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..O CO WT,ASCIWIE CHODZI?'
czyli
W sprawieprzedwioSniapo raz wt6ry
,,O co wlaSciwiechodzi?" Czy J6zef Beck stawiaj4c to pytanie Narodowi
w pamigtnym dniu 5 V 1939 roku proponowal Polakom zej(,ciedo piekiel
niewoli czy teL wkroczenie na drogg trudnej wolnoSci, trudnej, lecz jedynie
wsp6lmiernej wobec wyzwania godno6ci czlowieka jako osoby i godnoSci
paristwa jako Rzeczy Pospolitej Os6b? Czy byla to propozycja wst4pienia w
przed-zimie czy wejScia na drogg wiod4c4 w stronq drugiego polskiego
przed-wioSnia?
,,Ethos" podjal ju2 to pytanie z okazji piqddziesi4tejrocznicy Wrze6nia
1939. Podjal je w momencie Swigtowaniazwycigstwa w tej piqidziesi4t lat
trwaj4cej wojnie, wojnie o wolnoSi zewngtrzn4,toczonej Srodkami gwarantuj4cymi jej bojownikom w ka2dym czasie wolnoSi wewnetrzn4, wolnoSd
w prawdzie, Srodkami stanowi4cymi zarazem jedyn4 ich brori i org2: odwagg
s k l a d a n i aw k a 2 d e js y t u a c j i6 w i a d e c t w a n a r z e c z p r a w d y . Z t e j
perspektywy patrz4c nie ma ,,dobrych lub zlych czas6w". Dobre lub zle s4
bowiem tylko ludzkie decyzje,ludzkie wybory. Trudna decyzja z roku 1939
okazala siq zwyciqskim wyborem. Nikt, kto obserwowal wydarzenia roku
1989, nie kwestionowal slusznoScidramatycznej decyzji sprzed piqddziesigciu lat; nawet ci, kt6rzy podkreSlalirolg czynnik6w ekonomicznychi technologii dla rozwoju spoleczefistwa.
Ten trudny etap oraz wiele innych jemu podobnych etap6w dziejowych
ucz4 jednakowo2, 2e nie ma na tym Swieciedefinitywnych zwycigstw. Nawet najwiqksze zwycigstwa odniesione dziS moLna ju2 jutro przegrae, jeilli
sig kolejnym wolnym wyborem nie potwierdzi opcji, kt6rej wyrazem bylo
wla3nie odniesione zwycigstwo. ,,Raz uczyniwszy wyb6r, wci42 wybierai
muszQ..."
Oto dlaczegopytanie ministra Becka wraca dziSdo nas w postaci pytania
o ,,drugie polskie przedwio6nie". Podobnie jak w owej chwili dziejowej,
kiedy stawiano to pytanie po raz pierwszy w tym wieku - a postawil je
Stefan Zeromski swoj4 ksi42k4 zatytulowan4 PrzedwioSniepo bdzyskaniu
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niepodlegloSci,na progu drugiej Rzeczypospolitejl - musimy dziSna nowo,
wszyscy i ka2dy z osobna podnieSi sprawy zasadnicze dla istnienia spoleczeristwai narodu, ich funkcjonowania w postaci pafstwa, jego prawa, formy rz4d6w, gospodarki oraz kultury. PrzedwioSnie- okres, po kt6rym mo2e
przyj(C wiosna, ale mo2e r6wnie2 wr6cii zima. Czas niebezpieczny dla Polak6w. Uderza analogia chwili dziejowej. Wtedy w atmosferzerado6ci i satysfakcji z powodu odzyskanego bytu pafstwowego, ale takle w sytuacji mizerii ekonomicznej, waSni partyjnych, poczucia zagroLenia wewnqtrznego i zewnQtrznegoi rosn4cego niezadowolenia spolecznego- trzeba bylo ,,zst4pii
do glgbi" pytania o prawdg bycia wolnym jako czlowiek i jako obywatel.
OdpowiedZ na to pytanie le2y w odpowiedzi na pytanie o bycie wolnym
w prawdzie.
Nie mo2na wigc dziS nie stawia6 pytania, co naleZy czynie, by nie przegra1 wczorajszegozwycigstwa, by je wygra6? Kt6rgdy dziS wiedzie droga
w stronq wiosny? Droga. Ta przez Polskg, przez Europg. Droga, kt6ra koniec koric6w jest drog4 poprzez serce ka2dego z osobna czlowieka, poprzez
jego osobowe centrum , gdzie wa24 siE i zapadaj4 wolne decyzje, akty wyboru. Kt6rEdy wiEc i56, jak iSi dzisiaj dalej w stronq zwyciqskiegojutra, jak
dziSwygrai (moZna) jutro?
O jednym niepodobna ani na moment nam zapomniei. Odzyskanie wolnoSci zewnqtrznej nie tylko nie zwalnia, lecz niejako prowokuje do tym
glgbszegozakorzenieniasiq w wolnoSciwewnqtrznej, do wi4zania sig wolnoSci z prawd4, jedyn4 mocA, kt6ra nie tylko nie naklada pgt na wolno3i
czlowieka, nie tylko nie niewoli jego wolnoSci, ale j4 potwierdza i umacnia,
w najmocniejszym tego slowa znaczeniu wyzwala.
Zderzenie z totalitarnA przemoca dalo nam okazjq do mo2liwie najglqbszych wgl4d6w w mechanizm funkcjonowania dynamizmu ludzkiej wolnoSci.
Cena za tQ nauke byla zbyt wielka, by m6c sobie teraz pozwolid na sezonow4 wyprzeda2 wolnoSci i mo2e wygodne dla niekt6rych ,,zapomnienie o wolno6ci". Ceng tq liczy(, trzeba przecieL nie tylko w wymiarze koszt6w ruiny
gospodarczej, dekad upokarzaj4cego wasalstwa politycznego i pseudokultury opartej na dezinformacji i manipulacji, ale r6wnieL - a wlaSciwie nade
wszystko - w tym wymiarze, w kt6rym placily poszczeg6lneosoby. Cena tej
lekcji to zlamane sumiEnia, kt6re wybraly zludn4 wolnoS6... bez prawdy
podpisuj4c jak45 formq deklaracji lojalno6ci, to ofiary strachu lub pokusy
I Do idei Przedwioinia Stefana Zeromskiego nawiqzujemy r6wnie2
w konstrukcji niniejszego numeru,,Ethosu", w kt6rym m.in. tytuly dzial6w czqSciartykulowej zaczerpniqte zostaly
z tekstu tej powieSci. Korzystamy z wydania zbiorowego Dziet Zeromskiego pod redakcj4 Stanislawa Pigonia (t. il, 14, Warszawa 1956). Odno6ne cytaty u2yte w tytulach znajduj4 sig na
nastqpuj4cych stronach rzeczonego wydania: ,,Idea zasadnicza, popychaj4ca do dnela" s. 115; ,,Spos6b rz4dzenia zycrem, stosunkami i ludZmi realnymi" - s. 272;,,Prace wszczepione
jak plug w przyszlo66tego kraju" - s. 285, i ,,M6wi6 zlud2mi z ust do ust" - s. 177.
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konsumpcjonizmu, to ci, kt6rzy ulegli tej chorobie zniewolenia, jak4 jest
konformizm i samozaklamanie. Nie bez powodu przecieL powstaly takie diagnozy czasu tego, jak Zniewolony umyst i Hafiba domowa. Malo kogo omingla ta dluga i bolesna lekcja. Tym penniejszajest pozytywna nauka, jaka mimo wszystko- nar6d z niej wyni6sl. Jej wyrazem staly siE przekuwane na
autoimperatywy moralne - uzyskane w warunkach zadawanego wolnoSci
gwaltu - takie rezultaty samopoznania, jak ,,2+2 musi by| zawsze cztery"
czy ,,Nie ma wolno3ci bez solidarnoSci". Tych wynik6w refleksji spolecznej
nie wolno zapomniei.
Odkrycie drogi w stronq wiosny to ponowne odkrycie wigzi wolnoSci
z prawd?, to odkrycie wiqzi wolnoSciz tym, kto jest jedynym bytem w
tym Swiecie, kt6ry jest w stanie byd podmiotem tego odkrycia i aktorem
dziej6w wolno6ci pisanych swymi wlasnymi czynami. Jest to zarazem odkrycie wigzi, czyli solidarnoScizkaidym Drugim, jako r6wno-wa2nym podmiotem tych dziej6w na ich wsp6lnej scenie, na kt6rej ka2dy Drugi na r6wni
jest wa2ny i liczy sig tak samo jak ten, kt6ry dokonuje w sobie samym
odkrycia prawdy o sobie i jej kategorycznegowyzwania pod adresem jego
mocy potwierdzenia jej aktami wyboru. To jednoczeSnieodkrycie siebie
jako podmiotu wSr6d podmiot6w, odkrycie afirmacji ka2dego z Drugich
jako jedynej drogi do afirmacji samego siebie; to odkrycie tak2e afirmacji
Zycia kaidego Drugiego jako ,,kamienia probierczego" i testu prawdy afirmacji Drugiego dla niego samego, a zarazemjedynej szansypotwierdzenia
samegosiebie. Gdyby ktoS w tym sformulowaniu dopatrzyl sig postawy fundamentalistycznej i chcial uczynil nam zarzut, to odpowiadamy: jesteSmy
fundamentalistamiw tym rozumieniu. Kto tu zostal zdyskwalifikowany? Czy
rzeczywi(cie ten, komu zarzut ten postawiono?
Ta prawda antropologiczno-etyczna - potwierdzona przecie2 potq2nym
zrywem spolecznym, kt6rego owocem jest nasze dzisiejsze przedwio6nie stanowi swoisty normatywny wz6r w odniesieniu do tych wszystkich dziedzin
2ycia spolecznego, od kt6rych zaleLy przyszlo((, Polski i Polak6w. Dziedziny
Zycia spolecznego,polityki, gospodarki i kultury - kt6rym po6wiEcamyodrgbne dzialy w tym numerze - sa w swych ,,strukturach glqbokich" rzeczywistoScia ethosu - wolnoScikierowanejprawd4- s4 bowiem dziedzinami, kt6rych podstaw4 jest czlowiek i jego relacje z innymi. Zakl6cenie
w tej zasadniczej plaszczy1nie relacji fundamentalnych jest zawsze najglqbszym korzeniem spolecznegokryzysu lub destrukcji. Wyglada6 drogi ku wioSnie na przedn6wku niepodlegloScii paristwowej suwerenno6ci,to nie tylko
wypatrywai zasad spolecznegoi politycznego wsp6lbycia godnego os6b. To
tworzy0,Rzecz Pospolit4 Os6b.
Racj4 bytu paristwa i jego godnoScijest wszak godno66tego, komu paristwo z istoty swej ma slu2yi. Racja t4 jest czlowiek, osoba wyposa2ona
w przyslugujacajej przyrodzon4 godnoS6.Pelni6 wigc wladzq (bezpoSrednio
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kaZdemuz osobna
czy poSrednio)w pafstwie to slu2y e czlowiekowi;
i wszystkim ludziom l1cznie z pomocA prawa i w oparciu o odkryt4 godno56 osoby ludzkiej i zwi4zane z ni4 nierozdzielnie wartoSci. To inaczej:
stad na stra?y sprawiedliwo6ci i wynikaj4cej z niej r6wno6ci wszystkich wobec prawa.
W imig tej slu2by paristwo musi w pierwszym rzgdzie zabezpieczyCi
chronid - z pomoc4 stanowionego przez siebie prawa - Zycie czlowieka,
stanowi4cefundamentalne jego dobro. Czlowiek bowiem jest tym, kim jest,
o ile w og6le istnieje, czyli 2yje. (Essere viventibus est vivere). St4d teZ i
respekt dla jakichkolwiek innych jeszczepraw czlowieka jako cztowieka prawa do wolno3ci nie wyl4czajac - zachowuje jakikolwiek senso tyle tylko,
o ile zaklada jako sw6j nienaruszalnyfundament bezwarunkowy respekt
dla 2ycia ka2degoz osobnaczlowieka.
Spojrzenie rla konieczny zwi4zek respektowaniaczlowieka z respektowaniem jego 2ycia ujawnia z cal4 naocznoSci4,2e je6li sig nie respektuje 2ycia
ka2dego bez wyj4tku czlowieka, w6wczasZadnegozludzi nie respektuje sig
jako czlowieka. Czyni sig to bowiem w takim przypadku dla jakiejS innej,
nieistotnej racji (2e np. ktoS jest silny lub przynaleLy do okreSlonej grupy,
rasy czy klasy, lub 2e jest dla czegoi przydatny), w kaZdym jednak razie nie
z tej racji, i2 jest czlowiekiem, nie ze wzglqdu na jego godnoS6.
Oto jak w soczewceskupiaj4cej Swiatlo problem6w pojawia sig w kontekScie naszego przedwio6nia sprawa ?ycia dzieci nie narodzonych i regulacji
ustawowo-prawnej ochrony ich Zycia. Jest rzecz4 znamienn4, 2e sprawa ta
wybuchla wraz z zaistnieniem nowej sytuacji spoleczno-politycznejw Polsce. Prawo do Zycia doszlo do gtosu razem z drugim polskim przedwioSniem. Wraz z oswobodzeniemz pgt totalitaryzmrr,wrazz eksplozj4 wolno6ci
stangla w calej swej wyrazistoSci na forum publicznym prawda o fundamentalnej - dla czlowieka, spoleczefstwa i dla paf,stwa! - wartoSci.
W chwili powstawania tego edytorialu debata parlamentarna nad ustaw4
o ochronie Zycia dziecka nie narodzonego wchodzi w istotn4 fazq. Nie wiemy, jaki bgdzie jej wynik. Z pewnoSci4jednak - na mocy powy2ej przedstawionych racji - jest to sprawa kluczowa dla ksztaltu Rzeczypospolitej i jej
jutra. W tym kontek6cie nie ma sprawy waZniejszej.Paristwobowiem, kt6re
uchyla sig od ochrony ?ycia czg1cispoleczetistwa os6b, kt6rym z istoty swej
ma sluZyi, a ustawowo chroni przed sankcj4 karn4 tych, kt6rzy zabijaj4,
w istocie dokonuje -ito z pomoca prawa! - dyskryminacji tych pierwszych,
siggaj4cej aL do aprobaty ich eksterminacji. Zostaje przez to przekreSlona
nie tylko r6wnoS6 wszystkich wobec prawa (zasada sprawiedliwoSci). Zostaje przez to przekreslona tak2e zasadar6wnej godno6cika2dego z osobna
czlowieka. Wprowadza siq podzial wSr6d ludzi na ludzi i podludzi (lub
przedludzi). Paristwo takie uderza jednak przez to w samAracjg bytu stanowionego przez siebie prawa czyni4c z niego legalne bezprawie, a w kofcu

samorujnuje fundamentwlasnegoistnienia,samob6jczoniszczysiebiejako
pafstwo prawa.
Paristwobroni4ce2yciawszystkichos6b bgd4cychracj4 jego istnienia- jest paristwemrespektuj4cym
a wigc takZetych najslabszych
fundamentaln4 warto66wsp6lnotyludzkiej, ale takile fundamentaln4warto66siebiejako
paristwa.W tym aspekciejest ono paristwem?ycia.Metaforaprzedwio6nia
w odniesieniudo niego jest synonimemnadziei.Jedyniebowiem kultura
2yciajest kultur4 2yw4,jest wiosn4kultury.
S4 tylko te dwie drogi: albo w strong cywilizacji Lycia- droga prawdy,
migdzyludzkiejsolidarnosci,czyli droga milosci, albo w stronQcywilizacji
Smierci- drogagwaltu na niewinnym,drogaSmiercimoralnejprawa,droga
Smiercisamob6jczejwolnosciusiluj4cej kamieniemgwaltu zmiahd|yeprawdg o godnoScika2degoczlowieka, niszcz4cgo u fundamentu:unicestwiaj4c
go fizycznie.
W stronEwiosnyi lata dojrzewarialbow strongzimy definitywnejkleski.
Alternatywa ta przedstawiatakLe rozdrole, na kt6rym stangla w tej
chwili Europa. Europa,ta godnawlasnegoimienia,bgdziebezpieczna
tylko
wtedy, gdy najslabszyz jej mieszkaric6w
nie bgdziesiEmusiallEka6uchwalonych w niej demokratyczniepraw. Nienarodzonyjest miar4 bezpiecze(tstwa Europy, tak jak na plaszczy1nierodz4cychsig do niepodleglegoLycia
paf,stwtak4 miarq stanowinajslabszez nich i jego brak lgku wobecpodejmowanychna jej kontynenciemiqdzynarodowych
um6w.
jest r6wnie2pytaniemstawianymEuroPytanieo polskieprzedwioSnie
pie. I Swiatu.
Pytanie to, postawioneprzez Zeromskiegona poczatkulat dwudziestych, zostalopowt6rzoneu proguwojny przezministraBecka,kt6ry akcent u j 4 c ,2 e c h o d z i o o b r o n q i a f i r m a c j E n a j w y 2 s z y c h w a r t o S ci, wyznaczyldlug4 perspektywgnaszemudrugiemuprzedwioSniurozpoczgtemu na dobrew 1989roku. Zobowi4zuj4cyjest ten szeregpytarii odpowiedzi. Zobowi4zujenas r6wnieL droga,na kt6r4 ju2 weszli6myw 1980roku.
Nie iSi do koficat4 drog4, zatrzyma1sig na niej, pr6bowai na niej kompromisu czy koncesjiz prawdy, to sprzeniewierzy1
siq tym racjom, z powodu
kt6rych wczoraj siq na ni4 wkroczylo jako na drogg ku zwycigstwu,to przekreslid ju| dzi( odniesionewczoraj zwycigstwo,upodlid je przez upodlenie
dzii wczorajszegobojownika i zwycigzcy.Nie mo2ebyd kompromisuw walce, kt6rej stawk4jest czlowiek:osobaludzka i jej godnoS6.Nie ma czasu
ani miejscana ,,zawieszenia"
i rozejmy w tym pochodzieku wsp6lnocie
os6b. Propozycjarozejmu w walce o Drugiego jest pr6b4 potraktowania
jako rywala tego, kto zostal nam ,,przeznaczony"mocAtego, kim jest, na
wiecznegosojusznika.Nigdy nie wolno nam rezygnowa6z pr6by pokazania
mu tego, przekonaniago o tym, je6li nie argumentemteoretycznego
wywodu, to argumentem praktycznym czynu: aktem solidarnoSci,pomocy, a
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wreszcieofiary - gotowo6ci4do zgody na przybicie sigprzez niego do krzy2a... dla niego!
Czy jest r62na od tej droga czlowieka do czlowieka i droga ludzi do
ludzi? Czy istnieje inna droga do paristwa,kt6re chce by6 Rzecz4pospolit4
jakie nas dziel4od diagOs6b, poza drog4na nowo - po dziesigcioleciach,
nozy postawionej przedwioSniupolskiemv przez J6zefaBecka - odkryt4
przez ,,Solidarno6i"jako droga jedyna? Czy zdradzi6t9 drogq dzi6 nie znaczy zdradzidsamychsiebie, zaprze! siq Drugich i zanegowa6cel pokolef woln4 Rzeczpospolit4?
Wiedz4c,jak latwo od przedwioSnia
cofn4i sig w stronq zimy, i pytaj4c
o drogE,nie wolno nam zapomnie6o cenieju2 zaptaconejza dotychczasowe
zwycigstwai o zwigkszonejwskutek tego odpowiedzialno6ciza niepodjEcie
walki dzi6z my(il4o dniu jutrzejszym.PrzedwioSnie
bowiem to przedewszystkim mySlenieo jutrze.
T.S.i W.Ch.

