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wprawdzie na siebie odpowiedzialność za śmierć Jezusa, ale czynią to nie 
jako indywidualne osoby, lecz – korzystając z wygodnej anonimowości – jako 
elementy bezosobowej masy. W tej sytuacji trudno komukolwiek z uczest-
ników wydarzeń przypisać postawę solidarności. Piłat starał się za wszelką 
cenę uniknąć podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Wprawdzie stwarzał pozory, że 
powstrzymuje się od wkraczania w zakres cudzych uprawnień i obowiązków 
(co w opinii Wojtyły stanowi jedną z cech postawy solidarności)22, ale czynił 
to jedynie w celu wyplątania się z trudnej sytuacji. Najpierw wszak nakazał 
kapłanom osądzić Jezusa według ich własnego prawa (por. J 18,31), potem 
odesłał Go do Heroda (por. Łk 23,6-7), a wreszcie zadał tłumowi pytanie, co 
uczynić z tym, którego nazywają Mesjaszem (por. Mt 27,15-17.22). Wszystkie 
te próby zostały jednak podjęte przez namiestnika nie dlatego, żeby uniknąć 
wkroczenia na teren działania innych ludzi, lecz po to, by ze śmiercią Jezusa 
nie mieć nic wspólnego. Piłat prezentował wprawdzie chwiejną postawę, ale 
w istocie solidaryzował się raczej z niewinnie oskarżonym niż z oskarżycie-
lami; stąd w jego zachowaniu można dostrzec próbę sprzeciwu wobec tych, 
którzy żądali śmierci Jezusa.

SPRZECIW

Jeśli człowiek nie akceptuje warunków społecznych, w których się znalazł, 
czymś naturalnym staje się sprzeciw. Wojtyła uznaje sprzeciw za postawę au-
tentyczną, której celem jest zapobieżenie złu. Należy ją ocenić pozytywnie nie-
zależnie od skuteczności; nawet sprzeciw bezowocny nie jest klęską, świadczy 
bowiem, że osoba, która go podjęła, pozostaje wierna sumieniu i wyznawanym 
wartościom. Sprzeciw stanowi także potwierdzenie solidarności ze wspólnotą, 
którą jednostka stara się uratować przed złem.

Przykładów sprzeciwu można podać wiele; jednym z najbardziej znanych 
jest czyn Antygony,  uosabiającej nieposłuszeństwo wobec władzy podjęte 
w imię bezwzględnego obowiązku moralnego nakazującego grzebanie zmar-
łych. Chociaż jej zabity brat był buntownikiem, który zginął w bratobójczej 
walce, występując przeciwko ojczystemu miastu, to jednak boskie prawo na-

22  „Solidarność [...] powstrzymuje od przechodzenia na teren cudzego obowiązku i przejmo-
wania za swoją części, która należy do kogoś innego. [...] Przejmowanie części obowiązku, który 
do mnie nie należy, jest zasadniczo sprzeczne ze wspólnotą i uczestnictwem”. W o j t y ł a, dz. cyt., 
s. 351.

23  Por. tamże, s. 352n. To, co prawdziwe i słuszne, nie osłabia wspólnoty, lecz ją wzmacnia, 
pogłębiając więzi między osobami (por. tamże, s. 354).

24  Por. F. G r o s, Nieposłuszeństwo, tłum. E. Kaniowska, Wydawnictwo Czarna Owca, War-
szawa 2019, s. 87.
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kazywało chronić jego zwłoki przed pohańbieniem. Obronę takiej postawy 
podjął w nowożytności Étienne de La Boétie. Twierdził on, że tyrani są silni 
jedynie słabością poddanych; brak sprzeciwu ze strony obywateli powoduje, 
że władcy ściągają z nich podatki, a także posyłają ich dzieci na wojnę, nara-
żając je na niewolę, cierpienie lub śmierć25.

Najradykalniej postawę sprzeciwu wobec władzy uzasadniał Henry Da-
vid Thoreau w wykładzie „Opór wobec rządu cywilnego”, przedstawionym 
w roku 184826. Filozof odmówił płacenia podatków po tym, jak w marcu 1846 
roku Stany Zjednoczone zaatakowały Meksyk27. Pretekstem do wojny była 
amerykańska propozycja odkupienia części terytorium Meksyku28; po jej od-
rzuceniu przez rząd meksykański doszło do działań zbrojnych29. Wojnę wspie-
rała rasistowska propaganda, Meksykanów nazywano wszak „rasą skundloną” 
i głoszono, że nie ma dla nich miejsca w kraju ludzi białych30. Walki zakoń-
czyły się podpisaniem w lutym 1848 roku traktatu pokojowego niekorzystnego 
dla Meksyku31. Thoreau uznał, że odmawiając innym państwom prawa do 
istnienia, rząd Stanów Zjednoczonych nie reprezentuje woli swego narodu, 
a w tej sytuacji należy mu wypowiedzieć posłuszeństwo. W przeciwnym razie 
bowiem obywatele będą współodpowiedzialni za zło, które czyni władza32. 
Thoreau nie zalecał jednak obalenia rządu, lecz odmowę płacenia podatków, 
ponieważ uzyskane z nich fundusze wydatkowane były niezgodnie z wolą 
obywateli. Sprzeciw ten miał zatem charakter moralny33.

25  Por. É. d e  L a  B o é t i e, Rozprawa o dobrowolnej niewoli, tłum. K. Matuszewski, Insty-
tucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Katowice 2008, s. 6, 13; G r o s, dz. cyt., s. 54, 
58n., przyp. 16.

26  Por. G r o s, dz. cyt., s. 170. Tekst wykładu, opublikowany w roku 1866, już po śmierci autora, 
znany jest pod tytułem Civil Disobedience.

27  Por. H. D. T h o r e a u, O obywatelskim nieposłuszeństwie, tłum. M. Barski, Wydawnictwo 
Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2019, s. 11, 24-28. Thoreau trafi ł na jeden dzień do więzienia, z którego 
zwolniony został po tym, jak ktoś z rodziny zapłacił jego zaległe podatki. Por. tamże, s. 29.

28  Por. Z. L e w i c k i, Historia cywilizacji amerykańskiej, t. 2, Era sprzeczności. 1787-1865, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 368-370.

29  Por. tamże, s. 370n., 375.
30  Por. tamże, s. 371.
31  Por. tamże, s. 374.
32  Por. T h o r e a u, dz. cyt., s. 24. Dodatkową racją na rzecz nieposłuszeństwa obywatelskie-

go był fakt, iż rząd amerykański popierał niewolnictwo w stanach, w których było ono legalne. 
Por. tamże, s. 11n.

33  Por. G r o s, dz. cyt., s. 171n. Esej Thoreau był inspiracją dla Mahatmy Gandhiego w walce 
o niepodległość Indii. Warto odnotować, że prawo do nieposłuszeństwa królowi obecne było w Pol-
sce szlacheckiej. W statutach, które podpisał Henryk Walezy, spełniając warunek stawiany mu przed 
koronacją, znajdowało się prawo szlachty do wypowiedzenia posłuszeństwa królowi w sytuacji, 
gdyby ten sprzeniewierzył się złożonej przysiędze (por. N. D a v i e s, Boże igrzysko. Historia Polski, 
tłum. E. Tabakowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 318, 322).
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Poprzestając na tych kilku przykładach, należy zapytać, czy gest Piłata 
można uznać za akt sprzeciwu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że odpowiedź 
musi być negatywna, ponieważ namiestnik spełnił wolę kapłanów, a nawet – 
skazując Jezusa na śmierć – zalegalizował ich żądania. Gest umycia rąk można 
wprawdzie odczytać jako symboliczny wyraz sprzeciwu,  ale nie wpłynął on 
na bieg zdarzeń; trudno nawet uznać go za próbę obrony sumienia przed dykta-
tem wspólnoty. Wprawdzie namiestnik zamierzał narzucić swą wolę tłumowi, 
nie potrafi ł jednak tego uczynić. Jego postawa nie była zatem sprzeciwem, 
lecz uległością.

Ocena taka byłaby jednak zbyt surowa, ponieważ umycie rąk nie było 
pustym gestem, lecz potwierdzeniem niewinności Jezusa. Piłat odsłonił też 
podwójną rolę, jaką sam odegrał w historii: s ę d z i e g o, który wydał nie-
sprawiedliwy wyrok pod wpływem zewnętrznej presji, oraz  c z ł o w i e k a, 
który był tej decyzji przeciwny. Rozróżnienie to, nieistotne z punktu widzenia 
skutków, ma jednak kluczowe znaczenie dla oceny moralnej: w geście na-
miestnika nie było wszak obłudy ani uległości, lecz bezsilność.

Znakiem sprzeciwu jest też niechęć Piłata do sądzenia Jezusa. Wbrew naci-
skom kapłanów prokurator proponował Żydom, aby osądzili Jezusa według wła-
snego prawa (por. J 18,31). Próbę uniknięcia procesu stanowiło też przekazanie 
Jezusa Herodowi, którego jurysdykcji podlegali Galilejczycy (por. Łk 23,6-7)35. 
Ponieważ jednak Herod nie chciał się mieszać w spory religijne ani narażać 
Rzymowi, odesłał Oskarżonego do namiestnika (por. Łk 23,11). Zmuszony do 
zajęcia stanowiska, Piłat starał się uwolnić Jezusa (por. Łk 23,4.14.22), wie-
dział bowiem, że kapłani dążą do zgładzenia „konkurenta” kwestionującego ich 
władzę i pozbawiającego ich uczniów36. Świadomy popularności Jezusa wśród 
szerokich mas, Piłat odwołał się do tłumu, proponując – zgodnie z tradycją – 
uwolnienie jednego więźnia z okazji święta Paschy (por. Mt 27,15-17). Był to 
jawny sprzeciw wobec kapłanów, którzy mogli obawiać się wyroku niechętnego 
im ludu37. Ponieważ tłum zażądał jednak uwolnienia Barabasza i ukrzyżowania 

34  Należy odnotować, że gest umycia rąk znany był Grekom, Żydom i Rzymianom jako sym-
boliczne potwierdzenie racji skazanego. Gest ten miał chronić sprawcę zabójstwa przed zemstą 
bogów. Była to zarazem forma oczyszczenia i przebłagania za grzech (por. Ś w i ę c i c k a, dz. cyt., 
s. 254).

35  Odesłanie Jezusa do Heroda świadczy o tym, że Piłat uznał Go za niewinnego. Z pewno-
ścią nie postąpiłby tak ze zbrodniarzem zagrażającym Rzymowi, zwłaszcza że prawo dopuszczało 
sądzenie przestępstwa w miejscu, w którym zostało ono popełnione, czyli nie wymagało odbycia 
procesu w miejscu pochodzenia sprawcy (por. tamże, s. 168, 172n.).

36  Por. R e n a n, dz. cyt., s. 389n.
37  Był to także gest miłosierdzia wobec niesłusznie oskarżonego Jezusa (por. św. T o m a s z  

z  A k w i n u, Komentarz do Ewangelii Jana, nr 2366, tłum. T. Bartoś, Wydawnictwo Antyk, Kę-
ty 2002, s. 1091.
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