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ZWIĄZEK PRAWDY Z WOLNOŚCIĄ

Gdy śledzimy zachodnią myśl fi lozofi czną, to zauważamy, że wielu re-
prezentujących ją myślicieli postuluje odejście od rozważań na temat prawdy, 
wyrażając obawę, że dążenie do jej osiągnięcia prowadzi do powstawania 
systemów totalitarnych. Dokładniejszy namysł nad poglądami tych fi lozofów 
pokazuje, że wprawdzie odrzucają oni marksizm jako teorię walki, pragną 
jednak zachować właściwy dla tego nurtu materializm, czyli przyznawanie 
prymatu ekonomii, a dokładniej mówiąc – zmierzanie do podporządkowania 
wszystkich dziedzin życia wymogom ekonomii. Trudno nie dostrzec, że jest to 
tylko „inne wydanie” marksistowskiej krytyki ideologii. W rozumieniu mark-
sistów dążenie do obiektywizacji interesów poszczególnych grup społecznych 
miało zapobiec ideologizacji ludzkich działań. Uważali oni, że obiektywizację 
życia powinno się oceniać pod względem racjonalizacji konkretnych interesów 
określonych grup społecznych, nie zaś na podstawie odniesienia do prawdy, 
ponieważ obiektywna prawda nie istnieje. Obawiali się, że dążenie do prawdy 
łatwo może się przerodzić w ideologię. Dążenie do racjonalizacji w osiąganiu 
określonych interesów przez poszczególne grupy społeczne uznali natomiast 
za przejaw działań obiektywnych, mających jednocześnie konkretny i realny 
charakter.

Taka wersja rzekomo odrzuconej ideologii dominuje dzisiaj w Europie 
i ukrywa się pod rozmaitymi postaciami. Przez dziesiątki lat Zachód obawiał 
się marksizmu z jego nastawieniem rewolucyjnym. Obecnie kraje zachodnie 
już nie boją się rewolucji, do której mógłby on doprowadzić, tym bardziej więc 
odpowiada im marksizm, ze względu na jego materialistyczny charakter.

Odmienny typ krytyki marksizmu rozwinął się natomiast w krajach Euro-
py Środkowo-Wschodniej. W tej części naszego kontynentu marksizm został 
odrzucony z powodów innych niż obawa przed rewolucją – przede wszyst-
kim ze względu na związaną z tym światopoglądem niesprawiedliwość oraz 
wszechobecność kłamstwa w życiu społecznym. 

Krytyka ideologii ma jednak tę właściwość, że ukradkiem „wyjmuje się” 
z ideologii pewien jej fragment, który przestaje podlegać krytyce. Dotyczy 
to ideologii już zobiektywizowanej w istniejącym porządku świata, zobiek-
tywizowanej w postaci konkretnego prawa. Ideologia uchodzi wówczas za 
rzeczywistość. Odrzucając jedne wartości jako wyraz ideologii, uznaje się 
inne, takie jak użycie, władza czy przyjemności zmysłowe, głównie erotyczne, 
i przypisuje się im status wartości najbardziej podstawowych. 

Czytając dzieła Tadeusza Stycznia, nietrudno zauważyć, że lepiej niż wie-
lu innych fi lozofów uchwycił on istotę prawdziwych problemów etycznych. 
Dostrzegł istnienie bardzo ścisłego związku między prawdą a wolnością. Prze-
oczenie tej zależności bądź redukowanie jej do samej prawdy czy też samej 
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wolności jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Skutkuje bowiem niezauważa-
niem elementu siły, który obecny jest w stosunkach międzyludzkich, chociaż 
najczęściej bywa ukryty. Nie wszyscy ludzie są jednakowo silni. W stosunkach 
międzyludzkich dochodzi do pewnego niezwykle groźnego paradoksu. Polega 
on na tym, że ci, którzy walczyli o należne im prawa i osiągnęli swój cel, bar-
dzo szybko zapominają, iż jeszcze niedawno byli bezsilni i wykorzystywani 
przez innych. Simon Weil trafnie zauważyła, że sprawiedliwość i uczciwość są 
stałymi uciekinierami z obozu zwycięzców. Do momentu ostatecznego zwy-
cięstwa powoływanie się na prawdę mobilizuje walczących o swoje prawa. 
Kiedy jednak walczący stają się zwycięzcami, bardzo łatwo zastępują logikę 
prawdy logiką siły. Ciemiężyciel, który wcześniej sam był uciśniony, jest bar-
dziej winny niż ten, który nie doświadczył ucisku. Człowiek powołujący się 
w walce na prawdę może dojść do przekonania, że tylko on ją posiada, a taka 
postawa często prowadzi do zapominania o tolerancji i do represjonowania 
innych. 

W tym kontekście warto odwołać się do słów Stycznia, który mawiał, że 
wybór prawdy oznacza jednocześnie wybór drugiego człowieka. Stwierdzenie 
to jest konsekwencją sytuowania wszystkich wartości i powinności w relacji 
międzyludzkiej, która dana jest człowiekowi w doświadczeniu wewnętrznym. 
Takie ujęcie stanowi o oryginalności koncepcji Stycznia i wskazuje na znacze-
nie jego wkładu w rozwój myśli etycznej. W myśl tej koncepcji ani wartości, 
które odkrywam, ani powinności, jakie mi się jawią, nie są jedynie moim 
odkryciem, lecz są odkrywane wspólnie z drugim człowiekiem. Jest on tak 
samo jak ja zdolny do odkrywania prawdy i tak samo jak ja wiąże się z prawdą. 
Wspólne odkrywanie prawdy to odkrywanie zarówno jego, jak i mojej wolno-
ści. Nie wolno mi zmuszać drugiego człowieka do uznawania mojej prawdy, 
a jednocześnie nie mogę zgodzić się na to, by on jej nie uznał. Na tym polega 
swoisty „paradoks miłości”16. 

Jeżeli zmuszałbym drugiego do przyjęcia mojej prawdy, dokonałbym jej 
zafałszowania. Do natury prawdy należy bowiem to, że jest ona odkrywana 
w sposób wolny. Jeśli jednak drugiego „zostawię w spokoju”, to nie okażę 
należnego mu respektu; skoro winienem uznawać jego wolność, to nie mogę 
pozostawić go w niewoli błędu. Chciałbym mocno podkreślić tę kwestię, po-
nieważ często uważa się, że należy pozostawić drugiego samemu sobie właśnie 
w imię jego wolności. Człowiek jako osoba, z jednej strony, posiada indywi-
dualny i niepowtarzalny charakter, z drugiej zaś ma strukturę wspólnotową. 

Nie ulega wątpliwości, że częste i natarczywe przypominanie drugiemu 
człowiekowi o prawdzie burzy spokój jego sumienia, od owego spokoju istot-
niejsza jest jednak prawda. Ten, kto chce kierować się jedynie swoją subiek-

16  T. S t y c z e ń, Wolność w horyzoncie prawdy, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 4, s. 242.
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tywną prawdą, dobrze wie, że oszukuje sam siebie. Dialog z innym nie oznacza 
narzucania czegoś drugiemu człowiekowi, ale raczej przywracanie go samemu 
sobie. Zdarza się wszak, że bronimy jednej prawdy, by nie widzieć drugiej. 
Poprzez dialog czy też prowadzony spór możemy odnaleźć prawdę, której nie 
dostrzegaliśmy wcześniej. 

Warto to podkreślić, ponieważ zależność między prawdą a wolnością stała 
się dzisiaj tematem w najściślejszym znaczeniu politycznym, zwłaszcza w spo-
łecznościach demokratycznych, ze względu na istniejący w nich pluralizm 
przekonań. Powstaje zatem pytanie, czy demokracja nierozerwalnie wiąże się 
z relatywizmem, czy też z solidarnością. Wiele bowiem wskazuje na to, że 
relatywizm – wbrew pozorom – wcale nie jest demokratyczny. Ze swej natury 
jest on konserwatywny: ani nie zachęca do ustanowienia totalitaryzmu, ani 
nie pobudza do stworzenia prawdziwej demokracji. Relatywista łatwo znaj-
duje uzasadnienie dla każdego systemu, a siła faktu jest dla niego ważniejsza 
od siły ideału. Wszystko, co realne, jest racjonalne. Czyż nie przypomina to 
twierdzeń heglowskiej prawicy? Wszystko, co ma siłę faktyczności, ma prawo 
do istnienia. Na przykład bieda jest faktem, musi zatem istnieć; niewiele da 
się zrobić, by jej zapobiec. W ten sposób odkrycie faktu powszechnej biedy 
uspokaja sumienie. 

Gdyby jednak przyjąć, że nie istnieje obiektywna prawda, to należałoby 
odpowiedzieć na pytanie, na czym opierają się zależności między rządzącymi 
a poddanymi. Czy nie opierają się one na dość kruchej ugodzie? Czy nie jest 
tak, że polityk stara się wynagrodzić swoich wyborców za udzielone poparcie, 
dając im pewne prawa bądź przywileje? Warto jednak pamiętać, że kupuje on 
głosy wyborców za zgromadzone na ten cel pieniądze, zwykle pochodzące 
z budżetu, najczęściej z budżetu państwa. Skoro nie ma prawdy, to ostatecznie 
wszystko można kupić. W takiej sytuacji ludzie przyzwoici wycofują się z po-
lityki, a na polu walki politycznej pozostają ci, którzy mają większe ambicje 
lub mniejsze skrupuły. Ostatecznie zwycięża silniejszy. 

Istotę problemu zależności między brakiem rozpoznania prawdy a siłą 
Styczeń ukazuje, odwołując się do dyskusji na temat aborcji. Podejście do 
tej kwestii traktuje on jako kamień probierczy kondycji moralnej zarówno 
współczesnego człowieka, jak i całego społeczeństwa. Stąd też często przy-
tacza jedno z haseł wyborczych, które można było przeczytać na plakatach 
w roku 1989: „Żeby Polska byłą Polską, 2+2 musi być zawsze 4”17. Uważa 
on, że sprawa nienarodzonych dobrze pokazuje zależność, jaka istnieje między 
odrzucaniem prawdy a stosowaniem siły. Powołuje się na poglądy licznych 
biologów przekonanych, że płód jest człowiekiem, a zarazem wskazuje na fakt, 
że niewielu ludzi – także niewielu zwolenników aborcji – skłonnych byłoby 

17  Np. t e n ż e, Wolność wbrew prawdzie o człowieku?, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 4, s. 163.
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