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interpretacji cudzego dorobku myśIowegomożna wyr żnić dwa etalnia się i systematyzuje wątki myślowe
występujące w tw rczości interpretowanego autora. W drugim etapie dokonuje się hierachizacjiwyt żnionych wątk w: pewne z nich uznaje się
zagl wne, inne za uboczne oraz bada się, w jaki spos b są one ze sobą powią,anel. Można wyr żnić przynajmniej dwa typy interpretacji. Interpretacja,
nazwijmy ją ,,dtążącą", polega na wyr żnianiu i systematyzacji jak najwięk_
szej ilościwątk w w tw rczościdanego autora. Jednakże przy zastosowaniu
takiego typu interpretacji grozi niebezpieczeristwo zagubienia og lnej struktury danego systemu myśIowego i ograniczenia się do wyszczeg lniania lub,
co gorzej, streszczania tego, o czym pisał dany autor. Uniknąć tego niebezpieczeristwa można stosując interpretację por wnawczą. Wtedy por wnuje się
ze sobą systemy myśIowe dw ch autor w. Jeżeli ich struktura jest podobna np. ten sam typ wątk w w obu systemach należy do wątk w gł wnych, stano_
wi to argumenŁzatrafnością interpretacji' Ten typ odczlania cudzego dorobku myślowego pozwala tjrzeć, oryginalność autora - decydują o niej wątki,
kt re nie występują w por wnywanym autorze.
W swoim artykule chciałbym por wnać postaci dw ch duchownych: ks.
Jerzego Popiełuszkę i pastora Martina Luthera Kinga. Zestawienie tak dw ch,
wydawałoby się odległych postaci, uchodzić moŻe za tani chwyt, nie mający
żadnego merytorycznego uzasadnienia. Z pozora wszystko ich dzieli: jeden
był katolikiem, drugi był baptystą, jeden był czarny, drugi był biały, jeden
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nie z brutalnym złem i nienawiścią, kt re przeszlo przez wiele naszych dom w
na początku stanu wojennego, i nie tylko. (..') Czn'e sumienie obciążymy dzieć-

Martin Luther Kitlg (1929_1968) - duchowny bapĘstyczny, bo.jownik o pra'va
Murlynriw w USA. W 1964 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Noblą. 30 lat temtL
ząmordowany w Memphis przez białe?o rasistę.

mi osieroconltmi w czasie stanu wojennego?,s.
Pomiędzy nimi istnieje też daże podobieristwo biograficzne. obaj byli duchownymi, obaj zaangażowali się w pokojową działalnośćpo7ityczną nagrodzoną pokojową nagrodą Nobla: M.L' King odebrał ją osobiście, ponad dwa_
dzieścialat p źniej taką samą nagrodę otrzymałL. Wałęsa, a pośrednioprzez
niego cały ruch Solidarności, z kt rym byłzwiązany ks. Jerzy. obaj byli inwi_
gilowani pr zez służbyspe cj alne swoi ch kraj w ; p a dali oftat z amach w : M. L.
ąKinga pr bowano zasztyletować oraz podłożono bombę pod jego dom. Przed
zamordowaniem Popiełuszki specjalny zesp ł w MSW wielokrotnie planował
oraz wykonywał nieudane zamachy nażycieksiędza: wystarczy wspomnieć o
planach wyrzucenia z pociągu, czy pr bie rzucenia kamieniem w pędzący z
księdzem samoch d. SB podłożyłor wnieź*ce głę zmatenałem wybucho*yrrr,
kt ry eksplodował w mieszkaniu księdza6. obaj zginęli śmiercią ttagicźną:
ks. J- Popiełuszko zamęczony przez funkcjonariuszy SB; M.L. King zginął ż
rąk zamachowca. obaj ponieśli śmierćprawie w tym samym wietu: J. ropie_
łuszko umarł w wieku 37 lat, M. L. King - 39. Wreszcie, śmierćobu nie zosiaŁa
do dzisiaj wyjaśniona do korica'
Parę sł w o r żnicach, kt re są oczywiste. USA były niepodległym demokratycznym krajem, w kt rym w latach 60' podjęto walkę o nadanie praw
obywatelskich czarnej części społecze stwa. Nie była to konfrontacja pomiędzy wladząa społeczeristwem, czy nawet pomiędzy białą a czatnąluanoscii,
lecz pomiędzy tradycjonalistycznie nastawioną częściąbiałej spo1eczności a
odłamem społeczeri'stwa (czarnym i białym) chcącym *p'o*adżić zmiany w
relacjach rasowych, gł wnie na południu USA. Polska w okresie PRL, przypomnijmy, była krajem totalitarnym, w kt rym społeczeristwo domagało się
nie tylko praw politycznych, ale gospodarczychi interektualnych. walka ta
miała zawsze r wnież wymiar niepodległościowy,gdyż PRL ,iLznubyła od
Związku Sowieckiego.
Ztegoteż względu możnazaryzykować stwierdzenie, że M.L.King działałw
bardziej ptzy1aznym otoczeniu społecznym niż J. Popiełuszko. Był aiakowany,
leczrlł gł się r wnież bronić' Występował w gł wnych stacjach felewizy'nych,
udzielał wywiad w prestiżowpn czasopismom, pisał książki. Ks' J. Popiełuszko
atakowany brutalnie prz ezrzecztikarząduJ. Urbana nie miał szansy wystąpić
w publicznych mediach. R żny był okres działalnościpublicznej obu duchownych:J. Popiełuszko działałniespełnacztery lata, M.L. Kjngprzezlatttzynaście'Inna teżbył.apozyqa obu postaci w strukturzetuch w,z kt rymi się iden_
tyfikowali. Ksiądz J. Popiełuszko był duszpasterzemSolidarności, jego działalnośćw sferze duchowej była o wiele ważniejsza od działalnościtypowo organizacy}nej,ktfuąze względu na warunki m gł podejmować tylko konspiraryjnie.
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Inne było natomiast miejsce M.L. Kinga w strukturze ruchu narzeczr wnouprawnienia Murzyn w. Przede wszystkim M.L. King był przyw dcą South
Christian Leadership Conference _ organizacji powstałej na bazie czarnego
KościołaBaptystycznego Południa Stan w. Pełniłon więc funkcję organizatora ruchu. Był r wnież tw rcą jego iileologii - opracowywał doktrynę ideową,
kt ra legitymizowała poczynania czarnej ludności Południa. Był tw rcą programu politycznego ruchu, określałjego strategię i taktykę. W tym wszystkim nie zapominał r wnież o funkcjach duszpasterskich _ chociaż zrezygnował z funkcji samodzielnego pastora, wygłaszał kazania w zborze prowadzonym ptzez swego ojca w Atlancie. Por wnajmy zatem filozofię politycznego
zaangażow ania obu omawianych postaci, uz asadniaj ącą społeczne zaangażowanie chrześcijanina.

Pielęgnowanie cn t chrześcijaskich W komunistycznym
totalitaryzmie - nauczanie społeczne ks. Jerzego Popiełuszki

}aan

nauczania społecznego. W kazaniach społecznych ks. Jerzego moż_

Z.lna wyr żnić dwa kręgi tematyczne' Jeden krąg stanowią kazania histo_
ryczrLe, w kt rych Kapłan Solidarności w perspektywie moralnej i martyrolo-

gicznej przedstawiał dzieje Polski. osobne homilie J. Popiełuszko poświęcał
powstaniu listopadowemu, powstaniu styczniowemu, Romualdowi Tbauguttowi, o. Maksymilianowi Kolbe. Drugi wątek zainteresowari historycznych to
dzieje PRL, w kt rych ksiądz podkreślałmartyrologię narodu składającą się
na ciąg wystąpieri społecznych przeciw narzuconemu systemowi. okazjonal-

nie pojawiały się wzmianki o innych wydarzeniach historycznych: bitwie
pod Grunwaldem, tolerancji religijnej w XVI w., odsieczy wiederiskiej, bitwie warszawskiej. Drugi krąg tematyczny stanowiły kazania poświęcone
poszczeg lnym cnotom czy wartościom chrześcijariskim:prawdzie, sprawie_
dliwości, miłości,godności, wolności. Czasami tematyka kazafl zazębiała się:
pewne wydarzenia historyczne służyłyza kanwę rozważaflna tematy czysto
moralne.
W nauczaniu społecznym ks. Jerzy Popiełuszki można wskazać trzy źr dła. Najważniejszym z nich była katolicka nauka społeczna i oficjalne dokumenty i oświadczenia papieskie otaz polskiego episkopatu' W prawie każdym kazaniu cytował kardynała S. Wyszyfrskiego. Drugim źr dłem odniesieri była tradycja polskiego romantyzmu, kt ra dostarczała mu martyrologicznej interpretacji historii narodu polskiego. W swoich wystąpieniach cytował bądź odwoływał się do L. Kr likowskiego, Z. Krasifrskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego. Występują też cytaty z S. Witkiewiczai J. Lechonia.
Kolejnym, trzecim źr dłerla cytat w i odniesie był Nowy Testament.
Wizja jednostki.Ks. Popiełuszko nauczał, że dążenia do wolności,prawdy,
sprawiedliwości i godnościsą cechami danymi namptzez Boga. Cechy te są
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znakami obrazu Boga w człowieku. obraz Boży w człowieku jest
podstawą
prz7rodzonej godności osoby ludzkiej. Jak mawiał:
człowieku jest
,,wkrrziyśIadBoga. Zobacz bracie, czynie zamazałeśgo
cno. Bez wze]ę-"iiiJiit"
du na to, jaki wykonujesz zaw d, jesteś człowiekiem
ezźrło-i"łi"-.() B g
nigdynie rezygnuje ze swych dziici, nawet takich, łtdrry
do Niego plecad]at9so każdy ma y?rr?. Choćbyśpo luari, prrugrriiałkowicie,
"toią
1n'.r
choćbyśstraci! swoją golność.icallrlbm się2aprzedaĄ jeizcze
masz czas. Zbierz się,
ogarnij, dźwignii. Zacznij od no*r. śpribri budować
na tyrą ,o w tobie jesi z
Bosę frr buj, bo życiejest tylkojeindł .
Jednakże wolnośćdana nam ptzezBogasprawia, że
człowiekmoże Boga
przyjąćbądźodrzacić. Przyj'ęcie Bog.
sigw ro"*i;u-o i kultywo-"rrif"siuje
waniu cn t: męstwa, prawdy,
godnosci' woinosci. odrzucenie Boga wyraża się. w zgodzie 'p"u*i"dli*osci,
na życie w lęku,"zakł;;"i;;"niżeniu, niesprawiedliwości i zniewoleniu.
Ideałchrześcijanina. Nauczanie ks. Jerzego koncentrowało
się wok ł
możliwościrca|izacji cn t
.
#""or'ł";h;;;t"-" totalitar_
_chrześcijariskich
nego' Zyciew spos b prawdziwie chrześcija
sLi.o"po.r,yrru ł*
przezwyciężania lęku' Cnota męstwa jest w tym sensie podstawimo."i''"go
"a życia, ponieważ umożliwia ona kultywo*"rri" dalszych cn
t.
,,Podsta wow1łm w-arunkiem wyzwolenia'czlowieka ku zdobywaniu
pra wdy i
życia prawdą jest zdobycie cnoty męstwa. oznaką
męstwa
jest walka Prawdę.
"nrr"i"i;łn"ki"go
yestwa jest przezwrslclęzaniem
9
ludzkiej słabości,
lnoĘ
zwłaszcza lęku i strachu. Bo bić się irrri, w życiu tylko
zdrady Chrystusa za
parę srebrnik wjałowego spokojd,8'
Przezwyciężanie lęku jest możliwe tylko w imię wyższych
wartości.Pokonanie
lęku możliwe jest w imię dawania świadectwa prawdzie.
'
Wtedy
dopiero można osiągnąć wolnośćduchową, kt ra jest poari"*ą
wolności zewnętrznej, wolności politycznej9. Właściwie
polityczna możliwośćkształtowa_nia bytu indywidualnego
'o"o*i".''*"l""se
i
- p.owaazi do
likwidacji niesprawiedliwości i przj.wr cenia
";J";g;
lodności o.ou5it,'a"t iej zar wno n-a poziomie indywidualnym, jak i społecznym.
w
społecznym
ks' Jerzego cnoty te są
"u"."u.'iu
.otą powią"ane w taki spos
b, że bezosiągnięcia
"u niemożliwe jest
czy praktykowania jednej,
posiadanie i praktykowanie pozostałych:
,Zachować godność-czlowieka, to pozostać wewnętrznie wolns,rm, nawet przy
zewnętrzn1mt zniewo]eniu. P-ozostać sobą - żyć w prawdzie
-"to jakleśminimum, aby nie zatnazać w sobie obrazu aźiecięcia bo*go. (..)
żi"nować godność,to by sobą w każdej sytuacji. To stać przy praw
zie, ihoćby miała nas
ona wiele kosztować. Bo prawda
ryryowiadani'w słowie'kos)tu1e. IJilko za
plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziaino trzeba zapla"ia. j
żirnowanie godt.'
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nościto życie zgodne z sumieniem. To budzenie i kształtowanie w'sobie sumienia prawego. To dbanie o sumienie narodowd'Ll.
Nie wszystkie cnoty chrześcijariskie są r wne. Kapłan Solidarności zakładał
pewną hierarchizację cn t. Cnotami podstawowymi były prawda i godność,cnotami pomocniczymi _ wolność: ,,nie wolno nam zapominać prawds1 że d]a zachowania wiary i godnościmożna poświęcićnawet wolność,a]e d]a zachowania
wolności nigdy nie wolno poświęcićwiary i godności dziecka Bożegd'IL.
Konsekwencją osiągnięcia wolności, prawdy, godności osobistego życia, jest
realizacja wartości społecznych: sprawiedliwości i solidarności.
I{rytyka systemu komunistycznego. Zr dlem moralnej krytyki systemu
politycznego było pytanie: czy możliwe jest kultywowanie tych cn t w systemie komunistycznym? Chcąc być zgodnym z prawdąks. J. Popiełuszko odpowiadał: nie. W swoich kazaniach krytykował planowąateizację społeczeristwa,
zakłamanie, oraz postępowanie władz stanu wojennego: internowanie, więzienie więźni w politycznych, zakaz zr zeszania się w związki zawodowe, cenzurę itd. Sytuacja taka stwarzała wyzwanie dla ludzi utożsamiających się z
chrześcij a stwem, kt r zy powinni zetw ać z pasywnoś cią:.,, Chrz eścij a nin o wi
nie może wystarczyć tyko potępienie zła, kłamstwa, tch rzostwa, zniewa}ania,
nienawiści, przemocsł AIe chrześciianinmusi byćprawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obro cą sprawiedliwości, dobra, prawdy wolnościi miłości.o te wartości musi odważnie się upominać dla siebie i innycł'12.
Celem działa - podkreślałto ks. Jerzy - miało być pojednanie: ,,Te wszystkie krzywdy wyrządzone narodowi trzeba naprawić i zasiąśćprzy sto]e w ce]u
poszukiwania dnig wyl'ścia'Wpojednaniu musi byćjeden wsp lny cel, dobro
ojczyznyi poszanowanie ludzkiej godności. Ibzeba wyciągnąć ręce do pojednania w duchu miłości,a]e i w duchu sprawiedliwoścl'Ig.
W swoim nauczaniu ks' Jerzy przeciwstawiał się przemocy. Dowodził, że
jest ona przejawem moralnej niższości.Idea, kt ra odwołuje się do przemocy
obumiera i ulega wypaczeniu. Wolnośćoznacza r wnież ,,wolność od żądzy
zemsty i odwetd' - rn wilw ostatnim swoim kazaniu w Bydgoszczy. Stosunkowo mniej miejsca poświęcalks' J. Popiełuszko kwestiom programowym i taktycznym: j ak zmieni istniejący system' Zajmował się jednym tylko aspektem
mającym doprowadzić do zmiany systemu: praktykowaniem cn t chrześcijariskich. Samą zaśtaktykę i strategię ruchu zostawiał dzialaczom społecznym pozostawało to poza jego zainteresowaniem. Wynikało to z miejsca, jakie zajmował ksiądz w ruchu społecznym: był on przede wszystkim duszpasterzem jego rola organizacyjna w podziemnych strukturach Solidarności była o wiele
skromniejsza w por wnaniu z działalnościąduszpasterską, a to co robił, robił
w konspiracji, więc nie pozostawiało to śladuw jego kazaniach.
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Ku wspolnocie miłości- filozofia politycznego zaangażowania Martina Luthera Kinga

p rmo.anie się teologicznego umysłu l{inga.W rozwoju teologicznym M.L.
-l' ' Kinga można wyr żnić dwa okresy: okres kształtowania i okres d'ojtzewania pogląd w teologicznych. Pierwszym okresem były czasy studi w w Morehouse College, Crozer Theological Seminary i studia doktoranckie w Bosto-

nie. W tym okresie King znajdował się pod przemożnym wpłylvem teologii libe_
j
Ifu:j, od kt rej - ak sam p źni ej przy iiaw,ał - bezkryty czruL pr zejmował łszystkie koncepcj e. Z tego okresu pochodzi też najwięcej źt deł ptzyd'atnych do poznaniapogląd w teologicznych Kinga: prace seminary''e o'u" doktorat.

W okresie działalnościpublicznej dochodzi do stopniowego teologiczr'ego
dojrzewania Kinga. Nie jestluż bezkiytycznym wielbicielem teologii liberalnej,
wjego wypowiedziach i kazaniach pojawiają się inne autorytety intelektualne.
Specyfiką tego okresu rozwoju intelektuairrego Kinga jes t b, Le jego program

teologiczny manifestował się w praktyce, działaniu, akcji, rucLu. Najlepiej
mozę11 poznać jego myŚli nie poprzez jego słowa, a|e czyny. Stanowi to o pew_
nej eklektyczności jego pogląd w teologicznych. oryginalnośćmyśli M.L. Kinga nie polegała bowiem na opracowaniu nowych idei i koncep cji,Ieczna umiejetnrm zespoleniu już istniejących na rynku filozoficznyrn czy teologiczn5rm
koncepcji i wykorzystaniu ich w praktycznej działalności.Pod *płyrve''' żetknięcia zmateriąspołeczną, King przejęte idee modyfikował i korygował.
" określmy zatemnajwazniejs r-.Żrditamyśliteotogicznej Kinga. W teologii
liberalnej King akceptował przede wszystkim postawę poznawcząi ,,oczslwiściejestjedenaspekt liberalizmu, kt rymam nadzieję będę renił riwsr":iego
poświęcenie w poszuki waniu prawds1 jego nacisk na otwarty analityczny umysł,
jego zdecydowaną odmowę porzucenia najlepszego światJa rozumd,I4
'
Z teologlineoortodoksyjnej przejmował pogląd o znaczeniu obecności grzec.|u w życiu jednostki' W analizowaniu wolnościkorzystał z dorobku frlozofii
egzystencjalistycznej. Filozofla Gandhiego zaznaczylaswoją obecnośćnaniższym poziomie myśIi Kinga: uzasadniała strategię i taktykę niestosowania
przemocy. ostatnio, w najnowszych biografiach Kinga poa esta się wpływ
rodzimego, czatnego,baptystycznego chrześcijafrstwa amerykariskiego Południa. W wypowiedziach Kinga okazjonalnie pojawiają się cytaty z Bubera,
Hegla, Kanta, Platona, Sokratesa, Tomasza z Akwinu itd.
Wizja jednostki Iudzkiej. W spojrzeniu na jednostkę ludzką M.L. King pr bował łączy , perspektywę teologii liberalnej i fundamentalistycznej. Kwestionował orrzbyt optymistyczny pogląd teologii liberalnej na naturę ludzką, zbytnie zaufanie rozumowi i niedostrzeganie obecności złai grzechu: indywidual_
nego i kolektywnego. Prowadziło go to do zainteresowania teologią neoortodoksyjną, kt rą powtarzĄącza swoim nauczycielem widział jako ,,pożyteczną
korektę liberalizmu''. Modyfrkacja ta prowadziła do dostrzeżenia realnego istla

M.L. King, Pilgrimage

to Nonviolence, w:

J.M. Washington (red.), op. cit., s. BB.
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nienia zła, uznania faktu, że tozum może być r wnież narzędziem grzechu
szukającym uzasadnienia dla niemoralnego postępowania. Jak stwierdzał M.L'

Ikiądz Jerzy Popie]uszko i paqtor Martin Luther

King

3

3

King: ,,Terazjestem przekonaq4 że prawda o człowieku nie może być zna]ezio'
na ani w ]iberalizmie, ani W neoortodoksji. I{ażde z tych stanowisk reprezentuje częściowąprawdę. ogromna częśćprotestanckiego libera]izmu okreśIa człowieka jedynie wkategoriachjego esencjalnej naturs1jego zdo]noścido dobra.
Neoortodoksja okreś]aczłowieka jedynie w kategoriach jego egzystencja]nej
natur14 jego sffionności do zła. Adekwatne zt"ozumienie człowieka nie może
zostać osiągnięte ani w tezie ]ibera]izmu' ani w aqtytezie neoortodoksji, ale w
syntezie, Et,iri uzgadnia prawdy obu stanowis?'r5.

Dokonanie takiej syntezy, i to jeszcze w zgodzie z heglowską triadą, jest
niebagatelnym filozoficznym przedsięwzięciem' Stwierdzenie li tylko, żernoże
by tak i owak, czyli że człowiek ma zdolnoś ć zar wno do czynieni a zŁa, jak i
do czynienia dobra, jest eklektycznym zlepieniem tez występujących w obu
koncepcjach. Co innego jest bowiem stwierdzić, a co innego rzecz;rwiście dokonać syntezy obu stanowisk teologicznych. Jednakże z tak cokolwiek eklektycznie pojmowanej natury człowieka King wyprowadza pe'wne' politycznej
już natury konsekwencje dla filozofii politycznego zaangażowania.
Przemoc a ni es tos owani e prrylmusu.Zakładana przez niego dualistyczna
natura człowieka, w kt rej tkwią zar wno skłonnoścido złego, jak i do dobrego' przesądzałao wyborze takich metod walki i działania politycznego, kt re
mogły wydobyć mające tkwi w człowieku pokłady dobra. Do tego nie nadawa_
ły się metody walki oparte na przemocy. Przemoc _ podkreśla M.L. King - jako
taka jest niemoralna, nie może więc być środkiemw ]^/alce o moralne cele'
gdyż wtedy r wnież same cele ulegną degradacji. Jest ona r wnież nieskuteczna: zamiast rozwiązywać nabrzmiałe problemy kreuje ona nowe' pogrążając społeczeristwo w spiralę zla i przemocy. Przemoc potrafi stworzyć takie
podziały, kt re przetrwają przyszle pokolenia' Zatem przemoc proponował
zastąpić King inną formą walki: odmową wsp łpracy ze zŁem'
Uzasadnienia dla niestosowania przemocy szukał King na poziomie politycznym i teologicznym. Na poziomie politycznym opowiadał się za niestosowaniem przemocy dlatego, że metoda ta jest skuteczna dla osiągnięcia zamierzonego celu: zintegrowanego rasowo społeczeristwa. op r bez przemocy argumentował M.L. King - nie jest metodą dla tch rzy, ale dla odważnych,
jest to op r ftzycznie pasywny lecz duchowo aktywny. Nie szuka on upokorzenia lub klęski przeciwnika, celem bojkotu lub innych pochodnych metod jest
pojednanie, a nie pokonanie. Postępowanie bez stosowania przemocy kieruje
się przeciwko złu,przeciwko złym czynom, a nie przeciwko jednostce. W stosowaniu tej metody często występuje się przeciwko niesprawiedliwemu prawu. Wtedy _ nauczał King - odrzucający przemoc powinien godzić, się na dole_
gliwośćkary wynikającej z łamania prawa bez chęci odwetu. odwołując się do
przykładu Sokratesa przedstawionego w Platoriskim Kritonie stwierdzał, że
15
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postawa taka jest apelem moralnym skierowanym do społec ze stwai wołającym o zmianę niesprawiedliwego prawa. op r bez stosowania przemocy jest
nie tylko zewnęttznie pokojowy, ale i wewnętrznie: unika wewnętrznego-ducha gwałtu i przemocy' W ten spos b dzięki metodom niestosowania prźemocy, uzyskuje się moralną zgodnośćśrodkw z celarni. Dalekosiężnym celem
Kinga było powstanie be]oved community -wsp lnoty miłości,czylispołecze stwa, w kt rym nastąpiłoby pełne pojednanie oraz zniesienie segregacji i ra9owej

dyskryminacji. Tego jednak - podkreślałdr King - nie można osiągnąć

bez moralnej przemiany opresor w.
zkolei na poziomie teologicznym czy ftlozoftcznym niestosowanie przemo-

cy zgodne jest z przesłaniem chrześcijariskim: zasadą miłościbliźiiego. Za
szwedzkim teologiem Andersem Nygrenem rozr żniałrcdzaje miłości:eros jest to miłośćromantyczna, estetyczna, seksualn a, philia - jest to natomiast
wzajemne uczucie pomiędzy przyjaci łmi. Kiedy Nowy Testament m wi o
miłościwobec prześladowcy' nie stosuje termin w eroslub philia,lecz lżywa
pojęcia agape - jest to rozumiejąca, odnowiericza życzliwośćskierowana ku
wszystkich' nie szukająca nic w zamian' Miłośćchrześcija ska według Kinga
jest bezinteresowna' ttoszczy się o innych nie rozr żnia przyjaci ł i wros w,
,
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godzi się na potrzeby innej osoby, nie jest miłościąpasywną lecz czynną, nie
ogranicza się do jednostki lecz,,idzie drugą milę'' i chce budować społeczność.
Taką miłościąkochamy ludzi nie dlatego, że ich lubimy, zato czym są,Iecz za
to, żeB g ich kocha i stworzył. Miłośćchrześcijariska - stwierdza King: ,,(..')
oznacza uznanie faktu, że całe życiejest powiązane ze sobą. Cała ]udzkośćbierze udział w jednym pojedynczym procesie i wszyscy ludzie są braćmi. Stopie , w jakim wyrządzam krzywdę mojemu bratu - nie ważne co on mi robi,
jest stopniem, w kt rym wyrządzam krzywdę samemu sobie. Np. biali ludzie
często odmawiają federalnej pomocy na rzecz edukacji, aby uniknąć nadania
Mur4mom ich praw, ale ponieważ Wszyscy ]udzie są braćmi nie mogą oni
odm wić pomocy murzy skim dzieciom bez uc4mienia krzywdy swoim własnJ/In. Wszystkie wysiłki odwrotnie do ich zamierze obracają się przeciwko

nim sam1lm. Dlaczego tak jest? Ponieważ Wszyscy ludzie są braćmi. Jeże]i
krzywdzisz mnie, krzywdzisz samego siebieLi.
Społeczną konsekwencj ą praktykowania chrześcij a skiej miłościj est pok j.
King wyr żniałdwa rodzaj e pokoj u. Pok j negatywny wypełniony j est niespra_
wiedliwością, gwałtem i eksploatacją. Jest on spokojem, ale za cenę zgody na
niesprawiedliwość. Pok j pozytywny nie jest zaledwie nieobecnością pewnych
negatywnych sił: napię , zamieszania, wojny,lecz musi być wypełniony pewnymi pozytywn1łni siłami: sprawiedliwością, życzliwościąi braterstwem' Pok j
taki, kt ry powinien być celem każdego chrześcijanina, byłby reaIizacją ideału
społecznego M.L. Kinga, najpełniej przezniego wyrażonego w przem wieniu -I
have a dream u st p pomnika Lincolna - powstaniem beloved communityzintegrowanej wsp lnoty białych i czarnych, byłych niewolnik w i właścicieli.
Krlrtyka segregacji rasowej. Z tak zarysowanej perspektywy King przeprowadzał krytykę istniejącego stanu tzecl,y: panującego w południowych sta_
nach USA systemu segregacji rasowej. Przede wszystkim wskazywał, że se-

gregacja rasowa jest niezgodna z podstawowym przesłaniem chrześcijaristwa.
Godność człowieka wywodzi się z tego, iż jest on obrazem Boga. Chrześcijaristwo zakłada więc r wnośćwszystkich ludzi w obliczu Boga. Segregacja tę
przyrodzoną r wnośćnarusza. odwołując się do M. Bubera, King argumento-

wal, że segregacja relację Ja-TV zastępuje relacją Ja-to. System segregacji
uprzedmiotawia zamiast upodmiotawiać człowieka. Stoi więc w ruŻącej sprzecznościz kolejną wielką tradycją ftlozoftczną: kantowską teorią moralności.
Zgodnie z jednym ze sformułowarl imperatywu kategorialnego, ,,wszyscy ludzie powinni być traktowani jako cele, nigdy jako środki''.Segregacja rasowa
- argumentował King - gwałci r wnież tę zasadę.
Wreszcie segregacja rasowa sprzecznajest z prawem naturalnym. Ttrtaj
argumentacja Kinga była już bardziej rozbudowana. King odr żniałprawo
sprawiedliwe od niesprawiedliwego. Prawo sprawiedliwe to takie, kt re zgadza się z prawem moraInym, natomiast prawo niesprawiedliwe, będąc nie16
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zgodne z prawem naturalnym, degraduje ludzką osobowość. KJng zdawał
sobie sprawę, że rczt żnienie pomiędzy prawem naturalnym a stanowionym
ma rodow d religijny. Aby przekonać osoby religijnie obojętne, wysubtelniał
swoje wywody. Według niego prawo niesprawiedliwe jest iuLi- prawem,
kt re większośćnatzucamniejszości'sama nie będąc mu poddanym.
Ponadto w
ustanowieniu tego prawa mniejszośćnie bierze udziału. Prawo sprawiedliwe
jest odwrotnością tego stanu lzeczy: obowiązuje ono zar
wno większość,jaki
mniejszośćspołeczeri.stwa, kt ra może brać udział w procesie legislac)1'nym.
Ponadto _ argumentował M.L. King - segregacja rasowa jest.y.tu-"zniewolenia, gdyż pozbawia podlegające jej jednoslki prawa decydtwania o
sobie. opierając się na filozofii egzystenciainej King charakteryzował
wolnośćjako realizację wyboru w ramach danych waro''ko* społecznych.
Tak
poj mowana wolność składa się z tr ze chskł a dnik
w : r o zp atiy wani a altern a_
tyw, aktu dokonywania wyboru i ponoszenia odpowiedzialności. Segregacja
rasowa pozbawia ludzi tak rozumianej wolności. Zewzględ w.u.o.,"y"h
bowiem pewne alternatywy są dla jednostki niedostępne,"og.arric"ony zostaje
akt dokonywania wyboru i co za tym idzie ponoszenie Jdpowiedzialności.
Konsekwencją segregacji jest więc społeczna biernośći pasywnośćspołecznościczarnych, pogodzenie się z losem i nieodpowiedziainoić za swoje
iosy.
Segregacja deprawując i poniżając pewne grup' społeczne szkodliwa jest
dla
całego społeczeristwa, gdyż p"*'."1 jego częściuniemożliwia rozwinięcie
swoich inicjatyw i talent w, kt re mogłyby służyćwszystkim.

Pr ba por wnania
o.,. yę.
por wnanie. obaj duchowni z moralnej perspektywy
rP, ĘtykowaliT.'pelvne
systemy społeczne, w jakich żyli: ks. Jerzy Popiełuszko sys_
tem komunistyczny,

pastor M.L. King panująry na południu UśAsystem se-

gregacji rasowej' obaj pr bowali nadać se''* *ul." o_zmianę
system w. Chrześcijaristwo stanowilo taki systemfilozoficzno_teologiczny, a"ięt i t to.emu
walce
o niepodległośćPolski, czy o r wnouprawnieni" ."*',"j'lodności
USA, można
było nada sens uniwersalny. Ale obaj nie poprzestawalitylko na uniwersaliza_
cji. obaj mianowicie osadzali ruchy społeczne, w imieniu t
rychwystępowali,
w tradycji narodowej. Ks. J. Popiełuszko odwoływał się do hisiorii
Polski, traktując ruch Solidarności jako kolejne ogniwo w łaricuchu walki narodu polskiego
o niepodległość,zapoczątkowanJrmjes zczepod'koniecX\TII
w: Pastor M.L. r<iog

starał się ukazywać walkę o r wnouprawnienie Murzyn w jako dokoriczenie
rewolucji amerykariskiej oraz dopełnienie wojny domowej i ieform Lincolna.
Paradoksalnie można powiedzieć, że r żnice pomiędzy nimi wynikały z
iesz27ej9dne5 wsp Inej cechy, kt rą posiadali. baj
oryginalnymi
myślicielami w sensi'e wymyślani a, formułowa rua i t "t"-nyu
o'rr'o*y"L-koncep cj i
filozoftcznychczy społecznych. Ich oryginalność zasad zała sięriczej ,,upiri-
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stosowywaniu, reinterpretacji orędzia chrześcijariskiego tak, by mogło ono
odpowiadać na zmieniające się otoczenie społeczne.
System myślowy powstający od podstaw jest bardziej odporny na otaczający
go kontekst społeczny. W takim systemie myśliciel przyjmuje pewne założeria.
Na podstawie tyct' zaŁożeri wyprowadza pewne twierdzenia, a z twierdzeri tych
wyprowadza dalsze konsekwencje. Rozwojem takiego systemu myślowego rządzi pewna wewnętrzna logika, kt ra zapewnia mu autonomię wobec otoczenia
społecznego. Inaczej jest w przypadku system w myślowych,kt re z zaloŻenia
nie mają być oryginalne, a mają odpowiadać na potrzeby społeczne. W tym
przypadku o ich rozwoju nie decydują prawidłowości wewnętrznelecz zewnęttzne, określaneprzez zapotrzebowanie społeczne itd. W systemie takim najbardziej rozwinięte są te wątki, na kt re istnieje największe zapotrzebowanie'
R żnice pomiędzy M.L. Kingiem a J' Popiełuszką wynikały z odmiennych
system w politycznych, w kt rych działali oraz z odmiennego położenia wewnątrz ruch w społecznych, z kt rymi się identyfikowali.
Konflikt w Polsce rozgrywał się na linii władza-społeczestwo. Ks' Jerzy
nie musiał argumentować,żezłojest złem. Wystarczyła sama jego identyfrkacja i nazwanie go po imieniu. Konflikt społeczny w USA w latach 60. toczył się
pomiędzy dwoma (białym i czarnym) odłamami społeczeristwa (w wymiarze
Iokalnym był to konflikt pomiędzy władzą stanową a pewnyln odłamem społeczeristwa). M.L. King musiał więc rozwinąć całą przekonywującą argumentację, aby przekonać białą częśćnarodu amerykariskiego, że segregacja jest
złem. Stąd wynikał jego eklektyzm argumentacfrny: odwoływałsię do takich
argument w, kt re były w stanie przekonać słuchacza.
Ks. Jerzy Popiełuszko był duszpasterzem rrrchu Solidarności. Jego nauczanie było właśnienauczaniem: podkreślaniem znaczetlia praktykowania cn t
chrześcijariskich w systemie totalitarnym' Stąd nie było potrzeby rozwijania
szczeg łowej wizji programowej, dyskutowania strategii i taktyki ruchu, kt rą pozostawiał innym. R wnież jego wypowiedzi na temat niestosowaniaptzemocy Są ilościowobardzo skromne. Wynikało to ztego, że nikt w podziemnej
SolidarnoŚci na dobrą sprawę nie kwestionował zasad niestosowania przemocy. Nie było więc potrzeby przekonywania przekonanych.
Pastor M'L. King był więcej niż tylko pastorem, był przyw dcąorganizac1i
walczącej o r wnouprawnienie ludności murzyriskiej .Ztego też względu jego
wizja programowa była szetsza. Zasadaniestosowania przemocy na początku
nie była oczywista nawet dla niego samego. Stąd w swoich,przem wieniach
rozwija filozofię nonuiolence, nadając jej chrześcijariski sens. W jego myśIi
wiele miejsca zajmują kwestie strategii i taktyki oraz opracowywanie szczeg łowych technik oporu. Zajmuje się też problemami gospodarczymi: wzywa
do ekonomicznej samoorganizacji społecznościczarnych rozwijając swoistą
koncepcj ę''pracy organicznej".
Na zakoriczenie warto pokusić się o por wnanie roli, jaką odegrał Kości'ł
Baptystyczny w walce o r wnouprawnienie czarnych, z rolą KościołaKatolickiego w walce z systemem komunistycznym w Polsce. Już samo to zestawienie sprawia , Że ro|a polskiego KościołaKatolickiego, jaką odegrał w opozycji
wobec opresywnego systemu politycznego, kt rym był komunizm, traci swoją

wy żnić,szereg kapłan w znajdujących wsparcie w swoich denominacjach w prowadzeniu walki o złagodzenie system w
niesprawiedliwości. Wspomnieć w tym kontekście należy pastora D. Bonhoeffera i Kościł Wyznający w faszystowskich Niemczech, A. Mienia w Rosji czy
biskupa Desmonda Tlrtu z KościołaAnglikafrskiego w Południowej Afryce.
Zapytać, więc należy, jakie to czynniki sprawiają, że w pewnych warunkach mamy do czynienia z następującym fenomenem: Kościoływychodząze
swojej normalnie odgrywanej społecznie roli i obejmują przewod'nittwo walce
o'przemiany społeczne. Aby odpowiedziećna to pytanie, por wnajmy Kościł
Katolicki w Polsce z KościołemBaptystycznym na Południu Stan w Zjednoczonych. obie te denominacje w swoich społecznościachposiadały pe#ne ce_
chy wsp lne. oba Kościołybyły powszechnymi, masowymi, ludowymi związkami wyznaniowymi zrzeszającymi czy oddziaływującymi na większośćspoieczeristwa. Ich masowość utrudniaławŁadzy zastosowanie repreśji,zaśrozwinięta struktura organizacfr na obejmuj ąca wszystkich członk w śpołeczności,
T9gła słażyć,jakoniezależny i skuteczny kanał komunikacji. oba wreszcie
były niezależne od s1's_t99 w politycznych, wobec kt rych zajmowały opozycyjną postawę. Kości ł Katolicki w Polsce był w PRL jedyną niezaiezną od
władzy komunistycznej instytucją, istniało więc prawdopodobieristwo, że właśniez jego strony ruchy opozycfrne ofuzymĄąnajwięksże wsparcie. Pozornie
mniej jedn-oznaczna jgst sytuacja w przypadku czarnego KościołaBaptystycznego Południa USA. Zauważmy jednak, że w stanach południowy"h *"-a.niała segregację rasową struktura ekonomiczna faworyzująca białą ludność:
większośćczarnych była zatrudnior'aptzezbiałych pracodawc
Jakikolwiek
'w.
sprzeciw społeczny wobec segregacji powodowałby konsekwencje
w postaci
w]rrzucenia zptacy. Jedynym z największych czarnych pracodawc w były zbory baptystyczne (orazinnych wyznari, np' metodystyc zne) zatrudniające swoich pastor w. wolni od presji ekonomicznej czarni pastorzy i diakoni mogli
więc objąć ptzyw dztwo w walce o r wnouprawnienie swoich wiernychl7. Można wĘc zaryzykować hipotezę, że aby Kościł m gł odgry',vać o$ozycy1ną
rolę, muszą być speł:rione dwa warunki: Kości ł musi być
-isowy o"'ź
wfr ątkowość.Można bowiem

tworzyć_wewnętrzną przestrzeri społeczną wolną od wpływ w opresJrwnego 'oo.i
systemu politycznego. Ponieważ oba te warunki były spełnione w p'żyp"an' xos.ioLa B_aptystycznego na Południu Stan w Zjednoczonych i Koscibła lŁtotickiego w
Polsce,to dlatego wewnątrz nich mogły pojawić się takie postaci jak pasto. nłu.-

tin Luther King i ksiądz Jerzy Popiełuszko.

t7

A. Fairclough, Martin Luther King ./r., university of Georgia press, Athens-London 19g5,
s. 26.
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