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Camus akcentował rolę buntu, Miłosz – pamięci, Pan, mówiąc o wspólnocie, wska−
zuje na konieczność usunięcia moralnych, społecznych i duchowych skutków krzyw−
dy. Dlaczego przyznanie się do winy czy krzywdy komuś wyrządzonej jest takie
ważne?

– Z powodu prawdy. Jeżeli coś złego uczyniłem i dobrze zbadam
swoje myśli, zobaczę to zło, a tym samym możliwość jego naprawy.
Nie chodzi o zwykłą restytucję – ta jest na ogół niemożliwa – w grę
wchodzi twórcza rekompensata, powołanie do życia nowych dóbr. 

Aby przebaczenie było skuteczne, musi zakładać aktywną postawę
krzywdziciela. Musi on dążyć do prawdy, wiedzieć, co zrobił źle, bym

mógł mu przebaczyć. Inaczej mówiąc, przebaczenie jest dobrem mo−
ralnym, które musi być skorelowane z aktem krzywdy. Krzywdziciel
musi wiedzieć, że zrobił to, co mu przebaczam. Musi też wiedzieć, że
mu przebaczam nie dlatego, że jestem osobą o dobrym sercu, która
wszystko wszystkim przebacza, lecz dlatego, że jestem członkiem
wspólnoty. 

Moment, w którym człowiek jest w stanie przypisać sobie autor−
stwo pewnych złych czynów, a inni są w stanie je wybaczyć, jest de−
cydujący dla trwania wspólnoty.

A jeżeli nie mam takiej świadomości uczynionego zła? Czy mimo tego jakaś insty−
tucja prawna może mnie ukarać? Jaka jest relacja między systemem normatywnym
a działaniem człowieka?

– Wypracowane przeze mnie pojęcie krzywdy jest niezależne od pa−
nującego systemu prawnego i od stanu świadomości zarówno osoby
krzywdzącej, jak i krzywdzonej. Tu chodzi raczej o godność człowie−
ka: krzywda niszczy poczucie godności. Godność zaś jest skompliko−
wanym systemem składającym się z wielu elementów materialnych
i niematerialnych; można porównać go do maszyny, która chroni
mnie przed umniejszeniem, a maszynę tę budujemy z tego, co mamy
pod ręką: z pewnych wartości społecznych, postaw, hartu woli.

Ale każdy z nas ma inną maszynkę. Jak mogę być odpowiedzialna za swoje czyn−
ny, skoro nie wiem, czy dany czyn uraził Pana lub czy nie zrobił krzywdy?

– Każdy jest inny, ale podstawowe elementy tych konstrukcji są
podobne i pełnią podobną funkcje obronną. 

Takie życie jest stąpaniem po polu minowym...
– Niestety, nigdy nie ma Pani gwarancji, że mnie Pani nie krzyw−

dzi. Ja też jej nie mam w stosunku do Pani.

Na jakiej podstawie przypisuje Pan innym ludziom podobną do swojej hierarchię
wartości?

– Na podstawie zasady życzliwości. Muszę zakładać, że pomimo
wielkich różnic, które występuję między ludźmi, wszystkie osoby,
z grubsza, są podobne do mnie samego. Gdybym nie przyjmował
takiego założenia, musiałbym ich traktować jako kogoś w rodzaju
Marsjan, którzy mają inny sposób percepcji świata. Wówczas nie
mógłbym ich oceniać, ale nie mógłbym też ani ich lubić, ani szano−
wać.

Moje sympatie czy antypatie tworzą aksjologiczne podłoże wspólnoty? 
– Poczucie powinowactwa rozwija nasze kontakty społeczne,

a przy wspólnocie życzliwości możliwe są pewne oceny. Sam fakt, że
kogoś oceniam, zakłada ogromną dozę sympatii, bo mu przypisuję
podobny system wartości. Oczywiście, przy bliższym poznaniu może
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się okazać, że mamy odmienne systemy wartości i wówczas pojawia
się problem. Gdy stopień rozbieżności okazuje się zbyt duży, zawie−
szam poczucie wspólnoty moralnej i próbuję znaleźć inny wspólny
obszar, np. racjonalności, wspólnych praktycznych celów itd. „Ka−
wałkujemy” wówczas człowieka i szukamy przyczyn jego zacho−
wania: może jest chory, może pozostaje pod jakimś silnym wpływem?
Konsekwencją tego jest zmiana podejścia – nie traktujemy już Ko−
walskiego jako integralną jednostkę, ale dokonujemy dekompozycji
i z osobnych kawałków próbujemy zlepić człowieka na nowo.

Czyli ewangelicznego credo „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” nie można bez−
piecznie przenieść do wspólnoty? 

– Jeżeli zakładamy, że istnieje jakaś wspólnota polityczna, to mu−
simy oceniać – bez względu na to, jak trudny okaże się dostęp do taj−
nych informacji, jak bardzo niedoskonałe jest prawo i jak wielka na−
sza osobista niepewność. Likwidacja systemu, który pozwala na
osądzanie ludzkich czynów czy słów, jest jednocześnie likwidacją ba−
zy życzliwości, a zatem niszczeniem wspólnoty. 

Osąd, co prawda, zdaniem wielu filozofów, w Polsce na przykład
Mariana Przełęckiego, jest niewskazany, bo zawsze dodaje do istnie−
jącego konfliktu jeszcze jeden konflikt ocen. Z tego punktu widzenia,
najlepszą drogą jest zmniejszenie liczby zatargów i rozejście się, za−
miast rozdrapywanie ran. 

Dlaczego deprecjonuje Pan wagę spokoju? Przecież w każdej wspólnocie, zaczy−
nając od rodziny, jest on najważniejszy.

– O sile i mocy danej wspólnoty decyduje możliwość jawnego i gło−
śnego mówienia o wszystkich jej bolączkach. Gdy krytyczne głosy
umilkną i zapanuje królestwo „świętego spokoju”, możemy mówić
o pojawieniu się nowego tworu – społeczeństwa egoistów. 

Nie pomniejszam więc znaczenia spokoju, chcę tylko powiedzieć, że
wspólnota i spokój nie są równorzędnymi wartościami; spokój nie jest
wartością moralną, a tylko psychiczną. Umieszczając spokój we
wspólnocie na najwyższym miejscu, niszczymy możliwość rozwiąza−
nia konfliktów i problemów. 

Nie wystarczy, że Pan nie będzie bił żony a sąsiad molestował małoletnich chłop−
ców? Po co nam ta wspólnota moralna? 

– To jest bardzo ważne pytanie, na które, jak sądzę, odpowiedzi
udzielają komunitaryści. Jeśli dobrze rozumiem komunitaryzm, wy−
nika z niego, że konsekwencją zlikwidowania wspólnoty moralnej by−
łaby w przyszłości niemożność budowania indywidualnych postaw
moralnych, a przede wszystkim ich uzasadnienia. 

Bez wspólnej moralności da się żyć. Będę po prostu pamiętał, cze−
go mam nie robić, ale po chwili, nie będę już wiedział dlaczego mam
tego nie robić. 

W historii świata nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby nie było wspólnoty. Na ja−
kiej podstawie twierdzimy, że jeśli staniemy się społeczeństwem egoistów, to za sto
lat stracimy poczucie, co nam wolno, a co jest niewskazane?

– Jest jeden argument – język. Prawdopodobnie w takiej wspólno−
cie stracilibyśmy poczucie, że mówimy jednym językiem; język jest
wspólnotowy, coś takiego, jak język prywatny, jest wytworem parado−
ksalnym. Jeżeli każdy miałby taki prywatny kod, który służyłby mu
tylko do interpretowania swoich działań i projektowania „własnej”
rzeczywistości, to nie mógłby w tym kodzie zawrzeć różnicy pomiędzy
tym, co chce zrobić, a co powinien. Taka różnica może być ustanowio−
na tylko społecznie.

Czy tolerancję też buduje się wspólnie? Często mówi się, że nie należy dyskrymi−
nować człowieka ze względu na noszenie okularów czy bycie homoseksualistą.  

– Warto widzieć różnice pomiędzy różnicami, a nie zamykać wszys−
tko w jednym worku z napisem „różnice podlegające tolerancji”. 

Można na przykład zupełnie rozsądnie powiedzieć, że prawo nie
powinno bardziej wyróżniać osób o orientacji homoseksualnej niż wy−
różnia osoby krótkowzroczne – czyli ogromnej liczbie przypadków nie
wyróżniać wcale. Lecz właśnie równość wobec prawa domaga się
uznania prawnych kodyfikacji, które chronią pewne sfery życia.
Osoby krótkowzroczne nie pilotują myśliwców, osoby homoseksualne
nie poczynają dzieci. I w takiej perspektywie budowanie wspólnoty
opartej na nieokreślonej tolerancji, czyli na spłaszczaniu różnic, jest
niemożliwe. Stałoby się realne dopiero wtedy, gdybyśmy przedefinio−
wali rodzinę i zamienili tradycyjne jej pojęcie na inne. Próby takiego
przedefiniowania mają zresztą miejsce, lecz doprawdy nie sądzę, by
mogły być do końca skuteczne – odrzuci je sam język, ponieważ po−
ciągałoby to jego masową przebudowę.

Ci, którzy spłaszczają język, sami się alienują ze wspólnoty, czyli pozbawiają się
prawa do roszczeń?

– Myślę, że prawa przysługują również wyobcowanym. To inna
kwestia. Ale rzeczywiście, pewna alienacja ma tu miejsce. Uważam,
że marzenie o wspólnocie opartej na samej tolerancji jest utopią. To−
lerancja jest wielkim dobrem, ale nie da się uczynić dobra nie poświę−
cając czegoś. Nie można mieć samych zysków, bez żadnych kosztów.
Na przykład: jeżeli chcemy, by ludziom na wózkach inwalidzkich le−
piej się poruszało, nie wystarczy tolerancja. Potrzebne są pieniądze,
by zbudować windy, rampy. Pieniądze na realizację tych szlachet−
nych, a raczej oczywistych celów, bierzemy  ze wspólnego budżetu
i musimy podjąć decyzje świadomi, że może braknąć na inne cele.
Zasada tolerancji niczego nas w takich przypadkach nie uczy – po−
trzebujemy uzasadnienia czynienia jakiegoś konkretnego dobra i to
na ogół kosztem innego dobra. 

Ludzie mają skłonność do przypisywania sobie autorstwa czynów dobrych, ale gdy
chodzi o sprawiedliwość, o poniesienie odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy,
wówczas nie ma chętnych do odprawienia pokuty...

– Za każde dobro płaci się cenę wysiłku i wyrzeczenia. Tym bar−
dziej muszą mieć swoje koszty złe uczynki. Dlatego konieczna jest in−
stytucja zadośćuczynienia; żeby zło wróciło w jakiejś postaci do oso−
by, która je wyrządziła. Sądzę, że jest jedyny sposób, by nastąpiło
przywrócenie dóbr naruszonych przez zło. I nie chodzi tu wcale o glo−
ryfikację koncepcji odwetu, ale głównie o powiedzenie prawdy. 

Dlaczego tak ważne jest, by mówić jasno o winie? Nie wystarczy wewnętrzna
skrucha krzywdziciela?

– Zastanówmy się, jakby to było, gdybyśmy zrezygnowali z zado−
śćuczynienia za wyrządzone zło i zostawili tylko pewien mechanizm
naprawiania świata po każdym złym czynie. Jakaś wewnętrzna ce−
giełka w krzywdzicielu przemieniałaby się i przy wsparciu całego sy−
stemu społeczno−prawnego sprawiałaby, że już nie krzywdziłby niko−
go. Taka sytuacja, nie tylko z moralnych, ale i z psychologicznych
powodów, wydaje mi się nierealna. Myślę, że świat bez zadośćuczy−
nienia nie byłby światem moralnym, bowiem poczucie sprawiedliwo−
ści wymaga, by zło było ukarane. Wyobraźmy sobie sytuację, w której
osoba skrzywdzona mówi: „krzywdziciel skrzywdził mnie, a teraz stał
się lepszym człowiekiem, a co ze mną?” Taka osoba byłaby w stanie
przerzucić swą krzywdę na innych i wyżyć się na całym świecie. Stra−
ciłaby bowiem poczucie sprawiedliwości, czyli miary swoich czynów. 

Czyli wszystkie komisje prawdy są wentylem bezpieczeństwa danej wspólnoty?
– Tak, mają przywrócić poczucie sprawiedliwości, choć nie są

w stanie realnie wyrównać szkód. n
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