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Wyrwane z kontekstu. 
(Cytaty z expose polskich premierów 1989-2011) 

Chcę być premierem rządu wszystkich Pollaków. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Szczególnie bliskie stosunki łączą nas ze Stolicą 
Apostolską. Obecność papieża Polaka na Stolicy 
Piotrowej wzmacnia pozycję Polski w świecie 
i słusznie jest przedmiotem naszej narodowej dumy. 
(Jerzy Buzek) 

Wspólnie musimy zmienić warunki życia i pracy 
Polaków na lepsze. To musi być pierwszym zada
niem władzy. 
(Donald Tusk) 

Warto być Polakiem, warto, by Polska trwała, 
jako duży, liczący się europejski kraj. 
(Jarosław Kaczyński) 

Celem rządu jest szybka poprawa warunków życia 
polskich rodzin. 
(Jerzy Buzek) 

Jestem świadom, że dla moich rodaków najważniej
sze jest dziś pytanie, czy może być lepiej. 
Odpowiemy na to wszyscy. 
(Tadeusz Mazowiecki) 



Należy stworzyć warunki organizacyjne dla krzewie
nia idei zdrowego i aktywnego społeczeństwa. 
(Kazimierz Marcinkiewicz) 

Możemy wykorzystać środki europejskie w taki spo
sób, aby zrównoważona polityka wzrostu płac, obniża
nia podatków i danin i odpowiedzialności budżetowej, 
stała się wreszcie faktem. Tak, proszę państwa, tak 
prowadzona polityka daje nam szanse na zrealizowa~ 
nie wielkiego snu Polaków o naszym własnym narodo
wym cudzie gospodarczym. 
(Donald Tusk) 

Polskie problemy gospodarcze muszą rozwiązać 
sami Polacy. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Ze stanowisk wymagających publicznego zaufania 
muszą odejść ludzie, których przeszłość dyskwalifikuje. 
(Jan Olszewski) 

Przy wysokiej inflacji nie ma mowy o stworzeniu 
warunków do wydajnej pracy narodu, od której 
głównie zależał będzie jego byt materialny. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Warunkiem zbudowania państwa uczciwego 
i sprawnego, zrywającego ostatecznie z komunistyczną 
przeszłością jest zapewnienie kompetentnej obsady 
personalnej w urzędach i całym sektorze publicznym. 
(Jerzy Buzek) 



Jeśli mamy wybaczać - chcemy wiedzieć, 

jakie i komu winy wybaczamy. 
(Jan Olszewski) 

Sprawą najważniejszą dla społeczeństwa jest stan 
gospodarki narodowej, który musi być dziś uznany 
za krytyczny. Jak jest źle i dlaczego, powiedziano 
już wszystko. Problemem jest - jak z tego wyjść. 
Mam pełną świadomość wielkiego trudu, jakiego 
będzie wymagała od nowo powołanego rządu 
i od wszystkich naprawa gospodarki. 
(Tadeusz Mazowiecki} 

Polska nie była i na pewno nie będzie Kopciuszkiem 
w Unii Europejskiej. Polska będzie kluczowym 
aktorem na scenie europejskiej, a co za tym idzie 
- na scenie światowej. Na scenie światowej. 
{Donald Tusk) 

Musi ulec zmianie dotychczasowa filozofia państwa. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Nie chcemy odpowiedzialności zbiorowej, lecz odpowie
dzialności za konkretne decyzje. Ludzi, którzy dla kariery 
popełniali czyny sprzeczne z interesem narodowym. 
(Jan Olszewski) 

Jeśli potrzebne są wyrzeczenia, wszyscy muszą ich 
sens znać, rozumieć. 
(Tadeusz Mazowiecki) 



Trzeba przywrócić w Polsce mechanizmy normal
nego życia politycznego. Przejście jest trudne, ale 
nie musi powodować wstrząsów. Przeciwnie - będzie 

drogą do normalności. Zasadę walki, która prędzej czy 
później prowadzi do wyeliminowania przeciwnika, 
musi zastąpić zasada partnerstwa. Nie przejdziemy ina
czej od systemu totalitarnego do demokratycznego. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Pamiętajmy także, że bez zachowania powszech
nie akceptowanych wartości moralnych nie będzie 
sprawnej gospodarki. 
(Jerzy Buzek) 

Nie będziemy tworzyć nowej armii czy milicji. 
Chodzi jedynie o stworzenie takich gwarancji praw
nych, by wszyscy-także wewnątrz tych instytucji -
mieli poczucie, że służą one społeczeństwu. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Nie z chęci zemsty, ale z potrzeby moralnej, z potrze
by wychowywania narodu w duchu prawości płynie 
postulat rozliczania za przeszłe winy. 
(Jan Olszewski) 

Dla mojego rządu zadaniem strategicznym jest pod
niesienie poziomu życia Polaków. 
(Leszek Miller) 

Przyszły rząd musi mówić społeczeństwu prawdę. 

(Tadeusz Mazowiecki) 



Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać 

będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć 
Polskę z obecnego stanu załamania. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Chcemy sukcesu, sukces to jest słowo-klucz, jeśli 
chodzi o przyszłość Polski. Ale musi być to sukces nie 
ogłaszany w mediach, czy choćby z tej trybuny, to musi 
być sukces odczuwany przez miliony polskich rodzin, 
to musi być sukces, który będzie budował ich perspek
tywę, ich przyszłość. 
(Jarosław Kaczyński) 

Wszelkie zmiany, od których zależą perspektywy 
narodu i dobrobyt obywateli, blokuje dzisiaj inflacja 
oraz brak równowagi gospodarczej objawiający się 
złym zaopatrzeniem i kolejkami, deficytem budżetu 
państwa i niezrównoważonym bilansem płatniczym. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Sprawiedliwość musi działać szybciej, 
bo wtedy jest skuteczniejsza i oszczędniejsza. 
(Leszek Miller) 

Jestem przekonany, że mamy wystarczająco 
wielu ludzi o czystych rękach i sumieniach. 
(Jan Olszewski) 



Bywały i bywają rządy, które potrafiły odblokować 
energię ekonomiczną drzemiącą w ludziach utalen
towanych i pracowitych. Moim największym pragnie
niem jest, by rząd obecnej koalicji otworzył Polakom 
możliwości podniesienia gospodarczego kraju. Potrze
bujemy takich mechanizmów prawnych i ekonomicz
nych, które dadzą ludziom przedsiębiorczym poczucie 
bezpieczeństwa dla ich działalności i pozwolą wszyst
kim odnaleźć moralny i materialny sens pracy. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Połączyło nas wspólne przekonanie, że Polskę trzeba 
i można zmienić: naprawić to, co w niej złe. Musimy 
zrobić wszystko, by tej szansy nie zmarnować. 
(Jerzy Buzek) 

My chcemy być rządem nadziei, rządem optymizmu, 
jesteśmy głęboko przekonani, że w Polsce są dzisiaj 
podstawy do optymizmu. 
(Jarosław Kaczyński) 

Rząd, który utworzę nie ponosi odpowiedzialności 
za hi potekę, którą dziedziczy. Ma jednak ona wpływ 
na okoliczności, w których przycllodzi nam działać. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Jesteśmy tu po to, żeby budować silną Polskę. Polskę 
ludzi dumnych z siebie i ze swojego kraju, żyjących 
w poczuciu satysfakcji i zadowolonych z poziomu życia. 
(Leszek Miller) 



Maksimum wolności, swobody i zaufan ia wobec tych, 
którzy pomocy nie potrzebują, którzy samodzielnie 
są w stanie budować swoje i innych ludzi powodzenie 
gospodarcze. I maksimum pomocy tym, którzy 
z różnych powodów nie mogą być samodzielni. 
(Donald Tusk) 

Obywatele muszą mieć poczucie wolności, bezpie
czeństwa i współuczestnictwa. Poczucie takie mogą 
mieć tylko w państwie praworządnym, w którym 
każde działanie władzy oparte jest na prawie, a spo
sób stanowienia, treść i interpretacja jego przepisów 
odpowiadają społecznemu poczuciu sprawiedliwości. 
Tylko prawo, które ma na celu dobro wspólne, może 
cieszyć się szacunkiem i autorytetem społecznym. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Nie kryzys gospodarczy - choć bardzo dotkliwy 
- najbardziej dzisiaj Polsce zagraża; najbardziej 
zagraża w tej chwili istnienie w świadomości 
społecznej ostrego podziału na „my" i „oni': 
na „nas" i „władzę". 
(Jan Olszewski) 

Historia naszego kraju przyspiesza. Stało się to za 
sprawą społeczeństwa, które nie godzi się dalej żyć 
tak jak dotychczas. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Polski nie stać już na ideologiczne eksperymenty. 
(Tadeusz Mazowiecki) 



Chcemy Polski dającej szanse i nadzieje wszystkim 
obywatelom, w której zniknie przedział cywilizacyj
ny między miastem a wsią, której obywatele będą 
mogli swobodnie wybierać miejsce pracy i zamiesz
kania. Polski, z której młodzież nie będzie musiała 
emigrować, bo znajdzie w Ojczyźnie możliwość 
życiowego startu.( ... ) Nie łudzimy się. Droga będzie 
bardzo trudna i niekrótka. 
(Jan Olszewski) 

Nie może być dłużej tak, żeby wjazd do naszego 
kraju oznaczał wjazd do innej sfery cywilizacyjnej. 
I przyrzekam, że my to będziemy zmieniać, a jeżeli 
społeczeństwo udzieli nam legitymacji na dłużej, 
to z całą pewnością zmienimy. 
(Jarosław Kaczyński) 

Rząd sam niczego nie uzdrowi. Musimy to zrobić 
wspólnie. Polska będzie inna, jeśli zechcą tego wszyscy. 
(Tadeusz Mazowiecki) 

Odpowiedzialność i sprawiedliwośc nie mogą 
obowiązywać dopiero od dzisiaj. 
(Jan Olszewski) 

Trzy ostatnie lata dowiodły w sposób niezbity, 
że naród polski sprostał wyzwaniu, jakie postawiła 
przed nim odzyskana wolność. 
(Hanna Suchocka) 



Zadanie likwidacji struktur totalitarnego państwa 
okazało się trudniejsze niż wcześniej sądziliśmy. 
( ... )Dziś, nauczeni bolesnymi doświadczeniami, 
chcemy nadrobić stracony czas, zrobić to, czego 
nie zrobiono zaraz po 1989 roku. („ .) Rok 1989 był, 

jak wspomniałem, początkiem końca komunizmu 
w Polsce. Zrobię wszystko, aby nasz rok 1997 był 
zapamiętany jako rok początku naprawy państwa. 
Ostatecznego zerwania ze złą przeszłością. 
(Jerzy Buzek) 

Czego chcą tak naprawdę Polacy? Polacy chcą normal
nego rządu w normalnym kraju, gdzie ludzie wiodą 
normalny żywot. Żywot ludzi przyzwoitych, wolnych, 
żywot ludzi, którym żyje się coraz lepiej, z dnia na 
dzień, z miesiąca na miesiąc. Nic więcej. Ale aż tyle. 
(Donald Tusk) 

Fatalny stan naszej gospodarki nie może, niestety, 
budzić wątpliwości. 
(Jan Olszewski) 

Gospodarka jest dla ludzi. Jej wzrost jest tylko 
po to, żeby ludziom żyło się lepiej. Wszystkim. 
(Dona ld Tusk) 

Razem zbudujemy Polskę godną XXI wieku, 
kraj, z którego będziemy mogli być dumni.( ... ) 
By nasze dzieci i wnuki mogły żyć w kraju 
naszych marzeń. 
(Jerzy Buzek) 



Robert Spaemann 

Jednostka albo: 
Czy zawsze 
należy być 
posłusznym 

swemu sumieniu? 

Do tej pory mówiliśmy o różnych czynnikach, które wcho
dzą w grę, gdy nazywamy jakieś działanie dobrym lub złym, 
słusznym lub niesłusznym, trafnym lub chybionym. Pyta
liśmy : czego tak naprawdę chcemy? I próbowaliśmy zro
zumieć dobro jako spełnienie tego prawdziwego chcenia . 
Mówiliśmy o wartościach, o skutkach działania i o sprawie 
dliwości. Wydaje się jednak, że istnieje pewna prosta i jasna 
odpowiedź, która sprawia, iż wszystkie te rozważania sta 
ją się zbędne, a mianowicie: o tym, co powinniśmy czynić, 
mówi nam nasze sumienie. 
Odpowiedź ta jest poprawna, a jednocześnie myląca w swej 
prostocie. Chcemy się nią teraz zająć i poszukać odpowie 
dzi na pytania: Co właściwie nazywamy sumieniem? Do cze
go sumienie służy? Czy zawsze ma rację? Czy zawsze należy 
postępować zgodnie z nakazami sumienia i zawsze szano
wać nakazy sumienia drugiego człowieka? 
Słowo „sumienie" nie jest jednoznaczne. Używa się go w róż
nego rodzaju kontekstach . Mówimy o sumiennym człowieku, 
który dokładnie wypełnia swe codzienne obowiązki; o su
mieniu mówimy jednak również wtedy, gdy ktoś wyłamuje 
się - wypełniania tych obowiązków i im się przeciwstawia. 
Nazywamy sumienie świętością, którą wszyscy powinni 
bezwarunkowo szanować i którą chroni również konstytu-
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cja, a jednak tym, którzy powodowani nakazem sumienia 
łamią prawo, wymierzamy wysokie kary. Jedni uważają su
mienie za głos Boga w człowieku, inni - za wynik tresury, 
za narzucone wychowaniem uwewnętrznienie pierwotnie 
zewnętrznych norm, ustanowionych przez tych, którzy 
mają władzę. Czym więc jest sumienie? 
Mówić o sumieniu to mówić o godności człowieka . To twier
dzić, że człowiek nie jest poszczególnym elementem ogółu, 
egzemplarzem gatunku, lecz że każda jednostka sama jest 
już całością, sama jest już „tym, co ogólne". Prawa natury, 
zgodnie z którymi kamień spada z góry na dół, są wobec ka
mienia niejako zewnętrzne. Kamień nic o nich nie wie. My, 
obserwatorzy, pojmujemy jego spadanie jako przykład dzia
łania ogólnego prawa. Również ptak, który buduje gniazdo, 
nie kieruje się zamiarem uczynienia czegoś dla podtrzy
mania gatunku albo troską o dobro swych przyszłych pi
skląt. Wewnętrzne parcie, instynkt przynagla go, by zrobił 
coś, czego sens jest przed nim ukryty. Widać to wówczas, 
gdy ptaki zaczynają budować gniazda w niewoli, gdzie nie 
mogą się spodziewać młodych. Ludzie natomiast mogą zro
zumieć, dlaczego robią to, co robią . W sposób świadomy 
i wolny odnoszą się do sensu swego działania. Jeśli mam 
ochotę zrobić coś, czego skutki zaszkodzą drugiemu, mogę 
sobie te skutki wyobrazić i zadać sobie pytanie, czy to, co 
robię, jest sprawiedliwe i czy mogę za to ponieść odpowie
dzialność. Jesteśmy w stanie oderwać się od naszych doraź
nych, namacalnych korzyści i uprzytomnić sobie obiektyw
ną hierarchię wartości ważnych dla naszego działania. I to 
nie tylko teoretycznie, gdy to, co zrozumieliśmy, pozostaje 
wobec nas całkowicie zewnętrzne i nic nie zmienia w na
szych motywacjach, to znaczy jest tak, jakbyśmy mówili: 
„Wprawdzie jest to obiektywnie niesprawiedliwe, ale aku
rat dla mnie w tej chwili korzystne". W rzeczywistości wcale 
nie jest tak, że to, czego naprawdę chcemy, jest zasadniczo 
sprzeczne z tym, co obiektywnie dobre i słuszne. Jest raczej 
tak, że w sumieniu to, co ogólne, obiektywny porządek dóbr 
i powinność dostosowania się doń, zaczyna obowiązywać 
nas bezpośrednio jako nasze chcenie. Sumienie jest wyma
ganiem, które sami sobie stawiamy. Krzywdząc, poniżając, 
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raniąc niesprawiedliwie drugiego, krzywdzimy wprost sa · 
mych siebie. Mówimy wtedy, że mamy nieczyste sumienie. 
Sumienie jest obecnością absolutnej perspektywy w istocie 
skończonej; zakorzenieniem te) perspektywy w jej1 struktu
rze emocjonalnej . Z tego wyłącznie powodu, że w pojedyn
czym człowieku obecne jest to, co ogólne, obiektywne, ab 
solutne, mówimy o godności człowieka . Jeśli więc prawdą 
jest, że dzięki sumieniu sam człowiek, pojedynczy człowiek, 
staje się tym, co ogólne, pełnią sensu, to oczywiście jest 
również prawdą, że dla człowieka nie może w ogóle być do
bra, sensu, usprawiedliwienia, jeślii to, co ogólne, obiektyw
nie słuszne i dobre, n i1e ukazujie się w jego sumieniu jako 
dobre i słuszne d l1a niego. 
Sumienie należy opisać jako dwojakie poruszen i1e ducha. 
Po pierwsze, pozwala ono człowiekowi przekroczyć siebie, 
zobaczyć względność własnych interesów i pragnień, badać 
je według tego, co dobre i słuszne . Aby mieć pewność, że się 
przy tym nie oszukuje, człowiek musi pozostawać w dialogu 
o dobru i sprawiedliwości z innymi, musi żyć we wspólnocie 
obyczajów. Musi także przyjmować do wiadomości argumen
ty i kontrargumenty. Kto mówi : „Obyczaje i argumenty mnie 
nie ,i nteresują; sam wiem, co jest słuszne i dobre", ten właśn i1 e 
porzuca to, co obiektywne i powszechne. Tego, co nazywa 
on sumieniem, nie da się wcale odróżnić od prywatnych za
chcianek i idiosynkrazji . 
Nie ma sumi1enia bez gotowości budowania go, kształtowa
nia . Lekarz, który nie śledziłby bieżących postępów medy
cyny, okazałby brak sumienia; bez sumienia, bez skrupułów 
działa też każdy, kto nie dopuszcza do swych oczu i uszu 
uwag innych ludzi, dostrzegających takie aspekty j ego 
działania, których sam, być może, nigdy by nie zauważył. 
Bez takiej gotowości można by mówić o sumieniu jedynie 
w sytuacjach wyjątkowych. 
Sumienie obejmuje również drugie poruszenie, które całko
wicie sprowadza jednostkę z powrotem do niej samej, jeśli, 
jak mówiłem, poszczególny człowiek jest potencjalnie tym, 
co ogólne, sam jest pełnią sensu, to nie może on zrzucić 
odpowiedzialności za swoje działanie ani na drugiego, ani 
na obyczaje swych czasów, na anonimowy dyskurs, wymia-
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nę argumentów i kontrargumentów. Oczywiście może się 
przyłączyć do panującej opinii i nawet w większości wypad
ków będzie to rozsądne. Błędem jest bowiem przypisywa
nie sumienia tylko tym, którzy odbiegiają od większościi. Za
wsze jednak pojedynczy człowiek sam ostatecznie ponosi 
odpowiedzialność za siebie. Może podporządkować się au
torytetowi i może to być słuszne i rozumne, lecz to on sam 
jest tym, kto ostateczn ie ponosi odpowiedzialność za to 
posłuszeństwo . Może prowadzić dialog, roztrząsać racje za 
i przeciw, !lecz racjom tym nie ma końca. Życie ludzkie na
tomiast jest skończone. Trzeba podjąć działanie , zanim 
zapanuje powszechna zgoda co do tego, co jest słuszne, 
a co nie . Z tego względu jednostka musi zdecydować, 
kiedy rezygnuje z niekończących się rozważań, zamyka 
dyskurs i z przekonaniem przystępuje do działania. 
To przekonanie, które pozwala nam zakończyć dyskurs, na
zywamy sumieniem . Nie zawsze polega ono na pewności, 
że czynimy to, co obiektywnie najlepsze. Polityk, lekarz, oj,
ciec czy matka nie zawsze wiedzą na pewno, czy to, co robią 
lub radzą, jest najlepsze, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie 
następstwa . Mogą oni jednak wiedzieć, że jest to naj llepsze, 
co w danej chwili, według ich wiedzy, jest możliwe, a to wy
starczy, żeby być przekonanym w sumieniu. Widzie l1 iśmy już 

przecież, że sens, który usprawiedliwia działanie, wcale się 
nie opiera i nie może opierać na sumie jego skutków. 
Wydaje się, że w sumieniu jesteśmy wolni od wszelkiego 
sterowania z zewnątrz, al'e czy tak jest naprawdę? Pojawi1a 
się tutaj ważny zarzut. Skąd wziął się w nas ten kompas, któ 
ry nami kieruje, kto go zaprogramował? Czy to wewnętrzne 
sterowanie nie jest w rzeczywistości zdalnym sterowaniem 
z zewnątrz, mianowicie z przeszłości? Urządzenie sterujące 
zostało zaprogramowane przez naszych rodziców. Uwew
nętrzniliśmy normy, które wpojono nam w dzieciństwie, 

normy, którym musieliśmy być posłuszni, a nakazy, które 
otrzymywaliśmy, zmieniliśmy w nakazy pochodzące od nas 
samych . 
W związku z tym Zygmunt Freud ukuł pojęcie superego, 
które wraz z id i ego tworzy s t rukturę naszej osobowości. 
Można powiedzieć, że sumienie jest uwewnętrznionym 
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obrazem oj1ca, ojcem w naszym własnym wnętrzu. Wpraw
dzie u Freuda idea ta nie ma jeszcze oskarżycie lskiego 

charakteru, jednak teoria uwewnętrznionych nakazów 
władzy w neomarksistowskiej krytyce społeczeństwa już 
taki charakter przyjmuje . Freud jako psychoanalityk za
uważył, że ego w ogóle tworzy się dopiero pod kierun
kiem superego, uwalniając się z więzów popędu, z wię
zów id . Później musi oczywiście uwolnić się również spod 
panowania superego, aby naprawdę stać się ego . O ile te 
opisy Freuda są trafne, o tyle błędem jest po prostu utoż
samiać to, co nazywamy sumieniem, z superego i uważać 
sumienie wyłączn i1 e za produkt wychowania. Nie może tak 
być już choćby dlatego, że ludzie, kierując się sumien iem, 
zwracają się czasem przeciwko normom panującym w spo
łeczeństwie, normom, wśród których wyrośli, nawet wtedy, 
gdy ojciec był reprezentantem tych norm. Być może często 
kryje się za tym po prostu dążenie do emancypacji i zwykły 
odruch przekory. Odruch taki nie jest sumieniem, tak samo 
jak nie jest nim odruch przystosowawczy. 
Historia wciąż nam pokazuje, że ci, którzy są nieposłuszni 
prawu naprawdę z nakazu sumienia , to ludzie z założenia 
wcale nieskłonni do sprzeciwu i oporu, lecz tacy, którzy 
najchętniej w spokoju i bez rozgłosu spełnialiby swoje co
dzienne obowiązki. „Wierny sługa mego króla, ale najpierw 
Boga" - brzmiała maksyma angielskiego lorda kanclerza, To
masza Morusa, który robił wszystko, aby ustępować królowi 
i unikać konfliktu, aż do chwili, gdy przyszło mu podpisać 
coś , czego już w żaden sposób nie mógł pogodzić z głosem 
swego sumienia. Nie kierowała nim ani potrzeba przystoso
wania się , ani potrzeba buntu, lecz spokojne przekonanie, 
że są rzeczy, których robić nie wolno. Przekonanie to tak 
bardzo utożsamiło się z jego „ja", że „nie wolno mi" stało się 
dla niego „nie mogę". 

Skoro sumienie nie jest wyłącznie wytworem wychowan ia, 
skoro nie jest tożsame z superego, to może jest wrodzone? 
Może jest rodzajem wrodzonego instynktu społecznego? 
Tak również nie jest, bo za instynktem idziemy „instynktow
nie". Jednakże „nie mogę inaczej" kogoś, kim kieruje popęd, 
różni się jak dzień i noc od „ nie mogę inaczej" osoby kierują-
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cej się sumieniem. Ten pierwszy czuje się przymuszony, znie
wolony; zapewne chciałby inaczej, ale nie może. Żyje w niezgo
dzie z samym sobą. Natomiast „stoję tutaj i nie mogę inaczej", 
wypowiedziane przez kogoś, kto działa zgodnie z sumieniem, 
jest wyrazem wolności. Znaczy tyle, co: „Nie chcę inaczej. Nie 
mogę inaczej chcieć i nie chcę inaczej móc". Taki człowiek jest 
wolny. Jak mówili Grecy - żyje ze sobą w przyjaźni. 
Skąd więc bierze się sumienie? Tak samo możemy zapytać: 
skąd bierze się mowa? Dlaczego mówimy? Oczywiście mó 
wimy, bo nauczyliśmy się tego od naszych rodziców. Kto 
nigdy nie słyszał mowy, pozostaje niemy, a kto nigdy nie 
włączył się w proces komunikacji, nigdy nie zacznie na
wet myśleć; nasze myśli też są swego rodzaju wewnętrzną 
mową . I nikt chyba nie powie, że mowa to uwewnętrzniona 
obca determinacj1a. 
Czym zatem właściwie jest „samostanowienie" ? Nie można 
przecież powiedzieć, że człowiek sam z siebie w ogóle nie 
jest istotą mówiącą czy myślącą . Prawda jest taka : sam z sie
bie człowiek jest istotą, która potrzebuje pomocy drugiego, 
aby stać się tym, czym sam z siebie naprawdę jest. To samo 
dotyczy sumienia. W każdym człowieku znajduje się zawią
zek sumienia, zmysł dobra i zła . Bardzo wyraźnie widać to 
u dzieci, o czym wie każdy, kto je zna. Mają one rozw i nięte 

poczucie sprawiedliwości . Oburzają się widząc , że sprawie
dliwość została naruszona . Wyczuwają prawdziwe i fałszy
we tony, dobro i szczerość . Jeśli jednak nie widzą wciielenia 
tych wartości w kimś, kto jest dla nich autorytetem, zmysł 
ten zanika. Zbyt wcześnie podda1ne prawu silniejszego dzie 
ci tracą poczucie sprawiedliwości, delikatność, otwartość. 
Z początku słowo, mowa, jest dla nich przezroczystym po
średnikiem prawdy. Gdy jednak zastraszone uczą się, że 

człowiek musi kłamać , by się ratować, albo gdy widzą, że 
rodzice mówią im nieprawdę i na co dzień stosują kłamstwo 
jako normalny sposób dawania sobie rady w życiu, wówczas 
ta przejrzystość zanika, a rozwój sumienia ulega upośledze 
niu. Staje się ono zbyt szerokie . Sumienie delikatne i wraż 
liwe znamionuje ludzi wewnętrznie otwartych i wolnych 
i nie ma nic wspólnego z sumieniem skrupulanta , który 
miast spoglądać na to, co dobre i słuszne, patrzy tylko na 
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samego siebie i nieufnie obserwuje każdy swój krok . Jest 
to rodzaj choroby. 
Są też tacy, którzy sądzą , że wszystkie wyrzuty sumienia są 
chorobą. Uważają oni, że uwolnienie ludzi od wyrzutów su
mienia, od tzw. poczucia winy, jest zadaniem psychologów. 
W rzeczywistości chorobą jest niemożność odczuwania wy
rzutów sumienia, poczucia winy, gdy faktycznie się zawiniło. 
Podobnie chorobą jest - i to groźną dla życia - niemożność 

odczuwania bólu. Ból jest pożytecznym sygnałem zagro
żenia. Chory jest również taki człowiek, który odczuwa ból 
bez organicznych przyczyn; chory jest też skrupulant, który 
bez winy ma wyrzuty sumienia . U ludzi zdrowych bowiem 
wyrzuty sumienia są sygnałem winy, postawy sprzecznej 
z istotą człowieczeństwa. 
Rewizję takiej postawy nazywamy „skruchą". Jak pokazał 
fllozof Max Scheler, skrucha nie jest bezsensownym grze
baniem w przeszłości, gdy lepiej byłoby po prostu w przy
szłości poprawić swoje postępowanie. Nie można jednak 
postępować lepiej, jeśli się trwa w tej samej postawie, która 
wcześniej była źródłem postępowania niewłaściwego . Nie 
wolno wypierać przeszłości ze świadomości. Należy jej 
spojrzeć prosto w oczy, a to znaczy, że trzeba świado
mie zmienić niewłaściwą postawę . A ponieważ postawa 
człowieka nie jest zakorzeniona wyłącznie w jego głowie, 
fecz także w jego strukturach emocjonalnych, zmiana tej 
postawy oznacza również swego rodzaj u cierpienie z po
wodu wyrządzonej niesprawiedliwości. Psycholog Mit
scherlich mówi tutaj o żałobie. W gruncie rzeczy oczeku
jemy takiej skruchy. Komuś, kto znęca się nad dzieckiem, 
czyniąc zeń duchowego kalekę, a potem ze śmiechem 
oświadcza, że jedna ofiara mu wystarczy i że innym dzie
ciom będzie u niego dobrze, nie będz i1emy ufać. Jeśli żal 

nad przesz ł ością i wyrzuty sumienia go nie ogarną i nie 
przemienią, znaczy to, że pozostał tym, kim był. 
Czy sumienie zawsze ma rację? Pytaliśmy o to na począt
ku. Ponadto: czy zawsze należy być posłusznym sumieniu? 
Sumienie nie zawsze ma rację. Podobnie jak nasze pięć 

zmysłów nie zawsze właściwie nas prowadzi, a rozum nie 
zawsze chroni przed błędem, tak samo sumienie . Sumie-
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nie jest zmysłem dobra i zła w człowieku, ale nie jest wy 
rocznią. Wskazuje nam kierunek, sprawia, że przekraczamy 
perspektywę naszego egoizmu i widzimy to, co ogólne, co 
samo w sobie słuszne. Aby jednak to dojirzeć, trzeba namy
słu, znajomości rzeczy, w tym także - jeśli wolno tak powie
dzieć - moralnej znajomości rzeczy. Oznacza to właściwe 
pojmowanie hierarchii wartości, którego nie zniekształciły 
ideologie. 
Istnieje błędne sumienie. Są tacy ludzie, którzy kierując się 
sumieniem, w sposób oczywisty wyrządzają innym ciężką 
krzywdę . Czy i oni muszą słuchać swego sumienia? Oczy
wiście , że tak. Godność człowieka polega - jak widzieliśmy 
- na tym, że jest on całością sensu . To, co obiektywnie do
bre i słuszne, musi również zostać przez niego poznane jako 
dobre, aby być dobrem . Z tej racji dla człowieka w ogóle 
nie ma czegoś takiego, jak dobro tylko „obiektywne". Skoro 
nie zna go jako dobra, to nie jest ono dla niego dobre. To, że 
musi słuchać swego sumienia, znaczy przecież: musi czynić 
to, co uważa za obiektywnie dobre i w gruncie rzeczy jest 
to trywialne. Jest więc tak: naprawdę dobre jest tylko to, co 
słuszne obiektywnie i subiektywnie. 
Czy nie ma zatem kryterium, które pozwala nam odróżnić 
sumienie prawidłowe od błędnego? Jak jednak coś takiego 
mogłoby istnieć? Gdyby istniało, nikt by się nie mylił . Oczy
w i1 ście, jakimś znakiem, ż e ktoś rzeczywiście idzie za głosem 
sumienia, a nie za zwykłym kaprysem, jest gotowość kon
trolowania własnego poglądu przez porównanie z innymi, 
przez konfrontację . To również jednak nie jest pewne kry 
terium. Spotyka się przecież sytuacje, gdy ktoś - dokładnie 
odwrotnie - otoczony ludźmi, którzy przewyższają go inte 
lektualnie lub retorycznie, mimo to odczuwa pewność , że 
ludzie ci się mylą. Tyle tylko, że nie potrafi tego uzasadnić -
nie dlatego, iżby sądził , że inni mają naprawdę lepsze racje , 
lecz tylko dlatego, że nie jest człowiekiem, który mógłby 
ich do lepszych racji przekonać. Wierzy on, iż jest sprawą 
przypadku, że inteligentniejsi od niego znaleźli się akurat 
po niewłaściwej stronie. Opieranie się argumentom może 
w takiej sytuacji być również aktem sumienia . 
Czy zawsze należy szanować sumienie drugiego? To zależy 
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od tego, co rozumiemy przez szacunek. W żadnym wypad · 
ku n i,e może to znaczyć, że każdemu wolno robić wszystko, 
na co mu sumienie pozwa lla. Wówczas ludziom bez skrupu
łów byłoby wszystko wolno. Nie znaczy to jednak również, 
że każdy może robić wszystko, co mu sumienie nakazuje. 
Oczywiście wobec samego siebie jest on zobowiązany do 
posłuszeństwa własnem u sumieniu. Jeśli jednak narusza 
przez to prawa drugiego - a to znaczy: własne obowiąz
ki wobec drugiego - to inni ludzie, a także państwo, mają 
prawo mu w tym przeszkodzić. Jednym z praw człowieka 
jest to, że prawo jednego nie może zostać uzależnione od 
sądu sumienia drugiego. Można dyskutować, czy dzieciom 
nienarodzonym należy się ochrona, chociaż konstytucja na
szego państwa odpowiada na to pytanie twierdząco. Slogan 
jednak, że jest to sprawa, którą każdy ma rozstrzygnąć we 
własnym sumien iu, jest niedorzeczny. Bo albo nienarodzeni 
nie maj ą prawa do życia i wówczas nie trzeba w ogóle trudzić 
swego sumien i1a, albo takie prawo im przysługuje i wtedy nie 
mogą o nim decydować sumienia innych ludzi. 
Posłuszeństwo wobec ustaw państwa prawa, które większość 
jego ob ywateli uważa za uzasadnione, także nie może się 
ograniczać do tych, którym sumienie nie zakazuje na przy
kład płacenia podatków. Kto nie płaci i używa dróg i kanali
zacji na koszt innych, zostanie uka rany na przykład zajęciem 
mienia. Jeśli naprawdę jego czyn wypływa z sumienia, to 
karę tę zaakceptuje. 
Wyłącznie w odniesieniu do służby wojskowej istnieje regu
lacja prawna, która stwierdza, że nie wolno nikogo powołać 
pod broń wbrew jego sumieniu. W zasadzie prawodawca 
wyraził tu rzecz trywialną, bo jeśli sumienie zabrania komuś 
walczyć na wojnie, to przecież nie będzie on walczyć. Zresz
tą tu także brak kryterium, które pozwoliłoby z zewnątrz 
ostatecznie rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z naka
zem sumienia, czy nie. A już przesłuchanie przed sądem jest 
zupełnie niewłaściwym środkiem, aby takie rozstrzygnię
cie ułatwić. Przesłuchanie premiuje ostatecznie zręcznych 
mówców, którzy gotowi są kłamać na zawołanie. 
Istnieje tylko jedna wskazówka co do autentyczności de
cyzji sumienia, a jest nią gotowość pogodzenia się z nie-
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przyjemną alternatywą. Sum i1enie człowieka nie zostanie 
zranione, jeśli przeszkodzi mu się w dokonaniu czegoś, co 
mu sumienie nakazuje, bo nie ponosi on odpowiedzialno
ści za to, że mu p rzeszkodzono. Z tej racji wolno i należy 
osadzać w więzieniu ludzi, którzy chcą ulepszać świat prze
stępstwem. Sprawy mają się inaczej, gdy ktoś zostaje zmu
szony aktywnie działać wbrew swemu sumieniu. Jest to na
ruszenie godności człowieka. Czy jednak w ogóle można to 
zrobić? Nawet groźba śmierci nie zmusza nikogo do działa
nia wbrew sumien i1u, czego dowodzi historia męczenników 
wszystk ich czasów. 
Istnieje wszakże sposób, aby wymusić czyny n iezgodne z su
mieniem: są nim tortury, które czynią z człowieka bezwolne 
narzędzie innych. Dlatego właśnie tortury należą do tych nie
licznych czynów, które zawsze i w każdych okolicznościach są 
z łe. Naruszają one bowiem bezpośrednio świętość sumienia, 
tę świętość, o której pisał p rzedchrześcijański fllozof Seneka: 
„Mieszka w nas święty duch, jako obserwator i strażnik do

brych i złych czynów". 

Robert Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, 
tłum. P. Mikulska i J. Merecki, Lubl irn 2000, s. 63-73. 
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Pralnia, farbiarnia Helena Boguń 
Prace tapicerskie Andrzej Wolski 
Garderobiane Kazimiera Buczkowska, Danuta Kowalska, 
Grażyna Kozioł 

Rekwizytor Artur Niemiec 
Brygadier sceny Mieczysław Osetek 
p.o. Brygadiera sceny Mieczysław Fornal 
Montażyści Artur Gamracki, Łukasz Lubas, Bogdan Rzucidlo, 
Leszek Sas, Stanisław Wolski 
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Teatr 
im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie 
ul. Sokoła 7/9, 35-010 Rzeszów 
tel. 17 853 20 01 
fax 17 850 75 50 
www.teatr-rzeszow.pl 
e-ma i I: sekretariat@teatr-rzeszow.pl 

Biuro Obsługi Widzów 
tel./fax 17 853 22 52 
tel. 17 853 20 01, wew. 341, 330 
e-ma i I: bilety@teatr-rzeszow.pl 

Kasa Teatru 
tel. 17 850 89 89 

Teatr 
im. Wandy 
Siemaszkowej 

jest instytucją 
artystyczną 

Województwa 
Podkarpackiego 

Sponsor 
strategiczny 

PGE Obrót S.A. 




