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1. Specyfika polskich sporów

Rozwa¿ania Józefa Tischnera na temat miejsca Ko�cio³a w pañ-
stwie demokratycznym pojawiaj¹ siê w jego twórczo�ci od pocz¹tku
lat 90. Temat ten nie stanowi jakich� spójnych rozwa¿añ filozoficz-
nych, które mo¿na by wpisaæ w przestrzeñ filozofii polityki czy filo-
zofii spo³ecznej Józefa Tischnera. My�lenie polityczne jest pozbawione
systematyzacji, uporz¹dkowania, silnego teoretycznego ugruntowania.
Nie powsta³a ¿adna ksi¹¿ka prezentuj¹ca ca³o�ciowo jego stanowisko
w sprawach spo³eczno-politycznych. Wydane jedynie zosta³y w for-
mie ksi¹¿kowej lu�no zwi¹zane ze sob¹ artyku³y publicystyczne
z elementami dociekañ filozoficznych. Charakterystyczny jest w nich,
specyficzny dla ca³ej twórczo�ci krakowskiego filozofa, motyw pole-
miki. Tak jak my�l religijna kszta³tuje siê w sporze z tomizmem,
antropologia w sporze z marksizmem i równie¿ tomizmem, aksjolo-
gia w sporze z Heideggerem, filozofia dialogu w sporze z fenomeno-
logi¹, tak my�l polityczna konstytuuje siê w sporze z konserwatysta-
mi, a w kwestii relacji Ko�ció³ � pañstwo z katolicyzmem zamkniêtym
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czy katolicyzmem tradycji. Tischnerowsk¹ my�l na tematy spo³eczne
mo¿na by okre�liæ mianem sporów o polsk¹ demokracjê, których
czê�æ stanowi spór o miejsce Ko�cio³a w pañstwie demokratycznym.

Dla porz¹dku dalszych rozwa¿añ, nale¿a³oby scharakteryzo-
waæ specyfikê tischnerowskich sporów. Nie by³y to spory filozofa
liberalnego1 krytykuj¹cego okre�lone teorie konserwatywne czy kon-
kretne koncepcje wchodz¹ce w sk³ad katolickiej nauki spo³ecznej.
Polemiki te, tak jak ca³y spór o demokracjê, wynika³y w g³ównej
mierze z konkretnych wydarzeñ spo³eczno-politycznych. Kwestia
postawy obywatelskiej pojawia siê w kontek�cie kontestacji przez
spo³eczeñstwo trudnych reform rz¹du Tadeusza Mazowieckiego.
Pojêcie �homo sovieticus� wyeksponowane zostaje na tle wej�cia
Stanis³awa Tymiñskiego do drugiej tury wyborów prezydenckich
w 1990 roku i od tego wydarzenia wzmaga siê krytyka mentalno�ci
sowieckiej. Kwestia wagi pokoju spo³ecznego, pojednania i przeba-
czenia pojawia siê w kontek�cie problemu dekomunizacji, który
szczególnie uwydatniony zostaje w okresie rz¹dów Jana Olszewskie-
go. Kwestia krytyki pañstwa wyznaniowego, upolityczniania religii
ukazuje siê po zaanga¿owaniu czê�ci instytucjonalnego Ko�cio³a
w popieranie konkretnych partii politycznych oraz po wci¹gniêciu
religii do walki politycznej przez �wieckich katolików.

Sposób prowadzenia przez Tischnera sporów jest �ci�le zwi¹-
zany z charakterem jego filozofii. Reprezentatywne dla niego jest
wychodzenie od do�wiadczenia negatywnego2. Odzwierciedlenie ta-
kiej koncepcji znajdziemy w platoñskiej metaforze jaskini, gdzie
pierwotne jest zetkniêcie siê cz³owieka ze �wiatem cieni, a mówi¹c

1 Na temat w¹tpliwej przynale¿no�ci Tischnera do nurtu liberalnego zob.
R. Legutko, Czy Tischner by³ libera³em?, w: �B¹d� wolno�æ Twoja�. Józefa Tisch-
nera refleksja nad ¿yciem publicznym, red. J. Jagie³³o, W. Zuziak, Kraków 2005,
s. 55�63.

2 W artykule Tischnera Czym jest filozofia, któr¹ uprawiam, czytamy:
�O jako�ci filozofii decyduje jako�æ bólu ludzkiego, który chce filozofia wyra¿aæ
i któremu chce zaradzaæ�, � J. Tischner, My�lenie wed³ug warto�ci, Kraków
2002, s. 9.
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jêzykiem autora Filozofii dramatu � ujrzenie, ¿e �jest co�, czego byæ
nie powinno�. Jednak¿e nie nale¿y wyprowadzaæ fa³szywego wnio-
sku, ¿e tischnerowska koncepcja agatologiczna zamyka siê w do-
�wiadczeniu negatywnym. Bowiem, zdaniem krakowskiego profeso-
ra, stanowi ono �lad do�wiadczenia �wiata w �wietle Dobra. Wszelkie
niedostatki �wiata ludzkiego uwidocznione przez do�wiadczenie
negatywne mog¹ zostaæ zniwelowane przez �p³aszczyznê aksjologicz-
n¹�. To w³a�nie pole aksjologii umo¿liwia tworzenie projektów na-
prawczych3. Ten platonizm w wydaniu Tischnera w po³¹czeniu
z terapeutyczn¹ rol¹ filozofii zaanga¿owanej wskazuje kolejno�æ
w analizie jego stanowiska dotycz¹cego roli Ko�cio³a w pañstwie
demokratycznym. Prze�ledzimy teraz tischnerowsk¹ drogê od zja-
wisk ku ideom, wskazuj¹c kluczowe fragmenty krytyki po�wiêconej
relacji Ko�ció³ � pañstwo a nastêpnie ukazuj¹c pozytywne rozwi¹za-
nie tej kwestii.

2. Krytyka zastanej sytuacji,
czyli �religia schorowanej wyobra�ni�

W diagnozie Tischnera Ko�ció³ w Polsce w okresie przemian
ustrojowych pad³ ofiar¹ lêku przed wolno�ci¹, która niesie niebez-
pieczeñstwo szerzenia siê konsumpcjonizmu, aborcji, pornografii, ob-
ra¿ania uczuæ religijnych, panoszenia siê postkomunistów4. Takimi
farbami malowany obraz rodz¹cej siê polskiej demokracji obni¿a³
autorytet dopiero co powstaj¹cego nowego ustroju i coraz mocniej
zniechêca³ do liberalnej demokracji. Wobec tak przedstawianej rze-
czywisto�ci Ko�ció³ mia³ stanowiæ �znak sprzeciwu�. Zaczê³y zyski-
waæ na sile skrajne stanowiska w Ko�ciele, okre�lane przez Tisch-
nera mianem fundamentalnych, b¹d� nawet integrystycznych.

3 Ibidem, s. 485�490.
4 Idem, Nieszczêsny dar wolno�ci, Kraków 1998, s. 7.
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U¿ywaj¹c nomenklatury Jaros³awa Gowina nale¿a³oby do nich zali-
czyæ �katolicyzm zamkniêty� oraz w pewnej czê�ci równie¿ �katoli-
cyzm tradycji�5.

Krytykuj¹c powy¿sze �rodowiska autor Etyki Solidarno�ci wska-
zywa³, ¿e nie podkre�laj¹ one zasadniczej ró¿nicy miêdzy pañstwem
totalitarnym a liberalnym. Wed³ug fundamentalistów obydwa syste-
my staraj¹ siê ograniczyæ dzia³ania Ko�cio³a do sfery prywatnej,
usun¹æ religiê ze szkó³, dopuszczaæ aborcjê. Obydwa dokonuj¹ ubó-
stwienia rzeczywisto�ci ziemskiej. Komunizm ubóstwia ekonomiê,
a liberalizm wolno�æ6. Wed³ug filozofa, owo demonizowanie liberali-
zmu mia³o szczególne znaczenie w czasie trudnych i bolesnych dla
spo³eczeñstwa reform gospodarczych rz¹du Mazowieckiego. Naro-
dowcy uznali, ¿e odpowiedzialny za zniszczenie polskiej gospodarki
jest nie komunizm, lecz liberalizm. Tropienie i doszukiwanie siê
wszêdzie niebezpieczeñstw, a tak¿e bunt przeciw nim powodowa³y
przeciwstawianie siê reformie samorz¹dowej, reformie pracy i szkol-
nictwa oraz wst¹pieniu do Unii Europejskiej7. W konkluzji Tischner
stwierdza, ¿e niekonstruktywna krytyka demokracji zdaje siê pro-
wadziæ do potêgowania w spo³eczeñstwie negatywnej têsknoty za
czasami bez niej8.

W tak rozpoznawanej sytuacji spo³ecznej, ska¿onej liberaln¹
wolno�ci¹, rodzi siê w �rodowisku integrystów pokusa w³adzy, chêæ
u¿ywania tak zwanych ��rodków bogatych� do ewangelizacji �wiata.
Przez �rodki te, jak pisze Tischner, nale¿y rozumieæ anga¿owanie
pañstwa, jego ustawodawstwa oraz w³adzy pañstwowej do krzewie-
nia chrze�cijañskiego przekazu. Nie powinno siê zamykaæ wiary
w sferze prywatno�ci, jednak nie mo¿na wchodziæ w sferê tego, co
publiczne poprzez u�wiêcanie pañstwa. Budowanie pañstwa wyzna-
niowego, które proponowali fundamentali�ci � �pañstwo chrze�cijañ-

5 J. Gowin, Ko�ció³ po komunizmie, Kraków 1995, s. 229�238, 250�259.
6 J. Tischner, W krainie schorowanej wyobra�ni, Kraków 1998, s. 48�49.
7 Idem, Ksi¹dz na manowcach, Kraków 1999, s. 213�215.
8 Idem, Radio Maryja trochê jak Pax, Gazeta Wyborcza 97(1998), s. 28
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skiego idea³u etycznego� � nie jest dobr¹ drog¹ dla demokracji. Sedno
takiego problemu tkwi w rozumieniu wiary jako �poddania siê au-
torytetowi Boga�, zamiast pojmowania jej jako �wolnej odpowiedzi
cz³owieka na wezwanie Boga�9. St¹d bior¹ siê marzenia o pañstwie
autorytetu, pañstwie, które poprzez prawo bêd¹ce dok³adnym od-
zwierciedleniem moralno�ci wkracza³oby w g³¹b relacji bezpo�red-
nich obywateli, aby zaprowadziæ porz¹dek tam, gdzie panuje ba³a-
gan. Tym samym Ko�ció³ uwik³any w politykê sta³by siê �parti¹
wszelkich partii�10. W³adza Ko�cio³a w tak widzianym pañstwie idea³u
etycznego oczywi�cie zachowywa³aby autonomiê wobec w³adzy pañ-
stwowej. Pomostem miêdzy Ko�cio³em a pañstwem by³aby etyka.
W ten sposób Ko�ció³ jako autorytet moralny legitymizowa³by pañ-
stwo w sposób ostateczny11. A zatem zaciera siê ró¿nica miêdzy
w³adz¹ pañstwow¹ a religijn¹. Tischner wskazuje tutaj na nastêpu-
j¹cy ci¹g logiczny: �Je�li jako�æ w³adzy jest wszêdzie taka sama,
mo¿na przyj¹æ, ¿e nakazy etyki s¹ przed³u¿eniem nakazów religii,
a prawa pañstwowe przed³u¿eniem zasad etyki. Wtedy pañstwo pra-
wa musi byæ pañstwem etyki, a pañstwo etyki pañstwem religii�12.
Taka �cis³a wspó³praca Ko�cio³a z pañstwem musi zakoñczyæ siê
uzale¿nieniem obu sfer od siebie. �Pañstwo potrzebuje religii w celu
legitymizacji, religia potrzebuje pañstwa w celu skuteczno�ci. Pañ-
stwo dziêkuje Ko�cio³owi za trwanie, Ko�ció³ pañstwu za zbawienie
[...} Droga cz³owieka do Boga prowadzi �cie¿k¹ w³adzy�13.

W ten sposób Ko�ció³ silnie anga¿uje siê w politykê nawet przez
popieranie konkretnych partii politycznych, które w wiêkszej mierze
zapewnia³yby mu sukces ewangelizacyjny. Pytanie: kto z nami, a kto
przeciw nam? staje siê podstawow¹ cech¹ my�lenia politycznego
skrajnych �rodowisk katolickich. W konsekwencji najistotniejsze staje

9 Idem, W krainie schorowanej wyobra�ni, s. 70.
10 Ibidem, s. 83.
11 Ibidem, s. 210.
12 Ibidem, s. 213.
13 Idem, U �róde³ integryzmu, Tygodnik Powszechny 25(1994), s. 9.
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siê agitowanie, budzenie podejrzeñ, demaskowanie i umieszczanie
wrogów w okre�lonych szufladach14 . Autor Etyki solidarno�ci ubo-
lewa nad jêzykiem ewangelizacyjnym duszpasterzy o pogl¹dach
narodowych. Wskazuje, ¿e podstawow¹ form¹ tego jêzyka jest impe-
ratyw � podobnie jak w jêzyku polityki. Odzwierciedla on obraz
�wiata przepe³nionego �wrogami� i �sojusznikami�. Duszpasterze ci
s¹ perfekcjonistami w tropieniu wrogów15. W�ród ksiê¿y �rodowiska
katolicyzmu zamkniêtego zauwa¿yæ mo¿na przerzucanie bezkom-
promisowo�ci z dziedziny wiary na bezkompromisowo�æ w polityce.
Jednak nie mo¿na, jak zauwa¿a krakowski filozof, maksymalizmu
ewangelicznego przerzucaæ na p³aszczyznê polityczn¹, poniewa¿ wtedy
wszelki kompromis traktowany jest jak �paktowanie z diab³em�16.
Jednym z przyk³adów takich elementów szukania wrogów, dzielenia
spo³eczeñstwa i bezkompromisowo�ci by³a popierana przez konser-
watywn¹ opcjê Ko�cio³a idea dekomunizacji. Wed³ug Tischnera pro-
ces dekomunizacji przeciwstawia³ siê idei solidarno�ci nie tylko
w tym, ¿e dzieli³ spo³eczeñstwo na �my� i �oni�, na lepszych i gor-
szych, lecz zarazem w tym, ¿e nosi³ on znamiona zasady odwetu17.

Mieszanie religii z polityk¹ prowadzi do ideologizacji religii, do
zaprzeczenia jej podstawowym zadaniom. Co gorsza taka postawa
w�ród hierarchii ko�cielnej wzmacnia postawy �wieckich katolików,
polegaj¹ce na wykorzystywaniu religii w walce politycznej. W kon-
sekwencji wrogów ujmuje siê w kategoriach religijnych, co jest cha-
rakterystyczne dla religii politycznej. Postawa taka wykorzystuje
ideê Boga do celów politycznych, przez co prowadzi do demonizacji
przeciwnika, a wspó³praca z nim, czy nawet rozmowa, staj¹ siê
niemo¿liwe18. Widaæ tu jak religia u¿ywana jest w wy�cigu po w³a-
dzê, a przy tym w celu skompromitowania przeciwnika. Takie postê-

14 Idem, Nieszczêsny dar wolno�ci, s. 32.
15 Ibidem, s. 193.
16 Idem, W krainie schorowanej wyobra�ni, s. 222�223.
17 Idem, Nieszczêsny dar wolno�ci, s. 114.
18 Ibidem, s. 177.
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powanie nie ma nic wspólnego z d¹¿eniem do dobra wspólnego,
a przeciwnik polityczny przestaje byæ traktowany jak bli�ni19. Tisch-
ner mówi wówczas o �religii schorowanej wyobra�ni�, która znie-
kszta³ca postrzeganie �wiata i bierze górê nad rozumem, zaczyna
wêszyæ wszêdzie zmowy, spiski i uk³ady20.

Inn¹ negatywn¹ konsekwencj¹ takiego pomieszania religii
z polityk¹ by³o w³¹czanie przymiotników �chrze�cijañskie� b¹d� �ka-
tolickie� do nazw partii przez �wieckich Ko�cio³a. W artykule Poli-
tyka i duszpasterstwo filozof wskazuje na konsekwencje jakie z tego
wynik³y. Do tej pory s³owa «katolickie», «chrze�cijañskie» u¿ywane
by³y w Polsce na p³aszczy�nie religijnej, odrêbnej wobec polityki.
Zmiana, jaka nast¹pi³a, sprawia, ¿e kategorie te musz¹ egzystowaæ
na jednej p³aszczy�nie z takimi pojêciami, jak: �liberalizm�, �demo-
kracja�, �komunizm�, �socjalizm�. Nie oznacza to wcale, ¿e obszar
¿ycia publicznego stanie siê bardziej chrze�cijañski, ale chrze�cijañ-
stwo mo¿e staæ siê �bardziej partyjne�. W konsekwencji otrzymuje-
my zawê¿anie uniwersalnej idei chrze�cijañstwa do konkretnej par-
tii. Ewangelia nieprzypadkowo nazywana �Dobr¹ Nowin¹� przecie¿
przeznaczona jest dla ka¿dego, a �katolicki� znaczy tyle co powszechny.
Pojêcie partii zawiera w sobie za� element partykularyzmu. S³owo
partia oznacza �czê�æ�. Zdaniem Tischnera, przy tworzeniu partii
odwo³anie siê do katolickiej nauki spo³ecznej, wcale nie usprawiedli-
wia u¿ywania przymiotników �katolicki� czy �chrze�cijañski� w na-
zewnictwie ugrupowania politycznego. Filozof podkre�la tutaj za-
sadnicz¹ ró¿nicê miêdzy spo³eczn¹ nauk¹ Ko�cio³a katolickiego, która
jest ponadpartyjna, a np. marksizmem-leninizmem, którego celem
by³o stworzenie partii wcielaj¹cej jego ideologiê. Ponad to nastêp-
stwem takich praktyk mo¿e staæ siê pomieszanie metod realizacji
celów religijnych z pañstwowymi. Ruch polityczny d¹¿y do zdobycia
w³adzy, a warto�ci chrze�cijañskie nie potrzebuj¹ byæ realizowane
przez w³adzê pañstwow¹. Takie przemieszanie porz¹dków, prowa-

19 Ibidem, s. 179.
20 Idem, W krainie schorowanej wyobra�ni, s. 6.
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dziæ mo¿e do oskar¿eñ o �d¹¿enia do pañstwa wyznaniowego�. Jesz-
cze innym skutkiem takiego przemieszania pojêæ mo¿e byæ zmiana
w zakresie do�wiadczenia sacrum. Przez próbê �u�wiêcenia� polityki
mo¿emy dog³êbniej zlaicyzowaæ wyobra�niê i upolityczniæ religiê
� reasumuje Tischner21.

3. Miejsce Ko�cio³a w demokracji,
czyli w stronê �katolicyzmu otwartego�

Krytyczna ocena przez Tischnera wp³ywu okre�lonych nurtów
religii na polskie ¿ycie spo³eczne nie oznacza³a nawo³ywania do
wycofania religii z ¿ycia publicznego. Podkre�la³, ¿e do zaistnienia
solidarno�ci w spo³eczeñstwie potrzebne jest u�wiadamianie powi¹-
zañ jakie ³¹cz¹ wspólnotê. W tym mo¿e pomagaæ religia oznaczaj¹ca
wiê�. Jest ona potrzebna Polakom w budowaniu spo³eczeñstwa
�wiadomych obywateli, w innym wypadku spo³eczeñstwo bardziej
nara¿one bêdzie na rozpad. Nale¿y jednak powiedzieæ, ¿e jest to
wiê� ludzi wewnêtrznie wolnych. St¹d wed³ug Tischnera �wiat chrze-
�cijañski odgrywa³ wa¿n¹ rolê w odzyskiwaniu wolno�ci na terenie
pañstwa zniewalanego przez �przemoc tak zwanej sprawiedliwo�ci
dziejowej�. Chrze�cijañski �wiat, na terenie którego powstawa³a
wolno�æ, stwarza³ miejsce, gdzie nie by³o przemocy. �Do�wiadczenie
chrze�cijañstwa w totalitaryzmie sprowadza³o siê do do�wiadczenia
wyzwolenia przez ³askê ku fundamentalnej wierno�ci najbli¿szym�22.
Tym samym, wed³ug Tischnera, w spo³eczeñstwie po przemianie
ustrojowej wolno�æ nie jest zagro¿eniem lecz ogromnym darem,
a Ko�ció³ ma za zadanie wspieranie pañstwa, ale jedynie na pozio-
mie budowania �wiadomo�ci obywatelskiej, a nie poprzez popieranie
takich czy innych rozwi¹zañ politycznych. St¹d Tischner informuje:
�Niechaj dwie «autonomiczne rzeczywisto�ci» � Ko�ció³ i pañstwo

21 Idem, Nieszczêsny dar wolno�ci, s. 125�127.
22 Idem, W krainie schorowanej wyobra�ni, s. 45.
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� rz¹dz¹ siê w³asnymi prawami, respektuj¹c jednak sw¹ odrêbno�æ
i rozwijaj¹c wspó³pracê dla �dobra wspólnego�23. Ko�ció³ dbaj¹c
o dobro wspólne powinien d¹¿yæ do dialogu i dawaæ �wiadectwo
umiejêtno�ci zawierania kompromisów. W³a�nie rola Ko�cio³a jako
�nauczyciela dialogu� jest spe³nianiem misji Ko�cio³a, gdy¿ dialog
jest rdzeniem zarówno chrze�cijañstwa, jak i demokracji. Gwaran-
tuje on wymianê do�wiadczeñ i pogl¹dów miêdzy lud�mi, a w kon-
sekwencji wyklucza przemoc. Dlatego Tischner uwa¿a, ¿e pluralizm
wynika z g³êbi chrze�cijañskiego etosu, z pi¹tego przykazania deka-
logu24 .

Aby nauka dialogu by³a mo¿liwa, krytykowane my�lenie poli-
tyczne w obszarze religii, które wszêdzie szuka³o wrogów, powinien
zast¹piæ jêzyk pojednania. Ko�ció³ powinien d¹¿yæ do chrystianizacji
polityki, ale bez negacji niezale¿no�ci tej sfery ¿ycia spo³ecznego.
Mia³oby to polegaæ na ograniczaniu samowoli pañstwa przy u¿ywa-
niu ��rodków biednych� na drodze ewangelizacji. W realizacji tego
celu zasadnicze znaczenie ma jêzyk jakim bêdzie siê g³osi³o Ewan-
geliê. Musi to byæ jêzyk religii a nie polityki25. Stanowisko Ko�cio³a
powinno i�æ w stronê pozostawiania pañstwu decyzji w sprawie zasad
ich wspó³istnienia. Korzystaj¹c z prawa, jakie daje Ko�cio³owi demo-
kracja, powinien on g³osiæ swoj¹ prawdê bez przemocy i pomocy
pañstwa26. Owo upatrywanie w Ko�ciele instytucji zachêcaj¹cej do
dialogu, do pojednania spo³eczeñstwa oraz do szukania kompromi-
sów, uwidacznia siê szczególnie w tischnerowskiej krytyce dekomuni-
zacji. Krakowski filozof nawo³uje do ewangelizacji miast dekomuniza-
cji27. Zachowania odwetowe, bêd¹ce niezgodne z etosem solidarno�ci,
nie s³u¿¹ pokojowi spo³ecznemu. Z tego wzglêdu proponuje siê, by
rozliczenie win, które mia³o dokonaæ siê wedle zasady sprawiedliwo-

23 Ibidem, s. 49.
24 Idem, Nieszczêsny dar wolno�ci, s. 218�219.
25 Ibidem, s. 176.
26 J. Tischner, J. ¯akowski, Tischner czyta Katechizm, Kraków 1996, s. 151.
27 J. Tischner, Nieszczêsny dar wolno�ci, s. 114.
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�ci spo³ecznej, poddaæ równie¿ innej zasadzie pañstwa demokratycz-
nego, któr¹ jest pokój spo³eczny. To pañstwo powinno staæ na stra¿y
takiego pokoju28 . Ze wzglêdu na pokój spo³eczny korzystniejsze by³oby
przebaczenie, a w konsekwencji pojednanie z komunistami. By³oby
to lepsze wyj�cie, uwa¿a Tischner, ni¿ tropienie winnych, a sama
idea pojednania oznacza³aby dla komunistów samobójstwo poprzez
dewaluacjê filozofii walki, na której opierali swe istnienie. Tym
sposobem da³oby siê wyraz mi³osierdziu, które przewy¿sza ideê
sprawiedliwo�ci29 .

Stanowisko Tischnera dotycz¹ce miejsca Ko�cio³a w pañstwie
demokratycznym wspó³gra³o z tym, co g³osi³o �rodowisko �Znaku�
i �Tygodnika Powszechnego�. Grupê tê, przeciwstawiaj¹c¹ siê wizji
Ko�cio³a jako �znaku sprzeciwu� wobec wspó³czesnej cywilizacji,
charakteryzowa³o odczytywanie �znaków czasu�30. Za czasów komu-
nistycznych wi¹za³o siê to z wej�ciem w dialog z w³adz¹. �Ko³o
Znak� mia³o nawet kilku pos³ów w Sejmie po 1956 roku a �Tygodnik
Powszechny� by³ jedynym pismem wychodz¹cym w oficjalnym obie-
gu, które by³o akceptowane przez w³adzê. A co mog³oby byæ znakiem
czasu dla katolików wchodz¹cych w nowy system polityczny? Tisch-
ner odpowiada: �idee budowy liberalnej demokracji, walki o prawa
cz³owieka i sprawiedliwo�æ spo³eczn¹ w sensie personalistycznym�31.
W opozycji do �rodowisk skrajnie prawicowych uwa¿a³ on, ¿e Ko�ció³
zamiast krytykowaæ liberaln¹ demokracjê, powinien zaanga¿owaæ
siê w jej budowanie, oczywi�cie przy zachowaniu dystansu wobec
rozgrywek politycznych. Dzieje siê tak za spraw¹ specyficznej sytu-
acji jaka zaistnia³a w Polsce po upadku komunizmu. Oto pozosta³
nam Polak, który przez ostatnie czterdzie�ci lat uczy³ siê dewasto-
waæ w³asne pañstwo. Przyczyni³a siê do tego w du¿ej mierze moral-

28 Idem, W krainie schorowanej wyobra�ni, s. 212.
29 Idem, Spowied� rewolucjonisty. Czytaj¹c �Fenomenologiê ducha� Hegla,

Kraków 1993, s. 233.
30 J. Gowin, Ko�ció³ po komunizmie, s. 239�250.
31 J. Tischner, Ksi¹dz na manowcach, s. 131.
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na i religijna nieakceptacja komunizmu przez Ko�ció³. System ów
nigdy nie zosta³ uznany przez spo³eczeñstwo za legalny. Obecnie
nadesz³y czasy, w których trzeba budowaæ pañstwo, a nie je nisz-
czyæ. Nie jest to ³atwe, bo w polskiej �wiadomo�ci zakorzeniony jest
�syndrom antypañstwowy�, tzn. krytyczny stosunek do pañstwa
i jego praw32. Sytuacja taka wskazuje na piln¹ potrzebê przemy�le-
nia relacji pañstwo � Ko�ció³. Równie¿ w tej sprawie Józef Tischner
pozostanie wierny swojej zasadzie, zgodnie z któr¹ zawsze nale¿y
braæ pod uwagê specyfikê �czasu� i �sceny�, na której rozgrywa siê
�dramat�. Koncepcja my�liciela z £opusznej, mimo ¿e w g³ównych
zarysach przypomina republikañsk¹ koncepcjê �przyjaznego rozdzia³u�
pañstwa i Ko�cio³a, bêdzie mia³a swój specyficzny, polski rys wyni-
kaj¹cy z potrzeby budowania w spo³eczeñstwie szacunku dla prawa
i instytucji demokratycznych. Ko�ció³ jednak nie mo¿e legitymizo-
waæ ka¿dej koncepcji pañstwa. Powinien zachowaæ krytyczny dy-
stans wobec pañstwa �liberalizmu negatywnego�, choæ oczywi�cie
nie bêdzie siê mu sprzeciwia³. Jednak¿e w takiej sytuacji nale¿y
mieæ w¹tpliwo�ci, czy zostanie przezwyciê¿one antypañstwowe na-
stawienie Polaków wynikaj¹ce z do�wiadczeñ historycznych33.

Z powy¿szych wzglêdów Ko�ció³ mo¿e i powinien poprzeæ pañ-
stwo, które u swych fundamentów bêdzie zak³adaæ d¹¿enie do dobra
wspólnego, bêd¹ce czym� wiêcej ni¿ realizowaniem zasady wolno�ci
negatywnej. Pañstwo takie nazywane jest �pañstwem minimum
etycznego�, �³adu prawnego� czy �liberalizmu pozytywnego�. Popar-
cie dla idei pañstwa ³adu prawnego jest w gruncie rzeczy poparciem
koncepcji obywatela, która jest czym� najwa¿niejszym w budowaniu
demokracji. Sprawa systemu jest czym� drugorzêdnym. Ko�ció³ ma
wspieraæ pañstwo jedynie na poziomie budowania �wiadomo�ci oby-
watelskiej, a nie poprzez popieranie, czy negowanie konkretnych
rozwi¹zañ politycznych. O ile zmiana systemu politycznego w Polsce

32 Idem, Nieszczêsny dar wolno�ci, s. 131.
33 Ibidem, s. 136.
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dokona³a siê niemal rewolucyjnie � zast¹piono autorytarne instytu-
cje pañstwowe demokratycznymi, o tyle �wiadomo�æ ludzi musi siê
zreformowaæ. Wed³ug Tischnera naród powinien u�wiadomiæ sobie
w³asn¹ podmiotowo�æ, przyswoiæ �wiadomo�æ obywatelsk¹. Innymi
s³owy przezwyciê¿yæ antypañstwowy syndrom34. To w³a�nie na p³asz-
czy�nie budowania etosu demokratycznego pañstwa opartego na
�wiadomo�ci obywatelskiej jego cz³onków Ko�ció³ powinien w sferze
publicznej prowadziæ sw¹ dzia³alno�æ, jak podkre�la Tischner: ��wia-
domo�æ obywatelska � podmiotowo�æ polityczna � jest soczewk¹,
w której ogniskuj¹ siê podstawowe warto�ci pañstwa. Byæ obywate-
lem znaczy: uznawaæ za swoje prawo stanowione przez pañstwo
i z tego w³a�nie tytu³u je respektowaæ�35. Praca Ko�cio³a powinna
byæ dalej prac¹ nad odpowiedzialno�ci¹ cz³onków spo³eczeñstwa.
W ten sposób Ko�ció³ podtrzymywa³by swoje tradycje z okresu walki
o podmiotowo�æ cz³owieka za czasów komunizmu, kiedy to aktywno�æ
jego nie by³a zwi¹zana z walk¹ miêdzy rozmaitymi partiami, ale ze
sporem o koncepcjê ³adu pañstwowego. By³a to walka o prawa cz³o-
wieka i obywatela, o wolno�æ, a nie o w³asne interesy w pañstwie36.
W ten sposób nale¿y rozumieæ s³owa autora Etyki solidarno�ci: �Praca
nad demokracj¹ jest jednym z zadañ dziejowych Ko�cio³a�37.

W swych analizach dotycz¹cych roli Ko�cio³a w pañstwie Józef
Tischner podkre�la, ¿e autorytet w³adzy nie mo¿e byæ pusty. Obywa-
tel winien mieæ �wiadomo�æ, ¿e w³adza demokratycznie wybrana
rozumie prawdê o cz³owieku lepiej ni¿ ka¿da inna. A prawd¹ t¹ jest
godno�æ osoby ludzkiej. W spo³eczeñstwie bardzo wa¿na jest �wiado-
mo�æ tych prawd. Tworzy siê ona w zasadniczej mierze dziêki wspól-
notom innym ni¿ demokratyczne � rodzina, szko³a, Ko�ció³. W demo-
kracji nie wszystkie wspólnoty musz¹ mieæ charakter demokratyczny.

34 Idem, W krainie schorowanej wyobra�ni, s. 93�94.
35 Ibidem, s. 94.
36 Idem, Moje trzy grosze w sprawie Konstytucji, Tygodnik Powszechny

43(1991), s. 3; J. Tischner, J. ¯akowski, Tischner czyta Katechizm, s. 153.
37 Ibidem, s. 156.
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W zasadzie istnienie demokracji zale¿y od funkcjonowania owych
niedemokratycznych wspólnot38. To ich prawid³owe funkcjonowanie
umo¿liwia odsuniêcie pañstwa jak najdalej od prywatnego ¿ycia
obywateli, co winno byæ jednym z g³ównych celów liberalnej demo-
kracji, odró¿niaj¹cych j¹ jako�ciowo od systemu komunistycznego.
Bez fundamentu moralnego wprowadzanego przez powy¿sze wspól-
noty, pañstwo bêdzie coraz bli¿ej obywatela a jego ustawodawstwo
bêdzie d¹¿yæ do bycia jedyn¹ wyk³adni¹ moralno�ci, co mo¿na coraz
czê�ciej zaobserwowaæ w wielu pañstwach liberalnych39. Z tego
w³a�nie wzglêdu, jak zauwa¿a krakowski filozof, to w³a�nie �wiado-
mi, aktywni obywatele s¹ aksjologicznym fundamentem demokracji.
To oni, a nie system polityczno-prawny, stoj¹ w pierwszym rzêdzie
na stra¿y dobra wspólnego. Nie da siê stworzyæ dobrego spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego bez dobrych obywateli. Dlatego potrzebna jest
praca wspólnot niedemokratycznych, w tym religijnych, w kszta³to-
waniu cnót obywatelskich. �Co obejmuje cnoty obywatelskie? Oczy-
wi�cie pewien typ odpowiedzialno�ci za dobro wspólne. Nastêpnie
dotrzymywanie zobowi¹zañ, to, co jest fundamentem demokracji: ¿e
kto� podejmuje zobowi¹zania wobec wyborców i potem ich dotrzy-
muje. Wreszcie pewn¹ dojrza³o�æ obywatelsk¹, orientacjê w struktu-
rze w³adzy�40.

W takiej koncepcji pañstwa widaæ, jak wielkie znaczenie ma
religia dla formowania postawy obywatelskiej. Dialogicznie pojêta
religia to �potê¿na si³a spo³eczna, która wychowuje cz³owieka do
wiêzi wierno�ci, wychowuje go równie¿ do samorz¹du, demokracji
i pluralizmu�41. Nie oznacza to bynajmniej chêci budowania pañ-
stwa, w którym katolicy mieliby szczególne prawa. Odwo³uj¹c siê do

38 Ibidem, s. 175�176.
39 A. Michnik, J. Tischner, J. ¯akowski, Miêdzy Panem a Plebanem, Kra-

ków 1998, s. 657.
40 Przekonaæ Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiaj¹ Dorota

Zañko i Jaros³aw Gowin, Kraków 1999, s. 149.
41 J. Tischner, Polski m³yn, Kraków 1991, s. 307.
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�wiadectw, jakie z³o¿yli wielcy Polacy zwi¹zani z religi¹, podkre�la
siê uniwersalno�æ tych czynów � walkê o prawa cz³owieka. Tak wiêc
tischnerowska chêæ odwo³ywania siê do religii nie mo¿e byæ zagro-
¿eniem dla równo�ci wobec prawa w pañstwie. �Ani katolik, ani
Polak, ani nikt inny nie mog¹ mieæ w pañstwie wiêkszych praw, ni¿
ma cz³owiek�42.

4. Problematyczno�æ Tischnerowskich
zaanga¿owañ

Podkre�lenia wymaga fakt, ¿e Tischner nie wszystkie swoje tezy
potwierdzi³ �wiadectwem ¿ycia. Szczególny rozd�wiêk miêdzy teori¹
a praktyk¹ zaistnia³ w kwestii relacji Ko�ció³ � pañstwo. O ile
w swych tekstach krakowski my�liciel postulowa³, aby osoby repre-
zentuj¹ce instytucjonalny Ko�ció³ anga¿owa³y siê tylko w sferê pu-
bliczn¹, a nie polityczn¹, o tyle w praktyce Ksi¹dz Profesor sam
zaanga¿owa³ siê w politykê i to w do�æ radykalny sposób. We wrze-
�niu 1993 roku wyst¹pi³ w spocie przedwyborczym Kongresu Libe-
ralno-Demokratycznego, przez lata jako �spiritus rector� zasiada³
w radzie programowej Unii Demokratycznej, a nastêpnie Unii Wol-
no�ci43. Bior¹c pod uwagê formaln¹ zasadê separacji Ko�cio³a od
polityki otwiera siê pytanie: czy wybór Tischnera nie jest odwrotno-
�ci¹ krytykowanej przez niego opcji, czy faktycznie zaanga¿owanie
krakowskiego filozofa w popieranie UD, KLD a pó�niej UW ró¿ni siê
od poparcia o. Rydzyka dla partii skrajnie prawicowych? Czy jest
ró¿nica w tym, czy jako medium stosuje siê katolick¹ rozg³o�nie
(�Radio Maryja�), czy katolick¹ gazetê (�Tygodnik Powszechny�)?

Jednak to nie ¿yciowa niekonsekwencja Tischnera w stosunku
do g³oszonych pogl¹dów zdaje siê byæ najbardziej w¹tpliwym faktem

42 Idem, Ksi¹dz na manowcach, s. 43.
43 W. Bonowicz, Tischner, Kraków 2001, s. 431.
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zwi¹zanym z osob¹ Ksiêdza Profesora. Zewnêtrzny obserwator do-
strze¿e, ¿e krakowski filozof sympatyzowa³, by nie powiedzieæ zwi¹-
za³ siê, z okre�lonym nurtem politycznym, co zdaje siê mieæ znacz¹-
cy wp³yw na wyniki jego rozwa¿añ dotycz¹cych konkretnych
zagadnieñ ¿ycia spo³ecznego i k³adzie siê w pewien sposób cieniem
na obiektywno�ci tych przemy�leñ. Mo¿na zadaæ sobie równie¿ py-
tanie, czy tischnerowska krytyka �rodowisk ko�cielnych nastawio-
nych w sposób zdystansowany do liberalizmu nie jest zbyt jaskrawa,
czy nie jest w swym schemacie niemal¿e lustrzanym odbiciem sta-
nowiska, które zwalcza³? Jak zauwa¿a Jaros³aw Gowin, w polemice
z fundamentalizmem my�liciel z £opusznej u¿ywa³ wielkiego kwan-
tyfikatora, nie rozró¿niaj¹c stanowiska konserwatywnego od tego, co
zahacza³o o integryzm44. Czy straszenie wszechobecnym w Ko�ciele
fundamentalizmem nie nosi po trosze znamion straszenia czyhaj¹-
cymi wszêdzie niebezpieczeñstwami liberalizmu? Czy faktycznie
wolno�æ, oprócz niew¹tpliwych zalet, nie niesie ze sob¹ pewnych
niebezpieczeñstw, o których któ¿ jak nie Ko�ció³ mia³by mówiæ? Czy¿
nie jest rol¹ Ko�cio³a w pewnym sensie, mo¿e nie tyle byæ znakiem
sprzeciwu w stosunku do przemian cywilizacyjnych, ale staæ na stra¿y
niezmiennych warto�ci, co w rzeczy samej czêsto wi¹¿e siê z krytyk¹
wielu zjawisk spo³ecznych? Przyk³adem takiego stanowiska mo¿e
byæ chocia¿by program papieskiej pielgrzymki z 1991 roku, kiedy to
Jan Pawe³ II w swoich homiliach w kolejnych miastach g³osi³ jedno
z dziesiêciu przykazañ, wskazuj¹c jego znaczenie w ¿yciu nie tylko
prywatnym, ale równie¿ spo³ecznym, nie szczêdz¹c przy tym krytyki
w kwestii przemian jakie dokonywa³y siê w polskim spo³eczeñstwie.
W tym kontek�cie nale¿a³oby przytoczyæ krytyczne s³owa Jana Paw-
³a II skierowane w 1995 roku do Jerzego Turowicza z okazji 50 ju-
bileuszu �Tygodnika Powszechnego�, którego linii programowej
w du¿ej mierze Tischner by³ wspó³twórc¹, a z pewno�ci¹ najwiêk-

44 O niebezpieczeñstwach polityki, czyli o my�leniu spo³ecznym Józefa Ti-
schnera. Dyskusja, Logos i Ethos 1�2(2002), s. 52.
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szym popularyzatorem: �Dla Ko�cio³a krytyka mo¿e byæ potrzebna
i konstruktywna, zw³aszcza je�li p³ynie z mi³o�ci [...] Rok 1989 przy-
niós³ w Polsce g³êbokie zmiany zwi¹zane z upadkiem systemu komu-
nistycznego. Odzyskanie wolno�ci zbieg³o siê paradoksalnie ze wzmo-
¿onym atakiem si³ lewicy laickiej i ugrupowañ liberalnych na Ko�ció³,
na Episkopat, a tak¿e na Papie¿a. Wyczu³em to zw³aszcza w kontek-
�cie moich ostatnich odwiedzin w Polsce w roku 1991. Chodzi³o o to,
aby zatrzeæ w pamiêci spo³eczeñstwa to, czym by³ Ko�ció³ w ¿yciu
Narodu na przestrzeni minionych lat. Mno¿y³y siê oskar¿enia czy
pomówienia o klerykalizm, o rzekom¹ chêæ rz¹dzenia Polsk¹ ze stro-
ny Ko�cio³a czy te¿ o hamowanie emancypacji politycznej polskiego
spo³eczeñstwa. Pan daruje, je¿eli powiem, i¿ oddzia³ywanie tych
wp³ywów odczuwa³o siê jako� tak¿e w �Tygodniku Powszechnym�.
W tym trudnym momencie Ko�ció³ w �Tygodniku� nie znalaz³, nieste-
ty, takiego wsparcia i obrony, jakiego mia³ poniek¹d oczekiwaæ: �nie
czu³ siê do�æ mi³owany� � jak kiedy� powiedzia³em [�]�45.

Jaros³aw Gowin zauwa¿a, ¿e ks. Tischner po roku 1989 popiera
neoliberaln¹ reformê Leszka Balcerowicza i opowiada siê za proeu-
ropejsk¹ polityk¹ rz¹du Mazowieckiego. Jest równie¿ zwolennikiem
tzw. �grubej kreski�. Krótko mówi¹c przyjmuje punkt widzenia �ro-
dowisk laicko-liberalnych. Do tego stanowiska szczególnie zbli¿y³y
go obserwacje konsekwencji �wojny na górze�. Bardzo zaniepokoi³a
go agresywno�æ i demagogia zwolenników Lecha Wa³êsy, dlatego
stan¹³ po stronie Tadeusza Mazowieckiego. Zbli¿enie siê do �rodowi-
ska zwi¹zanego z �Gazet¹ Wyborcz¹� wp³ynê³o w sposób znacz¹cy na
ton prezentowanej publicystyki. Mia³o to zwi¹zek z tym, ¿e zaufanie
do konkretnej osoby by³o czêsto wa¿niejszym kryterium wyboru ni¿
racje teoretyczne. Powy¿sze wydarzenia historyczne wp³ynê³y na
zakwalifikowanie kapelana Solidarno�ci do okre�lonego nurtu pol-
skiej polityki46. Choæ Gowin stwierdza, ¿e dopiero pó�niejsze spory

45 List Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, Tygodnik Powszechny 20(1995), s. 1, 4.
46 J. Gowin, Pos³owie, w: J. Tischner, Polski kszta³t dialogu, Kraków 2002,

s. 302�304.
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poka¿¹ ró¿nice, jakie dzieli³y laickich libera³ów z pogl¹dami Tisch-
nera, to jednak w praktyce by³o to prawie niezauwa¿alne.

Powstaj¹ równie¿ w¹tpliwo�ci w kwestii nawo³ywanie do dialo-
gu, do pojednania w spo³eczeñstwie. Czy nie mia³o ono siê dokonaæ
wed³ug formu³y proponowanej przez konkretne �rodowisko i czy nie
wyklucza³o pewnych grup spo³ecznych? W przypadku �rodowisk
postkomunistycznych nawo³uje Tischner do przebaczenia, w kierun-
ku tzw. �lewicy laickiej� u¿ywa piêknego sformu³owania �inne dzieci
Ko�cio³a�, ale ju¿ w stronê zwolenników fundamentalnych �rodo-
wisk katolickich padaj¹ epitety typu �antymasoñska smarkateria�47.
Rodzi siê pytanie dlaczego Tischner nie próbuje zrozumieæ �rodo-
wisk zawiedzionych przeobra¿eniami ustrojowymi, w szczególno�ci
tym, ¿e s¹ ofiary komunizmu a nie ma winnych? Czy w ich nawo-
³ywaniach o sprawiedliwo�æ spo³eczn¹ nie by³o ani �d�b³a racji? Czy
wynika³y one tylko i wy³¹cznie z resentymentu, z chêci odwetu? Czy
w tym przypadku nie stosowa³ Tischner hermeneutyki podejrzeñ,
z któr¹ tak walczy³? Czy nie wpad³ w te same sid³a my�lenia po-
litycznego, przed którym tak silnie przestrzega³? Czy nie s¹ to rów-
nie¿ w pewnym sensie �inne dzieci Ko�cio³a�48? Czy nie warto i w tym
przypadku, zgodnie ze wskazaniem Tischnera, dotycz¹cym innej
kwestii, �mimo wszystko pochyliæ siê nad tym bólem z powag¹ cha-
rakteryzuj¹ rzetelno�æ my�lenia i choæ trochê zrozumieæ�49? Zdaje
siê, ¿e warto. Warto równie¿ chyba przypatrzeæ siê tischnerowskiej
krytyce silnych ataków na �rodowiska liberalne. Zgadza siê, ¿e zbyt
ostre spory, krytyki nie s³u¿¹ pokojowi spo³ecznemu, jaki winna

47 J. Tischner, W krainie schorowanej wyobra�ni, s. 19.
48 Z. Stawrowski, O pewnej fundamentalnej iluzji. Polemiczny komentarz

do my�lenia politycznego Józefa Tischnera, w: �B¹d� wolno�æ Twoja� Józefa
Tischnera refleksja nad ¿yciem publicznym, s. 73-79. Stawrowski, bêd¹cy
uczniem Tischnera, wskazuje równie¿, w jaki sposób jego mistrz przeinterpreto-
wuje my�l Jana Paw³a II dotycz¹c¹ relacji miêdzy mi³osierdziem a sprawiedli-
wo�ci¹, w celu uzasadnienia tezy g³osz¹cej przebaczenie postkomunistom bez
domagania siê sprawiedliwego rozliczenia win.

49 J. Tischner, Nieszczêsny dar wolno�ci, s. 103



210 Marek Jawor

zapewniaæ demokracja, ale z drugie strony, to one s¹ wa¿n¹ czê�ci¹
pluralizmu politycznego i zapobiegaj¹ deifikacji autorytetów w tym
obszarze ¿ycia.

5. Podsumowanie

Tischner pozostawi³ po sobie dziedzictwo my�li spo³ecznej,
w której ogromn¹ trosk¹ objêty zosta³ Ko�ció³. Idee te bêd¹ zawsze
przypominaæ, ¿e najwa¿niejsze to nie wróciæ do mechanizmów z epoki
komunistycznej. Jako �wietny analityk systemu totalitarnego i jego
mechanizmów nauczy³ nas jak nie patrzeæ na �wiat w paradygmacie
walki, w³adzy, demaskowania wrogów, jak nie baæ siê wolno�ci.
Pokaza³, ¿e nie tylko w³adza pañstwowa, ale równie¿ Ko�ció³ nie jest
wolny od takich zagro¿eñ. Zosta³o po Tischnerze ostrze¿enie przed
anga¿owaniem siê Ko�cio³a w politykê, przed ideologizacj¹ religii,
przed partykularyzmem w katolicyzmie, przed u¿ywaniem w³adzy
pañstwowej do g³oszenia chrze�cijañskiego przekazu, przed ide¹
pañstwa wyznaniowego.

Pozostan¹ równie¿ wskazania dotycz¹ce rozwi¹zania stosunku
Ko�ció³�pañstwo. Koncepcje te przywodz¹ na my�l republikañsk¹
wizjê �przyjaznego rozdzia³u�. Na dodatek wziêta pod uwagê zosta³a
specyfika polskiej sytuacji i wynikaj¹ca z niej potrzeba moralnego
wsparcia przez Ko�ció³ budowanej demokracji. Zadaniem Ko�cio³a
poprzez siêganie do ��rodków biednych� jest ewangelizowanie cz³on-
ków spo³eczeñstwa i szerzenie idei godno�ci osoby ludzkiej oraz ideê
wspó³pracy cz³onków spo³eczeñstwa dla dobra wspólnego. W ten
sposób ma siê utrwalaæ fundament aksjologiczny potrzebny do ist-
nienia spo³eczeñstwa obywatelskiego. Ko�ció³ katolicki pracuj¹c nad
osobowym rozwojem cz³owieka, przekazuj¹c warto�ci chrze�cijañ-
skie wskazuje na fundament, na gruncie którego mo¿liwe jest roz-
wi¹zywanie konfliktów spo³ecznych bez przemocy, z poszanowaniem
ka¿dego cz³onka wspólnoty. W ten sposób Ko�ció³ realizuj¹c swe
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powo³anie nauczyciela dialogu powinien budziæ w spo³eczeñstwie
gotowo�æ do urzeczywistniania norm i zasad wynikaj¹cych
z cz³onkostwa w ramach demokratycznej wspólnoty.

Postawa krakowskiego filozofa pozostanie równie¿ dowodem na
to, ¿e analiza sfery politycznej w metajêzyku, w jêzyku wychodz¹-
cym poza spory, to rzecz, której trudno dokonaæ, je¿eli �ród³em filo-
zofowania nie jest refleksja nad systemem spo³ecznym czy próba
zdystansowanego opisu rzeczywisto�ci spo³ecznej, lecz jakie� kon-
kretne wydarzenia, w które opisuj¹ca osoba jest zaanga¿owana.
Trudno wtedy o rzetelny opis fenomenologiczny danej sytuacji, któ-
rego podstaw¹ winna byæ bezza³o¿eniowo�æ. Przy takim podej�ciu
nawet najwiêkszym umys³om zanurzenie w rzeczywisto�æ spo³eczn¹,
przesycon¹ walk¹ ró¿nych interesów, mo¿e przys³oniæ bezinteresow-
n¹ kontemplacjê tej rzeczywisto�ci, a przecie¿ to jest istot¹ klasycz-
nie rozumianej filozofii. Tym samym Tischner oprócz bycia polskim
Sokratesem pobudzaj¹cym do my�lenia �Sarmatów�50 , ukazuje rów-
nie¿ swe sofistyczne oblicze.
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JÓZEF TISCHNER DEBATES ABOUT THE PLACE
OF THE CHURCH IN A DEMOCRATIC STATE

SUMMARY

The article discusses the position of Józef Tischner to State
� Church relations. It points out that his vision is not a structured
social philosophy. It is a lively, engaging, polemical reflection on the
disputes that took place in the 90s in the Polish social domain. In
addition, it highlights Tischner�s critical stance towards a religious
state, the politicization of religion, and strong right-wing attacks on
liberal democracy. It then highlights a project indicating a positive
role for the Church in a democratic state. The main task of the
Church is to work for towards consolidating democracy�s axiological
foundation needed for the existence of civil society. In the end it
considers the problem of Tischner�s involvement in Polish political
life, which largely seems to be an obstacle to a reliable description
of social phenomena.




