
P O T R Ó J N Y  S P R Z E C I W*

U podwalin Ruchu ATD Czwarty Âwiat jest potrójny sprze-
ciw, ten sam, który w milczàcym buncie wyra˝a najubo˝sza
warstwa spo∏eczna, a mianowicie: sprzeciw wobec nieuchron-
noÊci ubóstwa; sprzeciw wobec obcià˝ania winà tych, którzy
cierpià ubóstwo; sprzeciw wobec marnotrawstwa duchowe-
go i ludzkiego, spowodowanego przez to, ˝e spo∏eczeƒstwo
tak ∏atwo obywa si´ bez doÊwiadczenia tych, którzy ˝yjà w
ubóstwie.

Nie ma usprawiedliwienia dla spo∏eczeƒstwa tolerujàcego
ubóstwo, albowiem ubóstwo nie jest nieuniknione, nie jest
jakimÊ przekleƒstwem ludzkoÊci, czymÊ, czemu ludzie nie
byliby w stanie zaradziç. Ubóstwo jest ludzkim dzie∏em i
dlatego ludzie sà w stanie je unicestwiç!

To nieprawda, ˝e ubóstwo jest pozosta∏oÊcià po minio-
nym, mniej rozwini´tym spo∏eczeƒstwie, pozosta∏oÊcià, która
przy wzroÊcie ekonomicznym mo˝e zniknàç sama z siebie.
To równie˝ nieprawda, ˝e jest cenà, jakà trzeba zap∏aciç za
przemian´, która rzekomo w nieuchronny sposób pozos-
tawia za sobà ludzi wyrzuconych na margines. Dzisiejsi wy-
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* Fragment wypowiedzi z okazji 20. rocznicy utworzenia Ruchu ATD

Czwarty Âwiat (rok 1977). Tekst opublikowany jako wprowadzenie do
specjalnego wydania przeglàdu „Igloos” nr 97-98, pt. Quand l’histoire
se rétablit.
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kluczeni byli wykluczonymi tak˝e wczoraj! Przemiana sama
w sobie nie jest wi´c powodem wykluczenia. JeÊli unices-
twienie ubóstwa nie zostanie uznane za pierwszorz´dny cel
w projektach rozwoju wspólnoty narodowej, to utrzyma si´
ono niezale˝nie od ustroju paƒstwowego czy post´pu tech-
nicznego.

Ruch nie godzi si´ wi´c na ˝adne usprawiedliwianie ubós-
twa. Ubóstwo istnieje tylko dlatego, ˝e my do niego dopusz-
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Czwarty Âwiat, Pary˝, Gare du Nord, 1961.
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czamy. Domagamy si´ stanowczoÊci politycznej w jego uni-
cestwianiu.

Ruch nie zgadza si´, aby oskar˝aç najubo˝sze rodzin o to,
˝e same upodoba∏y sobie skrajne ubóstwo, ˝e trwajà w nim
z braku woli albo przez zaniedbanie!

Któ˝, tak naprawd´, móg∏by upodobaç sobie niedostatek i
zale˝noÊç? Kto z w∏asnej woli móg∏by si´ godziç na wyko-
nywanie najbardziej niewdzi´cznej pracy? Kto móg∏by do-
browolnie akceptowaç fakt, ˝e nie jest doceniony jako pra-
cownik, ˝e nie mo˝e uczestniczyç w walkach robotniczych,
w walkach politycznych, ˝e nie mo˝e ˝yç wed∏ug w∏asnego
wyboru, ˝e jest uwa˝any za nieudolnego i leniwego?

Kto móg∏by znajdowaç upodobanie w byciu pogardzanym,
w ˝yciu na spo∏ecznym marginesie, gdzie nie jest si´ przez
nikogo wys∏uchanym, skàd nie ma ˝adnej ucieczki?

Je˝eli trwasz w tym ubóstwie, to tylko dlatego, ˝e nie
masz Êrodków na wyjÊcie z tej sytuacji; ˝e nie otrzyma∏eÊ
odpowiedniego wykszta∏cenia, które umo˝liwi∏oby ci wy-
uczenie si´ zawodu, nawiàzywanie przyjaêni i budowanie
solidarnoÊci z innymi, wypowiadanie si´, zrozumienie fun-
kcjonowania Êwiata, który ci´ otacza i w którym ˝yjesz.

Kto, z w∏asnej woli, móg∏by si´ godziç na brak dost´pu do
sztuki, muzyki, poezji; na to, ˝eby nie mieç wp∏ywu na w∏as-
ne ˝ycie i ˝ycie innych; ˝eby patrzeç na swoje rosnàce
dzieci, jak niepowodzenia szkolne zamykajà przed nimi
wszystkie drogi?

Komu mo˝e si´ podobaç, ˝e jest stale trzymany na uboczu,
bo wzbudza w innych ludziach strach bàdê nieufnoÊç?

Kto b´dzie w stanie uwierzyç, ˝e warto prze˝yç ˝ycie,
chocia˝ jest krótkà chwilà, skoro nawet nadzieja budzi w nim
przestrach?

Takie nastawienie wobec najubo˝szej warstwy spo∏ecznej
to marnotrawstwo duchowe i ludzkie nie do przyj´cia, i Ruch
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nie mo˝e na to przystaç. 
Kto mo˝e bowiem wiedzieç lepiej ni˝ ten ubogi lud, który

sam takiego losu doÊwiadczy∏, co tak naprawd´ ciemi´˝y ludzi,
co ich niszczy? GdybyÊmy wys∏uchali rodzin z najubo˝szych
osiedli, opowiedzia∏yby nam o tym wszystkim, co upokarza
i przygniata cz∏owieka w naszym spo∏eczeƒstwie. Mog∏yby
por´czyç, ˝e ka˝da przemiana, ka˝dy post´p, ka˝da nowa
orientacja polityczna sà z korzyÊcià dla wszystkich. Dzi´ki
swojemu doÊwiadczeniu, te rodziny mog∏yby nas nauczyç,
czym naprawd´ sà sprawiedliwoÊç i wolnoÊç!

MoglibyÊmy si´ od nich dowiedzieç, jakie wymogi stawia
nam prawdziwa demokracja, w której ka˝dy obywatel zostaje
wys∏uchany, bo jest przede wszystkim cz∏owiekiem!
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