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Podstawowym warunkiem powodzenia wszelkich działań, zmierzających ku 

autentycznej demokracji w Polsce, jest radykalny wzrost podmiotowości politycznej 

obywatela i społeczeństwa. Szanse tego wzrostu zależą w wielkim stopniu od tego, w 

jakiej mierze uda się osiągnąć  w naszym społeczeństwie rozbudzenie i mobilizację woli 

podmiotowości. W świetle dokonanej analizy czynników współstanowiących o 

podmiotowości osoby i społeczności ludzkiej twierdzę, że wysuwamy wobec 

społeczeństwa program takiej mobilizacji postaw podmiotowych musi być  

jednocześnie programem wychowania społecznego i programem konkretnych, 

publicznych działań zbiorowych. Musi to być  program wychowawczy, gdyż  

doświadczenia blisko czterdziestu lat stłumiły w społeczeństwie zdolność  swobodnego 

wyrażania postaw podmiotowych i w szerokich rzeszach ludzi wyrobił przyzwyczajenie 

biernego godzenia się z tendencjami uprzedmiotowiającymi jednostki i społeczeństwo. 

Przezwyciężenie tych, głęboko już  zakorzenionych, postaw bierności w życiu 

publicznym wymaga intensywnej i szeroko zakrojonej akcji wychowawczej, która 

zdolna byłaby pomóc w moralnym, duchowym rozprostowaniu się człowieka w Polsce. 

Stąd konstruowanie jakiegokolwiek programu politycznego bez uprzedniego lub 

choćby równoczesnego wysiłku wychowawczego byłby działaniem pomijającym istotę 

sprawy, działaniem pozornym i prędzej czy później, skazanym na wewnętrzną klęskę. 

Musi to być  jednocześnie program konkretnego działania. Najszlachetniejsze w 

intencjach hasła wychowawcze okażą się werbalnym tylko moralizatorstwem, jeżeli 

wezwaniom do przebudzenia się i zajmowania postaw podmiotowych nie będą 

towarzyszyć  konkretne i realne działania społeczne, w których będzie się mogła 

wyrazić  podmiotowość  indywidualna i zbiorowa. Zwrócenie się do społeczeństwa z 

mobilizującym apelem wtedy tylko ma sens, gdy apelowi takiemu towarzyszyć  będzie 

propozycja konkretnego działania, propozycja rozumiejąca rzeczywistą sytuację 

polityczno-społeczną, zawarte w niej szanse, ale i granice aktualnych moż liwości 

działania. Tylko taki apel, konkretny i realistyczny, może być  apelem uczciwym – i 

skutecznym. 

Program wychowawczy, o jakim myś lę, nie może być  programem 

powierzchownym, w którym pod etyczną deklamacją chodzić  będzie w istocie jedynie o 

mobilizację okreś lonych zachowań ludzkich, pożądanych z punktu widzenia tak czy 
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inaczej pojmowanej polskiej racji stanu. Społeczeństwo potrzebuje dziś  integralnego 

programu etyki społecznej i wydaje się, że przy całej nieufności wobec nachalnej 

propagandy oficjalnej w tej dziedzinie – w istocie takiego programu od kogoś  

wiarygodnego oczekuje. Etyka społeczna, o którą chodzi, nie może się ograniczyć , ani 

nawet w swej wymowie koncentrować , na formułowaniu samych, idealnych zasad życia 

społecznego. Wizja owych zasad musi być  w myś li etycznej stale obecna. Ale 

ograniczenie się do niej, jako do zasadniczego i całościowego postulatu wydawać  by się 

mogło czymś  oderwanym od aktualnej rzeczywistości, bądź  skierowanym tylko do 

tych, którzy decydują o panującym systemie politycznym i jego moralnych 

konsekwencjach. Tymczasem głównym adresatem tworzonego wewnątrz 

społeczeństwa przesłania etycznego musi być  zwykły człowiek w Polsce; jego 

świadomości, postawom i zachowaniom winny być  postawione istotne postulaty. Ten 

kierunek refleksji etycznej musi więc radykalnie zerwać  z wizją szarego człowieka – 

poddanego, wolnego od moralnej odpowiedzialności za swoje uprzedmiotowienie, a 

zwrócić  się ku wizji szarego człowieka – obywatela, który jest moralnie 

współodpowiedzialny za to wszystko, co dzieje się najpierw z jego człowieczeństwem a 

potem, z całą naszą wspólnotą. 

Istnieją pewne dziedziny moralności społecznej, w których odczuwa się 

szczególny brak poważnej i dostosowanej do potrzeb refleksji stycznej. Należy do nich 

sfera uczestniczenia w życiu publicznym, sprawy pracy, kariery, postaw 

konsumpcyjnych, uczestnictwa i nieuczestnictwa w kłamstwie, solidarności i 

niesolidarności itd. Oczywiście wszystkie te kwestie wymagają jak najbardziej 

dociekliwej analizy i oceny moralnej i jak najgłośniejszego ich publicznego stawiania. 

Sformułowanie jednoznacznych postulatów w tych zagadnieniach nie wyczerpuje 

jednak całości problemu: jest koniecznym podporządkowaniem powierzchni życia 

publicznego ale nie sięga do jego wnętrza. Konieczne jest cofnięcie się w głąb, ku 

motywacji ludzkich działań i eksponowanie podstawowych wartości etycznych, które 

jedynie uzasadnić  mogą postępowanie moralne, zarówno w życiu najbardziej 

prywatnym, jak i w wymiarze społecznym. Podstawową dla moralności społecznej 

zdolność  osoby ludzkiej do podmiotowego sprawczego czynu i do solidarnego 

uczestnictwa we wspólnocie wykształcić  można tylko odwołując się do tych 

podstawowych wartości. Oznacza to, że styczna treść  programu wychowania 

społecznego musi w swych założeniach odwołać  się do okreś lonej, filozoficznej wizji 

człowieka. Wydaje się, że wizji takiej należy szukać  w przestrzeni, jaką wyznacza 

personalizm. Przy całej swej wieloznaczności i specyficznym zamgleniu konturów 

filozoficznych, personalizm stanowi bowiem dziś  wspólny grunt, jednoczący bodaj 

wszystkich tych, co chcą stawać  w obronie człowieka przed niebezpieczeństwem 

totalnej i uprzedmiotawiającej przemocy. 

Głęboko pojęte a zarazem swoiście natarczywe w swej aplikacji do konkretnych 

sytuacji społecznych treści etyczne winny stanowić  swoistą bazę programu 



	 	 	
społecznego wychowania. Poza odnową moralności społecznej, wychowanie to musi 

przynieść  jednak i odnowę samoświadomości społeczeństwa jako wspólnoty. Ta, 

obecnie istniejąca i konsolidująca się dziś , wspólnota stanowi podmiot kontynuujący 

wspólnotę narodową z jej okreś loną historyczną przeszłością i przyszłością, którą 

okreś lać  mają dzisiejsze zachowania i działania. Ideowy sens uczestnictwa w tej 

historycznej wspólnocie musi znaleźć  adekwatne odbicie w tych treściach, które mają 

funkcjonować  jako program wychowawczy wobec społeczeństwa. Świadomość  

historycznej tożsamości narodu jest dziś  w znacznym stopniu przedmiotem 

ideologicznej manipulacji władz. Pomijanie, zniekształcanie czy wyolbrzymianie 

poszczególnych wątków z dziejów narodu mają sterować  społecznym poczuciem 

tradycji narodowej i pokierować  żywymi uczuciami patriotycznymi dla wzmożenia 

społecznej akceptacji istniejącej instytucji państwa, w jej obecnym kształcie 

ideologicznym i politycznym. Zabiegi te, będące w istocie uprzedmiotowianiem już  nie 

samego społeczeństwa, ale idei wspólnoty narodowej, nie budzą, jak się zdaje, 

większego zaufania, a u niektórych wywołują repulsję wobec całego zespołu treści 

tradycji narodowych. Zadaniem autentycznego wychowania społecznego winna stać  

się, jak sądzę, nowa waloryzacja treści, wiązanych z imieniem Polski i z poczuciem 

narodowej wspólnoty. W szukaniu inspiracji cofnąć  by się należało ku tej epoce w 

kulturze i myś li politycznej, kiedy sprawa Polski rozważana była w sferze wartości 

moralnych, wiązana z najgłębszymi ludzkimi imponderabiliami, kiedy polski patriotyzm 

i poczucie narodowe nie były skażone nacjonalizmem. Byłby to niewątpliwie świadomy 

nawrót do romantyzmu, ale tylko na tym gruncie można odtworzyć  mit Polski jako 

wartości zadanej, wartości do realizacji, wartości o jednoznacznym sensie moralnym, 

nie podlegającej uprzedmiotowieniu przez żadną ideologię. Sądzę, że tylko taką wizję 

ideału Polski i odpowiadający jej wizerunek wspólnoty narodowej usiłującej ten ideał 

realizować  można stawiać  jako przedmiot autentycznego i moralnie godziwego 

patriotyzmu. Każde zmniejszenie tej wizji do rozmiaru takich czy innych wcieleń 

politycznych – deformuje patriotyzm w emocje nacjonalistyczne, etatystyczne czy 

wręcz partyjne i kwestionuje lub nawet obala jego etyczną i humanistyczną wartość . 

Nie łatwo wystąpić  dzisiaj z programem wychowania społecznego, zwłaszcza z 

programem, ośmielającym się cześć  odpowiedzialności za istniejący stan rzeczy 

składać  na sumienie zmęczonego historia najnowszą społeczeństwa. Nie łatwo 

domagać  się czegokolwiek w imię solidarności społecznej czy poczucia wspólnoty 

narodowej. Wygłoszony nierozważnie przez kogoś , kto nie ma w oczach społeczeństwa 

dostatecznej po temu legitymizacji moralnej, wszelki mobilizujący apel może wywołać  

w opinii publicznej oburzenie, a najpewniej – spotkać  się z powszechną obojętnością. 

Dzieje ostatnich pokoleń w Polsce i realna wartość  różnych wygłaszanych już  do 

społeczeństwa apeli w pełni uzasadniają tę pełną dystansu nieufność  wobec wszelkich 

wystąpień. Kto zatem może wystąpić  do społeczeństwa z podobnymi postulatami 

natury etycznej i ideowej? 



	 	 	
Jedyną instytucją, dysponująca odpowiednim autorytetem, a jednocześnie 

strukturą masowego przekazu – jest oczywiście Kościół nauczający. Jego pouczenia 

moralne są poważnie traktowane przez znaczną większość  ogółu praktykujących 

katolików, do których docierają bezpośrednio. Treść  tych pouczeń jest również  

ś ledzona przez dość  szeroki krąg ludzi spoza Kościoła. Problemy moralne – w tym 

również  odnoszące się do niektórych aspektów moralności społecznej, są częstokroć  

podnoszone w duszpasterskim przekazie kościelnym. I choć  zakres i sposób ujęcia tej 

problematyki może budzić  wiele uwag krytycznych, to skala niektórych przedsięwzięć  

wychowawczo-religijnych duszpasterstwa polskiego /Wielka nowenna, obchody 

milenijne, peregrynacje obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i inne/ nadaje tej akcji 

wychowawczej kolosalne znaczenie społeczne. Jak wynika jednak z wcześniejszych 

analiz, najtrudniejsze problemy moralne udziału katolików w życiu publicznym – 

pojawiające się w ostatnich latach częściej w listach pasterskich Episkopatu – niemal z 

reguły są pomijane lub ujmowane w sposób mało wnikliwy czy wręcz pozorny, przez 

znaczną liczbę duszpasterzy w terenie. Ku zmianie tego stanu rzeczy powinien 

skierować  się podstawowy wysiłek: Kościołowi w Polsce i jego duszpasterzom nie 

można pozwolić  na unik w dziedzinie moralności społecznej, jeś li Kościół ma 

pozostawać  w dalszym ciągu miejscem, w którym mówi się prawdę i gdzie się po 

prawdę przychodzi. Najostrzej jednak stawiając ten postulat, należy jednocześnie 

pamiętać , że Kościół jako taki, będąc potencjalnym sprzymierzeńcem wszelkiej 

autentycznej odnowy moralnej w Polsce – i to sprzymierzeńcem o zasadniczym 

znaczeniu – nie może być  i nie powinien ze względu na specyfikę swego religijnego i 

uniwersalnego posłannictwa, przyjmować  na siebie funkcji jedynego głosiciela 

programu wychowania społeczeństwa do podmiotowości politycznej.  

Przypisywanie mu tej roli byłoby próbą czynienia z Kościoła elementu opozycji 

politycznej, a więc nadrzędnego jego traktowania. Zabiegiem tyleż  nierozumnym i w 

gruncie rzeczy nieuczciwym, co nieskutecznym. 

Oceniając obiektywnie – poza Kościołem instytucjonalnym – nie istnieje w 

społeczeństwie /i nie zaistnieje z dnia na dzień/ żadna instytucja ani organizm 

polityczny o autorytecie wystarczającym dla wystąpienia z moralnym pouczeniem. 

Inaczej jest jednak z inicjatywami społecznego, które zrodzić  się mogą wszędzie, a los 

ich – mierzony społecznym echem – zależeć  będzie przede wszystkim, od ich 

merytorycznej wagi. Można spodziewać  się, że inicjatywy takie znajdą swój oddźwięk i 

w tymże samym Kościele. 

Biorąc pod uwagę charakterystyczne cechy polskiego życia duchowego, sądzę, 

że szczególną rolę inspiratorską mogłaby spełniać  tu współczesna kultura polska, w 

tym swym potężnym i wewnętrznie zróżnicowanym prądzie, który w ciągu minionego 

trzydziestolecia nie poddał się oficjalnemu dyktatowi ideologicznemu. 

Wyjątkową wartość  duchową tej kultury upatruję w jej roli demaskatorskiej 

wobec proponowanych przez system pseudowartości, nie zakotwiczonych w osobę 



	 	 	
ludzką, w podważaniu narzuconych mitów lub przekształcaniu ich w groteskę. Wzięta 

jako całość , powojenna kultura polska w znacznym stopniu uodporniała swych 

odbiorców przed oficjalną ideologią i uczyła sceptycznego wobec niej krytycyzmu. W 

jakiej mierze ta kultura wątpiąca i demaskująca może nieść  społeczeństwu także 

przesłanie pozytywne i twórcze, trudno rozstrzygnąć . Dotychczas jej dokonania tego 

rodzaju są niewielkie, nurt sceptycyzmu przeważa w niej, jak przeważa zresztą w całej 

europejskiej – czy światowej – kulturze dwudziestego wieku. 

Zmiana tego stanu rzeczy wymagałaby może przekroczenia swoistego 

„światopoglądu groteski”, który – jakoś  zgodny ze światowymi trendami – w Polsce 

odegrał szczególną rolę – swoistego bastionu wobec naporu totalnej ideologii. 

Przekroczenie takie, jak sądzę, oznaczać  by musiało wysiłek nowej refleksji 

antropologicznej i etycznej w kulturze i ryzyko ponownego, pełniejszego i dojrzalszego 

zarazem uwierzenia w człowieka. 

W świecie kultury niczego nie da się zaprogramować  – i nie należy usiłować  

tego czynić . Wiele dającym do myś lenia faktem jest natomiast wybitny udział twórców 

kultury w kręgach otwartej opozycji ostatnich lat. Manifestowanie przez nich osobiste 

postawy ideowe stanowią dla szerokiej opinii istotne pouczenie moralne i wzmacniają, 

tradycyjny w Polsce, prestiż  duchowy twórców kultury. To narastające dziś  zjawisko 

stopniowo upoważnia ich krąg także do ewentualnego zabrania głosu w sprawach 

wychowania społecznego. 

Wyrosły w tym samym czasie, w elitarnych środowiskach studenckich i 

inteligenckich, ruch ideowy przeżywa obecnie na oczach społeczeństwa swój egzamin 

ideowej dojrzałości. 

Dotychczasowe dokonania – niezmiernie ważkie politycznie – dowiodły 

jednocześnie jego dynamizmu i zdolności jego uczestników do poświęceń dla dobra 

społeczeństwa. W kręgach tych, zróżnicowanych wewnętrznie ale powiązanych 

podstawowymi wartościami – wytwarza się nowy, swoisty model ideowości, 

skoncentrowanej wokół zasad autentycznej demokracji i niezbywalnych praw 

człowieka.  

Ograniczony jeszcze społecznie zasięg proklamowanych przez ten ruch haseł, 

stopniowo wzrasta. Wbrew wysiłkom oficjalnej propagandy, rośnie także w opinii 

publicznej szacunek, dla manifestowanych przez tzw. otwartą opozycję, postaw. 

Program społeczny tych środowisk – dziś  jeszcze w stadium tworzenia – zawiera w 

sobie, obok też  stricte politycznych, także postulaty wychowania społecznego w duchu 

obywatelskiej podmiotowości. Wydaje się więc, że szerszy program moralno-ideowego 

wychowania społeczeństwa znaleźć  winien w tym kręgu szczególnie aktywnych 

współtwórców i współrealizatorów. 

W sumie, wydaje mi się, że tworzy się w Polsce atmosfera społeczna dla głębszej, 

zbiorowej refleksji nad podobnym programem odnowy, jego zaczątki pojawiają się już  

w postaci odrębnych ale ożywionych tą samą intencją inicjatyw. 



	 	 	
Przed odradzającą się aktualnie polską myś lą społeczną stoi, jak sądzę, poważne 

niebezpieczeństwo, tym groźniejsze, że polegające na podświadomym wejściu w 

dawne, nieszczęś liwe koleiny. Niebezpieczeństwo to widzę w łatwości konstruowania 

projektów przemiany społeczeństwa i formułowania postulatów bez dostatecznego 

związku z oczywistymi faktami, poglądami, przekonaniami i pragnieniami szerokich 

warstw społecznych w Polsce. 

O umiejętności syntetycznego widzenia problemów ogólnych najłatwiej jest 

oczywiście wśród elit intelektualnych. Jednocześnie elity te – z natury rzeczy wąskie – 

oddzielone są, jak niegdyś  tak i dzisiaj, od szerokiego społeczeństwa potężną barierą 

nieznajomości. Doświadczenia poczynań opozycyjnych ubiegłych dwu lat uświadomiły 

już  w znacznym stopniu istnienie potężnych różnic mentalności i sposobów reakcji 

między inteligencją Warszawy a pozornie podobną jej inteligencją pozostałych miast 

uniwersyteckich. Zaskoczenie, jakie wywołało stwierdzenie tych różnic, daje jedynie 

słabe pojęcie o tych niespodziankach, które zgotować  może teoretykom konfrontacja z 

całym społeczeństwem, zbyt łatwo w rozważaniach sprowadzanym do wspólnego 

mianownika. 

Przed elitami, które wyłaniać  dziś  zaczynają twórców myś li społeczno-

politycznej i inicjatorów społecznych przedsięwzięć  staje na nowo odwieczny paradoks 

inicjatywy jednostkowej i reprezentatywności społecznej. Występując w sprawie 

publicznej, inicjator społecznego działania zakłada niejako swą reprezentatywność  i 

odwołuje się do społecznego poparcia, ale w istocie nie dysponuje jeszcze niczyim 

mandatem. Mandat ten – rzeczywisty choć  przecież  nie koniecznie formalny – uzyska, 

gdy stojąca za jego inicjatywą społeczność  zbiorowym jej podchwycenie potwierdzi – 

ex post – jego reprezentatywność . 

Przyjęta przez zbiorowe działanie indywidualna inicjatywa stać  się wówczas 

może wyrazem podmiotowości całej skupionej wokół niej wspólnoty. Uczynienie 

programu rzeczywistą własnością społeczną winno się jednak wiązać  z jego 

rewidującym i reinterpretującym przepracowaniem w łonie wspólnoty. 

Bez tego, związek indywidualnej inicjatywy ze świadomością społeczną stanie 

się fikcją, fikcją będzie i dalsza reprezentatywność  projektodawcy i podmiotowy udział 

wspólnoty w działaniu. 

Aktywność  programotwórcza społeczności okaże się stale, na bieżąco 

potrzebna, bo w stosunkach międzyludzkich nigdy nie przestanie grozić  wpadnięcie w 

stary schemat, lepiej lub gorzej zakamuflowanego, ale w istocie autorytarnego, 

sterowania społeczną świadomością. Bronić  przed tym może skutecznie tylko stałe 

przełamywanie zbiorowej bierności w myś leniu, znalezienie właściwych struktur 

dialogu wewnątrz wspólnoty – i posługiwanie się nimi. Od tego w końcu zależeć  będzie 

autentyczność  tworzonej demokracji. Ten sam trudny problem staje przed inicjatywą 

skonstruowania programu wychowania społecznego. Autentyczność  samego 



	 	 	
programu i mającego zeń wyniknąć  działania wymaga, by był ten program i działania 

samowychowawcze. 

Kategoryczniej niż  jakakolwiek działalność , wychowanie do podmiotowości 

wymaga podmiotowego współdziałania wychowawczego. Stąd ta sama inicjatywa 

wyjściowa musi być  pomyś lana i sformułowana tak, by uchylić  możność  

konstruowania jakiegokolwiek programu wychowawczego w oderwaniu od 

świadomości zbiorowej. Nie wystarczy tu także poddanie sformułowania tez mniej lub 

bardziej elitarnej dyskusji i kolaudacji. W praktyce program społecznego 

samowychowania – bo takie sformułowanie wydaje się tutaj właściwe – musi 

powstawać  etapami, z których każdy oznaczać  winien konfrontację poszczególnych 

postulatów z rzeczywistym dynamizmem życia społecznego. Istotne jest bowiem, czy 

owe propozycje znajdą swój oddźwięk w tych szerokich kręgach społecznych, które nie 

przywykły na rzuconą propozycję odpowiadać  zwerbalizowaną i uogólnioną krytyką, 

ale praktycznym jej podjęciem lub zaniechaniem.  

Wnioski tych z reakcji stać  się muszą punktem wyjścia do wprowadzenia zmian 

w uprzednio przyjętych prowizorycznie postulatach. Tylko takie tworzenie programu 

samowychowania społecznego, które zapewni realizację sprzężenia zwrotnego: 

inicjator – społeczność  – inicjator – społeczność  – inicjator … może stać  się nauką 

podmiotowości. Tylko takie tworzenie programu uczynić  go może własnością 

szerokich kręgów społecznych. Tylko tak tworzony program może więc być  naprawdę 

skuteczny.  

          

 


