
Ks. An drzej Kobyli¡sKi

WIARAI WOLNOść
DziedzictwoSierpniai etykasolidarności

3 li sto pa da 1984 ro ku na po grze bie ks. je rze go Po pie ∏usz ki lech
Wa ∏´ sa po wie dzia∏: „spo czy waj w po ko ju. «so li dar noÊç» ˝y je, bo ty
od da ∏eÊ za nià ˝y cie”. ow szem, „so li dar noÊç” ˝y je krwià i wia rà swo -
ich m´ czen ni ków. Ale prze cie˝ „so li dar noÊç” ˝y je tak ̋ e w ser cach ty -
si´ cy lu dzi, któ rzy uwa ̋ a jà do Êwiad cze nie sierp nia za jed nà z naj -
pi´k niej szych kart na szej hi sto rii. Trud no te˝ prze ce niç do ko na nia
„so li dar no Êci” na prze strze ni ostat nich dwu dzie stu lat: od oba le nia
ko mu ni zmu po od zy ska nie przez Pol sk´ nie pod le g∏o Êci; od sprze ci wu
wo bec k∏am stwa to ta li tar nej w∏a dzy po wy si ∏ek wie lu dzi siej szych
dzia ∏a czy zwiàz ko wych w tro sce o god noÊç pol skiej pra cy. 

Nie pod le g∏oÊç

na ro dzi ny „so li dar no Êci” wpi su jà si´ w tra dy cj´ na szych na ro do -
wych po wstaƒ. sier pieƒ 1980 ro ku jest na szà naj now szà for mà ogól -
no na ro do we go zry wu nie pod le g∏o Êcio we go. W la tach osiem dzie sià tych
„so li dar noÊç” by ∏a nie tyl ko zwiàz kiem za wo do wym czy te˝ ru chem
spo ∏ecz nym, ale przede wszyst kim zry wem nie pod le g∏o Êcio wym i na -
ro do wym po wsta niem. naj wi´k szym ma rze niem lu dzi „so li dar no -
Êci” by ∏o od zy ska nie przez Pol sk´ nie pod le g∏o Êci. Mi´ dzy cià giem
pol skich po wstaƒ a sierp niem 1980 ro ku ist nie je jed nak za sad ni cza
ró˝ ni ca, po le ga jà ca na po ko jo wym cha rak te rze te go ostat nie go pro -
ce su. na le ̋ y pod kre Êliç, ˝e dzia ∏al no Êci „so li dar no Êci” to wa rzy szy ∏a
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sil nie roz bu do wa na sym bo li ka na ro do wa i re li gij na. W du szy „so li -
dar no Êci” w prze dziw ny spo sób wia ra spo tka ∏a si´ z pra gnie niem
wol no Êci. Pierw sza „so li dar noÊç” to po nie kàd wia ra i wol noÊç. 

od 1945 ro ku eu ro pa po zo sta wa ∏a nie po ru szo na i jak by ska mie -
nia ∏a. nasz kon ty nent zo sta∏ roz dar ty na dwie cz´ Êci i przy pi sa ny
dwom Êwia tom: wol nej kul tu rze de mo kra tycz ne go za cho du i bar ba -
rzyƒ skie mu to ta li ta ry zmo wi im pe rium z∏a. Wy da wa ∏o si´, ˝e po rzà -
dek usta no wio ny przez przed sta wi cie li zwy ci´ skich po t´g prze trwa
wiek lub na wet ca ∏à wiecz noÊç. Mur po dzia ∏u na zwa no „˝e la znà kur -
ty nà”. Pol ska zna la z∏a si´ po wschod niej stro nie mu ru dzie là ce go eu -
ro p´. W 1945 ro ku roz po czy na si´ w na szym kra ju czas ko mu ni stycz -
ne go ter ro ru, znie wo le nia, wal ki z Ko Êcio ∏em i re li già. Kon fe ren cja
w Hel sin kach na rzecz po ko ju i bez pie czeƒ stwa w eu ro pie w 1975 ro ku
po twier dzi ∏a ja∏ taƒ ski po dzia∏ ja ko nie zmien ny czyn nik hi sto rii. ˚ad -
na z dy plo ma cji eu ro pej skich nie bra ∏a pod uwa g´ ja kich kol wiek
w tym wzgl´ dzie zmian. 

Z da le kie go kra ju

Tym, któ ry po raz pierw szy w ja sny i wy raê ny spo sób wy stà pi∏
prze ciw ko ja∏ cie i jej po rzàd ko wi, by∏ duch Âwi´ ty, gdy wy bra∏ g∏o sa -
mi kar dy na ∏ów miesz kaƒ ca pol skiej zie mi na naj wy˝ sze go Pa ste rza
Ko Êcio ∏a po wszech ne go. Wy bór Ka ro la Woj ty ∏y na na st´p c´ Êw. Pio -
tra wy zna czy∏ nie ocze ki wa ny, ale i nie od wra cal ny po czà tek Êmier ci
ja∏ taƒ skie go po dzia ∏u eu ro py. A wy zna czy∏ go nie przy u˝y ciu ar mat
czy ro ko waƒ, ale po przez cud. „no wy Pa pie˝ – pi sze F. ric ci – od ci -
snà∏ na swym pon ty fi ka cie po trój ny Êlad: pol sko Êci, eu ro pej sko Êci
i po wszech no Êci. ozna cza ∏o to w prak ty ce przy Êpie sze nie po wro tu
Ko Êcio ∏a do je go pier wot nej ro li bo ha te ra hi sto rii, po wro tu za po czàt -
ko wa ne go przez du cha Âwi´ te go pod ko niec XiX wie ku, któ ry to
wiek, koƒ czàc wcze Êniej szy kry zys, zda wa∏ si´ wy zna czaç po czà tek
osta tecz ne go zej Êcia chrze Êci jaƒ stwa z are ny hi sto rii” 1. 

za kwe stio no wa nie ja∏ taƒ skie go roz dar cia eu ro py sta no wi ∏o za -
sad ni czy zwrot w po dej Êciu Ko Êcio ∏a ka to lic kie go do po dzia ∏u Êwia ta
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na dwa blo ki. Pa we∏ Vi uwa ̋ a∏, ˝e po dzia∏ ja∏ taƒ ski jest sta ∏ym ele -
men tem eu ro pej skie go ∏a du i ˝e sto li ca Apo stol ska mu si ten po dzia∏
przy jàç do wia do mo Êci, je ̋ e li chce oca liç Ko Êció∏ w kra jach za „˝e la -
znà kur ty nà”. 

Po li ty ka wschod nia Wa ty ka nu – przy po mi na Geo r ge We igel – by ∏a wów -
czas po li ty kà „re ali stycz nà”. Co to ozna cza ∏o w prak ty ce? na przy k∏ad
to, ˝e w za mian za za cho wa nie pra wa do wy zna cza nia bi sku pów – co by ∏o
g∏ów nym krót ko ter mi no wym ce lem Wa ty ka nu – Ko Êció∏ mu si iÊç na pew -
ne ust´p stwa: ogra ni czyç wy po wie dzi wy mie rzo ne bez po Êred nio w ide -
olo gi´ ko mu ni stycz nà, dy stan so waç si´ w pew nym stop niu od po li ty ki
mi´ dzy na ro do wej za cho du czy wresz cie ˝à daç od pod ziem nych bi sku -
pów w kra jach ko mu ni stycz nych, aby za prze sta li po ta jem ne go wy Êwi´ ca -
nia ksi´ ̋ y. W prze ci wieƒ stwie do wa ty kaƒ skich dy plo ma tów Ka rol Woj -
ty ∏a ni gdy nie by∏ „re ali stà”. nie by∏ prze ko na ny, ˝e po rzà dek ja∏ taƒ ski
jest nie od wra cal ny. nie uwa ̋ a∏ te˝, ˝e pol scy ko mu ni Êci sà naj wa˝ niej szy -
mi ak to ra mi na ro do we go dra ma tu. na przy k∏ad ja ko kar dy na∏ nie za bie -
ga∏ o spo tka nie z edwar dem Gier kiem i ni gdy si´ z nim nie spo tka∏, co
bu dzi ∏o ogrom ne zdu mie nie w Wa ty ka nie. o wie le bar dziej ni˝ ja ∏o we
dys ku sje z par tyj ny mi no ta bla mi in te re so wa ∏y go roz mo wy z in te lek tu ali -
sta mi, na ukow ca mi, opo zy cjo ni sta mi2. 

Re wo lu cja du cha

2 czerw ca 1979 ro ku jan Pa we∏ ii roz po czà∏ swo jà dzie wi´ cio dnio -
wà piel grzym k´ do oj czy zny. by ∏o to dzie wi´ç dni, któ re zmie ni ∏y

11

2 Ile dy wi zji mia∏ Pa pie˝? – wy wiad z Geo r gem We ige lem, „˚y cie” 27 lip ca 2000,
s. 13. „Mi ni ma li stycz ny i in sty tu cjo nal ny wy raz – za uwa ̋ a F. ric ci – tzw. wschod -
niej po li ty ki wa ty kaƒ skiej, w któ rej od naj du je my ele men ty po staw w∏a Êci wie nie ró˝ -
nià ce si´ od ana lo gicz nych spo so bów od no sze nia si´ do paƒstw li be ral no - ma soƒ -
skich, bu dzi owo nie po ko jà ce py ta nie o praw dzi we ra cje in spi ru jà ce ta kà w∏a Ênie
po li ty k´. byç mo ̋ e zo sta ∏a ona po dyk to wa na stwier dze niem, je Êli nie wprost prze -
ko na niem, ˝e so cja lizm od niós∏ (lub po wi nien by∏ od nieÊç) zwy ci´ stwo w za po czàt -
ko wa nej przez Mark sa wal ce, aby ode graç ro l´ bo ha te ra hi sto rii? A mo ̋ e cho dzi ∏o
o prze ko na nie, ˝e so cja lizm za jà∏ (lub po wi nien by∏ za jàç) miej sce ka pi ta li zmu, za st´ -
pu jàc je go ide olo gi´ i zmie nia jàc je go for my or ga ni za cji po li tycz nej i eko no micz nej
spo ∏e czeƒ stwa? Al bo wresz cie ˝y wio no prze ko na nie, ˝e so cja lizm by∏ (lub po wi nien
byç) przy sz∏o Êcià Êwia ta? ” (F. riC Ci, art. cyt., s. 60). Por. G. We iGel, Âwia dek na -
dziei, Kra ków 2000, s. 375-380. 
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Êwiat. Pa pie˝ przy wró ci∏ Po la kom ich w∏a snà god noÊç i kul tu r´, ich
w∏a snà pa mi´ç i ho nor. jan Pa we∏ ii wy ra zi∏ pu blicz nie to, w co lu dzie
wie rzy li przez dzie si´ cio le cia, lecz cze go nie mo gli otwar cie wy ra ziç.
Po wie dzia∏ to, co od daw na chcie li po wie dzieç. roz nie co na zo sta ∏a re -
wo lu cja du cha, któ ra przy go to wa ∏a pod wa li ny pod póê niej szà re wo -
lu cj´ spo ∏ecz nà i po li tycz nà „so li dar no Êci”. Prze mia na serc i su mieƒ
Po la ków pod czas dzie wi´ ciu dni z Pa pie ̋ em w czerw cu 1979 ro ku
umo˝ li wi ∏a po wsta nie „so li dar no Êci” w sierp niu 1980 ro ku. „Czte ry -
sta czter dzie Êci osiem dni – za uwa ̋ a Geo r ge We igel – po od lo cie ja na
Paw ∏a ii z pod kra kow skie go lot ni ska w ba li cach pe wien nie gdyÊ bez -
ro bot ny elek tryk na zwi skiem lech Wa ∏´ sa pod pi sa∏ po ro zu mie nie
w gdaƒ skiej stocz ni im. le ni na ogrom nym d∏u go pi sem z wi ze run -
kiem uÊmiech ni´ te go Pa pie ̋ a – pa miàt kà z pa pie skiej piel grzym ki
w czerw cu 1979 ro ku. Pol ski rzàd ko mu ni stycz ny zgo dzi∏ si´ uznaç le -
gal noÊç pierw sze go nie za le˝ ne go zwiàz ku za wo do we go w Êwie cie ko -
mu ni stycz nym”3. 

na ro dzi ny „so li dar no Êci” sta no wià po czà tek koƒ ca sys te mu ko -
mu ni stycz ne go. Pol ski przy k∏ad obu dzi∏ eu ro pej skà „je sieƒ lu dów”
i wska za∏ dro g´ do wol no Êci paƒ stwom i na ro dom eu ro py Ârod ko wej
i Wschod niej. To w∏a Ênie pol ski sier pieƒ sta∏ si´ êró d∏em na dziei
i mo ral nà in spi ra cjà dla mi lio nów lu dzi ˝y jà cych za „˝e la znà kur ty -
nà”. Trud no prze ce niç wk∏ad „so li dar no Êci” w oba le nie Êwia to we go
ko mu ni zmu i zjed no cze nie roz dar tej eu ro py. le gen dar ny twór ca
i przy wód ca „so li dar no Êci”, lech Wa ∏´ sa, wspo mi na jàc sier pieƒ
1980 ro ku, po wie dzia∏: „spo dzie wa ∏em si´, ˝e coÊ wy wal czy my, ale
nie my Êla ∏em, ˝e b´ dzie to ten mo ment, któ ry za chwie je po rzàd kiem
Êwia ta. Ka˝ de go dnia jed nak zy ski wa ∏em Êwia do moÊç, ˝e uczest ni cz´
w czymÊ, co jest co raz wa˝ niej sze. ju˝ 16 sierp nia po wie dzia ∏em
dzien ni ka rzom: czu j´ ko niec ko mu ni zmu”4. 

Wi´ê na ro do wa

Po od zy ska niu nie pod le g∏o Êci w 1989 ro ku Po la cy pod j´ li trud ne
dzie ∏o bu do wy de mo kra cji, re for my go spo dar ki, wy pro wa dze nia Pol -
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3 G. We iGel, Âwia dek na dziei, dz. cyt., s. 410. 
4 Me to dà prób i b∏´ dów – wy wiad z le chem Wa ∏´ sà, „˚y cie” 1 wrze Ênia 2000, s. 4. 
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ski z za pa Êci cy wi li za cyj nej i okre Êle nia na no wo na szej na ro do wej
to˝ sa mo Êci. spór ten to czy∏ si´ przez ca ∏e la ta dzie wi´ç dzie sià te. Tak -
˝e dzi siaj zda je si´ byç za sad ni czym kry te rium po dzia ∏u ide owe go na -
sze go spo ∏e czeƒ stwa. Mo˝ na po wie dzieç, ˝e isto tà pol skiej „woj ny
kul tur” lat dzie wi´ç dzie sià tych XX wie ku by∏ spór kul tu ry li be ral no -
- le wi co wej z kul tu rà tra dy cyj no - re li gij no - kon ser wa tyw nà. 

Po oba le niu ko mu ni zmu na sza na ro do wa to˝ sa moÊç, two rzo na
przez wie ki na fun da men cie war to Êci re li gij nych, tra dy cyj nych i na ro -
do wych, któ re zna la z∏y jak ̋ e pi´k ny wy raz w po wsta niu „so li dar no -
Êci”, zo sta ∏a pod da na zde cy do wa nym na ci skom kul tu ry li be ral no - le -
wi co wej. na sza tra dy cja na ro do wa jest to˝ sa ma z pol sko Êcià,
zwy cza ja mi, oby cza ja mi, wy cho wa niem ku pa trio ty zmo wi, re li gij no -
Êcià, wi´ zià z Ko Êcio ∏em, wspól nà pa mi´ cià hi sto rycz nà. Ko ry fe usze
kul tu ry li be ral no - le wi co wej uzna jà na to miast na ro do wà tra dy cj´,
to˝ sa moÊç du cho wà i wspól nà pa mi´ç hi sto rycz nà za prze kleƒ stwo
i êró d∏o wszel kie go z∏a. dla te go sta ra jà si´ je wy ko rze niç i w ten spo -
sób do pro wa dziç do zmia ny na ro do wej to˝ sa mo Êci Po la ków. T´ „woj -
n´ kul tur” nad Wi s∏à do brze ob ra zu je me ta fo ra spo ru „ja sno gro du”
z „ciem no gro dem”. 

bar dzo prze ni kli wà dia gno z´ Pol ski lat dzie wi´ç dzie sià tych przed -
sta wi∏ zdzi s∏aw Kra sno d´b ski w ar ty ku le O czym mo˝ na dys ku to waç
w de mo kra cji?, któ ry uka za∏ si´ w „zna ku” na po czàt ku 2000 ro ku.
Kra sno d´b ski pod da je su ro wej kry ty ce wer sj´ de mo kra cji li be ral nej,
któ rà w na szym kra ju na po czàt ku lat dzie wi´ç dzie sià tych uzna no za
je dy nie mo˝ li wà, a wr´cz zba wien nà. W iii rze czy po spo li tej li be ra -
lizm zo sta∏ po trak to wa ny na der se lek tyw nie. z li be ra li zmu prze j´ to
przede wszyst kim ide´ plu ra li zmu ja ko ce chy no wo cze sne go, de mo -
kra tycz ne go spo ∏e czeƒ stwa oraz neu tral noÊç paƒ stwa wo bec Êwia to -
po glà dów, wo bec kon cep cji do bre go ̋ y cia. W kon se kwen cji – zda niem
au to ra ar ty ku ∏u O czym mo˝ na dys ku to waç w de mo kra cji? – w Pol sce
lat dzie wi´ç dzie sià tych na stà pi ∏a mar gi na li za cja zna cze nia tra dy cji,
pry wa ty za cja re li gii, re zy gna cja z mo ral ne go fun da men tu ˝y cia spo -
∏ecz ne go, kry zys po czu cia wi´ zi na ro do wej. 

Kra sno d´b ski pod kre Êla, ˝e „spo ∏e czeƒ stwa za chod nie sà cià gle
jesz cze spo ∏e czeƒ stwa mi zin te gro wa ny mi przez uzna wa ne przez
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wi´k szoÊç nor my i wspól nà kul tu r´: sà tak ̋ e wspól no ta mi na ro do wy -
mi, opar ty mi na po czu ciu wi´ zi z po przed ni mi po ko le nia mi, utrzy -
mu jà cy mi swà zmie nia jà cà si´ to˝ sa moÊç w cza sie”5. na przy k∏ad
spo ∏e czeƒ stwo ame ry kaƒ skie jest bar dziej tra dy cyj ne i bar dziej re li gij -
ne ni˝ pol skie, a w niem czech in sty tu cjo nal na ro la Ko Êcio ∏a jest sil -
niej sza ni˝ w Pol sce. Wie le spo ∏e czeƒstw za chod nio eu ro pej skich jest
na sta wio nych bar dziej „na cjo na li stycz nie” ni˝ spo ∏e czeƒ stwo pol skie.
re li gia jest w znacz nie wi´k szym stop niu obec na w ˝y ciu pu blicz nym
i po li tycz nym sta nów zjed no czo nych ni˝ w na szym kra ju. W wie lu
kra jach uro czy sto Êci upa mi´t nia jà ce prze sz∏oÊç, rocz ni ce, Êwi´ ta re li -
gij ne in te gru jà spo ∏e czeƒ stwa i two rzà po czu cie wi´ zi na ro do wej. Wy -
star czy wska zaç na sza cu nek Ame ry ka nów dla fla gi na ro do wej czy
ich pe ∏en pa to su pa trio tyzm, aby za smu ciç si´ na szà for mà Êpie wa nia
hym nu na ro do we go czy spo so bem Êwi´ to wa nia 11 li sto pa da. 

ne ga tyw nie od dzia ∏u jà cym na pol skà de mo kra cj´ spo so bem my Êle nia –
za uwa ̋ a Kra sno d´b ski – by ∏o i jest przed sta wia nie jej ja ko ustro ju wy -
klu cza jà ce go sub stan cjal ne de ba ty, któ re do ty czà, po pierw sze, na szej
to˝ sa mo Êci zbio ro wej; po dru gie, war to Êci oraz norm mo ral nych, któ re
po win ny obo wià zy waç wszyst kich; po trze cie wresz cie, kwe stii od po wie -
dzial no Êci za g∏o szo ne po przed nio po glà dy i po pe∏ nio ne czy ny oraz
w ogó le in te gral no Êci osób pe∏ nià cych funk cje pu blicz ne. ró˝ ne mo de le
de mo kra cji tak na praw d´ ni gdy nie by ∏y w Pol sce sze ro ko dys ku to wa ne,
dla te go nie po strze ̋ e nie wy ∏o ni ∏a si´ kon cep cja de mo kra cji li be ral nej,
w któ rej po win ni Êmy uda waç, ˝e za po mnie li Êmy, co pi sa li i ro bi li na si
wspó∏ o by wa te le, i – aby nie pod wa ̋ aç ustro ju – nie po win ni Êmy do cie kaç,
czy kie dyÊ nie po pe∏ ni li prze st´pstw; de mo kra cji, w któ rej nie mo˝ na mó -
wiç o wspól nych nor mach mo ral nych i re gu ∏ach, gdy˝ jest to gwa∏ ce nie
in dy wi du al nych wol no Êci, w któ rej re li gia – zw∏asz cza re li gia wi´k szo Êci
– po win na byç tyl ko pry wat nym upodo ba niem i w któ rej mu si my uda waç,
˝e nic nas kul tu ro wo i hi sto rycz nie nie ∏à czy po za ra ma mi kon sty tu cji6. 

W kon se kwen cji wpro wa dze nia w Pol sce se lek tyw nej wer sji li be ra -
li zmu, zgod nie z któ rà mu si my rze ko mo wy bie raç mi´ dzy pro de mo -
kra tycz nym „ko smo po li ty zmem” a „na cjo na li zmem, pro win cjo nal -
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5 z. KrA sno d¢b sKi, O czym mo˝ na dys ku to waç w de mo kra cji?, „znak”
2000 nr 1, s. 31. 

6 Tam ̋ e, s. 41. 
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no Êcià i kse no fo bià”, w∏a sna tra dy cja jest po strze ga na ja ko szpet na
prze szko da na dro dze ku Êwie tla nej przy sz∏o Êci. Tra dy cyj nà kul tu r´
pol skà ma za stà piç no wa pro de mo kra tycz na i pro ryn ko wa kul tu ra,
któ ra ma byç kul tu rà „ko smo po li tycz nà, zse ku la ry zo wa nà i pro za -
chod nià”. zmia na kul tu ro wa mia ∏a by po le gaç na eks pan sji owych
wzor ców „ko smo po li tycz nych, zse ku la ry zo wa nych i pro za chod nich”.
na tym mia ∏a by po le gaç mo der ni za cja pol skiej kul tu ry i uczy nie nie
jej bar dziej „li be ral nà”. W per spek ty wie Kra sno d´b skie go „glo bal na
kul tu ra ko smo po li tycz na jest kul tu rà ˝y wià cà si´ mo ty wa mi in nych
kul tur, kul tu rà bez pa mi´ ci i bez zwiàz ku z cza sem i miej scem, a wi´c
nie mo ̋ e byç êró d∏em to˝ sa mo Êci. nie mo ̋ e za stà piç kul tur na ro do -
wych i lo kal nych, któ re nie sà przy tym ani her me tycz nie za mkni´ te,
ani po zba wio ne uni wer sal nych tre Êci. dla te go te˝ ta ka kul tu ra nie
mo ̋ e sta no wiç pod sta wy czy – je Êli kto wo li – nad bu do wy de mo kra -
cji, na wet naj bar dziej li be ral nej. jak do tàd de mo kra cje opie ra jà si´ na
kul tu rach na ro do wych i nie wi daç, co mo g∏o by je za stà piç”7. 

na ar ty ku∏ Kra sno d´b skie go bar dzo ostro za re ago wa ∏o Êro do wi -
sko „Ga ze ty Wy bor czej”. ro man Gra czyk oskar ̋ y∏ „znak” o „nie -
ko rzyst nà” ewo lu cj´, a sam tekst okre Êli∏ ja ko „ob ra zo bur czy, a po
cz´ Êci nie do rzecz ny”8. Gra czyk nie zga dza si´ z Kra sno d´b skim, ˝e
no wy ustrój w Pol sce, wspie ra ny przez le wi co wo - li be ral ne Êro do wi ska
opi nio twór cze z „Ga ze tà” na cze le, jest sys te mem b∏´d nym. Py ta jàc
o etycz ny fun da ment ˝y cia spo ∏ecz ne go Po la ków re dak tor „Wy bor -
czej” pi sze s∏o wa, któ re na le ̋ y po trak to waç ja ko ma ni fest Êro do wi ska
naj bar dziej opi nio twór czej ga ze ty na sze go kra ju. 

10 stycz nia – czy ta my w ar ty ku le Gra czy ka – ro ze gra∏ si´ ko lej ny, ósmy
ju˝ fi na∏ Wiel kiej or kie stry Âwià tecz nej Po mo cy. Ta im pre za – rzec mo˝ -
na, Êwi´ to – wro s∏a na do bre w ka len darz i kra jo braz iii rP. bez ide olo -
gicz nych szyl dów i po nad wszel ki mi po dzia ∏a mi, tak ̋ e re li gij ny mi – do -
ko nu je si´ rzecz wiel ka. s∏u chacz ra dio wej „Trój ki” tra fi∏ w sed no, gdy
po wie dzia∏, ˝e fi na∏ or kie stry to je den z nie wie lu mo men tów, kie dy w tym
kra ju na praw d´ chce si´ ˝yç. bo wte dy nie mal wszy scy po tra fi my wy krze -
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saç z sie bie t´ odro bi n´ do bra. W po ko le niu mo ich ro dzi ców – kon ty nu uje
re dak tor „Ga ze ty Wy bor czej” – Êwi´ ta na ro do we 11 li sto pa da i 3 Ma ja
by ∏y oka zjà do praw dzi wych pa trio tycz nych wzru szeƒ. W mo im po ko le -
niu – tak ̋ e, bo choç Êwi´ ta te ob cho dzo no w asy Êcie taj nia ków lub zo -
mow ców, to tak ̋ e mia ∏o swój smak. Ale w po ko le niu mo ich dzie ci ta tra -
dy cja wy da je si´ mar twa. bo choç my au ten tycz nie cie szy my si´
z od zy ska nej wol no Êci, nie po tra fi my ju˝ te go wy ra ziç w ka te go riach,
któ re „kr´ ci ∏y by” m∏o dzie˝. A owsiak, ow szem, „kr´ ci”. nie pro po nu j´
wpi sa nia dru giej nie dzie li stycz nia do ka len da rza Êwiàt na ro do wych ani
nie twier dz´, ˝e tyl ko rock mo ̋ e byç p∏asz czy znà in te gru jà cà. Ale jest
god nà za sta no wie nia lek cjà, ˝e tak fan ta stycz nie ∏à czy dzie ∏o, któ re pro -
gra mo wo uni ka j´ zy ka na ro do we go i re li gij ne go – tych od wiecz nych
w Pol sce we zwaƒ do zbio ro wej mo bi li za cji. je Êli chce my od kryç etycz ny
fun da ment no wej, de mo kra tycz nej Pol ski, po myÊl my nad fe no me nem
or kie stry9. 

Or kie stra

Wy da je si´, ˝e tekst Gra czy ka na le ̋ y po trak to waç bar dzo po wa˝ -
nie. jest on wy ra zem Êwia ta war to Êci Êro do wi ska ide owe go sku pio ne -
go wo kó∏ Ada ma Mich ni ka. dla lu dzi „Ga ze ty” fun da men tem mo -
ral nym na szej oj czy zny nie mo ̋ e byç na sza dum na hi sto ria,
ka to li cyzm, tra dy cja po wstaƒ cza, dwu dzie sto le cie mi´ dzy wo jen ne,
war to Êci na ro do we czy mit „so li dar no Êci”. nie. na szym no wym fun -
da men tem etycz nym ma byç or kie stra. oczy wi Êcie ∏a two oÊmie szyç
te go ro dza ju my Êle nie, ale nie mo˝ na nie za uwa ̋ yç, jak wie lu lu dzi
w Pol sce zda je si´ nie wi dzieç w „cyr ku cha ry ta tyw nym” owsia ka
tak ̋ e kon kret ne go pro jek tu kul tu ro we go. or kie stra jest wy raê nym
przy k∏a dem wal ki kul tu ry li be ral no - po st´ po wej z tra dy cyj nym pol -
skim eto sem zbu do wa nym na grun cie war to Êci na ro do wych i re li gij -
nych. 

G∏´ bo ko bo li fakt, ˝e wie lu Po la ków, kie ro wa nych szcze ro Êcià ser -
ca i ch´ cià po mo cy po trze bu jà cym, nie wi dzi mo ty wów, dla któ rych
je rzy owsiak – to tal nie ba na li zu jà cy ide´ mi ∏o sier dzia chrze Êci jaƒ -
skie go – znaj du je tak ogrom ne po par cie po li tycz ne i me dial ne Êro do -
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wisk le wi co wo - li be ral nych. Wy da je si´, ˝e te go pro ble mu nie do strze -
ga tak ̋ e wie lu lu dzi Ko Êcio ∏a. W or kie strze cho dzi nie tyl ko o po moc
cho rym i bied nym dzie ciom, ale tak ̋ e o du cho wy kszta∏t na sze go
kra ju. or kie stra jest jed nym z prze ja wów pol skiej re wo lu cji kul tu ral -
nej lat dzie wi´ç dzie sià tych, któ rej ce lem by ∏o prze kszta∏ ce nie „ciem -
no gro du” w „ja sno gród”, czy li za stà pie nie kul tu ry re li gij no - kon ser -
wa tyw no - tra dy cyj nej kul tu rà po st´ po wo - li be ral nà. 

W tym kon tek Êcie nie ma ra cji Mar cin Król, któ ry twier dzi, ˝e od -
wo ∏y wa nie si´ do pierw szej „so li dar no Êci” nie ma we wspó∏ cze snym
Êwie cie wi´k sze go sen su i jest wy ra zem in te lek tu al nej s∏a bo Êci pol -
skiej pra wi cy. Prze cie˝ z dzie dzic twa „so li dar no Êci” wy ra sta bar dzo
kon kret na wi zja wspól no ty na ro do wej, któ ra cha rak te ry zu je si´ pod -
kre Êle niem zna cze nia war to Êci tra dy cyj nych w ˝y ciu ro dzin nym i spo -
∏ecz nym. do Êwiad cze nie sierp nia, to do war to Êcio wa nie zna cze nia ro -
dzi ny, mo ral no Êci, kul tu ry, Ko Êcio ∏a, re li gii. To tak ̋ e sprze ciw wo bec
k∏am stwa w ˝y ciu pu blicz nym i wzmoc nie nie za sa dy ra czej po wszech -
ne go ni˝ eli tar ne go uczest nic twa w po li ty ce. 

nie ste ty, po oba le niu ko mu ni zmu nie zbu do wa no wspól nej to˝ sa -
mo Êci Po la ków na le gen dzie „so li dar no Êci”. nie stwo rzo no po czu cia
wi´ zi na ro do wej na grun cie od wa gi i bo ha ter stwa lu dzi sierp nia 1980
ro ku. W kon se kwen cji w ostat nich la tach nasz na ród jest ja kimÊ
dziw nym na ro dem bez w∏a Êci wo Êci. Chy ba naj bar dziej da je do my Êle -
nia, ˝e po mys∏ Gra czy ka na no wy fun da ment etycz ny iii rze czy po -
spo li tej zda je si´ nie dzi wiç wi´k szo Êci lu dzi. dzie dzic two „so li dar no -
Êci” jest na szym wiel kim ogól no na ro do wym bo gac twem. je Êli
w la tach dzie wi´ç dzie sià tych po pe∏ nio no b∏àd i nie od wo ∏a no si´ do
war to Êci sierp nia, to na le ̋ y go czym pr´ dzej na pra wiç i roz po czàç
pro ces two rze nia po czu cia wi´ zi na ro do wej i w∏a snej to˝ sa mo Êci Po -
la ków na fun da men cie nie zwy k∏ej le gen dy „so li dar no Êci”. To w∏a Ênie
na fun da men cie mi tu „so li dar no Êci”, a nie na or kie strze na le ̋ y bu -
do waç na szà na ro do wà to˝ sa moÊç. 

Po le mi zu jàc z dzien ni ka rzem „Ga ze ty” ry szard le gut ko na pi sa∏,
˝e my Êle nie Gra czy ka „spro wa dza si´ z grub sza do kil ku prawd,
z któ rych zna jo mo Êci in nych od py tu je: to le ran cja jest do bra, neu tral -
noÊç Êwia to po glà do wa paƒ stwa – bez dy sku syj na, Ko Êció∏ wy ka zu je
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nie bez piecz ne cià go ty po li tycz ne, Adam Mich nik ma ra cj´, a je rzy
owsiak wy zna cza wzór mo ral no Êci. Kto za czy na w tych praw dach
do szu ki waç si´ luk, ten kr´ ci i sta cza si´ na po zy cje fun da men ta li -
zmu”10. Gdy by Êmy po s∏u cha li Gra czy ka i zre zy gno wa li z po szu ki wa -
nia mo ral ne go fun da men tu ˝y cia spo ∏ecz ne go, gdy by Êmy za po mnie li
o zna cze niu re li gii i tra dy cji, to mie li by Êmy spo ∏e czeƒ stwo – jak traf -
nie za uwa ̋ a le gut ko – ja ko jed nà wiel kà re dak cj´ „Ga ze ty Wy bor -
czej”.

Wal ka o pa mi´ç hi sto rycz nà

W Pol sce lat dzie wi´ç dzie sià tych, obok „woj ny kul tur”, to czy si´
rów nie˝ bar dzo ostra wal ka o pa mi´ç hi sto rycz nà. Âro do wi ska po st´ -
po we pró bu jà mi ni ma li zo waç mo ral ne z∏o ko mu ni stycz nej ty ra nii
i mar gi na li zo waç wk∏ad si∏ na ro do wo - ka to lic kich w od zy ska nie nie -
pod le g∏o Êci w 1989 ro ku. Przy k∏a dem skraj ne go fa∏ szo wa nia hi sto rii
jest wy da na ostat nio ksià˝ ka Pol ska pod rzà da mi PZPR, w któ rej kil -
ku dzie si´ ciu au to rów, cz∏on ków Pol skiej zjed no czo nej Par tii ro bot -
ni czej, prze ko nu je czy tel ni ków, ˝e de mo ni zo wa na nie raz par tia do -
brze za pi sa ∏a si´ w dzie jach Pol ski. 

naj bar dziej ja skra wym przy k∏a dem pol skiej wal ki o pa mi´ç hi sto -
rycz nà jest po sta wa Êro do wi ska ide owe go Ada ma Mich ni ka, któ re
ce lo wo oÊmie sza ∏o na przy k∏ad ide´ in sty tu tu Pa mi´ ci na ro do wej czy
de ko mu ni za cji, aby pi saç no wà hi sto ri´ Pol ski11. W no wej hi sto rii
Pol ski, pi sa nej przez Êro do wi sko „Ga ze ty Wy bor czej”, od zy ska nie
nie pod le g∏o Êci przez na szà oj czy zn´ w 1989 ro ku jest za sad ni czo
owo cem dzia ∏al no Êci le wi co wych dzia ∏a czy Kor i li be ral nych ko mu -
ni stów. Glo ry fi ko wa niu le wi cy to wa rzy szy Êwia do ma mar gi na li za cja
wk∏a du Ko Êcio ∏a i my Êli na ro do wo - pa trio tycz nej w cud pol skiej wol -
no Êci. Tak jak by nie by ∏o wiel kie go dzie ∏a Pry ma sa Ty siàc le cia, Wiel -
kiej no wen ny, ofia ry krwi ty lu po wo jen nych bo ha te rów AK, wy si∏ ku
jak ̋ e wie lu dzia ∏a czy o po glà dach na ro do wych i pra wi co wych, a˝ po
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nie zwy k∏oÊç pon ty fi ka tu ja na Paw ∏a ii. je ste Êmy Êwiad ka mi swe go
ro dza ju za w∏asz cza nia hi sto rii przez Êro do wi ska li be ral no - le wi co we.
W no wej hi sto rii Pol ski wal ka o nie pod le g∏oÊç roz po czy na si´ tak na -
praw d´ do pie ro w 1968 ro ku i koƒ czy ob ra da mi „okrà g∏e go sto ∏u”.
Po dob nie dzie je si´ z nur ta mi na ro do wy mi i ka to lic ki mi w „so li dar -
no Êci”, któ rych zna cze nie jest mar gi na li zo wa ne na rzecz le wi co wej
tra dy cji ko row skiej. 

skraj nym prze ja wem pi sa nia no wej hi sto rii Pol ski jest roz mo wa
prze pro wa dzo na na po czàt ku 2001 ro ku przez Agniesz k´ Ku blik
i Mo ni k´ olej nik z Cze s∏a wem Kisz cza kiem i Ada mem Mich ni kiem.
Mich nik uspra wie dli wia dzia ∏a nia i zbrod nie ko mu ni stów. dla na -
czel ne go „Ga ze ty” cz∏o wie kiem ho no ru nie jest pu∏ kow nik Ku kliƒ ski,
ale ge ne ra∏ Kisz czak. W wy wia dzie nie znaj du je my na wet mi ni mal nej
skru chy czy po czu cia ˝a lu by ∏e go sze fa MsW. zda niem bp. Aloj ze go
or szu li ka Ka in przy bie ra ma sk´ Abla za po mo cà „Ga ze ty Wy bor czej”. 

W swo im ko men ta rzu do wy wia du abp jó zef ˚y ciƒ ski pod kre Êli∏,
˝e „wÊród wie lu wa run ków prze ba cze nia znaj du je si´ go to woÊç uzna -
nia bo le snej praw dy i od wa˝ ne go pod j´ cia nie wy god nych py taƒ. Ge -
ne ra∏ Kisz czak kon se kwent nie uni ka tych py taƒ i nie chce przy jàç do
wia do mo Êci, ˝e kie ro wa ny przez nie go re sort ∏a ma∏ pra wa cz∏o wie ka
za po Êred nic twem prze st´p czych Êrod ków. je go kon cep cj´ dia lo gu
znaj du j´ w zda niu: «z pa nem Ada mem mo˝ na po ga daç o wszyst kim
i o ni czym, wy piç kie li cha». Po pra wia nie so bie do bre go sa mo po czu -
cia przy po mo cy roz mów o ni czym nie jest dla mnie dia lo giem. Wy -
wiad – kon ty nu uje ˚y ciƒ ski – trak tu j´ ja ko przy czy nek do po li ti cal
fic tion. sta no wi on prze ra ̋ a jà ce Êwia dec two men tal no Êci, któ rej ob -
ce jest ja kie kol wiek po czu cie wi ny mo ral nej”12. 

Ety ka so li dar no Êci

naj bar dziej zna nym pol skim teo re ty kiem ety ki so li dar no Êci jest
ks. jó zef Ti sch ner. je go zda niem ety ka so li dar no Êci chce byç ety kà
su mie nia. za k∏a da ona, ˝e cz∏o wiek jest isto tà ob da rzo nà su mie niem.
Au ten tycz na so li dar noÊç jest so li dar no Êcià su mieƒ. „byç so li dar nym
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z cz∏o wie kiem – pi sze Ti sch ner – to za wsze móc li czyç na cz∏o wie ka,
a li czyç na cz∏o wie ka, to wie rzyç, ˝e jest w nim coÊ sta ∏e go, co nie
spra wia za wo du. do te go trze ba jed nak jed ne go: trze ba chcieç mieç
su mie nie”13. so li dar noÊç jest so li dar no Êcià z ludê mi i dla lu dzi. na sza
so li dar noÊç jest przede wszyst kim dla tych, któ rych po ra ni li in ni lu -
dzie i któ rzy cier pià cier pie niem mo˝ li wym do unik ni´ cia. To tak ̋ e
so li dar noÊç z ty mi, któ rzy sà bied ni, bez ro bot ni, po krzyw dze ni. „de -
fi ni cja” za sa dy so li dar no Êci znaj du je si´ u Êw. Paw ∏a: „je den dru gie go
brze mio na no Êcie i tak wy pe∏ nij cie pra wo Chry stu so we” (Ga 6, 2).
zda niem au to ra Fi lo zo fii po gó ral sku „fun da men tem so li dar no Êci jest
su mie nie, a bodê cem do jej po wsta nia wo ∏a nie o po moc cz∏o wie ka,
któ re go zra ni∏ dru gi cz∏o wiek. so li dar noÊç sta no wi szcze gól ne wi´ zi
mi´ dzy ludz kie: cz∏o wiek wià ̋ e si´ z dru gim cz∏o wie kiem dla opie ki
nad tym, kto po trze bu je opie ki. ja je stem z to bà, ty je steÊ ze mnà, je -
ste Êmy ra zem – dla nie go”14. 

za sa da so li dar no Êci jest wcià˝ ˝y wa i ak tu al na. W wie lu sy tu -
acjach jest je dy nym le kar stwem na bie d´, bez rad noÊç, po zry wa ne
wi´ zi mi´ dzy ludz kie. W ra mach ob cho dów XX rocz ni cy po wsta nia
„so li dar no Êci” zor ga ni zo wa no w Gdaƒ sku kon fe ren cj´ na te mat Idea
so li dar no Êci ja ko czyn nik kszta∏ tu jà cy po li ty k´ w XXI wie ku. bio rà cy
udzia∏ w kon fe ren cji po li ty cy i in te lek tu ali Êci pod kre Êli li po trze b´
mi´ dzy ludz kiej i mi´ dzy na ro do wej so li dar no Êci. ich zda niem so li dar -
noÊç po win na byç jed nà z g∏ów nych cnót ˝y cia spo ∏ecz ne go i po li tycz -
ne go w obec nym stu le ciu. 

XXi wiek – czy ta my w po s∏a niu kon fe ren cji – b´ dzie wie kiem kra jów
i na ro dów so li dar nych. sa mot na dro ga ska zu je na izo la cj´. struk tu ry po -
nadna ro do we, opar te w∏a Ênie na so li dar no Êci, ale sza nu jà ce od r´b no Êci
lo kal ne i ró˝ no rod noÊç kul tu ro wà, da jà mo˝ li woÊç pe∏ ne go i sta bil ne go
roz wo ju. ˚y je my w cza sach ro snà cych dys pro por cji mi´ dzy bo ga ty mi
i bied ny mi. lu dzie eg zy stu jà cy w n´ dzy wp∏y wa jà na kon dy cj´ ca ∏ych na -
ro dów. Au ten tycz ny po st´p nie b´ dzie mo˝ li wy bez wspó∏ pra cy wszyst -
kich kra jów i na ro do wo Êci w prze zwy ci´ ̋ e niu bie dy, bez so li dar no Êci
z bied ny mi. jed nym z pod sta wo wych za daƒ na le ̋ à cych do tych, w któ rych
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r´ kach sà dziÊ lo sy na ro dów, jest kszta∏ to wa nie cy wi li za cji mi´ dzy na ro do -
wej so li dar no Êci. Uzna jàc klu czo wà ro l´ so li dar no Êci w ˝y ciu pu blicz nym
i po li tycz nym przy sz∏e go wie ku, po sta na wia my zwró ciç si´ do onz
o usta no wie nie 31 sierp nia Mi´ dzy na ro do wym dniem so li dar no Êci15.

Sym po zjum

W ro ku Wiel kie go ju bi le uszu Chrze Êci jaƒ stwa Pol ska Êwi´ to wa ∏a
dwu dzie sto le cie „so li dar no Êci”. na wie lu aka de miach, spo tka niach,
kon fe ren cjach przy wo ∏y wa no wy da rze nia 1980 ro ku. nie za bra k∏o
te˝ dys ku sji i se sji na uko wych, na któ rych py ta no o obec nà kon dy cj´
pol skie go du cha i przy sz∏oÊç dzie dzic twa „so li dar no Êci”. jed nà z wie -
lu re flek sji po Êwi´ co nych tym za gad nie niom by ∏o sym po zjum zor ga -
ni zo wa ne przez Ko ∏o na uko we Wsd w P∏oc ku w dniach od 9 do 11
li sto pa da 2000 ro ku. Ha s∏em sym po zjum by ∏y s∏o wa: Wia ra i wol noÊç.
Do Êwiad cze nie i dzie dzic two pierw szej „So li dar no Êci”.

sk∏a dam wy ra zy szcze re go po dzi´ ko wa nia wszyst kim uczest ni -
kom sym po zjum. W spo sób szcze gól ny wy ra ̋ am wdzi´cz noÊç pre le -
gen tom, któ rzy ze chcie li swo jà my Êlà i wra˝ li wo Êcià o˝y wiç pa mi´ç
tam tych dni i roz ja Êniç nasz mrocz ny czas. dzi´ ku j´ z ser ca tym
wszyst kim, któ rzy oka za li po moc w przy go to wa niu sym po zjum i wy -
da niu ksià˝ ki, b´ dà cej je go owo cem, szcze gól nie P∏oc kie mu in sty tu -
towi Wy daw ni czemu. s∏o wa szcze rej wdzi´cz no Êci kie ru j´ pod ad re -
sem wszyst kich kle ry ków p∏oc kie go se mi na rium, któ rzy w∏o ̋ y li
wie le ser ca i si∏ w re ali za cj´ sym po zjum. 

* * *

nor man da vies na pi sa∏ kie dyÊ, ˝e isto tà pol skie go do Êwiad cze nia
by ∏o upo ko rze nie. Wy bór Ka ro la Woj ty ∏y na sto li c´ Pio tro wà ca∏ ko -
wi cie prze mie ni∏ wy miar te go do Êwiad cze nia. jan Pa we∏ ii zwró ci∏ Po -
la kom ich w∏a snà hi sto ri´ i kul tu r´ i tym spo so bem za ini cjo wa∏ re wo -
lu cj´ su mie nia, któ rà by ∏a w swo jej isto cie „so li dar noÊç”. W ten
spo sób upo ko rze nie prze ro dzi ∏o si´ w du m´. na le ̋ y ˝y wiç na dzie j´,
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˝e w ser cach Po la ków ni gdy nie wy pa li si´ pa mi´ç o tych wiel kich 
dzie ∏ach bo ̋ ych. oby ty mi nie zwy k∏y mi kar ta mi na szej hi sto rii kar -
mi ∏y si´ przy sz∏e po ko le nia Po la ków. oby z do Êwiad cze nia sierp nia 
i dzie dzic twa „so li dar no Êci” wy ra sta ∏a na sza na ro do wa to˝ sa moÊç.

* 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.


