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WspólnotyZastanawia mnie od dawna fakt gromad-nych wyjazdów w lecie nad morze. Molo wSopocie jest bardziej zatłoczone niż NowyŚwiat, czy ulica Marszałkowska w Warsza-wie. Gwar rozmów i krzyk dzieci zagłuszaszum morza. Denerwujący jest także widokosób wędrujących brzegiem morza z przykle-jonym do ucha telefonem komórkowym. Atrochę dalej, czy w mniej modnych miejsco-wościach, można oddawać się potędze morzaw ciszy i w spokoju. Podobnie Kazimierz nadWisłą. Zapełnia się w soboty i w niedzieletłumem warszawiaków, którym już nie chcesię dotrzeć do leżących nieopodal innychmalowniczych miejscowości. To snobizmskłania do takich wyborów. Podobnie war-szawskie urokliwe zaułki jeszcze nie wybu-rzone, nie przyciągają w takiej mierze jakStare Miasto.Poczucie osamotnienia skłania do tego,by odpoczywać w tłumie. Nie odstaje sięwtedy od innych i tworzy się przypadkowawspólnota, a raczej zbiorowisko ludzi jedna-kowo odpoczywających.Interesujące, że rozwój wyrazisty wła-ściwości indywidualnych nie uwalnia od tejchęci choćby pozornego łączenia się z inny-mi. Odwrotnie. Im wyższy poziom rozwojuduchowego, zespolonego zawsze z pozytyw-nym nieprzystosowaniem do stereotypów ipowszechnie funkcjonujących poglądów –tym większa pojawia się chęć, by chociaż nachwilę stać się elementem większej całości.Poczucie odrębności, świadomość od-różniania się od ogółu, bywa chwilami trud-ne do zniesienia i ono wytwarza potrzebęchoćby iluzorycznej wspólnoty, nawet zda-wałoby się nieznaczącej, a mianowicie ka-wiarnianej. Znam poetę, który podobnie jakja, po to, by tworzyć, wędruje do kawiarni,której jest stałym bywalcem. I tam, siedzącprzy „swoim” stoliku, może pełniej i rado-śniej oddawać się tworzeniu. W domu, wciszy, mimo spokoju narasta poczucie osa-motnienia i odległości od strumienia życia.Pojęcie wspólnoty jest wieloznaczne.Bywają wspólnoty przypadkowe, które

przynoszą nam pozytywne doznania, aletakże wyjątkowe. Taką szczególną wspólno-tę, niepowtarzalną, można odnaleźć w przy-jaźni. Miłość erotyczno-seksualna przynosipoczucie przenikalnej wspólnoty, nieko-niecznie trwałej. Braterstwo, jako wspólnota,cementuje dążenia do osiągania wspólniepodzielanych ideałów.Oczywiście, powszechnie występująwspólnoty oparte o więzy krwi, ale często niemożna w nich odnaleźć duchowego porozu-mienia i aprobaty. Wspólnoty wyraźniezaznaczają się w małych liczebnie wyzna-niach religijnych. W takich wspólnotachzdarzają się ci, którzy żarliwie wierzą wBoga, jak i ci, którzy przyjmują jego istnieniepowodowani lękiem przed śmiercią. Nie-dawno zetknęłam się ze szlachetną wspólno-tą osób modlących się za dusze w czyśćcu.Tworzą ją wybrani katolicy mieszkający wrozmaitych miastach,Najbardziej trwałe wspólnoty oparte są odążenie do urzeczywistnienia określonegozespołu ideałów. Poważnie traktując politykę– a więc nie pojmując jej, co się słyszy i jestnaganne, jako dążenia do zaspokojenia wła-snych interesów – wytwarzają się wspólnotyosób aprobujących i wyznających programokreślonej partii.Bywają wspólnoty długotrwałe, jak rów-nież pozbawione tej cechy, bo na przykładwytworzone zewnętrznymi okolicznościami.Podam jako przykład wspólnoty w więzieniu,w obozach, czy wspólnoty osób, które znala-zły się w granicznej sytuacji. Ten ostatnirodzaj wspólnoty opisał mistrzowsko Cze-sław Centkiewicz odwołując się do własnychdoświadczeń na mroźniej Północy. Swoistewspólnoty tworzą też mafie, czy grupy osóbżyjące w slumsach. Nie do zapomnienia jestwłoski film „Brudni, odrażający, źli”. Chcęzarazem powiedzieć, że jest wiele zjawisk wżyciu człowieka, których nie powinno sięoceniać z punktu widzenia dobra i zła. Inny-mi słowy jest wiele zjawisk immoralnych, ado nich należy właśnie wspólnota.

Rys. Jan StępieńWspólnota przynosi poczucie bezpie-czeństwa i wzmaga siły żywotne człowieka.Rozmaite są wspólnoty. Dzisiejsze, mod-ne prądy prowadzą do likwidacji wspólnot,bowiem głoszą konkurencję, rywalizację,wartość sukcesu i tym samym rozbudzająegoizm. Ale człowiek nie jest istotą samowy-starczalną. Dlatego też niezbędne są namwspólnoty, które przynoszą nie tylko pomoc,ale także są jednym z warunków szczęścia.Braterstwo dochodzi do głosu we wspólno-tach zarówno tych, które zwykło się oceniaćpozytywnie, jak i tych, ocenianych w katego-riach negatywnych. Jest jedną z tych warto-

ści, które leżą poza granicami dobra i zła.Fryderyk Nietzsche dokonał przewrotuwykazując, że kategorie dobra i zła mająswoje granice i nie powinno się ich rozciągaćna całość przejawów istnienia człowieka. Nieznaczy to, że w sferach nie podlegającychocenom moralnym, żyjemy w sposób z nimisprzeczny. Znaczy to jedynie, że pewnychobszarów życia człowieka nie powinno siępoddawać ocenom moralnym.Braterstwo należy do sfery immoralnej,dochodzi do głosu wszak także wśród człon-ków mafii, czy na przykład zaznaczało się wśrodowisku hitlerowców. A więc nie tylkowspólnoty oceniane dodatnio charakteryzująsię braterstwem.We wspólnotach religijnych używany jestczęsto zwrot „bracia i siostry”, co ma na celuzbliżenie ze sobą tych, którzy tworzą wspól-ną organizację religijną. Braterstwo broni tookreślenie oczywiste i odnosi się do brater-stwa w szczególnych warunkach jaką jestwojna.Zdarza się często, że po ustaniu ze-wnętrznych okoliczności braterstwo zamie-ra. Przypuszczam, że braterstwo lat szkol-nych też zanika. Moim zdaniem, face bookjest wyrazem poszukiwań „bratnich dusz”przez osamotnione osoby, które w powrociedo szkolnych lat upatrują podstaw jakiejśwspólnoty.Okoliczności, które skłaniają do poczuciabraterstwa bywają przemijające. A wraz znimi przemija to uczucie, które wzmaga siływ trudnych okolicznościach. Braterstwomoże się też wytwarzać w okolicznościachwolnych od jakichkolwiek zagrożeń. Naprzykład braterstwo – a więc wartość wyższaod koleżeństwa – może się też zrodzić wśródosób pragnących zabawy. Człowiek dorosłyjest „podszyty dzieckiem”, jak to określaGombrowicz. To wyjaśnia potrzebę zabawyczęsto tłumioną przez obyczaje nakazującedorosłość i należną powagę. Ale zdarza się,że osoby wyzwolone od nacisków tego, cowypada, tworzą braterstwo oparte o chęć ra-dośnie spędzanych godzin. Braterstwo wbawieniu się może pełnić znaczącą rolę wżyciu człowieka.Różnimy się dalece właściwościami in-dywidualnymi. Ale im bardziej odstajemy odogółu, tym większą potrzebą staje się brater-stwo z innymi. Wzmaga ono siły witalne iprzynosi stan wewnętrznej harmonii. Tapłaszczyzna życia bywa bagatelizowana iuznawana za mało poważną w obliczu co-dziennych powinności. Ale umiejętność życiapolega na tym, by z tych powinności sięwyrywać i tworzyć wraz z wybranym krę-giem osób inną płaszczyznę.Łatwiej jest określić czym nie jest brater-stwo niż ściśle je zdefiniować. Otóż sprzecznaz braterstwem jest nielojalność, niesłowność,nieszczerość, tworzenie pozorów, „nakłada-nie masek”, obgadywanie, nie udzielaniepomocy, poczucie, że jest się lepszym odkogoś, czy filantropia, zalecana obecnie – awyśmiana przez Prusa w „Lalce”.cdn.


