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Filozofia
codzienności

prof. Marii
Szyszkowskiej (144)

'PU��"OES[FK�%ʒCLPXTLJOtóż indywidualizm społeczny głosi ze-spolenie rozwoju duchowego człowieka – anie tylko intelektualnego – z dążeniem doideałów, co cementuje ze sobą tych, którzychcą je urzeczywistnić. A więc rozwijającwłaściwości indywidualne, zarazem zawiązu-je się więzi z innymi osobami o podobnejskali wartości.Skutkiem obecnego kryzysu powinnastać się ogólnospołeczna debata na tematwłasności prywatnej, uznanej przez neolibe-rałów za jedyną prawidłową formę własno-ści. Ponieważ Kościół rzymskokatolicki stałsię w ostatnich dwudziestu latach w Polscesiłą polityczną, więc należy uwzględnić jegostanowisko. W nauce społecznej Kościołazaznaczają się dwa poglądy. Jeden z nich, wnawiązaniu do św. Tomasza z Akwinu, wska-zuje że z prawa naturalnego wynika wła-sność prywatna. Natomiast według drugiegostanowiska neotomistów, z prawa natural-nego wynika prawo do korzystania z wła-sności. Nikt nie może być go pozbawiony.Określona forma własności – prywatna,państwowa, spółdzielcza – jest rezultatemprzepisów prawa pozytywnego. Każda z tychform własności pozostaje w zgodzie z pra-wem naturalnym. Dane społeczeństwo,żyjące w określonym czasie, powinno wybie-rać tę formę własności jako naczelną, którajest dla niego najkorzystniejsza. Pogląd tenumocnił swoim autorytetem papież Jan XXIIIw encyklice Pacem in Terńs . Pozostaje reto-ryczne pytanie dlaczego to stanowisko Ko-ścioła nie dochodzi do głosu w publicznychdebatach po 1989 roku.Pogląd w myśl którego zaznacza się za-leżność zjawisk ekonomicznych od świado-mości jednostek – prowadzi w konsekwencjido troski, by kształtować świadomość wodpowiedni sposób. Oczywiście służą temuprocesy edukacyjne. Mam na myśli zarównoedukację szkolną i akademicką, jak i edukacjęniesformalizowaną, permanentną. Służyć matemu także misja edukacyjna mediów pu-blicznych.Nie jest trafny pogląd w myśl którego,zmiana okoliczności zewnętrznych prowadziautomatycznie do zmian świadomości. Od-wrotnie. W świadomości człowieka należy

szukać powodów, dla których rzeczy-
wistość podlega przeobrażeniom.Edukacja w epoce globalizmu powinnapowrócić do kształtowania społeczników,bezinteresownie oddanych ideałom. Nie sąone czymś przebrzmiałym. Nadają sens życiuzarówno w wymiarze jednostkowym, jak ispołecznym. Edukacja wymaga zaszczepianianowych ideałów oraz powrotu do tradycji,bowiem dawniej wiązano edukację z troską okształtowanie charakteru, wyobraźni orazuczuć. Niebezpieczni są, zwłaszcza w warun-kach gospodarki neoliberalnej, psychopaci, awięc osoby często wykształcone, odznacza-jące się wysoką inteligencja, ale o małejwrażliwości i niskim poziomie uczuć. Rozumpozostaje na usługach ich popędów.Edukacja powinna sięgać do polskichtradycji – w tym okresu międzywojennego –zamiast przenosić wzory z innych krajów.Edukacja i samoedukacja uwalnia w znacznejmierze od siły oddziaływania stereotypów irozmaitych uprzedzeń. Problem edukacji jesttym poważniejszy, że w państwie demokra-tycznym rządy teoretycznie może sprawo-wać każdy – a nie elita złożona z ludzi mą-drych.Człowiek XXI wieku zdaje sobie wyraźniesprawę z tego, że nie ma prawd niepodwa-żalnych. Dotyczy to także sfery ekonomicz-nej. Na tę świadomość wpływa równieżkomunikacja między odległymi zakątkaminaszego globu. Kultura masowa, czyli kulturamediów, czyni łatwym i powszechnie do-stępnym stykanie się z innymi poglądami niżte, utrwalone w danym środowisku.Świadomość człowieka decyduje owszelkich rozstrzygnięciach społecznych,gospodarczych, prawnych, politycznych. I tuzaczyna się odpowiedzialność związana zmisją nadawców publicznych. Zgodnie zustawą, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,organ konstytucyjny państwa, ma stać nastraży wolności słowa. Ma również gwaran-tować pluralizm światopoglądowy, a w tymswobodną dyskusję na temat podstaw ustro-ju ekonomicznego. Wiele poglądów wymagakrytycznej analizy i oceny, i w każdej epoceniezbędna jest warstwa społeczna, któraprzewodzi społeczeństwu. Jest to istotnezwłaszcza w państwach demokratycznych,bo zmieniają się często rządzący. Niezbędnajest swoista elita społeczeństwa nadająca ton– że tak to określę – życiu w państwie, mają-ca poczucie odpowiedzialności za naród,nadająca kierunek niezbędnych przemian.W dawnej Polsce szczególną rolę pełniłaszlachta. Używając dzisiejszych kategoriimożna określić tę warstwę społeczną jakoproducentów. Szlachta nie tylko zarządzałagospodarczym rozwojem Polski, ale równieżw sferze kulturowej formułowała wzory, któ-rym osoby z niższych warstw społecznychstarały się sprostać. Gdy po Powstaniu Stycz-niowym, w wyniku konfiskaty mienia zpowodu udziału w powstaniach narodowo-wyzwoleńczych, część szlachty zubożała,wiązało się to z koniecznością przeprowadz-ki do miast. Ten proces, jak wiadomo, stał sięwyraźny szczególnie po Powstaniu Stycz-niowym. Ubożenie szlachty było też spowo-dowane likwidacją pańszczyzny.Nie wnikając bliżej w sprawy wymagają-

ce gruntownej wiedzy historycznej, pragnęzaznaczyć, że zrujnowana szlachta tzw. za-grodowa, inaczej zaściankowa, różniła się odwarstwy chłopskiej, budząc szacunek i chęćnaśladowania w sferze obyczajów i wartościkulturowych. Tę przywódczą rolę w społe-czeństwie, szlachta pełniła nadal przenoszącsię z konieczności do miast. Tworzyła war-stwę inteligencji. Niezależnie od przywar ibłędów jakie popełniała, trzeba uznać, żebyła ona czynnikiem kulturotwórczym orazszerzyła patriotyzm. Wyrażał się on nie tylkow sferze werbalnej oraz dziełach kulturo-wych, lecz także w ofiarnym rozwoju polskiejgospodarki.Dziś odpowiednikiem tej zasłużonej dlanarodu warstwy społecznej stają się drobniprzedsiębiorcy, w tym właściciele kawiarni,pensjonatów, rzemieślnicy, właściciele ma-łych sklepów, by poprzestać na tych przykła-dach. Ta grupa – nazwijmy – nowej szlachtyjest zainteresowana losem własnego narodubardziej niż wielcy przedsiębiorcy, którzyłączą swoje dążenia do spotęgowania mająt-ku z międzynarodowymi koncernami. Takiejmisji pełnionej przez drobnych przedsiębior-ców nie są w stanie pełnić miliony Polakówborykających się z brakiem środków mate-rialnych, z niedostatkiem, biedą i nędzą,zależnością od pracodawcy. Mam tu na myślirozmaite środowiska, by wymienić nauczy-cieli, urzędników nie najwyższych szczebli,artystów, uczonych nie piszących ekspertyzna zamówienie polityków, robotników.Przede wszystkim odbudowa Polski wy-maga stworzenia fundamentów ekonomicz-nych, rozwoju własnej gospodarki, czegomogą dokonać drobni przedsiębiorcy. Oniwłaśnie, zyskując niezależność gospodarcząmogą pełnić misję patriotyczną, wspierając,na przykład, upadający polski język, czywskrzeszając zainteresowanie rodzimąkulturą i dumę z niej. Mogą też wspomócfinansowo dyskryminowane grupy w społe-czeństwie, wartościowe lecz pozbawioneśrodków finansowych.Drobni przedsiębiorcy stanowią prze-ciwwagę dla zagrażającej nam potęgi mię-dzynarodowych koncernów i banków, dlaktórych nasze wartości narodowe i naszagospodarka nie mają znaczenia. Drobniprzedsiębiorcy pełnią nie zawsze uświado-mioną przez siebie rolę patriotyczną. Zacho-dzi zasadnicza różnica między przedstawicie-lami wielkiego biznesu nastawionego nawłasny zysk za wszelką cenę, łącznie z szu-kaniem rajów podatkowych – a średnioza-możnymi przedsiębiorcami, którzy w swejdziałalności gospodarczej podkreślają, naprzykład, polskość swoich produktów ikultywują nasze tradycje. Do tych średnio-zamożnych przedsiębiorców, borykającychsię z biurokratycznymi niedogodnościami,należą odważne osoby pragnące stabilizacjiw państwie zamiast doświadczanej gry in-teresów partyjnych sprzecznych z patrioty-zmem.
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