
zawsze my, zawsze oni

zacznijmy od problemu, który będzie, w sposób jawny i po-
średnio, ważnym motywem książki, ramą organizującą mo-
je myślenie o tych wszystkich innych kwestiach, którym
przyjrzymy się w kolejnych jej odsłonach. zacznijmy tedy
od tolerancji, o której jedni powiadają, że jest jej nadmiar
i pora się opamiętać, a drudzy, że szczególnie dzisiaj jest
w defensywie w świetle rozmaitych frontów wojen kulturo-
wych, każących się opowiadać według zasady „albo-albo”.

Definiowanie tolerancji to nieuchronne przyjmowanie
pewnej aksjologicznej wykładni, co jest dobre, a co nie jest
dobre dla organizacji życia społecznego. aksjologia ta głę-
boko tkwi z kolei w ontologii ładu ludzkiego, jaki kryje się
za decyzjami, jak będę postrzegał inne jednostki i jaki sta-
tus im nadam. ale jest to także decyzja – i to jest ważniejsze
– jak będę odnosił się do innych ludzi tworzących różne,
kategorialnie wyodrębnione zbiorowości. tolerancja od-
nosi się bowiem do odmienności wiążącej się z kulturą, re-
ligią i stylem życia. to jest jej właściwy kontekst, a nie decy-
zje prawne, co począć z ludźmi niegodnymi tolerowania.
Mimo upływu stuleci warto zatem zacytować françois Marie
aroueta, czyli Woltera, który swój Traktat o tolerancji zaini-
cjował słowami, które nie tylko się nie zdezaktualizowały,
ale nabrzmiewają nowymi znaczeniami, o czym później. Pi-
sze więc wielki francuz:
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Prawem naturalnym jest to, co natura przykazuje
wszystkim ludziom. Wychowałeś dziecko, winno ci ono
szacunek, jako swemu ojcu, wdzięczność, jako swemu
dobroczyńcy. Masz prawo do płodów ziemi, którą upra-
wiałeś własnymi rękami. Dałeś i otrzymałeś słowo, win-
no być ono dotrzymane.

W żadnym razie prawo ludzkie nie może się opierać
na czymś innym niż na prawie natury. zasadą wielką, za-
sadą powszechną obu praw jest na całej ziemi: „Nie czyń
drugiemu, co tobie niemiło”. otóż nie widać sposobu, aby
w zgodzie z tym prawem jeden człowiek mógł powiedzieć
do drugiego: „Wierz w to, w co ja wierzę, a w co ty wierzyć
nie możesz; inaczej zginiesz”. tak się mówi w Portugalii,
w hiszpanii, w Goa. obecnie w niektórych krajach po-
przestaje się na tym, że się mówi: „Wierz albo cię zniena-
widzę. Wierz albo wyrządzę ci wszelkie zło, na jakie się
będę mógł zdobyć. Potworze, nie wyznajesz mojej religii,
nie masz przeto żadnej religii. Niechże cię mają w ohydzie
twoi sąsiedzi, twoje miasto, twoja prowincja”.

jeżeliby takie postępowanie wynikało z prawa ludz-
kiego, japończyk nienawidziłby chińczyka, chińczyk zaś
miałby odrazę do syjamczyka. ów prześladowałby Gan-
garydów, a ci rzuciliby się na mieszkańców hindostanu.
Mongoł wydarłby serce pierwszemu z brzegu Malabar-
czykowi, którego by napotkał. Malabarczyk mógłby udu-
sić Persa. Pers mógłby zarżnąć turka, a wszyscy razem
rzuciliby się na chrześcijan, którzy tak długo pożerali się
wzajemnie.

a więc prawo nietolerancji jest niedorzeczne i bar-
barzyńskie. to prawo tygrysie. ale jest ono tym strasz-
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niejsze, że tygrysy rozszarpują po to, aby jeść, my zaś wy-
niszczyliśmy się dla paragrafów3.

Kiedy czytamy te słowa, a podmienimy jednocześnie eg-
zotyczne nazwy używane przez Woltera na dzisiejsze etno-
nimy i określenia narodów i grup, widzimy od razu, że nic
się nie zmienia w istocie. Bywa, jak obecnie (a piszę te sło-
wa we wrześniu 2012 roku), że chińczycy istotnie „niena-
widzą” japończyków, przy czym pretekstem do ewokacji li-
czących sobie setki lat animozji jest spór o pewne małe
wysepki. Muzułmanie nienawidzą chrześcijan, i vice versa.
jeden z polskich posłów, chcąc być bardziej kulturalny, po-
wiedział, że nie jest ksenofobem, ale rosjan i Niemców
po prostu nie lubi en bloc.

Świat był zawsze rozpięty między nienawiścią do „innego”
jako podstawą budowania tożsamości „naszej”, a próbami re-
gulowania relacji międzyludzkich na zasadzie różnych form
wzajemnego tolerowania się. o ile panuje zgoda co do tego,
że nie sposób uwolnić się w myśleniu – zwłaszcza grupowym
– od etnocentryzmu, który wyznacza podstawową opozycję
pozwalającą się samookreślać na uniwersalnej zasadzie „my”
– „oni”, o tyle tolerancja nie jest z pewnością wartością, którą
odnajdziemy we wszelkich społeczeństwach i społecznościach.
agresja, siła, ksenofobia, stereotyp czy wręcz nienawiść (czę-
sto zaczynająca się od nielubienia) to sposoby radzenia sobie
w świecie, który od zarania był wielokulturowy i pełen wza-
jemnie sprzecznych interesów. spójrzmy najpierw na nas sa-
mych pod tym kątem.

trudno sobie wyobrazić, aby nasze codzienne myślenie
o innych ludziach i o tym, jak żyją, dlaczego robią to, co ro-

zaWsze My, zaWsze oNi ��

Burszta01-3.qxp:Layout 1  1/24/13  3:01 PM  Page 17


