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Karolina Paczoska
W poszukiwaniu prawdy o własnej miłości 
 
Mały Książę Antoine de Saint – Exupery’ego został napisany w 1942 roku w Nowym Yorku. 
Dzieło  to  jest  w  dużej  mierze  wynikiem  gorzkich  i  bolesnych  refleksji  autora  nad 
rzeczywistością. Stanowi także jego reakcje na okrucieństwa czasu wojny. Prosta treść utworu 
wzbudza w czytelniku przeświadczenie,  że  kryje  się  za  nią  coś  więcej,  coś  tajemniczego,  a 
zarazem poważnego, być może wymagającego nawet rozległej wiedzy filozoficznej. Spośród 
wielu pytań, które można by postawić odnośnie do przesłania, jakie kryje w sobie to dzieło, 
zamierzam  wybrać  jedno.  Jaka  jest  rzeczywista  przyczyna  opuszczenia  planety  B612  przez 
Małego Księcia? Zachęcam zatem do wspólnych poszukiwań po świecie symboli oraz do zajęcia 
jednej ławki w szkole patrzenia sercem, gdzie być może zapoznamy się z koncepcją miłości jako 
esencji współistnienia z innymi. Kto jest ciekawy szczegółów, zapraszam do wspólnej podróży.
Z Małym Księciem spotykamy się po raz pierwszy, gdy po opuszczeniu swojej planety znajduje 
się  na pustyni.  Według Exupery’ego pustynia jest  wyrazem jakiegoś stanu bezsensowności, 
psychicznego zasuszenia. Czy znaczy to, że ów francuski pisarz chce pokazać ludziom pustynie 
ich  życia?  Ludźmi  bowiem miota  wiatr,  nie  mają  korzeni.  Nie  potrafią  odnaleźć  się  wśród 
innych, określić swoich relacji z innymi. Dlatego wśród ludzi można być także samotnym.(1) Być 
może  Mały  Książę  znajdując  się  na  ziemiach  jałowych,  stara  się  uświadomić  sens  swojego 
istnienia?  Pustynia  może  być  bowiem również  miejscem uzdrowienia.  W słowniku symboli 
możemy znaleźć informację, że pustynia jako symbol ma podwójne znaczenie. Jest z jednej 
strony  miejscem  działania  demonów,  ale  z  drugiej  jest  sferą  rozmyślań.  Pustynia  oznacza 
miejsce odzyskania czystości  i  duchowości  ascetycznej.  Wiąże się  również z poszukiwaniem 
najgłębszej warstwy samego siebie, z poszukiwaniem  pustyni, jaką człowiek nosi w sobie.
Z  tego  powodu,  iż  człowiek  może  wydobyć  się  z  egzystencjalnej  pustki,  Ziemia  w  ujęciu 
Exupery’ego, mimo miejsc pustynnych i jałowych, jest jednak rajskim ogrodem. Każdy człowiek 
w zależności od wyobraźni  i  stopnia świadomości  ekologicznej,  może być ogrodnikiem albo 
kosmiczną  bakterią.  Mały  Książe  tyle  wkłada  zaangażowania  w  pielęgnację  swojej  planety: 
czyści wulkany, karczuje baobaby, podlewa różę. Ta wytrwałość chłopca powinna uświadomić 
mieszkańcom planety Ziemia, iż piękno naszej planety zależne jest również od naszego udziału 
w jej tworzenie. 
Na Ziemi złotowłosy chłopiec spotyka również żmiję. Jest ona dla niego zapowiedzią powrotu 
do domu. Tego, kogo dotknę, odsyłam tak, skąd przybył.(2) Żmija owija się jemu wokół nogi jak 
złota bronsoleta. Opis ten symbolizuje splot narodzin i śmierci. Wąż jest bowiem symbolem 
śmierci,  zmartwychwstania,  koła  kosmicznego,  zniszczenia  i  odrodzenia.  Dlaczego  akurat 
żmija?  Dążenie  do prawdy  o  sobie  oznacza  także  umieranie,  czyli  poznanie  ograniczoności 
własnego istnienia.
Omawiając najważniejsze symbole nie możemy zapominać o Róży. Pojedyncza róża to w istocie 
symbol celu, najwyższego sukcesu i  doskonałości.  Róża pojawia się pewnego dnia na małej 
planecie B612 i  jest  dla  Małego Księcia uosobieniem nadzwyczajnego piękna.  Między nią a 
Małym Księciem rodzą się niewidzialne zależności, których chłopiec nie jest jeszcze świadomy. 
Róża zdaje sobie sprawę z tego, że jej opiekun wróci, gdy zrozumie, że ją oswoił i że na zawsze  
bierze się  odpowiedzialność  za tego,  kogo się  oswoiło.  Róża jest  niezwykle mądra  wie,  że  
chłopiec potrzebuje podróży w głąb samego siebie.(3) 
Consuelo de Saint – Exupery, żona Antoine’a, jest często utożsamiana z Różą. Consuelo, gdy 
poznaje  swojego  przyszłego  męża  ma  już  za  sobą  bujną  przeszłość.  W  jej  żyłach  płynie 
indiańska  i  hiszpańska  krew.  Znana jest  zarówno z  pełnej  temperamentu  osobowości  oraz 
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zamiłowania do niezwykłych historii.  Zwana jest  czarodziejką i  bajczarką. Racje ma zapewne 
amerykańska autorka biografii Antoine’a, kiedy pisze, że Consuelo jest z pewnością kimś, kto w 
rysunku kapelusza potrafi dostrzec węża boa, który zjadł słonia. Pamiętnik róży, pełen lekkości 
zbiór wspomnień Consuelo sprawia, że czytelnik balansuje pomiędzy dziecięcym zaufaniem a 
sceptycyzmem. Niewątpliwie jednak można tam znaleźć pewne analogie do przygody Małego 
Księcia z Różą.  Oto fragment: 
Położył ręce na moich kolanach i powiedział, zwracając ku mnie policzek:
 Czy chciałaby pani mnie pocałować ?
- Ależ panie de Saint-Expuery, wie pan przecież, że w moim kraju całuje się tylko tych, których  
się kocha, a na domiar zna dobrze. Jestem od niedawna wdową, jakże więc wyobraża pan 
sobie, że mogłabym pana całować?
Zagryzł usta, żeby się nie roześmiać.
- Proszę mnie pocałować albo panią utopie – powiedział z miną,  jakby za chwilę miał samolot  
zanurzyć w morzu.
Gryzłam  chusteczkę  ze  złości.  Dlaczego  miała  bym  całować  człowieka,  którego  dopiero 
poznałam? Żart wydał mi się w bardzo złym guście.
- Czy w ten sposób zdobywa pan pocałunki kobiet? – zapytałam. – Ze mną to się nie uda. I dość  
mam już lotu. Zechce pan łaskawie lądować. Straciłam męża i nie jest mi wesoło.(…)
Spojrzał na mnie i powiedział:
- Wiem, nie chce mnie pani pocałować, bo jestem brzydki.(…)
- Nie jest pan brzydki, nie, ale zbyt silny dla mnie. Sprawia mi pan ból. Pan mnie nie całuje, ale  
zjada, pożera, pochłania. Chcę wylądować.
- Niech mi pani daruje, ale nie bardzo wiem, co to jest kobieta.
(C. de Saint-Exupery, Pamiętnik róży, przeł. J. Guze, Znak, Kraków 2002.)
Mały Książę zapewne również nie wiedział do końca kim jest Róża i czym są jego uczucia do 
niej.  Z  tego  też  powodu  lis  jako  uosobienie  życiowej  mądrości  jest  dla  Małego  Księcia 
przewodnikiem  w  wędrówce  w  siebie  oraz  jakby  wskazówką  w  dostrzeżeniu  tego,  co 
niewidoczne. Według pisarzy starożytnych lis jest przyjacielem węża, na granicy ze światem 
pustyni jego rada ma duże znaczenie dla ratowania życia. Gdy Mały Książę znajduje się na Ziemi 
z dala od Róży czuje, że racja jego istnienia zostaje zakwestionowana. Nikt nie może żyć, nie 
istniejąc dla czegoś. Pytanie o niepowtarzalność Róży rozstrzyga w oczach Małego Księcia o 
sensie całego świata, jej niepowtarzalność nie jest właściwością obiektywną, lecz wynika z jego 
postawy duchowej wobec niej. 
Chłopiec bowiem po długiej wędrówce przez pustynię dociera do ogrodu, w którym znajduje 
się  pięć  tysięcy  róż.  Czuje  się  on  bardzo  zraniony  tym  widokiem,  gdyż  zaczyna  wątpić,  iż 
posiada jedyny  na  świecie  kwiat.  Lis  uświadamia  mu jednak,  że  jego Róża  jest  wyjątkowa 
poprzez relacje, jaka ją z nim łączy. Człowiek może poprzez swój stosunek do czegoś nadać 
temu rangę wyjątkowości. Sens rzeczy nie leży w nich samych, lecz w ich związkach, a one 
ujawniają  się  we  wzajemnym  bytowaniu.  Będąc  już  po  lekcji  u  lisa, Mały  Książe  zarzuca 
lotnikowi,  którego  spotyka,  że  ludzie  z  twojej  planety,  hodują  pięć  tysięcy  róż  w  jednym  
ogrodzie i nie znajdują w nich tego, czego szukają.(4) Podaje także przyczynę tego faktu. Oczy 
ludzi są ślepe. Według niego lekarstwem jest patrzenie sercem, gdyż to, co najważniejsze jest 
często niewidoczne dla oczu. 
O racjach serca pisze w filozofii  B.  Pascal.  Serce ma swoje racje,  których rozum nie  zna.(5) 
Zdanie to wydaje się zakładać antytezę między rozumem i sercem, działalnością intelektualną a 
uczuciem. Jest oczywiste jednak, że  serce nie może oznaczać tu emocji. Pascal posługuje się 
tym terminem w różnym znaczeniu. Oznacza ono, m.in.  jakieś instynktowne, bezpośrednie, 
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nieracjonalne ujmowanie jakiejś prawdy. Człowiek bowiem posiada czasami pewność, nawet 
gdy rozum nie jest w stanie dowieść, czego ona dotyczy.
Mały Książę opuszcza zatem planetę, by nabrać pewności, a raczej by pozwolić sobie ją odkryć. 
Dystans potrzebny jest do rozumienia, dzięki niemu można osiągnąć autentyczną bliskość i więź  
z wybranym człowiekiem.(6) Taką koncepcję miłości jako stwarzania więzów przedstawia nam 
właśnie francuski pisarz.  Dwie osoby stają się dla siebie jedyne, poprzez co wiele szczegółów z 
ich codziennej szarości nabiera dla nich nowego, wielobarwnego znaczenia. Uczą się stopniowo 
wymowy  swoich  oczu,  wyrazu  ust  czy  rozumienia  gestów  dłoni.  Odnajdują  w  tym  coś 
niesłychanie cennego. 
Dzięki  stworzeniu tak głębokiej relacji,  widzimy jak  dusza ukochanej prześwieca w ukrytych  
znakach jej twarzy, i z każdym spojrzeniem w blasku własnych oczu można podnieść ją wyżej  
do światła. (...) Im lepiej sami uczymy się mówić językiem drugiego człowieka, tym bardziej dla  
naszych oczu otwierają się bramy tajemniczego zamku, z których każda prowadzi do jakiejś  
komnaty  pełnej  skarbów  i  klejnotów.(7)   Między  oswojonymi ze  sobą  osobami  zaczyna 
zachodzić pewien fascynujący i tajemniczy obrządek stopniowego zespalania się w jedno, by 
móc w swojej  postawie zawrzeć:  troskę (osłanianie przed wiatrem oraz zabijanie  gąsienic); 
odpowiedzialność (poświęcanie życia), poszanowanie (słuchanie skarg, wychwalań, a czasem 
milczenia) i poznanie, gdyż tak naprawdę poznaje się tylko to, co się oswoi.(8) 
I  tak  docieramy  już  do  celu  naszej  podróży.  Mały  Książę  wyrusza  w  głąb  samego  siebie 
(pustynia), aby tam odkryć wyjątkowość relacji, jaką tworzy z Różą. Naradza się jakby na nowo 
(żmija)  w  procesie  samo  uświadamiania  (lis),  by  dotrzeć  do  odkrycia  esencji  ludzkiego 
współistnienia (miłość do Róży). Dostrzega, iż wśród wielu codziennych i ważnych obowiązków, 
można znaleźć również czas dla drugiej osoby (racje serce). Szary dotąd świat nabiera nowych 
barw, a każdy poranek jest nową szansą na urzeczywistnienie czegoś bezcennego z drugim 
człowiekiem w akcie wzajemnego oswajania się.
Karolina Paczoska
 
 

 

(1) A. de Saint – Exupery, Mały książę, przeł. J. Szwykowski, PAX, Warszawa 1990, s.54.
(2) A. de Saint – Exupery, Mały książę, przeł. J. Szwykowski, Wyd. PAX, Warszawa 1990, s. 54.
(3) E. Zioło, K. Wiatr, Mały książę, czyli o doświadczeniu istnienia w drodze, Wyd. Edukacyjne, 
Kraków 2001, s. 34.
(4) A. de Saint – Exupery, Mały książę, przeł. J. Szwykowski, Wyd. PAX, Warszawa, 1990, s.72.
(5) B. Pascal, Myśli, przeł. T. Boy – Żeleński, Wyd. PAX, Warszawa 2000, s. 208.
(6) J. Sikora-Masal, Mały Książe – spotkania z Przybyszem z Kosmosu, „Nowa Polszczyzna, nr 1 
(2000), s.27.
(7)  E.  Drewermann,  Istotnego nie  widać.  Rzecz o  Małym księciu,  przeł.  J.  Prokopiuk,  Wyd. 
W.A.B., Warszawa 1996, s.  54. 
(8) A. de Saint – Exupery, Mały książę, przeł. J. Szwykowski, Wyd. PAX, Warszawa, 1990, s.62. 
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Ks. Przemysław Ćwiek
Kryzys integracji. Francja widziana oczami turysty
 
Tekst  został  wygłoszony  22 XI  2005 r.  podczas  konferencji  pt.:  „Kryzys  we Francji  –  kryzys  
współistnienia?”, zorganizowanej przez KFS KUL.
 
Na wstępie chciałbym dookreslić temat i uspokoić nieco tych, którzy może spodziewali się, że 
będzie to mały przewodnik po Francji, z oglądaniem pocztówek i degustacją wina włącznie. I 
choć trudno ustrzec się cienia subiektywizmu, każde wszak widzenie jest odmienne, chciałbym 
poruszyć  kilka  kwestii,  które  dla  kogoś  spoza  Francji  (czyli  dla  nas  wszystkich)  są  niekiedy 
niezrozumiałe  a w bezpośredni  lub pośredni  sposób dotyczą poruszanego przez nas  dzisiaj 
problemu.
Będąc  turystą  można  poddać  się  pewnej  konwencji,  polegającej  na  zwiedzaniu  tego,  co 
proponuje przewodnik, robieniu tych samych zdjęć, które znaleźć można w setkach książek i 
albumów o Francji, spędzania czasu w kawiarenkach w centrum miasta, z przeciętną kawą ale 
za  to  nieprzeciętną  ceną.  Proponuję  jednak  konwencję  turysty  niebanalnego,  który  z 
przygotowanym aparatem wyruszy na poszukiwanie bardziej realnej Francji.
 
Zdjęcie 1 – Stolica z oddali
Nikogo  nie  trzeba  przekonywać,  że  Paryż  jest  jedną  z  najczęściej  odwiedzanych  stolic 
europejskich.  Oprócz  turystycznych  symboli,  Katedry  Notre-Dame,  wieży  Eiffela,  muzeum 
Louvre, które są magnesem dla zwiedzających, Paryż gromadzi w sobie również rzesze ludzi 
bezrobotnych, bezdomnych, imigrantów, całą gamę kolorów skóry. Wydaje się, że jest duży, 
więc wszyscy się zmieszczą.
Dla pewnego porządku dodam, że mówiąc Paryż ma się najczęściej na myśli centrum miasta, 
czyli  region,  w  którym generalnie  można  poruszać  się  metrem i  autobusem (strefa  1  i  2). 
Przedmieścia  (banlieue)  to  już  kolejne  strefy,  w  zasadzie  odrębne  miasteczka,  do  których 
najczęściej  dojeżdża  RER (szybka kolej).  Region paryski,  tzw.  Ile-de-France,  to  odpowiednik 
naszego województwa. 
Nie  jest  prawdą,  że  wszystkie  przedmieścia  zamieszkałe  są  przez  biednych  imigrantów 
przybyłych do Francji tylko po to, by zemścić się za porażkę pod Tuluzą (1) i sukcesy Karola 
Młota. Generalnie południowo-zachodnie przedmieścia uważane są za najbardziej  zamożne, 
południowo-wschodnie,  czy  północno  zachodnie  trochę  mniej,  za  najgorsze  uważane  są 
przedmieścia  północno-wschodnie,  podobnie  zresztą  jak  przylegające  do  nich  paryskie 
dzielnice XVIII. i XIX.
Warto też pamiętać, że tzw. blokowiska, czy „okropne dzielnice” (to cytaty z prasy) wyglądem 
nie różnią się specjalnie od naszych dzielnic z nagromadzonymi blokami, wąskimi chodnikami, 
bez piękna kwiatów i zielonych ogrodów, za to z finezyjnymi graffiti na ścianach.
 
Zdjęcie 2  – Stolica z bliska
Widok bezdomnych, niezależnie od kraju i kultury jest przygnębiający. W Paryżu spotęgowane 
jest  to  kontrastem  pomiędzy  wystawną  kulturą  skierowaną  w  stronę  portfela  turystów  a 
żyjącymi na ulicy i z ulicy ludźmi. Kolorowymi, czy białymi – na tym poziomie egzystencji nie 
stanowi to różnicy. Zjawisko bezdomności jest bardzo dużym problemem nie tylko Paryża, ale 
w zasadzie większości wielkich miast Francji. Jak pisał Ulrich Beck w Le Figaro, opisując historię 
rozwoju ekonomicznego Francji ostatnich 30. lat: „Minęły już czasy, gdy bogaci potrzebowali 
biednych, by stać się bogatymi. W czasach globalizacji, bogaci nie potrzebują już biednych.” (2) 
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Wydawać by się mogło, że system opieki społecznej jest bardzo pro-socjalny. Faktycznie, choć 
zasiłki dla bezrobotnych nie są wielkie (od ok. 600 euro), to po pierwsze da się za to przeżyć 
(naprawdę!) a po drugie oprócz pieniędzy oferowane są wszelakie usługi – od medycznych, 
poprzez bony żywnościowe,  po szkolnictwo dzieci  oraz  naukę (języka,  różnych kursów) dla 
dorosłych. Problem umiejscowiony jest chyba gdzie indziej i nie dotyczy samego tylko ubóstwa 
materialnego. Jak pisał Jim Hoagland, „Zasiłki dla bezrobotnych, które tym młodym ludziom 
wydziela szczodry francuski system opieki społecznej, wystarczyły na stylowe ubrania i fryzury, 
jakie nosi wielu rozmówców telewizyjnych dziennikarzy, ale nie na to, by kupić ich zadowolenie 
czy zgodę na system, który karmi i izoluje.” (Rzeczpospolita, 19.11.2005 r.)
 
Zdjęcie 3 – Życie kulturalne: telewizja
Kilka  kanałów  do  wyboru,  ale  to  wybór  pozorny.  Tak  naprawdę  są  dwa.  Pierwszy, 
zdecydowanie najlepszy, ale adresowany do bardzo wąskiej grupy odbiorców, to tzw. sztuka. 
Bardzo ciekawe programy, nie harmonizujące z teleturniejowo-telenowelowym spojrzeniem na 
media.  Ten  program cieszy  się  popularnością  wśród ludzi  wykształconych,  lub  chcących  za 
takich uchodzić.  Jednak hermetyczność języka i  niekiedy sztuczność tematów (czy można 2 
godziny oglądać reportaż z muzeum archeologicznego?) czyni ten program mało atrakcyjnym 
dla ludzi młodych.
Pozostałe darmowe programy (TF1, France 2, France 3, Canal+, M6) są zdominowane przez 
teleturnieje lub seriale.  Nieudolne,  naprawdę nieudolne amerykańskie kopie.  Dla przykładu 
inspektor Margot, postać bardzo charakterystyczna dla współczesnego francuskiego telewidza, 
nie jest ani tak bystry jak angielski Sherlock Holmes, ani tak ujmujący jak amerykański Bruce 
Willice. 
 
Zdjęcie 4  – Życie polityczne
Francuzi  od  lat  dumni  są  ze  swego krajobrazu  politycznego,  który  nacechowany  jest  dużą 
kulturą  osobistą.  Polemiści,  nawet  jeśli  reprezentują  przeciwne  obozy  polityczne,  potrafią 
odnosić się  do siebie z szacunkiem. Nic  dziwnego, znają się  przecież już tyle lat...  Problem 
francuskiego życia politycznego polega między innymi i na tym, że od kilkudziesięciu lat widać 
te same twarze. Prezydent Jacques Chirac pierwszy raz premierem został w 1974 roku, Sarkozy 
–  symbol  nowej twarzy  w polityce,  uważany za  potencjalnego zastępcę sprawował  funkcje 
ministerialne od 1993 roku. Życie polityczne we Francji jest może i kulturalne, ale świat polityki 
bardzo hermetyczny. Dla młodych obywateli niezrozumiały, starsze pokolenie z kolei jest tym 
wszystkim znudzone.
Nowością, jeżeli użyć można takiej kategorii, jest obecny premier Dominique de Villepin, który 
w  swojej  karierze  był  tylko  ministrem  spraw  zagranicznych  (maj  2002)  i  ministrem  spraw 
wewnętrznych  (marzec  2004).  To  bardzo  kulturalny  i  wykształcony  polityk,  pochodzący  ze 
znanej, szlacheckiej rodziny. W obecnej kryzysowej sytuacji to ważne dopowiedzenie, bowiem 
o ile Sarkozy mówiąc o imigrantach wie o kim mówi, o tyle Villepin miał z tymi ludźmi bardzo 
mały  kontakt.  Elita  francuska,  do  której  należał  od  urodzenia,  szczelnie  chroniła  go  przed 
kontaktami  nie  tylko  z  kolorowymi  obywatelami  Francji,  ale  praktycznie  z  każdym,  kto 
znajdował się poza ścisłym kręgiem tejże elity.
Chyba można użyć takiego uogólnienia, że we Francji ludzie są zmęczeni swoimi politykami a 
jednocześnie przyzwyczajeni, że każde kolejne wybory, to ewentualne roszady pośród tych sa-
mych postaci. Czołowi politycy zarówno z lewej jak i z prawej strony sceny politycznej pełnili 
funkcje  ministerialne  i  trudno  oczekiwać,  że  np.  ktoś,  kto  nie  sprawdził  się  jako  minister 
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przemysłu,  później  minister  edukacji,  czy  rolnictwa  okaże  się  wybitnym  ministrem 
sprawiedliwości.
 
Zdjęcie 5  – Życie religijne
Jeżeli mówi się, że Francja to kraj kontrastów, to życie religijne może być  tego bardzo dobrą 
ilustracją. Oficjalnie promowana jest laickość państwa. Pamiętamy może artykuły sprzed roku, 
gdy we wrześniu wchodziła w życie ustawa zakazująca noszenia widocznych oznak religijnych w 
szkołach publicznych. Uzasadniano to nie tylko laickością państwa, ale przede wszystkim chęcią 
zbudowania pomostu pomiędzy uczniami różnych wyznań religijnych. Ustawa była oczywiście 
kontestowana przez wszystkie ugrupowania religijne. W praktyce wygląda to tak, że niewielu 
uczniów tylko na czas obecności w szkole przebiera się ze swojego tradycyjnego ubrania, by 
powrócić do niego po skończonej edukacji. Większość rezygnuje z tego stroju na zawsze. Czy w 
takim razie elity polityczne Francji osiągnęły zamierzony sukces? Wątpię. Młodzi ludzie wracają 
ze szkoły do domu, w którym ich rodzice nadal chodzą w tradycyjnych strojach, starają się jeść 
tradycyjne potrawy, przestrzegać głównych świąt liturgicznych. Nie są fanatykami religijnymi, 
ale  powrót  do  stroju,  potraw,  zwyczajów,  daje  im  poczucie  tożsamości  z  tradycją,  którą 
pozostawili,  nie  potrafiąc  jednocześnie  przyjąć  nowej  kultury,  której  w  dużej  mierze  nie 
rozumieją.
W  drugim  pokoleniu  imigrantów,  oficjalnie  od  urodzenia  obywateli  francuskich,  dominuje 
rozczarowanie. Nie czują się Francuzami, bo przecież nie zmienią koloru skóry, a jednocześnie 
są w jakiś sposób odzierani z tradycji, która bliska ich rodzicom, dla nich staje się coraz bardziej 
obca.
Teraz chyba lepiej rozumiemy, dlaczego w pierwszym rzędzie w czasie obecnych rozruchów 
podpalano szkoły i  przedszkola. To miejsce, które zabiera im tożsamość, w zamian oferując 
kompletnie niezrozumiałe liberté, égalité, fraternité.
W Kościele Katolickim dominuje postawa otwartości wobec wszystkich: zarówno imigrantów 
jak i  tych, którzy formalnie są obywatelami Francji,  ale i  tak większość czasu spędzają przy 
tanich budkach oferujących rozmowy telefoniczne z Senegalem, Wybrzeżem Kości Słoniowej, 
Algierią.  Ta  otwartość  wcale  nie  zachwyca  najstarszych  katolików,  najczęściej 
konserwatywnych obywateli, którzy po cichu (bo oficjalnie rzecz jasna nie wypada) sprzyjają 
pomysłom  Jean-Marii  Le  Pen’a  (Front  Narodowy).  Ten  polityk  Frontu  Narodowego  jest  w 
stałym konflikcie z episkopatem Francji, wielokrotnie krytykując publicznie biskupów Kościoła 
Katolickiego za zbytnią otwartość wobec imigrantów, szczególnie w diecezjach południowej 
Francji.
 
Zdjęcie 6  – Prowincja: tam, gdzie zamieszek być nie powinno
Są miejsca we Francji, w których teoretycznie nie powinno być problemu. Takim klasycznym 
przykładem jest  region  Bretanii,  w  którym  jest  mało  miast,  dominuje  krajobraz  rolniczy  a 
większość miasteczek to nadmorskie kurorty, pełne ludzi w czasie wakacji, ale prawie zupełnie 
puste w ciągu roku.  Jednym z  nich jest  Brest,  miasteczko prawie doszczętnie zniszczone w 
czasie  wojny  ze  względu  na  mieszczącą  się  tam  bazę  łodzi  podwodnych,  po  wojnie 
odbudowane i bardzo dobrze prosperujące ze względu na przemysł stoczniowy i turystyczny. 
W Bretanii  nie ma dużych miast, nie ma skupisk imigrantów, teoretycznie nie powinno być 
większych napięć. Teoretycznie. W praktyce również i  w Brestcie płonęły samochody. Jeżeli 
tam, to tak naprawdę mogły, czy też mogą płonąć wszędzie.
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Podsumowanie albumu ze zdjęciami
Przeglądając album ze zdjęciami można chyba pokusić się o własny obraz.
Na  wielu  pocztówkach  widać  słoneczną  Francję,  pięknie  odrestaurowane  zabytki, 
uśmiechniętych  ludzi  z  całego  niemalże  świata.  Ten  pejzaż  burzą  zdjęcia  palonych 
samochodów, protestujących ludzi. Czy można przypuszczać, że zaburzenia „piękna” są tylko 
chwilowe i za jakiś czas (najlepiej niedługi) wszystko „wróci do normy”?
Problem  Francji  nie  dotyczy  tylko  współistnienia  w  obrębie  jednego  kraju  ludzi  z  różnych 
kultur.  Równie  ważnym  problemem,  może  nawet  bardziej  fundamentalnym,  jest  pewna 
próżnia  polityczna,  której  wyrazem  był  referendalny  sprzeciw  wobec  projektu  konstytucji 
europejskiej.  Nie  tylko  dotyczył  on bezpośrednio  projektu konstytucyjnego,  a  więc  polityki 
zagranicznej, ale był intelektualną formą sprzeciwu wobec wewnętrznej polityki Francji. 
W polskich mediach kreowana jest postać ministra spraw wewnętrznych, którym jest Nicolas 
Sarkozy. Należy jednak pamiętać, że jego stanowcze wypowiedzi dotyczące ludności kolorowej, 
są w dużej mierze podyktowane doraźną polityką. Sarkozy jest przewodniczącym Unii na rzecz 
Ruchu Ludowego (3),  partii,  która próbuje zająć prawą stronę sceny politycznej  Francji  i  co 
najważniejsze, nie dopuścić do sytuacji z poprzednich wyborów prezydenckich, w których do 
drugiej  tury  przeszedł  radykał  Jean-Marii  Le  Pen  (4),  a  którego  hasła,  szczególnie  wobec 
ostatnich wydarzeń, trafiają na coraz bardziej podatny grunt.
 
* * *
 
Istnieje bardzo znane powiedzenie: „Ile jest rodzajów sera we Francji?” Odpowiedź: „Tyle, ile 
dni w roku.” To powiedzenie nie tylko wskazuje na obfitość produktów mlecznych, ale przede 
wszystkim dotyka mentalności  społeczeństwa.  Interpretacja tego powiedzenia jest  prosta – 
mamy tyle serów, że nie potrzebujemy więcej. Nie tylko sery, ale cała kultura żyje, czy może 
żyła  w  poczuciu  ogromnej  wyższości  nie  tylko  wobec  przybyszów  z  Afryki,  ale  wszystkich 
odwiedzających  Francję.  Czy  stać  współczesną  Francję  na  przekonanie,  że  w  tej  inności, 
odmienności, może kryć się coś bardzo wartościowego?
Ks. Przemysław Ćwiek

 
 Uczestnicy konferencji. Od lewej: Ks. dr Paweł Tarasiewicz, Ks. mgr Leszek Stefański, P. dr 
Artur Szutta, Ks. mgr Przemysław Ćwiek
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(1) Bitwa pod Tuluzą miała miejsce w roku 721 w trakcie walk Franków z Arabami. W wyniku 
starcia armia Franków dowodzona przez Odo pokonała wojska arabskie pod wodzą Salah bena 
Maleka.
Bitwa pod Poitiers (znana także jako bitwa pod Tours) - rozegrana 25 października 732 między 
armią arabską pod wodzą Abd ar-Rahmana i wojskami frankijskimi Karola Młota, które wezwał 
na pomoc diuk Akwitanii Odon. Arabowie zostali pokonani, co powstrzymało ich pochód w głąb 
Europy, rozpoczęty błyskawicznym podbiciem królestwa Wizygotów.
(2) Le Figaro, 18 XI 2005 r.
(3) Union pour un Mouvement Populaire (UMP), Unia na rzecz Ruchu Ludowego - francuska, 
prawicowa partia polityczna. Partia powstała 21 września 2002 r., pod pierwotną nazwą Union 
pour  la  Majorité  Présidentielle  (Unia  na  rzecz  Większości  Prezydenckiej),  z  połączenia 
Rassemblement pour la République (RPR), Démocratie Libérale i części działaczy Union pour la 
Démocratie  Française.  Jej  głównym  celem  było  zbudowanie  zaplecza  politycznego  dla 
prezydenta Jacquesa Chiraca po jego reelekcji.
Jej pierwszy przywódca, Alain Juppé, zrezygnował z kierowania partią 15 lipca 2004 z powodu 
uwikłania w skandal korupcyjny i otrzymania nieprawomocnego wyroku skazującego. Nowym 
przewodniczącym UMP został minister finansów Nicolas Sarkozy.
(4) W wyborach prezydenckich z 21 maja 2002 zdobył 4.805 mln. głosów, w II turze 5 maja 
2002 r. 5.252 mln.
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Magdalena Fara
Filozof(ia) w szkole
 

Czy w szkole powinno być miejsce dla filozofii? Zgodziłby się z tym Platon. Miejsce filozofa jest 
w Akademii. Gdzie indziej można uprawiać filozofię jeśli nie w Perypacie. W historii myśli fi-
lozoficznej wyróżnić można wiele szkół, w których uprawiano filozofię. Dokonując refleksji nad 
historią filozofii,  pojawia ją się pytania: jak to jest dzisiaj? czy filozofia ma swoje miejsce w 
szkołach?
Filozofia jako całościowo ujęta nauka jest wykładana na uniwersytetach nie tylko jako odrębny 
kierunek, ale także w ramach uniwersyteckiego programu kształcenia na innych kierunkach. W 
szkołach średnich sytuacja obecna jest diametralnie różna. Filozoficzna edukacja w gimnazjach, 
liceach  ogólnokształcących,  profilowanych  i  technikach,  zgodnie  z  rozporządzeniem  MEN… 
powinna być realizowana w ramach ścieżki edukacyjnej, czyli elementy filozofii wprowadzać 
powinni  nauczyciele z  języka polskiego,  historii  czy  religii.  Bardzo często jednak w realiach 
polskiej szkoły filozofia funkcjonuje wirtualnie. Istnienie podstawy programowej z filozofii dla 
tych szkół nie pociąga za sobą realnej obecności tego przedmiotu w programie kształcenia. 
Wprowadzenie  filozofii  do  szkoły  zależy  od  kuratorium  i  dyrektora  danej  szkoły.  Często 
usprawiedliwia  się  tę  sytuację  brakiem  dodatkowych  godzin,  brakiem  odpowiednio 
wyszkolonej kadry czy nieprzystępnością podstawy programowej, która i tak za dużo wymaga 
od  uczniów.  Chcąc  zadbać  o  właściwe  kształcenie  opracowano  w  2005  roku  przejrzystą  i 
przystępną podstawę programową kształcenia ogólnego, którą jej koordynatorzy traktują jako 
zwornik reformy programowej podjętej w 1990 roku. Powstały projekt podstawy programowej 
był dyskutowany ponad rok na forum internetowym, które stanowiło publiczną konsultację. 
Zgodnie  z  proponowanym  projektem  filozofia  miałaby  być  przedmiotem  fakultatywnym. 
Uczniów, którzy nie wybraliby jej, obowiązywałaby wiedza o kulturze. Powstaje więc problem: 
jak przekonać uczniów, dyrektora czy rodziców do tego, aby jednak filozofię wybrali? Próbując 
odpowiedzieć na to pytanie skupię się na podstawie programowej z filozofii i etyki do liceów 
ogólnokształcących,  profilowanych  i  techników.   Zarys  podstawy  programowej  wiedzy  o 
kulturze zostanie przytoczony jedynie dla porównania go z interesującym nas programem filo-
zofii. 
Projekt  podstawy  programowej  jest  rozpisany  na  75%  czasu  przeznaczonego  dla  każdego 
przedmiotu, w tym także na filozofię. Zagadnienia proponowane jako pewne minimum nie są 
sztywno zarezerwowane dla poszczególnych klas, rozkład materiału zależy od liczby godzin, 
możliwości uczniów i pomysłów nauczyciela. Główne zagadnienia to: 
1) Zagadnienie tożsamości (identyfikacji) a pytanie o to, co istnieje (rzeczy czy własności bez 
podłoża,  indywidua czy  powszechniki,  konkrety  czy  abstrakty,  przedmioty  potocznego doś-
wiadczenia  czy  przedmioty  teoretyczne,  realne  czy  fikcyjne,  problem  istnienia  bytu 
absolutnego).
Atomizm i platonizm jako modele rozwiązań problemów filozoficznych i naukowych ( problem 
tożsamości  i  zmiany,  problem  wyboru  ogólnej  koncepcji  rzeczywistości  –  naturalizm  i 
supranaturalizm,  filozoficzna geneza pojęć naukowych, znaczenie spekulacji  filozoficznej  dla 
nauki, porównanie funkcji filozofii i nauki).
2)  Rola  rozumu  i  doświadczenia  w  poznaniu:  aprioryzm  (natywizm)  i  aposterioryzm 
(empiryzm) (argumenty sceptyczne, sceptycyzm metodyczny Kartezjusza jako próba odparcia 
argumentu z regresu w dowodzeniu,  „Myślę,  więc jestem” Kartezjusza jako próba odparcia 
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argumentu ze złudzeń, natywizm jako forma aprioryzmu, empiryzm genetyczny i jego  scep-
tyczne konsekwencje, hipotetyzm K. Poppera).
3)  Zagadnienie  stosunku  duszy  (umysłu)  do  ciała (  dualizm  kartezjański,  monizm 
spirytualistyczny i materialistyczny, spirytualizm Berkeleya a problem solipsyzmu, materializm 
a problem identyfikacji stanów psychicznych z fizycznymi).
4)  Pojęcie  prawdy  (realizm a  instrumentalizm,  klasyczna  koncepcja  prawdy i  jej  trudności, 
pragmatyczna koncepcja prawdy,  związek koncepcji  prawdy z  rozróżnieniem uzasadnień na 
epistemiczne i pragmatyczne).
5)  Pojęcie  dobra  moralnego (zagadnienie  obiektywności  dobra,  hedonizm  i  utylitaryzm, 
intelektualizm etyczny Sokratesa, cynizm, stoicyzm, koncepcja „złotego środka”,  nakaz Boży 
jako  źródło  dobra,  powinność  jako  dobro  specyficznie  moralne,  imperatyw  kategoryczny, 
pojęcie etyki autonomicznej i heteronomicznej, naturalizm i antynaturalizm, ćwiczenia z zasto-
sowaniem pojęć etyki do dyskusji dotyczącej wybranych problemów współczesności).
6) Istnienie zła:  zagadnienie stosunku do cierpienia i  śmierci  (  zło naturalne i  zło  moralne, 
dualizm dobra i zła, zło jako brak dobra i jako konsekwencja wolności woli – św. Augustyn, zło 
jako  wynik  harmonii  przedustawnej  –  Leibniz,  zło  jako  uboczny  produkt  procesów 
przyrodniczych –  ewolucjonizm,  pragnienie  jako  źródło  cierpienia,  wyzwolenie  z  cierpienia, 
cierpienie jako konsekwencja grzechu pierworodnego, postęp naukowo – techniczny jako dro-
ga do eliminacji cierpienia, absurdalność istnienia jako konsekwencja przygodności ludzkiego 
bytu i nieuchronności śmierci – egzystencjalizm, koncepcje nieśmiertelności indywidualnej).
7)  Pojęcie  wolności (wolność  wyboru,  przyrodnicze  ograniczenie  wolności,  wolność  jako 
złudzenie,  jako  subiektywne  przeżywanie  aktów  wyboru,  prawa  przyrody  jako  warunek 
wolności,  społeczne ograniczenia wolności,  wolność jako uświadomiona konieczność, reguły 
życia  społecznego  jako  warunek  wolności,  wolność  woli  jako  warunek  odpowiedzialności 
moralnej, moralność jako warunek wolności, egzystencjalistyczna koncepcja wolności – J. P. 
Sartre, wolność a samotność i odpowiedzialność, trwoga Abrahama).
Widoczne jest problemowe ujęcie treści kształcenia, co z pewnością stanowi zaletę programu 
filozofii.  Dzięki  temu  uczniowie  nie  będą  się  nudzić  na  wykładach  poświęconych  historii 
filozofii, nadmiar informacji typu „co jaki filozof powiedział” nie przytłoczy ich i nie zniechęci. 
Przeprowadzając wstępną quasi ankietę wśród obecnych maturzystów, doszłam do wniosku, 
że  historyczne ujęcie  i  encyklopedyzm zdecydowanie  eliminują  filozofię,  ponieważ uczniów 
interesuje dyskusja, problem, szczególnie zaczerpnięty z literatury czy filmu. Nie oznacza to 
jednak,  że  mamy  nie  prezentować  najważniejszych  nurtów  filozoficznych.  Historia  ma  się 
przewijać pomiędzy lub przy okazji poruszanych problemów. Pozwala to na całościowe ujęcie 
treści kształcenia, uczeń wiąże fakty, wskazuje na podobieństwa, różnice, historia nie jest dla 
niego  porozrywana.  Poprzez  takie  przedstawienie  zagadnień  filozoficznych  możemy  obalić 
stereotyp filozofa funkcjonujący w świadomości młodych ludzi, że jest to człowiek bujający w 
obłokach, oderwany od rzeczywistości i pozbawiony realistycznego i krytycznego spojrzenia na 
świat. 
W  wymaganiach,  czyli  uszczegółowieniach  treści,  zauważamy  nagromadzenie  czasowników 
operacyjnych wskazujących na aktywne działania uczniów. Muszą oni „sformułować pytanie 
lub  argumenty”,  „streścić”,  „ujawnić  założenia”,  „wykryć”  błędy  logiczne  i  wewnętrzne 
sprzeczności, „odróżniać”, „objaśniać”, „porównywać” stanowiska pod względem treści czy za-
łożeń,  „interpretować”  motyw  dzieła  literackiego  jako  ilustrację  problemu  filozoficznego, 
„zbudować” kontekst filozoficzny, „zaproponować” wiele rozwiązań, „skonstruować” esej. 
Wątpliwa  wydaje  się  kwestia  związana  z  programem  z  etyki,  która  jest  przedmiotem 
fakultatywnym nauczanym na podstawie rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 roku (Dz. 
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Ust. z  1992r.,  Nr 36, poz. 155).  Jest ona wprowadzana jako przedmiot zastępczy dla religii. 
Treści zawarte w podstawie programowej z etyki stanowią jednak ważny element kształcenia 
filozoficznego. Powinny się one znaleźć w programie filozofii. Są to takie zagadnienia jak:
1)  Pojęcie  doktryny  etycznej,  główne  doktryny  etyczne  (  Sokrates,  Platon,  Arystoteles, 
stoicyzm, hedonizm, augustynizm, tomizm, utylitaryzm J. S. Milla, imperatyw kategoryczny I. 
Kanta, egzystencjalizm i personalizm).
2) Socjologia moralności: obyczaj, moralność, prawo.
3) Psychologia moralności.
4) Etyka opisowa i normatywna jako narzędzie analizy: polityki, gospodarki, mediów, rodziny, 
edukacji, stylu życia.
5) Relatywizm i absolutyzm etyczny.
6) Postawy wobec odmiennych systemów wartościowania: sprzeciw, tolerancja, uznanie. 
Zagadnienia te są podstawowe  i wydaje się, ze stanowią bazę dla dyskusji podejmowanych w 
ramach zajęć z filozofii. Odpowiedzią na ten zarzut może być wskazanie na 25% czasu, jakim 
dysponuje nauczyciel przy opracowywaniu programu kształcenia. Jest to pewne rozwiązanie, 
jednak  nie  oznacza,  że  wystarczy  na  wszystko  czasu,  a  problem  może  pozostać  w  próżni. 
Wydaje się, że programy etyki i filozofii powinny zostać połączone, mając oczywiście na wzglę-
dzie dobro uczniów i możliwość rzetelnego poszerzenia ich wiedzy. 
Podstawa  programowa  wiedzy  o  kulturze  została  podzielona  na  trzy  części:  I.  Muzyka,  II. 
Kultura  wizualna,  III.  Kultura  audiowizualna.  W  ramach  nauczania  muzyki  skupiono  się  na 
prezentacji  poszczególnych  rodzajów  muzyki,  od  form  klasycznych:  symfonia,  suita,  pieśń, 
opera, dramat muzyczny, koncert, sonata, uwertura, po formy współczesnej muzyki popular-
nej: piosenka, jazz, blues, rock, hip-hop, rap, czy muzykę XX wieku i eksperymenty muzyczne. 
Od uczniów wymaga się przede wszystkim posługiwania się pojęciami, np. motyw, fraza, zda-
nie,  okres  muzyczny,  motyw  przewodni,  chór,  solista,  libretto,  aria,  uwertura,  allegro 
sonatowe, zwrotka, aranżacja, balet czy stylizacja. Określić to można jako encyklopedyzm. 
W  części  drugiej  treści  i  wymagań,  w  części  dotyczącej  kultury  wizualnej,  widoczne  jest 
skierowanie  ku  aktywizacji  uczniów.  Zapoznanie  z  poszczególnymi  pojęciami,  dziedzinami  i 
funkcjami w sztuce, czy technikami kultury wizualnej dokonuję się poprzez kontakt uczniów z 
dziełami. Uczniowie muszą opisać je, porównać, podać reprezentatywne przykłady czy napisać 
sprawozdanie z wystawy, wskazać na związki między epokami kultury europejskiej a kształtem 
wybranych dzieł sztuki. 
Najbardziej atrakcyjna wydaje się część poświęcona kulturze audiowizualnej.  Prezentowanie 
wybranych  problemów  na  podstawie  projekcji  takich  filmów  jak:  „Rejs”,  „Matka  Królów”, 
„Dreszcze”,  „Nóż  w  wodzie”,  „Brzezina”,  „Wesele’,  „Sanatorium  pod  klepsydrą”,  „Eroica”, 
„Struktura kryształu”, „Przypadek”, „Panny z Wilka”, „Ziemia obiecana”, czy „Lawa”, zwiększa 
atrakcyjność  wiedzy  o  kulturze  w  zestawieniu  z  filozofią.  Nie  jest  jednak  wykluczone,  że 
problemy  pojawiające  się  w  tych  filmach  będą  mogły  zostać  wykorzystane  właśnie  do 
zobrazowania  zagadnień  filozoficznych.  Odnośnie  do  tych  treści  wymaga  się  od  uczniów 
rozumienia i  analizy języka filmu, muzyki i  jej  znaczenia,  sporządzenia scenopisu,  zinterpre-
towania sceny filmowej czy użytej ścieżki dźwiękowej, napisania recenzji filmowej czy oceny 
adaptacji  filmowej.  Wymagania  te  wskazują  na  dużą  aktywność  uczniów,  którzy  mogą 
dodatkowo ćwiczyć się w pisaniu i krytycznym podejściu do tego, co oferuje nam współczesna 
kultura obrazkowa. 
Jak  jednak  młody  człowiek  ma  oceniać,  krytycznie  podchodzić  do  sztuki,  rozumianej  jako 
wszelki wytwór ludzki, skoro nie dane mu było nauczyć się krytycznego myślenia na zajęciach z 
filozofii? Wiedza o kulturze stanowi jakby etap późniejszy niż filozofia, ponieważ dotyczy rzeczy 

12



konkretnych, ma wprawiać ucznia w myśleniu krytycznym stanowi więc materiał, na którym 
można przepracować wiadomości z filozofii. Zakres materiału z wiedzy o kulturze jest bazą do 
ćwiczeń umiejętności związanych z kulturą logiczną. Warto zastanowić się nad tym, czy nie 
lepiej wprowadzić podział: dwie pierwsze klasy przeszłyby obowiązkowo kurs filozofii,  nato-
miast  dopiero  trzecie  i  czwarte  ćwiczyłyby  umiejętności  dyskusji,  krytycznego myślenia  czy 
spójnego  argumentowania  na  zajęciach  z  wiedzy  o  kulturze?  Propozycję  pozostawiam  do 
przemyślenia koordynatorom projektu podstawy programowej i MEN. 
 
Magdalena Fara
 
Opracowano w oparciu o: „Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego”, projekt pod red. E.  
Bartnik, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 

Dziedziniec KUL
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Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Polityka a etyka w koncepcji Maxa Webera i Arystotelesa
 

Większość  ludzi  na  całym  świecie  ocenia  politykę  jako  sferę  wyzbytą  moralności.  Ludzie 
trudniący się polityką są z reguły dla obywateli moralnie podejrzani. Wynika zatem, że polityka 
przeznaczona jest  dla  ludzi  bez sumienia czy też jakiegokolwiek etycznego kręgosłupa.  Jeśli 
nawet znajdziemy grupę, dla których politycy są tymi, którzy pracują dla dobra wspólnego a nie 
dla własnej korzyści, to problemy natury moralnej pojawiają się przy okazji określania środków 
jakie są przez nich stosowane. W tym miejscu mało kto wierzy, że metody jakimi posługują się 
politycy są nieskazitelnie czyste. Wystarczy przytoczyć sprawę kanclerza Kohla. Niby wielki mąż 
stanu służący  państwu,  a  jednak finansował  własną partię  w sposób niezgodny z  prawem. 
Takich przykładów jest we współczesnej polityce bardzo wiele. Czy zatem praktyka potwierdza 
tylko tezę, że wszelkie starania umoralniania polityki są z góry skazane na niepowodzenie? A 
może mamy politykę wyłączyć spod sądów etycznych?
 
Max Weber O Etyce I Polityce
 
Dla Webera w polityce obowiązuje pragmatyka i racja stanu. „Albowiem jeśli w konsekwencji 
akosmicznej etyki miłości mówi się: nie przeciwstawiać się złu siłą, to do polityka odnosi się 
zdanie wręcz przeciwne: powinieneś przeciwstawiać się złu przy użyciu siły, inaczej – będziesz 
odpowiedzialny za sytuacje w której  zło weźmie górę”. Oznacza to ni mniej  ni  więcej  tylko 
przyzwolenie  na  posługiwanie  się  nie  zawsze  etycznie  dobrymi  środkami,  aby  dojść  do 
określonego celu. Takie działanie Weber określa mianem etyki odpowiedzialności. Zadaniem 
polityka nie jest  dawać moralne świadectwo, lecz patrzeć na skutki i  być skutecznym, czyli 
działać efektywnie. Polityk ma przede wszystkim dbać o interes państwa, a nie o moralność 
narodów. Weber zwraca uwagę na fakt, tak charakterystyczny dla nowożytnych czasów, że 
sukces  polityczny  nie  zależy  od  posiadanej  moralnej  racji  i  poparcia  sfery  sacrum,  lecz  od 
makiawelicznej wręcz zasady bycia, kiedy trzeba, lisem lub lwem. 
Efektywne działanie uprawomocnia więc przemoc, jeśli jej zastosowanie jest konieczne. Jednak 
polityka  nie  jest  sferą  bezlitosnej  przemocy,  bowiem posiada  przyzwolenie  ze  strony  ludzi 
podległych władzy. Bez tej legitymizacji władza byłaby po prostu mafią.
Na  przeciwległym  biegunie  etyki  odpowiedzialności  znajduje  się  etyka  przekonań.  Polityka 
utożsamiona jest wtedy z ideą. Jeśli idea nie zostanie osiągnięta wówczas liczy się intencja. 
Środki,  jakimi posługuje  się  polityk,  nie mogą stać w etycznej  sprzeczności.  Oznacza to,  że 
rezygnuje  się  ze  złych moralnie  środków,  nawet  jeśli  mogą  one  przynieść  pożądany efekt. 
Skuteczność w etyce przekonań nie jest więc najważniejsza.
Według  Webera  prawdziwy  polityk  nie  może  podporządkowywać  się   tylko  etyce 
odpowiedzialności i odrzucać całkowicie etykę przekonań. Bez idei pojmowanej jako dbanie o 
rację  stanu,  polityk  skazany  jest  na  służenie  własnej  próżności.  Władza  nie  może  być 
sprawowana  dla  samej  władzy,  ale  w  imię  służenia  państwu.  Oznacza  to,  że  etyka 
odpowiedzialności i etyka przekonań nie stoją w opozycji, lecz powinny się uzupełniać. Weber 
jest  przeciwny  politycznemu cynizmowi,  do którego  był  skłonny  Machiavelli,  jak  również  z 
drugiej strony, etycznemu uświęcaniu politycznych posunięć. Polityka to nic innego jak ciągłe 
poszukiwanie  „złotego  środka”,  czy  czasem  dokonywanie  trudnych  wyborów,   między 
skutecznością  a  moralnością.  Dlatego  ocena  etyczna  powinna  uwzględniać  wszystkie  te 
czynniki i nie powinna być zbytnio powierzchowna.
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 Wizja Arystotelesowska
 
Krytycznie wobec koncepcji Maxa Webera wypowiada się Paweł Śpiewak w swej książce  W 
stronę  wspólnego  dobra:  „Polityk  Webera  ma  poszukiwać  chwiejnej  równowagi  między 
niezbędnym wymiarem etycznym a wymogami realpolitik. Skazany jest na tragiczne wybory 
wśród wielu niemożliwych do pogodzenia skal wartości, jest rozdarty między skutecznością a 
moralnością. Polityka jawi się w tej sytuacji zawsze jako aktywność moralnie podejrzana” 
W opozycji do Weberowskiego sposobu pojmowania polityki wielu współczesnych politologów 
posługuje się „na nowo odczytanym Arystotelesem”. U niego polityka musi być ideowa, choć 
nie jest to ta sama ideowość z etyki przekonań Maxa Webera. U Webera polityka inspirowana 
wartościami  absolutnymi  musi  od  razu  uobecniać  wysokie  ideały  przez  co  często  staje  się 
fanatyczna i nietolerancyjna. Przypomina to trochę próbę powrotu do raju. Wiemy, że jest to 
niemożliwe. „Nie ma powrotu do takiej sytuacji, w której wszyscy wierzyliby w jednego Boga 
lub posiadali zbliżony światopogląd etyczny. Pluralizm jest faktem niepodważalnym. Żyjemy w 
postoświeceniowym otoczeniu i nie ma powrotu ani do średniowiecza, ani do greckiej polis”. 
Ideowość ma być skupiona na celach „wywiedzionych ze znajomości  ładu natury”.  Według 
Arystoteles takim celem ma być dobro wspólne, czy inaczej,  dobre życie każdego z osobna 
tożsame z cnotą. Tak pojmowanej polityce muszą towarzyszyć cnoty polityczne: patriotyzm, 
odwaga, umiejętność roztropnego sądzenia, sprawiedliwość i praworządność, wielkoduszność, 
dążenie do ochrony własności. 
Koncepcja  Arystotelesa  na  nowo  odczytywana  przez  takich  myślicieli  jak  Alice  MacIntyre, 
Hannah  Arendt  czy  Michael  Oakeshott  zajmuje  się  tymi  samymi  zagadnieniami  co  nurt 
weberowski, lecz podejście do problemu jest zupełnie odmienne. U Arystotelesa efektywność i 
skuteczność w polityce nie jest pomijana lecz występuje pod nazwą roztropność – phronesis – 
co  nadaje  zupełnie  nowy  sens.  „Polityk  roztropny  potrafi  odróżniać  wymiary  politycznego 
procesu, oddzielać to, co należy do sfery czasu długiego, od tego, co zamyka się w pełni w 
czasie  bieżącym.  Nie  ma tu  miejsca  na  tragiczność  wyborów, o  jakich  pisał  za  Nietzschem 
Weber”.  MacIntyre  posuwa się  nawet  do jeszcze  dalej  idącej  konkluzji:  „Jawne i  tragiczne 
konflikty dobra wyrastają ze słabości rozumu, a nie charakteru moralnej rzeczywistości”. Zatem 
z dwóch etyk Webera – przekonań i odpowiedzialności – powstaje jedna etyka, która nie jest, 
bynajmniej,  tylko  prostą  syntezą  dwóch  poprzednich.  Taka  jest  wizja  szerokiego  nurtu 
politologicznego nazwanego Arystotelesowskim.
* * *
Polityka to w głównej mierze praktyka a nie teoria. Mogą powstawać różne koncepcje, lecz dla 
przeciętnego obywatela najważniejsze będzie to, co widzi za oknem. Jeśli w jego ocenie coś 
jest niemoralne czy nieetyczne, to ciężko powiedzieć mu, że „zmysły go mylą” i prawda jest 
inna.  Warto  jednak uświadamiać  go,  w jaki  sposób należy  oceniać  tych,  w których rękach 
spoczywa władza. 
 Jarosław Ćwiek
 
 Na podstawie: 
M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków, 1998
P.Śpiewak, W stronę wspólnego dobra, Warszawa, 1998 
A. MacIntyre, Whose Justice?, Notre Dame, 1988
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Tomasz Lelonek
Metanarracja o Eutrapelii 2005
 

Wyjaśniając sprawę zaskoczonym tytułem czytelnikom spieszę z informacją, że jest to felieton 
o Eutrapelii 2005. Jak bowiem czytamy u (apud) Liwiusza: „Romulus sacra diis aliis Albano ritu,  
Graeco Herculi  facit”. Niech te słowa, cokolwiek znaczą, będą mottem tego felietonu, o którym 
mówi  się,  że  jest  o  Eutrapelii.  Przejdźmy  zatem  do  ad  remu  (używając  jakże  modnego w 
kręgach młodych intelektualistów powiedzonka). 
 To jest felieton o Eutrapelii  2005, czyli  o – cytując autora pewnego skeczu – „studenckim 
wydarzeniu  kulturalnym o  dużym prestiżu,  pełniącym doniosłą  rolę  w  labiryntach  edukacji 
filozoficznej”.  Ponadto  mówi  się,  że  Eutrapelia  jest  wieczorem  humoru,  kabaretem 
filozoficznym. Spieszę jednak poinformować, że rzecz w rzeczywistej rzeczywistości nie jest tak 
kolorowa, jak się Tobie jawi, czytelniku, w istocie naocznie uchwyconej. Całe wydarzenie z 16-
tego  listopada  2005  roku  wyraziło  się  w  koegzystencji  dwóch  odmiennych  co  do  natury 
światów: rozbawionego,  żądnego estetycznych wrażeń świata publiczności  oraz mrocznego, 
przeszytego  strachem,  cieniami  i  niepewnością  świata  zakulisowego,  w  którym  królowało 
jedno pytanie:  „skąd właściwie pochodzi  nazwa <metafizyka>?”.  Ty,  drogi  czytelniku,  znasz 
tylko wesoły świat widzów. Chcąc zaspokoić Twoją naturalną i stale podsycaną na Wydziale 
Filozofii ciekawość, pozwolę sobie zdradzić Ci kilka sekretów na temat tej ciemniejszej strony 
Metaeutrapelii 2005.
 Po niemalże roku pracy, przypominającej raczej walkę przeciwieństw niż harmonię wprzód 
ustanowioną, nadszedł dzień, o którym wiele osób pytało: „To już dziś?!”. Kiedy scenografia 
pojawiła się już na scenie w Nowej Auli im. Kard. S. Wyszyńskiego i wydawało się że wszystko 
jest pod kontrolą, jak grom z platońskiego nieba (mogłoby też być kantowskie, ale niebo Kanta 
jest gwiaździste, więc trudno sobie wyobrazić grom z takiego nieba mimo, że u Kanta dzieją się 
różne dziwne rzeczy, choć wszystkie bardzo punktualnie) spadła na nas najgorsza z możliwych 
wiadomości: Kevin Costner, który miał się wcielić w rolę Andronikosa z Rodos, nie przyjedzie na 
czas. Zatrzymano go na granicy aby przeszedł kwarantannę, gdyż przyleciał właśnie z Bliskiego 
Wschodu, gdzie kręcił film przygodowy pt.: „Poszukiwacze zaginionej drugiej księgi <Poetyki> 
Arystotelesa” (ciekawostka: konsultacji do scenariusza miał udzielić sam o. Prof. Iwo Zieliński). 
„Nic  to!”  –  rzekł  wtedy producent  Metaeutrapelii  –  „Szkoda trochę tych dwumiesięcznych 
negocjacji i forsy od Koła Filozoficznego wyrzuconej na cotygodniowe podróże samolotem do 
Hollywood  i  hotele  pięciogwiazdkowe  dla  nas,  naszych  rodzin  i  naszych  znajomych  (i  ich 
rodzin), ale myślę, że sobie poradzimy!”. Początek występu zbliżał się nieubłaganie. Pozostało 
jeszcze sprawdzić listę obecności: 
„...X. Maryniarczyk... jest! X. Bronk... jest! Mgr Stefańczyk! Nie ma mgr Stefańczyka! Uff..., jest. 
Czyta gazetę podpierając głowę ręką, dlatego nie widać twarzy.”  Poszło, choć przeoczyliśmy 
dwa pierwsze skecze! Wśród przeprosin inspicjenta robimy szybkie analizy zza kulis: głośniki 
działają, światła też, aktorzy mniej więcej pamiętają tekst. Czekamy jednak na najważniejsze...
 Taaak! Śmieją się! Ludzie śmieją się z żartów!  Nie trzeba będzie korzystać z planu „B”, według 
którego jeden z eutrapelików miał przez półtorej godziny, zajmując czas znudzonej skeczami 
publiczności, recytować osiemnastowieczną poezję węgierską w oryginale. Na szczęście nic z 
tego  nie  wyszło,  bo  na  dodatek  zapomniał  materiałów  i  musiałby  mówić  z  pamięci  albo 
improwizować. Na szczęście!
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Nie zawiodła nas i tym razem zasada reakcjonizmu skeczowego, która wyraża się w formule: 
„reakcja publiczności na każdy wypowiedziany na Eutrapelii żart jest dokładnie przeciwna do 
przewidywanej”. Aktorzy byli uprzejmi nie okazywać zanadto konfuzji na scenie toteż wszystko 
wyszło  całkiem  przekonująco.  Metaeutrapelia  do  samego  końca  dobrnęła  szczęśliwie  – 
oczywiście nie licząc kilku wpadek, które chyba widzom umknęły, np. kilkukrotnego ustawienia 
dekoracji nie do tego skeczu i w konsekwencji przeimprowizowania połowy Eutrapelii. Ale to 
tak jest, gdy nie racjonalne myślenie a nieokiełznany stres kieruje ludzkim działaniem. Tym 
jednak nie nam się zajmować.
 Mówi się o Metaeutrapelii, że się udała. Traumatyczne przeżycia za kulisami odcisnęły jednak 
na eutrapelikach bolesne piętno, którego efektem będzie zapewne Eutrapelia 2006. Już teraz 
przygotowujemy się na najgorsze. Nie może tam Ciebie zabraknąć, Drogi Czytelniku felietonu o 
Eutrapelii. 
Zapraszam serdecznie! Metanarrator 
Tomasz Lelonek
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