczy si´
równie˝ bardzo ostra walka o pami´ç historycznà. Ârodowiska post´powe próbujà minimalizowaç moralne z∏o komunistycznej tyranii
i marginalizowaç wk∏ad si∏ narodowo-katolickich w odzyskanie niepodleg∏oÊci w 1989 roku. Przyk∏adem skrajnego fa∏szowania historii
jest wydana ostatnio ksià˝ka Polska pod rzàdami PZPR, w której kilkudziesi´ciu autorów, cz∏onków Polskiej zjednoczonej Partii robotniczej, przekonuje czytelników, ˝e demonizowana nieraz partia dobrze zapisa∏a si´ w dziejach Polski.
najbardziej jaskrawym przyk∏adem polskiej walki o pami´ç historycznà jest postawa Êrodowiska ideowego Adama Michnika, które
celowo oÊmiesza∏o na przyk∏ad ide´ instytutu Pami´ci narodowej czy
dekomunizacji, aby pisaç nowà histori´ Polski11. W nowej historii
Polski, pisanej przez Êrodowisko „Gazety Wyborczej”, odzyskanie
niepodleg∏oÊci przez naszà ojczyzn´ w 1989 roku jest zasadniczo
owocem dzia∏alnoÊci lewicowych dzia∏aczy Kor i liberalnych komunistów. Gloryfikowaniu lewicy towarzyszy Êwiadoma marginalizacja
wk∏adu KoÊcio∏a i myÊli narodowo-patriotycznej w cud polskiej wolnoÊci. Tak jakby nie by∏o wielkiego dzie∏a Prymasa Tysiàclecia, Wielkiej nowenny, ofiary krwi tylu powojennych bohaterów AK, wysi∏ku
jak˝e wielu dzia∏aczy o poglàdach narodowych i prawicowych, a˝ po
10

r. leGUTKo, Romanowi Graczykowi w odpowiedzi, „˚ycie” 25 lutego 2000,

s. 20.
11

Por. b. WildsTein, Dekomunizacja, której nie by∏o, Kraków 2000.

WiArAi Wolność

19

niezwyk∏oÊç pontyfikatu jana Paw∏a ii. jesteÊmy Êwiadkami swego
rodzaju zaw∏aszczania historii przez Êrodowiska liberalno-lewicowe.
W nowej historii Polski walka o niepodleg∏oÊç rozpoczyna si´ tak naprawd´ dopiero w 1968 roku i koƒczy obradami „okràg∏ego sto∏u”.
Podobnie dzieje si´ z nurtami narodowymi i katolickimi w „solidarnoÊci”, których znaczenie jest marginalizowane na rzecz lewicowej
tradycji korowskiej.
skrajnym przejawem pisania nowej historii Polski jest rozmowa
przeprowadzona na poczàtku 2001 roku przez Agnieszk´ Kublik
i Monik´ olejnik z Czes∏awem Kiszczakiem i Adamem Michnikiem.
Michnik usprawiedliwia dzia∏ania i zbrodnie komunistów. dla naczelnego „Gazety” cz∏owiekiem honoru nie jest pu∏kownik Kukliƒski,
ale genera∏ Kiszczak. W wywiadzie nie znajdujemy nawet minimalnej
skruchy czy poczucia ˝alu by∏ego szefa MsW. zdaniem bp. Alojzego
orszulika Kain przybiera mask´ Abla za pomocà „Gazety Wyborczej”.
W swoim komentarzu do wywiadu abp józef ˚yciƒski podkreÊli∏,
˝e „wÊród wielu warunków przebaczenia znajduje si´ gotowoÊç uznania bolesnej prawdy i odwa˝nego podj´cia niewygodnych pytaƒ. Genera∏ Kiszczak konsekwentnie unika tych pytaƒ i nie chce przyjàç do
wiadomoÊci, ˝e kierowany przez niego resort ∏ama∏ prawa cz∏owieka
za poÊrednictwem przest´pczych Êrodków. jego koncepcj´ dialogu
znajduj´ w zdaniu: «z panem Adamem mo˝na pogadaç o wszystkim
i o niczym, wypiç kielicha». Poprawianie sobie dobrego samopoczucia przy pomocy rozmów o niczym nie jest dla mnie dialogiem. Wywiad – kontynuuje ˚yciƒski – traktuj´ jako przyczynek do political
fiction. stanowi on przera˝ajàce Êwiadectwo mentalnoÊci, której obce jest jakiekolwiek poczucie winy moralnej”12.
Etyka solidarnoÊci
najbardziej znanym polskim teoretykiem etyki solidarnoÊci jest
ks. józef Tischner. jego zdaniem etyka solidarnoÊci chce byç etykà
sumienia. zak∏ada ona, ˝e cz∏owiek jest istotà obdarzonà sumieniem.
Autentyczna solidarnoÊç jest solidarnoÊcià sumieƒ. „byç solidarnym
12

Wywiad z abp. Józefem ˚yciƒskim dla KAI, „˚ycie” 6 lutego 2001, s. 16.
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z cz∏owiekiem – pisze Tischner – to zawsze móc liczyç na cz∏owieka,
a liczyç na cz∏owieka, to wierzyç, ˝e jest w nim coÊ sta∏ego, co nie
sprawia zawodu. do tego trzeba jednak jednego: trzeba chcieç mieç
sumienie”13. solidarnoÊç jest solidarnoÊcià z ludêmi i dla ludzi. nasza
solidarnoÊç jest przede wszystkim dla tych, których poranili inni ludzie i którzy cierpià cierpieniem mo˝liwym do unikni´cia. To tak˝e
solidarnoÊç z tymi, którzy sà biedni, bezrobotni, pokrzywdzeni. „definicja” zasady solidarnoÊci znajduje si´ u Êw. Paw∏a: „jeden drugiego
brzemiona noÊcie i tak wype∏nijcie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2).
zdaniem autora Filozofii po góralsku „fundamentem solidarnoÊci jest
sumienie, a bodêcem do jej powstania wo∏anie o pomoc cz∏owieka,
którego zrani∏ drugi cz∏owiek. solidarnoÊç stanowi szczególne wi´zi
mi´dzyludzkie: cz∏owiek wià˝e si´ z drugim cz∏owiekiem dla opieki
nad tym, kto potrzebuje opieki. ja jestem z tobà, ty jesteÊ ze mnà, jesteÊmy razem – dla niego”14.
zasada solidarnoÊci jest wcià˝ ˝ywa i aktualna. W wielu sytuacjach jest jedynym lekarstwem na bied´, bezradnoÊç, pozrywane
wi´zi mi´dzyludzkie. W ramach obchodów XX rocznicy powstania
„solidarnoÊci” zorganizowano w Gdaƒsku konferencj´ na temat Idea
solidarnoÊci jako czynnik kszta∏tujàcy polityk´ w XXI wieku. bioràcy
udzia∏ w konferencji politycy i intelektualiÊci podkreÊlili potrzeb´
mi´dzyludzkiej i mi´dzynarodowej solidarnoÊci. ich zdaniem solidarnoÊç powinna byç jednà z g∏ównych cnót ˝ycia spo∏ecznego i politycznego w obecnym stuleciu.
XXi wiek – czytamy w pos∏aniu konferencji – b´dzie wiekiem krajów
i narodów solidarnych. samotna droga skazuje na izolacj´. struktury ponadnarodowe, oparte w∏aÊnie na solidarnoÊci, ale szanujàce odr´bnoÊci
lokalne i ró˝norodnoÊç kulturowà, dajà mo˝liwoÊç pe∏nego i stabilnego
rozwoju. ˚yjemy w czasach rosnàcych dysproporcji mi´dzy bogatymi
i biednymi. ludzie egzystujàcy w n´dzy wp∏ywajà na kondycj´ ca∏ych narodów. Autentyczny post´p nie b´dzie mo˝liwy bez wspó∏pracy wszystkich krajów i narodowoÊci w przezwyci´˝eniu biedy, bez solidarnoÊci
z biednymi. jednym z podstawowych zadaƒ nale˝àcych do tych, w których
13
14

j. TisCHner, etyka solidarnoÊci, Kraków 1992, s. 16.
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r´kach sà dziÊ losy narodów, jest kszta∏towanie cywilizacji mi´dzynarodowej solidarnoÊci. Uznajàc kluczowà rol´ solidarnoÊci w ˝yciu publicznym
i politycznym przysz∏ego wieku, postanawiamy zwróciç si´ do onz
o ustanowienie 31 sierpnia Mi´dzynarodowym dniem solidarnoÊci15.

Sympozjum
W roku Wielkiego jubileuszu ChrzeÊcijaƒstwa Polska Êwi´towa∏a
dwudziestolecie „solidarnoÊci”. na wielu akademiach, spotkaniach,
konferencjach przywo∏ywano wydarzenia 1980 roku. nie zabrak∏o
te˝ dyskusji i sesji naukowych, na których pytano o obecnà kondycj´
polskiego ducha i przysz∏oÊç dziedzictwa „solidarnoÊci”. jednà z wielu refleksji poÊwi´conych tym zagadnieniom by∏o sympozjum zorganizowane przez Ko∏o naukowe Wsd w P∏ocku w dniach od 9 do 11
listopada 2000 roku. Has∏em sympozjum by∏y s∏owa: Wiara i wolnoÊç.
DoÊwiadczenie i dziedzictwo pierwszej „SolidarnoÊci”.
sk∏adam wyrazy szczerego podzi´kowania wszystkim uczestnikom sympozjum. W sposób szczególny wyra˝am wdzi´cznoÊç prelegentom, którzy zechcieli swojà myÊlà i wra˝liwoÊcià o˝ywiç pami´ç
tamtych dni i rozjaÊniç nasz mroczny czas. dzi´kuj´ z serca tym
wszystkim, którzy okazali pomoc w przygotowaniu sympozjum i wydaniu ksià˝ki, b´dàcej jego owocem, szczególnie P∏ockiemu instytutowi Wydawniczemu. s∏owa szczerej wdzi´cznoÊci kieruj´ pod adresem wszystkich kleryków p∏ockiego seminarium, którzy w∏o˝yli
wiele serca i si∏ w realizacj´ sympozjum.
***
norman davies napisa∏ kiedyÊ, ˝e istotà polskiego doÊwiadczenia
by∏o upokorzenie. Wybór Karola Wojty∏y na stolic´ Piotrowà ca∏kowicie przemieni∏ wymiar tego doÊwiadczenia. jan Pawe∏ ii zwróci∏ Polakom ich w∏asnà histori´ i kultur´ i tym sposobem zainicjowa∏ rewolucj´ sumienia, którà by∏a w swojej istocie „solidarnoÊç”. W ten
sposób upokorzenie przerodzi∏o si´ w dum´. nale˝y ˝ywiç nadziej´,
15

Poczàtek koƒca komunizmu, „˚ycie” 30 sierpnia 2000, s. 5.
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˝e w sercach Polaków nigdy nie wypali si´ pami´ç o tych wielkich
dzie∏ach bo ˝ych. oby ty mi nie zwyk∏ymi kar tami na szej hi storii karmi∏y si´ przysz∏e pokolenia Polaków. oby z doÊwiadczenia sierpnia
i dziedzictwa „solidarnoÊci” wyrasta∏a nasza narodowa to˝samoÊç.
* A. Kobyliński, Wiara i wolność. Doświadczenie Sierpnia i etyka solidarności,
w: tenże (red.), Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej
„Solidarności”, Płock 2001, s. 9-22.

