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O rewindykacji praw człowieka 

Będę się zajmował nie tyle stosunkiem chrześcijan czy chrześcijaństwa do 

samych praw człowieka, bo o tym mówiłem w referacie otwierającym sesję, co 

stosunkiem do rewindykacji tych praw. I to nie w ogóle, lecz w odniesieniu do 

warunków naszych, polskich. Stosunkiem do tego procesu, który uważam za tak ważny 

i nieuchronny. Punktem wyjścia jest dla mnie to stwierdzenie mego referatu, że 

chrześcijanin może w różny sposób walczyć  i służyć  prawom człowieka – nie może 

natomiast jednego – tam gdzie wolność  i godność  ludzka jest uciskana i gdzie toczy się 

walka o prawa człowieka pozwalać  sobie na gest Piłata. 

Nie zamierzam więc nikomu niczego narzucać  jako wyłącznie właściwego 

podejścia, chcę natomiast zwrócić  uwagę na kilka spraw, które i z chrześcijańskiego i z 

ludzkiego punktu widzenia uważam za istotne, tyczące się stosunku do tego procesu 

rewindykacji praw obywatelskich i ludzkich. 

 

I. Sprawa pierwsza: przezwyciężenie – w stosunku chrześcijan do tego procesu 

rewindykacyjnego –czegoś , co bym nazwał „myś leniem zasłonowym” czy „postawą 

zasłonową”. 

Wyjaśniam, o co mi chodzi: 

 

Była mowa podczas tej sesji, że tak jak Chrystus nie był Mesjaszem politycznym, 

tak i Kościół nie jest – nie powinien być  Kościołem politycznym: a więc albo Kościołem 

władzy, albo Kościołem opozycji politycznej. Jest to słuszne. Kościół idzie i musi iść  

swoją drogą. Stanowiska, postulaty, akty w okreś lonych sprawach wychodzące od 

Kościoła i różnych grup ludzi walczących o prawa człowieka mogą okazywać  się 

zbieżne, ale identyfikacja jest niemoż liwa, bo Kościół – z istoty swej – ma własne, 

odmienne, ponad polityczne cele. Tu nie może być  ani nieporozumień ani złudzeń. 

Ale czy znaczy to, że od Kościoła, jako instytucji, nie można czegoś  oczekiwać? i 

że nie można czegoś  oczekiwać  od chrześcijan nie tylko jako członków pewnej 

wspólnoty lecz jako obywateli społeczności? 

Więc, co jest tu tym, co nazywam „myś leniem zasłonowym”? 
																																																													
1 Tadeusz Mazowiecki (1927–2013) – polski polityk i publicysta, działacz katolicki. Przewodniczący 
Komisji Ekspertów przy Prezydium MKS w sierpniu 1980. W stanie wojennym internowany. W latach 
1989–1991 premier RP. 



	 	 	
Podam je najpierw na przykładzie pewnego tekstu. Tekstu, który ukazał się w 

jednym z naszych pism, autora którego cenię, ale tekst ten posłuży mi za 

egzemplifikację tego, co nazywam „myś leniem zasłonowym”. Tekst ten brzmi tak: 

„Człowieczeństwo pojmowane jako znak sprzeciwu zmienia świat. Ale nie należy 

sprowadzać  tego znaku do bycia działaczem, usiłującym zmieniać  społeczno-polityczne 

struktury. Cele działacza są bliskie, niejako pod ręką i nie domagają się łaski lecz siły. 

Dokonywane przez niego zmiany nie sięgają zbyt głęboko. Chrystus nie zmieniał 

struktur politycznych, uczył patrzeć  dalej, w nieskończoność  łaski. Jego sprzeciw jest 

głębszy, stale On mówił o Królestwie Bożym, które w żadnym wypadku nie jest 

strukturą polityczną. Jezus przeciwstawił się światu na innej płaszczyźnie, nie broniąc 

swojego Królestwa, lecz je proponując. Gdyby był przeciwstawiał się strukturom 

świata defensywnie, stworzyłby z Kościoła opozycję strukturalną na miarę 

politycznych struktur świata. Bardzo często mylimy tę właśnie strukturalną opozycję 

ze „znakiem sprzeciwu” podczas gdy być  tym znakiem, wydaje mi się, znaczy tak być , 

aby całe nasze jestestwo było komunią z cierpiącymi”. 

Rozumowanie takie zarówno moją afirmację jak i sprzeciw. Afirmację – bo 

istotnie i absolutnie Chrystus jest znakiem innego sprzeciwu, Kościół musi być  znakiem 

innego sprzeciwu i chrześcijan – także chrześcijanin w polityczne życie wchodzący, w 

nie uwikłany – musi nosić  w sobie znak tego innego, głębszego sprzeciwu – bez tego 

bowiem nie jest chrześcijaninem. 

I to afirmuję. Ale jak powiedziałem, rozumowanie to budzi również  mój sprzeciw. 

Bo co zrobić , jeś li tak pięknie sformułowany tu postulat, że aby być  tym znakiem, 

wydaje się, znaczy tak być , aby „całe nasze jestestwo było komunią z cierpiącymi” – jeś li 

– to piękne i zasadnicze zadanie – nie da się podjąć  inaczej – jeś li w ogóle ma coś  

znaczyć  – niż  przez zanurzenie się w rzeczywistość  tego świata, niż  przez świadectwo 

polityczne i które w istocie swej będzie świadectwem i zaangażowaniem się także 

politycznym. Politycznym – nie w znaczeniu gry lecz w znaczeniu moralno-politycznym. 

Sprzeciw mój kieruję więc nie wobec tego, co zostało tu napisane, lecz wobec 

tego, czego w tym rozumowaniu nie ma, co jest w nie wmontowane, a co w praktyce 

staje się unikiem moralnym i właśnie „rozumowaniem zasłonowym”. 

Była na tej sesji mowa o tym, że Kościół nie będąc Kościołem politycznym, musi 

wypełniać  swą funkcję krytyczną i uwraż liwiającą. Mówią o tym nowe poszukiwania 

teologiczne. No dobrze: Kościół – ale chrześcijanie w swym działaniu obywatelskim, 

katolickie środowiska, ludzie poszczególni? Otóż  „rozumowaniem zasłonowym” 

nazywam zasłanianie się Kościołem w odpowiedzi na to pytanie, które jest także 

pytaniem moralnym. 

Myś lę, że jest to problem szczególnie ważny, szczególnie istotny dla chrześcijan 

żyjących w sytuacji Kościoła silnego. Takiej jak nasza. 



	 	 	
Możemy jako katolicy w tym kraju być  dumni z tego, że w ciągu tych 30 lat 

Kościół w Polsce stawał się w praktyce w niektórych okresach jedynym obrońcą 

wolności i godności ludzkiej. Że dawał tej wolności i godności azyl. 

Możemy się cieszyć , że od pewnego czasu coraz wyraźniej w jego wystąpieniach 

na plan pierwszy wybija się nie tyle ton obrony Kościoła i jego instytucjonalnych spraw, 

lecz ton obronny praw człowieka w ogóle. I wiemy, że ta siła Kościoła – wynika: po 

pierwsze z tego, co jest wewnętrznie w nim najistotniejsze, co z Chrystusa w nim. Po 

drugie, w aspekcie ludzkim, ze stanowiska Episkopatu – po trzecie z masowości 

Kościoła w Polsce, z jego ludowością, po czwarte z jego żywotności, jaką potwierdził w 

ciągu tych 30 lat, także intelektualnej. A więc z czegoś , w czym jest jakiś  udział nas 

wszystkich. Ale czy nie jest tak, że ta siła, bywa zasłona dla naszej własnej 

odpowiedzialności indywidualnej i środowiskowej? Nie zwolni nas od tej 

odpowiedzialności i nie załatwi za nas tego problemu Kardynał-Prymas2 i jego 

wypowiedzi, Kardynał Wojtyła3, Biskup Tokarczuk4 i cały Episkopat. 

A ponadto zapytajmy się, czy nie jest także naszym katolickim widzeniem 

Mesjasza politycznego i Kościoła politycznego, jeś li w tym, co ma być  nasza 

odpowiedzialnością, naszym wyborem i naszym zaangażowaniem, zasłaniamy się, że za 

nas już  mówi Kościół? 

 

Odnoszę wrażenie, że jest to problem, którego całą ostrość  trzeba sobie 

uświadomić . 

 

W płaszczyźnie wewnętrznej Kościoła czasem myś lę, że choć  jesteśmy 

Kościołem silnym, bardzo by się nam przydał nieco więcej takiego poczucia także 

własnej, indywidualnej odpowiedzialności, jaką mają chrześcijanie Kościołów żyjących 

w diasporze. W płaszczyźnie zaś  obywatelskiej – im chrześcijanie jako obywatele są 

bardziej świadomi i bardziej zaangażowani w obronę podstawowych praw człowieka i 

praw w ogóle, tym Kościół jest mniej polityczny. Nie sądzę więc, żeby można było 

poprzestać  na takim rozumowaniu: „no dobrze, ale chrześcijanie u nas nie mogą się 

angażować , nie mają form obywatelskiego działania, wobec tego wypowiada się za nas 

także i politycznie Kościół”, a jednocześnie przy tym rozumowaniu powtarzać , że 

Kościół to przecież  znak innego sprzeciwu i tym rozumowaniem załatwiać  ową 

„komunię z cierpiącymi”. 

Wiemy, że jest to problem trudny, bardzo trudny i złożony, a stawiam go po 

prostu jako problem naszej świadomości i postawy, ponieważ  sądzę, że „myś lenie 

																																																													
2 Stefan Wyszyński (1901–1981) – polski duchowny, kardynał, metropolita gnieźnieński i warszawski, 
prymas Polski w latach 1948–1981. 
3 Jan Paweł II, właśc. Karol Wojtyła (1920–2005) – polski duchowny, filozof, dramaturg. Kardynał, 
metropolita krakowski. Od 1978 papież . W 2014 kanonizowany. 
4 Ignacy Tokarczuk (1918–2012) – polski duchowny, filozof, biskup przemyski w latach 1966–1993.  



	 	 	
zasłonowe” i „postawa zasłonowa” prowadzi do uników i może być  także tym właśnie 

gestem Piłata. 

 

II. Sprawa druga – której przemyś lenie adresuję nie tylko do katolików, ale do 

wszystkich, którzy walczą u nas o prawa człowieka – to sprawa, jaki zakres ma ta 

rewindykacyjna walka, co nią jest?    

Myś lę, że jak dwie strony tego samego medalu, ten proces rewindykacji ludzkich i 

obywatelskich tworzą dwa zakresy działań:  

- po pierwsze protest, demaskowanie nadużyć  i deptania tych praw, domaganie się ich 

przywrócenia; 

- po drugie – tworzenie czegoś , co bym nazwał społeczną infrastrukturą tych praw, co 

można nazwać  także tworzeniem ethosu społecznego. 

Odnoszę wrażenie, może mylne, ale takie wrażenie mam, więc się nim dzielę – że 

tak jak dawniej przed kilku jeszcze laty, wyobraźnia nasza nie dostrzegała moż liwości 

protestu, jako rzeczy, poza wyjątkami, niemoż liwej, tak teraz, kiedy od dwóch lat 

zjawiska protestu nabrały szerszego zasięgu – mówię o proteście, a nie o wybuchu, bo 

to inna sprawa i inne prawa społeczne nim rządzą – nie zawsze może docenia się pracę 

nad tworzeniem owej społecznej infrastruktury, będącej też  rewindykacyjnym 

działaniem na rzecz praw obywatelskich i ludzkich, na rzecz tożsamości i kultury 

narodu, siły społeczeństwa. 

W języku niemieckim i pojęciach tam używanych jest także rozróżnienie, 

którego chciałbym tu użyć : Grundrechte i Grundwerte. Otóż  każde demokratyczne 

społeczeństwo musi dbać  o jedno i drugie. A każde demokratyczne państwo musi 

pierwsze /tzn. Grundrechte/ zapewniać , a drugie /Grundwerte/ szanować . To znaczy 

umoż liwić  różnym strukturom społecznym, Kościołom, partiom politycznym, 

uczelniom, pisarzom i ludziom kultury, związkom zawodowym, związkom młodzieży, 

wszelkim stowarzyszeniom, rodzinom i wspólnotom wreszcie – każdemu 

indywidualnemu człowiekowi – swobodę dobrowolnego uczestniczenia w procesie, 

który owe wartości zasadnicze wytwarza i podtrzymuje w społeczeństwie. 

Czym natomiast jest tworzenie owych wartości zasadniczych w sytuacji, w 

której prawa zasadnicze są nieszanowane, szanowane częściowo lub tylko na papierze? 

Jest tworzeniem pomimo wszystko, pomimo niesprzyjających warunków, tej 

społecznej infrastruktury, bez której istnienia społeczeństwo staje się – lub może się 

stać  – zmierzwione, znijaczone, bez której w rezultacie nie ma społeczeństwa, choć  jest 

masa. I bez której także wszystko inne, od najwyższych wartości duchowych po 

wartości materialne, ekonomiczne, po same procesy wytwarzania się załamuje, kuleje, 

chroma. 

Użyłem pojęcia „infrastruktura”. Cytuję: „To co duchowe jest także 

infrastrukturą /…/ Najbardziej nawet racjonalna struktura ekonomiczna, jeżeli oparta 



	 	 	
jest na pogardzie dla zasadniczych wymagań osoby, nosi w sobie swoją własną ruinę” 

/Mounier/. 

Tworzeniem tej infrastruktury zajmowaliśmy się przez lata. Tworzy ją Kościół w 

sobie właściwy sposób, i to jest działanie w zasięgu swym najszersze. Tworzą je od lat 

pisma i środowiska, takie jak nasze. Tworzą je środowiska i indywidualni ludzie w 

nauce, w kulturze, jeś li nawet cenzurowane i nie całkiem wolne od zewnętrznie, to 

poczęte z wewnętrznej wolności i pozostające jej wyrazem. Takie działanie tworzy 

infrastrukturę. 

Sumarycznie biorąc, oceniałbym ten dorobek polskiej kultury i polskiego 

społeczeństwa nie tylko jako coś  niezmiernie cennego, lecz jako coś , czego bilans – 

mimo wszystko – jest dodatni, jako coś , co stanowi jednak o naszej odmienności 

sytuacyjnej w stosunku do innych krajów tego obozu, co jest podstawą ocalania naszej 

tożsamości. 

Ale – nie muszę przekonywać , że i zagrożenia są wielkie i niepokojące. Chodzi 

dzisiaj nie tyle o indoktrynację ideologiczną społeczeństwa, co o depolityzację, o 

bierność , o to, co nazywam znijaczeniem. Po wtóre – jak już  mówiono – a co 

wymagałoby osobnej analizy – skład, charakter, ethos społeczeństwa wskutek różnych 

czynników – i tych, które wynikają z przyczyn politycznych i tych, które wynikają z 

przyczyn cywilizacyjnych – uległ i ulega zmianie. W tej sytuacji tworzenie owej 

społecznej infrastruktury, budzącej i podtrzymującej wartości, kształtującej ethos i 

podtrzymującej, i rozwijającej naszą tożsamość  jest sprawą zasadniczą. 

Pan Szulczyński postawił tu w jednej z dyskusji na naszej sesji pytanie: co mamy 

robić  na rzecz praw człowieka. Mówił o tym, że pojawiały się nowe formy walki o te 

prawa, że nie wszystkim one odpowiadają, ale że każdy musi sobie odpowiedzieć  na to 

pytanie. 

Nie zamierzam sugerować  recept ani dzielić  ról, ponieważ  zresztą uważam, że są 

one podzielone i niepodzielone. Chcę tylko zwrócić  uwagę, przy szukaniu tych 

odpowiedzi, na to, że np. infrastrukturą jest także to, co się dzieje wychowawczo, np. w 

życiu rodziny. Ale nie wtedy, kiedy jest to wychowanie z założenia wycofujące się ku 

prywatyzacji życia. Myś lę, że jest tu coś  do zrobienia, ażeby ten trend ku prywatyzacji 

odwracać , odnawiać  ethos obywatelski w wychowaniu. Wiem, że nie są to sprawy 

łatwe, że każdy z nas staje tu przed bardzo trudnymi decyzjami, ale są to sprawy do 

przemyś lenia. Mówiono tez w dyskusji, że niedobrze jest, kiedy człowiekowi w 

działaniu, zwłaszcza w kulturze pozostaje albo konformizm, albo heroizm. 

Rzeczywiście nie jest dobrze kiedy pozostaje albo konformizm, albo tylko heroizm. 

Czasem wszakże tego wyboru nie da się uniknąć . Rzecz polega jednak na tym, aby przy 

tworzeniu etosu społecznego i w tym procesie rewindykacji poprzeczka wymagań 

stawianych człowiekowi żyjącemu normalnie, zwykłym życiem, ustawiana była 

właściwie. Nie za nisko i nie za wysoko. 



	 	 	
Stąd także wynika w moim przeświadczeniu waga widzenia w tym działaniu 

wzajemnego związku tego, co jest protestem i tego, co jest tworzeniem owej 

infrastruktury społecznej. Nastawienie na protest bez kontynuacji tworzenia tej 

infrastruktury społecznej – to jeden ekstrem, ekstrem – że tak powiem – 

izolacjonistyczny. Nastawienie na tworzenie infrastruktury społecznej bez widzenia 

zjawisk nowych i bez uznawania konieczności także i protestu – to drugi ekstrem, 

ekstrem polegający na statycznym widzeniu zjawisk, ekstrem nie zauważający, że 

pociąg już  pojechał dalej. 

 

III. Sprawa trzecia i ostatnia, którą chce poruszyć . Mówiliśmy i mówimy tu o 

prawach człowieka. Obywatelskich prawach człowieka, ale i prawach człowieka. Chcę 

położyć  akcent na oba słowa: prawa i człowiek. 

W wielu referatach i dyskusjach mówiono o tym, z różnych stron ten problem 

naświetlając, do czego prowadzi relatywizacja człowieka. Relatywizacja wartości. 

Stanisława Grabska mówiła wczoraj, że człowiek jest „sacrum”; Jedlicki mówił o owej 

małej, mojej własnej niepodległości, którą muszę zachować ; Strzelecki pokazywał jak 

to się działo, że ruch, który u samych zasad podniósł tak bardzo walkę o społeczne 

prawa człowieka, przez pewną filozofię życia publicznego, prawom człowieka 

zaprzeczył. Nie będę tego wątku dalej rozwijał. Myś lę, że zgadzamy się, że gdzieś  u dna 

leży problem niesłychanie istotny, problem, o którym dzisiaj mówił Jerzy Turowicz5, 

podkreś lając tę wspólną, personalistyczną w najszerszym znaczeniu tego słowa, 

postawę szanowania człowieka. I przeciwieństwo tego stanowiska – problem 

relatywizacji człowieka. 

Istnieje też  problem relatywizacji prawa. Wspomniał o tym Jakub Karpiński i 

pani Jolanta Strzelecka. Znów nie rozwijam, tylko z punktu widzenia tej 

rewindykacyjnej walki – bo tego pragnę się trzymać  – chcę powiedzieć , że 

przeciwdziałanie relatywizacji prawa jest czymś  podstawowym. Istnieje problem 

prawa słusznego. 

Przeciw prawu niesłusznemu trzeba walczyć , trzeba je zmieniać . Ale istnieje 

także problem, o którym przed chwilą mówił Adam Stanowski – czy prawo jest 

prawem, czy przywilejem udzielanym czy nie nieudzielanym obywatelowi. Wychowanie 

społeczne, kultura polityczna jest odzyskiwaniem poczucia praw. I wymaganiem od 

władzy szanowania praw i traktowaniu ich jako praw, a nie jako przywilejów. Dotyczy 

to tego, co wynika z Paktów, które Polska ratyfikowała. 

Wszystko to, co tutaj mówimy, mówimy wszakże nie na Księżycu, ani w sferze 

idealnych pragnień, ale pamiętając o twardych realiach warunków politycznych i 

geopolitycznych, w jakich żyjemy. I wiemy, że rewindykacja tych praw nie dokona się 

prosto., bezkonfliktowo i łatwo. Jan Strzelecki mówił o swojej Ceterum censeo; Jedlicki 

																																																													
5	Jerzy Turowicz (1912–1999) – dziennikarz i publicysta, wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika 
Powszechnego”. Odznaczony Orderem Orła Białego. Odmówił publikacji nekrologu Stalina.	



	 	 	
zachwalał zasadę mądrych kompromisów. Więc pozwólcie, że ja także na koniec tej 

wypowiedzi, powiem coś  jeszcze o „ceterum censeo” i o kompromisie. 

„Jest taka partia” – wykrzyknął Lenin, kiedy pytano, kto ma program realizacji 

rewolucji w Rosji. I od tego czasu rządzące partie komunistyczne powołują się na to 

zdanie, z którego wywiodły zasadę, że istnieje jeden program, jedna oficjalna myś l, ba! 

– jedna oficjalna wersja troski o to, co jest dobre dla społeczeństwa, narodu, państwa. 

Otóż  chciałoby się powiedzieć , bez żadnej złoś liwości i ironii – jest taki naród, 

który nie oczekuje i nie żąda rzeczy niemoż liwych, który posądzany o niepohamowany 

romantyzm, w ciągu tych 30 lat dowiódł w ciężkich i dramatycznych chwilach, że wie, 

gdzie w istniejących warunkach jest granica moż liwego i niemoż liwego. A posądzony o 

skłonność  do jałowego anarchizmu, zwierał się i zawierzał – wbrew zawodom – każdej 

lepszej szansie. Naród, w którym istnieje myś l i wola działania ku lepszemu, nie jedna 

myś l, lecz wiele myś li kompetentnych i żarliwych i napełnionych troską, które przez ich 

wymianę mogłyby popchnąć  sprawy naprzód. Wola działania – nie ta z popieranych 

deklaracji, lecz ta, która bierze się z nadziei i poczucia odpowiedzialności. Jest ten 

naród; temu narodowi potrzeba nowego otwarcia, potrzeba oddechu, potrzeba 

rzeczywistego traktowania go jako podmiotu praw, jako podmiotu 

współodpowiedzialnego za jego losy, za wspólne losy kraju. 

Słowem – by przejść  do słowa kompromis – kompromis między rządzonymi i 

rządzącymi nie jest poza granicą naszych rozważań o prawach człowieka i obywatela i o 

procesie rewindykacji tych praw. Ale chodzi o kompromis, a nie o poddaństwo myś li i 

postaw ludzkich. Wiemy jednak, że taki kompromis, który nie jest poddaństwem, musi 

być  wywalczany. Tylko społeczeństwo, które okazuje swą zdolność  do samoobrony w 

proteście i w budowie owej społecznej infrastruktury – o której mówiłem – tylko 

społeczeństwo, które w osobie zachowuje zdolność  bycia podmiotem, może w ogóle 

coś  ocalać  i coś  wywalczać . 

Dlatego o tym wszystkim mówimy, o czym mówiliśmy przez te pięć  dni. Dobrze, 

że jest Belgrad, dobrze, że w świecie mówi się o prawach człowieka. Ale liczyć  musimy 

przede wszystkim na siebie. To znaczy, że decydujące jest to, czym jest i jakie będzie 

społeczeństwo polskie. 

A realizacja – ciągła, nieustanna realizacja – odpowiedzi na to pytanie zaczyna 

się u każdego od tej najprostszej zasady, którą Zbigniew Herbert wyraził w „Panu 

Cogito”: Wstań i idź  prosto. Czuj się wolny!           

 


