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Od redakcji 

Dziesi~c lat temu w Polsce (i w wi~kszosci pozostalych panstw post
komunistycZl1ych) rozpocz~to budowf demokracji. Po uplywie dekady 
zar6wno il1stytucje, jak i nawyki demokratyczne wydajq si~ juz glfbo
ko zakorzenione w polskim zyciu spolecZl1ym. Niepok6j budzi nato
miast co innego: j a k 0 5c polskiej demokracji. Afery korupcyjne, alie
nowanie si~ klasy politycznej, kt6ra wydaje sif troszczyc raczej 0 par
tykularne interesy (wlasne lub poszczeg61nych grup nacisku) niz 0 do
bra wsp6lne, popularnosc partii postkomunistycznej, erozja poczucia 
patriotyzmu, brakpowaznych (i nie wykorzystywanych do rozgrywek 
politycznych) dyskusji na temat tradycji i wartosci, na kt6rych chce
my oprzeC niepodlegle panstwo - wszystko to rodzi obawf, ze porzq
dek, jaki tworzymy, moze lqczyc w sobie schorzenia odziedziczone po 
epoce "realnego socjalizmu" z wewnftrznymi slabosciami cechujqcymi 
wsp6lczesnq demokracjf liberalnq na Zachodzie. 

Podejmujqc pr6bf bilansu "demokracji po komunizmie", koncen
trujemy si~ gl6wnie na dylematach moralnych. Czy demokracja moze 
przetrwac bez osadzenia na wartosciach, kt6re nie podlegajq juz demo
kratycznym procedurom 7 Gdzie szukac takich wartosci? Jakq rolf ma 
tu do odegrania religia 7 Do jakiego stopnia powinnismy powieLac roz
wiqzania sprawdzone w krajach 0 ugruntowanym porzqdku demokra
tycznym, a w jakiej mierze chronic mamy polskq specYfik~? Jak rozu
miec postulat swiatopoglqdowej neutralnosci pans twa i czy oznacza 
on, ze instytucjom panstwowym nie powinny przyswiecac cele moraI
ne? Podejmujqc te pyta71.ia, kontynuujemy debat~ podj~tq wczesniej 
w numerach 0 narodzie czy 0 poLityce i moralnosci. 

* 
Poczqwszy od tego numeru, na lamach "Znaku 1/ pojawia sif nowa 

rubryka. W naszych "Diagnozach", wychodzqc od konkretnych fakt6w 
i zdarzen, starac si~ br:dziemy ukazywac wazne procesy religijne, kul
turowe, cywilizacyjne, kt6re b~dq ksztaltowac oblicze Kosciola, Polski 
i swiata w zblizajqcym sif XXI stulcciu. 
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WIEK RELICII? 


Jaroslaw Gowin 

O d opublikowania tych badan minie wkr6tce rok, a mimo ze 
ich wymowa kruszy jeden ze stereotyp6w pokutujqcych w pol
skim zyciu intelektualnym i publicznym, n ie doczekaly siE; one 
powazniejszej dyskusji. Nie dajq do myslenia tym, kt6rym burzq 
one kanon pojmowania religii; nie powolujq siE; na nie ci, kt6rzy 
odnaleic w nich powinni potwierdzenie slusznosci swej postawy ... 

W marcu ubieglego roku CBOS oglosil wyniki kilkunastolet
nich (1986-1999) badan dotycz,!cych w iary i praktyk religijnych 
Polak6w. Wyjqtkowe znaczenie tych badan bierze si~ stqd, ze sta
nowiq one jedyne ir6dlo wiedzy pozwalajqcej na por6wnanie re
ligijnosci polskiej sprzed roku 1989 z ksztaltem, jaki polski katoli
cyzm p rzybrat w czasach wolnosci. Przelom roku '89 zmienil w na
szym kraju niemal wszystko: ustr6j polityczny, system gospodar
czy, wektory uklad6w geopoli tycznych, mentalnosc spolecznq 
i wzorce kulturowe. Socjologowie religii od kilku juz lat sygnali
zowali, ze gwaltow ne przeobrazenia omijajq jednq sferE; : przeko
nan i postaw religijnych. Pod tym wzglE; dem badania CBOS przy
niosly jedynie potwierdzenie wczesniejszych usta len: okolo 95% 
z nas deklaruje siE; jako wierzqcy, systematycznie p raktykuje oko
10 60% . Dane te pokrywajq siE; z rezulta tami p rzeprowadzonych 
na ogromnq skal~ mi~dzynarodowych badan z poczqtku lat 90., 
kt6re przyznaly Polsce miano najbardziej religijnego kraju krE;gu 
cyw ilizacji zachodniej . Wyniki te zresztq nie pozwalajq na hurra
optymizm w ocenie kondycji polskiego ka tolicyzmu, gdyz nie tyl
ko opatrzyc je trzeba oczywistym zastrzezeniem, ze socjologia nie 
uchwytuje duchowego wymiaru religi i, ale i skonfrontowac je na
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lezy z rezultatami badan dotyczqcych jakosci wiary Polak6w; pod 
tym zas wzgl~dem zachowania i poglqdy wielu nominalnych ka
tolik6w praktycznie nie r6zniq si~ od postaw zoboj~tnialych reli
gijnie mieszkanc6w zachodniej Europy. Zatloczone w niedziel~ Su
permarkety to tylko najbardziej ostatnio glosny symbol triumfu 
konsumpcjonizmu nad duchem ... 

Komunikat CBOS pozwala jednak dostrzec zupelnie zasadniczq 
r6znic~ mi~dzy religijnosciq polskq a religijnosciq niemal wszystkich 
spoleczenstw zachodnich (wyjqtek stanowiq Irlandczycy i Ameryka
nie). Chodzi 0 zwiqzek postaw religijnych z postawami obywatelski
mi. W Europie zwiqzek ten praktycznie nie istnieje. Religia traktowa
na jest (przez samych wyznawc6w r6wniez) jako sprawa prywatna 
nie tylko w tym sensie, ze dotyczy ona spraw najgl~biej osobistych, 
w kt6re nikt zewn~trzny nie ma prawa ingerowac, ale r6wniez w zna
czeniu 0 wiele bardziej radykalnym i - w gruncie rzeczy - calkowicie 
odmiennym. Religia wptywa mianowicie na post~powanie jednostki 
w zyciu prywatnym, w zyciu publicznym natomiast inspiracj~ reli
gijnq traktuje si~ nie tylko jako zb~dnq, ale wr~cz jako szkodliwq (bo 
"zaraionq" wirusem fundamentalizmu). Wedlug danych CBOS sy
tuacja w Polsce jest w istotny spos6b odmienna. W oparciu 0 bardzo 
szczeg610we analizy autorzy raportu stwierdzajq: "Osoby praktyku
jqce - w por6wnaniu z tymi, kt6re w og61e nie praktykujq - V\ryrainie 
cz~sciej poswi~cajq sw6j wolny czas na prac~ w organizacjach spo
lecznych, deklarujq tez wi~kszq gotowosc wzi~cia udziatu w ewentu
alnych wyborach parlamentarnych; zazwyczaj cz~sciej r6wniez 
uczestniczq w konkretnych wyborach - zar6wno prezydenckich, jak 
i parlamentarnych, a takie samorzqdowych. Nalezy przy tym wyraz
nie podkreslic, ze poziom zaangazowanja obywatelskiego wyraznie 
rosnie wraz z poziomem zaangazowania w praktyki religijne. 1m bar
dziej Polacy Sq zWiqzani z Kosciolem, irn cz~sciej uczestniczq w kuIcie 
religijnym, tym ch~tniej dzialajq spolecznie ( ... ). Mozna powiedziec, 
ze od momentu powstania III RP religijnosc Polak6w wyrainie sprzyja 
postawom obywatelskim, czynnemu udzialowi w przemianach de
mokratycznych zachodzqcych w kraju". Potwierdzenia wplywu reli
gijnosci na decyzje polityczne dostarczylo jui wiele wczesniejszych 
badan czqstkowych. Przykladowo, mapa poparcia dla kandydat6w 
SLD jest dosc wiernq kalkq mapy polskiego katolicyzmu: im wi~ksze 
w danym regionie zaangazowanie religijne, tym mniejsze poparcie 
dla postkomunist6w. 
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Co oznaczaj q te fakty? Po pierwsze, pozw alajq one odniese si~ 
do sporu, kt6ry w latach 90. podzielil polskq opini~ publicznq: spo
ru na tema t w plywu religii i Kosciola na ksztalt zycia spolecznego. 
Kosci61 ins tytucjo nalny wplywal na jakose polskiej d emokracji 
w spos6b am biwalentny. Z jednej strony, angazujqc s i~ kilkakrot
n ie (zwlaszcza przy okazji w ybor6w parlamentarnych w roku 1991 
i referendum konstytucyj nego szese la t p6iniej) w bezposredniq 
walk~ politycznq, destabilizowal porzqdek demokratyczny i nad
wer~zal spoleczne zaufan ie do nowych instytucji paJ1.s twowych. 
Z drugiej jed nak strony, w spos6b bye moze za malo energiczny, 
ale czytelny wspieral podstawowe dla Polski i zarazem trud ne re
formy gospodarcze, samorzqdowe czy administracyjne, a po okre
sie pewnych wahan opowiedzial si~ takZe zdecydowanie za wlq
czeniem si~ p rzez nasz kraj w proces integracji europejskiej . Wplyw 
religii na polskq demokracj~ byl r6wniez ambiwalentny (do nega
tyw6w jeszcze w r6cimy), tu jednak wyrai n ie przew azajq pozy ty
wy. Najkr6cej powiedziee mozna, ze polski katolicyzm - przy ca
Iym swoim zr6zn icowaniu, przy skomplikowanych tradycj ach , 
z kt6rych wyrasta, przy balascie zlych nawyk6w i uraz6w wynie
sionych z epoki komunizmu - okazal si~ sojuszni kiem wolnosci, 
demokracji i spoleczenstwa obywatelskiego. Setki ruch6w, orga
nizacji czy stowarzyszei1 katolickich n ie tylko pomagajq blisko dwu 
mil ionom swych czlonk6w odnaleie drog~ do Boga i lad w zyciu 
wewn~trznym, ale i stanowiq poligon obywatelskiego zaangazo
wania. Przy tysiqcach para fi i rozwijaj q si~ dziesiqtki tysi~cy roz
maitych inicja tyw charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych, 
samorzqdowych ... Ta coraz g~stsza siee grup pomocy, bibliotek, 
gazetek parafial nych, swietlic mlodziezowych, ch6r6w etc., etc. to 
matryca spoleczenstwa obywa telskiego w Polsce. U progu nowej 
dekady nie razi juz goloslownosciq nad zieja, ze uda si~ nam zbu
dowae spoleczenstwo obywatelskie w yras tajqce z tradycji ch rze
scijanskich. 

Ale problem obecnosci religii w polskim zyciu publicznym rna 
szerszy wymiar i wiqze si~ z przeobrazeniami religijnymi w skali 
global nej. Proces, kt6ry rozpoczql si~ u schylku XVIII stulecia, 
a gwaltownego przyspieszenia nabra l w drugiej polowie wieku XX 
- m ianowicie proces coraz bardziej masowego odchodzenia Eu
ropejczyk6w od religi i - sklonil wielu bad aczy do sformulowania 
tezy 0 nieuchronnym charakterze sekularyzacj i. W w ersji radykal
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nej teoria sekularyzacji glosila, ze pod wplywem rozwoju gospo
darki kapitalistycznej, rozluznienia si~ tradycyjnych wi~zi spolecz
nych , post~p6w nauki czy pluralizmu swiatopoglqdowego rel igia 
w og61e zaniknie jako relikt czas6w, w kt6rych czlowieka nie stac 
jeszcze bylo na dojrzaly wyb6r. Slabnqce echa tej prognozy mozna 
nadal gdzieniegdzie uslyszec (zwlaszcza na kampusach podrz~d
nych uniwersytet6w), od wielu dziesi~cioleci jednak triumf swi~ci 
znacznie bardziej wywazona wersja teorii sekularyzacji, gloszqca, 
ze wynikiem "odczarowania" swiata b~dzie nie zanik religii, lecz 
odejscie od jej zinstytucjonalizowanych form i calkowite wycofa
nie si~ czynnika rcligijnego w sfer~ prywatnego zycia jednostki. 
Zwolennicy tego stanowiska bez trudu znajdujq dla niego wiele 
empirycznych potwierdzen (wsp6lczesnie za wierzqcego uwaza 
si~ tylko co drugi Europejczyk, a tradycyjne Koscioty chrzeScijan
skie w szybkim tempie zamieniajq s i~ w diaspory) . Fakt, ze oma
wiana teoria nie sprawdzala si~ w odniesieniu do nielicznych spo
leczenstw kr~gu cywilizacji zachodniej, tlumaczono specyficzny
mi okolicznosciami lokalnymi (w przypadku Polski dzialaniem "ko
munistycznej zamrazar ki", w przypadku IrIandii zaangazowaniem 
Kosciola w spraw~ narodowq itp.). Ustqpienie tych okolicznosci 
mialo samorzutnie uruchomic prqdy sekularyzacyjne i - jak stalo 
si~ to w postfrankistowskiej Hiszpanii- przystosowac zap6znione 
enklawy religijnosci do "standard6w europejskich". 

Jak widac z omawianego komunikat:.r CBOS (a takie z prognoz 
socjologicznych na najblizszych kilkanascie lat), nic takiego w Pol
sce si~ nie wydarzyto ani si~ nie zapowiada. Czym ten fakt tluma
czyc? Rzecznicy teorii sekularyzacji najcz~sciej widzq w Polsce eu
ropejski "odprysk" nowego zjawiska, kt6re pOCZqwszy od lat 70. 
komplikowac zacz~10 jednokierunkowy schemat przemian religij
nych. Zjawiskiem tym jest fundamentalizm. Poczqtkowo trakto
wane go jako tw6r specyficzny dla islamu. Szybko jednak dostrze
gac zacz~to renesans nastawien fundamentalistycznych w obr~
bie innych wielkich religii: judaizmu, hinduizmu, a takie chrze
scijanstwa (w skrajnych nurtach protestanckich czy katolickim le
febryzmie). Upadek komunizmu wyzwolic mial "demony" fun
damentalizmu katol ickiego (np. w Polsce) czy prawoslawnego 
(w Rosji lub Serbii) . 

Wsparcie, kt6rego w naszym kraju religia udziela postawom 
prodemokratycznym, podwaza wiarygodnosc powyzszej interpre
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tacji. W rzeczywistosci renesans fundamentalizm u jest tylko naj
bardziej widocznym przejawem zjawiska 0 wiele szerszego: 0 d
rodzenia religii publ i cznej . Przybiera ono postac bardzo 
roznorodnq. Wymienmy kilka skrajnie przeciwstawnych przykla
dow tego odrodzenia. Jego wyrazem byla silnie zabarwiona mark
sizmem poludniowoamerykanska teologia wyzwolenia i anty
marksistowska "pokojowa rewolucja" ruchu "SolidarnosC". Pierw
szymi heroldami religii publicznej stali si~, z jednej strony, fana
tyczny ajatollah Chomeini, z drugiej - ekumeniczny papiez Jan 
Pawel II. Z powodow religijnych przywodcy ruchu "milczqcej 
wi~kszosci" w Ameryce (z prezyden tem Reaganem na czele) sta
n~li w obronie zagrozonej przez komunizm wolnosci i z tych sa
mych powodow zydowscy fundamental isci nie zgadzajq si~ na 
przywrocenie pans twa palestynskiego. W imi~ publicznie wyzna
wanej wiary tysi'lce dziataczy ruchow antyaborcyjnych modli si~ 
przed klinikami, w ktorych pozbawia si~ zycia dzieci nie narodzo
ne, i ten sam ideal kieruj e palcem poci'lgaj'lcym za spust karabinu 
wymierzonego w pracujqcych tam lekarzy ... 

Czy rzeczywiscie cokolwiek I'lczy ks. Popieluszk~, z jego zasa
dq, by na zlo odpowiadac milosci 'l, i muzulmanskich terroryst6w 
tropi'lcych Salmana Rushdiego? Tak - Iqczy ich swiadomosc, ze 
wiara musi miec charakter integralny i ze przeswietJac powinna 
swym blaskiem wszystkie dziedziny zycia wyznawcy, ta kZe jego 
zachowania publiczne. Ale rownie wazne jest to, co ich dzieli. Uj
mujqc t~ roznic~ tylko od strony konsekwencji politycznych (a jest 
rzeczq jasn'l' ze za niq kryje si~ odmienny spos6b patrzenia na re
ligi~, odmienna wizja Boga): mozliwa jest taka publiczna obecnosc 
religii, kt6ra stanowi smiertelne zagrozenie dlil demokracji i pan
stwa prawa, ale mozliwa jest tez taka forma reJigii publicznej, kt6
ra dostarczy moralnych podstaw porz'ldkowi wolnosci. 

Janusowe oblicze religii pubJicznej ujawnilo si~ takZe w Polsce 
lat 90. Wspominajqc wczesniej 0 negatywnych stronach oddzialy
wania religii na ksztalt zycia zbiorowego w niepodleglej Polsce, 
mialem na mysli pojawienie siE? silnego nurtu katolickiego funda
mentalizmu. Co prawda, daleki jest on od skrajnosci juz nie tylko 
islamskiego, ale i protestanckiego czy zydowskiego wydania "an
tymodernistycznego buntu wykorzenionych", nie ulega jednak 
w"!tpliwosci, ze zdecydowanie przyczynil si~ do spadku autoryte
tu Kosciola, wzrostu obaw przed now"! ideologizacjq panstwa czy 
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przeoczenia szansy, jakq d la polskiej demokracji niesie z sobq ka
tolicyzm. Craiby fundamen talizmu nie nalezy demonizowac ani 
bagatelizowac, przede wszystkim jednak szukac trzeba odpowied
niego antido tum. Tym zas nie jest zamykanie (si~) religii w kr~gu 
zycia prywatnego, lecz budowanie modelu religii publicznej re
spektujqcej reguly demokracji. 

W calej jednak sprawie chodzi 0 rzecz nieporownanie wazniej
SZq niz etos nowoczesnej demokracji. Ozywienie religijnych iro
del postaw publicznych nasuwa pytanie 0 przyszlosc religii. Wiek 
XX byl epokq bezprecedensowego jej, by tak rzec, "odplywu". To 
prawda, ii dotknql on przede wszystkim chrzescijanstwo, mozna 
jednak p rzypuszczac, ze cywilizacja konsumpcyjna w niedalekiej 
przyszlosci podda probie takZe inne wielkie religie. Czy zatem 
nadchodzqce stulecie b~dzie swiadkiem pogl~bienia si~ kryzysu 
sacrum? 

Odradzenie religii publicznej moze byc zwiastunem przeciw
nego pracesu. Jego zapowiedi znalezc mozna rowniez tam, gdzie 
oczekiwac by go nalezalo najmniej: we wspolczesnej nauce, ktora 
po okresie pozytywistycznego samozachwytu odkrywa dzisiaj nie
skOI'lczone gl~bie tajemnicy. Nie da si~ zatem wykluczyc, ze za sto 
lat autorzy "Znaku", podsumowujqc XXI stuiecie, nazwq je wie
kiem religii ... 

]AROSLAW GOWIN, ur. 1961, absolwent filozofii U], redaktor naczelny "Znaku". Ostat
nio wydal Kosci61 w cznsach woll1osci (1989-1999). 
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Roine modele demokracji tak naprawd~ nigdy nie byly 

w Polsce szeroko dyskutowane, dlatego niepostrzeienie 

wylonila si~ koncepcja demokracji liberalnej, w ktorej 


powinnismy udawae, ie zapomnieIismy, co pisali i robiIi nasi 

wspolobywatele; demokracjl, w ktorej nie moina mowic 

owspolnych normach moralnych i regulach, gdyi jest to 

gwalcenie indywidualnych wolnosci, w kt6reJ religia 

zwlaszcza religia wi~kszosci - powinna bye tylko prywatnym 

upodobaniem, i w ktorej musimy udawae, ie nic nas 


kulturowo i historycznie nie Iqczy poza ramami konstytucji. 


OCZYMMOZNA 

DYS KUT 0 WAC 


W DEMOKRACJI? 

Zdzislaw Krasnod£;bski 

1. Niepohamowany j~zyk 

Odpowiedi wydaje si~ prosta - 0 wszystkim. Mozna dyskuto
wac wszystko i powiedziec wszystko, oczywiscie z wyjqtkiem na
woiywania do zniesienia demokracji, z wyjqtkiem gioszenia po
chwaiy przemocy, rasizmu itp. Demokracja, demokracja Jiberaln a, 
zaklada wszak wolnosc slowa i zgromadzen, woJnosc wyznania. 
Spoleczenstwo otwarte umozliwia wieJosc stanowisk, opinii i swia
topogJqd6w, przed niczym si~ n ie zamyka, kazdemu p rzekonaniu 
gwarantuje mozliwosci ekspresji. 

Tak si~ na pierwszy rzut oka wydaje. I tak nam si~ kiedys wy
dawalo. Przeciez na tym poJegac miala r6znica mi~dzy dawnym 
a nowym ustrojem. Kiedys przekonywaJismy siebie, ze nie moze 
bye chleba bez wolnosci, w tym takZe wolnosci slowa. I rzeczywi
scie, w socjaJizmie wyst~powaly, jak wiemy, chroniczne "klopoty 
z zaopatrzeniem", co naocznie weryfikowalo t~ hipotez~. Teraz za
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miast mi~sa na kartki mozemy nie tylko zakupie BigMac lub Bur
ger King, ale tez mamy mozliwose powiedzenia wszystkiego, co 
nam lezy na sercu. Jesli z nowo uzyskanq wolnosciq lqczq si~ ja
kies problemy, to - zdawae by si~ moglo - jedyn ie takie, kt6re po 
legajq na jej naduzyciu, na tym, ze w Polsce cz~sto m6wi si~ -lub 
nawet krzyczy - co slina na j ~zyk przyniesie . 

TakZe w innych demokracjach problemem najbardziej palqcym 
wydaje si~ niepowsciqgliwose j~zyka, przekraczanie wszelkich ba
rier, wscibskose medi6w. Czyz w ostatnim czasie nie dowiedzieli 
smy si~ niemal wszystkiego 0 zyciu intymnym p rezydenta Clinto
na? Wiemy, co si~ zdarzylo i ile razy - mamy dost~p do informacji, 
kt6re kiedys interesowaly g16w nie spowied nik6w. Niebezpieczne 
staje si~ zatarcie granic mi~dzy tym, co moze bye przedmiotem 
publicznych dyskusji, a sferq prywatnq, kt6ra powinna obchodzie 
tylko zainteresowanych. "The Economist" w jednym z ostatnich 
wydan pisze wr~cz 0 koncu prywatnosci jako konsekwencj i roz
woju elektronicznych srodk6w rejestrowania i przetwarzania in
formacji. Patologia demokracji zdaje si~ polegae obecnie przede 
wszystkim na tym, ze wszys tko moze stae si~ przedmiotem pu
blicznego dyskursu, ze nic nie powsciqga naszego j~zyka, nic nie 
ogranicza mozliwosci ingerencji w sprawy innych. Wydaje si~ wi~c, 
ze nalezaloby starae si~ 0 wytyczenie granic publicznych dyskusji 
i dywagacji, lecz nie bardzo wiadomo, jak to zrobie, jak zabronie 
ludziom m6wie 0 tym, 0 czym m6wie nie powinni, in teresowae 
si~ tym, co nie powinno ich obchodzie. 

Z drugiej jednak strony mamy do czynienia z innymi faktami 
wskazujqcymi - wr~cz przeciwnie - na to, ze j ~zyk i temat publicz
nych wypowiedzi podlega drastycznym, czasem nawet absurdal
nym, ograniczeniom. Oto na przyklad jakis wyzszy urz~dnik Dys
tryktu Columbia uzyl w rozmowie siowa "niggardly", co si~ komus 
skojarzylo - calkiem bt~dnie - z okropnym slowem "nigger", urz~d
nik natychmiast stracil wi~c prac~. N ieporozumienie zostalo p6Z
niej wyjasnione, ale nie powr6cil on juz na dawne stanowisko. 
Pewna nauczycielka polecila w szkole ksiqzk~ po tytulem Nappy 
hair, co spowodowalo, ze napi~tnowana zostala jako rasistka. Jak 
wiadomo, Przygody Hucka Finna Marka Twaina wycofywane Sq 
z amerykat'lskich bibliotek szkolnych itd. Zjawiska takie nie doty
CZq jedynie relacji mi~dzy rasami. Wedlug standard6w feministycz
nych znaczna cz~se li teratury wsp6lczesnej, w kt6rej kobiety trak
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towane SE/ instrumentalnie jako obiekty m~skiej zE/dzy, powinna 
wylE/dowac w koszu historii. Rzeczywiscie, coraz cz~sciej z list lek
tur szkolnych usuwane Sq klasyczne, zdawaloby si~ , pozycje, owe 
- jak powiadajE/ radykalne feministki - utwory "martwych bialych 
samcow" (dead white maZes) . 

Ktos powie, ze to tylko amerykanska political correctness. Czy 
nie jest to jednak ogolna tendencja? Zekranizowana powiesc 
Ogniem i mieczem zostala poddana odpowiednim zabiegom inter
pretacyjnym, aby film nie urazal Ukrainc6w. Pewnie wkro tce trze
ba b~dzie poprawic tez Krzyzak6w, jesli Niemcy, nasi obecni so
jusznicy, okazE/ si~ rownie drazl iwi. Najlepiej gdyby udalo si~ 
stworzyc wersj~, w ktorej wojska Jagielly wraz z Zakonem wyci
najE/ w pien pulki smolenskie. Nie tylko bowiem obecny obraz 
grup kulturowych, mniejszosciowych czy narodowych, lecz tak
ze obraz przeszlosci nie powinien obrazac ich uczuc i naruszac 
ich godnosci. StE/d w wielu publikacjach sztetl wyglE/da tak jak 
w Skrzypku na dachu - czyste schludne miasteczko, jak w Bawarii 
lub Tyrolu, roznica polega tylko na tym, ze zamiast przyziemnych 
prowincjuszy przechadzajq si~ po nim uczeni w Pismie, dysku
tujqC teologiczne zawilosci. Moina tez odniesc wrazenie, ze spro
wadzani do Ameryki niewolnicy to w istocie dzentelmeni prawie 
tacy sami, jacy zamieszkiwali Londyn, jedynie 0 innym kolorze 
sk6ry i pozbawieni podstawowych praw. 

Takie zjawiska nie sE/ chyba wynikiem szczeg6lnej kultury po
li tycznej, lecz raczej poIityki szacunku i uznania, politics of recogni
tion, do ktorej logicznie zdaje si~ zmierzac rozwoj demokracji. Nie
ktorzy teoretycy uwazajq, ze nalezy uzupelnic teori~ T H. Mar
shalla stopniowego rozszerzania praw obywatelskich od praw po
litycznych, poprzez ekonomiczne do praw socjalnych 0 nowy 
szczebel - prawa kulturowe. Oczywiscie Polakom jeszcze daleko 
do politics of recognition, ale warto z uznaniem odnotowac, ze na 
przyklad tak polemicznie nastawiona rozglosnia jak "Radio Mary
ja" zacz~la w dyskusjach na tematy polityczne usilnie pro sic ra
diosluchaczy 0 wypowiedzi kulturalne, nikogo nie obrazajE/ce i nie 
naruszajE/ce niczyjej godnosci. Skutki od razu dalo si~ zauwazyc. 
Niedawno slyszalem, jak pewna pani z Kolonii bardzo kulturalnie 
dopytywala si~ w rozmowie z Jerzym Robertem Nowakiem 0 ko
rzenie redaktora Giedroycia, zdezorientowana faktem, ze mowi 
on tak dobrze po polsku, choc rna tak falszywe poglqdy ... 
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Ograniczenia demokratycznego dyskursu dotyczq nie tylko 
przypadk6w, gdy jakas grupa lub jakas jednostka moglaby si~ po
czue obrazona lub niedoceniona, lecz takZe przypadk6w, gdy pod
nosi si~ niepopularne tematy, zwlaszcza jesli lqczq si~ one z silnym 
wartosciowaniem oraz emocjami. Wiemy, jakq burz~ wywolalo 
w Niemczech wystqpienie Martina Walsera, w kt6rym wypowia
dal si~ on przeciwko rytualizacji pami~ci 0 Holokauscie. Znany jest 
tez p rzypadek prezydenta Bundestagu Phillipa Jennigera. Musial 
on w 1988 roku us tqpie ze stanowiska po wygloszeniu przem6
wienia, w kt6rym w zasadzie nie powiedzial nic falszywego, ale 
niestety w nieodpowiednim tonie. Cz~sto spory intelektualne po
legaly w istocie na politycznej i moralnej dyskredytacj i przeciwni
k6w. M6j kolega uniwersytecki z Bremy Imanuel Geiss twierdzi, 
ze slynny sp6r niemieckich historyk6w byl w istocie sporem histe
ryk6w. Niewqtpliwie ci, kt6rzy znalei li si~ w nim po innej stronie 
niz Jurgen Habermas, pozostali z pi~tnem do konca swej intelek
tualnej kariery. Dlatego takie zdziwienie wywolal fakt, ze Fran<:;ois 
Furet korespondowal z Ernstem Nolte. 0 innym koledze, w~gier

skim socjologu, szepcze si~ na konferencjach mi~dzynarodowych, 
ze stal si~ konserwatywny. Reputacj~ rna zruj nowanq, choe nikt 
nie wie, jakie karygodne poglqdy glosi. W Polsce do temat6w, kt6
rych lepiej bylo nie poruszae, jesli nie chcialo si~ zyskae negatyw
nej opinii w kr~gach inteligenckich, nalezala przez dlugi czas kwe
stia odpowiedzialnosci, prawnej i moralnej, os6b uwiklanych 
w struktury wtadzy komunizmu lub usprawied Uwiajqcych go 
w swojej tw6rczosci. 

2. Konwersacyjna wstrzemi~zliwosc 

Mozna rzec, ze zjawiska te Sq przejawem moralizacji polityki, 
sprawiajqcej, ze pewne poglqdy, stanowiska i tematy z g6ry zos ta
jq wylqczne z dyskusji i zepchni~te na podejrzany margines. Ale 
zjawiska takie Sq tylko wyrazem bardziej fundamen talnego ogra
niczenia, kt6re, jak si~ zdaje, nalezy do istoty Iiberalnego ustroju, 
mianowicie postula tu rezygnacji z politycznych dyskusji na temat 
wartosci, swiatopoglqd6w, koncepcji dobra itd . Neutralizacja i mo
ralizacja Sq, jak si~ zdaje, powiqzane ze sobq. Nikt nie moze bye 
postponowany, ale tez nie moze narzucae s i~ ze swymi poglqdami 
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innym. Bye moze tez uwaga publiczna skupia si~ na blahostkach, 
powierzchni zdarzeil i kwestiach osobowosciowych, gdy unika si~ 
dyskusji nad sprawami bardziej zasadniczymi. 

Bruce Ackerman, kt6ry ostatnio zablysnql w procesie Clintona 
inteligentnymi, acz calkowicie bl~dnymi, jak pokazala przyszlose, 
przestrogami, sformulowal zasad~ wstrzemi~zliwosci konwersa
cyjnej, kt6ra powiada, ze jesli stwierdza si~ zasadniczq niezgod~ 

w kwestiach moralnych, nalezy nie dyskutowae na ten temat i sta
rae si~ rozwiqzae problemy przez powolanie si~ na przeslanki, co 
do kt6rych partnerzy si~ zgadzaj ql . 

Pytania, kt6re wydajq si~ kontrowersyjne, majq zostae po pro
stu pomini~te i dalej nie dyskutowane w sferze publicznej. Tylko 
w sferze prywatnej mozemy rozmawiac z innymi 0 naszych naj
gl~bszych moralnych oraz r6zn iqcych nas poglqdach. "Zasada 
wstrzemiE;!zliwosci i ograniczenia jest - jak stwierdza Ackerman
niewqtpliwie bardzo frustrujqca, gdyz wymaga pewnego emocjo
nalnego poswi~cenia . Wstrzemi~zliwose ma jednak dotyczye nie 
pytail, kt6re obywatele mogq zadawae, lecz odpowiedzi, jakich 
mozna udzielae na pytania innych. Ograniczenia dotyczq jednak 
samej dyskusji: obywatele m USZq starae si~ stlumie swoje pragnie
nie powiedzenia rzeczy, co do kt6rych sqdzq, ze Sq prawdziwe", 
ale kt6re moglyby odwiese ich od poszukiwania tego, co jest im 
wsp6lne, i okreslenia jego praktycznych implikacjF. 

W ten spos6b moraIne i swiatopoglqdowe przekonania, wszyst
ko, co mogloby bye w istocie sporne, przesuni~te zostalo do sfery 
prywatnej . Ale trudno sobie wyobrazie, ze tam mialyby bye dys
ku towane. Czy nie jest raczej tak, ze i w tej sferze milczymy, uni
kajqc spornych temat6w? 

Moze wi~c w demokracji mozna m6wie mniej niz w komuni
zmie? Kiedys irytujqce byly zmiany poglqd6w z dnia na dzieil; 
w zaleznosci od czytanych wlasnie lektur. Dzisiaj w zasadzie nie 
mozna sobie pozwolie na zadne eksperymenty czy intelektualne 
prowokacje, na myslenie wbrew wiE;!kszosci, wbrew obiegowym 
poglqdom - zwlaszcza jesli nie nalezy siE;! do zadnego polityczne
go ugrupowania. Kiedys spieralismy si~ 0 wartosci, 0 charaktery 
i 0 swiatopoglqdy. Adam Michnik spisywal "dzieje honoru w Pol-

I Bruce Ackerman, Why Dialog ue?, Journal of Philosphy" 86 (January 1989), s. 5-22. 
2 Tamie, s. 19-20. 
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see", a Jaeek Kuron zastanawial si~ "nad zlem, kt6re czyni". Dzisiaj 
wydaje si~, ze powinnismy raczej powstrzymywac si~ od dyskusji 
na temat wartosci, etosu i osobowosci na forum pubIicznym, szeze
g6lnie gdy ehodzi 0 dyskurs polityczny prowadzqcy do politycz
nych decyzji. W przeszlosci obserwator6w z zagranicy uderzal fakt, 
ze w Warszawie czy Krakowie tak zywo dyskutowano problemy 
polityczne i swiatopoglqdowe. Jeden z nich stwierdzil kiedys, ze 
Polacy jeszcze nie wiedzq, iz wezasie towarzyskich spotkan nie 
powinni rozmawiac 0 sprawach dotykajqcych polityki. Odnosz~ 
wrazenie, ze od tego czasu nauezylismy si~ milczec albo spotykac 
si~ w gronie ludzi 0 takich samych poglqdach. 

Oczywiscie rozwiqzanie zaproponowane przez Ackermana 
nasuwa wiele wqtpliwosci. Dotyczq one, po pierwsze, owych 
wsp6lnych tresci, co do kt6rych si~ zgadzamy - ich statusu oraz 
zakresu. Jakie Sq to "przeslanki", jesli nie chodzi tylko 0 calkiem 
formalne reguly demokracji i podstawowe instytucje, jak wolne 
wybory itd.? Czy S'l one uniwersalne, czy tel. t'lcZ'l si~ tylko ze szcze
g6lnym kontekstem kulturowym? Po drugie, co mamy zrobic z tym, 
w czym si~ nie zgadzamy, jak wielki moze bye zakres niezgody? 

3. Prawda dla kai:dego 

Znany publicysta Roman Graczyk pisat w swej ksi'lzce 0 pol
skich debatach konstytucyjnych: ,,w sytuacji gdy jest wiele prawd 
partykularnych, odmiennych dla kazdej malej spotecznosci i dla 
kazdego czlowieka z osobna - potrzebna jest tolerancja. To dzi~ki 
niej mozna zyc, nie zabijac si~ wzajemnie w walce 0 Prawd~. Ale 
cen'l, jak'l trzeba zaplacic za pok6j spoleczny, jest znikni~cie Praw
dy jako zasady organizujqcej forum publiczne"3. Autor nie m6wi 
jednak, jak mozliwe byloby ludzkie wsp6lZycie, jesli kazdy czio
wiek z osobna mialby swoj'l prawd~ . Alternatywa, przed kt6r'l zo
stajemy postawieni, jest jasna: alba b~dziemy si~ zabijac 0 Prawd~ 

(pisan'l duz'l literq), alba musimy zaiozyc, ze kazdy ma swoj'l praw
d~. Na przyklad prezydent Clinton ma swoje rozumienie stosunku 
seksualnego, prezydent Kwasniewski wiasne poj~cie ukonczenia 

3 Roman Graczyk, KOl1stytucja dTa Polski. Tradycje, doswiadczerzia, spory, Krak6w 1997, 
s. 243. 
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studi6w, a poset Anusz - napisania pracy magisterskiej. Zasada jed
nakowego respektu dla wszystkich wymagalaby szacunku i tole
rancji dla tych bardzo osobistych prawd. "Demokracja nie orzeka, 
co jest, a co nie jest prawdq. Pomimo to, a moze wtasnie dzi~ki temu, 
pozwala kazdemu dojse do jego prawdy. ( ...) Ale tez nie rna oficjal
nej prawdy, wobec kt6rej ktokolwiek miatby status osoby pozosta
jqcej w bl~dzie. W ten spos6b godnose wszystkich zostaje uszano
wana"4. Moralna asceza panstwa konczy si~ - w tym niezupelnie 
precyzyjnym opisie - kognitywnym relatywizmem. 

Jesli zgodzimy si~, ze nie powinnismy zabijae si~ w imi~ Praw
dy, czy znaczy to, ze nie powinnismy karae za k.Iamstwo i czy rze
czywiscie kazdy ma swojq calkiem prywatnq prawd~? Czy nie po
winnismy ze sobq dyskutowae i dochodzie do prawdy tylko sa
mopas? Ale po co dyskutowae, jesli kazdy rna swojq prawd~? Czy 
dyskusje nie mogq przek.ladae si~ na decyzje polityczne? Czy poli
tyka ma si~ sprowadzae jedynie do dyskusji budzetowych? 

Oczywiscie bylaby to tylko skrajna, przerysowana, karykatu
ralna wersja demokracji, w kt6rej prawda i moraine przekonania 
zostalyby sprowadzone do rangi indywidualnych i arbitralnych 
preferencji. Przeciez - powiadajq zwolennicy liberalizmu - w isto
cie chodzi tylko 0 to, zeby nikomu nie narzucae wartosci, swiato
poglqdu, koncepcji dobra srodkami politycznymi. Jak stwierdza 
wybitny polski historyk idei: 

Liberalizm polityczny nie stoi w sprzecznosci z poglqdem, ze zycie nie respek
tujqce wartoSci moralnych jest zyciem bezwartoSciowym; nie musi r6wniez 
przeciwstawiac si!i' uznaniu pewnych wartoSci za bezwzgl!i'dne oraz dqzeniu 
do moralnego perfekcjonizmu. Dowodzi natomiast, ze nikt nie ina prawa 
narzucac swego systemu wartosci innym, uznaje to za przekreslanie wolno
sci sumienia, broni wi!i'c moralnego pluralizmu i domaga si!i' zagwarantowa
nia jego praw przez instytucjonalne zabezpieczenie neutralnosci pans twa 
wobec calosciowych system6w moralnych, uzasadnianych religijnie lub ide
ologicznie5 . 

Zg6dzmy si~ od razu, ze nie chodzi 0 narzucanie innym syste
mu wartosci przemocq, czy jednak oznacza to, ze nie mozemy sta
rae si~ przekonywac nawzajem, ze powinnismy jako obywatele 

4 Tamze, s. 254. 
5 Andrzej Walicki, Moralnose polilyczna liberalizmu, narodowa moralistyka i idee kolekty

wistycZ11ej prawicy, "Znak" 506, s. 35. 
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milczec 0 spornych problemach, czy nasze poglqdy religijne, filo
zoficzne powinny byc naszq prywatnq sprawq? Czy mamy je 
w og6le wylqczyc z polityki? Czy oznacza to tez, ze idealem poli
tyka jest ten, kto w ogole zdaje si~ nie reprezentowac zadnych 
wartosci albo wszys tkie naraz, w zaleznosci od sytuacji? Czy neu
tralnosc panstwa rna polegac na tym, ze odzegnuje si~ ono od 
wszelkiej tradycji, od zwiqzku z kulturowq wsp6lnotq? 

4. Liberalizm po polsku 

Pytania te stan~ly przed demokracjq polskq dosc nieoczekiwa
nie, gdyz mysl polityczna polskiej opozycji demokratycznej prze
szla znamiennq ewolucj~. Jeden z najwybitniejszych i najbardziej 
wplywowych polskich intelektualistow Adam Michnik pisal z wi~
zienia w czasie stanu wojennego, nie bojqc si~ w6wczas naduzy
wac wielkich liter: "Kazdy musi we wlasnym sumieniu odpowie
dziec na pytanie, jak si~ sprzeciwic zlu, jak bronic godnosci, jak 
zachowywac si~ w tej dziwnej wojnie, ktora jest - warto 0 tym sta
le pami~tac - nowym wcieleniem trwajqcych od stuleci zmagan 
Prawdy z Klamstwem, Wolnosci z Przemocq, Godnosci z Ponize
niem"6 . Wladyslaw Frasyniuk, dzialajqc w podziemnej "Solidar
nosci", mowil: "Budujemy cos, czego jeszcze nie umiemy nazwac, 
nowq swiadomosc, orientacj~ na wartosci: prawd~, wolnosc, r6w
nose, sprawiedliwosc. I niepodleglose, ale r6znq od nacjonalizmu"7 . 

Ale zmagania prawdy z klamstwem skonczyly si~ definityw
nie wraz ze zwyci~stwem demokracji. Teraz bowiem okazalo si~, 
ze to ci, kt6rzy zbyt duzo oczekujq od obywateli i politykow - praw
dom6wnosci, uczciwosci, cnoty - Sq glownymi wrogami wolnosci. 
"Wolnosc oznacza rownouprawnienie ludzi grzechu i cnoty, mq
drosci i glupoty, prawdy i oszustwa, milo sci i nienawisci. Jedynym 
limitem formalnym jest prawo: konstytucja i kodeks karny"8 . 
W panstwie demokratycznym polityka nie jest sferq realizacji praw

6 Adam Michnik, Polska wojna, w: tenie, Szanse polskiej demokra eji, Londyn 1984, s. 35 
(pierwodruk w: "Krytyka" nr 12, Warszawa 1982). 

7 Maciej Lopinski, Marcin Moskit, Mariu sz Wilk, KOl1spira. Rzeez 0 podzieml1ej Soli
darnosei, Paris 1984, s. 113. 

S Adam Michnik, Dlaczego potrzebujemy Kosciola, w: ten:i:e, Kosci6/, lewiea, dialog, 
Warszawa 1998, s. 302. 
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dy, lecz obszarem uzgadniania roznych interesow i sposobow ich 
realizacji. "Przeksztalcanie polityki w obszar walki prawdy z nie
prawdq grozi inwazjq roznych fundamentalizm6w i destrukcjq 
ladu demokratycznego"9. 

Taka jest cena i zasada wolnosci. Czyz nie wiemy tego z tradycji 
liberalnej? Jednak wIll Rzeczypospolitej liberalizm zostal potrak
towany nader selektywnie. Nikt specjalnie nie interesowal si~ ideq 
sprawiedliwosci, na ktorej koncentrowaly si~ dyskusje liberal6w od 
czasu Teorii sprawiedliwosci Rawlsa. Kt6z bowiem z polskich libera
low pytal 0 to, czy Polska demokracja jest sprawiedliwa? Kto przy
pominal zasad~, ze "nierownosci spoleczne i ekonomiczne powin
ny przynosic najwi~kszq korzysc najmniej uprzywilejowanym 
czlonkom spoleczenstwa"? Tego rodzaju pytania od razu zatrqcaly 
o populizm lub wr~cz komunizm - zadne przeciez slowo nie wy
dawalo si~ bardziej zuzyte niz sprawiedliwosc, zwlaszcza spolecz
na. Z liberalizmu - jak pokazujq przytoczone wyzej wypowiedzi
przej~to przede wszystkim ide~ pluralizmu jako cechy nowocze
snego, demokratycznego spoleczenstwa oraz neutralnosci panstwa 
wobec swiatopoglqdow, wobec koncepcji dobrego zycia. 

Popularnosc tego liberalizmu selektywnego wynikla stqd, ze 
obiecywal on prawdziwie "zachodnie" rozwiqzanie dwoch wiel
kich problemow politycznych III Rzeczypospolitej: problemu pol
skiego katolicyzmu i komunistycznej przeszlosci, nagle postawio
nych na tej samej plaszczyznie. Idea, ze rozlegle doktryny, swiato
poglqdy, filozofie, idee dobrego zycia nie mogq okreslac podsta
wowych zasad systemu spolecznej kooperacji, wydawala si~ wy
znaczac jasne miejsce Kosciolowi - poza wszelkq politykq. Ponad
to "gruba kreska", przypisywana Tadeuszowi Mazowieckiemu, sta
la si~ polskim odpowiednikiem "grubej zaslony niewiedzy" Rawl
sa . Rawls uwaza, jak wiadomo, ze konwersja swiatopoglqdowa nie 
oznacza zmiany tozsamosci politycznej, publicznej, instytucjonal
nej. Gdy ktos zmienia swojq koncepcj~ dobra, nie zmienia przez to 
tozsamosci publicznej. Tak jak w drodze do Damaszku Szawel z Tar
su staje si~ Pawlem Apostolem10 

, tak w przejsciu od totalitaryzmu 

9 Tamze, s. 29l. 
10 John Rawls, Liberalizm polityczny, przel. Adam Romaniuk, Warszawa 1998, s. 68. 

Szerzej w John Rawls, justice as Fairn ess: Pollticall1ot Metaphysical, "Philosophy and Pu
blic Affairs" vol. 15, no 3 (Summer 1985), s. 223-251 
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do demokracji dawny funkcjonariusz PRL staje si«i' liberalnym de
mokratC) - polscy zwolennicy liberalizmu zdajq si~ sqdzie, ze Sq to 
analogiczne przypadki i ze liberalizm naklania nas do potrakto
wania tej konwersji jako prywatnej sprawy danej osoby. Zadna 
miarq nie moze ona wplywae na jej polityczne uprawnienia. 

Podobnie jak w przypadku libera lizmu ekonomicznego (co 
pokazywal w swej ksiqzce Liberalizm po komunizmie Jerzy Szacki), 
rozdzwi«i'k mi«i'dzy polskq rzeczywistosciq a liberalnymi ideami 
powodowal, ze idee liberalizmu politycznego ulegaly uproszcze
niu i radykalizacji. Liberalizm nie zaklada wszak rezygnacji z pu
blicznego rozumu praktycznego (jesli pominqe jego wariant naj
nowszy - nietzschansko-ponowczesny), choe bardzo ogranicza 
jego zakres. 

Na przyklad John Rawls twierdzi, ze mimo pluralizmu swia
topoglqdowego mozemy dojse w debatach publicznych do rozum
nego konsensu, do wsp61nej koncepcji sprawiedliwosci, na kt6rq 
skladajq si~ normatywne twierdzenia akceptowane przez wszyst
kie te swiatopoglqdy. Jego zdaniem to wlasnie dqzenie do prawdy 
i rozumnosci - a nie tylko brak jednej Prawdy, pisanej duzq literq 
- sprawia, ze si«i' nie zabijamy oraz tworzymy jedno spoleczen
stwo. Dyskusja taka zaklada jednak, ze uczestnicy gotowi Sq po
nosie "ci«i'zar rozumu", ze Sq gotowi przystqpie do dyskusji i przy
pisae przeciwnikowi dobrq wol«i': "Nie powinnismy si«i' nawzajem 
od razu obwiniae 0 reprezentowanie wlasnych lub grupowych 
interes6w, zarzucac sobie przesqdu lub uprzedzenia, gl«i'boko za
korzenionych b1 «i' d6w, jak r6wniez ideologicznego zaslepienia 
i oszolomienia. Cdy to czynimy, wywolujemy resentyment i wro
gosc oraz blokujemy drog~ do rozsqdnego porozumienia"l1 . 

Warto na marginesie zauwazyc, ze w polskich dyskusjach naj
cZ«i'sciej bywalo zgola inaczej. I nie byly to bynajmniej tylko uchy
bienia niewyksztalconej i niezeuropeizowanej cZ«i'sci obywateli, lecz 
takZe cZ«i'sto ich swiatlych przeciwnik6w. M6g1bym tutaj przytoczye 
liczne i nieco zawstydzajC)ce cytaty autor6w, kt6rym wydaje si~, ze 
reprezentujq liberalizm, SC) otwarci i cywilizowani, a kt6rzy nie byli 
w stanie zastosowae si~ do tej podstawowej reguly wlasnej filozo fii 

Ii John Rawls, Th e Domain of the Political and Overlapping Consensus, "New York Law 
Review" 64 (1989), s. 233-255; korzystam z przekladu niemieckiego w: ten ze, Die Idee 
des politischen Liberalismlls, Frankfurt a. Main 1992, s. 340. 
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politycznej. Bywajq oni szkodliwsi dla nowego porzqdku nii ci, kt6
rzy otwarcie wyst~pujq przeciwko zasadzie pluralizmu i wolnej de
mokracji. 

W koncepcji Rawlsa obywatel demokratycznego i liberalnego 
panstwa to bynajmniej nie ktos trwajqcy spokojnie i prywatnie przy 
swojej prawdzie lub dqzqcy do niej pojedynczo i milczkiem. Jego 
model spoleczenstwa nie jest spoleczenstwem ludzi pozbawionych 
poczucia odpowiedzialnosci i przyzwoitosci. Wr~cz przeciwnie, 
obywatel musi posiadae obie wladze osoby moralnej (oraz zwiq
zane z nimi wladz~ rozumu, myslenia i wladz~ sqdzenia) : poczu
cie sprawiedliwosci oraz zdolnose posiadania koncepcji dobra. 
Oczywiscie musi bye tez zdolny do przejmowania i ponoszenia 
odpowiedzialnosci za swe cele. Musi bye otwarty na argumenty 
innych, uprzejmy, ale bynajmniej nie jest wyznawcq poglqdu, ze 
"kazdy rna swojq prawd~". 

5. Neutralnosc 

Uwierzono zarazem zbyt latwo w calkowitq neu tra lnose, bez
stronnose liberalizmu. Ma on bye po pro stu filozofiq pluralistycz
nej demokracji. Nie rna wi~c powodu, by si~ z nim spierae, skoro 
opisuje tylko ramy, w kt6rych jest miejsce dla wszystkich. Niepoli
tyczne organizacje i instytucje mogq nawet pozostae zorganizo
wane wedlug zasad nieliberalnych. Dlatego - jak argumen tuje 
Charles Larmore - legalnq instytucjq liberalnego spoleczenstwa 
pozostaje taki:e Kosci61 ka tolicki. Wprawdzie nie pali on kacerzy
bo to gwalciloby ich prawa obywatelskie - ale nadal moze eksko
munikow a(:12 . Ale - bagatela - 0 katolickiej doktrynie moralnej nie 
mozna deba tow ac na arenie politycznej zdefiniowanej przez libe
ralizm poli tyczny13 . 

Czy tak jest rzeczywiscie? Czy liberalizm polityczny dopusz
cza wszystkie przekonania i filozofie, czy w spoleczenstwie zbu
dowanym wedlug jego zasad mogq one pozostac nienaruszone, 
czy wszystkie majq r6wne szanse? Innymi slowy: czy proponowa
ne reguly Sq neutralne? Mozna wykazae, ze rozr6znienie mi~dzy 

12 Zob. Charles Larmore, Political Liberalism, "Political Theory " 3, 1990, s. 339-360. 
13 Por. Michael J. Sandel, A Response to Rawl 's Political Liberalism, w: tenze, Liberalism 

and tiJe Limits of Justice, 2nd edition, Cambridge 1998, s. 184-219. 
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polityeznym Iiberalizmem, kt6ry nie ehee bye szerok'l filozofi 'l, a li
beralizmem og61nym, kt6ry tak'l filozofi 'l byl, jedynie oslabia jego 
kulturowe prefereneje, leez nie ezyni go neutralnym. Przy blizszym 
spojrzeniu liberalizm polityezny okazuje si~ szerok'l filozofi 'l . Na 
przyklad, jak wykazali komunitarianie, zaklada kontrowersyjn'l 
i "moen'l" koneepej~ podmiotu, mianowieie koneepej~ ,,Ja nieusy
tuowanego", pustego, co widae we wspominanym abstrakeyjnym 
rozdzieleniu osoby publieznej i niepublieznej. 

Neutralnose liberalizmu polityeznego nie dotyezy jego oddzia
lywan i skutk6w. Popiera on pewne moraine enoty oraz preferuje 
pewne fo rmy moralnego eharakteru, szezeg6lny ideal obywatela. 
Nie wszys tkie tez filozofie i sWiatopogl'ldy mog'l przezye w spra
wiedliwym panstwie konstytueyjnym, wynikaj'leym z zasad libe
ralizmu polityeznego - nawet nie wszystkie takie, kt6re nie wyst~
puj'l explicite przeeiwko takiemu ustrojowi . "Zadne spoleezenstwo 
nie moze zrealizowae wszystkieh form zycia. ( ... ) Kazde spoleezen
stwo okaze si~ na podstawie jego kultury i jego instytueji nie do 
pogodzenia z pewnymi formami zyeial/ 14 

• Nie ma swiata spoleez
nego bez strat, powiada Rawls, eytuj'le Isaiaha Berlina: ,,Jesli jakas 
szeroka koneepeja dobra nie jest w stanie przetrwae w jakims spo
leezenstwie, kt6re zapewnia takie same podstawowe wolnosei 
i wzajemn'l toleranej~, nie istnieje mozliwose zaehowania jej zgod
nie z demokratyeznymi wartoseiamil/ 15 . Co jednak zrobie, jesli ei, 
kt6rzy reprezentuj'l tak'l koneepej~ dobra, nie maj'l weale zamiaru 
pogodzie si~ z tym, ze ieh sWiatopogl'ld, ieh kultura, j~zyk oraz 
tozsamose mialyby zanikn'le? Nie uznaliby oni rozwi'lzania pro
ponowanego przez Rawlsa ani za sprawiedliwe, ani za liberalne. 
Znaezna ez~se konflikt6w i spor6w polityeznyeh ezas6w obecnyeh 
dotyezy takieh problem6w. 

Krytyey Rawlsa s'ldz'l , ze nie tylko pomija on wymiar obyeza
jowy, emoejonalny i symboliezny uspoleeznienia, leez takZe iz jego 
stanowisko prowadzi do faktycznej likwidaeji polityki oraz do znie
sienia pluralizmu stanowisk. ,Yolityezny liberalizm moze ustano
wie konsens mi~dzy rozumnymi osobami, 0 kt6ryeh z definieji 

I·, johl1 Rawls, The Priority of The Righ t and the Ideas oj the Good, "Philosophy and 
Public Affairs", vol. 17 (1988), s. 223-251; korzys tam z przekladu niemieckiego w: tenze, 
Die Idee des politischen Liberalisml.ls, op cit., s. 382-383. 

15 Tamze, s. 383. 
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zaklada si~, ze Sq to osoby uznajqce zasady politycznego liberali
zmu" - stwierdza Chantal Mouffe16 . Zauwaza ona, ze jest to sta
nowisko zakladajqce zan ik polityki w spoleczenstwie, w kt6rym 
juz zapanowal liberalny lad . U podloza teorii Rawlsa - powiada 
lezy mit calkowicie p rzejrzystego spoleczenstwa . 

Zgadza si~ z niq John Gray, konkludujqcy nieco zfosliwie, ze 
"najbardziej uderzajqcym rysem liberalizmu politycznego Rawlsa 
jest jego calkowita pustka poli tyczna"17. Wszak spory polityczne 
dotyczq jaki.e cz~sto wlasnie wartosci i koncepcji dobra oraz sa
mych ram instytucjonalnych i prawnych zycia politycznego. Teo
ria tego rodzaju wydaje si~ szczeg6lnie malo przydatna w spole
czenstwach takich jak polskie, w kt6rych demokracja dopiero si~ 
ksztaltuje, w kt6rych poli tyczne dyskusje i konflikty majq charak
ter swiatopoglqdowy i dotyczq kwestii ksztaltowania podstawo
wych instytucji politycznych. 

6. Demokratyczne deliberacje 

Inne, konkurencyjne modele demokracji wydajq sili' bardziej 
uzyteczne - nieste ty w Polsce nikt do nich, 0 ile wiem, si~ nie od
wolywal. Na przyklad w rozwini~tym przez Habermasa (uchodzq
cego dzisiaj za jednego z najbardziej wplywowych obok Rawlsa 
teoretyk6w demokracji liberalnej ) projekcie demokracji delibera
tywnej, opartym na koncepcji etyki dyskursywnej, problemy swia
topoglqdowe nie zostajq odeslane do sfery prywatnej, lecz majq 
scierac si~ ze sobq w sferze publicznej oraz miec takZe konsekwen

18 cje prawne . Ta koncepcja demokracji ma lqczyc zale ty modelu 
liberalnego i republikanskiego. Obok dialogu moralnego, w kt6

16Chantal Mouffe, Das Pnradoxon des polilischen Liberalismus, w: Chris toph Demmer· 
ling, Thomas Rentsch (wyd.), Die Gegel1luart der Gerechtigkeit. Diskurse zwischen Recht, 
praktischer Philosophie lind Politik, Berlin 1995, s. 183. Z punktu wid zenia Iiberalizmu ide ~ 
neutralnosci krytykuj e tak2:e Brian Barry, por. How Not to Defend Liberal institutions, 
w: R. Bruce Douglas, Gerald M. Mara, Henry S. Richardson (wyd.), Liberalism and the 

Good, New YorkILondon 1990, s. 44-58. 
17 John Gray, Endgames. Questions in Laic Modern Political Tlwllgltt , Cambridge 1997, 

s.54. 
18 Seyla Benhabib, Liberal Dialoque Versus n Critical Theory of DisCllrsive Legitimation, 

w: Nancy L. Rosenblum (red.), Liberalism and the Moral Life, Cambridge Mass. 1989, 
s.143-156. 
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rym poddaje sit;' dyskusji juz zastane normy, gdy staly sit;' one Wqt
pliwe i muszq bye hipotetycznie rozwazane, mozliwe Sq rowniez 
dyskursy etyczne, w ktorych rozpatruje sit;' koncepcje dobra, owe 
calosciowe doktryny, ktore wedlug Rawlsa powinny nalezee wy
lqcznie do sfery prywatnej, przed- lub pozapolitycznej. 

Neutralnose nie oznacza wit;'c pomijania milczeniem proble
mow etycznych. Gdyby tak bylo, to - twierdzi Habermas - dys
kurs polityczny w ogole nie moglby prowadzie do zmiany przed
politycznych nastawien, interpretacji potrzeb oraz wartosci19 

. Ogra
niczenie przez reguly czy procedury jest w demokracji nieunik
nione, ale nie wynika z niego ograniczenie tematow debat, mogq 
one dotyczye kwestii dobra, kolektywnej tozsamosci oraz interpre
tacji potrzeb. 

W dyskursach etyczno-egzystencjalnych odpowiadamy sobie 
na pytanie, co jest dla nas dobre, jakie zycie chcemy prowadzie, 
kim jestesmy i kim chcielibysmy bye. Odpowiedzi mozemy sobie 
udzielae tylko w odniesieniu do wlasnej biografii i do kontekstu 
kulturowego. Dotyczy to takZe tozsamosci kolektywnych. "Podob
nie jak przyswajamy sobie tradycje i formy zycia, w ktorych sit;' 
urodzilismy, gdy je selektywnie kontynuujemy, tak tez decyduje
my 0 tym, jako kto chcemy sit;' w tym dziedzictwie rozpoznawae
kim jestesmy jako obywatele i kim chcemy bye. Istotne decyzje co 
do wartosci wynikajq i zmieniajq sit;' wraz z polityczno-kulturowym 
samorozumieniem historycznej wspolnoty"2o. Tak wit;'c w takim 
modelu dyskusja moze dotyczye znacznie szerszego spektrum 
problemow niz w modelu liberalizmu politycznego, inaczej okre
slone zostajq granice mit;'dzy tym, co prywatne, a tym, co publicz
ne21 

. Poza tym same granice mogq bye przedmiotem debaty i zmie
niae sit;' pod jej wplywem. Ograniczenia dyskusji sprowadzajq sit;' 
jedynie do ograniczen przez procedury. 

Dlaczego istotne jest przypomnienie tego modelu? Dlatego ze 
znaczna czt;'se dyskusji politycznych w Polsce miaia charakter dys
kursow etyczno-politycznych w tym sensie. Dotyczyla na przyklad 
tego, jakie tradycje chcemy kontynuowae, kim chcemy bye jako 

" Jurgen Habermas, Faktizitiit lind Geltung, Frankfurt a. Main 1994, s. 375. 
W Tamie, s. 198. 
21 Par. Kenneth Baynes, Democracy and the Rechtsstaat, w: Stephen K. White (wyd.), 

The Cambridge Companion to Habermas, Cambridge 1995, s. 201-232. 
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zbiorowose i jako czlonkowie tej zbiorowosci. Debaty te byly wy
razem demokracji deliberatywnej . Ale w Polsce uwazano, ze tego 
rodzaju kwestie nie mogq bye dyskutowane w demokracji liberal
nej, gdyz nie byloby to zgodne z jej zasadami. Nie tylko teoretycy 
- jak Andrzej Walicki w polemice ze mnq na lamach "Znaku" 
twierdzili, ze pr6by publicznego okreslenia tozsamosci zbiorowej 
prowadzq do prawicowego kolektywizmu. Nie tylko publicysci, 
jak zapewne Roman Graczyk, sqdzili, ze jest to n iezgodne z zasa
dami liberalnej demokracji. TakZe niekt6re polityczne ugrupowa
nia w swoich programach wyborczych za cel stawialy polozenie 
kresu tego rodzaju refleksji . Oto charakterystyczny przyklad . Na 
spotkaniu wyborczym w 1993 Aleksander Kwasniewski m6wil: 
"Juz dzisiaj jako Sojusz Lewicy Demokratycznej deklarujemy, ze 
jezeli mielibysmy wplyw na rzqdzenie w Polsce, to nie b~dzie ani 
lustracji, ani desolidaryzacji, nie b~dzie zadnych akcji, kt6re zatrq
cajq 0 odpowiedzialnose zbiorowq, nie b~dziemy burzye pomni
k6w, nie b~dziemy stawiae nowych pomnik6w, nie b~dziemy zmie
niac nazw ulic, bo nas b~dzie bardziej interesowalo, czy te ulice Sq 
bezpieczne i nie rna na nich dziur. To jest koncepcja, kt6rq pro po
nujemy. Popieramy zasad~ pragmatyzmu, spierania si~ 0 sprawy 
zasadnicze, unikanie temat6w zast~pczych"22. 

W pomnikach, nazwach ulic, uroczystosciach przypominajq
cych wazne historyczne wydarzenia wyraza si~ jednak kolektyw
na pami~e i tozsamose zbiorowa. Aleksander Kwasniewski usilo
wal nas przekonac, ze Sq one zb~dne. Oczywiscie wiemy, ze owe 
obietnice wyborcze nie zostaly dotrzymane, w istocie bowiem nie 
byly realistyczne, a lezqca u ich podloza filozofia polityczna calko
wicie bl~dna, choe zapewne niezwykle uzyteczna. Nie tylko - nie
stety - przybylo dziur i kolein w jezdniach, nie tylko staly si~ one 
bardziej niebezpieczne, ale - na szcz~scie - zmienily one swoje 
nazwy. A przy tym takie ci, dla kt6rych kwestie panstwowej sym
boliki, pami~ci zbiorowej i tradycji politycznej byly tylko temata
mi zast~pczymi, nieustannie zajmowali si~ interpretowaniem prze
szlosci, a wi~c jednoczesnie wyjasnieniem, kim bylismy, kim jeste
smy i kim chcielibysmy bye. Bo gdy powiada si~ na przyklad, ze 
"W sensie mentalnosci, zachowan, wszyscy jestesmy postkomuni

22 Cytat za: Nina Krasko, Sojusz Lewicy Demokralyczllcj - Icgilymizacjn przeszlosci, 
w: E. Tarkowska (red.), 0 czasie, polilykach i cznsie polilyk6w, Warszawa 1996, s. 128. 
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stami"23, to takie okreslenie jest juz stanowiskiem w sporze etycz
no-politycznym, jest przypisaniem nam tozsamosci, kt6ra nie moze 
pozostae bez wp!ywu na rozumienie demokracji i proces6w poli
tycznych. W istocie chodzilo wi~c 0 wpisanie PRL w tradycj~, 0 jej 
"unormalnienie". Innym wykladowcq historii ojczystej jest Wlo
dzimierz Cimoszewicz, byly premier rzqdu polskiego, kt6ry zade
dykowa! swojq wydanq w 1993 ksiqzk~ Czas odwetu nast~pujqCo: 
"Tym, kt6rzy zyli kiedys w PRL i byli przekonani, ze zyjq w Pol
sce". Jak potem wyjasni!: "To swiadectwo mojego sprzeciwu dla tej 
wprost antynarodowej maniery, wedle kt6rej PRL nie by!a Polskq, 
ze by! to czas, kt6ry nalezy wykreslie z naszej indywidualnej i zbio
rowej pami~ci. W sumie sprzeciw wobec tej ogromnej manipulacji 
- w obr~bie historii i swiadomosci narodowej"24. 

7. Uplynnianie tradycji 

Wed!ugmodelu demokracji deliberatywnej r6zne szerokie kon
cepcje dobra powinny wkraczae w dialog, powinny bye obecne 
w przestrzeni publicznej, aby mozna bylo dojse do ustalenia wsp61
nych regul sprawiedliwosci. Zarazem kaidy konkurujqcy z inny
mi "projekt swiata" musi samokrytycznie uzasadniae si~ w dysku
sjach z innymi stanowiskami, a nie zasklepiae si~ w sobie, nie upie
rae si~ fundamentalistycznie przy swoim roszczeniu do wylqcz
nosci25 . 

Powstaje jednak pytanie: jaki jest mozIiwy rezultat takiego dia
logu? Czy mozna dojse do zasad, prawd uniwersalnych, na kt6re 
zgodzi si~ kazdy rozumny czlowiek? Wed lug Habermasa jest to 
mozliwe w dyskursie dotyczqcym norm moralnych, czyli regul 
sprawiedliwosci - odrywajq si~ one od kontekstu swiatopoglqdu, 
uniwersalizujq si~. Jednak moraIne dyskursy majq bardzo ograni
czony zakres, nie mogq pelnie funkcji integrujqcych spoleczenstwo; 
co wi~cej, krqg pytan i problem6w, kt6re mozna w ten spos6b dys
kutowae, zaw~za si~ tym bardziej, im bardziej zr6znicowane i ega

2J Nie wierz? w akl slrzelisty. Aleksander Kwasniewski w rozmowie z Agnieszkq Kublik, 
Ewq Mil e-wicz i Adamem Michnikiem, "Gazeta Wyborcza", 8-9 lutego 1997. 

~l Cytat za: Nina Krasko, Sojusz Lewicy Demokralycznej. .. , op. cil., 5. 117. 
25 Jurgen Habermas, Erloulerungen zur Diskurselhik, Frankfurt a. Main 1991, s. 218. 
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litarystyczne jest spoleczenstwo. Uniwersum pytan, na kt6re moz
na odpowiedziee racjonalnie z moralnego punktu widzenia, 
zmniejsza si~ w wyniku rozwoju w kierunku spoleczenstwa wie
lokulturowego i w wyniku globalizacji26 . 

Konkluzja jest wi~c dose paradoksalna - im wi~cej pluralizmu, 
tym mniej racjonalnosci moralnej i tym wi~cej formalizmu . Nie jest 
jednak jasne, jaki mialby bye wed lug H abermasa wynik dyskursu 
etycznego. Kwestie dotycz,!ce dobra, a nie sprawiedliwosci, kwe
stie etyczne, a nie moraIne, nie poddaj,! si~ dyskursywnemu uog61
nianiu, nie dadz,! si~ oderwae od kontekstu. Po co wi~c je dyskuto
wac? Jedna odpowiedi Habermasa utrzymana jest w duchu We
bera: po to, aby jasno uswiadomie sobie nieusuwalne r6znice27 . 
W innych jednak miejscach odwoluje si~ do koncepcji Gadamera 
"stopienia horyzont6w " i ksztaltow ania si~ nowej tozsamosci 
w wyniku mi~dzykulturowego dialogu, czyli zaklada mozliwose 
syntezy, wykroczenia ponad konkuruj,!ce stanowiska. 

I ten model nie jest neutralny. Zawiera pewnq wizj~ trend6w 
historycznych zbiegaj,!cych si~ w punkcie, gdzie kultur~ b~d,! sta
nowie "uplynnione" i coraz bardziej "refJeksyjne" tradycje, pod
dane stalej rewizji, gdzie ulegitymizowany porz,!dek spoleczny 
zalezy od formalnych procedur ustanawiania norm i ich uzasad
niania, a osobowose charakteryzuje si~ wysoce abstrakcyjn,! toz
samosci,! podmiotow,!28 . 

Skutkiem rozwoju racjonalnosci komunikacyjnej mialoby bye 
nie tylko ustalenie abstrakcyjnych norm, nie tylko stwierdzenie 
odmiennosci etycznych, lecz takie "uplynnienie tradycj i" . Insty
tucje i kultury opar te na zasadzie hierarchii , na autorytecie, na za
danych, a nie swobodn ie przyj~tych, przeslankach skazane s,! na 
zanikni~cie . Wedlug Habermasa tradycje mocq rozumu maj,! zo
stae "uplynnione" w komunikacji, w edlu g Rawlsa i Larmore'a po
winny bye pozostawione w swoich niszach lub zamkni~te w re
zerwatach prywatnosci, gdzie przezyj,! albo nie, lecz nie b~dzie to 
mialo zadnego wplywu na status ich przedstawicieli jako obywa
teli politycznej spolecznoscF9 

. 

26 Tamze, s. 202. 
27 Jurgen Habermas, Ein bez iehung des Anderen , Frankfurt a. Mai n 1996, s. 124. 
211 }urgen Habe rm as, Erliiulerullgell .. . , op cil , s. 45. 
?!i Nalezy d od a':, ze na tie innych liberalnych koncepcji stanowisko Habermasa 

wyr6znia si ~ tym, ze nie redu kuje on spoleczenstwa do spoleczenstwa politycznego, ze 
jest on takZe socjoJ ogiem, a nie tylko fiJ ozo fem po lityki. I to socjoJogiem, kt6ry nie zapo
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Doradca Tony Blaira An thony Giddens, kt6ry nie jest tak ostroz
ny jak Habermas ezy Rawls, postuluje w swoim modelu "dialogo
wej demokracji" jej demokratyzacj~, polegajqcq na coraz szerszym 
zastosowaniu zasady dialogu . Wszystkie zwiqzki spoleczne powin
ny zostac oparte na negocjacjach. Demokratyzaeja musi dotyczye 
r6wniez niepolitycznych zwiqzk6w, relacji, wsp6lnot i zrzeszen 
oraz zycia prywatnego i rodzinnego30 

• Modelem wszystkich rela 
cji spolecznych ma bye "czysty zwiqzek", stosunek spoleczny, kt6
ry zawiqzuje si~ i u trzymuje tylko ze wzgl~du na samo jego istnie
nie, z powodu korzysci, jakie daj e zwiqzanie si~ z innym lub inny
mi. Jak wiadomo, Giddens rozwinql t~ koncepcj~ w odniesieniu 
do sfery zwiqzk6w intymnych, gdzie demokra tyzacja polega na 
swobodnym okreSlaniu swojej roli seksualnej oraz kontrafaktycz
nie negocjowanym autorytecie w stosunkaeh z dzieemi. Giddens 
stwierdza, ze "zaehodzq zadziwiajqee analogie mi~dzy formq ud a
nego zwiqzku, analizowanego w terapeutycznej literaturze w od
niesieniu do malzenstwa i kwestii seksualnych, a formalnymi me
chanizmami demokraeji politycznej"31 . 

Katolik6w n ie mozna pozostawic w ich Koseiele , w kt6rym 
kobiety nie majq r6wnyeh praw, a kaplani nie Sq swobodnie wy
bierani i muszq zye w celibacie, rodzinom nie wolno trwae przy 
patriarehalnej strukturze, parom malzenskim przy wyobrazeniu, 
ze plee jest faktem na tury etc. - nawet gdyby godzili si~ z tym, ze 
in ni ludzie mogq miee odmienne, choe z ich punktu widzenia bl~d
ne, przekonania i nie zamierzali ieh nawracac sitq. Giddens otwar
cie rezygnuje z neutralnosci, jego liberalizm nie jest juz liberali
zmem polityeznym, leez przeksztalca si~ w program radykalnej 
zamiany spolecznej, p rogram, kt6ry skrywa si~ za fasad q opisu 
rzeczywistyeh przemian kulturowych. 0 tym, ze jest to raczej pro
gram niz po prostu diagnoza sytuacji, swiadczy jednostronnosc 
opisu. Jest to przy tym program ofensywny, aby nie powiedziee 
agresywny. Nie dziwnego, ze w obliezu takiej ofensywy nowego 
liberalizmu oraz pogl~biajqcego si~ zam~tu kulturowego r6zne 

mnia l tego, czego kiedys nauczyla go fenome nologia i hermeneutyka. Wie on, ze kaidy 
dyskurs odbywa si~ jui w ramach zas tanego horyzontu kulturowego 5wiata przeiywa 
nego, kt6ry reprod ukuje si~ symbolicznie. Roszczen ia Sij podnoszone zawsze w kon 
kretnym kontekscie, kt6ry jako ca!osc ilie moze bye poddany refleksji . 

3U Anthony Ciddens, J£'l1 seils von Links und Rechls, frankfurt a. Main 1997, s. 149-185. 
31 Tamze, s. 167. 
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grupy i spotecznosci broniq swych wartosci kulturowych czy reli
gijnych z coraz wi!r'kszym zacietrzewieniem. Nie przypadkiem "cul
tural wars" stanowiq coraz wazniejszy aspekt zycia politycznego 
kraj6w demokratycznych. 

8. Polityka r6znic 

Mozna pytae, czy jesli historia rzeczywiscie mialaby zmierzae 
w kierunku coraz wi!r'kszej refleksyjnosci i dialogizacji, nie doszio
by do gt!r'bokiego kryzysu. Ale czy rzeczywiscie tylko w t!r' stron!r' 
post!r'puje? Czy mamy do czynienia z nieustannymi procesami re
tradycjonalizacji, rutynizacji, czy nie jest tak, ze refleksja zawsze 
jest ograniczona, reguly nigdy nie Sq zupelnie formalne, a osobo
wose niezalezna od partykularnych doswiadczen oraz kultury? Czy 
nie jest tak, ze swiat wsp6kzesny jest znacznie bardziej "tradycyj
ny", religijny i historyczny, niz przedstawiajq to tego rodzaju teo
riel 

Jezeli roszczen do waznosci wysuwanych fundamentalistycz
nie nie mozna traktowae tak sarno jak roszczen refleksyjnie uza
sadnionych, powstaje pytanie, co to znaczy: "refleksyjnie uzasad
nionych"? Czy to, co uznamy za refleksyj ne uzasadnienie, nie za
lezy od naszych filozoficznych i politycznych preferencji, a takZe 
od ducha epoki i kontekstu kulturowego, jak pokazuje na przy
ktad Alasdair MacIntyre? Czy wi!r'c rzeczywiscie mozna oddzie
lac normy moraine od kontekstu szerszego swiatopoglqdu, od tra
dycji? Czy mozna poprzestae tylko na og61nych regulach, kt6re 
bytyby jednakowe dla wszystkich? Czy mozna oprzee moralnose 
na komunikacyjnie zinterpretowanym imperatywie kategorycz
nym? 

Najciekawsze krytyczne argumenty przeciwko koncepcji Ha
bermasa padly ze strony feministek; byly one tym bardziej ktopo
tliwe, ze wysuni!r'to je ze strony z definicj i post!r'powej. Powolujqc 
si!r' na odmiennose kobiet, feministki twierdzily, ze "uznania dru
giego" nie da si!r' sprowadzie do r6wnego traktowania zgodnie 
z og61nymi normami. A jesli nasz stosunek wobec drugiego musi 
uwzgl!r'dniae go w jego indywidualnej odmiennosci, to tozsamo
sci nie mogq bye pozostawione w domu, nie mogq bye traktowane 
jako czysto prywatne. Jak stwierdzila wprost Annette C. Baier, po
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trzebujemy czegos wi~cej niz samej tylko sprawiedliwosci32 . To fi
lozofowie-kobiety wyst~powaly przeciw nadmiernem u podkresla
niu mozliwosci swobodnego wyboru i pomijaniu relacji, ktore nie 
Sq wybierane. Krytykujqc formalnq rownosc, ktora jest cz~sto je
dynie przykrywkq materialnej nierownosci, pokazywaly one, ze 
jest zludzeniem przekonanie, iz moraIne zobowiqzania mogq wy
rastac z dobrowolnych zwiqzkow mi~dzy rownymi podmiotami, 
co na przyldad z oczywistych wzgl~dow nie moze si~ odnosic do 
stosunkow mi~dzy pokoleniami. 

Ta krytyka - a takZe inne, na przyklad ze strony komunitarian 
lub konserwatystow - prowadzila do podwazenia rozdzialu mi~
dzy moralnosciq (sprawiedliwosciq) a etykq (dobrem). Jak zauwa
za w interesujqcym komentarzu do teorii Habermasa Georgia 
Warnke, w sporach politycznych odnoszqcych si~ do kwestii mo
ralnych, jak na przyklad w sporze na temat aborcji, bynajmniej n ie 
chodzi 0 rozne normy, lecz 0 rozny sposob ich rozumienia33 . Jesli 
tak jest, to nie da si~ wyeliminowae pierwiastka hermeneutyczne
go i pominqe kontekstu kulturowego. Musimy przyznac, ze rozne 
grupy inaczej rozumiejq owe podstawowe reguly. Trzeba im po
zwolic wyrazac te odmiennosci w sferze publicznej . Sfera publicz
na i demokracja powinny bye rozumiane jako sfera, w ktorej do 
glosu dochodzq takie r6znice, a panstwo obowiqzane jest w nie
ktorych przypadkach wr~cz je podtrzymywac. 

Zdaniem wielu autor6w polityka jednakowej godnosci i poli
tyka r6znych tozsamosci pozostajq ze sobq w konflikcie. Pierwsza 
stara si~ nie zauwazac raznic, bye slepa na kolory i odmiennosci, 
druga przyjmuje, ze wolnosciowy ustr6j polega na ich swobodnej 
ekspresj i, ich rozwijaniu i wzmacnianiu, a wi~c ich wyrazistosci. 
Charles Taylor, rozwijajqc koncepcj~ politics of recognition, zwr6cil 
uwag~ na slabosci liberalizmu proceduralnego w rozwiqzywaniu 
problemu wielokulturowosci i uwzgl~dnianiu "spolecznosci 0 wy
raznych celach politycznych". Odr6znil on liberalizm procedural
ny od liberalizmu nieproceduralnego. W ramach tego ostatniego 
grupy wa1czq 0 swoje prawa kulturowe, 0 u trzymanie tozsamo

12 Annette C. Baier, Wir brauchen mehr als blofl Gerechtigkeit , w : Christoph Demmer
ling, Thomas Ren tsch (wyd.), Die Gegemvart der Gerechtigkeit, s. 249-273. 

33 Georgia Warnke, Communicative Rationality and Cultural Val ues, w: Stephen K. White 
(wyd .), The Ca mbridge Companion to Habermas, op. cit., 5. 120-142. 
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sci, jak na przykIad grupa francuskoj~zyczna w Kanadzie. Libera
lizm takiego spoleczenstwa mierzy si~ tym, jak traktuje one swoje 
mniejszosci - inne grupy kulturowe, majqce rozne koncepcje do
bra, rozne filozofie. Z punktu widzenia nowego liberalizmu, libe
ralizmu roznicy, teoria Rawlsa jest niedostatecznie radykalna, po
zostaje w ramach tradycji onto-teologicznej, gdyz nie uwzgl~dnia 

plynnosci tozsamosci oraz regul zycia spolecznego definiujqcych 
si~ ciqgle na nowo w obliczu odmiennosci. Tymczasem ow proces 
nieustannego redefiniowania tozsamosci i regul stanowi istotnq 
cz~se procesu politycznego. Nowy model liberalizmu pod kresla 
polityczny charakter ksztaltowania si~ tozsamosci oraz tej intersu
biektywnej sfery, w ktorej poszczegolne tozsamosci si~ formujq34 • 

Ale czy "polityka uznania" mialaby oznaczae, ze wszystkie kul
tury powinny bye jednakowe cenione? Takie rozumienie wielo
kulturowosci prowadzi do zjawisk, 0 ktorych byla mowa na wst~

pie tego artykulu. Taylor podkresla, ze "liberalizm nie moze i nie 
powinien twierdzie, ze jest zupelnie neutralny kulturowo. Libera
lizm jest credo walczqcym"35 . 0 co jednak walczy Iiberalizm, jezeli 
mialby dopuszczae do glosu wszystkie bez wyjqtku kultury? Wszak 
gdy jest si~ neutralnym, to si~ nie walczy. 

Pod koniec swego glosnego eseju Taylor stwierdza: "Musi bye 
jakas droga posrednia mi~dzy - z jednej strony - nieauten tycz
nym i homogenizujqcym nakazem uznania rownej wartosci a sa
mozasklepieniem w etnocen trycznych standardach z drugiej stro
ny"36. Niestety w praktyce rzadko kto wybiera t~ drog~ posred
niq. Christopher Lash, krytykujqc nowe wersje liberalizmu, odma
lowuje nader smutny obraz obecnego spoleczenstwa pluralistycz
nego: "przy braku wspolnych norm tolerancja staje si~ brakiem 
zainteresowania, a pluralizm kulturowy degeneruje si~ w wido
wisko estetyczne, w ktorym zwyczaje naszych sqsiadow Sq oglq
dane z rozkoszq, sami zas nasi sqsiedzi nigdy n ie Sq w jakikolwiek 
spos6b oceniani jako jednostki"37 . Pisze on 0 "kryzysie kompeten

34 William E. Connolly, Identity and Difference ill Liberalism , w: Bruce Douglas, Ge
rald M. Mara, Henry S. Richardson (wyd.), Liberalism alld the Good, New YorkILondon 
1990, s. 59-85. 

35 Cha rles Taylor, The Politics of Recognition, w: Amy Gutmann (wyd. ), Multicultura
lism. Examining The Politics of Recogn ition, Princeton 1992, s. 62. 

36 Tami,e, s. 72. 
17 Christopher Lash, Bunt elit, Krak6w 1997, s. 89. 

30 



o CZYM MOZNA DYSKUTOWAC W DEMOKRACJJ7 

cji, rozpowszechnieniu si~ apabi i duszqcego cynizmu, moralnego 
paralizu tych, kt6rzy ceniq otwartose ponad wszystko"38. Bye moze 
zresztq w istocie nie ma zadnej drogi posredniej - jesli poszczeg61
nych grup nic nie lqczy, ani wsp6lna tradycja, ani wsp6lna kultu
ra, ani wsp6lna religia, nie mogq stanowie jednego spoleczenstwa 
i wsp61na sfera publiczna rozpada si~. 

Steven Lukes, autor 0 zupelnie innych niz Lash poglqdach po
litycznych, takZe uwaza, ze polityka uznania odmiennosci kultu
rowych jest wynikiem oslabienia liberalnego konsensu i sama jesz
cze bardziej go oslabia. Stwierdza on przy tym : "lstnieje jeszcze 
jedno gl~bsze i majqce bardziej teoretyczny charakter zr6dlo wspo
mnianej slabosci: chodzi 0 dominujqcy obecnie nastr6j i mod~ in
telektualnq, postfundamentalistyczny, ponowoczesny relatywizm 
i antyracjonalizm. Postmodernizm wzmacnia jedynie tendencj~ 
zawartq w ideologii liberalizmu; Robert Frost podsumowal jq w by
strej uwadze: liberal nie moze w zadnej dyskusji zajqe stanowi
ska"39. Bye moze jednak jeszcze gorzej jest wtedy, gdy je zajmuje, 
udajqc, ze pozostaje calkiem neutralny? 

9. Demokracja chiitska i polska 

Nie jest bynajmniej trywialne pytanie, w jakim Lebenswelt moz
liwe Sq racjonalne dyskursy. Habermas twierdzi, ze tego, co zna
czy moraine i niemoralne zachowanie, dowiadujemy si~ i uczymy 
przed wszelkq filozofiq40 

• Jak i gdzie? Jakie warunki mUSZq bye 
spelnione, zebysmy si~ dowiadywali? I czy ciqgle si~ jeszcze do
wiadujemy? Czy wtedy, gdy powiedzie si~ program powszechnej 
demokratyzacji w sensie Giddens3, b~dziemy si~ jeszcze dowia
dywae? Mam co do tego powazne wqtpliwosci. To samo dotyczy 
naszej tozsamosci kolektywnej i zbiorowej . Nie Sq one produktem 
rozumu komunikacyjnego, lecz jego zalozeniem, choe oczywiscie 
zmieniajq si~ pod wyplywem refleksji i dyskusji . 

Zakorzenienie w swiecie przezywanym i w kulturze dotyczy 
takZe og61nych regul demokracji, jej podstawowych instytucji, kt6

38 Tamie, s. 93. 
39 Steven Lukes, MuUiklllluralismus und Gerechligkei t, w: Christoph Demmerling, 

Thomas Rentsch (wyd .), Die Gegenwart der Gerechligkeil, s. 109. 
40 Ju rgen Habermas, Erliillterungen ... ,op. cit ., s. 185. 
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re w tym kontekScie nabierajq swego sensu i konkretnego ksztal
tu. Dlatego tak rozne Sq na przyklad demokracje francuska, nie
miecka oraz amerykanska. T~ zaleznose od kontekstu podkresla 
w swych rozwazaniach Michael Walzer: "Gdyby zaproszono mnie 
do Chin w celu przeprowadzenia tam seminarium na temat teorii 
demokracji, staralbym si~ najlepiej, jak potrafi~, wyjasnie moje 
poglqdy na temat demokracji. Ale powstrzymalbym si~ od misjo
narskiego tonu, gdyz do moich poglqdow nalezy rowniez przeko
nanie, ze demokracja w Chinach musi bye demokracjq chinskql/. 
Z zewn~trznego punktu widzenia mozna stosowae jedynie mini
maine kryteria oceny, konkretny ksztalt demokracji zalezy od 10
kalnego kontekstu. "Chinska demokracja musi zostae okreslona 
przez samych Chinczykow w odniesieniu do ich wlasnej historii 
i kulturyl/41 . 

Ciekawe, jak zachowalby si~ Michael Walzer w Polsce. Jak od
nioslby si~ do polskiej wersji liberalizmu? Moze zdziwilby si~ nie
zmiernie, podobnie jak moj kolega z uniwersytetu w Bremie, nie
gdys czlonek niemieckiego Bundestagu z ramienia partii zielonych, 
ktory pod wplywem komunitarian, polskich intelektualistow oraz 
doswiadczen niemieckiego zjednoczenia odkryl na nowo poj~cie 

narodu i ide~ spoleczenstwa obywatelskiego, ana konferencji 
w Warszawie stwierdzil, ze polscy uczestnicy dawno zapomnieli, 
iZ kiedykolwiek uzywali obu tych poj~e? 

Moze Walzer doszedlby do wniosku, ze polscy intelektualisci 
nie chcq polskiej demokracji, tylko amerykanskiej, i to w interpre
tacji jednostronnie odczytanych liberalow Wschodniego Wybrze
za? W debatach ostatnich lat polskq rzeczywistose politycznq po
rownywano najcz~sciej z teoriami liberalizmu, a nie z rzeczywisto
sciq panstw zachodnich. Te teorie majq bye - wed lug Rawlsa czy 
Habermasa - spornq "rekonstrukcjq regul stosowanych juz w rze
czywistosci" . W dyskusjach w krajach Europy Wschodniej i Srod
kowej nabierajq jednak abstrakcyjnie normatywnego charakteru. 
Fakt, ze rzeczywistose krajow zachodnich jest pod wieloma wzgl~
dami inna, niZ twierdzq te sporne teorie, jest najcz~sciej pomijany. 
Jak zauwaza John Gray, krytykujqc Rawlsa : "Rezultatem jego teo
retyzowania nie jest polityczna koncepcja dotyczqca ludzkosci 
w ogole, lecz apologia amerykanskich instytucji, tak jak Sq one 

41 Michael Walzer, Lokale Kritik - globa/e Stan da rds, Berlin 1996, s. 84. 
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postrzegane z politycznie marginesowego punktu widzenia ame
rykanskiego liberalizmu akademickiego"42 

• 

Jesli to prawda, to ten marginesowy punkt widzenia stal si~ 
u nas miarq demokracji. Nie wiadomo jednak, dlaczego John Rawls 
mialby wiedziee wi~cej 0 demokracji niz Daniel Bell czy George 
W Bush, a Claus Offe wi~cej niz Kurt Sonntheimer czy H elmuth 
Kohl. Gdybysmy ongis sluchali porad lewicowych intelektualist6w, 
zapewne dotqd jeszcze zylibysmy w realnym socjalizmie. Moze 
i dzisiaj potrzeba nieco wi~cej dystansu wobec ich stanowiska - co 
oczywiscie nie znaczy, bysmy nie mieli podziwiae ich inteligencji 
i bysmy nie mieli si~ od nich uczye. Kiedys ze zdrowym sceptycy
zmem traktowalismy ich teorie, dZisiaj gotowi jestesmy kazdego 
sceptyka - w im i~ otwartosci i tolerancji - zeslae do Ciemnogrodu . 
Oczywiscie, gdybysmy uprawiali socjologi~ i badali rzeczywistosc 
niemieckq czy amerykanskC) oraz p or6w nywali je z rzeczywisto
sciq polskC), doszlibysmy moze do pozornie zaskakujC)cych rezul
tat6w. Na przyklad ze polskie spoleczenstwo jest mniej tradycyjne 
i mniej religijne niz amerykanskie lub ze w Niemczech instytucjo
nalna rala Kosciola jest silniejsza niz w Polsce. Bye moze okazalo
by si~, ze wiele spoleczenstw zachodnioeuropejskich jest nasta
wionych bardziej "nacjonalistycznie" niz spoleczenstwo polskie. 
Odkrylibysmy, ze liberalny model demokracji jest tylko modelem, 
a nie rzeczywistosciC). 

10. Tradycja dla demokracji 

Blqd polega przede wszystkim na tym, ze utozsamia si~ fak
tycznie istniejqce spoleczenstwa zachodnie ze spoleczenstwem 
politycznym uj~tym w kategoriach nowego liberalizmu. W istocie 
spoleczenstwa zachodnie Sq ciqgle jeszcze spoleczenstwami zinte
growanymi przez uznawane p rzez wi~kszose normy i wsp6lnq 
kultur~; Sq takie wsp6lnotami narodowymi, opartymi na poczu
ciu wi~zi z pop rzednimi pokoleniami, utrzym ujqcymi SWq zmie
niajC)cq si~ tozsamose w czasie. TakZe spoleczenstwo amerykanskie 
tworzy nar6d 0 silnej to2samosci. Liah Greenfeld twierdzi nawet 

" John Gray, Endgames, op. cit., s. 53. 
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w swej znanej ksiqzce 0 nacjonalizmie, ze jest to obok Brytyjczy
k6w nar6d najstarszy. 

Oczywiscie mozna wskazywae na przewagi demokracji ame
rykanskiej oraz narodu amerykanskiego nad innymi demokracja
mi i narodami. Jednak Ameryka wolnosci i r6wnosci jest tylko ide
alem, a nie rzeczywistosciq, co latwo mozna zauwazye, gdy spoj
rzy si~ na histori~ tego kraju z punktu widzenia mniejszosci. Do 
narodu ukonstytuowanego przez bialych protestant6w stopnio
wo, w pelnym konflikt6w procesie, wlqczane byly inne grupy 
na przelomie wieku problem stanowili Zydzi i katolicy, dzisiaj pro
blemem Sq "Hispanics", czarni oraz - jak si~ twierdzi - kobiety3. 
Czyz mozna zapomniee 0 tym, jak niedawno zniesiona zostala 
w USA segregacja rasowa i ze do tej pory w dw6ch stanach mal
zenstwa mieszane Sq zakazane, a do prawdziwej r6wnosci szans 
ciqgle jest jeszcze daleko? 

Z drugiej strony polska tradycja rna elementy, z kt6rych slusz
nie powinnismy bye dumni (szczeg6lnie w por6wnaniu za trady
cjami naszych sqsiad6w, i to nie tylko sqsiad6w na Wschodzie) i kt6
re - w nowej formie - powinnismy kontynuowae. Niestety zazwy
czaj podkreslamy jej najgorsze strony i zazwyczaj te najgorsze stro
ny znane Sq naszym europejskim sqsiadom. Gdy wi~c na przyklad 
w czasie jednej z polsko-niemieckich konferencji Slawomir Lodzin
ski przypomnial, ze w obu polskich przedwojennych konstytucjach 
zapisane bylo nieetniczne poj~cie obywatelstwa, a Stefan Garsz
tecki, z kt6rym wsp6lpracuj~ na uniwersytecie w Bremie, wska
zal, ze poj~cie narodu w Polsce jest bardziej otwarte niz w Niem
czech, i przypomniat, ze w konstytucji republiki weimarskiej m6
wiono jeszcze 0 "szczepach germanskich", wywolalo to zaskocze
nie, poruszenie, a nawet zakulisowe protes tyw . 

Blqd, kt6ry obecnie popelniamy w Polsce, sugerujqc si~ przy 
tym jednostronnymi lekturami, jest podobny do tego, kt6ry po
pelnili intelektualisci niemieccy po roku 1945. Zamiast starae si~ 

43 Zob. np. Norbert Wiley, The Politics oj IdentihJ in American History, w. Craig Cal
houn (wyd.) , Social Theory and the Politics oj Identity, Oxford/Cambridge Mass.1994, 
s.131-149. 

44 Oba re feraty zos taly opublikowane w: Balint Balla, Anton Sterbling (wyd .), Eth
nicity, Nation, Culture. Central and East European P(?rspeclives, Hamburg 1995. Rzecz cha
rakterystyczna, ze Stefan Garsztecki zos ta l przedstawiony we wst~pie jako mlody pol
ski historyk, chociaz jest niemieckim po]itologiem 0 polskim nazwisku. 
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przeksztak ae narodow,! tradycj~, SqdZili oni, ze nalezy w og61e 
zrezygnowae z poj~cia narodu jako "wsp61noty losu". Obecnie 
jak twierdzi historyk z Kilonii Rudolf Jaworski, zajmujqcy si~ od 
wielu lat badaniami por6wnawczymi nad swiadomosciq historycz
nq oraz "kulturq pami~ci" Niemc6w i Polak6w - nastqpila niejako 
zamiana miejsc. Teraz Niemcy cz~sciej odnosz,! si~ refleksyjnie do 
swojej historii, i to nierzadko w spos6b pozytywny, choe nie bez
krytyczny, podczas gdy w Polsce dominuje nastawienie na przy
szlose i zm~czenie historiq45 

• 

Sytuacja w Polsce (oraz w innych krajach postkomunistycz
nych) opisywana jest jako zderzenie si~ uniwersalnego wzoru z 10
kalnq tradycjq, k t6ra z tego punktu widzenia jest p ostrzegana je
dynie jako szpetna przeszkoda na drodze ku swietianej przyszlo
sci. M6wi si~ 0 "kulturowym zderzeniu" mi~dzy nowq prodemo
kratycznq i prorynkowq kulturq, kt6ra rna bye kulturq "kosmopo
lityczn'!, zsekularyzowanq i prozachodniq", oraz kulturq "antyde
mokratycznq i antyrynkowq", stanowi,!cq mieszank~ tradycyjnej 
kultury polskiej z an tyzachodnimi, antykapitalistycznymi, egali
tarystycznymi i populistycznymi wqtkami kultury komunistycz
nej16. Zmiana kulturowa mialaby polegae na ekspansji owych wzor
c6w "kosmopoli tycznych, zsekularyzowanych i prozachodnich". 
Na tym mialoby polegae modernizacja polskiej kultury i uczynie
nie jej bardziej "liberalnq". 

Zapewne wiele krytycznych sl6w da si~ powiedziee 0 stanie 
umysl6w w Polsce, nie wydaje si~ jednak, by proponowana tera
pia byla sluszna. Gdzie bowiem moina dostrzec OWq kosmopoli
tycznq kultur~ poza kanalami muzycznymi telewizji i kongresami 
socjolog6w?47 Globalna kultura kosmopolityczna jest kulturq zy
wiqcq si~ motywami innych kultur, kultur,! bez pami~ci i bez zwiqz
ku z czasem i miejscem, a wi~c nie moze bye zr6dlem tozsamo

45 Rudolf Jaworski, Kollektives Erinnern und nationale [dentitiit. Deutsche lind polnische 
Gediichtniskulturen seit Endedes Zweiten Weltkrieges, w: Ewa KobyJinska , Andreas Lawaty 
(wyd.), Erirll1ern, Vergessen, Verdriingen. Polnische LInd deulsche Erfahrungen, Wiesbaden 
1998, s. 33-52. 

"" Po r. np . Piotr Sztompka, Looking Back. The Year 1989 and a Cullural and Civilisational 
Break, "Communist nad Post-Communist Studies", vol. 29, no 2 aune 1996), s. 125. 

47 Richard Rorty zauwazyl dwie grupy kosmopoJit6w w samolotach na rrasach rrans
oceanicznych: ZJ st~py mlodych witalnych przedsi~biorc6w w klasie biznesowej oraz 
korpulentnych profesor6w w "economy class" (pa r. Achieving Our Country, Cambridge 
Mass. 1998, s. 05. 
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sci48 
. Nie moze zastqpic kultur narodowych i lokalnych, kt6re nie 

Sq przy tym ani hermetycznie zamkni~te, ani pozbawione uniwer
salnych tresci. Dlatego tez taka kultura nie moze stanowic podsta
wy czy - jesli kto w oH - nadbudowy demokracji, nawet najbar
dziej liberalnej. Jak dotqd demokracje opierajq si~ na kulturach 
narodowych i nie widac, co mogloby je zastqpic. Slabosc Europy 
jako organizmu poli tycznego polega wlasnie na tym, ze brakuje 
jej takiej kulturowej wsp61noty, silnej tozsamosci, co wychodzi na 
jaw p rzy kazdym kolejnym kryzysie. Bez takiej tozsamosci nie 
mozna p rowadzic skutecznej, konsekwentnej polityki. To, co ucho
dzi za kultur~ amerykanskq, jest przede wszystkim kul turq jej klas 
nizszych alba wytworem show businessu, rzqdzqcego si~ swoimi 
prawami. Ameryka bynajmniej nie jest tak "zamerykanizowana", 
jak si~ wydaje z zew nqtrz, a Pamela Anderson nie cieszy si~ tam 
powszechnym szacunkiem ... 

"Realnie istniejqce" wsp6lczesne demokracje zachodnie Sq two
rami historycznymi, a nie dowolnymi konstrukcjami ich rzekomo 
calkowicie suwerennych wobec historii i kultury obywateH, jak nam 
si~ wydaje pod wplywem teorii49 

• W prawie zapisana jest takZe 
tozsam osc kulturowa tych narod6w. W prawie amerykanskim 
wyrazajq si~ purytanskie tradycje tego kraju - w wielu stanach 
karane Sq cudzol6stwo, stosunki homoseksualne, a nawet, jak 
w stanie Michigan, przeklinanie w obecnosci kobiet i dzieci etc. 
W prawie niemieckim zapisane jest etniczne rozumienie narodu, 
a takZe solidarnosc ekonomiczna i socjalna. W osta tniej dyskusji 
na temat zmiany prawa obywatelskiego, a takZe w dyskusjach na 
temat reform gospodarczych jeszcze raz okazalo si~, jak trudno 
jest zmienic prawo tak gl~boko zakorzenione w kulturze i przy
zwyczajeniach. 

Amerykanski patriotyzm nie stroni, jak wiadomo, od silnej sym
boliki i od patosu. W szkolach kazdy dzien rozpoczyna si~ od od
spiewania strofy hymnu narodowego. Fraz~ "nasz wielki kraj" moz
na uslyszec wiele razy na dzien, a prezydent wyglasza przem6wie
nia, w kt6rych glosi wszem i wobec milosc do swego kraju. Niemcy 

48 Par. Anthony D. Smith, Nations and Nationalism in a Global Era, Cambridge 1995, 
szczeg61nie s. 16-28. 

4. Werner Becker, Die Oberlegenheit der Demokrat ie. Politische Philosophie nach dem 
Scheitern des Marxismus, w: Politik und Ethik, Stuttgart 1996. 
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ze zrozumialych wzgl~d6w Sq znacznie bardziej powsciqgliwi, choc 
mozna zauwazyc wyraznq zmian~ - republika berlinska jest coraz 
smielsza, jesli chodzi 0 uzywanie narodowych symboli i patriotycz
nej retoryki. Niemiecka tozsa mosc narodowa wyraza si~ jednak 
przede wszystkim w silnym poczuciu solidarnosci ekonomicznej i 
w prawach socjalnych. Jesli ktos narzeka w Polsce na nadmierny 
egalitaryzm, na oglqdanie si~ na opiek~ panstwa, powinien zapo
znac si~ z ustawodawstwem niemieckim. Jesli ktos we wszelkich 
przejawach obrony wlasnego rynku lub interes6w narodowych 
doszukuje si~ ksenofobii, p rzysluchac si~ powinien niekt6rym dys
kusjom na temat "Standort Deutschland" oraz na temat ochrony ryn
ku pracy i zastanowic si~ nad tym, dlaczego w pewnych przypad
kach rzqdy kraj6w zwiqzkowych in terweniujq, aby udaremnic prze
j~cie firm niemieckich p rzez zagranicznych konkurent6w. 

W demokratycznych krajach zachodnich religia - mimo wszel
kich przemian kulturowych, zbyt jednostronnie opisywanych 
przez socjolog6w - zachow uj e niezwykle wazne miejsce w zyciu 
politycznym i spolecznym. Niemiecka konstytucja (Grundgesetz) 
stwierdza w preambule, ze to nar6d niemiecki nadaje jq sobie 
swiadom swojej odpowiedzialnosci p rzed Bogiem i ludzmi. Ko
scioly protestanckie i Kosci61 katol icki majq zagwarantowanq 
prawnie szczeg6lnq rol~ w zyciu publicznym, a nauka religii 
w szkolach panstwowych, odbywana zgodn ie z zasadami wsp61
not religijnych, jes t zapisana w kons tytucj i. Polska, ze swoimi po 
cz~sci niepotrzebnymi dylematami, pod pewnymi wzgl~dami 
przypomina bardziej wschodnie kraje zwiqzkowe, tj. dawnq NRD, 
niz Niemcy Zachod n ie, zwlaszcza ich poludnie. Niewqtpliwie re
ligia jest tez w znacznie wi~kszym stopniu obecna w zyciu pu
blicznym i politycznym Stan6w Zjednoczonych niz w naszym 
kraju. Nikogo tam nie razi, ze duchowni Sq cz~sto takZe polityka
mi, a prezydent urzqdza spotkania modli tewne. W rozbudowa
nej sieci szk61 katolickich, cieszqcych si~ coraz wi~kszym presti
zem takZe wsr6d nieka tolik6w od czasu, gdy zasady "post~po
wei" pedagogiki zdominowaly szkoly publiczne (podobnie zresz
tq stalo si~ w Niemczech), nikt n ie sqdzi, aby zarliwa wiara byla 
przeszkodq w byciu dobrym Amerykaninem i demokratq50 

. Jak 

so W katolickiej szkole, do kt6rej chodziJa moja c6rka, lekCJe zaczynaly si~ od od
spiewania hymnu z r~k'l na piersi, z lozenia przys i~gi oraz trzech mod litw. W klasie 
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wiadomo, zywotnosc religii w Stanach Zjednoczonych byla przez 
socjolog6w i historyk6w traktowana jako pewnego typu anoma
lia, "amerykanska wyjqtkowosC", trudna do wyjasnienia. Dzisiaj 
uwaza si~, ze jest raczej odwrotnie. Okazalo s i~ , ze swiat stal si~ 
i bardziej nowoczesny i zarazem bardziej religijny. A wi~c, jak si~ 
zdaje, to raczej zsekularyzowana Europa Zachodnia jest wyjqt
kiem51. Dodac przy tym trzeba, ze wbrew panujqcemu w Euro
pie Zachodniej przekonaniu to raczej wyznania protestanckie niz 
ka tolicyzm objawiajq dzis sklonnosc do rel igijnego radykalizmu 
i fundamentalizmu. 

Nic tez n ie swiadczy 0 tym, aby w rozwini~tych demokracjach 
zachodnich zanikalo odniesienie do tradycji i historii i aby "rytu
aiy pami~ci" przestaly odgrywac rol~ w zyciu politycznym. Cho
ciaz pami~c zbiorowa stala si~ bardziej zindywidualizowana, de
mokratyczna, nie zanikla. Jak zauwaza John Gillis: "obecne roz
mnozenie si~ rocznic, uroczystosci upami~tniajqcych przeszlosc 
oraz swiqt etnicznych wskazuje, ze pami~c, chociaz stala si~ bar·· 
dziej demokratyczna, stala si~ tez bardziej uciqzliwa"52. Nadal tez 

53pelni funkcje polityczne . 
Polskie klopoty wynikaj q przede wszystkim z naszej uprzedniej 

p rzynaleznosci do komunistycznego "Wschodu", wyrazajq si~ nie 
tyle w braku "kultury prozachodniej", co w jej falszywym rozumie
niu, znieksztalconym przez OWq przynaleznosc. Gdy nast~puje ra
dykalna zmiana spoleczna, zwlaszcza gdy przechodzi si~ ad syste
mu politycznego uznanego za nieprawowity do prawowitego, ad 
narzuconego do ulegitymizowanego, od dyktatury do demokracji, 
pojawia si~ problem " przezwyci~zania przeszlosci". W istocie defi
niowanie zbiorowej pami~ci nalezy wi~c do najistotniejszych za
dan w budowaniu i utrzymywaniu porzqdku demokra tycznego, 
a nie jest tylko substytutem prawdziwej polityki. Rytualy i ceremo
nie pelniq istotne funkcje polityczne. Uroczystosci upami~tniajqce 

wisiala flaga amerykanska, krucyhks oraz sta la figurka Matki Boskiej. Nie dziala si~ to 
w iranie, tylko w Waszyngtonie, a szkola cieszyla sio; dobrq opiniq. 

51 Por. Richard John Neuhaus, Sacred Umbrellas, "Time Literary Supplement", 30 IV 
1999, s. 35. 

52 John Gillis R. (wyd.), CommemoratiOI1S. The Politics of National Identit y, Princeton 
1994,5. 14. 

53 Por. Joh n Bodnar, Remaking America, Public Memory, Commemoration and Pa triotism 
in the Twentie th Century, Prince ton 1992. 
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zdarzenia przeszlosci (commemorative ceremonies) Sq rytualami po
twierdzajqcymi tozsamosc, normy i obyczaje wsp6Inot54

. 

W Niemczech nowa tozsamosc zostala zbudowana w negatyvv
nym odniesieniu do Holokaustu i do narodowego socjalizmu, a nie 
konczqce si~ dyskusje polityczne na temat nazistowskiej przeszlo
sci Sq jednym z najwazniejszych aspekt6w zycia politycznegoss . 
Choc oczyvviscie nie mozna przenosic doswiadczen niemieckich na 
inne kraje i chociaz same te doswiadczenia nie Sq jednoznaczne (do 
tej pory trwajq w Niemczech spory, czy za malo, czy tez za duzo 
zajmowano si~ IIprzezwyci~zaniem przeszlosci"), jedno wszakZe 
wynikalo z nich jasno - debaty na tema t przeszlosci nie da si~ unik
nqc. Natomiast w Polsce przed dlugi czas intelektualisci przekony
wali nas, ze tego rodzaju dyskusje Sq zb~dne i przeszkadzajq tylko 
w procesach demokratyzacji, ze niezgodne Sq z zasadami liberal
nego ustroju. A gdy nawet widziano ich potrzeb~, sqdzono, ze na
lezy je przelozyc na p6Zniej lub pozostawic historykom36 

. 

Szczeg6lne trudnosci spoleczenstw postkomunistycznych po
legajq nie tylko na zam~cie spowodowanym radykalnq zmianq 
rytual6w pami~ci, ale takZe na rozbieznosci mi~dzy pami~ciq hi
storycznq, kognityvvnq i habitualnq57. Pot~guje je takZe rozbieznosc 
mi~dzy jednostkowymi biografiami, szczeg6lnie biografiami przed
stawicieli panstwa, a nowymi rytualami pami~ci. Jak zauwaza Ga
briel Motzkin: IIUdziai w rytualach pami~ci spelnia funkcj~ quasi
-religijnq: oznacza akceptacj~ prawdy tego, co jest przypominane. 
Mog~ isc pod pomnik, nie wierzqc w przypomnienie, ale moja par
tycypacja w tym rytuale pami~ci stanowi takZe uznanie prawdy 
zdarzenia, kt6re ten pomnik przypomina"S8 

. Jednak w przypad-

Sol Paul Connerton, How Societies Remember, Cambridge 1989, s. 70. 
ssPor. np. Peter Reichel, Politik mit der Einnenmg. Cediichtnisorte im Streit um die natio

nalsozialistische Vergangenheit" Munchen, Wien 1995; Aleida Assmann, Wow nationales 
Cedenken?, w: Ewa Kobyliftska, Andreas Lawaty (wyd.), Erinnern, Vergessen. Verdriingen ... , 
op. cit., s. 110-119. 

56 Zob. Stanislaw Stomma, Niebezpieczna swojska klatka, .,Gazeta Wyboreza", 25-26 I 
1997. 

57 To uzyteezne rozr6znienie wprowadzil Paul PaulConnerton w eytowa nej wyzej 
ksi'l:i:ce. Pami~c kognitywna dotyczy wiedzy nie zwi'lzanej ze zdarzeniami nalez'lcymi 
do historii spolecznosci (np. wiedzy technicznej), pami~c habitualna z kolei to pami~c 
zawarta w obyczajach ezy przyzwyczajeniach spolecznosci, ez~sto explicite nie uswia
damiana. 

58 Gabriel Mo tzkin , Memory and Cultural Trallslations, in: Budick Sanford. Iser Wolf
gang (Hrsg.), The Translatability of Cultures. Figuratiolls of tlte Space in Between, Stanford 
1996, 5.166. 
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ku, gdy znana powszechnie biografia glownego celebransa po2o
staje w razqcej sprzecznosci z przypominanq tresciq, ceremonia 
latwo moze stae si~ farsq . Moze raczej uczye cynizmu i niewiary 
w demokracj~, niZ integrowae spoleczenstwo. 

Etyczno-polityczny oS'ld przeszlosci uchodzit jednak za bez
prawne uproszczenie, legend~, wyraz atawistycznego i naiwnego 
dqzenia do ladu moralnego, przest~pstwo wobec otwartego spole
czenstwa. Jerzy Jedlicki pisal na lamach "Gazety Wyborczej" 0 trzech 
sposobach interpretacji przeszlosci w Polsce: "Zadaniem pami~c i 
zbiorowej (... ) jest wymierzanie sprawiedliwosci pogrzebanemu 
porzqdkowi i jego ludziom. Rozprawia si~ ona z tym ( ... ) tworzqc 
proste formuly zaspokajajqce elementarne ludzkie pragnienie ladu 
moralnego swiata. Mamy dzisiaj ze trzy takie formuly pami~ci 0 PRL
u. Pierwsza to formula bl~dow : idea byla niezta, ludzie ofiarni, ale 
po drodze popeiniono, wiecie, bl~dy i d latego si~ rozpadto. Druga 
to formula rosnqcej determinacji: spoleczenstwo bylo stlamszone, 
zastraszone, ale za przykladem opozycji zacz~lo pokonywae barie
ry I~ku i organizowae si~, az w masowym ruchu »Solidarnosci« sta
wilo c2Olo uzurpatorskiej wladzy. Trzecia to formula narodowej walki 
o n iepodleglose: narod, wyjqwszy agen tow i kolaborant6w, trwal 
w nieustajqcym oporze duchowym, a gdy tylko nadeszla pora spo
sobna, byl gotow do zrzucen ia jarzma komuny. Pami~ci prywatne 
starajq si~ dostosowae do ktorejs z tych konkurencyjnych legend"59 . 

Czy jednak dzi~ki dyskusj i nie moglibysmy dojse do prawdziw
szej i sp rawiedliwszej formuly pami~ci zbiorowej, w ktorej nie ba
gatelizowano by opresywnych cech ustroju, nie pomijano faktu, 
ze zostal on narzucony sit'l, ani nie przemilczano dostosowania si~ 

spoleczenstwa czy wszystkich naszych bt~dnych iluzji? Charakte
rystyczne wydaje mi si~ zakonczenie artykulu. Jedlicki pisze: "Oto 
juz niedlugo wszystko to n ie b~dzie mialo znaczenia. Ta archeolo
gia nie b~dzie nikogo obchodzie. W gorqczkowej cywilizacj i tech
nopolu zaniknie wymiar historycznosci, rozwieje si~ poczucie wi~zi 

z przodkami, z narodow'l przeszlosciq, a wraz z nim nasze archa
iczne klopoty z pami~ciq, dziedzictwem i sprawiedliwosciq". 

Czy taka rna wi~c bye fu nkcja owej kosmopoli tycznej kultury, 
o ktorej pisal cytowany powyzej Piotr Sztompka? Czyzby jednym 
wyjsciem z konfuzji dotyczqcej pami~ci , z zawilych kwestii odpo

" Jerzy Jedlicki, 0 pamifci zbiorowej, "Gazeta Wyborcza", 26·27 VII 1997. 
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o CZYM MOZNA DYSKUTOWAC W DEMOKRACJI? 

wiedzialnosci za sys tem lamiqcy prawa czlowieka i obywa tela, 
miala bye historiozoficznie wyrazona nadzieja, ze przyszlose po
grzebie nie tylko narody i pami~e zbiorowq, Iecz takZe poczucie 
sprawiedliwosci, owo wspomniane wyzej "elementarne ludzkie 
pragnienie ladu moralnego swiata", i tym samym anuluje wszyst
kie dylematy. Mozna bye wszakZe pewnym, ze pogrzebalaby tez 
demokracj~ i wolnose60 

• 

11. 0 czym mozna dyskutowac w Polsce? 

Negatywnie oddzialujqcym na polskq demokracj~ sposobem 
myslenia bylo i jest przedstawianie jej jako ustroju wykIuczajqcego 
substancjalne debaty, kt6re dotyczq, po pierwsze, naszej tozsamo
sci zbiorowej; po drugie, wartosci oraz norm moralnych, kt6re po
winny obowiqzywae wszystkich; po trzecie w reszcie, kwestii od
powiedzialnosci za gloszo ne poprzednio poglqdy i popelnione czy
ny oraz w og61e integralnosci os6b pelniqcych fun kcje publiczne. 

R6zne modele demokracji tak naprawd~ nigdy nie byly w Polsce 
szeroko dyskutowane, dlatego niepostrzezenie wylonila si~ koncep
cja demokracji liberalnej, w kt6rej powinnismy udawae, ze zapomnie
lismy, co pisali i robili nasi wsp61obywatele, i - aby nie podwazae 
ustroju - nie powinnismy dociekac, czy kiedys nie popelnili prze
st~pstw; demokracji, w kt6rej nie mozna m6wie 0 wsp6lnych nor
mach moralnych i regulach, gdyz jest to gwalcenie indywidualnych 
wolnosci, w kt6rej religia - zwlaszcza religia wi~kszosci - powinna 
bye tylko prywatnym upodobaniem i w kt6rej musimy udawae, ze 
nic nas kulturowo i historycznie nie Iqczy poza ramami konstytucji, 
bo gdyby bylo inaczej, to uciskalibysmy mniejszosci jak w dwudzie
stoleciu mi~dzywojennym. Zgodnie z tq nie poddanq gl~bszej refleksji 
obiegowq koncepcjq demokracji zadnq miarq nie powinnismy dys
kutowae na te tematy, a tym bardziej twierdzie, ze tego rodzaju dys
kusje moglyby miec skutki pol.ityczne w postaci uchwalonych praw. 

Oczywiscie ta koncepcja poli tyki nigdy nie miala wiele wsp61ne
go z rzeczywistq politykq w Polsce po 1989 roku. W istocie nieustan
nie odwolywano si~ do zbiorowych cel6w, na przykIad gloszqc, ze 
w naszym zbiorowym interesie jest przeksztalcenie gospodarki lub 
integracja ze strukturami europej skimi. Do tej pory spieramy si~ tez 

60 Par. Jeane-Marie Guehenno, La fill de La democratic, Paris 1993. 
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o przesztosc, 0 zbiorowq tozsamose, 0 roly wartosci w demokracji oraz 
o same te wartosci. Polityki nie data siy wyeliminowae. Rozni ludzie 
majq odmienne poglqd y i swia topoglqd y, kt6re ciqgle siy ze sobq scie
rajq. Bye moze udaloby siy uniknqe wielu sporow, a takZe szerzenia 
siy korupcji i cynizmu, gdyby nie ow, przez jakis czas bezwzglydnie 
dominujqcy w krygach intelektualnych, model demokracji, gdyby nie 
przekonania w rodzaju tego, ze musimy rzekomo wybierae miydzy 
prodemokratycznym "kosmopolityzmem" a "nacjonalizmem, pro
wincjonalnosciq i ksenofobiq" lub ze pociqgniycie do odpowiedzial
nosci dawnych funkcjonanuszy, ideologow i agentow byloby "czyst
kq" lub "polowaniem na czarownice". Bye moze politycy mieliby nieco 
wiycej poczucia odpowiedzialnosci, przyzwoitosci i cZysciej kierowali 
siy dobrem wsp6lnym, a nie partyjnym interesem, gdyby nie prze
konanie, ze w demokracji "kazdy rna swojq prawd(. Bye moze de
mokracja polska bylaby odrobiny stabilniejsza i odrobiny sprawiedliw
sza, gdyby nie blydne poglqdy na istoty demokracji, gdybysmy jako 
socjologowie rzeczywiscie badali i analizowali por6wnawczo rozne 
systemy demokratyczne i zycie polityczne w krajach zachodnich, 
gdybysmy jako filozofowie otwarcie i wnikliwie dyskutowali r6zne 
koncepcje demokracji. Bye moze wtedy takZe ci, ktorzy kiedys pilno
wali naszej prawomyslnosci w imiy socjalizmu, mniej mieliby odwa
gi podawae siy za stroz6w naszej prawomyslnosci w imiy wolnosci 
i demokracji . Spelnienie takich zadan wymagaloby od intelektuali
stow nieco wiykszego dystansu wobec biezqcej polityki, wiykszej nie
zaleznosci (nawet w stosunku do najbardziej sympatycznej partii 
w kraju i do mody intelektualnej za granicq), intelektualnej otwarto
sci i odwagi oraz ciyzkiej pracy umystowej . Wydaje siy, ze - niestety 
- to wielkie zadanie, ktore stanylo po 1989 roku przed polskq inteli
gencjq, zostalo - mimo niewqtpliwych osiqgniyc61 - spelnione dotqd 
tylko w niewielkim stopniu. 

ZDZlSLAW KRASNODI;:BSKl, ur. 1953, prof. dr hab., socj olog i filolOf, wykladowca so
cjologii ora2 historii kultury Europy Wschodniej i Srodkowowschodniej na uniwersyte
cie w Bremie. Wydal m.in. : Rozumienie ludzkiego zGchowGl1ia (1986), Upadek idei postfPu 
(1991), Postmodernistyczne rozterki ku ltury (1996), Max Weber (w druku). 

61 Pomimo otwa rcia na swiat, niezliczonej liczby przeklad6w, w tym r6wniez serii 
Oemokracjn - leorin i prnktykn wydawanej przez Znak i FlIndacj ~ im. Stefana Batorego, 
pomimo kSi,!zekJ6zefa Tischnera, Mareina Kr6la, Jerzego Szaekiego, Ryszard a Leglltki , 
Jaroslawa Gowina i in . 
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zawieszenie swiatopoglqdowych spor6w i wyobrazac sobie, ii 


mozna w dzisiejszym swiecie stworzyc takie paris two, 

w kt6rym ich nie bfdzie. Wprost przeciwnie, liberalny teoretyk 


opowiadasif za neutralnosciq panstwa wiasnie dlatego, ze 

uwaia te spory za nieusuwalne i nieuchron ne. 


PRZECIW, ANAWET 

ZA TEZAMI 


KRASNOD~BSKIEGO 


]erzy Szacki 

Artykul Zdzislawa Krasnod~bskiego ma niemalo zalet, a zwlasz
cza t~, ze porusza wiele spraw waznych. Co prawda, jest to r6wniez 
jego gl6wna wada, albowiem obfitose temat6w uniemozliwila takie 
ich opracowanie, aby czytelnik nie tylko odczul, z czego w Polsce i 
w demokracji autor jest niezadowolony, lecz takZe dowiedzial si~, 
co mianowicie proponuje poza pewnq liczbC) trafnych obserwacji 
idose banalnych prawd. 

M6wiC)c 0 banalnosci, nie chc~ bynajmniej pomniejszye zna
czenia tych prawd i zaslugi autora, kt6ry je powtarza. Chodzi mi 
tylko 0 to, ze malo kto dzisiaj wqtpi, iz demokracja nie jest dobra 
na wszystko; ma swoje slabosci i problemy, z kt6rymi nie potrafiC) 
uporae si~ jej teoretycy; liberalni filozofowie polityki nierzadko 
wiklajC) si~ w sprzecznosciach; kontekst kulturowy ma w polityce 
znaczenie pierwszorz~dne; spoteczenstwo nie moze trwae i rozwi
jae si~ bez piel~gnowania swojej tozsamosci i tradycji; byli komu
nisci nie sCI tacy mili, za jakich chcieliby uchodzie, a polscy in telek
tualisc i tacy mqdrzy, za jakich si~ uwazajC). ListEi' tEi' mozna, rzecz 
jasna, przedluzye, nie potrafilbym wszakZe dodae do niej niczego, 
czego juz wczesniej gdzies nie przeczytalem lub nie uslyszalem. 

Za c6z wiEi'c chwalEi' KrasnodEi'bskiego? Ot6z za to, ze usiluje nas 
zmusie do powaznej dyskusji 0 tym wszystkim, twierdzC)c slusznie, 
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iZ nie wolno zadowalae si~ stereotyparrU, z kt6rych sklada si~ nasza 
dzisiejsza - liberalna (lub moze "liberalna") i naiwnje prozachodrua 
- "poprawnose polityczna". Z dyskusjq bardzo u nas zaiste licho, 
albowiem najcz~sciej bqdz si~ ignorujemy, bqdz co najwyzej kl6ci
my i oskarzamy. A jezeli juz dyskutujemy, to najch~tniej we wla
snym gronie, wychodzqc z zalozerua, iz ktos 0 zupelrue innych po
glqdach i zupelnie innej biografi i nie zasluguje na dopuszczenie do 
towarzystwa, w kt6rym toczy si~ powazna rozmowa. 

Artykul Krasnod~bskiego zmusza do myslenia. Niestety, nie
podobna powiedziee, iz bezbl~dnie wskazuje jego kierunek. Moim 
zdaniem, jego autor myli si~ co najmniej w kilku sprawach, 0 kt6
rych b~dzie tu mowa. Zanim jednak tymi sprawami si~ zajm~, chc~ 
kr6 tko wspomniec 0 tych obserwacjach autora, kt6re wydajq mi 
si~ wyjqtkowo trafne. Ot6z na pierwszym miejscu umiescilbym to 
wszystko, co od nosi si~ do dose pospolitego sposobu postrzega
nia u nas zachodnich demokracji liberalnych. Jest niewqtpliwie 
prawdq, ze cz~sto patrzy si~ na nie przez ideologiczne klisze, nie 
konfrontujqc swych wyobrazen na ich temat z rzeczywistosciq i nie 
poddajqc samej ideologii powazniejszej analizie. A ktokolwiek 
przyjrzy si~ blizej funkcjonowaniu spoleczenstw zachodnich, do
konuje, podobnie jak Krasnod~bski, odkrycia, ze pod pewnymi 
wzgl~dami Sq one zupelnie niepodobne do obrazu, jaki wytwarza
jq sobie niekt6rzy z polskich entuzjastycznych nasladowc6w. 

Mozna si~, oczywiscie, spierae, czy to dobrze czy zle, nie nalezy 
jednak lekcewazye fa kt6w, na kt6re autor artykulu zwraca uwag~, 
formulujqc na przyklad takie p rowokacyjne tezy jak ta, kt6ra do
puszcza, ze "polskie spoleczenstwo jest mniej tradycyjne i mniej 
religijne niz amerykanskie, ze w Niemczech instytucjonalna rola 
Kosciola jest silniejsza niz w Polsce", lub ta , kt6ra m6wi, iz moglo
by si~ okazae, ze wiele spoleczenstw zachodnioeuropejskich jest 
bardziej "nacjonalistycznych" niz spoleczenstwo polskie. Krasno
d~bski nie wyjasnia wprawdzie nalezycie, w j a ki m sen sie tego 
rodzaju tezy Sq czy tez mogq bye prawdziwe, chwala mu jednak za 
to, ze pokazuje mozliwose takiego stawiania sprawy, kt6re zakla
da koniecznose wyjscia poza oplotki takiej czy innej ideologii. Pi
sz~ ,,takiej czy innej", poniewaz sklonnose do widzenia rzeczywi
stosci demokracji zachodnich w taki spos6b, jak gdyby byla ona 
doskonale zgodna z uproszczonq doktrynq Iiberalnq, wlasciwa jest 
rue tylko polskim wyznawcom tej doktryny, lecz r6wniez (lub moze 
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nawet przede wszystkim) jej najbardziej zagorzalym przeciwni
kom. 

Ale wystarczy na razie pochwal. Pora przejse do krytyki i dys
kusji. Jak si~ wydaje, jeden z bl~d6w Krasnod~bskiego tkwi juz 
w tytulowym pytaniu jego artykulu : 0 czym mozna dyskutowacw de
mokracJi - i z Jakim skutkiem? Za tym pytan iem kryje si~ bodaj fan ta
styczne zalozenie, iz demokracja moglaby czy tez powinna bye 
takim ustrojem, w kt6rym dyskusja nie natrafia nigdy i nigdzie na 
zgola zadne ograniczenia i przeszkody, a zarazem prowadzi nie
chybnie do uzgodnienia pogl'ld6w na Prawd~, Dobro i Pi~kno. Nie
stety, wsp6lczesna demokracja (a wi~c demokracja liberalna, inne 
bowiem z reguly okazuj'l si~ demokracjami tylko z nazwy) nie tyl
ko takiego uzgodnienia nie osiqga, ale i wzbrania si~ ponoe przed 
podejmowaniem spor6w, kt6re mialyby do niego prowadzie, eli
rninuj'lc z politycznego dyskursu tematy, najog61niej m6wi'lc, swia
topogl'ldowe. Krasnod~bski rna jej to za zle, wnioskuj 'lc p rzy tym, 
ze taka eliminacja nalezy do samej istoty tej demokracji, 0 kt6rej 
mowa. Jest to wniosek do pewnego stopnia sluszny, ale jego slusz
nose nie przesqdza wcale 0 slusznosci calego wywodu. Tym bar
dziej , ze jest, jak sqdz~, :lIe sformulowany. 

Wyw6d Krasnod~bskiego pomija co najmniej dwie wazne spra
wy. Pierwsza z nich to kwestia natury "poprawnosci poli tycznej" 
w demokracjach wsp6lczesnych. Ot6z, moim zdaniem, bez wzgl~

du na liczne absurdy i smiesznosci, jakie towarzyszq temu zj awi
sku (mnie tez zdarzylo si~ 0 nich pisae), nie jest ono tylko manife
stacjq liberalnych dziwactw czy przesqd6w. Kazdy ustr6j politycz
ny, podobnie jak kazda kultura, rna swoje "nie wypada" i niepo
dobna oczekiwae, ze akurat liberalna demokracja miee ich nie b~

dzie z tego powodu, ze odznacza si~ sk'ldin'ld niepowsci'lgliwo
sciq j ~zyka. W kazdym ustroju zdarzaj 'l si~ tez dose liczni niekiedy 
nadgorliwcy, kt6rzy najsluszniejsze nawe t idee zmieniaj'l od razu 
w brednie. Nie widz~ powodu, aby na podstawie ich zachowania 
si~ oceniae czy to ustr6j , czy to idee, kt6re mu przyswiecaj 'l. 

Nie widz~ zresztq nic zdroznego w tym, ze publiczne wygla
szanie pewnych pogl'ld6w nie jest we wsp6lczesnych demokra
cjach w dobrym guscie, choe, rzecz jasna, nikomu formalnie nie 
zakazuje si~ ich wyglaszania i nikt nie musi liczye si~ z tym, ze 
czegos nie wypada robie. Co wi~cej, gwalcenie owych demokra
tycznych tabu przysparza nierzadko popularnosci publicyscie czy 
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politykowi, jezeli zwraca si~ do tych - na ogol calkiem licznych 
srodowisk, w ktorych liberalno-demokratyczny savoir vivre nie obo
wiqzuje. SWiadczq 0 tym naj lepiej kariery poniektorych wspokze
snych politykow, ktorych nikt nie moglby posqdzie 0 uleglose wo
bec wymogow liberalnej poprawnosci politycznej. Aby si~ spod wla
dzy tych wymogow uwolnie, wystarcza na ogol zmiana towarzy
stwa oraz wyzbycie si~ pragnienia, azeby wszystkim si~ podobae. 

I nie na razie nie wskazuje, by praktyka liberalnej demokracji 
byla w sprawie publicznych sporow w jakikolwiek sposob restryk
cyjna, co zresztq przyznaje tez Krasnod~bski, stwierdzajqc pod 
koniec swego artykulu, ze "rozni ludzie majq odmienne poglqdy 
i swiatopoglqdy, ktore ciqgle si~ ze sobq scierajq". Skoro tak jest, to 
chodzi zapewne nie tyle 0 to, 0 czym m 0 z n a dyskutowac w de
mokracji, ile 0 to, jaki rodzaj poglqdow niektorzy jej rzecznicy 
uwazaj'! za pozqdany, jaki zas za niepozqdany. A takZe 0 to, czy 
czlonkowie danego spoleczenstwa Sq, czy tez nie Sq doskonalymi 
konformistam i. 

Istotnie, uwazniejsza lektura artykulu Krasnod~bskiego wska
zuje, ze w gr~ wchodzi krytyka nie demokraeji jako takiej, lecz 
raczej pewnych wyobrazen na jej temat. Seisle mowiqc: wyobra
zen, jakie mozna spotkae w niektorych wykladniach liberalnej fi
lozofii politycznej, ktore ponoe cieszq si~ w Polsce wr~cz wyjqtko
wym wzi~ciem. W gr~ wchodzi, oczywiscie, rowniez krytyka pew
nych praktyk, ktore zdajq si~ wynikae z owych wyobrazen. 

Zauwazmy jednak, iz jest to w istocie krytyka nie liberalno
-demokratycznego systemu poli tycznego, lecz sposobu funkcjo
nowania opinii publicznej w krajach demokratyeznych. Jezeli "j~
zyk i temat publicznych wypowiedzi podlega drastycznym, eza
sem nawet absurdalnym, ograniczeniom", nie jest to w zadnym 
razie rezulta tem polityki panstwa demokratyeznego czy tez obo
wiqzujqeyeh w nim praw. Tym owe ograniezenia rozniq si~ od ogra
niezen istniejqeyeh za dawnego ustroju. Nie ehodzi wi~e 0 to, gdzie 
mozna mowie wi~eej, a gdzie mniej, ani 0 to, ezy wolnosc wypo
wiedzi jes t jakos ograniezona ezy tez nie, leez 0 to, skqd biorq si~ 
ograniezenia. Czym innym jest sytuaej a, w ktorej ezegos po prostu 
n ie wolno, gdyz nie pozwalajq na to wladze, ezym innym zas sytu
aeja, w ktorej cos moze si~ nie spodobae innym ludziom. Nie wy
daje si~, aby mozna bylo kiedykolwiek wymagac ezegos wi~eej 
niz zniesienie tych ograniezen, ktorych .trodlem jest system poli
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tyczny. Zbiorowosc, do ktorej si~ nalezy, zawsze b~dzie nam cze
gos "nie pozwalac" i pewne poglqdy t~pic. 

Nie przecz~, ze Krasnod~bski dotyka tu i owdzie rzeczywistych 
slabosci liberalnej filozofii politycznej, ale i tak nie mog~ si~ z nim 
zgodzic, kiedy twierdzi stanowczo, ze to za jej sprawq doszlo w de
mokracji do porzucenia "debat subs tancjalnych", czyli przyj~cia 
"postulatu rezygnacji z politycznych dyskusji na temat wartosci, 
sWiatopoglqdow, koncepcji dobra itd." . Twierdzenie takie nie jest, 
oczywiscie, calkiem bez sensu, w artykule nie zostalo jednak pod
dane niezb~dnemu uscisleniu, na sku tek czego jego krytyka libe
ralnych teorii, a zwlaszcza wyst~pujqcego w nich postulatu neu
tralnosci panstwa, okazuje si~ w znacznej mierze chybiona. 

O w brak scislosci ujawnia si~ nade wszys tko w zatarciu r6zni
cy mi~dzy d ys k u r s e mi d zi a I a ni e m politycznym oraz mi~
dzy tym, co publiczne, i tym, co panstwowe. Moim zdaniem, jest to 
rozr6znienie zgola elementarne. Neutralnosc czy tez - jak ladnie 
pisze Krasnod~bski - "moralna asceza panstwa" dotyczy bowiem 
sfery jego d z i a I ani a, nie zas koniecznie, jak mozna wnosic z oma
wianego tekstu, pol i ty c z n e go d y sku r s u, jaki si~ w panstwie 
toczy i musi toczyc si~ nieustannie. Zaden liberalny teoretyk nie 
jest tak szalony, aby postulowac zawieszenie sWiatopoglqdowych 
spor6w i wyobrazac sobie, iz mozna w dzisiejszym swiecie stwo
rzyc takie panstwo, w kt6rym ich nie b~dzie. Wprost przeciwnie, 
liberalny teoretyk opowiada si~ za neutralnosciq panstwa wlasnie 
dlatego, ze uwaza te spory za nieusuwalne i nieuchronne. Politycz
ny liberalizm powstal przeciez jako doktryna dla spoleczenstwa 
sWiatopoglqdowo po dz ielonego, totez zaprzeczalby sam so
bie, gdyby dqzyl do zawieszenia czy, tym bardziej, eliminacji wszel
kich zasadniczych spor6w. Sq one dla niego twardq politycznq rze
czywistosciq, na kt6rq jego rzecznicy nigdy zresztq nie narzekali 
pomni pouczen Johna Stuarta MilIa na temat pozytk6w dyskusji 
jako takiej. 

Chodzilo im i chodzi natomiast 0 to, aby, po pierwsze, dopro
wadzic do osiC)gni~cia takiego minimum zgody mi~dzy wyznaw
cami r6znych sWiatopoglqd6w, jakie jest niezb~dne do ich pokojo
wego wsp6lzycia w jednym panstwie (a wi~c i do prowadzenia 
dyskusji, kt6ra zastqpilaby przemoc w stosunku do przeciwnik6w), 
po drugie zas - aby pozbawic panstwo roli strony w sporach swia
topoglqdowych, co, jak wiadomo, bylo w historii praktykC) nagmin
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nq, a i dzisiaj zdarza si~ nie tylko wyjqtkowo. Jest to na poz6r pro
gram minimalistyczny i - jak si~ czasem powiada - "zimny", po
niewaz obce m u jest marzenie, aby spoleczenstwo bylo doskonalq 
wsp6lnotq (lub raczej iluzja, ze wsp6k zesne spoleczenstwo moze 
si~ niq stac), ale okazal si~ duzo sku teczniejszym narz~dziem usta
nawiania pokoju spolecznego niz rozliczne programy odbudowy 
lub budowy jednosci moralno-politycznej, ktore zazwyczaj byly 
az nazbyt maksymalistyczne i "gorqce". 

Zauwazmy, ze w gr~ wchodzilo okreslenie (ograniczenie) roli 
panstwa, nie zas wyznaczenie granic d y s k u r sup 0 l it y c z n e
go lub zgola p u b li cz n e g o, jak zdaje si~ twierdzic Krasnod~b
ski, sklonny jak gdyby mniemac, ze poza tym, co pans twowe, ist
nieje juz tylko prywatnosc. Taka dychotomia moze miec sens od
nosnie do systemow totalitarnych, ale nie w liberalnej demokracji, 
gdzie istnieje nader rozlegla sfera publicznej artykulacji sprzecz
nych poglqdow i in teresow, z ktorymi panstwo m usi si~ jakos 
w swej dzialalnosci liczyc, z zalozenia nie reprezentujqc wszakZe 
zadnych okreslonych poglqdow i interesow partykularnych, jakie 
w danym spoleczenstwie dajq 0 sobie publicznie znac. 

Mniejsza 0 to, czy nazwiemy OWq sfer~ na przyklad spoleczen
stwem obywatelskim czy tez jakos calkiem inaczej. Chodzi 0 to, ze 
liberalizm zaklada jako oczywistosc jej istnienie, nie utrzymujqc 
wcale, ze wszystko, co niepanstwowe (i w tym sensie niepolitycz
ne), musi byc tym samym prywatne, jak zwykli to robic komunisci 
i wszyscy inni zwolennicy panstwa sWiatopoglqdowego. Libera
lowie Sq na og61 w pelni swiadomi spol ec znego i p oli tycz
ne go znaczenia wielu rzeczy, ktore pozostajq poza sferq dziala
nia panstwa, nie b~dqc jednak w zadnym razie czyms prywatnym. 
Najlepszym tego przykladem jest religia w USA, 0 ktorej dwukrot
nie wspornina Krasnod~bski, zapominajqc wszakZe dodac, ze przed
miotem zainteresowania panstwa nie jest tam, mimo wszystko, kto 
jakq religi~ wyznaje i kt6ra z nich jest prawdziwa, a nawet to, ze 
zdarzajq si~ i tacy obywatele, kt6rzy w ogole nie wierzq w Boga. 

o c6z wi~c przede wszystkim chodzi tam, gdzie w zyciu publicz
nym zdaje si~ nie dostawac Wielkich Wartosci? 0 przyj~cie pod wply
wem liberal6w falszywej koncepcj i neutralnosci pailstwa czy tez moze 
raczej 0 niedorozw6j tkanki spotecznej i brak pozapanstwowej sf e
r y pub 1 i c z n e j? Mysl~, ze w znacznym stopniu 0 to drugie. A juz 
Monteskiusz wykazywal, ze najwazniejsze Sq obyczaje. 
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Niezb~dne jest jeszeze jedno useislenie. O toz piszqe 0 niedo
statkll wartosei w demokraeji, Autor wprowadza, jak latwo zauwa
zyc, pewnq dwuznaeznosc, ktora nadmiernie ulatwia mu rozumo
wanie. Zwalczajqe poglqd polityeznego liberalizmu, ze panstwo 
musi si~ pogodzic z istnieniem w spoleezenstwie wielu prawd i zre
zygnowac z ambiej i orzekania, ktora z nich jest Prawdq jedynq i ab
solu tnq, sugeruje on, ze tym samym doehodzi do uprawomoenie
nia wszystkiego, eokolwiek ktos sobie pomysli, i usprawiedliwie
nia wszystkiego, eokolwiek zgodnie z tym pomyslunkiem zrobi. 
Jest to demagogia, ktora nie przys toi tak znakomitemu filozofowi. 

Liberalizm polityezny wymaga od panstwa, aby nie opowiada
10 si~ za zadnym wielkirn swiatopoglqdem, za zadnym z konku
reneyjnyeh wyobrazen 0 powolaniu ezlowieka ezy tez drogaeh 
zbawienia ludzkosei, ale n ie znaezy to przeeiez, iz deklaruje tym 
samym, ze wszys tko wolno. Czym innym jest neutralnosc pan
stwa w stosunku do ulrwalonyeh w danym spoleezenstwie swia
topoglqdow ezy systemow moralnyeh, ezym innym natomiast 
uznanie, iz zadne zasady moraIne nie majq w nim zastosowania 
i nie nie zasluguje ani na poehwal~, ani na nagan~. W normalnym 
spoleezenstwie jest wiele takieh zasad, ktore obowiqzujq niezalez
nie od wszelkieh swiatopoglqdowyeh roznic. Jezeli ktos klamie, 
kradnie, zabija, nie dotrzymuje slow a, zdradza, wypiera si~ wszel
\<jeh zobowiqzan w stosunku do dzieei ezy rodzie6w itd., podlega 
moralnemu oSqdowi, a niekiedy i karze. Nie rna to nie wspolnego 
z neutralnosciq ezy tez stronniezoseiq panstwa. 

Bez istnienia takieh zasad zyeie spoleezne nie byloby w ogole 
mozliwe. W szezegolnosei, nie byloby mozliwe tam, gdzie we
wn~trzne zroznieowanie zbiorowosei stalo si~ faktem. Jezeli mimo 
wszystko pozostaje ona jakqs jednoseiq, to dlatego przeeiez, ze jej 
ezlon kowie nie tylko si~ rozniq, leez rowniez majq ze sobq sporo 
wspolnego, ehociaz mogq nie wyznawac zadnej jednej doktryny. 
Sklonny jestem zresztq uwazac, ze owe elementarne zasady mo
raine okazujq si~ najbardziej zagrozone wowezas, gdy mamy do 
ezynienia z nakazem wyznawania jednej doktryny, ta bowiem nie
lIstannie przypomina 0 r6Znieaeh i kaze mniemac, ze Sq obywatele 
lepsi i obywatele gorsi, wobee kt6ryeh mamy jakies mniejsze zo
bowiqzania lub nie mamy ieh weale. Ale mniejsza w tym miejseu 
o to. Tak ezy inaezej, nie rna powodu sqdzic, iz wlasnie liberalna 
demokraeja musi byc przyezynq i ostojq demoralizaeji. 
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Nie zrnierzarn bynajrnniej do wniosku, ze z liberalizrnern 
wszystko jest w porzqdku, a liberalna dernokracja jest ustrojern 
bezwzgl~dnie doskonalyrn. Poglqd taki w og6le nie rn6g1by przyjsc 
rni do glowy, jest bowiern sprzeczny zar6wno ze swiadectwern 
zrnys16w, jak z filozoficznyrni prawdarni 0 naturze ludzkiej, w kt6
rej rniesci si~ wprawdzie potrzeba doskonalosci, ale nie zdolnosc 
jej osiqgni~cia. Nie rna w og61e ustroj6w doskonalych, przy czyrn 
chodzi nie tylko 0 to, ze w ich praktyce dochodzq do glosu takie 
lub inne ludzkie slabosci, lecz r6wniez 0 to, ze kazdy ustr6j przy
nosi zar6wno korzysci, jak i straty. Tam, gdzie dernokracji nie rna, 
jej zwolennicy Sq sklonni wyobrazac sobie, ze jej wprowadzenie 
urnozliwi rozwiqzanie wszelkich problern6w. Tam, gdzie derno
kracja jest, wiadorno juz, ze to nieprawda. I wiadorno, ze ona sarna, 
podobnie jak kazdy inny ustr6j, stwarza wiele nowych problern6w. 

Liberalna dernokracja urnozliwila spoleczenstworn zachodnirn 
uporanie si~ z wielorna problernarni, ale nikt rozsqdny nie wqtpi, 
ze jej krytyka, od poczqtku trwajqca w istocie bez przerwy, byla 
wielorako uzasadniona. Sporo racji rnieli przeciez i konserwatysci, 
bolejqcy nad atornizacjq spoleczenstwa czy tez zanikiern autory
tet6w, i socjalisci, zaniepokojeni skalq spolecznych nier6wnosci 
i czysto "forrnalnyrn" charakterern wielu obywatelskich uprawnien, 
i poeci wszystkich orientacji, zrnartwieni bezdusznosciq swiata, 
w kt6ryrn zyli. Niernalo racji rnajq tez dZisiejsi krytycy liberalnej 
dernokracji, kt6rzy zresztq powtarzajq, w gruncie rzeczy, te same 
argurnenty i dajq wyraz podobnyrn niepokojorn, tyrn gl6wnie r6z
niqc si~ od poprzedn ik6w, ze nie rnajq juz na og6l niezawodnych 
recept na doskonalosc, kt6rej osiqgni~cie wyrnagaloby zniszcze
nia istniejqcego systernu. Warto tez parni~tac, ze w tej krytyce li
beralnej dernokracji sw6j udzial rnajq takZe sarni liberalowie, kt6
rych calkiern niernala cz~sc zdaje sobie spraw~, czego wsp6icze
snyrn dernokracjorn brakuje, choc nazbyt zapewne rzadko Sq zdol
ni przyznac, ze ich projekt urzqdzania spoleczenstwa nie uwzgl~d
nia w dostatecznyrn stopniu odpowiedzi na pytanie, co poza rZq
darni prawa, rynkiern i ulotnq, w gruncie rzeczy, swiadornosciq 
wsp6lnoty interes6w gwarantuje jego trwalq jed nose. 

Nie twierdz~, ze ta jednosc jest w praktyce liberalnych derno
kracji powazniej zagrozona. Doswiadczenie wskazuje raczej na to, 
ze rozkladowi ulegajq cz~sciej spoleczenstwa uporczywie karmio
ne wsp6lnyrni wartosciarni i deklarnacjarni 0 wsp6lnocie. Chodzi 
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o to, ze owa jednose wyrazajqCa Sili' w zdolnosci do solidarnego 
dzialania nie tylko w sytuacjach zupelnie wyjqtkowych jest, jak 
sili' zdaje, nie tyle nastli'pstwem zastosowania liberalnych zasad 
ustrojowych, ile jego warunkiem. W zupelnosci zgadzam sili' z Kra
snodli'bskim, kt6ry pisze 0 znaczeniu podloza historycznego, pa
mili'ci zbiorowej, kultury narodowej czy tez "zakorzenienia w swie
cie przezywanym i w kulturze" konkretnej zbiorowosci. 

W wypadku wielu spoleczenstw zachodnich problem jest, oczy
wiscie, czysto akademicki. Sq nawet takie szczli'sliwe spoleczen
stwa, w kt6rych przeciwstawianie sobie liberalno-demokratycz
nych zasad ustrojowych i podloza, na jakim zostaly zastosowane, 
nie ma prawie zadnego sensu. Problem nabiera natomiast prak
tycznej donioslosci wszli'dzie tam, gdzie w grli' wchodzi mozliwose 
ich realnego konfliktu lub zachodzi wqtpliwose, czy na istniejq
cym podlozu da sili' jakqkolwiek demokracjli' zbudowae. Tak czy 
inaczej, niezbli'dna jest swiadomose zar6wno idealu, kt6ry chcialo
by sili' urzeczywistnie, jak i konkretnych warunk6w, w jakich to 
urzeczywistnienie ma nastqpie. I nie da sili' zaiste wykluczye, ze 
liberalna demokracja nie nadaje sili' na uniwersalny wzorzec ustro
jowy, za jaki zostala de facto uZnana. Bye moze jest ona do zastoso
wania wylqcznie tam, gdzie istnieje juz pewnego rodzaju spole
czenstwo, kt6rego wczesniejszy rozw6j uczynil przyjli'cie takiej 
formy uSh·ojowej potrzebnym i mozliwym. 

Demokracja jako taka nie kreuje bowiem spoleczenstwa (nie 
wierzli' we wskrzeszonq przez Rawlsa i niekt6rych innych teorety
k6w fikcj li' umowy spolecznej) i nie tworzy zadnej zbiorowej toz
samosci. Owszem, znane jest zjawisko tzw. patriotyzmu konsty
tucyjnego, ale dokladniejsza jego analiza kaze wqtpie, czy jest on 
mozliwy z ami a s t patriotyzmu, by tak rzec, niekonstytucyjnego 
i w skali rzeczywiscie masowej. Wyglqda tez na to, ze stosunkowo 
latwo wypelnia sili' on tresciami, kt6re nie majq nic wsp6lnego 
z umilowaniem konstytucji. Funkcjonuje ona w swiadomosci spo
lecznej (a ito raczej wyjqtkowo) nie jako faktyczny osrodek zjed
noczenia, ale co najwyzej jako symbol glli'bszej n a rod 0 w e j jed
nosci i soIidarnosci, kt6re mogq trwae mimo zmiany ustroju i zani
kae mimo jego trwania. Podobnie, nie da sili' powiedziee, ze to wla
snie demokracji jako takiej zawdzili'czamy ten bujny rozw6j spo
lecznej samoogranizacji, kt6ry podziwiamy w wielu krajach za
chodnich, bolejqc jednoczesnie nad slabosciq naszego spoleczen
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stwa obywatelskiego. Wprost przeciwnie, jak pokazal przekonu
jqCO de Tocqueville, stanowienie si~ nowoczesnej demokracji bylo 
nieodlqczne od indywidualizacji , albowiem zrownanie ludzi jako 
obywateli bylo w jakiejs mierze tozsame z pozbawieniem ich tych 
cech szczegolnych, ktore zawdzi~czali swej przynaleznosci do tra
dycyjnych wspolnot roznego rodzaju. To prawda, ze demokracja 
dose szybko ten "blqd" naprawila, ito nie bez w plywu liberalizmu, 
ktory legitymizowal roznice, niemniej jednak przyczynila si~ do 
powstania iluzj i, ze najwazniejszy jest ustroj polityczny zapew
niajqcy wszystkim uprawnienia obywatelskie, a nie stan obycza
jow decydujqcy 0 tym, jak te uprawnienia Sq wykorzystywane. 

I sprawa ostatnia, ale bynajmniej nie najm niej wazna: stosu
nek polityki i moralnosci. Zdaj~ sobie spraw~, ze obserwacja wsp61
czesnego zycia politycznego (nie tylko w Polsce zresztq) sprzyja 
t~sknocie do tego, aby nasycie je wielkimi wartosciami, ktore kie
dys byly w nim ponoe obecne. Nie jest to w prawdzie calkowicie 
pewne, ale milo pomyslee, i.e tak bylo, bo mysl ta utwierdza nas 
w przekonaniu, ze tak bye m oze. Moze zresztq i bylo, ale nie 0 to 
w tej chwili chodzi. Mnie takZe udziela si~ owa t~sknota, chociaz 
wydaje mi si~, ze chodzi tu nie tyle 0 Moralnose przez bardzo duze 
M, ile 0 odrobin~ dobrego smaku i elementarnego poczucia przy
zwoitosci. Przyklady negatywne, ktore mimochodem przytacza 
Krasnod~bski , zdajq si~ zresztq wskazywae, ze - wbrew niektorym 
ogolnym sformulowaniom - chodzi mu, w gruncie rzeczy, 0 to samo. 
Gdyby jednak mial na mysli cos wi~cej , to bylbym sklonny si~ 
z nim spierae. Nie dlatego, ze nie podoba mi si~ tak wzniosly ideal. 
W pelni doceniam rol~ spolecznych utopii. 

Nie przecenialbym wszakZe roli polityki, ktora - jakkolwiek 
doniosla w zyciu kazdego spoleczenstwa - nie polega na urzeczy
wistnianiu zadnej Prawdy Absolutnej. Wprost przeciwnie, dobra 
polityka zna swoje ograniczenia. Po pierwsze, musi raz po raz ucie
kae si~ do kompromisow, po drugie, n ie Sq jej znane zadne rozwiq
zania ostateczne, po trzecie wreszcie, natrafia wciqz na problemy, 
ktorych rozwiqzae nie potrafi, chociaz z calq pewnosciq wymagajq 
one rozwiqzania. Nieuchronnie oddala to polityk~ od moralnosci, 
ta bowiem nie l~ka si~ rzeczy niemozliwych. 

JERZY SZACKl, u r. 1929, socjo\og, historyk idei, p rofesor UW i PAN, wykJadowca 
licznych uniwersyte t6w zagran icznych Ostatnio wyda! Liberalizm po komul1izmie 
(1994) . 



Kultura dialogtl i kooperacji, obecna w pierwszej, 
romantycznej formacji "Solidarnosci" lat osiemdziesiqtych, 
jest stopniowo zastrpowana starym, leninowskim pytaniem: 
"kto kogo?". Spory publiczne coraz bardziej przypominajq 

salwy "etykiet" ze starannie okopanych, zwasnionych oboz6w, 
a w coraz mniejszym stopniu sq pr6bq szukania plaszczyzn 

wsp6lnych i rzetelnego zdefiniowania punkt6w sporu. 

GRANICE LIBERALNEJ 

DEMOKRACJI 


Edmund Wnuk-Lipifzski 

Esej 0 granicach demokracji zostal zainspirowany tekstem Zdzi
slawa Krasnod~bskiego. Nie zamierzam jednak odnosic si~ (apro
bujqCO lub polemicznie) do poszczeg61nych stwierdzen Autora, lecz 
raczej potraktowac jego rozwazania jako punkt startu do przedys
kutowania pewnych og6lniejszych, nie tylko polskich, dylemat6w 
wsp6lczesnej demokracji liberalnej na swiecie. 

W wi~kszosci b~dq to pytania oraz intuicyjne niepokoje raczej 
niz solidny akademicki wyw6d, wi~kszosc bowiem problem6w, 
o kt6rych b~dzie mowa, chociaz obecna w publicystyce, a nawet 
w literaturze naukowej, nie doczekala si~ jeszcze systematyczne
go namyslu i badan (co zapewne w niedalekim czasie nastqpi). 

Rozpoczn~ od zarysowania trzech plaszczyzn rozwazan: glo
balnej, wschodnioeuropejskiej oraz polskiej. Wychodz~ z zaloze
nia, iz w ramach og61nych tendencji da si~ analitycznie wyodr~b
nic pewnq wschodnioeuropejskq specyfik~ proces6w demokraty
zacyjnych, a w jej ramach - specyfik~ polskq. 

Dalej zajm~ si~ konsekwencjami pewnych liberalnych aksjo
mat6w i paradoksami, do kt6rych prowadzi ich bezwarunkowe 
uznanie. Uwzgl~dni~ tutaj wspomnianq przez Krasnod~bskiego 
politics of recognition, ale takZe szeroko rozumianq politycznq po
prawnosc oraz skutki pluralizmu opinii dla formowania si~ sensu 
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zbiorowego. Zasygnalizuj~ tez paradoksy, jakie wynikajq z totali
zacji regul liberalnych w zyciu publicznym zbiorowosci . 

Na koniec wreszcie zajm~ si~ zjawiskiem stereotypizacji SpO
Iecznej, czyli "etykietowaniem" sytuacji spolecznych, grup, a na
wet pojedynczych ludzi. Zjawisko to W skali lokalnej towarzysZq
ce zyciu zbiorowemu "od zawsze" nabiera nowej jakosci w warun
kach globalizacji swiata i rodzi pewne osobliwe skutki polityczne 
i spoleczne, kt6re z trudem dajq si~ zharmonizowae z doktrynal
nymi zalozeniami liberalnej demokracji. 

Uproszczony oglqd tendencji swiatowych sugerowaIby, ze 
wchodzimy w XXI wiek niesieni falq demokratyzacji, kt6ra prze
biega przez wszystkie polacie naszego globu. W tym uproszczo
nym poglqdzie - tak silnie spopularyzowanym dzi~ki esejowi, 
a p6zniej ksiqzce Fukuyamy (1992) - tylko kwestiq czasu jest nie
podzielne panowanie liberalnej demokracji na calym swiecie. Eg
zotyczne zakqtki swiata, kt6re jeszcze owej fali si~ n ie poddajq, Sq 
osobliwosciami spolecznymi, anachronizmem, kt6ry wczesniej czy 
p6zniej zostanie zmieciony z powierzchni ziemi. 0 tym, jak uprosz
czony jest to poglqd, swiadczq globalne szacunki Zbigniewa Brze
zinskiego, z kt6rych wynika, ze wprawdzie na 191 panstw istniejq 
cych dzis na swiecie az w 117 panujq demokracje przedstawiciel
skie, ale panstwa te Sq bardzo zr6znicowane pod wzgl~dem Iud no
sciowym. Jesli wi~c weimie si~ pod uwag~ kryterium ludnoscio
we, to - jak wynika z tych samych szacunk6w - okazuje si~, ze 
22% ludnosci swiata zyje w wolnych spoleczenstwach, 39% - zyje 
w spoleczenstwach cz~sciowo wolnych, a 39% znajduje si~ pod rZq
dami rezim6w, kt6rych zadnq miarq za demokratyczne uznae nie 
mozna. Zeby uzmysiowie sobie skal~ tego zjawiska, warto dodae, 
iz 39% swiatowej populacji to dwa miliardy trzysta milion6w os6b 
(Brzezinski, 1999, s. 64). 

Warto uzmysiowie sobie jeszcze jeden, na og6I nie zauwazany 
fakt, a mianowicie ze demokracj e w ich dzisiejszym, liberalnym 
wydaniu, Sq stosunkowo mlodym tworem his torycznym. W 1920 
roku na 51 niepodlegtych kraj6w zaledwie dziesi~e mogio bye uzna
nych za peIne demokracje przedstawicielskie, w polowie zas lat 
osiemdziesiqtych na mniej wi~cej 170 niepodleglych panstw 60 
mozna byio uznae za panstwa demokratyczne. W latach 1900-1985 
zanotowano na swiecie az 52 przypadki zastqpienia ustroju demo
kratycznego przez niedemokratyczny (a wi~c odwr6cenie fali de
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mokratyzacyjnej); glownie (38 przypadkow) przez zamach woj
skowy, a takie przez dojscie do wladzy faszystow i komunistow 
w roz11ych cz~sciach globu (Dahl, 1991, s. 10-13). Jak zatem widac, 
demokracja jest wprawdzie zjawiskiem masowym, ale z pewno
sciq nie wszechobejmujqcym. Swiat wchodzi w XXI wiek nie tylko 
z historycznym dziedzictwem ponurych XX-wiecznych totalizmow, 
ale rowniez z wi~cej niz 1/3 ludnosci swiata, ktora zyje w warun
kach niedemokratycznych. Proces demokratyzacji jest wi~c selek
tywny i - jak pokazujq doswiadczenia XX wieku - odwracalny. Pod 
koniec naszego wieku alternatywy dla demokracji Sq na ogol mniej 
atrakcyjne niz rozwiqzania demokratyczne, ale wcale nie jest pew
ne, iz tak b~dzie rowniez w przyszlosci. 

Demokracja liberalna - podobnie zresztq jak XX-wieczne rezi
my totalitarne - jest wynalazkiem cywilizacji euroatlantyckiej 
i w tym przede wszystkim kr~gu kulturowo-cywilizacyjnym za
korzenila si~ i kwitnie. Eksport do innych obszarow cywilizacyj
nych zdarza si~, ale w wi~kszym stopniu dotyczy on regut czy pro
cedur demokratycznych niz wartosci liberalnych. Pojawiajq si~ i b~
d q pojawiac si~ w przyszlosci hybrydy ustrojowe, w ktorych for
maIne procedury demokratyczne powiqzane b~dq nie tyle z libe
ralnymi wartosciami cywilizacji euroatlantyckiej, ile raczej z 10
kalnymi wartosciami kultury i tradycjami. W takim wlasnie kie
runku zdaje si~ ewoluowac sytuacja w Chinach, choc kilka krajow 
islamskich tez mogloby posluzyc jako dobra ilustracja powyzszej 
tezy (np. Egipt lub Turcja) . Jesli wi~c mamy istotnie do czynienia 
z procesami globalizacji demokracji, to twierdzenie takie raczej 
dotyczy procedur niz wartosci, ktore w naszej cywilizacji Sq z tymi 
procedurami sprz~gni~te . 

Wspominam 0 tych ogolnych procesach, aby dalsze rozwaza
nia usytuowac we wlasciwym kontekScie i nadac im proporcje od
powiadajqce rzeczywistosci. Cz~sto bowiem w dyskusjach na te
mat ladu demokratycznego popelniamy blqd "europocentryzmu", 
przyjmujqc milczqco, ze spory te w rownym stopniu obchodzq 
mieszkanca Londynu, Nowego Jorku, Warszawy, co mieszkanca 
Pekinu, Kairu czy Teheranu. Tymczasem Sq one istotne w zasadzie 
jedynie dla tych krajow, ktore kultywujq u siebie euroatlantyckie 
zasady demokracji liberalnej, wespol z dwoma aksjomatami: (1) 
niezbywalnosciq praw czlowieka i obywatela oraz b~dqcq ich kon
sekwencjC! (2) ochronq praw mniejszosci. Tymczasem te dwa euro
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aksjomaty poza naszym krEi' giem ku lturowym wcale nie sC) oczy
wiste. 

Zajmijmy siEi' wiEi'c globalnymi procesami, kt6re dadzq siEi' za
obserwowae w naszym krEi'gu cywilizacyjnym, pamiEi' tajC)c 0 tym, 
iz wprawdzie posrednio oddzialujq one r6wniez na inne krEi'gi cy
wilizacyjne, ale ich bezposrednie oddzialywanie ogranicza siEi' jed
nak do cywilizacji euroatlantyckiej. 

Zbigniew Brzezinski precyzuje cztery og61ne zasady, co d o kt6
rych przestrzegania panuje zgoda (przynajmniej reto ryczna) 
wszystkich panstw swiata: 

,,1. Ludzie powinni zye w samorzC)dnych spolecznosciach opar
tych na rzC)d ach p rawa; 

2. Pok6j swiatowy musi zasadzae siEi' n a szacunku wobec naro
dowej suwerennosci, a nie na hegemonii; 

3. Najbardziej efektywnym systemem gospodarczym jest wol
ny rynek; 

4. Korzysci plynqce z nauki mUSZq bye dos tEi'pne dla calej ludz
kosci" (Brzezinski, 1999, s. 64). 

Owe cztery zasady - na co zresztq zwraca uwagEi' sam Brzezin
ski - razqco odbiegajq od praktyki stos unk6w m iEi'dzynarodowych 
i w gruncie rzeczy jedynie zasada trzecia ("Najbardziej efektyw
nym systemem gospodarczym jest wolny rynek") wydaje siEi' trak
towana powaznie n ie tylko w europejskim krEi'gu cywilizacyjnym, 
ale takie poza nim . Wszystkie pozostale zasady Sq no torycznie 
gwalcone. 0 naruszeniach pierwszej zasady z reguly donosz2) ser
wisy wiadomosci ze swiata (Bliski Wsch6d, Balkany, Kurdowie). 
Druga zasada, od czasu in terwencji NATO w Kosowie, tez stracila 
sw6j oczywisty wydzwiEi'k nawet w obrEi'bie cywilizacji euroatlan
tyckiej . Interwencja w Kosowie byla precedensem, kt6ry wprowa
dzil do stosunk6w miEi'dzynarodowych normEi', iZ spolecznosc m iEi'
dzynarodowa moze naruszae suwerennose jakiegos niepodlegle
go kraju w imiEi' obrony praw czlowieka i obywatela w tym kraju 
nagminnie gwalconych. Zatem mamy tu do czynienia z prymatem 
praw czlowieka nad suwerennosciq niepodleglego panstwa. 

Z kolei korzysci z postEi'pu nauki i technologii osiqgajq przede 
wszystkim panstwa w naukEi' inwestujqce, a wiEi'c najbogatsze kra
je, kt6re poprzez inwestycje w rozw6j szybko oddalajq siEi' od kra
j6w, kt6re w rozw6j nie sC) w stanie inwestowae lub nie inwestujq 
z powodu braku dalekowzrocznej elity politycznej . Na nauce zy
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skujq takie miti,'dzynarodowe koncerny, kt6re zasilajq ten sektor 
pokaznymi sumami. W publicznym obiegu naukowym znajdujq 
s i~ jedynie te odkrycia i prace, kt6re nie nadajq siti,' do bezposred
niego wykorzystania w produkcji, przemysle wojskowym czy 
w wywiadzie. Prace z tych wzglti,'d6w utajnione, nawet jesli zawie
rajq fundamentalne odkrycia naukowe, Sq znane spolecznosci mi~
dzynarodowej dopiero w6wczas, gdy stajq si~ juz przestarzale, 
wypady je bowiem rozwiqzania czy odkrycia nowsze, bardziej 
zaawansowane. 

Tak witi,'c w wymiarze globalnym jedynie zasada prymatu go
spodarki rynkowej nad innymi typami gospodarowania staje si~ 
wsp6lnym mianownikiem stosunk6w miti,'dzynarodowych. Jak te 
stwierdzenia majq si~ do gl6wnego tematu naszych rozwazan? 
Zwiqzek ten jest dose bezposredni. Skoro jedynq niekwestiono
wanq plaszczyznq konsensu mi~dzynarodowego Sq zasady ryn
kowe, to logicznq tego konsekwencjq jest pojawienie siti,' nie tyle 
rynku swiatowego (ten istnieje od dawna), ile globalnej gospodar
ki z interesami ekonomicznymi ksztaltowanymi juz nie przez zin
dywidualizowane racje stanu poszczeg6lnych panstw - narod6w, 
lecz przez struktury wielonarodowe, a scislej - ponadnarodowe. 
Owe globalne interesy ekonomiczne coraz bardziej au tonomizujq 
si~ wobec interes6w politycznych panstw narodowych, sarna zas 
gospodarka swia towa nie tylko umyka spod kura teli politycznej, 
lecz stopniowo podporzqdkowuje sobie sfer~ politycznq. To rodzi 
napiti,'cia i kryzysy 0 skali przekraczajqcej mozliwosci polityczne 
nawet najwi~kszych supermocarstw (nie warto juz nawet wspo
minae 0 nieistotnym wplywie panstw srednich i malych na prze
bieg globalnych proces6w ekonomicznych). Na przyklad kryzys 
wschodnioazjatycki, rosyjski czy brazylijski nie m6g1 juz bye roz
wiqzany - lub choeby tylko zlagodzony - silami panstw bezpo
srednio w ten kryzys uwiklanych; konieczna byla in terwencja miti,'
dzynarodowych organizacj i finansowych i gospodarczych. Jak traf
nie zaobselwowal Lester C. Thurow: "Realny kryzys polega na tym, 
ze budujemy globalnq ekonomi~ bez swiatowego rzqdu. Rzqdy 
panstw tracq swojq wladz~. Panstwowe rzqdy mialy wladz~, gdyz 
istniala ekonomia na skal~ panstw. A poniewaz ekonomia panstwo
wa zanika na rzecz ekonomii globalnej, rzqdy tracq swojq wladz~. 
Rola rynku kapitalowego jest witi,'ksza niz jakiegokolwiek pan
stwa. Jesli uzna on, ze polityka gospodarcza Tajlandii jest niewla
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sciwa, doprowadzi do bankructwa Tajlandii, tak samo moze bye 
w przypadku Brazylii. Zagrozie moze nawet Japonii. Jesli rynek 
kapitalowy uzna, ze polityka Polski jest niewlasciwa, moze dopro
wadzie do bankructwa waszego kraju w ciqgu 2 godzin. Polski rzqd 
nie jest w stanie kontrolowae polskiej ekonomii" (Thurow, 1999, 
s. 62). W stwierdzeniach Thurowa jest troch~ publicystycznej prze
sady, rZqd polski bowiem mimo wszystko w znacznym stopniu 
kontroluje polskq gospodark~, aczkolwiek nie jest on jedynym 
czynnikiem, kt6ry t~ gospodark~ kontroluje. Prawdq jest, ze im 
bardziej gospodarka polska stawae si~ b~dzie cz~sciq gospodarki 
swiatowej, tym wi~ksza cz~se warunk6w brzegowych, w ramach 
kt6rych ona dziala, kontrolowana b~dzie przez czynniki od pol
skiego rzqdu niezalezne (takie np. jak przeplywy swiatowego, czyli 
ponadnarodowego kapitalu). W podobnej sytuacji znajdujq si~ 
zresztq rzqdy wszystkich kraj6w, kt6rych gospodarki Sq otwarte 
na swiat i funkcjonujq na zasadach wolnego rynku. 

Powstaje zatem pytanie, czy nie mamy tu do czynienia z prze
suni~ciem znacznej cz~sci decyzji 0 zywotnym znaczeniu dla 
ogromnych rzesz ludzkich ze sfery regulowanej procedurami de
mokratycznymi w kierunku sfery regulowanej procedurami kor
poracyjnymi. Odpowiedi musi bye twierdzqca: znaczna cz~se de
cyzji 0 charakterze krytycznym dla pomyslnosci obywateli odby
wa si~ w praktyce poza ich kontrolq i to nie d latego, iz kontrol~ 
przej~ly jakies spiskujqce ugrupowania, lecz dlatego, ze w wymia
rze ekonomicznym prawa rynku, funkcjonujqce dawniej w obr~
bie demokratycznego panstwa narodowego, teraz dzialajq w skali 
globalnej i nawet najsilniejsze gospodarki nie Sq w stanie do kon
ca tego zywiolowego procesu kontrolowae. W tym wymiarze wla
dza od obywateli i konsument6w zdaje si~ przechodzic w r~ce fi
nansist6w i inwestor6w. 

Czy jest to jedyna sfera, w kt6rej procesy globalizacji wymu
szajq ograniczenia tradycyjnego modelu narodowego panstwa 
demokratycznego? Oczywiscie nie. Z podobnq tendencjq mamy 
bowiem do czynienia w dziedzinie bezpieczenstwa mi~dzynaro
dowego oraz przeplywu informacji. Pakt P6lnocnoatlantycki funk
cjonuje pod przyw6dztwem Stan6w Zjednoczonych; nie jest to 
zresztq przyw6dztwo wymuszone, ale wynika ono z ukladu sil i po
tencjalu militarnego i technologicznego. Po upadku komunizmu 
Stany Zjednoczone -nolens volens - przeksztalcily si~ z lidera "wol
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nego swiata" w swiatowego policjanta, interweniujqcego - samo
dzielne lub wraz z sojusznikami - w zapalnych punktach globu, 
aby utrzymac chwiejny w poszczeg6lnych regionach pok6j i pe
wien minimalny standard praw czlowieka. 

Globalne sieci telewizyjne przekraczajq granice panstw naro
dowych i dzielq swiat na monstrualne centra nadawcze oraz roz
proszone peryferie . Gigan tyczne naklady na badania w krajach i tak 
zaawansowanych cywilizacyjnie oraz brak takich funduszy lub ich 
drastyczny niedostatek w krajach biedniejszych powodujq poja
wianie si~ nowego typu zaleznosci, poniewaz post~p wiedzy i tech
nologii jest funkcjq naklad6w na badania i zaawansowanq ed uka
cj~ . Kraje, w kt6rych naklady te Sq znikome, przegrywajq wyscig 
wiedzy i Sq skazane na imitacj~ kraj6w bardziej zaawansowanych, 
jesli chcq podqzac ich cywilizacyjnym sladem. Dzis bowiem wia
domo juz, ze globalny uklad sil w nast~pnym stuleciu w wi~k
szym stopniu b~dzie funkcjq wiedzy i technologii niz konwencjo
nalnej sily militarnej i potencjalu demograficznego. I tu r6wniez 
nie ma zadnego mi~dzynarodowego spisku - jest za to nieuchron
ny proces spoleczny, kt6rego dalekosi~zne skutki postawiq praw
dopodobnie pod znakiem zapytania dotychczasowq formul~ 
panstw narodowych, do kt6rych liberalna demokracja jest stosun
kowo najlepiej przystosowana. 

Juz teraz obserwujemy symptomy procesu, kt6ry w przyszlo
sci jeszcze bardziej si~ nasili (przynajmniej w obr~bie cywilizacji 
euroa tlantyckiej); procesu jednostronnego przeplywu wiedzy, 
a w Mad za niq - wartosci: od bardziej zaawansowanych centr6w 
do zap6znionych peryferii. 

W te og61ne tendencje musial wpasowac si~ region Europy Srod
kowej i Wschodniej po upadku komunizmu. Wszystkie kraje tego 
regionu musialy dodatkowo poradzic sobie z tym, co socjologo
wie nazywajq mentalnym dziedzictwem komunizmu, a wi~c z jed
nej strony traktowaniem struktur pans twa jako obcych, a niekied y 
wrogich, a z drugiej strony - traktowaniem pans twa jako adresata 
wszystkich roszczen, gl6wnie ekonomicznych, ale nie tylko. 0 ile 
w gospodarce nakazowo-rozdzielczej ten spos6b gry 0 wlasne in
teresy bywal skuteczny, wladza komunistyczna bowiem - zwlasz
cza w okresie schylkowym - kupowala pok6j spoleczny za odst~p
stwa od ortodoksyjnych regul doktryny, 0 tyle w gospodarce ryn
kowej strategia ta okazywala si~ zawodna. Scisle rzecz biorqc, za
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wodna okazywala si~ w nowych warunkach zwyczajowa strategia 
obrony interesow uksztaltowanych przez poprzedni system. Moi
na sformulowac na pozor paradoksalnq t~z~, ii gdyby w p ierwszej 
fazie transformacji mechanizmy demokratyczne byly calkowicie 
sprawne, to przeniesienie obrony dawnych interesow na plaszczy
zn~ politycznq zastopowaloby transformacj~, zanim jeszcze na 
dobre si~ zacz~la . Zresztq w niektorych krajach (Bialorus) tak wla
snie si~ stalo. Kraje, kt6re w poczqtkowym eta pie zmian zdecydo
waly si~ od razu na gl~bokq transformacj~ (polska, Czechy, W~gry, 
Estonia, Slowenia), z lepszym skutkiem zdolaly przelamac inercj ~ 

starych struktur i przyzwyczajen. Kiedy spoleczenstwa tych kra
jaw zrazumialy sil~ kartki wyborczej , przebudowa zdolala prze
kroczyc punkt krytyczny, a ekipy, ktore obj~ly wladz~ po radykal
nych reformatorach, mogly jui tylko kontynuowac generalny kurs 
przebudowy. Kraje, ktore owego punktu nie przekroczyly, stan~ly 
w dryfie; konsekwentne odchodzenie od komunizmu zostalo za
hamowane, ale powrot w zasadzie tel, nie byl jul, mol,liwy. 

Polska miala i ma pewne szczegolne cechy wychodzenia z ko
munizmu i wchodzenia w euroatlantycki krqgcywilizacyjny. Przede 
wszystkim zmiany w Polsce mialy charakter prekursorski. Po wto
re - istniala tu silna kontrelita, ktorej rozmiary i stopien zorgani
zowania byly nieporownywalnie wyzsze niZ we wszystkich pozo
stalych krajach bylego bloku sowieckiego. Po trzecie wreszcie, 
szczeg6lnq cechq polskiego "przejscia" byla istotna rala Kosciola 
katolickiego. Polskich osobliwosci z pewnosciq bylo wi~cej , ale te 
trzy - w moim przekonaniu - mialy znaczenie decydujqce zarow
no dla przebiegu zmiany w naszym kraju, jak i ksztaltu demokra
cji liberalnej, ktora z owej zmiany si~ wylonila. 

Prekursorski charakter zmian w Polsce oznaczal, l,e trzeba je bylo 
prawadzic bez wzorow lub chocby tylko punktow odniesienia oce
ny tego, co si~ dzieje gdzie indziej . W takiej szczegolnej sytuacji 
wyjqtkowo trudne jest wytyczenie granic zmian, poza kt6rymi za
przepascic mol,na wszystko. To byl glowny dylemat pierwszych ekip 
reformatorskich, ktore obj ~ly wladz~ w Polsce po upadku komuni
zmu. Na W~grzech, kt6re podqialy sladem Polski, a takZe w 6wcze
snej Czechoslowacji wolne wybory odbyly si~ wczesniej niZ w Pol
sce, ale rozwiqzanie to bylo prawdopodobnie mol,liwe dzi~ki temu, 
l,e kontraktowe wybory w Polsce i utworzenie w ich wyniku nieko
munistycznego rzqdu okazaly si~ realne. 

60 



GRANICE LIBERALNEJ DEMOKRACJ[ 

Istnienie w Polsce silnej kontrelity wspierajqcej si~ na struktu
rach organizacyjnych zwiqzku zawodowego mialo swoje konse
kwencje dla przebiegu transformacji. Przede wszystkim interesy 
grup pracowniczych byly bardzo silnie reprezentowane w polity
ce, zwlaszcza po dokonaniu si~ podzialow politycznych w IISoli
darnosci". Po wtore, poczucie mocy w solidarnosciowej kontrelicie 
bylo tak duze, iz nabrala ona przekonania, ze cala sfera polityczna 
b~dzie zagospodarowana przez ugrupowania z niej si~ wywodzq
ce, zas sHy postkomunistyczne skazane Sq na marginalizacj~ i 
w koncu znikni~cie z zycia publicznego. Przyj~cie tego bl~dnego 
zalozenia przyspieszylo podzialy wewnqtrz obozu solidarnoscio
wego, a walka 0 wladz~ w ramach tego obozu p rzybrala bezpar
donowy charakter. 

Po trzecie wreszcie, gwarancje Kosciola d la kontraktu Okrqgle
go Stolu byly czynnikiem, ktory z jednej strony zdecydowanie 
podwyzszyl prawdopodobienstwo pokojowego charakteru zmian, 
ale z drugiej strony - wystawH Kosciol na pokus~ bezposredniego 
udzialu w ksztaltowaniu nowego ladu, a wi~c na pokus~ bezpo
sredniego wejscia w polityk~. Pierwsze la ta transformacj i zdawaly 
si~ wskazywac, ze Kosciol ulegnie tej pokusie, zas odbywajqca si~ 
w jego ramach redefinicja zagrozen, a w konsekwencji - wroga, 
doprowadzila do wstawienia liberalizmu w miejsce oproznione 
przez komunizm (ktory - jak si~ zdawalo - znajduje si~ juz na 
smietnisku Historii). Znaczne odlamy spoleczenstwa, cieszqce si~ 
dopiero co odzyskanq wolnoSciq tez musialy - wobec konca ko
munizmu - przedefiniowac zagrozenia. Przyj~ly one wi~c formul~, 

zaproponowanq zresztq zr~cznie przez postkomunistycznych p ro
pagandzistow, wedle ktorej glowne zagrozenie wolnosci stanowi 
ekspansja Kosciola w zyciu publicznym. Fakt ten na dlugie lata 
wyznaczyl jednq z istotnych osi konfliktu aksjologicznego, 
a w koncu i poli tycznego, ktory uksztaltowal tozsamosc politycz
nq znacznej cz~sci naszego spoleczenstwa. 

Byl to grunt spoleczny podatny na zakorzenienie si~ w naszym 
kraju zjawisk, 0 ktorych pisze Zdzislaw Krasnod~bski : politics of 
recognition, a takZe usuni~cia kwestii moralnych ze swieckiego dys
kursu publicznego do sfery prywatnej albo tez do instytucji scisle 
religijnych. Jesli w owych swieckich sporach pojawiajq si~ jeszcze 
jakies argumenty b~dqce echem norm moralnych, to na ogol przy
jmujq one postac argumentacji politycznej , stanowiqcej karykatu

61 



EDMUND WNUK-LIPINSKI 

ralne odbicie prostych zdan normatywnych pozwalajqcych w ciq
gu wiekow odrozniac czlow iekowi dobro ad zla. Karykaturalnosc 
wprowadza polityzacja tych norm poprzez dodanie relatywizujq
cego kontekstu. "Nie zabijaj" - tak, ale zalezy kogo i w imi~ jakich 
wartosci; "nie kradnij" - tak, ale zalezy kto i komu itd. 

Politics of recognition, a wi~c uznanie w zasadzie kazdego poglq
du za rownoprawny, prowadzi do totalnej relatywizacji. Prawda 
staje si~ poj~ciem wzgl~dnym. Powraca echem pytanie Prokurata
ra Judei sprzed dwoch tysi~cy lat: "A coz to jest prawda?". Prawd~ 
pojmuje si~ dzisiaj jako produkt umowy spolecznej, a scislej : tyle 
jest prawd, ile - w ramach politics of recognition - dopuszczamy ich 
do funkcjonowania w zyciu publicznym. Jest wi~c prawda hetero
seksualistow i homoseksualistow; jest prawda narodowcow i ko
smopolitow; jest prawda ekonomistow i spolecznikow; prawda 
elity i prawda mas; jest prawda wyznawcow spiskowej teorii dzie
jow i prawda wyznawcow chaosu historii. W konsekwencji jest tez 
prawda wyznawcow poglqdu, iz Ziemia jest ptaska, oraz prawda 
tych, ktorzy wierzq, iz ich zycie jest zdeterminowane przez dat~ 
urodzenia czy liczb~ liter w imieniu. Prawda jest wi~c raczej przed
miotem wiary w pewien system wartosci czy pewnq wizj~ swiata 
i wlasnego w nim miejsca niz skutkiem chlodnej i bezstronnej ob
serwacji rzeczywistosci spolecznej. 

T~sknoty za prawdq absolutnq w zyciu zbiorowym konczq si~ 
fundamentalizmem i jakqs formq totalizmu aksjologicznego. Z ko
lei obawy przed fundamentalizmem i totalizmem aksjologicznyrn 
- w warunkach konsekwentnego stosowania liberalnych aksjorna
tow - prowadzq do anarchii poznawczej, ktora w swej skrajnej po
staci uniernozliwia dialog spoleczny i wspolprac~ mi~dzy wyznaw
cami roznych "prawd". Zarniast jednego wszechobejmujqcego fun
damentalizrnu marny do czynienia z pluralizacjq tego fenornenu 
i pojawianiern si~ wielu, na ogol wrogich wobec siebie, fundarnen
talizmow, z ktorych kazdy rna podobnq ambicj~ bycia depozyta
riuszern calej prawdy 0 rzeczywistosci spolecznej. 

Polityczna poprawnosc zdaje si~ probq zaradzenia grozbie korn
pletnej anarchii poznawczej. Stara si~ ona bowiem posegregowac 
owe rozrnaite "prawdy" na z grubsza dwie kategorie: poprawne 
i niepoprawne. Zjawisko to, wyrastajqce z doktryny liberalnej, opie
ra si~ na dwoch paradoksach, a scislej - na zaprzeczeniu dwoch 
liberalnych aksjornatow. Po pierwsze, na zaprzeczeniu politics of 
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recognition: ot6z nie wszystkie "prawdy" Sq "prawdziwe", niekt6re 
z nich Sq "falszywe". Jednak kryterium prawdy i falszu nie ma tutaj 
charakteru empirycznego, lecz polityczny. Po drugie, merytokra
tyczne zasady sprawiedliwosci spolecznej (szczeg6lnie te bliskie 
doktrynie liberalnej, a zwlaszcza zasada r6wnych szans) Sq ogra
niczane przez kryteria politycznej poprawnosci: nosiciele owego 
politycznego "falszu" powinni miee w zyciu spoleczno-zawodo
wym mniejsze szanse niz nosiciele politycznej "prawdy". Przy 
czym polityczna "prawda" lub "falsz" moze oznaczae nie tylko ce
chy nabyte (np. swiatopoglqd), ale takZe wrodzone (np. plee, rasa 
lub kolor sk6ry). . 

Polityczna "prawda" i polityczny "falsz", aby mogly funkcjo
nowae jako wyr6zniki spoleczne przypisywane poszczeg61nym 
ludziom lub grupom spolecznym (rozumianym tutaj bardzo sze
roko), muszq ulec procesowi stereotypizacji i uog6lnienia . Skut
kiem tego procesu jest nowy rodzaj segregacji spolecznej, dzielq
cej obywateli na dwie szerokie kategorie: potencjalnych nosicieli 
"prawdy" politycznej oraz potencjalnych nosicieli politycznego 
"falszu". W warunkach globalizacji swiata r6wniez i ta segregacja 
oraz zwiqzane z niq swoiste "etykietowanie" a priori nabierajq cha
rakteru globalnego i mogq dotyczye nie tylko poszczeg6lnych lu
dzi czy grup spolecznych, ale nawet calych narod6w. Na przyklad 
Polacy Sq "etykietowani" jako antysemici i dlatego klamstwa 
o udziale Polak6w w Holocauscie po stronie oprawc6w, a niekiedy 
nawet klamstwa utozsamiajqce Polak6w ze sprawcami Holocau
stu nie naruszajq politycznej poprawnosci. Uog6lnienie incyden
talnych zdarzen, stereotypizacja i "etykietowanie" a priori pozwa
lajq na poslugiwanie si~ kategoriq narodowosciowq w odniesieniu 
do Polak6w, ewentualnie Rosjan, Ukrainc6w lub Litwin6w, ale juz 
nie w odniesieniu do Niemc6w, Austriak6w (w tym przypadku po
litycznie poprawne jest uzycie terminu "nazisci"), Wloch6w (w tym 
przypadku politycznie poprawny jest termin "faszysci") czy Fran
cuz6w, Norweg6w i Holendr6w (w tym z kolei przypadku politycz
nie poprawny jest termin "kolaboranci"). 

Mechanizm latwych uog6lnien i stereotypizacji funkcjonuje 
takZe w wymiarze krajowym, w kt6rym polityczna poprawnose 
prowadzi do dominacji politics ofrecognition. Pluralizacja opinii i or
todoksyjne poszanowanie dla cudzych poglqd6w stwarzajq sytu
acj~, w kt6rej najbardziej oczywiste glupstwo wyrastajqce z igno
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rancji lub zacietrzewienia ma podobny status jak nie mniej oczy
wiste twierdzenie, ze jesli wydatki przewyzszajq dochody, to po
pada si~ w dlugi. Glupstwa nie nazywa si~ glupstwem, oszczer
stwa - oszczerstwem, plagiatu - plagiatem, klamstwa - klamstwem, 
wszystko jest bowiem relatywne ("zalezy kto, zalezy komu i zale
zy dlaczego"). Kryterium prawdy przestaje bye bowiem obserwa
cja empiryczna, a staje si~ nim racja polityczna. W rezultacie za
miast wymiany argument6w mamy do czynienia z wymianq ste
reotypowych formulek, wynikajqcych nie z tego, co sygnalizuje 
nam oponent lub partner, lecz z naszych przedzalozen, kt6re Sq 
odporne na wszelkq argumentacj~ . Dyskusje i kontrowersje w nie
wielkim tylko stopniu przyczyniajq si~ do wzbogacenia tego, co 
socjologowie nazywajq "sensem zbiorowym" okreslonej spolecz
nosci, czyli funkcjonujqcej w jej obr~bie "prawdy", majqcej istotne 
funkcje integrujqce i umozliwiajqcej sensownq komunikacj~ spo
lecznq. Kultura dialogu i kooperacji, obecna w pierwszej, roman
tycznej formacji "Solidarnosci" lat osiemdziesiqtych, jest stopnio
wo zast~powana starym, lenin owskim pytaniem: "kto kogo 7" . Spo
ry publiczne coraz bardziej przypominajq salwy "etykiet" ze sta
rannie okopanych, zwasnionych oboz6w, a w coraz mniejszym stop
niu Sq pr6bq szukania plaszczyzn wsp6lnych i rzetelnego zdefi
niowania punkt6w sporu. Bye moze dla tego, ze poprawne w sen
sie logicznym zdefiniowanie punkt6w spornych i wprowadzenie 
zamiast stronniczej poprawnosci politycznej - empirycznie ugrun
towanych argument6w mogloby ujawnie nieoczekiwany zgola 
fakt, iz istotna cz~se owych okop6w jest niepotrzebna, a strzela si~ 
z nich slepymi nabojami. 
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Wszfdzie na swiecie wkraczanie polityki na obszar 

swiatopoglqdu i wartosci powoduje podobne rezu /taty: 


sprofanowanie wartosci w grze politycznej i ich oslabienie 

poprzez nieodlqczne od polityki kompromisy. Wszfdzie tei 


coraz wainiejsze staje sif p1Jtanie: jak przywr6cic 

spoleczenstwom sferf pub/icznq zawlaszczonq 


i sprostytuowanq przez iqdnych wladzy polityk6w? 


OCZYMMOZNA 

" DYSKUTOWAC, 


ACZEGO 

NIE POWINNO SI~ 


NARZUCAC " 


W DEMOKRACJI 

Wiktor Osiatynski 

Czytajqc artykul Zdzislawa Krasnod~bskiego, mialem wraze
nie, ze opisuje on nieco innq rzeczywistosc niZ ta, kt6rq widz~ wok61 
siebie. Jesli udale mi si~ wlasciwie oddzielic tezy Krasnod~bskiego 
od poglqd6w licznie przywolywanych przezen autor6w zachod
nich, ubolewa on nad upadkiem dyskusji na tematy publiczne 
w Polsce po 1989 roku. Dotyczy to zar6wno debat politycznych, 
z kt6rych - zdaniem Autora - zostaly usuni~ te dyskursy "etyczno
-polityczne", na p rzyklad na temat "tego, jakie tradycje chcemy 
kontynuowac, kim chcemy byc jako zbiorowosc i jako czlonkowie 
tej zbiorowosci", jak i spotkan towarzyskich, na kt6rych os ta tnio 
"nauczylismy si~ milczec alba spotykac si~ w gronie Iudzi 0 takich 
samych poglqdach". 
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Nie wiem, w jakich srodowiskach przebywa Zdzislaw Krasno
d~bski, ale ja wciqz slysz~ wok61 siebie duzo, czasem nawet zbyt 
duzo, rozm6w dotyczqcych polityki i spraw publicznych. To praw
da, ze w rozmowach prywatnych polityka nie jest juz tematem je
dynym. Stalo si~ tak dlatego, ze dziesi~c lat temu swiat nam si~ bar
dzo poszerzyl i wzbogacil. Kiedys m6wilismy tylko 0 polityce, bo 
w spoleczenstwie totalitarnym to od niej zalezalo w naszym zyciu 
niemal wszystko. Warto zresztq przypomniec mlodszym, ze w la
tach pi~cdziesiqtych rozmawiano przewaznie 0 polityce swiato
wych mocarstw, gdyz wtedy nasz los wydawal si~ zalezny od po
suni~c graczy na wielkiej szachownicy. 

o czym moglismy rozmawiac na spotkaniu towarzyskim w la
tach siedemdziesiqtych? 0 wielkich sprawach tego swiata. 0 wiel
kiej polityce. 0 komunizmie i antykomunizmie. 0 problemach fi
lozoficznych, swiatopoglqdowych, etycznych. TakZe 0 tym, jak 
zostac bohaterem albo jak si~ nie zeswinic. Ale juz trudniej bylo 
rozmawiac 0 tym, co konkretnie zrobic z wlasnym zyciem, bo te 
konkrety zalezaly od szefa lub sekretarza POp, od tego, czy ktos 
gdzies nas przyjmie, czy ktos nam stworzy szans~. Rozmowa to
warzyska dotyczqca wymiany doswiadczen w bardzo przyziem
nej, ale wcale nie latwej kwestii codziennych wybor6w byla bez
celowa w czasach, kiedy nie mielismy takich wybor6w. Kazdy pol
ski inteligent, kt6ry trafil na Zach6d, czul si~ tak sarno zagubiony 
w tamtejszej rozmowie - nie tylko 0 przedmiotach, 0 smakach, 
o domach i meblach, ale takZe 0 wyborze pracy zawodowej lub 
uczelni dla dziecka - jak w sklepie, gdzie musial dokonywac wy
bor6w mi~dzy setkami przedmiot6w, towar6w i smak6w. Znam 
wielu ministr6w z ostatnich lat, dla kt6rych jeszcze dzisiaj katorgq 
jest samodzielne wybranie potrawy w restauracji. 

Dzisiaj coraz wi~cej ludzi moze rozmawiac 0 wlasnej karierze, 
o tym, gdzie lokowac p ieniqdze, do jakiej szkoly poslac dziecko, 
jaki samoch6d lub jakie meble kupic do wlasnego mieszkania. 
Chociai. wielu humanistom i ludziom idei wydaje si~ to przyziem
ne bqdi wr~cz prymitywne, dla ogromnej rzeszy ludzi wlasnie to 
stanowi nOWq sferEt wolnosci. Wolnosci wyboru wlasnego losu 
i wlasnego otoczenia materialnego, wyboru, do kt6rego nie przy
gotowaly ich ani szkola, ani rodzina (bo starsze pokolenia nie mia
ly skqd czerpac w tej dziedzinie doswiadczen), ani zycie publicz
ne, ani tradycyj na literatura i kultura zaj~ te wielkimi ideami i zba
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wianiem swiata. Filozof uwaza, ze z wolnosci mozna skorzystae, 
przebudowujqc rzeczywistose, alba od niej uciec, proszqc 0 nOWq 
niewol~. A moze wolnose sklada si~ wlasnie z drobnych, codzien
nych wybor6w? Moze z tq codziennq wolnosciq trzeba imudnie 
si~ oswajae i polega to w!asnie na wymianie doswiadczen w pry
watnych rozmowach mi~dzy ludzmi dokonujqcymi podobnych 
wybor6w? Ciesz~ si~ zatem z tego, ze mamy 0 czym rozmawiae ze 
sobq opr6cz polityki i wielkich spraw sWiatopoglqdowych. 

Zresztq - jak wspomnialem - kwestie te nadal Sq obecne na 
spotkaniach towarzyskich. Wbrew temu, co pisze Krasnod~bski, 
dzis spotykamy si~ w gronie ludzi 0 takich samych poglqdach rza
dziej niZ kiedys. Dawniej swiat by! prosty: bialo-czarny. Po jednej 
stronie byli ideowi komunisci, jeszcze cz~sciej cyniczni aparatczy
cy i biurokracja, po drugiej - ci, kt6rzy byli przeciw, a posrodku 
spoleczenstwo, kt6re pr6bowalo jakos przetrwae i coraz lepiej iye. 
Do czasu Okrqglego Stolu ludzie partii nie dyskutowali z opozy
cjq; kai,da grupa zyla we wlasnym swiecie. Nawet jesli wsr6d opo
zycji byly r6i,nice, to wsp6lna niech~c do komunizmu i tak byla 
silniejsza. R6znice zacz~ly ujawniae si~ po roku 1989. Zrazu trud
no bylo sobie z tym poradzie w kraju, w kt6rym tolerancj~ znano 
jedynie jako chwalebny epizod historii sprzed ponad trzystu lat 
i wlasnie dlatego tak bardzo byla slawiona. Dominowala wywie
dziona z czas6w podziemia podejrzliwose i przekonanie, ze k tos, 
kto ma odmienny od nas poglqd na sprawy polityczne lub swiato
poglqdowe, musi bye wrogiem. W 1990 roku bliscy sobie ludzie 
przestawali ze sobq rozmawiae, bo jeden glosowa! na Wal~s~, a dru
gi na Mazowieckiego. Potrzeba bylo czasu, aby si~ przekonae, ze 
w naszym wsp6lnym domu nagle zrobilo si~ dosye miejsca na naj
r6zniejsze poglqdy i wcale nie trzeba zakazywae ich gloszenia ani 
usuwae zen tych, z kt6rymi si~ nie zgadzamy. 

Dzisiejsze dyskusje na tematy publiczne Sq bez por6wnania trud
niejsze, gdyz co i rusz okazuje si~, ze nie jestesmy do nich zbyt do
brze przygotowani. Dawniej wystarczala krytyka komunizmu i wiel
kie hasla: niepodleglosc, demokracja, prawa czlowieka, wolnosc, 
r6wnosc, sprawiedliwose. Dzis pojawily si~ pytania: jaka demokra
cja i jaka wolnosc? Dopiero podejmujemy kulturowy dyskurs de
mokratyczny, dotyczqcy nie tylko abstrakcyjnych hasel, ale konkret
nych mechanizm6w i instytucj i, srodk6w rozwiqzywania konflik
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tow mi~dzy demokracjq a wolnosciami, a takie mi~dzy poszczegol
nymi prawami i wolnosciami. W starszych demokracjach dyskurs 
ten trwa juz kilka stuleci, a my nadrabiamy stracony czas, UCZqC si~ 
nie z erudycyjnych artykulow na temat teorii politycznych, ale na 
wlasnych doswiadczeniach i bl~dach. Cz~sto brak nam w ogole po
j~e i slow, ktore pozwalalyby poruszae si~ po nowym terenie. Ten 
brak precyzji poj~ciowej widae w debatach politycznych, w wi~k
szosci wypowiedzi publicznych i w rozmowach prywatnych. 

Dyskurs swiatopoglqdowy toczy si~ row niez w sferze publicz
nej. Jest on tam co prawda przytlumiony halasem i wrzawq, oskar
zeniami, emocjami i objawami l~kow. Jeszcze wi~cej tam nieporo
zumien, ktore wynikajq nie tylko z zawlaszczenia sfery debaty pu
blicznej przez rozwrzeszczanq i prymitywnq grup~ politykow, ale 
takie ze wspomnianej plytkosci naszego dyskursu politycznego 
w latach osiemdziesiqtych. Ten l~k moze rowniez wynikae z poczu
cia odpowiedzialnosci za slowo. W latach siedemdziesiqtych i osiem
dziesiqtych latwo bylo mowie, bo chociaz wladza slow si~ baJa, to 
slowa wypowiadane przez ludzi nie majqcych dost~pu do wladzy 
nie mialy wplywu na stanowione prawa. Nikt nie musial si~ oba
wiae, ze z prywatnej czy podziemnej debaty b~dq wynikae jakies 
zakazy lub nakazy .. L~k moze tez wynikae z obawy przed liZyciem 
przymusu panstwowego w celu przesqdzen ia publicznej debaty. 
Obawiam si~, ze w iele tego rodzaju l~ku zrodzilo wtargni~cie zide
ologizowanej polityki w sfer~ dyskusji publicznych oraz nieszcz~

sna konfrontacja ideologiczna podczas debaty konstytucyjnej. 

Najbardziej r6zni~ si~ ze Zdzislawem Krasnod~bskim w tedy, 
gdy pisze on, ze trzeba dzis "powstrzymywae si~ od dyskusji na 
temat wartosci, etosu i osobowosci na forum publicznym, s z c z e 
g 6ln i e g dy ch o d zi 0 dysk ur s polity c zn y prowadz q 
cy d o p olit y czn y c h d e cy z j i " (podkreslenie moje - WO.). 
Uwazam bowiem, ze 0 ile istotq demokracj i jest niczym nie ogra
niczona dyskusja publiczna, 0 tyle w przypadku dyskursu politycz
nego, prowadzqcego do decyzji politycznych, rzeczywiscie powin
nismy bye bardzo ostrozni. Bo decyzjq politycznq jest prawo, na 
kt6rego strazy stoi przymus panstwowy lub grozba jego uzycia. 
A dyskusji "na temat wartosci, etosu i osobowosci" nie powinno 
si~ przesqdzae srodkami przymusu, nawet jesli jest to przymus 
demokratycznego panstwa. 



o CZYM MOZNA DYSKUTOWAC... 

Z tego punktu widzenia przydatne jest rozr6znienie mi~dzy 
sferq publicznq a politycznq, kt6re to sfery Zdzislaw Krasnod~bski 
traktuje w swoim artykule wymienne. Tymczasem to wlasnie roz
r6znienie jest jednq z najwazniejszych cech liberalnego stosunku 
do panstwa i spoleczenstw a. Krasnod~bski rna racj~, gdy twierdzi, 
ze istotq Iiberalizmu jest dqzenie do rezygnacji z politycznych dys
kusji na tematy sWiatopoglqdowe. Nie znaczy to jednak, ze dys
kusje takie nie powin ny toczye si~ w sferze pu b I i c z n e j . 

Sfera publiczna to nie tylko panstwo i polityka. Sfera publiczna 
to szerokie forum, na kt6rym nast~puje spoleczna wymiana po
glqd6w i pomysl6w, idei i wartosci. W tej sferze oczywiscie dziala
jq instytucje panstwowe, ale nie tylko. Przede wszystkim jest ona 
utkana z wielu organizacji, instytucji i wi~zi nieformalnych mi~

dzy ludimi. Tu wlasnie funkcjonujq zrzeszenia i stowarzyszenia, 
zwiqzki i Koscioly, media oraz cala sfera kultury i obiegu w spole
czenstwie idei, dotyczqcych zycia zbiorowego. Spoleczenstwa au
torytarne tolerujq istnienie tej sfery, nie dopuszczajqc jednak do 
dyskusji na temat podejmowanych przez wladze decyzji zbioro
wych. W spoleczenstwie totalitarnym panstwo nie tylko podejmuje 
wszelkie decyzje, ale r6wniez eliminuje wi~zi spoleczne oparte na 
zrzeszeniach, starajqc si~ oslabie wi~zi rodzinne, religijne i inne 
"naturalne" wsp61zaleznosci spoleczne. Sfera publiczna jest utoz
samiana z wszechobecnym i wszechwladnym panstwem, kt6re 
organizuje i kontroluje wszystkie dzialania zbiorowe. 

W spoleczenstwie demokra tycznym jest inaczej. W sferze pu
blicznej dzialajq oczywiscie wladze publiczne, czyli panstwowe i sa
morzC)dowe. Istotq ich wladzy jest mozliwose skorzystania z przy
musu w celu zapewnienia wykonania decyzji wladczych. W sferze 
publicznej dzialajq jednak r6wniez niewladcze organizacje spolecz
ne, kt6re starajq si~ wywrzee wplyw na podejmowanie decyzji pu
blicznych oraz brae udzial w poszukiwaniu rozwiC)zan spraw waz
nych dla spolecznosci w drodze debaty, przetarg6w i kompromis6w. 
Na tym wlasnie polegajC) "sprawy publiczne" i debata publiczna, 
kt6re nie Sq ograniczone do wladz ani do samej tylko polityki. 

Poszczeg61ne sfery zycia zbiorowego zaz~biajq si~ ze sobC). Ist
nieje sfera prywatna, w kt6rej przeciez tez stykamy si~ z innymi 
ludimi i dyskutujemy cz~sto 0 sprawach publicznych. Zasadq od
dzielajC)cC) t~ sfer~ od zycia publicznego jest zakaz ingerencji w niq 
bez naszej zgody przez innych ludzi oraz przez wladze publiczne. 
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Chroniona prawami podmiotowymi, sfera prywatnosci okresla 
zakres naszej wolnosci, wyznacza terytorium, na kt6rym jestesmy 
wlascicielami i tw6rcami samych siebie. 

Gdy zapraszam do siebie innych lub wychodz~ poza granic~ 
prywatnosci, wkraczam w sfer~ publicznq. Tam zrzeszam si~ z in
nymi ludimi, dqzqc do realizacji naszych wsp6lnych cel6w. Tam 
tez przedstawiam innym swoje poglqdy na temat wartosci, etosu 
i osobowosci, poznaj~ cudzy swiatopoglqd, krytykuj ~ go, zacieka
wiam si~ lub oburzam si~, gdy ktos krytykuje m6j wlasny. Ta m ucz~ 
si~ tolerancji lub zamykam si~ w swiecie wlasnych idei. Ja sam 
podobnie jak inni ludzie dzialajqcy pOjedynczo lub zrzeszeni 
przedkladam w sferze publicznej swoje poglqdy i wartosci pod dys
kusj~, nie dysponujqc srodkami przymusu, za kt6rych pomocq 
m6g1bym narzucie swe poglqdy innym. 

Przymusem takim dysponujq wladze, kt6re r6wniez dZialajq 
w sferze publicznej. Stwarza to zagrozenie dla sfery publicznej, 
a zwlaszcza dla swobodnego obiegu informacji w jej obr~bie . Wla
dze cz~sto ulegaly pokusie, by narzucae swoje zdanie, korzystajqc 
ze srodk6w przym usu, co bylo groine dla debaty publicznej. Nic 
dziwnego, ze nowoczesne spoleczenstwa oparte a zasad y reprezen
tacji, podzialu wladz, wolnosci i praw konstytucyjnych ograniczaly 
mozliwose uzycia przymusu przez panstwo. Jednym z pierwszych 
- i najwazniejszych - ograniczen byla wlasnie ochrona wolnej od 
ingerencji panstwa sfery debaty publicznej oraz ochrona abiegu idei 
w spoleczenstwie. Temu mialy sluzye wolnose slowa i prasy, wol
nose stowarzyszania si~ oraz inne prawa i wolnosci. U podstaw no
woczesnego panstwa legla zasada, ze pans two nie maze tamowae 
swobodnego przeplywu idei oraz sitq narzucae sWiatopoglqdu. 

Jednaki:e w raz z rozwojem demokracji swiatopoglqd trafil do 
polityki - poprzez partie. Mialy one posredniczye mi~dzy spole
czenstwem a demokra tycznym p anstwem. Dqzenia, interesy 
i upodobania grup spolecznych mialy znajdowae wyraz w partiach 
politycznych, poprzez kt6re odbywala si~ konkurencyjna walka 
a dost~p do wladzy, a takZe - poprzez dzialanie opozycji - posredni 
wplyw grup, kt6re przegraly w wyborach, na decyzje publiczne. 
Poszukuj qc poparcia spolecznego, partie - najcz~sciej tworzone 
przez przyw6dc6w wywodzqcych si~ z in teligencji - formulowa
Iy szerokie platformy programowe, w kt6rych zawieraly si ~ sp6j
ne programy filozoficzno-swiatopoglqdowe, ekonomiczne (gI6w
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nie redystrybucyjne) oraz zapowiedzi rozwiqzan ustawodawczych. 
W ten spos6b poprzez programy partyjne do swiata polityki do
stawaly si~ elementy publicznej debaty na temat "wartosci, etosu 
i osobowosci" obok niejako "czysto panstwowych" problem6w 
budzetowych i legislacyjnych. 

Tradycyjnie jednak takie swiatopoglqdowe debaty konczyly si~ 
na kampaniach wyborczych i .nie trafialy do juz wybranych parla
ment6w. Tam reprezentanci obywateli zajmowali si~ wyznacza
niem cel6w publicznych, redystrybucjq zasob6w (bo tego dotyczq 
debaty budzetowe) oraz ustanawianiem powszechnie obowiqzu
jqcych regul post~powania, czyli praw, na kt6rych strazy stoi moz
liwosc zastosowania przymusu (to jest istotq dzialalnosci legisla
cyjnej). Opr6cz zupelnie wyjqtkowych sytuacji w parlamentach nie 
prowadzono dyskusji historycznych, swiatopoglqdowych czy roz
wazan na temat wartosci. Oczywiscie przy ustanawianiu konkret
nych praw, a zwlaszcza przepis6w z zakresu prawa karnego, cz~
sto trudno bylo uciec od dyskusji na temat wartosci. Obowiqzy
wala jednak regula, ze demokratyczne panstwo przydawalo sankcji 
prawnej takim normom, co do k t6rych istniala zgoda przewazajq
cej wi~kszosci spoleczenstwa, ale nie zamykalo jednoczesnie de
baty publicznej na ten temat. Druga regula sugerowala, by usta
nowione przez panstwo prawa nie przesqdzaly kwestii swiatopo
glqdu, koncepcji dobra, a nawet wartosci, pozostawianych deba
cie publicznej . Pomieszanie tych dwu sfer - publicznej i panstwo
wej - grozilo z jednej strony upanstwowieniem sWiatopoglqdu, 
a z drugiej - ideologizacjq panstwa. 

Spr6bujmy rozwazyc mniej abstrakcyjnie konsekwencje roz
nych form dzialania w sferze publicznej na aktualnym przykla
dzie, jakim jest handel w niedziel~. Punktem wyjscia naszych roz
wazan niechaj b~dzie niedawno wywakzona zasada wolnosci, kto
ra oznacza, ze obywatele i ich grupy mogq robic wszystko, czego 
zapragnq, z wyjqtkiem tego, co jest zakazane przez ustanowione 
przez wladze panstwowe prawo. Zakaz ograniczajqcy konstytu
cyjne prawa wolnosci moze zostac wydany tylko drogq ustawy, 
i to tylko w pewnych, okreslonych przez konstytucj~ sytuacjach, 
w celu ochrony rownie scisle okreslonych wartosci. Oznacza to, ze 
w krainie wolnosci ludzie mogq n ie tylko mowic, ale rowniez dzia
lac, w tym tak.Ze eksperymentowac z poszukiwaniem stylu zycia 
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odrniennego od tradycyjnego lub akceptowanego przez wi~kszosc. 
Panstw o zas w niekt6rych sytuacjach moze t~ wolnosc na drodze 
ustawowej ograniczyc. 

Korzystajqc z wolnosci gospodarowania niekt6rzy ludzie za
czynajq sprzedawac w niedziel~. Inni korzystajq z mozliwosci do
konywania zakup6w w dzien swi~ ty. Jedni robiq to po Mszy, inni 
zamiast. Jeszcze inni patrzq na to niech~tnie. Widzq zagrozenie dla 
swi~tosci niedzieli, dla wsp6lnoty swi~towania, czyli wlasnie nie
dzialania (bo stqd nie-dziela), dla skupienia i zamyslenia, dla od
poczynku. Inni widzq przymus pracodawc6w wobec kobiet, kt6re 
Sq zmuszane do pracy w niedziel~ i odrywane w ten spos6b od 
swych rodzin. Jeszcze inni widzq w tym po prostu zlamanie przy
kazania: "Pami~taj, abys dzien swi~ty swi~cil", czyli grzech. Krok 
dalej idq ci, kt6rzy uwazajq robienie zakup6w w niedziel~ za obra
z~ Papieza i odst~pstwo od polskosci. 

W debacie publicznej reprezentowane Sq stanowiska przeciw
nik6w handlu niedzielnego, jak i ich zwolennik6w. Ci m6wiq 0 no
wej sferze wolnosci. Albo, mniej g6rnolotnie, 0 tym, ze w dni wol
ne od pracy ludzie mogq niespiesznie dokonywac trudnych w kon
cu wybor6w mi~dzy wielosciq oferowanych produkt6w. M6wiq, 
ze wlasnie zakupy staly si~ swego rodzaju swi~tem rodzinnym, 
gdyz cale rodziny idq po Mszy do Geanta. Wskazujq, ze koscioly 
i tak juz przez p61 roku tracily cz~sc wiernych w niedzi el~ na rzecz 
wyjazd6w na dzialki, za miasto, i potrafily si~ do tego dostosowac, 
przenoszqc jednq Msz~ niedzielnq na sobot~ wiecz6r. 

W tej debacie publicznej mozna m6wic, pisac, a nawet pot~

piac. Odzywajq si~ autorytety koscielne, kt6re wzywajq wiernych, 
by nie kupowali w niedziel~ . Jedni ich usluchajq, a inni nie, ale oni 
tez b~dq mieli prawo dzialac, bo glos autorytet6w tym si~ r6zni od 
glosu panstwa, ze nie powoduje zakazu egzekwowanego przez 
wladze. Oznacza to, ze mozna nie tylko m6wic, ale r6wniez czy
nic. Debata publiczna nie pozbawia nikogo mozliwosci dzialania, 
w tym takZe dzialania eksperymentalnego. Na przyklad jeden wla
sciciel sklepu otwiera go w niedziel~ dopiero po poludniu, po Mszy, 
i liczy, czy mu si~ to oplaca. 

W pewnym momencie do tej debaty wkraczajq politycy. Jedni 
dlatego, ze chcieliby ograniczyc zachowanie, kt6re kl6ci si~ z ce
nionymi przez nich wartosciami lub z programem ich partii, inni, 
bo czujq, ze mogq na tym polu pozyskac nowych zwolennik6w 
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dla swej partii. Politycy lqcZq racje swiatopoglqdowe z postulata
mi panstwowej regulacji. W debacie politycznej jedni chcq zaka
zac handlu, inni utrzymac go bez ograniczen. Jak wiadomo, w Pol
sce zwolennikom zakazu zabraklo czterech glosow, by kontynu
owac debat~ na ich warunkach (czyli pracowac nad projektem za
kazu handlu w komisji, dyskutowac 0 nim przy drugim czytaniu, 
pozniej wplywac na ewentualne weto prezydenta i szukac glosow 
do jego odrzucenia). Zamierzajq ponowic prob~ zmiany status quo. 
Byc moze zacznq szukac kompromisu. Na przyklad uznajq, ze istot
nie mozna utrzymac handel, ale dopiero po poludniu. Albo tylko 
niektore ze sklep6w b~dq mogly sprzedawac w niedziel~, na zasa
dzie rotacyjnej, tak zeby nie naruszyc rownosci podmiotow go
spodarczych. Moze krok ku kompromisowi uczyniq przeciwnicy 
zmian. Nie uznajqc argumentu, ze grzech powinien zostac zdele
galizowany, mogq powaznie potraktowac ten 0 kobietach zmusza
nych przez pracodawcow wbrew ich woli do pracy w niedziel~ . 

Mogq wi~c zaproponowac silniejszq ochron/? pracownik6w: wy
zsze stawki za prac~ w niedziel/? i absolutny zakaz zmuszania do 
niej, pod rygorami ogromnych odszkodowan lub utraty koncesji. 

Niektore sklepy mogq nawet eksperymentalnie wprowadzic ja
kies samoograniczenia. Podczas debaty mozna bowiem dzialac - az 
do czasu, gdy zabierze w niej gios panstwo, czyli gdy zostanie pod
j~ta polityczna decyzja, na przyklad 0 zakazie (zwyci~stwo jednej 
opcji) lub ograniczeniach (kompromis) handlu w niedziel/? Teraz 
sytuacja si/? zmienia: juz n ie mozna dzialac inaczej, niZ zadecydo
waio pans two, juz nie mozna eksperymentowac. Mozna co prawda 
nadal dyskutowac, mozna domagac si~ kolejnej zmiany ustawy, ale 
punktem wyjscia do takiej dyskusji nie jest juz wolnosc, lecz zakaz. 
Jesli ktos go ziamie, sprawa h'afi do sqdu. W sqdzie przeprowadza 
si~ dow6d; tam nie rna debaty ani miejsca na kompromis. Tam swiat 
nie jest wielobarwny, lecz bialo-czarny: winny - niewinny. Z chwilq 
uchwalenia ustawy nastqpilo, jak m6wiq prawnicy, przerzucenie 
ci~zaru dowodu: po to, by zmienic prawo, zwolennicy niedzielne
go handlu mUSZq przejsc do kontrofensywy. 

Ale tak wlasnie, me todq pr6b i bl/?d6w, kolejnych przyblizen, 
zbyt dalekich krok6w w jednym kierunku, przyglqdania si~ ich 
praktycznym efektom, a czasem krok6w wstecz, spoleczenstwa 
dochodzq do regulacji trudnych problemow, takich chocby, jak 

73 



WIKTOR OSIATYNSKl 

ustalanie wysokosci kar za niekt6re przest~pstwa lub okreslenie 
warunk6w dopuszczalnosci przerywania ciqzy. 

W Niemczech nakaz, aby dzien swi~ty swi~cic, rna rang~ kon
stytucyjnq. (Znalazl si~ on w przypisie do Praw Zasadniczych, prze
niesiony tam z Konstytucji Weimarskiej, w kt6rej zapisano go 
obok zbieranego przez panstwo, ale dobrowolnego podatku na 
rzecz Koscio16w - jako swego rodzaju "rekompensat~" w zamian 
za nacjonalizacj~ wielkich majqtk6w koscielnych). Taki zapis za
myka dyskusj~ politycznq. Ustawodawcy juz nie mogq go zmie
nic. Kwestia pozostaje oczywiscie przedmiotem dyskusji publicz
nej, ale praktyczne skutki takiej dyskusji pozostajq niewielkie. Oe
cyzja nalezy do tw6rc6w konstytucji lub do Sqdu Konstytucyjne
go, kt6ry z wielu powod6w nie powinien poddawac si~ naciskom 
opinii publicznej . 

Mam nadziej~ : ze na tym przyk1adzie widac, dlaczego uwa
zam, ze ideologiczne zacietrzewienie, kt6re towarzyszylo naszej 
debacie konstytucyjnej, przynioslo wi~cej szk6d niZ pozytku. Wszak 
ci, kt6rzy domagali si~ uchwalenia w konstytucji wielu zakaz6w 
i nakaz6w opartych na wartosciach, chcieli przesqdzic na zawsze 
dyskusj~ politycznq i wykluczyc kompromis. Powolujqc si~ na tra
dycj~, na wartosci czy na obyczajowose wi~kszosci Polak6w, prze
ciwstawili demokracj~ nie tylko wolnosci, ale r6wniez tolerancji. 
Tolerancja wobec mniejszosci jest fundamentem kazdego spole
czenstwa pluralistycznego. A takimi Sq wsp6lczesne panstwa. 

Czym w takim panstwie Sq zatem konstytucja i prawo? W tym 
zakresie najbardziej do mnie przemawia przeprowadzone przez 
Cassa Sunsteina, profesora prawa w University of Chicago, rozr6z
nienie mi~dzy regulami z jednej, a zasadami i wartosciami z drugiej 
strony. Osobiscie rozumiem je nast~pujqCo: Zasady i wartosci nada
jq nam moralnq orientacj~ w zyciu. Wiqzq si~ one scisle ze swiato
poglqdem. Nalezq do sfery prywatnej oraz do dobrowolnych zwiqz
k6w mi~dzy ludimi . Zasady otrzymujemy od rodzic6w i natural
nych autorytet6w (w tym Koscio16w), czasem je p6iniej weryfiku
jqC lub calkiem odrzucajqc, a przyjmujqc inne. Reguly nie dotyczq 
wartosci ani prawd ostatecznych, lecz sposob6w post~powania. 
Reguly Sq nam potrzebne po to, abysmy wiedzieli, jakie mogi! bye 
konsekwencje naszych wybor6w i jakich zachowan mozemy ocze
kiwae od innych. Ozi~ki regulom mozemy planowac nasze dziala
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nia i nasze zycie, wsp61zye z innymi, takZe z tymi, kt6rzy wyznajq 
odmienne zasady i wartosci, wierzq w innych bog6w alba w og6le 
w nic nie wierzq. Panstwo stanowi reguly wlasnie pO to, by umozli
wie harmonijne wsp61Zycie mi~dzy ludimi 0 r6znych systemach 
wartosci i swiatopoglqdach. Konstytucja jest zbiorem regul post~

powania w panstwie (procedury) i samego pans twa (ograniczenia 
zakresu dzialania panstwa). Kodeksy praw Sq zbiorem regul post~
powania obowiqzujqcych obywateli. W spoleczenstwie pluralistycz
nym panstwo nie narzuca jednak za pomocq regul swiatopoglqd6w 
ani wartosci. Te pozostajq przedmiotem debaty publicznej oraz od
dzialywan nie-panstwowych autorytet6w moralnych. 

To odr6znienie wydaje si~ szczeg6lnie wazne dZisiaj w Polsce, 
gdzie nast~puje staly proces usuwania nie-politycznych autoryte
t6w ze sfery zycia publicznego, zawlaszczanej przez partie i polity
k6w. Jest ono tez coraz wazniejsze w skali calego swiata demokra
tycznego, gdzie nast~puje stale przesuwanie si~ zakresu zaintereso
wan polityki - od kwestii socjalnych, redystrybucyjnych i ekono
micznych, nad kt6rymi wsp6lczesne panstwa demokratyczne tracq 
kontrol~ w obiiczu rosnqcej pot~gi ponadnarodowego kapitalu fi
nansowego, wlasnie ku kwestiom ideologicznym, moralnym i swia
topoglqdowym. (Konsekwencje tego zjawiska, 0 kt6rym pisal w Pol
sce wielokrotnie Aleksander Smolar, wymagajq publicznej debaty, 
kt6rej jednak nie spos6b w tym komentarzu zainicjowae). Wsz~dzie 
na swiecie owo wkraczanie polityki na obszar sWiatopoglqdu i war
tosci powoduje podobne rezultaty: sprofanowanie wartosci w grze 
politycznej i ich oslabienie poprzez nieodlqczne od polityki kom
promisy. Wsz~dzie tez coraz wazniejsze staje si~ pytanie: jak przy
wr6cie spoleczenstwom sfer~ publicznq zawlaszczonq i sprostytu
owanq przez zqdnych wladzy polityk6w? 

Bye moze posluzyloby temu rozbudzenie szerokiej dyskusji 
publicznej, ale nie politycznej, na tematy "wartosci, etosu i osobo
wosci",o kt6rej potrzebie przekonywajqco pisze Zdzislaw Krasno
d~bski. Wolalbym jednak, aby to byla dyskusja czysto swiatopo
glqdowa i spoleczna bez pokusy przesqdzenia jej za pomocq poli
tycznych decyzji czy ustanawianych przez panstwo praw. 

WIKTOR OSIATYNSKl, ur. 1945, prof. dr hab., prawnik. Doradca kilku komisji konsty
tu cyjnych (m.in . Senatu w [atach 1989-91 i Zgromadzen\a Narodowego - 1993
-96), wsp61dyrektor Centrum Konstytucjonalizmu w Europie Srodkowo-Wschodniej na 
Uniwersytecie w Chicago, gdzie wyklada goscinnie od 1991 roku. 
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/ 

STWO 

WYZNANIOWE 


Zbigniew Stawrowski 

Okreslenie "panstwo wyznaniowe" wywoluje w spoleczen
stwach demokratycznych jednoznacznie negatywne skojarzenia 
i emocje. Kontekst, w jakim si~ one pojawia w mediach, to zazwy
czaj budzqce zgroz~ obrazy fundamentalizmu islamskiego alba tez 
- si~gajqc do blizszych przyklad6w - wizja Kosciola, kt6ry za po
mocq regulacji prawnych pragnie nawracac grzesznik6w. Dostrze
gajqc przesad~, z jakq sciga si~ niekiedy wszelkie - realne i urojo
ne - przejawy panstwa wyznaniowego (mogtoby si~ czasem zda
wac, ze dla niekt6rych obronc6w demokracji nawet totalitaryzm, 
przynajmniej ten czerwony, jest mniej niebezpiecznym wrogiem 
niz katolickie panstwo wyznaniowe), dystans wobec niego uznac 
trzeba za w pelni zrozumialy. U podstaw takiej reakcji lezy dluga 
tradycja wolnosci religijnej, kt6ra od kilku stuleci okresla w ramach 
cywilizacji zachodniej standard refleksji nad czlowiekiem i poli
tycznym wymiarem jego zycia. Faktycznie, ideal panstwa toleran
cyjnego i bezstronnego wobec r6znych grup swiatopoglqdowych 
oraz lezqca u jego podstaw w izja czlowieka jako istoty autonomicz
nej w swych moralnych wyborach, jest przeciwienstwem i konku
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rencjq dla koncepcji panstwa wyznaniowego. Ale taka konstatacja 
moze bye tylko poczqtkiem refleksji. Kwestia pans twa wy
zn a n iowe g o jest bowiem znacznie bardziej skom
pl ikow a n a , ni z to s i ~ na pierwszy rzut aka wydaje, 
zas jego wsp61czesn e p r z ejawy mogq przybierae 
formy zgola n i eo c ze k iwane. 

Wartosci - mi~dzy przymusem a wolnosciC! 

M6wiqc "panstwo wyznaniowe", mamy zazwyczaj na mysli 
panstwo, kt6rego dzialanie podporzqdkowane zostalo celom pew
nej wsp6lnoty religijnej i kt6re nie toleruje postaw, zachowan i oby
czaj6w niezgodnych z kanonem wlasciwym dla owej wsp6lnoty. 
Nietolerancja wobec innych moze miee oczywiscie r6zny stopien: 
od drobnych szykan po bezwzgl~dne przesladowania. W kazdym 
razie decydujqce jest to, ze obywatele nie u tozsamiajqcy si~ z do
minujqcq wsp6lnotq stajq si~ w jakiejs mierze obywatelami dru
giej kategorii w stosunku do uprzywilejowanych os6b reprezen
tujqcych panujqce wyznanie. 

Jesli jednak za najis totniejszy aspekt takiego pans twa uznaje
my podzial obywa teli na grup~ swiatopoglqdowo uprzywilejowa
nq oraz szykanowanq, to sarno poj~cie "panstwa wyznaniowego" 
okazuje si~ zbyt wqskie, by wr~cz nie powiedziee - ideologicznie 
zafalszowane. Narzuca one skojarzenia, kt6re odsuwajq naszq 
uwag~ od fenomen6w w gruncie rzeczy analogicznych, choe nie 
mniej niebezpiecznych. Przymiotnik "wyznaniowy" odsyla nas 
bowiem do ekspansywnych politycznie wsp6lnot religijnych, a po
zwala zapomniee 0 tych wszystkich p rojektach pans twa, kt6re 
w imi~ jakiejs "swieckiej" ideologii wymuszajq na swych obywa
telach zachowania niezgodne z ich sumieniem. Aby uwzgl~dnic 
peIne spektrum podobnych zjawisk, mozemy oczywiscie pozostae 
przy okresleniu "panstwo wyznaniowe", ale musimy je w6wczas 
rozumiee szeroko jako poj~cie obejmujqce sobq takZe "wyznania" 
programowo areligijne i an tyreligijne. 

Przy okreSianiu "wyznania" danej grupy wlasciwsze wydaje 
si~ odwolanie do kategorii bardziej uniwersalnych - do j~zyka ety
ki. Kazda "grupa wyznaniowa" jawi si~ w tej perspektywie jako 
w 5 p 61 not a e t y c z n a , to znaczy wsp61nota ludzi, kt6rzy posia
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dajq zesp61 wsp6lnie wyznawanych wartosci, kt6rych - innymi 
slowy - lqczy wsp61ny etos, okreslajqcy tozsamosc tej grupy. Poj~
cia "wsp6lnoty etycznej" czy tez "etosu" majq tutaj charakter opi
sowy, a nie wartosciujqcy. W tym sensie mozemy wi~c m6wic na 
przyklad 0 etosie jakiejs konkretnej rodziny, jakiejs grniny religjj 
nej, ale r6wniez 0 etycznym fundamencie tozsamosci czlonk6w 
mafu sycylijskiej czy tez korpusu oficer6w 55. 

Jednak zadna z owych przykladowo wymienionych wsp61not 
n ie uwaza siebie zazwyczaj za w pelni "samowystarczalnq", lecz 
rna r6wniez poczucie przynaleznosci do jakiejs szerszej wsp6lno
ty: etnicznej, narodowej, religjjnej czy tez zlqczonej wi~zami ja
kiejs ideologji. Z punktu wid zenia problemu "panstwa wyznanio
wego" zasadnicze znaczenie posiadajq wlasnie w s p 61 n 0 ty 
e ty c z n i e sam 0 w y s tar c z a I n e, tzn. takie, kt6re poza sobq nie 
odnajdujq juz zadnej wsp61noty bardziej podstawowej i 0 szerszym 
zasi~gu. Etyczna samowystarczalnosc wsp61noty oznacza, ze dla 
identyfikujqcych si~ z niq os6b konkretna zawartosc jej etosu 
a wi~c wsp61ne przekonania jej czlonk6w 0 tym, co sluszne, a co 
nie - traktowana jest jako niekwestionowane, absolutne dobro. Ab
solu tne w tym sensie, ze spoglqdajqc z wn~trza wsp6lnoty, oczy
rna jej czlonk6w, poza konkretnq tresciq danego etosu nie dostrze
gamy niczego innego, co mogloby stanowic miar~ dobra i zla. 

Wprowadzajqc powyzsze uscislen ia przyjmij my, ze 0 "panstwie 
wyznaniowym" w najszerszym sensie tego slow a mozna m6wic 
wtedy, gdy w spoleczenstwie etycznie zr6znicowanym jedna z sa
mowystarczalnych wsp6lnot etycznych wykorzystuje instytucje 
panstwowe - kt6re ze swej istoty lqczq sit? ze srodkami przymusu 
- aby wlasny system wartosci (w lasny etos) narzucic innym wsp61
notom etycznym i tym samym uczynic go powszechnie obowiq
zujqcymi. 

Warunek zr6znicowania etycznego, tj. wsp6listnienia w jednym 
organizmie politycznym r6znych wsp6lnot i r6znych system6w 
wartosci, jest 0 tyle istotny, ze bez jego spelnienia panstwo wyzna
niowe jako problem w og6le si~ nie pojawia. W spolecznosciach 
jednorodnych etycznie, na p rzyklad w starozytnej polis, wspiera
nie przez panstwo etosu danej wsp6lnoty bylo czyms naturalnym 
i oczywistym. Wladze, czynnie troSZCZqC si~ 0 etycznq jednosc i toz
samosc wsp6lnoty, niewqtpliwie funkcjonowaly zgodnie z logjkq 
panstwa wyznaniowego. Jednak ingerencj e podejmowane w celu 
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ochrony uswi~conych obyczaj6w nie byly odbierane przez oby
wateli jako narzucanie jakichS obcych wartosci, lecz raczej jako 
przypominanie tego, co wszystkim bliskie i przez wszystkich ak
ceptowane. Takq postaw~ wobec panstwa, kt6re strzeglo etycznej 
jednosci wsp61noty, dobrze ilustruje zachowanie Sokratesa oskar
zonego 0 najci~zsze zbrodnie przeciwko atenskiej spolecznosci 
o bezboznose i psucie mlodziezy. Sokrates nie ·zgadza! si~ wpraw
dzie z n iesprawiedliwymi zarzu tami, lecz r6wnoczesnie uszano
waf wyrok wydany w oparciu 0 prawo, kt6re naruszenie etycznej 
spoistosci wsp61noty karalo smierciq. Jego krytyczna postawa wo
bec religijnosci i obyczajowosci Atenczyk6w byla krytykq z wn~
trza etycznej wsp61noty, z kt6rq do konca si~ utozsamial. 

Inaczej wyglqda sytuacja, gdy w ramach jednego organizmu 
politycznego pojawiajq si~ wsp61noty oodmiennej tozsamosci 
etycznej . Powstaje w6wczas zasadn icze pytanie: c z y pod z i e I 0

n a etycznie wsp61 n ota moze zachowae politycznq 
j edn ose , a jes li ta k , to w opa r ciu, 0 jaki funda
m en t ? Dylemat ten znalazl w dziejach trojakie rozwiqzanie. 

Pierwsza odpowiedi - typowa w!asnie dla koncepcj i panstwa 
wyznaniowego - brzmi negatywnie. Nie ma innego fundamen tu 
jednosci panstwa niz wsp61nota etyczna. Jesli w panstwie pojawia 
si~ zr6znicowanie etyczne, to nalezy zrobie wszystko, by jak naj
szybciej przywr6cie naruszonq jednose. Wsp61nota polityczna musi 
bye r6wnoczesnie wsp61notq etycznq, musi wi~c bronie swojej 
etycznej tozsamosci za pomocq srodk6w przymusu wlasciwych 
panstwu. W takiej sytuacji czlonkowie innych wsp61not etycznych 
skazani Sq na jakqs form~ przesladowan, kt6ra w wersji radykal
nej moze przyjqe postae eks terminacji ludzi etycznie "obcych", tzn. 
nie dajqcych si~ zasymilowae mniej szosci narodowych, grup reli
gijnych, klas czy ras. Szukajqc pierwowzor6w takiego rozumienia 
wsp61noty politycznej, mozna przytoczye rozkaz wyt~pienia lu
d6w Kanaanu, jaki otrzymal nar6d Izraela przed wkroczeniem do 
Ziemi Obiecanej, co mialo ocalie czystose jego swiata wartosci i nie 
dopuscie do przenikni~cia obcych wierzen i zwyczaj6w. 

Drugie rozwiqzanie pojawia si~, gdy perspektywa etyczna zo 
staje zastqpiona perspektywq politycznq. Punktem wyjscia i celem 
nie jest tutaj troska 0 tozsamose okreslonej wsp61noty etycznej, lecz 
trwanie i pot~ga wsp61noty poli tycznej. Przykiadem takiego roz
wiqzania by! model obowiqzujqcy w Cesarstwie Rzymskim. W ra 
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mach imperium rozmaite narody, ludy i wsp61noty religijne mo
gly w pokoju zye obok siebie tylko dlatego, ze ich etyczne roszcze
nia zostaly zneutralizowane i pozbawione absolutnych aspiracji. 
Przez podporz,!dkowanie si~ wladzy imperatora, przez oddanie 
m u boskiej czci owe wsp6lnoty godzily si~ na wprowadzenie do 
swojego kanonu etycznego nowej najwyzszej wartosci. Tym sa
mym tracily swoj ,! samowystarczalnose i stawaly si~ cz~sciq wi~k
szej i bardziej podstawowej wsp61noty. Innymi slowy, jako jedno
cz'!cy fu ndament sluzyla Cesarstwu jedna uniwersalna polityczna 
religia, kt6rq wyznawac m usieli wszyscy jego mieszkancy, zacho
wujqC prawo do lokalnego zr6znicowania obrzqd k6w. Oczywiscie, 
takie rozwi,!zanie, polegaj,!ce na deifikacji panstwa i wladzy oraz 
uznaniu wszelkich zr6znicowan etycznych i religijnych w grun
cie rzeczy za kwesti~ nieistotn,! i drugorz~dnq, nie dla wszystkich 
bylo do przyj~cia. Wsp61noty chrzescijanskie, kt6re oddawanie 
boskiej czci cesarzowi nie uwazaly bynajmniej za rzecz malej wagi 
i warunku tego zaakceptowae nie chcialy, zostaly potraktowane 
zgodnie z logik'! panstwa wyznaniowego i poddane bezwzgl~d
nym represjom. 

To wlasnie chrzescijanstwo przygotowalo mozliwosc trzeciego 
rozwi,!zania, kt6re dzis uwazamy za rozwiqzanie optymalne. Dwa 
istotne elementy tozsamosci chrzescijanskiej staly si~ podstawq tego 
modelu. Pierwszy z nich to rozdzial porz'!dku religijnego (etycz
nego) i politycznego i w konsekwencj i zakwestionowanie pozor
nej oczywistosci, jakoby obowi,!zkiem panstwa byla realizacja ide
alu etycznego dominuj,!cej wsp61noty. Slowa "Oddajcie Cezarowi 
to, co nalezy do Cezara, a Bogu to, co nalezy do Boga", jednoznacz
nie wskazuj,!, ze oba porz'!dki nie s,! identyczne, ze zadania i cele 
wsp61noty religij nej i politycznej maj,! odmienny charakter. Drugi 
elemen t, element bez w'! tpienia kluczowy, to uznanie kazdego 
konkretnego czlowieka - jako stworzonego na obraz i podobien
stwo Boze i usynowionego przez Boga w Chrystusie - za najwyz
sz'! wartose na tym swiecie. W tej perspektywie sens wszystkich 
innych rzeczy, w tym r6wniez wladzy i panstwa, sprowadzony 
zostac musi do roli sluzebnej wobec cel6w jednostki. 

Oba filary doktryny chrzescijanskiej byly w spos6b ewidentny 
nie do pogodzenia zar6wno z modelem panstwa, kt6re sil,! zapro
wadza etyczn,! jednose wsp6lnoty, jak i z koncepcj'!, kt6ra kon
struuje religi ~ politycznq z wladq jako doczesnym bogiem. Trze
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ba bylo jednak w ielu stuleci, aby zrozumienie tego faktu stalo si~ 
na tyle silne, ze moglo zaowocowae wizjq wsp61noty politycznej. 
Pierwszym przeblyskiem nowej swiadomosci i nowego spojrze
nia na panstwo byl kr6tki okres wzgl~dnej wolnosci religijnej w la
tach 313-380 (od Edyktu Mediolanskiego cesarzy Konstantyna i Li
cyniusza do edyktu 0 wierze katalickiej cesarza Teodozjusza), za
nim ponownie na dlugie wieki zapanowala doktryna jednosci re
ligijno-poli tycznej, wspierajqca mocq instytucji panstwowych war
tosci dominujqcej - tym razem chrzescijanskiej - wsp61noty. 

Wypracowanie nowego modelu panstwa nastqpilo dopiero 
w czasach nowozytnych, do czego walnie przyczynil si~ kryzys 
tozsamosci chrzescijanstwa i zwiqzana z nim Reformacja. Pr6by 
przywr6cenia naruszonej jednosci etycznej doprowadzily do wo
jen religijnych. Gdyby jedna ze stron zdobyla zdecydowanq prze
wag~, wszystko zakonczyloby si~ prawdopodobnie zgodnie z za
sadami panstwa wyznaniowego; heretycy - podobnie jak dawniej
sze sekty - zostaliby wyci~ci w pien. Wzgl~dna r6wnowaga sil 
wymusila poszukiwanie rozwiqzan kompromisowych, kt6re po
lozylyby kres krwawym konfliktom. W spos6b naturalny szukano 
ich na drodze modyfikacji starego modelu. Pok6j w Augsburgu 
(1555) oparty na zasadzie rozdzielen ia zwasnionych stron - cuius 
regia eius religia - wyrazal tradycyjne przekonanie, ze jednose poli
tyczna mozliwa jest w ylqcznie w oparciu 0 jednose etycznq. Jego 
efektem bylo powstanie systemu panstw wyznaniowych, kt6rych 
relikty (pans twa skandynawskie) istniejq do dzis. Na tie polowicz
nych rozwiqzan takich jak Edykt Nantejski (1598), kt6ry w pan
stwie katolickim wprowadzal praktyk~ ograniczonej tolerancj i i to 
tylko w stosunku do hugenot6w, wyr6zn ial si~ Akt Konfederacji 
Warszawskiej De pace inter dissidentes1 z 1573 roku, w pelni uznajq
cy zasad~ wolnosci religijnej za podstawowe prawo panstwowe. 

I "A ii. w Rzeczypospolitej naszej jest dissidium [niezgoda] niemale il1 causa Religio
nis Christianae [w sp rawie religi i chrzescijanskieiJ, zabiegaj'lc temu, aby si~ z tej przy
ezyny mi~dzy ludi mi sedyeja (zal1lieszkil jakas n ie wszcz~la, kt6r'l po innych Kr61e
stwach J3wnie widzil1lY, obiecujemy to sobie wsp61nie, pro l10bis et successoribus nostris, 
in p"'rpetum, sub vinculo juramel1ti, fide, hOl1ore et col1sciel1tiis l10stris [w il1lieniu wlasnyl1l 
i naszyeh potomk6w, na wieki, przysi<;>gaj'lc na wiarii, honor i sUl1lienie nasze], kt6rzy 
jestesl1lY dissidel1tes de religione [r6i.ni religi'll - pok6j l1liiidzy sobi) zachowac, a dla r6i.
nej wiary i odl1l iany w koscielech krwie nie przelewac, ani si~ penowac col1fiscatiol1e 
bOl1orum, poezciwosei,), carceribus et exilio [ani si~ karac wzajel1lnie konfiskat') d6br, po
zbawieniel1l ezei, wi~zieniem albo wygnaniel1lj". Cyt. za: M. Kridl, W. Malinowski, ]. 
Wittlin oprac., Polska my:;l demokratycZlla w ciqgu wiek6w. Ant%gia, Warszawa 1986, s. 29. 
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R6wnolegle z dzialaniami ludzi wladzy i polityki, poszukujq
cych praktycznych sposob6w zaprowadzenia pokoju, toczyla si~ 
debata intelektualna, w kt6rej stopniowo wypracowano teoretycz
ne zr~by nowego modelu panstwa. 

Na czym polega 6w nowy projekt? Je go fu nd a me n te m 
jest uznanie zasady wolnosci religijnej jako pod
stawowej wartosci wsp61noty politycznej, przy 
czym konkretnym srodkiem realizacji tej wartosci 
ma bye scisle rozgraniczenie porzqdku polityczne
go ad etyczno-religijnego. Przyj~cie zasady wolnosci reli
gijnej oznacza akceptacj~ r6znorodnosci. Skoro jednak poszcze
g6lne wsp6lnoty etyczne nie chcq czy tez nie potrafiq pogodzie si~ 
z istnieniem odmiennych wsp6lnot, jedynie wladza polityczna, 
dysponujqc instrumentami przymusu, maze je do tego sklonie i 
w ten spos6b zapobiec konfliktom. Musi ana te wsp6lnoty ad sie
bie odseparowae, zakreslajqc kazdej z nich wlasciwe pole dziala
nia. Ale przede wszystkim musi pozbawie je mozliwosci wplywu 
na instytucje panstwa, by za ich posrednictwem nie mogly narzu
cae innym swoich partykularnych wartosci. Nowy model panstwa 
ma si~ zatem opierae na swoistej prywatyzacji wsp61not religij
nych alba - co w tym przypadku znaczy dokladnie to samo - na 
ich depolityzacji. Ograniczeniu aspiracji tych wsp61not, polegajq
cemu na wypchni~ciu ich z dziedziny polityki, towarzyszy ogra
niczenie zakresu dzialania panstwa, kt6re rezygnuje z realizacji po
stulat6w etycznych dominujqcej wsp61noty, a swojq sil~ koncen
truje na zagwarantowaniu jednosci politycznej i wewn~trznego 

pokoju. Rozwiqzanie to przypomina model znany z czas6w Impe
rium Rzymskiego. Istnieje jednakzasadnicza r6znica: panstwo nie 
wyst~puje tu jako podmiot absolutnych roszczen, lecz jako pod
miot wladzy ograniczonej (m6wiqc scislej: samoograniczajqcej si~), 
podporzqdkowany nadrz~dnej wartosci, jakq w swiecie uksztal
towanym przez chrzescijanstwo stal si~ konkre tny czlowiek i jego 
osobista relacja do Boga. 

Tak wi~c jednose polityczna nowoczesnego panstwa, choe na
rzucona silq, nie na sile wylqcznie si~ opiera. W p an s tw i e w a I
nos c i re Ii g i j n e j wladza pelni funkcj~ sluzebnq wobec ludzi 
nalezqcych do odmiennych wsp6lnot, troszczqC si~ a zapewnienie 
im takich warunk6w, by bezpiecznie i w pokoju mogl i zye zgod
nie z wymaganiami etycznymi swojej wsp6lnoty. Warunki te dajq 
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si~ precyzyjnie okreslie. Ich zestaw tworzy etyczny kanon, kt6re
mu rna sluzye nowoczesne panstwo. Sprowadza si~ on do zespolu 
wartosci wsp6lnych wszystkim wsp6lnotom, tj. do elementarnych 
praw czlowieka - prawa do zycia, nienaruszalnosci cielesnej, wla
snosci - bez kt6rych wolnose religijna staje si~ fikcj q. Nowoczesne 
panstwo jest zatem pan s tw e m p raw a, nie zas panstwem etycz
nych obowiqzk6w. Jego aparat przymusu, jako "miecz sprawiedli
wosci", stoi na strazy owych praw, stwarzajqc kazdemu czlowie
kowi realne gwarancje poszanowania jego osoby i decyzji jego 
sumienia. Jest ono tym samym pa ns twe m e tyczne go m i ni
m um, scisle ograniczajqcym swoje zadania do ochrony podsta
wowych praw, w przeciwienstwie do panstwa wyznaniowego 
panstwa etycznego maksymalizmu - kt6re stara si~ wspierae pel
ny zakres wartosci wyznawanych przez panujqcq wsp6Inot~. Te 
trzy poj~cia: panstwo wolnosci religijnej, pans two etycznego mi
nimum, panstwo prawa2

, stanowiq syntetyczne uj~cie istoty no
woczesnego modelu pans twa i choe kazde z nich podkresla nieco 
inny jego aspekt, mogq bye traktowane jako synonimy. 

Ten nowy model panstwa nie zostal oczywiscie wprowadzony 
od razu. Wcielany w zycie przez ludzi wladzy i polityki, osobiscie 
odpowiedzialnych za zachowanie pokoju wewn~trznego w pan
stwie, byl az po drugq polow~ naszego stulecia kontestowany przez 
wsp6lnoty religijne - i to zar6wno protestant6w, jak katolik6w 
mocno przywiqzane do tradycyjnej koncepcji panstwa wyznanio
wego. Taka postawa wsp6lnot chrzescijanskich, tolerujqcych 
wprawdzie obecnose konfesyjnych konkurent6w na zasadzie 
mniejszego zla, ale pryncypialnie odrzucajqcych wolnose sumie
nia jako powszechne prawo, p rzyczynila si~ d o tego, ze to nie 
wolnose religijna, lecz jej zsekularyzowany odpowiednik - wypra
cowana przez Kanta idea moralnej autonomii czlowieka - stal si~ 
fundamentem filozoficznej argumentacji uzasadn iajqcej model 
panstwa etycznego minimum. W takiej wlasnie wersji: wizji pan
stwa, kt6rego jedynq wartosciq jest moralna autonomia osoby, a je
d ynq troskq - zapewnienie warunk6w, by w szyscy obywatele mogli 

2 "Panstwo prawa" ma tu przede wszystkim znaczenie panstwa. kt6re swoim gl6w
nym zad an iem czyni ochron~ eleme ntarnych praw osobistych, nic zas jedynie panstwa 
przes trzegajqcego formalnych procedur prawnych, choc niew<jtpJiwie pozostaj'l one 
ze sob,! w scislym zwiqzku - formalne procedury stanowiq bowiem gwarancj~ material
nych praw. 
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si~ bezpiecznie i swobodnie rozwijac, model ten sta1 si~ dzisiaj 
powszechnie uznanym wzorcem. 

Czy demokracja moze zniewalaC? 

Owa wizja panstwa, skutecznie pacyfikujqcego konflikty nie 
jest jednak pozbawiona uproszczen i slabosci. TakZe w ramach 
nowoczesnych organizmow politycznych mozna bez trudu wska
zac zjawiska, ktore swiadcz,! 0 istotnej obecnosci czy wr~cz 0 eks
pansji elementow panstwa wyznaniowego. "Achillesowq pi~tq" 
modelu panstwa minimum jest problem w1adzy. 0 ksztalcie pan
stwa - 0 tym, czy w spolecznosci podzielonej etycznie zostanie 
uszanowany pluralizm swiatopoglqdowy, czy tez prowadzona 
b~dzie w niej etyczna krucjata - decyduje ostatecznie ten, kto ow'! 
w1adz~ posiada. To wladca wprowadza i gwarantuje nowy porzq
dek, neutralizujqc swojq mocq roszczenia poszczegolnych wspol
not etycznych, to on jest sitq sprawczq zdolnq podtrzymywac, ale 
rowniez i zniszczyc ustanowiony lad . W1adca pelni tutaj rol~ nie
wspolmiern,! do roli innych czlonk6w wsp6lnoty panstwowej, 
pelni funkcj~ demiurga, "ziemskiego Boga" . Z tego wzgl~du mo
del panstwa etycznego minimum moze sprawnie funkcjonowac 
tylko wtedy, gdy jego wladca przyjmuje postaw~ politycznego asce
ty, tzn. kogos, kto w sferze polityki zdolny jest wzniesc si~ ponad 
wlasne ludzkie u warunkowania - w tym takZe ponad wlasne prze
konania etyczne - i glownym celem swojego dzialania uczynic tro
sk~ 0 zachowanie sprawiedliwych zasad pokojowego wspolzycia. 

Taka postawa, ktora zaklada szczegolne intelektualne i moraI
ne predyspozycje osob panujqcych, wydaje si~ mozliwa w przy
padkach jednostkowych3 , trudno jej jednak oczekiwac na skal~ 
masow q. Wraz z rozpowszechnieniem si~ idei demokra tycznych 
problem natychmiast dodatkowo si~ komplikuje. 

Postulat wprowadzenia rZqdow demokra tycznych, choc ujaw
nil si~ w nowozytnym swiecie stosunkowo poino, byl tylko logicz
nq konsekwencjq uznania autonomii jednostki za fundament ladu 
spolecznego. Kazdy czlowiek, ktoremu w ramach panstwa prawa 

3 Znamy przyklady wladc6w, kt6rzy m6wili swoim poddanym: "nie jestem pa
nem waszych sumieft". 
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zagwarantowano autonomi~ w sferze prywatnej, mogl rowniez 
slusznie domagac si~ prawa do wsp6ldecydowania 0 losach wspol
noty politycznej. Kiedy nowoczesne panstwo uksztahowalo si~ 
ostatecznie jako demokratyczne panstwo prawa, okazalo si~, ze 
ten pozornie jednolity zwiqzek demokracji i panstwa prawa za
wiera w sobie powazne zr6dlo konfliktow. Wsp6!czesne organizmy 
polityczne funkcjonujq bowiem w oparciu 0 dwie formy legityma
cji, kt6re - choe wywodzq si~ z tego samego aksjologicznego fun
damentu: moralnej autonomii jednostki - istotnie si~ od siebie roz
niq. Pierwsza z nich, zasada panstwa prawa, stawia tam~ ekspan
sywnym roszczeniom roznych wsp61not etycznych i uprawomoc
nia tylko takie instytucje i dzialania panstwa, kt6re stojq na strazy 
elementarnych praw czlowieka. Druga natomiast uznaje wylqcz
nie te, kt6re uzyskaly legitymacj~ demokratycznq wyrazonq glo
sem wi~kszosci obywateli. Powstaje oczywisty dylemat: co b~dzie, 
jesli z pelnym poszanowaniem demokratycznych procedur wi~k
szose obywateli zgodzi si~ zawiesie zasady panstwa prawa i zastq
pic je 10gikq panstwa wyznaniowego, kt6re forsuje wyznawany 
przez wi~kszosc system wartosci, a mniejszosc stawia przed alter
natywq: konwersja lub eliminacja? To, ze taka sytuacja jest w wa
runkach nowoczesnej demokracji ze wszech miar mozliwa, poka
zaty wydarzenia obecnego wieku, wieku system6w totalitarnych. 
Pod tym wzgl~dem historia pokojowego i legalnego przej~cia rZq
d6w przez Hitlera bardziej daje do myslenia niz przechwycenie 
wladzy przez bolszewik6w w zanarchizowanej Rosji. 

Traktowanie system6w totalitarnych jako szczeg6lnego typu 
panstw wyznaniowych wydaje si~ przy tym calkowicie uzasad
nione. Podobienstwo ideologii totalitarnych do religii zauwazono 
niemal od razu; wystarczy tu wspomniee klasycznq prac~ Erica 
Voegelina Politische Religionen z 1938 roku4 

• Oddzielnq i kluczowq 
kwestiq, kt6rej jednak nie spos6b tutaj dokladnie rozwazye, jest 
szczeg6 l ny etos wyznawc6w religii totalitarnych. 
Ich specyficzny system wartosci zdaje si~ bye tresciowo zupelnie 
pusty i sprowadzae do jednej idei, do pragnienia uczestnictwa 
w niczym nie ograniczonej absolutnej wtadzys. 

•Z najnowszych prac poruszajqcych ten problem warto polecic zbi6r tekst6w pod 
redakcj'l He rmanna Lubbe Heilserwartllng li nd Terror. Politische Religionen des 20. Jahr
hunderts, Dusseldorf 1995. 

5 Ide~ t ~ celnie wyrazil George Orwell: "Pa rna pragnie wladzy dla samej wladzy. 
Nie obchod zi n as dobro ludzkosci; obchod zi nas wylqcznie wladza. Nie bogactwa, Iuk
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Lekcja, kt6ra plynie z pojawienia si~ rezim6w totalitarnych, jest 
jasna: gwarancje poszanowania elementarnych praw czlowieka 
jako koniecznych warunk6w jego autonomii Sq 0 wiele wazniej
sze od - opartego 0 t~ samq zasad~ autonomii - prawa w sp61uczest
nictwa we wladzy. Innymi slowy, zasada pans twa prawa jest bar
dziej podstawowa od zasady demokracji i musi jq ograniczac. 
Zgodnie z tq myslq we wsp6kzesnej teorii i praktyce konstytucyj
nej pojawily si~ rozwiqzania majqce na celu zapobiezenie mozli
wej "dyktaturze wi~kszosci ", chocby takie, kt6re dla zmian norm 
prawnych gwarantujqcych podstawowe prawa czlowieka wyma
gajq wi~kszosci kwalifikowanej. Tego typu )losciowe" ogranicze
nia z pewnosciq uh'udniajq powstanie "totali tarnych demokracj i"6, 
wykluczyc ich jednak definitywnie nie mogq. 

Nie wchodzqc w sp6r 0 to, czy demokracja jest ofiarq systemu 
totalitarnego czy tez jego akuszerkq, pozostawmy totalitaryzm na 
boku jako skrajny przyklad specyficznie rozumianego panstwa 
wyznaniowego. Znacznie ciekawszy wydaje si~ problem samego 
demokratycznego panstwa prawa oraz zachodzqcych w nim we
wn~trznych proces6w. Przyjrzyjmy si~, jaki wplyw na funkcjono
wanie "panstwa etycznego minimum" wywiera zasada demokracji. 

Wprowadzenie ustroju demokratycznego w ramy nowozytne
go panstwa oznacza, ze jednostki, kt6re utozsamialy si~ z konkret
nymi wsp6lnotami etycznymi i kt6re swoje wartosci mogly bez
piecznie realizowac w sferze prywatnej, uzyskuj q teraz dost~p 
i wplyw na polityk~ panstwa. Jako pelnoprawni czlonkowie wsp61
noty politycznej mogq jq wypelniac sobie wlasciwym etosem. Pan
stwo - zewn~trzna neutralna siia, kt6ra miala stac na strazy poko
ju mi~dzy odmiennymi wsp6lnotami etycznymi i swojq mOCq 
strzec elementarnych p raw osobistych - staje si~ ponownie arenq 
konflikt6w etycznych. 0 ile caly sens panstwa minimalnego spro
wadzal si~ do odseparowania od siebie r6znych wsp61not etycz
nych i pozbawienia ich mozliwosci wplywu na wtadz~ politycznq 
- a wi~c niejako do ich "prywatyzacji", to w ustroj u demokratycz
nym nast~puj e ich ponowna polityzacja i w konsekwencji uetycz-

susy, dlugie zyeie, a tylko wladza ezysta wladza. ( ...) Wierny, ze nik t nie si~ga po wladz~ 
z zarniarern jej oddania . Wladza to nie srodek do celu; wladza to eel" (G. Orwell, Rok 
1984, Warszawa 1998, s.293-294). 

6 Termin ten wprowadzi l Jacob Talmon w swej ksi~zee The Origins of Totali/arian 
Democracy (1952) . 
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nienie panstwa. Pojawia si~ obszar wsp6lny dla wszystkieh, gdzie 
rozmaite systemy wartosei wehodzq ze sobq natyehmiast w ten sam 
ostry i nierozwiqzywalny konflikt, kt6ry ongis prowadzil do wo
jen religijnyeh. Dzieje si~ to jednak w ramaeh struktur panstwa 
prawa, eo pozwala na oswojenie i instytuejonalizaej~ konfliktu7 

• 

Polem zmagan stajq si~ teraz instytueje demokratyezne - przede 
wszystkim parlament oraz seisle z nim zwiqzane: instytueja wy
bor6w powszeehnyeh i opinia publiezna. To one Sq g16wnym miej
seem, gdzie toezq si~ wsp6lczesne wojny religijne. Konflikty te Sq 
trzymane w ryzaeh poprzez, z jednej strony, konsens eo do prze
strzegania zasad panstwa prawa, z drugiej - przez uznanie deey
zji podj~tyeh wi~kszoseiq glos6w za tymezasowy kompromis obo
wiqzujqey do kolejnyeh wybor6w ezy kolejnego glosowania. Za
sada wi~kszoseiowa sluzy w demokraeji jako teehniezny srodek, 
kt6ry pozwala rozstrzygac spory z istoty nierozstrzygalne. Kiedy 
brak wsp6lnyeh kryteri6w oeeny jakiejs kwestii, tylko sila moze 
zapewnic powszeehne przyj~eie tego, a nie innego rozwiqzania. 
Zasada wi~kszoseiowa - a wi~e kryterium iloseiowe, a nie jakoseio
we (merytoryezne) - jest tylko eywilizowanym wyrazem tej sily. 

Zdobyeie w wyniku wybor6w przewagi w pariameneie i sfor
mulowanie rzqdu przez jakqs wi~kszosc, kt6ra pragnie realizowac 
sw6j program, jest r6wnoznaezne z podporzqdkowaniem panstwa 
partykularnej grupie, kt6ra b~dzie mogla uzywac panstwowyeh 
instytueji dla forsowania bliskieh sobie wartosei. Owszem, b~dzie 
to mogla ezynic jedynie w ograniezonym ezasowo i rzeezowo za
kresie, limitowana terminem nast~pnyeh wybor6w oraz proeedu
rami obowiqzujqeymi w demokratyeznym panstwie prawa. Nie
mniej jednak nie nie stoi na przeszkodzie, by nowoezesnq demo
kraej~ okreslic jako szezeg6lny typ panstwa wyznaniowego, w kt6
rym konkurujqee ze sobq grupy uznajq wzajemnie swoje prawo 
do istnienia w jednej wsp6lnoeie polityeznej i godzq si~, ze ta z nieh, 
kt6ra pomyslnie przejdzie weryfikaej~ wyborezq, b~dzie mogla 
w seisle okreslonej perspektywie ezasowej realizowac sw6j party
kularny zesp61 wartosei, uzywajqe do tego eelu instytueji panstwa. 

'Tam, gdzie wprowadzenie zasady demokracji nie znalazlo dostatecznego opa rcia 
idose mocnego ograniczenia w instytucjach chroniqcych panstwo prawa, doszlo na
tychmiast - jak w czasie Rewolucji Francuskiej - do bezwzgJOi'dnej rozprawy miOi'dzy 
wyznawcami r6i:nych wersji wiary w rewolucj~. Nawet parla ment stal siOi' - ito bynaj
mniej nie w metaforycznym sensie - polem bitwy, gdzie przegrane glosowanie moglo 
oznaczac utrat~ glowy. 
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Nie jest r6wniez p rzypadkiem, ze wraz z nastaniem ery demo
kracji panstwo znacznie poszerzylo zakres swojej dzialalnosci8 . 

Najbardziej dobitnym wyrazem przejmowania przez nie obowiqz
k6w wlasciwych wsp6lnotom etycznym bylo stworzenie pans two
wych instytucji wychowawczych i wprowadzenie obowiqzkowej 
nauki w szkole. Innym przej awem - aktywne wkroczenie w sfer~ 
gospodarki i realizacja zasad panstwa opiekunczego. Oba przykla
dy Sq 0 tyle istotne, ze - jak mozna powaznie argumentowac 
dokonuje si~ to z naruszeniem elementarnych praw osobistych : 
odbiera si~ rodzicom prawo do wychowania dzieci w zgodzie z ich 
systemem wartosci, lub tez - jak w p rzypadku wprowadzenia pro
gresywnego systemu podatkowego - istotnie ograniczone zostaje 
obowiqzywanie prawa wlasnosci. 

Tego typu ingerencje panstwa w prywatnosc obywateli mogly 
zostae zaakceptowane tylko dlatego, ze ich uzasadnienie wyda
walo si~ nie tylko nie naruszac, ale wr~cz wzbogacac fundamen
ta lnq dla nowoczesnego spoleczenstwa ide~ autonomii. Uzasad
nienie to zwracalo uwag~ na fakt, ze wprawdzie ludzie pojmowa
ni jako moraIne podmioty Sq r6wni, to jednak nie wszyscy z nich 
majq r6wne szanse wiese au tonomiczne zycie. Wymaga one bo
wiem pewnych warunk6w zewn~trznych, na przyklad majqtku 
zapewniajqcego egzystencj~ czy odpowiedniego poziomu kultu
ry i wyksztalcenia. Sarno abstrakcyjnie sformulowane prawo wla
snosci nie wyklucza sytuacji, gdy ktos oplywa w dostatki, a ktos 
inny przymiera glodem. Poniewaz w wi~kszosci Sq to sytuacje nie
zawinione i decyduje 0 n ich przypadek- ktos po prostu przycho
dzi na swiat w takiej, a nie innej rodzinie - byloby rzeCZq niespra
wiedliwq uznanie tego faktu za norm~. Stqd wynika postulat pro
wadzenia przez panstwo aktywnej polityki, kt6ra wyr6wnywala
by szanse autonomicznego zycia. Nie podejmujqc dyskusji 0 slusz
nosci tej argumentacW, warto zwr6cic uwag~ na jedno: zasada 
zapewnienia zewn~trznych warunk6w autonomii zastqpiona zo
staje zasadq jej wspierania i promowania. W przeciwienstwie do 

8 Jest to zresztq psychologicznie zrozumiale. Zainteresowanie partycypacjq we 
wladzy rosnie bowiem wprost proporcjonalne do jej zakresu. JesJi jej funkcje mialyby 
siEi! sprowadzac wylqcznie do roli "nocnego str6ia", malo kto uznalby ji) za rZE'C7. atrak
cyjnq. 

'Sp6r 0 to toczy s iEi! dzis zainspirowany ks ii)zkq Johna Rawlsa Teoria sprawiedliwosci 
(1970). 
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panstwa minimalnego, kt6re jedynie stwarza i gwarantuje warun
ki, by kazdy m6g1 realizowac wartosci etyczne, panstwo demokra
tyczne niesie w sobie konkretny projekt dobra wsp6lnego - jest 
nim autonomia rozumiana juz nie jako konieczny warunek do
brego etycznego zycia, lecz jako ideal i samoistny cel. 

O twartosc ustroju demokra tycznego na r6znorodne systemy 
wartosci modyfikuje nie tylko funkcje pans twa, ale i odwrotnie 
wywiera r6wniez znaczqcy wplyw na istniejqce wsp61noty etycz
ne. Ich czlonkowie, uzyskujqc prawa obywatelskie, stajq si~ czlon
kami nowej wsp61noty - demokratycznej wsp61noty politycznej . 
Dochodzi wi~c tutaj do etycznego rozdwojenia, do jednoczesnej 
przynaleznosci do dw6ch wsp6lnot: do wlasciwej wsp61noty etycz
nej, opartej 0 bogaty systemem wartosci, oraz do wsp61noty poli
tycznej, z jej minimalistycznym etosem, ograniczajqcym si~ do 
poszanowania autonomii jednostki. To podw6jne etyczne zako
rzenienie obywateli prowadzic moze do kryzysu ich etycznej toz
samosci. 

Gl6wnym problemem wsp61not etycznych w demokratycznym 
panstwie jest powstanie jednolitej sfery publicznej obejmujqcej 
swym wplywem wszystkich bez wyjqtku obywatel i. Otwartosc 
demokratycznego panstwa na r6zne systemy wartosci oznacza 
bowiem, ze czlonkowie tych wsp6lnot mUSZq si~ pogodzic z pu
blicznq obecnosciq rzeczy nagannych i - z ich punktu widzenia 
jawnie niemoralnych. Mozna by sqdzic, ze przy dostatecznie sil
nym zakorzenieniu w swiecie wartosci wlasnej wsp61noty taka 
konfrontacja wcale nie musi zakonczyc si~ ich rozmyciem i relaty
wizacjq, a wr~cz przeciwnie, moze zaowocowac pogl~bionq swia
domosciq wlasnej odr~bnosci etycznej . Jest to zapewne sluszne 
w odniesieniu do os6b dojrzalych, natomiast bardzo wqtpliwe 
w przypadku ludzi mlodych, jeszcze nie w pelni uksztaltowanych. 
Podstawq etycznej tozsamosci tych ostatnich stajq si~ raczej wzory 
zachowan, z kt6rymi spotykajq si~ oni najcz~sciej . 

Inicjacja w swiat wartosci dokonuje si~ bowiem zawsze za po
srednictwem sfery publicznej. W ustroju demokratycznym wsp61
noty etyczne tracq komfortowq sytuacj~ ograniczonej, ale etycznie 
jednorodnej przestrzeni, w kt6rq spokojnie wkraczac mogly ko
lejne pokolenia ich czlonk6w. Tam, gdzie si~gajq wplywy demo
kratycznej sfery publicznej, zakl6cony zostaje naturalny proces ini
cjacji do wsp6lnot etycznych; naturalne staje si~ raczej 
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wrastanie w swiat wartosci wlasciwych demo k ra
t y c z n e j w s P 61 n 0 c i e pol i t Y c z n e j. W takiej sytuacji warun
kiem przetrwania wsp6lnot etycznych jest zachowanie przez nie 
wlasnych - odr~bnych i cz~sciowo izolowanych od jednolitej de
mokratycznej przestrzeni publicznej - sfer publicznych, w kt6rych 
mogloby si~ dokonywae na tyle silne etyczne zakorzenienie no
wych czlonk6w wsp61noty, aby byli oni w stanie przeciwstawie si~ 
relatywizujqcej presji demokratycznych obyczaj6w. 

Niezaleznie od tego jak poszczeg61ne wsp6Inoty radzq sobie 
z tq presjq, jest faktem, ze w ramach panstwa demokratycznego 
istnieje wyraina tendencja upowszechniania si~ postawy etycz
nej, kt6rej caly system warto sci sprowadzony zostaje do poszano
wania autonomii jednostki. W spos6b naturalny powstaje i repro
dukuje si~ nowa jakosciowo "demokratyczna wsp6lnota wyzna
niowa". Ta nowa jakosc polega na tym, ze w przeciwienstwie do 
innych wsp6lnot etycznych nie jest juz ona wsp6lnotq opartq 0 bo
gaty system etyczny. 

Kto zagraza wolnosci? 

Mogloby si~ wydawae, ze dla nowoczesnego modelu panstwa 
pojawienie si~ w jego ramach wsp61noty 0 minimalistycznym eto
sie nie rna istotnego znaczenia. Jego gl6wnym zadaniem jest prze
ciez zapewnienie warunk6w pokojowego wsp6listnienia wyznaw
com r6znych system6w wartosci i jesli tylko owa wsp61nota stosu
je si~ do og6Inych regul gry, to nie rna powodu do niepokoju. W sy
tuacji, gdy panstwo przestrzega zasad panstwa etycznego mini
mum i zachowuje rol~ bezstronnego arbitra, za erozj~ etosu wsp61
not reprezentujqcych bogate etycznie systemy wartosci odpowie
dzialne Sq przede wszystkim same te wsp61noty. Konkurencja na 
rynku wartosci i idei, przy zapewnieniu elementarnego bezpie
czenstwa oraz mozliwosci otwartego gloszenia wlasnego przesla
nia, to najlepszy sprawdzian wiarygodnosci wsp6lnot etycznych 
oraz wiary i roztropnosci jej czlonk6w. 

Konkurencja ta musi bye konkurencjq uczciwq, poddanq spra
wiedliwym zasadom obowiqzujqcym w ramach panstwa prawa. 
Jesli jednak kazdej pr6bie przeforsowania przez "bogate" wsp6I
noty etyczne jakiegos elementu ich systemu wartosci w formie 
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powszechnego prawa, towarzyszy - zresztq ze wszech miar slusz
nie - glosne larum, 0 tyle takie same praktyki wykorzystywania 
instrumen tarium panstwa do wspierania minimalistycznego eto
su "demokratycznej wsp61noty wyznaniowej", pozostajq najcz~

sciej niezauwazone. Owa wsp61nota znajduje si~ bowiem w sytu
acji uprzywilejowanej, poniewaz rozpowszechnianie swojego par
tykularnego systemu wartosci moze prezentowac jako obron~ og61
nych zasad stanowiqcych podstaw~ istnienia panstwa. Oczywiscie, 
to, ze pragnie ona krzewic w calym spoleczenstwie sw6j ideal etycz
ny, jest rzeczq na turalnq, i z pewnosciq - tak jak wszelkie inne 
wsp61noty etyczne - rna do tego peine prawo. Kiedy jednak w re
alizacji swojego etosu usiluje posluzyc si~ aparatem pans twa, gwaki 
jego podstawowq zasad~, kt6ra panstwu prawa - nawet jesli jest 
one demokratyczne - zakazuje wspierania jakiegokolwiek party
kularnego systemu wartosci, w tym r6wniez i takiego, kt6ry co do 
tresci nie r6zni si~ n iczym od minimum wartosci gwarantowanych 
przez to panstwo. W takim wypadku mamy do czynienia z ewi
den tnym przypadkiem panstwa wyznaniowego, w kt6rym domi
nujqca wsp61nota zmusza pozos tale wsp61noty, aby jej minimali
styczny etos przyj ~ly jako sw6j ideal etyczny. 

Poniewaz zredukowana do zasady autonomii tozsamosc tej 
wsp61noty nie rna do zaproponowania zadnych pozytywnych 
wartosci , posilkuje si~ instrumentami pans twa w dzialalnosci ne
gatywnej - wykluczaniu z przestrzeni publicznej element6w na
lezqcych do kanonu wartosci wsp61not etycznie bogatych. Co wi~
cej, publiczna obecnosc tresci zwiqzanych z ich etosem - wzorc6w 
zachowall., obyczaj6w, symboli - przedstawiona jest przewrotnie 
jako zagrozenie dla samej zasady panstwa etycznego minimum lO , 

podczas gdy w rzeczywistoSci jest tylko jego konsekwencjq i wy
pelnieniem; jesli zas faktycznie stanowi dla kogos zagrozenie, to 
tylko dla etycznej tozsamosci wsp61noty wyznawc6w idei auto
nom ii, kt6rych wewn~trznq pustk~ dotkliwie porusza. 

IU Przykladem niech b'i'dzie slynna przed kilku laty sprawa z Bawarii. Wniosek 
o zdj'i'cie krzyza powieszo nego w szkole pubJicznej , jako symbolu naruszaj'lcego zasa
d'i' neutralnosci swia topoglqdowej panstwa, zosta l przez niemiecki Trybunal Konstytu
cyjny uznany za zasadny. S"d podejmujqc t'i' kuriozaln" decyzj'i', nie dostrzegl fakt1.l, ze 
w ten spos6b udzielil wsparcia nie tyle zasadzie panstwa prawa, lecz partykularnej 
wspiil nocie wyznaniowej. Pozbywanie s i~ symboli reJigijnych i pozostawianie po nich 
pllstych §Cian jest symbolem rehgii pustki i nihilizmu, ktora - ze wzgl'i'du na t'i' sam,! 
zasad~ nelltralnosci swia topoglijdowej - nie moze bye wspierana przez pafl stwo. 
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Kiedy wi~c slyszy si~ dzisiaj gtosy ostrzegajqce przed niebez
pieczenstwem panstwa wyznaniowego, war to rozwazyc doklad
nie, czy ostrzezenia te faktycznie wypowiadane Sq w imi~ obrony 
panstwa etycznego minimum, gwarantujqcego wszystkim obywa
telom wolnosc zycia zgodnie z osobistymi przekonaniami etycz
nymi, czy tez jest to tylko glos kolejnej krucjaty nowej grupy wy
znaniowej, kt6ra pragnie narzucic swojq pozbawionq etycznych 
tresci religi~ caIej wsp61nocie politycznej . Wbrew pozorom to wcale 
nie grupy apologet6w indywidualizmu i bezwzgl~dnej autonomii 
jednostki, najgIosniej wojujqce z panstwem wyznaniowym, najle
piej broniq zasad nowoczesnego panstwa. Ostoj~ panstwa wolno
sci tworzq raczej wsp61noty 0 bogatym etosie, w kt6rych h ierar
chii wartosci najwyzszit pozycj~ zajmuje czIowiek, poszukujqcy 
samodzielnie ina wlasnq odpowiedzialnosc - ale posr6d drogo
wskaz6w ofiarowanych mu przez jego wsp6lnot~ - drogi do tego, 
co absolutne. 

Do tego, ze w powszechnej opinii rzecz rna si~ dokladnie od
wrotnie, przyczynili si~ juz pierwsi nowozytni filozofowie - przede 
wszystkim Thomas Hobbes - kt6rzy tworzqc teoretyczne podsta
wy nowego modelu panstwa, za punkt wyjscia przyj~1i nie fakt 
wsp6tistnienia odmiennych w sp61not etycznych,lecz konflikt izo
lowanych autonomicznych jednostek. Zastqpienie w filozoficznej 
argumentacji poj~cia wolnosci religijnej poj~ciem autonomii, po
zbawilo je istotnego odniesienia do tego wszystkiego, co jednost
k~ warunkuje i jq przekracza. W konsekwencji perspektywa wsp61
noty politycznej obejmujqcej sobq r6znorodne wsp61noty religij
ne i etyczne zostaia niemal niezauwazalnie zastqpiona wizjq pan
stwa rozumianego jako zwiitzek autonomicznych moralnie pod
miot6w - izolowanych abstrakcyjnych jednostek, wyrwanych z ich 
naturalnych wsp61not i tym samym pozbawionych etycznego za
korzenienia i kontekstu. 

A przeciez trudno nie zauwazyc, ze narodzinom nowoczesne
go panstwa wolnosci towarzyszyla zupeinie inna intencja. Panstwo 
to powstalo jako narz~dzie wprowadzajqce pok6j mi~dzy r6zny
mi wyznaniami chrzescijanskimi, a wi~c mi~dzy grupami ludzi 
posiadajqcych bogate systemy wartosci i odwolujqcych si~ do pew
nego idealu doskonalosci moralnej . Tw6rcami panstwa minimum 
etycznego nie byli etyczni minimalisci - ci do glosu doszli znacz
nie p6zniej - lecz etyczni maksymalisci! 
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Jedna rzecz szczeg6lnie uderza, kiedy si~gamy do klasycznych 
tekst6w z XVI i XVII wieku broniqcych zasady wolnosci religijnej. 
Wedlug ich autor6w przysluguje ona wszystkim ludziom otwar
tym na Boga, to znaczy tym, kt6rzy Sq przekonani, ze ich zycie rna 
wtedy sens, gdy skierowane jest ku dobru, ku zachowaniu powie
rzonego im etycznego ladu. Prawo do wolnosci religijnej obejmu
je zatem nie tylko chrzescijan r6znych wyznan, ale zyd6w, muzul
man6w, a nawet pogan, slowem - wszystkich ludzi dobrej woli, 
kt6rzy wierzqc w trwaly porzqdek moralny, starajq si~ zye z nim 
w zgodzie i post~powae cnotliwie. Jest jednak wyjqtek, kt6remu 
prawo to nie przysluguje. "Tych ludzi - pisal John Locke - kt6rzy 
przeczq istnieniu b6stwa, w zaden spos6b tolerowae nie wolno. 
Dla ateusza bowiem nie mogq bye swi~te zadne por~czenia, zadne 
uklady, zadne przysi~gi, kt6re wi~ziami Sq spoleczenstwa: do tego 
stopnia, ze w nast~pstwie negacji Boga, juz bodaj w samej mysli, 
to wszystko traci SWq wartose"ll . 

Warto na koniec zapytae: jakie perspektywy otwierajq si~ przed 
demokratycznym panstwem prawa, jesli jego ksztalt w coraz wi~k
szym stopniu okreslae b~dq ci, kt6rych w dawniejszych epokach 
uwazano za niezdolnych do jakiegokolwiek wsp61notowego zy
cia? Czy wsp6lczesne panstwo minimum etycznego rzeczywiscie 
musi stae si~ politycznq wsp61notq ludzi etycznie wykorzenionych, 
czy tez wyznawcy bogatych system6w etycznych znajdq w sobie 
dose sil, by uczynie je ponownie narz~dziem w sluzbie czlowieka 
otwartego na najwyzsze wartosci? 

ZBIGNIEW STAWROWSKI, ur. 1958, dr, filozof poIityki, pracuje w Instytucie Studi6w 
Politycznych PAN i Papieskiej Akademii TeoIogicznej w Krakowie. Wyda!: Panstwo i prawo 
w filozofii Hegla (1994) . 

I) J. Locke, List 0 to/erancji, PWN 1963, s. 55. Podobne przekonanie wyrazil Tomasz 
Morus, w swojej wizji pans twa doskona!ego: "Wierzq wi~c Utopianie, ze po zyciu d o
czesnym grzechy zostanq ukarane, enota zas otrzyma nagrod~ . Kto temu przeczy, tego 
nie uwazaj" nawet za cz!owieka, poniewaz poniZa wzniosl" natur~ swej duszy, staj'!c 
s i~ na r6wn i z martwymi na cielesne tyIko bytowanie skazanymi bydl~tami. Takim lu
dziom nie nadaj'l w Utopii nawet miana obywateli, gdyz mogliby oni zupelnie zlekce
waiye publiczne urz'ldzenia i zwyczaje, jesliby strach przed kar'l nie powstrzymal ich . 
Kt6z bowiem moze w'ltpie, ze ci ludzie, dla kt6rych jedynym hamulcem jest strach 
przed prawami, kt6rzy poza materi'l z niczym nie wi'lz'l swoich nadziei, b~d'l usilowali 
spryh1ie i potajemnie obchodzie ustawy wlasnego panstwa lub jawnie pogwalcic je, 
byJeby dogodzie swym wlasnym samolubnym zachciankom" (T. More, Utopia, Lublin 
1993, s. 125). 
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JAK DEBATOWAC
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NIE WARTO 

KrzysztoJ Wolicki 

Nieczli'sto sili' zdarza, by autor zasobny w slowa, lektury i prze
myslenia umieszczal na centralnym miejscu w dw6ch swoich tek
stach w tym samym czasopismie, przedzielonych kilkoma zaled
wie miesiqcami, jeden i ten sam cytat. A tak sili' przydarzylo Zdzi
slawowi Krasnodli'bskiemu (Zludzenia dawne i nowe, "Znak" 7/1999; 
o czym mozna dyskutowac w demokracji - i z Jakim skutkiem ?, "Znak" 
1/2000) z wypowiedziq Piotra Sztompki, kt6ry (streszczam) opisu
je Polskii' i inne kraje postkomunistyczne jako rozdarte pomili'dzy 
kulturowymi opcjami: prodemokratycznq, prorynkowq, kosmo
politycznq, zsekularyzowanq i prozachodniq oraz antydemokra
tycznq i antyrynkowq, lqczqq konserwatywne, nacjonalistyczne, 
prowincjonalne i ksenofobiczne tematy tradycyjnej kultury krajo 
wej z antyzachodnimi, antykapitalistycznymi, egalitarystycznymi 
i populistycznymi orien tacjami kultury realnego socjalizmu .. . Kra
snodli'bski uwaza ten opis za "najbardziej rozpowszechnionq ide
ologi!i' liberalnej polskiej inteligencji" i atakuje z ziemi, wody i po 
wie trza ... Nie nosz!i' libera16w w sercu, nie mogli' jednak przylq
czyc sili' do Krasnod!i'bskiego, poniewaz mnie nie odpowiada u nich 
zupelnie co innego: kult p ieniqdza i sukcesu jako miernika warto 
sci czlowieka, egoizm i zaslepienie klasowe, pogarda dla egali tary
zmu, choc zarazem mieniq si!i' demokratami (a juz Tocqueville im 
tlumaczyl, ze zr6wnanie jest cenq demokracji). Calkiem nie 0 to 
chodzi Krasnod!i'bskiemu. Konstruuje on sobie na uzytek p olemi
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ki poj~cie "lewicowo-liberalnej poprawnosci", polskiej odmiany 
political correctness, ktora owladn~la glowami polskich inteligen
tow i wmowila im skutecznie, ze demokracja to "ustroj wyklucza
j'!cy substancjalne debaty, ktore dotycz,!, po pierwsze, naszej toz
samosci zbiorowej; po drugie, wartosci oraz norm moralnych, ktore 
powinny obowi,!zywac wszystkich; po trzecie wreszcie, kwestii 
odpowiedzialnosci za gloszone poprzednio pogl,!dy i popelnione 
czyny oraz w ogole integralnosci osob pelni,!cych funkcje publicz
ne" . 

O toz, po pierwsze, "debaty", ktorych domaga si~ Krasnod~b
ski, tocz'! si~ w Polsce od pocz'!tku III RP Uesli nie od "cudzoziemsz
czyzny"), choc zapewne nie zawsze na poziomie godnym Akade
mii; bywa, ze bior'!cy w nich udzial profesorowie s,! na poziomie 
profosow. 

Po drugie, istnieje wprawdzie w Polsce poprawnosc liberalna, 
ktor,! zazwyczaj sygnuje si~ nazwiskiem Balcerowicza (pieni'!dze) 
i Michnika (dusza), ale Krasnod~bski chociazby dla przyzwoitosci 
nie powinien udawac, ze nie dostrzega innej poprawnosci, w kt6
rej m.in. mieszcz'! si~ rozmaite mile mu tradycje (prawdziwe 
i skomponowane) i rytualy pami~ci odprawiane na kazd,! okazj~. 
To prawda, ze czasem zglasza si~ do udzialu w nich niejaki AJek
sander Kwasniewski, co m,!ci czystosc ceremonii. Pisze Krasno
d~bski: "Gdy znana powszechnie biografia gl6wnego celebransa 
pozostaje w raz'!cej sprzecznosci z pr3ypominan,! tresci,!, ceremo
nia latwo moze stac si~ fars'!. Moze raczej uczyc cynizmu i niewia
ry w demokracj~ niz in tegrowac spoleczenstwo". Owo spoleczen
stwo jednak swobodnie wybralo sobie tego celebransa, z czego nasz 
autor powinien raczej wnioskowac, ze lekce sobie one wazy b,!di 
ow'! powszechnie znan'! biografi~, b,!di przypominane tresci . To 
zas lekcewazenie nie jest zapewne skutkiem wrodzonego Polakom 
cynizmu, ale - odwrotnie - reakcji na natr~ctwo, interesownosc 
i nieraz zaklamanie, z jakimi indoktrynuje si~ ich ow,! nie dostrze
gan,! przez Krasnod~bskiego poli tyczn,! poprawnosci,! Polaka-ka
tolika, z orkiestrami, kropidlami i niemowl~tami-kombatantami (ze 
znanego tytulu "Gazety Wyborczej" 0 zabiegach min. Taylora 
o wpis do rejestru ofiar) . 

Coz zatem sprawia, ze tak oczytany autor nie dostrzega tej dru
giej "poprawnosci", na ktorej zeruje nie mniej politycznych cwa
niakow spragnionych awansu i profitu niz na tamtej, liberalnej? 
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Czyzby uwierzyl, ze jest ona tylko wynalazkiem liberal6w, stra
szakiem w ich r~kach? 

Przypuszczam, ze Zdzislaw Krasnod~bski nie mial nigdy ochoty 
przyznawac si~ do prawicy takiej, do jakiej przyzwyczaily opini~ 
polemiki w stylu Ryszarda Bendera i jemu podobnych uczonych, 
Jerzego Roberta Nowaka i innych autor6w Radia Maryja, felieto
nist6w "Gazety Polskiej" (i gorzej), zeby wymienic pierwsze z brze
gu przyldady. Cechq konstytutywnq tej tw6rczosci byla i jest na
dal taka wlasnie wizja polskosci, kt6ra spelnia bez reszty charakte
rystyk~ z opinii Piotra Sztompki. Najpierw mozna bylo traktowac 
to myslenie 0 polskosci jako margines sceny politycznej. Ale taka 
wlasnie wizja weszla w sldad swiatopoglqdu tzw. obozu solidar
nosciowego i w polowie dekady zaj~la w nim miejsce centralne, 
czego dowiodla debata konstytucyjna. 

Min~ly cztery lata. AWS zdobyla wladz~ i wlasnie wyrzuca 
przez okno sw6j kapital polityczny. O kazalo si~, ze prawicowa 
polskosc nie daje sobie rady nie tylko z planowaniem przyszlosci, 
ale nawet z rzqdzeniem na co dzien, w srodowisku dzikiego kapi
talizmu, europeizacji, amerykanizacji, globalizacji i Leszka Balce
rowicza. Jako komentator polityczny mam stale do czynienia 
z funkcjonowaniem parlamentu. Jest znamienne, jak maleje po
pularnosc prymitywnego j~zyka prawicy nawet wsr6d bardzo pra
wicowych posl6w, kt6rzy jako praktycy nie mogq nie dostrzegac 
jego niewydolnosci. Ta niewydolnosc wlasnie jest gl6wnym po
wodem, dla kt6rego "stara" prawicowosc traci wzi~cie. Rezultat 
jest dwojaki. Z jednej strony AWS zapozycza si~ ideowo u nielu
bianych etosowc6w z Unii Wolnosci, liberaI6w-kosmopolit6w; to 
zresztq sprawia, ze szeregowi czlonkowie Akcj i majq zarazem gorz
kie poczucie, iZ dajq si~ sojusznikowi wodzic za nos. 1m wi~cej 

mUSZq si~ uczyc od liberal6w, tym bardziej na nich kInq; ten para
doks z psychologii poli tycznej moze si~ zresztq przyczynie do za
lamania rzqdzqcej koalicji. Z drugiej strony w mlodszym pokole
niu polityk6w prawicy, dobrze wyksztalconych, zwiqzanych z kil
koma osrodkami akademickimi i eksperckimi, poszukuje si~ ner
wowo recepty na nowq prawic~. W tej formacj i zdumiewajqco 
szybko zanika rytualne odwolanie do mi tu i dziej6w "Solidarno
sci"; nowa p rawica nie chce bye przypisana i zapisana do "obozu 
solidarnosciowego", kt6ry uwaza za efemeryczny, co po trosze 
odzwierciedla r6wniez konflikty pomi~dzy RS AWS a jego brahli

96 




JAK DEBATOWAC NIE WARTO 

mi partiami i partyjkami. Ta zmiana nie oznacza bynajmniej, izby 
nowa prawica okazywala jakqs mi~kkosc wobec postkomunist6w. 
Wprost przeciwnie, publicysci z tej szkoly Sq zazwyczaj bardziej 
jeszcze agresywni wobec SLD i jego "poputczyk6w", ale w spos6b 
charakterystyczny ewoluuje motywacja atak6w. Jest w niej mniej 
ideologii i oskarzen adresowanych w przeszlosc: nowa prawica 
przyjmuje do wiadomosci, ze postkomunisci nie Sq komunistami; 
Sq natomiast dla niej rodzajem gangreny intelektualnej i moralnej, 
kt6ra przezera organizm spoleczny, a zwlaszcza struktury wladzy. 
Totez nowa prawica nie wierzy zadnym aktom skruchy i przepro
sinom (Kwasniewskiego sekuje bardziej niz kogokolwiek innego): 
postkomunist6w trzeba "pozbyc si~ raz ina dobre", "zdolowac" 
(to cytaty), a konkretnie - odsunqc od wladzy i zablokowac drog~ 
do powrotu. Inaczej niz jej starsi bracia, nowa prawica pojmuje, ze 
lustracja, dekomunizacja, Instytut Pami~ci Narodowej i caly ten 
sztafaz rozliczeniowy moze byc pozyteczny i przydatny, ale nie 
jako akt sprawiedJiwosci, lecz jako afirmacja poprawnosci politycz
nej nowej prawicy. Tymczasem jednak postkomunisci wygrywajq 
wybory. Dlaczego? Dla starej prawicy takie pytanie odsyla do sy
tuacji incydentalnej i przemijajqcej : spoleczenstwo musi miec tro
ch~ czasu, by ozdrowiec, by rozproszyly si~ czady PRL, ale ponie
waz nar6d polski jest zdrowego ducha, wi~c wkr6tce sukcesy wy
borcze SLD b~dq nalezaly do bezpowrotnej przeszlosci. Nowa pra
wica nie dzieli tego optymizmu, zresztq - w przeciwienstwie do 
starej - umie zauwazac fakty, a fakty Sq takie, ze im dalej od PRL, 
tym lepsze Sq notowania SLD. To proste spostrzezenie otwiera dro
g~ myslowq, kt6ra prowadzi daleko. Nowa prawica gubi wszelkie 
pozytywne presumpcje 0 narodzie, zwlaszcza te 0 jego niezlom
nej ponoc wi~zi z kulturq narodowq (w prawicowym rozumieniu). 
Nar6d latwo zwiesc, a kultura jest zwiewnym duchem. Nowa pra
wica jest oczywiscie nadal narodowa i gotowa jest zawsze bronic 
kultury ("duchowosci") polskiej - ale juz nie na niej buduje. Nowa 
prawica stawia na panstwo i wladz~ w panstwie. Nie nar6d, nie 
spoleczenstwo obywatelskie (zawlaszczone przez liberal6w), nie 
zwiqzek zawodowy pogrqzony w partykularyzmie - ale panstwo 
jest centrainq kategoriq mysli politycznej nowej prawicy, co w prak
tyce owocuje fascynacjq wladzq. Nowa prawica nie jest bynajmniej 
formacjq skrystalizowanq i nawet nie wydaje si~, by mogla si~ niq 
szybko stac. Prawa strona sceny politycznej w Polsce usiana jest 
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wrakami politykow w sile wieku, ktorzy na ogol niczego si~ juz 
nie nauczq, ale za to skutecznie blokujq drog~ kazdej nowej inicja
tywie. Nowa prawica nie moze ryzykowae proby krystalizacji, przy
najmniej dopoki funkcjonuje AWS ze sWoimi, zaleznie od rachun
ku, trzema, czterema, pi~cioma nogami. Nowa prawica pozostaje 
wi~c stanem umyslow, osrodkiem towarzyskim, paroma inicjaty
wami wydawniczymi, wsrod ktorych na uwag~ zasIugiwal tygo
dnik "Nowe Panstwo" (nomen omen!), dopoki nie zgubit oddechu. 

Caly ten wywod 0 nowej prawicy (ktory paru przyjaciol uwa
za za fantom znudzonego umyslu komentatora) posluzy mi do 
stwierdzenia, ze j e s lib Y Krasnod~bski przekreslil calq dotych
czaSOWq prawicowq poprawnose, a jej niezauwazanie mogloby taki 
ryzykowny gest myslowy sugerowae, to istotnie moglby bez tru
du dowodzie, ze sztywna opozycja w cytacie z Piotra Sztompki 
owa "najbardziej rozpowszechniona ideologia inteligencji" - jest 
bezzasadna. Przynajmniej po stronie prawicowego czIonu prze
ciwstawienia. Nowa prawica, 0 ile istnieje, rzeczywiscie musi t~ 
opozycj~ negowae, poniewaz, jako si~ rzeklo, stawia na panstwo. 
A panstwo polskie, cokolwiek si~ 0 tym mniema, okresla si~ dzi
siaj poprzez jego miejsce w strukturach euroatlantyckich i jego sto
sunek do tych struktur. Prowadzi to do bolesnych trade off's war
to sci, jak na przyklad suwerennosci, ktora okazuje si~ dobrem po
dzielnym. Jesli rna bye dzielona z dobrej woli - i nie przypominae 
"ograniczonej suwerennosci" Paktu Warszawskiego - nie wystar
czy trzezwy rachunek korzysci policzalnych. Konieczne jest odpo
wiednie podloze takich rachunkow, czyli dialog kultur i zgoda 
kultur. 

Zgadzam si~ calym sercem ze Zdzislawem Krasnod~bskim, ze 
przedstawianie tego dialogu jako "zderzenia uniwersalnego wzo
ru z lokalnq tradycjq" jest naduzyciem. Natomiast nie byIbym pe
wien, czy nie jest to po trosze zderzenie zelaznego garnka z glinia
nym. Innymi slowy, podobnie jak Krasnod~bski odrzucam warto
sciowanie, ale widz~ roznic~ sit. Krasnod~bski nie dos trzega pro
blemu Uesli tylko nie upupimy si~ sami): "Gdzie bowiem mozna 
dostrzec OWq kosmopolitycznq kultur~ poza kanalami muzyczny
mi i kongresami socjologow? Globalna kultura kosmopolityczna 
jest kulturq zywiqcq si~ motywami innych kultur, kulturq bez pa
mi~ci i bez zwiqzku z czasem i miejscem, a wi~c nie moze bye zro
dIem tozsamosci. ( ... ) To, co uchodzi za ku ltur~ amerykanskq, jest 
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przede wszystkim kulturq jej klas nizszych alba wytworem show
-businessu, rzqdzqcego si~ swoimi prawami. Ameryka bynajmniej 
nie jest tak »zamerykanizowana«, jak si~ wydaje z zewnqtrz...". 

Czy aby nie za duzo tego arystokratycznego lekcewazenia? Bo 
ta kultura klas nizszych i show-businessu (ale rowniez angielskiego 
j ~zyka i angielskiej ksiqzki) roznosi si~ po calym swiecie; a jak jest 
na przyklad z Panem Tadeuszem, z ktorym wyprawiamy si~ na ame
rykanski targ jak babina z jednym jajkiem...? 

Twierdzenie, ze "kultura kosmopolityczna" musi bye wyzuta 
z pami~ci , jest jawnie falszywe: w kosmopolitycznej wszechj~zy
kowej Bibliotece Borgesa nie rna wlasnie nic poza kombinatorykq 
pami~ci . 

Wiadomo oczywiscie, ze historia nowozytnej demokracji zwiq
zana jest z fenomenem narodu, ale z tego nie wynika, ze tenden
cja do demokracji jednonarodowych jest nieuchronna. W kazdym 
razie towarzyszy jej dzis tendencja konfederacyjna. Unia Europej
ska jest istotnie cialem politycznie slabym, ale jednak, mimo kolej
nych rozszerzen, jej sila z wolna wzrasta. A istnienie tozsamosci 
europejskiej - obok niezmiennie silnych tozsamosci narodowych 
- jest juz nie do przeoczenia. Nie rna w tym zadnej sprzecznosci: 
mozna bye Hiszpanem i Europejczykiem, nie Sq to tozsamosci roz
lqczne. 

De Gaulle, ktory byl bardzo przywiqzany do francuskiej kultu
ry i tozsamosci i ktory bal si~, by nie zostaly oslabione przez udzial 
w mi~dzynarodowych strukturach, kultywowal jednak francuskie 
in t ere s y, a nie francuskq 0 r t 0 d 0 k s j ~ . Krasnod~bski natomiast 
kultywuje tozsamose narodowq, wyznajqc najwyrazniej ortodok
syjnq wersj~ polskosci. Oczywiscie, jest to ortodoksja wedlug no
wej, nie zas starej prawicy, ale rowniez zasadza si~ na wyklucze
niach, przycinaniu niewlasciwych p~dow. 

Charakterystyczny dla mySli Krasnod~bskiego jest jego stosu
nek do fenomenu politycznej poprawnosci w w ydaniu "demokra
tow ze Wschodniego Wybrzeza Stanow". O dnotowujqC z uzna
niem, ze w Ameryce gl~bokiej kultywowane Sq rozne stare trady
cje, ze rozmaite religijne obrz~dy Sq wr~cz wszechobecne (a kre
acjonisci - pozwalam sobie uzupeln ie - zlikw idowali nauczanie 
teorii ewolucji juz w dwoch stanach, Nowym Meksyku i Kansas) 
i ze to wcale nie szkodzi amerykanskiemu patriotyzmowi - autor 
rna dla poprawnosci politycznej wymierzonej przeciw dyskrymi
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nacji mniejszosci (Murzynow, Latynos6w, kobiet, homoseksuali
stow) wylqcznie ironi~. Nie jest w tym oryginalny: polityczna po
prawnosc amerykanskich demokratow jest od 10 lat ulubionym 
przedmiotem kpin polskich korespondentow. Zaluj~, ze prof. Kra
snod~bski, filozof i socjolog, przeoczyl, zapewne wskutek nowej 
ortodoksyjnosci, ze ten "smieszny" ruch obywatelski w Stanach 
chce ratowac szanse jednosci narodowej, gdy tradycyjny melting 
pot juz przestaje jq zapewniac. 

Pluralizm kulturowy, polityczny i swiatopoglqdowy jest oczy
wiscie bardzo trudnym sposobem wspalzycia. J ego pun k tern 
wyjscia jest uznanie odmiennosci, to znaczy zgoda 
na postawienie znaku zapytania p rz y wyznawa
nych przez siebie wartosciach (a przynajmniej 
zniesienie znaku pewnosci). Iraczej n ie warto organizo
wac "debat", ktare si~ zazwyczaj zamieniajq w "rytualy pami~ci". 
Heine w satyrycznej Dysputacji opisal takq debat~ w Toledo, fran
ciszkanina i rabina, kt6rzy nawracali si~ nawzajem, a stawkq bylo 
obrzezanie lub chrzest. Po 12 godzinach dw6r p rzysypial, a pi~kna 

krolowa i tak nie wiedziala, k t6ry rna racj~. Miala tylko wyrazne 
wrazenie, ze cuchnq obaj tak sarno. 

Nie debatujqc, warto si~ natomiast uc z yc siebie wzajem. 
Zawsze cos zostaje, i tyle dobrego. 

PS 
Potraktowalem Zdzislawa Krasnod~bskiego, filozofa i socjolo

ga, jako publicyst~ politycznego. Asumpt do tego dalo mi odczyta
nie przez niego ze smiertelnq powagq ironicznego zakonczenia 
teks tu Jerzego Jedlickiego, cytowanego jako koronny dowod bez
dusznosci kosmopolitow. 

Taki defekt poczucia ironii magi si~ przytrafic tylko publicyscie 
politycznemu. 

KRZYSZTOF WOLICKJ, ur. 1925, korespondent polityczny "Kultury" w Warszawie, 
wsp61pracuje z prasij polskij , francusk'l, niemieck'l. 

100 



PRZEZI~BIONA 


DEMOKRACJA? 


ZBIGNIEW STAWROWSKl: Tekst Zdzislawa Krasnod~bskiego zmu
sza do postawienia szeregu podstawowych pytan, przede wszystkim 
pytania 0 wartosci, kt6re tkwiq u pods taw demokracji. Na Zachodzie 
rozpowszechnil si~ model pans twa Iiberalno-demokratycznego, tole
rancyjnego, neutralnego §wiatopoglqdowo, panstwa, kt6re opiera si~ 
na wartosciach proceduralnych. Chcialbym, abysmy si~ zastanowili: 
czy taka demokracja moze przetrwaC? Czy nie powoduje ona erozji 
postaw wsp6lnotowych, takich jak poczucie patriotyzrnu czy zaanga
zowanie polityczne? Jakie znaczenie dla dernokracji liberalnej rna tra
dycja? I jak to wyglqda w przypadku Polski, gdzie nawyki spoleczne 
w duze mierze uksztaltowane zostaly przez tradycj~ PRL? Czy nie 
jest tak, ze polska demokracja cierpi na podw6jne schorzenie, wyni
kajCice, z jednej strony, ze strukturalnych ograniczen porzCidku Jibe
ralno-demokratycznego, a z drugiej - z ciCizenia spuscizny kornuni
zmu? 

ZaczCilbym jednak od postawienia Panom prostego pytania: jak 
oceniacie dzisiejszy stan polskiej demokracji? Czy jestescie z niego 
zadowoleni? 

JAN ROKITA: Ktos, kto niedawno przyjechal do Polski, wypowiedzial 
pami~tne slowa: "Skladam dzi~ki Panu historii za obecny ksztalt pol
skich przemian". Po takich slowach, wskazujCicych na wplyw r~ki 
Opatrznosci na stan polskiej dernokracji, nie wypada bye z niej nieza
dowolonym. To dziesi~ciolecie jest chyba najbardziej udanym okre
sem w historii Polski ostatnich trzech stuleci. 

Zarazem wystarczy choeby pobieznie rozejrzec si~ dokola, zeby 
dostrzec, ze polska demokracja obarczona jest jednak wieloma sla

101 



PRZEZ I ~BIONA DEMOKRAC]A7 

bosciami. N iektore podstawowe idee demokracji cie rpiq nie tyle na 
ci~zkie schorzenia, ile - by trzymac si~ metafory medycznej - na lek
kie przezi~bienie. Po pierwsze, przezi~biona jes t idea pal'lstwa. Do
tyczy to zreszt'l nie tylko polityk.i polsk.iej , ale w ogole wspolczesnej 
polityki demokratycznej. Gatunek choroby nazwalbym "russoizmem 
dla ubogich". To jest takie rozprzes trzeniaj'lce si~ przekonanie, ze 
panstwo samo w sobie nie jest wartosci'l w porz'ldku moralnym, a je
dynie arytmetyczn'l sum'l indywidualnych lub grupowych kontrak
tow zawartych mi~dzy dowolnie zorganizowanymi, silniejszymi 
i stabszymi lobbystami. Takie skrajnie kontrak tualne pojmowanie 
panstwa doprowadzone zostalo dzisiaj do przesady przez rZ'ldzq
cych zWiqzkowcow. I skutkuje z jednej strony slabosciq instytucji 
publicznych, a z drugiej tzw. "kapitalizmem politycznym", czyli ko
ru pcj'l. 

Po drugie, przezi~biona jest idea prawa. Slynn'l formul~ artykulu 
drugiego Konstytucji, m6wi'lc'l, ze Polska jest demokratycznym pan
stwem prawa, interpretuje si~ w sposob, kt6ry owocuje nieefektyw
nosciq prawa i zanik.iem funkcji rZ'ld zenia . W to miejsce weszla funk
cja "s tosowania przepisow". Instytucje na podstawie prawa nie dzia
lajq po to, by osiqgnqc jakies dobro, jak.is cel, ale po to tylko, by wy
wiqzac si~ z obowi'lzku zastosowania przepisu. Polska demokracja sfe
tyszyzowala przepis prawny, a ludzie coraz bardziej zlorzeczq, bo nie 
rozumiejq, po co im tak.ie panstwo i tak.ie prawo. 

Z tym wiqze si~ trzecia dolegliwosc: przezi~bien ie idei w ladzy. 
GI6wnym jego symptomem jest rozproszenie egzekutywy, z kt6rego 
rodzi si~ spoleczne poczucie anarchicznosci i nierzqdu w panstwie. 
Rozproszenie to stanowi efekt doprowadzenia do skrajnosci liberal
nej zasady trojpodziatu wladzy. Interpretuje si~ j'l mianowicie w ten 
spos6b, ze egzekutyw~ nalezy podzielic na maksymalnq Iiczb~ wza
jemnie rownowaz'lcych si~ segmentow. Konsekwencj'l tego jest jed
nak cz~sciowy paraliz wladzy. 

Po czwarte, przezi~biona jest idea tradycji. Cz~sc opinii publicznej 
uznala tradycj~ za przeszkod~ w wygrywaniu szansy nowoczesno
sci. Stqd bierze si~ pragnienie oderwania biezqcej rzeczywistosci poli
tycznej panstwa od jego przeszlosci: ,,wybierzmy przyszlosc!". W efek
cie od roku 1989 panstwo polskie znajduje si~ w stanie pewnej konfu
zji: nie wie, czy w ogole ma ku ltywowac wlasnq tradycj~, czy tez. kaz
dy wysilek w tej dziedzinie jest naduzyciem ladu demokratycznego. 
Minister kultury ostatnio zobowiqzany zostal ustawowo do odpowie
dzialnosci za ochron~ i rozwijanie tradycji panstwowych Rzeczypo
spolitej Polskiej. Ale - poki co - ten obowiqzek jest martwy. 
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Po piqte wreszcie, przezi~biona jest idea patriotyzmu. Z jednej stro
ny, patriotyzm skompromitowany zostai przez tych, kt6rzy w ciqgu 
minionych dziesi~ciu lat postugiwali si~ narodowo-katolickim sloga
nem jako or~iem w wa\ce politycznej. Z drugiej strony, strach przed 
uczuciem patriotycznym wywolali ci, kt6rzy poslugiwali si~ strasza
kiem nacjonalizmu jako najgrozniejszym - rzekomo - demonem 
wsp6lczesnosci. Sw6j udzial w kompromitacji idei patriotyzmu mialo 
takie panstwo. Na przyklad spos6b, w jaki III Rzeczpospolita zacz~la 
obchodzic swoje swi~ta narodowe i panstwowe - w calkowitej izola
cji od jakiegokolwiek spoiecznego rozumienia, przezycia, akceptacji
wywolal w gruncie rzeczy wraienie ciqglosci mi~dzy swi~tami komu
nizmu i swi~tami Niepodlegiej Polski. Czy w tej sytuacji by to moili
we wytworzenie si~ patriotyzmu republikanskiego, patriotyzmu opar
tego na arystotelesowskich cnotach obywatelskich? I czy uda nam si~ 
jeszcze to zaniedbanie nadrobic? 

JERZY ClEMNIEWSKl: W ocenie kondycji polskiej demokracji jestem 
mniej optymistyczny niz pan posel Rokita. Nie zgadzam si~ ani z nim, 
ani ze stanowiskiem Zdzislawa Krasnod~bskiego pod jednym zasad
niczym wzgl~dem: zakresu odpowiedzialnosci panstwa. Obawiam si~ 
obciqzania panstwa odpowiedzialnosciq za wszystkie wady iycia zbio
rowego. Moim zdaniem znacznie wi~ksza jest odpowiedzialnosc 
a zarazem wi~ksze Sq mozliwosci - spoleczenstwa. Na przyklad bu
dowanie patriotyzmu to zadanie dla instytucji wchodzqcych w skJad 
spoleczenstwa obywatelskiego, takich chociazby jak harcerstwo; przed 
wojnq to ono uczylo mlodziez mqdrego patriotyzmu, wolnego od 
nalecialosci szowinistycznych. Ogromna odpowiedzialnosc spoczy
wa tei na srodowiskach intelektualnych. W ostatnim dwudziestole
ciu Polski Ludowej to wlasnie one wypracowaly pomyst na rozwiqzy
wanie problem6w spoleczenstwa znajdujqcego si~ pod rzqdami ko
munist6w. W ciqgu ostatniej dekady rola inteligencji ogromnie spa
dla. Z jednej strony, jej pozycja i au torytet zostaly zakwestionowane, 
z drugiej - zycie kulturalne znalazlo si~ w stanie pewnej stagnacji. 
Wezmy literatur~: czy w latach 90. powstaly dziela dor6wnujqce ran
gq na przyklad Miazdze Andrzejewskiego lub powiesciom Konwickie
go? Win~ za "przezi~bienie", 0 kt6rym m6wil pose! Rokita, ponosi wi~c 
w wi~kszym stopniu spoteczenstwo nii panstwo. 

Natomiast to ostatnie znalazlo si~ w fazie kryzysu wlasciwie w ca
lym swiecie demokratycznym. Jest to kryzys przyw6dztwa. Czy po
trafimy w og6le wskazac dZisiaj na polityk6w b~dqcych w stanie for
mulowac dalekosi~ine cele oraz wskazywac na srodki ich realizacji? 
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To nie jest tylko problem Polski. ezy na ten sam brak nie cierpi'l Stany 
Zjednoczone, Niemcy, Francja ... ? Przyczynq kryzysu przywodztwa 
jest, moim zdaniem, fakt, ze we wspolczesnym swiecie rozmywa si~ 
rola panstwa, nie bardzo wiadomo, jakie Sq jego zadania. Utracito tez 
one pewnq otoczk~ ezoterycznosci, wyczerpal si~ mit panstwa jako 
instytucji, bez ktorej spoleczenstwo nie moze istniec. 

Natomiast jesli chodzi 0 kondycj~ polskiej demokracji i jej pod
stawowq slabosc, jak'l jest - jak zauwazyl posel Rokita - rozbicie egze
kutywy, to mysmy sobie, Panie Posle, t~ slabosc sami zafundowali 
w momencie, gdy w roku 1990 podi~lismy decyzj~, ze wybory prezy
denckie majq miec charakter powszechny. Nie chodzi mi oodpowie
dzia lnosc poszczegolnych osob czy ugrupowan, ale oodpowiedzial
nose calej klasy politycznej. Wlasnie w zasadzie powszechnych wy
borow prezydenckich, a nie w jakichkolwiek rozwiqzaniach konsty
tucyjnych, tkwi wewn~trzna sprzecznose systemu wladzy w Polsce. 
W systemach parlamentarno-gabinetowych istnieje dwuczlonowa 
egzekutywa, ale z calkowicie formaln'l rolq glowy panstwa, sprowa
dza j'lc'l si~ do funkcji protokolarnych. Na tomiast w systemie, w kto
rym prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, jego rola, 
sil'l rzeczy, musi bye zdecydowanie wi~ksza. W tym sensie w lad poli
tyczno-prawny polskiej demokracji wbudowana jest sprzecznose. 
Tymczasem ciqzenie ku wyborom bezposrednim jest ciqgle bardzo 
duze. Pojawiajq si~ pomysly, by tq drogq wybierae na przyklad sze
fow egzekutyw samorzqdowych. Zupelnie nie bierze si~ jednak pod 
uwag~ konsekwencji takiego systemu, choeby tego, ze ludzie wybra
ni t'l drogq znajdujq si~ w trakcie trwania kadencji praktycznie poza 
wszelkq demokratycznq kontrolq . 

KAROL MODZELEWSKI: Zaczynajqc od pytania pana Stawrowskie
go: w Polsce obowiqzuje taki system demokracji liberalnej , ktory mi 
osobiscie bardzo odpowiada. Problemem jest natomiast jego funkcjo
nowanie oraz calose procesu transformacji . Istnieje r6znica mi~dzy 
demokracjq Iiberalnq a liberalizmem gospodarczym; 0 ile ta pierwsza 
jest Polsce potrzebna i trzeba jej z calych sit bronie, 0 tyle skal~ spo
lecznych nierownosci powstalych wskutek Iiberalnej transformacji 
gospodarczej oceniam negatywnie. 

Przechodzqc do slabosci systemu demokratycznego w Polsce: ich 
charakter uznalbym za cos znacznie powazniejszego niz " przezi~bie
nie", cos znacznie bardziej trwalego i 0 gl~bokich korzeniach. Tak jest 
na przyklad z zanikiem poczucia identyfikacji z wlasnym panstwem 
- przeciez wynika to z trwajqcego przez stulecia braku wlasnego pan
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stwa. W konsekwencji nie wytworzyty si~ nawyki czy wzorce wi'lZ'l
ce patriotyzm z lojalnosci'l wobec panstwa. Na to schorzenie nie ma 
prostego lekarstwa. Potrzebne jest w tej sprawie sprzysi~zenie wszyst
kich tych, ktorzy - ponad podziatami politycznymi - uwazaj'l pan
stwo za wartose. I to wartose nadrz~dn'l , to znaczy warunek niepod
leg!osci. Nigdy nie dose powtarzania publicznie, ze niepodleg!ose to 
wlasne panstwo i ze jej utrzymanie zalezy w duzej mierze od stosun
ku obywateli do instytucji panstwowych. 

Drugie schorzenie naszej demokracji to negatywna tradycja swiez
szej daty, wywodz'lca si~ z okresu komunistycznego. Jan Rokita po
da! trafny jej przyklad, dotyczqcy sposobu, w jaki celebruje si~ trad y
cje panstwowe. Ale takich przykladow mozna podae znacznie wi~cej, 
a najgrozniejsze dotyczq postaw ludzkich. Chodzi mi zwlaszcza 0 po
stawy urz~dnik6w panstwowych. Nawet tudzie nie wywodz'lcy s i~ 
z orientacji postkomunistycznej przejmuj'l spos6b myslenia i dziala
nia z czasow PRL, kied y urz~dnik nie m ystal 0 tym, jak rozwiqzae pro
blem, tylko czekal na dyspozycje z komitetu wojew6dzkiego... Dzi
siejsi urz~dnicy tak samo rozglqdaj'l si~ za odpowiednikiem komite
tu. Dziedzinq, w kt6rej takie postawy widae najwyrazniej, Sq sluzby 
specjalne, do czego przyczynila si~ decyzja niezrywania ciqglosci mi~
dzy starymi a nowymi instytucjami. Jezeli Lech Wal~sa, ktory ma 
wyrazne ciqgotki autorytarne, odwolywal si~ do Pilsudskiego i zama
chu majowego, to liczyl na nawyki i t~sknoty, ktore uksztaltowaly si~ 
nie w czasie rZqdow Marszalka czy rZ'ld6w pulkownikow, lecz w cza
sie rZqdow sekretarzy. Zza w'ls6w Pilsudskiego wyzierajq inne Wqsy: 
na mentalnosci urz~dnik6w panstwowych czy pracownik6w tajnych 
stuzb kladzie si~ nie cien marsza!ka Pitsudskiego, a cien towarzysza 
Stalina. Celowo uzywam sformulowan tak drastycznych, bo inaczej 
grozi nam, ze nie wyartykutujemy w tej dyskusji dzielqcych nas roz
nic. Na szcz~scie demokracja jest systemem posiadajC)cym zdolnosc 
do samonaprawy. Mechanizm demokratyczny oliwi sj~ sam. Jest wi~c 
szansa, ze zagrozenia autorytarne b~dq stopniowo malee. 

Kolejny niedowlad polskiej demokracji wynika z jej slabego zako
rzenia w aktywnosci obywatelskiej. Wiqze si~ to nie tylko ze sprawq 
oczywistq: dlugim brakiem panstwa funkcjonujqcego w oparciu 0 spo
leczenstwo obywatelskie . Mala aktywnose obywateli wynika takZe 
z okolicznosci, w jakich polska demokracja si~ odrodzila. Ogromnq 
rol~ odegral pod tym wzgl~dem stan wojenny. Niezaleznie od tego, 
jak interpretowae jego wplyw na p6zniejsze wyjscie Polski z komuni
zmu, nie ulega wC)tpliwosci, ze w znacznym stopniu zabil on aktyw
nose spolecznq. Proby jej wskrzeszenia napotykajq dzisiaj na ogrom
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ne trudnosci. Drugq przyczynq malej aktywnosci jest spos6b wpro
wadzenia reform gospodarczych. Zrobiono to odg6rnie z obawy 
niebezpodstawnej - ze jesli pracownikom socjalistycznych zaklad6w 
stworzy si~ mozliwosc dzialania, to obr6cq si~ one przeciw reformie, 
a scislej: przeciw temu jej modelowi, jaki zaproponowal Leszek Bal
cerowicz. Ale wynikajqca z logiki terapii szokowej walka z radami pra
cowniczymi, ograniczanie ich uprawnien, odwolywanie si~ do cier
pliwosci obywateli, do biernego przyzwolenia - wszystko to musialo 
pogl~bic apati~ spolecznq. 

Najkr6cej powiedzialbym, ze za plus polskiej transformacji uwa
zam wolnosc. Minusem jest natomiast skala nier6wnosci spolecznych 
i biedy (0 tym zresztq m6wil Jan Pmvel II podczas ostatniej pielgrzym
ki). Tu widz~ najpowazniejsze zagrozenie dla demokracji . Wielkie gru
py ludzi ulegly w latach 1990-1993 drastycznej pauperyzacji i w ciqgu 
calego dziesi~ciolecia trend ten nie zostal odwr6cony, a obecna refor
ma podatkowa zmierza do jego nasilenia. Zjawisko wykJuczenia z po
myslnosci materialnej, pozbawienia szans awansu spolecznego dzie
ci wskutek malejqcej dos t~pnosci edukacji, pogorszenia opieki zdro
wotnej - wszystko to stwarza pewien potencj al spoleczny mogqcy 
zachwiac stabilnosciq porzqdku liberalno-demokratycznego. Ludzie, 
kt6rzy przekonali si ~, ze Sq we wlasnym kraju obywatelami drugiej 
i trzeciej kategorii, buntujq si~. Trudno dziwic si~ takim zjawiskom 
jak poparcie dla Leppera, katowanie policjant6w w Bartoszycach czy 
w Nowym Dworze itp. Takie zjawiska stanowiq zagrozenie juz nie 
tylko dla demokracji, ale w perspektywie dla kondycji polskiej nie
podleglosci. I nie ma s i~ co ludzic, ze rozwiqze si~ je przy pomocy 
policji . Narastaniu nastroj6w antypa11stwowych mozna zapobiec je
dynie rozwiqzujqc problemy spo!eczne, na kt6ra kJasa polityczna 
wydaje si~ g!ucha . 

WIESLAW CHRZANOWSKI: Moim zdaniem trudno 0 zadowolenie 
z dotychczasowych osj qgni~c polskiej demokracji. Do demokracji spo
leczenstwo musi w jakis spos6b dojrzec. Tymczasem - jak slu sznie 
zauwazyl pro£esor Modzelewski - stan wojenny doprowadzil do wiel
kiej dekompozycji spo!ecznej. Ja rozszerzylbym t~ konstatacj~: caly 
okres realnego socjalizmu by! czasem atomizacji spoleczenstwa. Po 
cz~sci spowodowana ona byla przcmyslanq politykq wladz, a po cz~
sci szalonymi przemianami cywilizacyjnymi, takimi jak migracja wies
-miasto, rozw6j przemys!u czy przesuni~cie granic po II wojnie swia
towej i zwiqzana z tym kolejna wielka migracja. Po roku 1989 stan~!o 
przed nami zadanie odbudowy wi~zi spolecznych, lokalnych, srodo
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wiskowych itp. Jak do tej pory udalo si~ to nam w stopniu bardzo 
znikomym. 

Profesor Krasnod~bski wspomina 0 poglqdach, wedle kt6rych 
panstwo demokratyczne nie orzeka 0 prawdzie i nie bierze udziafu 
w d yskusjach swia topoglqdowych. Takie stanowisko nie ma nic wsp61
nego z rzeczywistosciC). Przeciez panstwo stoi na strazy prawa, a w pra
wo - wbrew temu, co utrzymuje pozytywizm prawniczy - wbudo
wane Sq wartosci moraine i silne poczucie au torytetu, a wi~c pewien 
komponent swiatopoglqdowy. Panstwo nie moze si~ obyc bez pew
nych wartosci wsp6lnotowych, 0 czym przypomina katolicka nauka 
spoleczna, stawiajqca przed politykami zadanie realizacji dobra wsp61
nego. Muszq tez istniec instancje, kt6re cieszq si~ autorytetem, majq 
sw6j charyzmat. Bez tego demokracja nie jest w stanie funkcjonowac 
prawidfowo. 

Niepokoi mnie w Polsce przeciwstawianie panstwa i spoleczen
stwa. Przeciez w klasycznej definicji panstwa Illdnosc jest jednym 
z trzech jego skfadnik6w. Przykfadem tego jest fetyszyzowanie dia!o
gu wladza-spoleczenstwo. Dialog jest oczywiscie potrzebny, ale mu
simy zdawac sobie spraw~, ze panstwo nie jest jakC)s "stronq", od kt6
rej pr6bujemy jak najwi~cej wytargowac. CiC)gle zas dzieje si~ nieste
ty tak, ze poszczeg61ne grupy usiJuj'l wyrwac dla siebie jakqs cz~sc 
dobra wsp6lnego. Praktyka jest taka, ze korzystajq na tym grupy naj
silniejsze, co kl6ci si~ z zasadq sprawiedliwosci. 

Jesli chodzi 0 ksztalt ustrojowy naszej demokracji, to podzielam 
opinie przedm6wc6w, ze powszechne wybory prezydenckie otwarly 
fllrtk~ populizmowi. ZChN przestrzegalo przed tym i do kOt1ca bylo 
temu przeciwne w roku 1990, natomiast obecnie nie da si~ juz tego zmie
nic.lstnieje jednak wiele innych niekorzystnych rozwiC!zan lIstrojowych, 
kt6re wprowadziJa obecna konstytucja. Jestem do niej nastawiony kry
tycznie nie tylko ze wzgl~d6w swiatopoglqdowo-ideologicznych, ale 
ze wzgl~du na to, ze skazuje ona panstwo na niesprawnosc. Nasza, by 
tak rzec, dzieci~ca choroba demokracji sprawila, ze zrezygnowaliSmy 
z wielll rozwiC!zari., kt6re istniejC! w ustawodawstwach europejskich. 
Przykladem jest rezygnacja Z mozliwosci wydawania rozporzC!dzen 
z moc,! ustawy, i to w okresie, gdy konieczna jest przeblldowa calego 
systemu prawnego. W rozmaitych krajach procedury demokratyczne 
funkcjonujC! odmiennie niz w Polsce. W Anglij na przykfad w praktyce 
parlamentarnej stosowana bywa "zasada gilotyny": na dyskusj~ 0 usta
wie przewiduje si~ tyle i tyle czaSll, a jezeli zostanie on przekroczony, 
to rcszt~ artykul6w przeglosowuje si~ w wersji wruesionej przez pro
jekt rzC!dowy. Zapobiega to odraczaniu sprawy ad calendas graecas. 
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Moje zastrzezenia budzi wreszcie aksjologiczny ksztalt polskiej 
demokracji. Nie zapewnia ona obywatelom poczucia identyfikacji, 
ktore osiqga si~ przez prawne uznanie wartosci powszechnie akcep
towanych. Jednq z takich wartosci jest sprawiedliwose spoleczna, ktora 
w Polsce - 0 czym juz wspominano - jest drastycznie naruszana. lone 
wartosci wynikajq z tradycji. W Konstytucji slusznie zagwarantowa
no mniejszosciom narodowym ich tozsamose, prawo do zachowania 
j~zyka, religii etc. Dlaczego jednak rownoczesnie zapisano w ustawie 
zasadniczej politycznq koncepcj~ narodu, tj. za nar6d uznano wszyst
kich obywateli panstwa? Nie chodzi mi 0 to, by narod definiowae et
nicznie Uak czyni to konstytucja niemiecka), ale kulturowo. Jan Pawel 
II m6wil: na pytanie, kim jest, nar6d odpowiada SWq kulturq. Chodzi 
mi 0 zapewnienie wartosciom wi~kszosci spoleczenstwa - to znaczy: 
narodowi polskiemu, jego tradycji i tozsamosci - ochrony prawnej 
w nie mniejszym zakresie, niz chronione Sq wartosci drogie mniej
szosciom. W swoich zap~dach wolnosciowych zapominamy 0 tresci 
mi~dzynarodowych pakt6w czlowieka, kt6re przyzwalajq na wpro
wadzenie ustawowych ograniczen ze wzgl~du na moralnose publicz
nq. Na przyklad w Niemczech ustawy wszystkich land6w co prawda 
odrzucajq cenzur~ prewencyjnq, lecz przewidujq moznose zakazu 
rozpowszechniania materialow zawierajqcych tresci obrazajqce mo
ralnose publicznq. Podzielam w tej sprawie opini~ profesora Krasno
d~bskiego, ze liberalne teorie demokracji zasadniczo odbiegajq od rze
czywistosci panstw zachodnich. 

MACIEJ ZI~BA OP: Dekada lat 90. byla z pewnosciq jednym z naj
lepszych okres6w w dwudziestowiecznej historii Polski. Trzeba wi~c 
wystrzegae si~ popadania w ton kassandryczny. Z drugiej jednak 
strony, wlasnie ludzie doceniajqcy dorobek systemu wolnosciowe
go powinni tym baczniej przyglqdae si~ zagrozeniom i wadom tego 
ksztaltu demokracji, jaki sami wypracowalismy. Tych zas wad i za
grozeit nie brakuje. Gdyby polska demokracja cierpiala tylko na lek
kie przezi~bienie - jak twierdzi pan poseI Rokita - to wystarczylby 
dobry zestaw witamin. Ale polska demokracja jest dzis wbudowana 
w system demokracji zachodnich. A ten pacjent wydaje mi si~ po
wazniej chory. Obawiam si~ bowiem, ze widae u niego nie objawy 
przezi~bienia, lecz symptomy czegos znacznie powazniejszego: 
marskosci wqtroby. Ta choroba atakuje prawo, egzekutyw~, poczu
cie patriotyzmu, wi~z z tradycjq ... Czy jest to proces nieodwracal
ny? Wszystko zalezy od post~pu medycyny. Moim zdaniem nie jest, 
ale zeby zahamowae negatywnq ewolucj~, trzeba wprowadzie do 
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dyskursu publicznego pewne prawdy, dose oczywiste, ale dzisiaj 
bardzo niemodne. 

Jednq z nich bardzo mocno podkresla profesor Krasnodt;'bski: ze 
demokracja, jak kazde przedsit;'wzit;'cie ludzkie, posiada wymiar du
chowy. Lad demokratyczny wymaga pewnego minimum wsp6lnej 
tozsamosci obywa teli, wymaga racjonalnosci dyskursu spolecznego 
na temat zbiorowych cel6w, priorytet6w, horyzontu wsp6lnych war
tosci, a zarazem wymaga pewnego rodzaju wiary, moralnego zaan
gazowania obywateli, tego, co Anglosasi nazywajq civil religion. M6
wiqc kr6tko, demokracja opiera sit;' na wzajemnym zaufaniu obywa
teli. To jest jej fundament. Tymczasem rozpowszechniona dzisiaj kul
tura zideologizowanego liberalizmu, kultura - ze uzyjt;' wytartego 
okreslenia - postmodernistyczna relatywizuje wszelkie wartosci, a sa
mo m6wienie 0 ich obiektywnosci traktuje jako opresjt;'. Skutkuje to 
zredukowaniem temat6w publicznej debaty oraz pola wsp6lnej toz
samosci. Takie nastawienie jest dla demokracji zab6jcze. 

Zdzislaw Krasnodt;'bski ma tez racjt;', wskazujqc na odmiennosci 
poszczeg6lnych demokracji. Inna jest demokracja amerykanska, inna 
francuska, a jeszcze inna hinduska; jej ksztalt zalezy od kultury naro
dowej. I w tej polskiej specyfice kryje sit;' szansa, z kt6rej w znikomym 
stopniu korzystamy. Mam na mysli 0 wiele silniejsze niz na Zacho
dzie poczucie tozsamosci kulturowej. Dla ludzi Zachodu nasze spory 
o historit;' cZt;'sto brzmiq groteskowo. Tymczasem te spory Sq jednym 
z czynnik6w, kt6re zapewniajq Polakom poczucie ciqglosci. Wielkq, 
niewykorzystanq szansq jest specyficzny etos "Solidarnosci", tak dzi
siaj wydrwiony i opluty. Nie chct;' idealizowae doswiadczenia "Soli
darnosci", ale dzi t;' ki n iej mogli ze sobq wsp61pracowae ludzie tak od
mienni pokoleniowo, srodowiskowo, odwolujqcy sit;' do tak odmien
nych tradycji jak - przykladowo - Karol Modzelewski i... Maciej Zit;'
ba. Brak wlasnego panstwa ulatwial nam budowt;' tego etosu, bo skta
nial do przekraczania podziat6w, szukania tego, co lqczy, stawania 
w obron ie przeslad owanych i pamit;'ci 0 slabszych. 

Po roku 1989 mielismy si t;' wit;'c do czego odwolywae. N iestety, tam
to doswiadczenie zostaio sptycone i zinstrumentalizowane. O dpowie
dzialni za to Sq nie tylko politycy. Fa talnq rolt;' odegraly takze media, 
niebezpiecznie polaryzujqc zycie spoleczne. Dotyczylo to zar6wno 
ta kich podstawowych spraw jak u stawodawstwo antyaborcyjne, sto
sunki Kosci61-panstwo, wprowadzenie religii do szk61, ale nawet ta
kich fakt6w jak budowanie osrodk6w dla chorych na AIDS. Przeciez 
Marek Kota tlski po latach sam przyznal, ze cZt;'sto swiad omie prowo
kowal konflikty, by sprawt;' naglosnie. W ten spos6b dzielono polskie 
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spoleczenstwo na cz~se swiatlq i europejskq oraz na ciemny motloch, 
relikt katolicyzmu. Z tymi ostatnimi prawie nie pr6bowano rozma
wiae, usmierzae ich l~k6w, przedstawiae racji, kt6re mogliby przyjqe. 
Zamiast tego traktowano ich z g6ry jako zagrozenie dla demokracji. 
Doprowadzajqc do tego, ze j~zyk dyskursu publicznego zdominowa
Iy oskarzenia i obelgi, dopuscilismy do zachwiania zaufania spolecz
nego. 

Podejmujqc niezb~dne i nieuchronnie bolesne reformy gospodar
cze, zagalopowalismy si~ z liberalizmem gospodarczym, co slusznie 
zauwazyl Karol Modzelewski. Oczywiscie, istniejq podstawowe sfery 
zycia spolecznego, w kt6rych musi obowiqzywae logika ekwiwalen
cji i gdzie wolnose musi bye r6wnowazona troskq 0 sprawiedliwose. 
Rozw6j gospodarczy jest rzeczq szalenie waznq, ale nie mozemy za
pominae, ze logik~ ekwiwalencji musi - oby jak najcz~sciej - przekra
czae logika daru, realizacja milosci czy solidarnosci. 

Jak tym problemom zaradzie? Remedium na to jest tylko jedno: 
budowanie spoleczeIl.stwa obywatelskiego. Tworzq je najrozmaitsze 
rodzaje oddolnej aktywnosci obywatelskiej: wspomniane juz harcer
stwo i samorzqdy lokalne, kolo milosnik6w Wieliczki i towarzystwa 
edukacyjne, dzialalnose charytatywna Kosciola i kluby sportowe... Ta 
aktywnose jest dla demokracji najwazniejsza. Dzi~ki niej wychowuje 
si~ odpowiedzialnych, rozsqdnych obywateli, dyskutujqcych ze sobq, 
cz~sto prowadzqcych spory, ale zdolnych do kompromisu. 

Ostatnia uwaga: 0 rocznicach. To prawda, ze budujq one tozsa
mose i Sq wazne. Ale na calym swiecie tracq one na znaczeniu. BerliIl
ska Love-Parade ma dzis w Niemczech znacznie wi~kszy odzew niz 
Swi~to Zjednoczenia ... A poza tym, przy wszystkich krytycznych 
uwagach, jakie wypowiedzialem na temat polskiej demokracji, musi
my pami~tae, jak wiele si~ przeciez zmienilo. Nasun~la mi si~ ta re
fleksja przy okazji urodzin mojej Mamy, przypadajqcych 71istopada. 
W czasach PRL kazdy program telewizyjny i radiowy, wszystkie ga
zety przypominaly mi 0 tym, zeby do niej zadzwonie z zyczeniami, 
bo 7 listopada byl z pompq celebrowany jako rocznica rewolucji bol
szewickiej. A ostatnio, dzwoniqc do niej , uswiadomilem sobie nagle: 
aha, to jest chyba ten dzien, w kt6rym ongis swi~towalismy zwyci~
stwo Lenina ... I wtedy pomyslalem tez: uff, jednak zyj~ juz w normal
nym kraju. 

KAROL MODZELEWSKI: Czy istnieje zagrozenie permisywizmem 
aksjologicznym, jak twierdzi ojciec Zi~ba? N ie sqdz~. W polskiej kul
tune publiczn ej mamy i nadmiar rela tywizmu w odniesieniudo war
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tosei, i niedobor takiego relatywizmu. Jedno i drugie bywa niebez
pieezne. Ale moim zdaniem polska kultura poradzi sobie z tym sama. 
Niepotrzebna jest tu ani kruejata moralna, ani - tym bardziej - inge
reneja panstwa. 

JERZY CIEMNIEWSKI: Istrueje jeszeze jeden problem, 0 ktorym do tej 
pory rue wspominaliSmy. Mam na mysli kryzys etyezny, ktory dotyka 
klasfi:' politykow. Patologie etyezne dajq dzisiaj 0 sobie mac w roznyeh 
grupaeh zawodowyeh: wsrod lekarzy, poliejantow, nauezyeieli, ale jesli 
obejmujq one politykow, to mamy do ezynienia z kryzysem panstwa. 
Tymezasem eiqgle pojawiajq sifi:' sytuaeje tego rodzaju, ze na przykIad 
przewodniezqey komisji finansow nie widzi nie zdroznego w pelnie
ruu rownoezesnie funkeji doradey podatkowego prywatnej firmy. .. 

JAN ROKITA: Ma Pan Profesor oezywiscie raejfi:', ze to jest sytuaeja 
w najwyzszym stopniu naganna. Dodatkowy problem pol ega na tym, 
ze ehoc tego typu przypadkow jest, niestety, wifi:'eej, to ujawnia sifi:' je 
selektywnie, dla potrzeb rywalizaeji partyjnej . 

JERZY CIEMNIEWSKI: Podalem najswiezszy z przykladow, ale zdajfi:' 
sobie sprawfi:', iz rzeez nie ogranieza sifi:' do jednego ugrupowania. 

KAROL MODZELEWSKI: Korupeja klasy politycznej drqzy polskq 
polityk~ od szeregu lat. Chefi:' jednak zwrocic uwagfi:', ze patologiczna 
jest zasada, na jakiej zawiqzano koaliejfi:' AWS-UW. Zamiast oprzec jq 
na kompromisie, wybrano metodfi:' podzialu stref wplywu: wam 
w paeht to, a nam w paeht tamto. Wy bierzeeie budzet i gospodarkfi:', 
my bierzemy edukaejfi:', kulturfi:' i sluzbfi:' zdrowia .. . 

MACIEJ ZI~BA OP: Takie zjawiska majq zwiqzek rowniez z upo
wszeehnieniem sifi:' proeeduralnej, a nie duchowej, koneepeji demo
kraeji : nie ma juz rzeezy niemoralnyeh, Sq tylko nielegalne... Polityka 
nigdy nie byla domenq swifi:'tyeh. Problem ze wspolczesnq demokra
ejq polega na tym, ze zjawiska naganne wszysey widzq, opisujq je 
media i co? 1 nie. Wszystko idzie dalej swoim torem. Tak bylo ostatnio 
w Stanaeh Zjednoezonyeh z aferq Clintona, tak dzieje sifi:' u nas z ma
gisterium, ktorego nie bylo, ezy z plagiatem lub doradztwem, ktore 
byly. .. Polityey zaehowujq sifi:', jakby nie sifi:' nie stalo, alba tez zwa1cza
jq takie przypadki selektywnie, w zaleznosei od interesow partyjnyeh. 
Tymezasem rozehodzenie sifi:' polityki i moralnosei podmywa ow fun
dament demokraeji, jakim jest zaufanie obywateli. 
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ZBIGNIEW STAWROWSKl: Mysl~ podobnie jak ojciec Zi~ba. Vpo
wszechnienie si~ wsr6d polityk6w obyczaju, ze co nie jest prawnie 
zakazane, jest moralnie dozwolone, to wynik czysto proceduralnego 
rozumienia demokracji. A poniewaz ryba psuje si~ od glowy, to nega
tywny przyklad polityk6w skutkuje nast~pnie rozpadem poczucia 
patriotyzmu, poczucia identyfikacji z panstwem polskim. Nie moze
my bowiem zapominac, ze polityka pelni m.in. funkcj~ edukacyjnq 
i jesli uprawiana jest tak jak obecnie w Polsce: w oderwaniu od war
tosci moralnych, to rodzi og61ny moralny kryzys spoleczenstwa. 

JAN ROKlTA: Zastqpienie w ocenie dzialalnosci klasy politycznej kry
teri6w moralnych kryteriami legalistycznymi wynika, moim zdaniem, 
po cz~sci z pewnej interpretacji zasady panstwa prawa (podkreslam: 
interpretacji, a nie samej zasady), kt6rq przyj~to, tworzqc implicite dok
tryn~ panstwow'! niepodleglej Rzeezypospolitej. Wedle tej doktryny 
wladza publiezna podlega oeenie tylko z jednego punktu widzenia: 
prawidlowego stworzenia i zastosowania odpowiednieh przepis6w. 
Innymi slowy, sens zyeia publieznego pr6buje si~ zredukowac do two
rzenia, a nast~pnie stosowania przepis6w. W ten spos6b nadrz~dna 
w polityee kategoria slusznosei, dqzenia przez panstwo do jakiehs 
okreslonyeh eel6w, do dobra wsp6lnego, wyparta zostaje przez kate
gori~ legalnosei. Prowadzi to do drastyeznego ograniezenia klasyez
nego pola rzqdzenia i ma rozlegle konsekweneje praktyezne. 

Weimy przyklad rozwazany przez Pan6w: korupej~ . Jak do tej 
pory nie ma w Polsce prawa, kt6re nakladaloby na jakis organ pu
bliezny obowiqzek walki z korupejq w administraeji. W zwiqzku z tym 
kolejni ministrowie odpowiedzialni za administraej~ publieznq na 
pytanie dotyezqce stanu korupeji odpowiadajq, ze kontrolowanie tej 
sprawy nie nalezy do zakresu ieh obowiqzk6w, bo nie ma odpowied
niego przepisu, zobowiqzujqeego ieh do tego i wskazujqeego na me
tody walki. W ten spos6b obszar fundamentalny dla funkejonowania 
panstwa wypadl ze sfery zainteresowania wladzy publieznej przez 
ostatnieh dziesi~c lat. 

Inny problem. Zqdanie ludzi, by wladza ehronila ieh przed ban
dytami, gwaltownie rozmija si~ z rzeezywistoseiq panstwa. Poliejanei 
- na przyklad - Sq autentyeznie gl~boko przekonani, ze ieh obowiqz
kiem jest przestrzeganie przepis6w regulujqeyeh funkejonowanie 
polieji. Dlatego pilnujq prawidlowego wypelniania dokument6w ezy 
instrukeji, przestrzegajq, by nie wehodzic w zakres kompeteneji Sq
siedniego komisariatu, a nie reagujq - jak stalo si~ to niedawno - na 
fakt, ze w mieszkaniu m~zczyzna katuje na smierc swojq zon~; poli
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cjanci, kt6rych s'lsiedzi wezwali na pomoc, nic nie zrobili, bo uwazali, 
ze wejscie do mieszkania byloby niezgodne z przepisami .. . 

Przekonanie, ze zadaniem wladzy jest przestrzeganie przepis6w, 
a nie wykonywanie waznych cel6w spolecznych, prowadzi do jesz
cze jednej konsekwencji: nieprawdopodobnego rozrostu ustawodaw
stwa. Siee przepis6w zaczyna oplatae nasze zycie poza wszelkie gra
nice rozs'ldku. Kiedy upad! maszt radiowy, czekano z jego odbudo
Wq tak dlugo, az powstala odpowiednia ustawa. To skrajny przyklad 
tego, jak n przezi~bienie" idei panstwa prawnego prowadzi do dege
neracji i nieskutecznosci funkcjonowania pans twa. 

ZBIGNIEW STAWROWSKI: Bye moze wynika z tego, ze demokracje 
anglosaskie Sq bardziej odporne na choroby ze wzgl~du na odmien
ny system prawa. 

JERZY CIEMNIEWSKI: Istotq zjawisk opisanych przez Jana Rokit~ jest 
zastqpienie kultury celu przez kultur~ instrumentu, co prowadzi do 
dzialan pozornych ze strony panstwa. W Polsce taka kultura pozoru 
stanowi spuscizn~ po biurokracji carskiej. 

JAN ROKITA: Nie, to takie specyhczne obciqzenie demokracji liberal
nej, kt6ra programowo odrzuca dzisiaj debat~ 0 tresci dobra publicz
nego, do kt6rego winno dqzye panstwo. Kocha zas rozprawianie 0 pro
cedurach, gwarantujqcych kazdemu osiqganie jego indywidualnych 
lub grupowych cel6w. 

JERZY CIEMNIEWSKI: Nic podobnego. W Stanach Zjednoczonych 
kazdy wydatek publiczny wymaga ustawy, bo taki jest system budze
towy. I nie jest to przeszkodq w sprawnym funkcjonowaniu instytu
cji panstwowych. W Polsce problem polega nie na przeroscie prawa, 
tylko na slabosci klasy politycznej, kt6ra nie rna umiej~tnosci ocenia
nia, co jest istotne dla pans twa, a na st~pnie nie potrafi sku tecznie tych 
cel6w egzekwowae. Na pocz'ltku lat 90. pr6bowalismy takiej sytuacji 
zapobiec, tworzqc Krajowq Szkol~ Administracji Publicznej, kt6ra miaJa 
ksztalcie nowoczesnych urz~dnik6w. Udalo si~ to w niewielkim stop
niu, absolwenci bowiem wciqgani s'l w tryby starego systemu i szyb
ko nabierajq zlych nawyk6w. Dzisiejszy aparat panstwowy nie wie, 
co rna robie, ciqgle przystosowany jest do sytuacji panstwa, kt6re cen
tralnie zarzqdza gospodarkq. Gdy ministerstwo zdrowia nie moze juz 
zarzqdzae szpitalami, to urz~dnicy nie wiedzq, co majq robie. Podob
nie z ministerstwem gospodarki itp. 
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A ze policjanci dzialajq opieszale? To tez nie wynika z nadmiaru 
legalizmu, ale z faktu, ze przez kilkadziesiqt lat w dzialalnosci sqd6w, 
prokuratury, w wewn~trznej ocenie pracy milicjanta spos6b uzyski
wania dowod6w popelnienia przest~pstwa nie mial znaczenia. To tyl
ko w sprawach politycznych uzywanie przemocy w sledztwie "miar
kowano" po 1956 roku. W sprawach kryminalnych sqdy nie reagowa
Iy na zarzuty wymuszania zeznan. Skoro dzisiaj tego juz nie wolno 
czynic, to policjanci czujq si~ bezradni, bo nie nauczono ich wsp6lcze
snych technik prowadzenia sledztwa, zabezpieczania dowod6w 
w spos6b nie pozwalajCjcy podwazyc ich wiarygodnosci, skutecznego 
dzialania zgodnie z prawem. 

ZBIGNIEW STAWROWSI<l: Wypowiedz Pana Profesora nasuwa ko
lejny wazny wCjtek: nierozliczenia przeszlosci. W trakcie debaty de
komunizacyjnej cz~sc posl6w prezentowala opini~, ze wystarczy zde
komunizowac instytucje. Tymczasem okazalo si~, ze tworzymy nowe 
instytucje, nowe formy, a stare tresci i tak wdzierajCj si~ do nich i para
lizujCj od wewnCjtrz. Czy zatem kluczem do przezwyci~zenia chor6b 
polskiej demokracji nie jest przemyslenie problemu tradycji7 

Ojciec Zi~ba dotknCjI kwestii, kt6ra dla mnie ma znaczenie pod
stawowe: kwestii zaufania. Czy spolecznosc polityczna moze istniec 
bez wi~zi, jakCj tworzy wzajemne zaufanie? Wydaje mi si~, ze zaufa
nie jest spoiwem kazdej wsp61noty. Profesor Krasnod~bski zwraca 
uwag~, ze w modelu liberalnym paradygmatem polityki jest rynek, 
czyli konkurencja, jakas forma wal.ki, podczas gdy w modelu republi
kanskim tym paradygmatem jest rozmowa. Czy nie jest tak, ze model 
demokracji, jaki si~ uksztaltowal w Polsce, w gruncie rzeczy wyklu
cza mozliwosc powstania wi~zi zaufania? Czy neutralnosci panstwa 
nie rozciCjgni~to na stosunki mi~dzyludzkie, na wi~zi spoleczne, na 
dzialalnosc spoleczenstwa obywatelskiego, jakie pr6bujemy zbudo
wac? W zwiCjzku z tym chcialbym postawic Panom pytanie, czy w pol
skiej tradycji nie mamy wCjtk6w, do kt6rych mozna by nawiCjzac, szu
kajCjc spoiwa zaufania? Czy nie jest takq tradycjq doswiadczenie "So
lidarnosci"? Czy nie doszlo do tego, ze r6wniez politycy, kt6rzy wy
wodzCj si~ z szerokiego ruchu "pierwszej" "Solidarnosci" przyj~li re
guly gry Jiberalne( polityki? 

KAROL MODZELEWSI<l: Kazde paJl.stwo realizuje jakies wartosci 
i ma jakCjs aksjologi~. Oczywiscie, w porzqdku demokratycznym moze 
si~ zdarzyc, ze system wartosci realizowany przez panstwo ulega 
zmianom w zaleznosci od tego, kt6ry ob6z dochodzi do wladzy. Wy
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nika z tego, ze wykladni wartosci przyj~tej przez jeden ob6z nie moz
na wpisywae w porzijdek konstytucyjny, bo lamaloby to reguly de
mokracji. 

Pytanie 0 dziedzictwo "Solidarnosci" ja r6wniez uwazam za pod
stawowe. Wiadomo, jak gl~boko i dramatycznie podzielil si~ ten ob6z. 
Co z tym dziedzictwem robie dzisi aj? Czy i kto moze si~ do niego od
wolywae? Jakis czas temu przez przypadek wysluchalem w Radiu 
Maryja relacji ze strajku w "Tormi~sie". I slu chajqc tego materialu 
diwi~kowego, nagle poczulem g~siq sk6rk~, bo uswiadomilem sobie, 
ze ludzie, kt6rzy wykrzykujq tam rozmaite hasla, Sq r6wnie prawowi
tymi spadkobiercami tradycji "Solidarnosci" jak ja albo, dajmy na to, 
Adam Michnik. Musimy jednak zdae sobie spraw~, ze tamto poczu cie 
wsp61noty se ne vrati, ze piskl~ta pluralizmu, kt6re wykluly si~ po roku 
'89, nie wr6cq do jednej skorupki . Dlatego tradycji "Solidarnosci" nikt 
nie moze zawlaszczae dla siebie, ani tez nie moze ona stae si~ tradycjq 
og61nopanstwowq, choe oczywiscie powinna miee w panstwie pra
wo obywatelstwa. 

Zdaj~ sobie jednak spraw~ (chociazby jako historyk), ze wsp6lno
ta nie moze istniee bez tradycji. Liberalne panstwo minimum, pan
stwo pelniqce funkcj~ "str6za nocnego" , by odwolae si~ do tej k1a
sycznej definicji, takie jest panstwem aksjologicznym. Postulat swia
topoglqdowej neutralnosci oznacza tylko tyle (i az tyle), ze panstwu 
nie wolno realizowae instrumentami wladzy wybra nego systemu 
wartosci czy jednej z wielu filozofii, kt6re wyst~pujq w spoleczenstwie. 
Nawet jezeli jest to system wartosci zdecydowanej wi~kszosci oby
wateli. Ale takie oczywiste spostrzezenie nie rozwiqzuje problemu, 
lecz dopiero go otwiera . 

Bo skoro pans two nie moze istniee bez wsp6lnoty, a wsp61nota 
nie moze istniee bez tradycji, czyli bez pewnych mit6w i towarzyszq
cych im obrz~d6w, to pojawia si~ pytanie, czy potrafimy okreslie mit 
spoleczenstwa praktykujqcego liberalnq demokracj~. Nie w kazdym 
spoleczenstwie demokratycznym musi to bye taki sam mit. Europy 
nie musimy tworzye pod jeden strychulec. Istnieje jednak pewien 
kanon panstwa prawa, zbi6r wartosci wsp6lnych, nietozsamy z sys
temem wartosci poszczeg6lnych nurt6w politycznych . Oczywiscie 
takie te wartosci mogq bye kwestionowane przez grupy margineso
we, ale one w demokracji stawiane Sq poza marginesem (rue w sensie 
prawnym, ale w sensie moralnym). 

W przypadku Polski waznym skladnikiem zasobu wartosci wsp61
nych jest stawianie znaku r6wnosci mi~dzy ruepodleglosciq a wlasnym 
panstwem. Osobnq i skomplikowanq sprawq pozostaje natomiast rola 
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Kosciola w panstwie. Dla mnie nie ulega w'ltpliwosci, ze tak waznej 
dla spoleczenstwa polskiego wsp6lnoty, jak'l jest Kosci61 katolicki, nie 
mozna po prostu postawic poza nawiasem polityki. Z drugiej strony, 
Kosci61 nie moze wkraczac w kompetencje pal'lstwa (byloby to zresz
t'l szkodliwe takie dla niego samego). Gdzie przeprowadzic granic'i'
o tym powinna rozstrzygac spoleczna debata i konsens. 

JERZY CIEMNIEWSKI: Wspomniany przez profesora Modzelewskie
go zwiqzek mi'i'dzy niepodleglosciq a wlasnym panstwem to sprawa 
o podstawowym znaczeniu. Fakt, ze ogromna cZ'i'se spolecze nstwa nie 
dostrzega tego zwiqzku, ze traktuje PRL jako kontynuacj'i' polskiej 
pal'lstwowosci, ze zapomina 0 czasach komunizmu, swiadczy 0 gl'i'
bokim kryzysie moralnosci publicznej. 

KAROL MODZELEWSKI: Ale spoleczel1stwo nie zapomina 0 czasach 
PRL. .. 

JERZY CIEMNIEWSK1: Niestety, zapomina. Po cZ'i'sci wynika to z fak
tu, ze powoli odchodzi pokolenie, kt6re pami'i'ta czasy stalinowskie. 
Okruciel'lstwo tamtych lat odslonilo prawd'i' 0 naturze komu nizmu, 
a p6zniejsze przesbdowania - w niczym nie umniejszajqc dramatu 
ich ofiar - mialy niepor6wnanie mniejsz'l skal'i'. 

KAROL MODZELEWSKI: Wsp6lnej pami'i'ci 0 czasach PRL nie da si'i' 
zbudowac. Jest przeciez wielu ludzi, kt6rzy nie zaznali represji, pa
mi'i'tajq natomiast, ze w PRL bylo im zle, ale mimo wszystko lepiej niz 
obecnie. 

WIESLAW CHRZAN OWSKI: Nie zerwalismy w odpowied nim mo
mencie z balastem przeszlosci i w konsekwencji 0 decyzjach wybor
c6w w duzej mierze decydujq teraz nie r6znice programowe, ale sto
sunek do PRL. Nadaje to scenie politycznej ksztalt malo czytelny i spra
wia, ze wielu obywateli, gubiqc si~ w tych podzialach, w og6le nie 
angazuje si'i' w zycie publiczne, mimo ze zdajq sobie spraw~, iz to za
angazowanie jest fundamentem demokracji. 

Wr6cilbym jednak do kwestii kryzysu porzqdku demokra tyczne
go w Polsce. Dla mnie polityka jest dzialalnosciq wychowawcz'l' Od 
ksztaltu instytucj i pa nstwowych, a zwlaszcza od systemu prawa w du
zej mierze za lezq moraine pos tawy obywateli . Moze to bye oddzialy
wanie wychowawcze ze znakiem doda tnim, ale moze tez wplywac 
na spoleczel'lstwo deprawujqco. Pal'ls two demokra tyczne i wolnoryn
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kowe to Zivilrechtsstaat, to znaczy, ze okresla ono przede wszystkim 
reguly stosunk6w mi~dzy obywatelami, mi~dzy obywatelami i inny
mi podmiotami prawa, ale na zasadzie rownosci strano Zarazem musi 
oczywiscie istniee aparat, ktory czuwa nad ich przestrzeganiem. I glow
na bye moze slabose polskiej demokracji polega na kryzysie wymiaru 
sprawiedJiwosci. Obywatele nie maj'l poczucia, ze prawo daje im 
gwarancj~ bezpieczenstwa . Nie chodzi przy tym tylko 0 przest~pstwa, 

ktorymi zajmuje si~ prawo kame. Wi~kszose codziennych stosunkow 
mi~dzyludzkich reguluje prawo cywilne. Wlasnie slabose instrumen
tow egzekwowania tego prawa b'ldi razwi'lzywania typowych dla 
niego sytuacji metodami adminstracyjno-prawnymi jest irodlem kc.
rupcji, traktowania obywateli jako petentow, kt6rym przyznaje si~ cos 
lub czegos si~ im odmawia wedle uznania urz~dnik6w itp. W tym 
zakresie w powaznej mierze nie udalo si~ przezwyci~zye mechani
zmow z okresu tzw. realnego socjalizmu. 

Ostatnia sprawa: bardzo destrukcyjnie dziala na panstwo taka 
sytuacja, gdy najpierw jeden ob6z przez cztery lata buduje pewien 
system polityczno-prawny, a potem przeciwny oboz przez kolejne 
cztery lata buduje system odmienny. W Polsce na ogol nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, ze na przykJad Bundestag przyjmuje wi~kszose 
ustaw niemal jednoglosnie. Innymi slowy, negocjuje si~ tak dlugo, 
dop6ki nie uzyska si~ zgody glownych sil politycznych. Kiedy w 1992 
raku skladalem oficjaln'l wizyt~ w Szwecji, przedstawiciele opozycyj
nej wowczas partii socjaldemokratycznej poinformowali mnie, ze 
w sprawach reform 0 charakterze gospodarczym doszli do porozu
mienia z rZ'ldzqcymi konserwa tystami. "Przeciez gdy za dwa lata po
wrocimy do wladzy, b~dziemy musieli jese ten pasztet" - uslyszalem. 
I to jest przyklad odpowiedzialnego obchodzenia si~ z regulami de
mokratycznymi. 

ZBIGNIEW STAWROWSKI: To wlasnie odroznia demokracje dojrza
Ie od demokracji niestabilnych. W Polsce nie udaje si~ osi'lgnqe poro
zumienia nie tylko co do biez'lcej polityki. Nawet w sprawie najwaz
niejszego aktu prawnego, jakim jest konstytucja, politycy nie zdolali 
dojse do porozumienia. Mozna wr~cz powiedziee, ze nie mieli ochoty 
na zgod~. 

KAROL MODZELWSKI: Bo konstytucjq posluzono si~ jako pretek
stem do rozgrywek politycznych. 

JERZY CIEMNIEWSKI: Liczylo si~ "kto", a nie "co". 
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WIESLAW CHRZAN OWSKI: Akty takie jak konstytucja nie powinny 
bye zatwierdzane drogq referendum. Zdecydowana wi~kszose jego 
uczestnikow nie rna przeciez poj~cia, 0 czym decyduje, bo materia 
prawna jest tu zbyt skomplikowana. Dlatego referendum konstytu
cyjne uwazam za akt populistyczny. 

JERZY CIEMNIEWSKI: Ja bym go mimo wszystko bronil, bo obywa
tele, ktorzy decydujq 0 konstytucji w glosowaniu , bardziej si~ z ni q 
potem identyfikujq. 

MACIE} ZIE;:BA OP: Polska demokracja nie jest ani gorsza, ani lepsza 
niz demokracje w innych krajach europejskich. Niepokojq mnie jed
nak trzy symptomy. Pierwszym jest ideologizacja myslenia elit. Ow
szem, w srod niektorych odlamow katolicyzmu pojawila si~ tenden
cja do ideologizacji poj~cia narodu. Uwazam jednak, ze dzisiaj jest to 
tendencja juz w gruncie rzeczy marginalna. Paradoksalnie, niebez
pieczniejsze wydaje mi si~ to, ze bardzo wiele osob ciqgle jeszcze si~ 
jej obawia. Prowadzi to do przeciwstawnej ideologizacji, polskiej wersji 
political correctness, ktora takie wartosci jak narod czy religia z gory 
traktuje jako zagrozenie dla demokracji. 'lymczasem opublikowane 
niedawno przeprowadzone na szerokq ska l~ badania Wisly Surazskiej 
na temat wplywu religii na postawy obywatelskie Polakow i Czechow 
daly wyniki calkowicie podwazajqce stereotyp 0 antydemokratycznym 
charakterze polskiego katolicyzmu (czeskiego zresztq tez). Okazalo 
si~, ze istnieje jednoznaczna korelacja: im wyzszy poziom wiary i prak
tyk religijnych, tym rzadsze glosowanie na partie ekstremistyczne, tym 
wi~kszy udzial w wybarach, tym cz~stsze zaangazowanie w instytu
cje pozarzqdowe, tym wi~kszy oddolny dynamizm. Ale gdy autorka 
probowala opublikowae swe badania w najwazniejszym amerykan
skim czasopismie socjologicznym, odm6wiono jej, argumentujqc, ze 
przeciez religia z definicji jest wrogiem spoleczenstwa obywatelskie
go ... 

o drugim z symptomow kryzysowych: przesadnym legalizmie 
i proceduralizmie wiele juz m6wiono. Mysl~, ze historia z masztem 
radiowym dobrze obrazuje absurdy, do jakich doszlismy. 

I trzeci symptom: wszechobecny populizm. Polityk~ pojmuje si~ 
jako wstrzeliwanie si~ w glos opinii publicznej, dlatego politycy zmie
niajq poglqdy na zawolanie i nie wahaj'l si~ uzywae j~zyka brutalnej 
walki politycznej. Podam przyklad osoby ciesz'lcej si~ dose powszech
nie opiniq polityka kulturalnego, umiarkowanego i racjonalnego: obec
nego prezydenta. Otoz w trakcie kampanii wyborczej, gdy spoleczne 
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notowania Kosciola w sondazach byly dose niskie, nazwal ksi~zy obe
lzywie "trzeciC) plciC)". Na tomiast obecnie, gdy nastawienie opinii pu
blicznej si~ zmienilo, z ust prezydenta caly czas slysz~ cytaty z wypo
wiedzi Papieza ... Czekam, czego dowiem si~ 0 sobie od Aleksandra 
Kwasniewskiego, gdy badania opinii zasygnalizujC) spadek popular
nosci Kosciola ... 

Karol Modzelewski ma oczywiscie racj~, ze dziedzictwa "Solidar
nosci" nikomu nie wolno zawlaszczae i ze panstwo nie moze uprzy
wilejowywae wyznawc6w jednego systemu wartosci. Z drugiej jed
nak strony, panstwo demokratyczne po prostu nie moze istniee w ak
sjologicznej i historycznej pr6zni, potrzebuje j a ki ego s etosu, j a k i e s 
wartosci muszq bye wpisane w konstytucj~ i n i e k t 6 r e z elementar
nych wartosci symbolizowanych przez tradycj~ "Solidarnosci" powin
ny byc aksjologicznym szkiele tem polskiej demokracji. 

Czy natomiast relatywizm rzeczywiscie nie stanowi zagrozenia? 
Moim zdaniem, stanowi, i to nie tylko w Polsce, ale w calym swiecie 
zachodnim. Nowoczesna demokracja powstala w reakcji na wynatu
rzenia swiata chrzescijanskiego, jako antidotum na wojny religijne. 
To tlumaczy jej uzasadnionq trosk~ 0 zachowanie wolnosci przeko
nan i wolnosci ekspresji. Czy jednak nie nastC)pilo tu jakies zachwia
nie r6wnowagi? Ostatnio gtosna byla sprawa wystawy w muzeum 
nowojorskim, gdzie wsr6d eksponat6w znalazl si~ obraz Matki 80
skiej z dolepionym lajnem slonia. Gdy burmistrz Giulliani cofnql do
tacj~ miejskC) dla muzeum, sC)downie zostal zmus20ny do wycofania 
si~ z tej decyzji. To jeden z niezliczonych przyklad6w tego, ze wsp61
czesna demokracja, dqzqc do obrony wolnosci ekspresji, odmawia 
ochrony uczuc religijnych. W dodatku istnieje pewna asymetria do
tyczqca chrzescijanstwa. Mozna splugawic swi~tosc i chrzescijanskie, 
ito nie tylko w majestacie prawa, ale i za pieniqdze podatnik6w, 20
baczylibysmy jednak, co by si~ dzialo, gdyby lajno slonia dolepiono 
do Koranu alba Tory ... 

Z czego ta sytuacja wynika? M6wiqc najkr6cej: istniejq dwa fun
damentalizmy. Istnieje fund amen talizm religijny, kt6ry porzqdek po
lityczny usiluje wywiesc bezposrednio z porzC)dku religijnego. Choc 
to chrzescijanstwo wnioslo w dzieje ludzkosci rozr6znienie na sacrum 
i profanum, porzC)dek religijny i porzC)dek polityczny, w historii Kosciola 
nie udalosi~ uniknqc pulapki ideologizacji wiary, czego kliniczny przy
klad stanowila inkwizycja. Liberalizm rozpoczql s i~ od sprzeciwu 
wobec ideologizacji wiary a nie wobec wiary jako takiej. W ostatnich 
czasach jednak sam popadl w putapk~ fundamentalizmu, ideologi
zujqC wolnosc. Obroncy zideologizowanej wersji liberalnej demokra
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eji ezy swiatopoglqdowej neutralnosei panstwa potrafiq bye eoraz bar
dziej agresywni i nietoleraneyjni w stosunku do ludzi nie podzielajq
eyeh ieh przekonan. Jezeli demokraeja wsp6lczesna b~dzie si~ umae
niala w takim liberalnym fundamentalizmie, to budowae bt;'dzie swo
je przeeiwienstwo i trudno na jej przyszlose patrzye z optymizmem. 
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W 2000 roku Krakow stal siEi' jednym z kilku miast, ktore wspolnie 
szczyc'l siEi' mianem stolicy kultury Europy. Unia Europejska posta no
wila po raz pierwszy przyznae to wyroznienie takie panstwom nie
czlonkowskim. Zrezygnowala z dotychczasowej zasady jedynosci, 
wybieraj'lc wiEi'cej miast i przydzielaj'lc kazdemu z nich odpowiednie 
hasla ~ idee przewodnie. W wyborze poszczegolnych tytulow odzwier
ciedlaj'l siEi' zarowno roznice, jak i zgodnosci pomiEi'dzy miastami - sto
licami kulturalnymi Europy. I tak Awinion ma skupie siEi' na temacie 
"Sztuka i tworczosC", Bergen - "Sztuka, praca i rozrywka", zas Bolo
nia - "lnformacja i komunikacja"; z kolei Brukseli przyznano temat 
"Kultura i miasto", Helsinkom ~ "Natura i srodowisko", wreszcie Pra
dze - "Dziedzictwo kultury". Krakow otrzymal temat "Mysl, ducho
wose, tworczose". 

Horyzontem rozumienia tego krakowskiego tematu jest panora
ma kulturalna miasta, jego koscioly i klasztory, uniwersytet i uczel
nie, tea try i sale koncertowe, mieszczanskie salony artystyczne i gabi
nety redakcyjne. Europa bowiem oczekuje od Krakowa szczegolnego 
przeslania kulturalnego, idei i wartosci duchowych, ktore ozywi'l 
struktury i instytucje wspolnot europejskich. Oczekuje siEi', ze zasoby 
humanizmu chrzescijanskiego i renesansowego Krakowa wnios'l pe
wien wklad do uduchowienia wspolczesnej kultury Europy. 

Dla zrozumienia tego podstawowego wymiaru jednosci Europy 
warto tu przypomniee racje, dla ktorych Weimar pelnil rolEi' stolicy 
kultury europejskiej w 1999 roku. Otoz Weimar jest miastem, ktore 
symbolizuje wykwit duchowosci kultury Niemiec, jest uosobieniem 
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klasycznego humanizmu Europy. Miastu Weimar przyznano honory 
stolicy kultu ry Europy 1999 w zwiqzku z Rokiem Goethega, obcho
dzonym z okazji 250. rocznicy urodzin wielkiego poety. Rocznic~ ju
bileuszowq rzeczywiscie obchodzono niezwykle uroczyscie, z nadzwy
czaj boga tq oprawq repertuarowq. Na tym tIe zenujqco blado wypada 
por6wnanie naszego swi~towania Roku Chopina z okazji 150. roczru
cy smierci kompozytora. Ale pod adresem stolecznosci kulturalnej 
Weimaru stawiano tez bardzo niewygodne, obrachunkowe pytania. 
Generalnie sprowadzaty si~ one do kwestii, czy i w jakim stopniu we
imarska Klassik wywiqzala si~ z odpowiedzialnosci za wiek XX, a tak
ze czy b~dzie w przyszlosci zdolna zapewnie ochron~ godnosci czlo
wieka w Europie. 

Pami~e i wspomnienia rzucajq na Weimar cien barbarzynskiego 
totalitaryzmu. Jest to cien pobliskiego obozu koncen tracyjnega Bu
chenwald. To tam w czasach NRD mozna bylo przeczytae napis na 
tablicy wystawowej: Humanisten grundeten Weimar 's Ruf (slawa We
imaru opierala si~ na hllmanistach). Widnialy na niej portrety Crana
cha, Herdera, Wielanda, Liszta, Bacha, Schillera, Goethego i jeszcze 
wielu innych slawnych mieszkanc6w tego pi~knego miasteczka. Nota 
bene kolektywnie na ich czese postawiono w miejscowym parkll po
mnik z napisem: Genio huius loci (geniuszowi tego miejsca). Dla wielu 
odwiedzajqcych slowa te brzmialy cynicznie, skoro inny napis na po
bliskiej bramie obozowej glosil: Jedem das Seine (kazdemu za swoj e). 
Zlowieszczy cien ObOZll jeszcze dzis okresla polozenie miasta. Weimar 
kolo Buchenwaldu? Buchenwald kolo Weimaru? Klassik i Ko n
zentrationslager? Co majq ze sobq wsp6lnego? Jak te miejsca majq si~ 
do siebie - opozycyjnie czy wsp6lzaleznie? Dlaczego kultura Hoch
klassik Weimaru nie potrafila obronic idealu czlowieczenstwa w cza
sie, gdy szalalo barbarzynstwo? Dlaczego humanizm, kt6rym szczy
cita si~ weimarska Klassik, nie byl w stanie przeciwstawic si~ rasizmo
wi i nacjonalizmowi? Jubileuszowa aura oraz stoleczne honory czy
nione miastu nie byly w stanie zagluszye tych pytan. 

Owszem, nawet publicznie przyznawano: Weimar posiada janu
sowe oblicze. Jest miejscem najwyzszej dumy i najgl~bszej hanby. We
imar bowiem to taUe Buchenwald. Obu tych miejsc nie da si~ roz
dzielie - tak dalece, ze poprawny jest za r6wno adres "Buchenwald 
kola Weimaru", jak i "Weimar kola Buchenwaldu". Buchenwald stal 
si~ dzis nawet dzielnicq mia sta. Nazwa abozu koncentracyjnega K.L. 
Buchenwald byla zresztij sztuczna. Ob6z pierwotnie mial si~ oficjal
nie nazywae K.L. Ettersberg. Przeciwka temu zaprotestowala jednak 
spolecznose kulturalna mieszkal1c6w Weimaru, poniewaz z Ettersberg 
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kojarzy si~ imi~ Goethego, najswi~tsze imi~ dla kultury niemieckiej. 
Ob6z koncentracyjny pod tq nazwC) skalalby klasycystyczne dziedzic
two kultury. IroniC) 10sLl Sq dzis slowa Goethego poswi~cone Etters
berg: ,:Iu mozna si~ czue wolnym, jak ta wspaniala przyroda, kt6rq 
ma si~ przed oczyma, i jak nalezaloby bye zawsze wolnym". W odle
glosci niewiele ponad tysiqc metr6w od p6Zniejszego K.L. Buchen
wald miesci si~ zamek Ettersberg ksi~znej Anny Amalii, w kt6rym 
Goethe gral rol~ Oresta w swej sztuce Ifigenia i zmagal si~ z kwestiq 
"przekl~tego humanum". 

Czy bliskose polozenia Buchenwaldu i Weimaru oznacza bliskose 
ideowq? Jesli tak, to samo przestrzenne sqsiedztwo miejsca zbrodni 
wystarczyloby do wysuwania podejrzen pod adresem Weimaru. Teza 
taka wydaje si~ absurdalna. A jednak trudno uwolnie si~ od pytaft 
sprowokowanych sqsiadowaniem miejsc kultu kJasyk6w i poniiania 
godnosci. Nie mozna dzis slawie Goethego i r6wnoczesnie przemil
czae Hitlera. Jeden i drugi istniej q, tak jak humanizm i bestialstwo 
(R. Alewyn). Wcale nie znaczy to jeszcze, zt.' Goethemu trzeba przypi
sac winy i odpowiedzialnose za zbrodnie przeciw ludzkosci, a huma
nizm w jego wydaniu czynie odpowiedzialnym za nazizm. Sekwencja 
mi~dzy Weimarem i Buchenwaldem nie jest 10gicznC) koniunkcj C) , nie
mniej zbliza nas do odkrycia najgl~bszych korzeni barbarzynstwa. 

Kazdy czlowiek stanowi tragicznC) czeluse. Zaglqdajqc do niej , 
mozna dostae zawrotu glowy - powiada Georg Buchner w Woyzecku. 
"Prawo moraIne w nas" - slynne sformulowanie Kanta - okazuje si~ 
w czlowieku przynajmniej tak cz~sto przysloni~te mglit jak "gwiaz
dziste niebo nad nami". Schody do kom6r smierci w Buchenwaldzie 
dzieli zaledwie 8 km od domu, w kt6rym umad Goethe. T~ przeraza
jC)Cq prawd~ 0 niewielkim dystansie mi~dzy n~dzq i wielkosciq czlo
wieka nazwal Pascal grandeur et misere de [,homme. 

Oczywiscic, niemiecka klasyka slusznie kojarzy si~ z humanizmem 
j wolnosciq, a wi~c z tym wszystkim, co kJ6ci si~ z brutalnq tyraniq, 
dyktaturq i rasizmem. Sam humanizm mial wystarczye. Bogiem miai 
bye immanentny w swiecie duch, kt6ry dziala w czlowieku i kieruje 
jego historiq. Przedstawiciele Klassik i O§wiecenia, jak Immanuel Kant, 
uwazali zwiqzek czlowieka z osobowym Bogiem, wyrazajqcy si~ 
w siuibie Bozej, modlitwie, zaangazowaniu religijnym, wielbieniu 
Stw6rcy i ZbawcYJ za "religijny obl~d i zabobon". Oswiecenie mialo 
bye wyzwoleniem z zawinionej przez czlowieka niedojrzalosci. Po
glqd ten zostal p6zniej zmodyfikowany przez Kanta. Kiedy dostrzegl 
wok6i siebie upadek obyczaj6w i rozldad moralny, zmienil stosunek 
do religii. To wlasnie jemu nie kto inny jak Goethe zarzucal, i.e na 
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starosc splamil sw6j czysty str6j filozofa, zdradzil swi:) pierwotni:) wia
r~ w rozum ludzki Min~lo zaledwie 101iat od smierci Goethego, kie
dy pod wplywem nie tyle slusznego di:)zenia do autonomii wolnego 
czlowieka, co wskutek jego pychy i ateistycznej zuchwalosci roz
pocz~to budow~ nieludzkiego, uri:)gajqcego wszelkiemu humanizmo
wi obozu zaglady w Buchenwaldzie. 

Toczy si~ dzis sp6r, dlaczego humanizm europejskiej Klassikw wy
daniu Goethego zawi6dl w chwili zagrozenia idealu czlowiecZell.stwa 
przez totalitaryzm. Pod adresem samego Goethego stawia si~ Faustow
ski:) Gretchenfrage: Nun sag, wie hast Du's mit der Religion? Powiedz, co 
si:)dzisz 0 religii, czym ona jest dla ciebie, jakie ma znaczenie przy re
spektowaniu godnosci czlowieka? 

Wiadomo, ze Goethe uwazal siebie za "przekonanego niechrze
scijanina". Opowiadal si~ za oswieceniowym "zdecydowanym pogan
stwem". Sprzeciwial si~ papistycznemu "barokowemu poganstwu", 
kt6re - jak sqdzil - jest zwyrodnieniem chrzescijanstwa. Takiego wy
naturzenia dokonano, dopasowujqC je do prymitywnych odczuc ludu 
oraz podporzqdkowujqc Niemc6w wladzy "klech6w". Dzis trudno 
jednoznacznie rozstrzygnqc, czy areligijny i antychrzescijanski huma
nizm Goethego, podobnie jak p6zniejszy protestantyzm liberalny XIX 
wieku, do tego stopnia zaslepil hitlerowskich Deutsche Christen, ze sko
jarzenia Weimaru z Buchenwaldem wcale nie si:) pozbawione pods taw. 
W 1999 roku, tj. w roku jubileuszu Goethego i 60. rocznicy wybuchu 
II wojny swiatowej, prezydent Niemiec Johannes Rau zapewnial la
konicznie na Westerplatte, ze wobec okrutnych doswiadczell. prze
szlosci nadal nalezy uznawac humanizm za kryterium politycznego 
dzialania. W oparciu 0 to kryterium nalezy pi~tnowac kazdy nacjo
nalizm, ludob6jstwa, czystki etniczne i wyp~dzanie ludzi ze swej oj
czyzny. Nie mozna kwestionowac szczerosci tego apelu. Rodzi si~ jed
nak pytanie, jaki humanizm - socjalistyczny, liberalny, chrzescijanski 
- jest w stanie obronic godnosc czlowieka. Jaki humanizm zagwaran
tuje pok6j mi~dzy ludzmi? Czy wystarczy do tego racjonalistyczny 
humanizm Odrodzenia i Oswiecenia, kt6ry rezygnuje z religijnych 
korzeni i transcendentnych odniesien? Humanizm, kt6ry nie tylko 
zadowala si~ antycznym poganstwem i jego renesansowi:) reproduk
cji:), lecz takZe zapewnia, ze posiada lepszi:) - bo wlasnie ateistyczni:) 
wizj~ czlowieka i bardziej wzniosly ideal czlowieczenstwa? 

Dzis etyka niezalezna od religii i swiatopogli:)du formuluje zasad~ 
moraln<) humanizmu, przypisujqCi:) czlowiekowi absoiutni:j wartosc 
oraz imperatyw bezwarunkowej powinnosci jej afirmowania. Uznaje 
t~ zasad~ za etycznie ewidentni:j dla rozumu, nie wymagaji:jcq trans
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cendentnego usprawiedliwienia. Wobec tej etyki jednak podnosi si~ 
zarzut, ze w sytuacjach kryzysowych zawiodla, bo nie uzbroila czlo
wieka w potrzebne moce duchowo-moralne. Krytycy zauwazajq przy 
tym, ze jezeli zostanq podci~te transcendentne korzenie humanizmu, 
to pien i gal~zie zycia ludzkiego bye moze jeszcze przez pewien czas 
miee b~dq zielone liscie, w koncu jednak skazane b~dq na obumarcie. 
Takiemu humanizmowi, niczym ci~tym kwiatom, kt6rych ulotne pi~k
no przemija tak szybko, brak bowiem b~dzie czerpanej ze swego pod
loza sily normatywnej dla budowania trwalego ladu spolecznego. 
Wedlug Hansa Jonasa w warunkach modernizmu etyka odpowiedzial
nosci po prostu nie potrafi funkcjonowae bez ufundowania religijne
go. Ostatecznq konsekwencj~ oderwania humanizmu etycznego od 
zakotwiczenia religijnego dramatycznie wyrazil Dostojewski: ,,Jesli 
Soga nie ma, wszystko wolno". 

Wolnych rqk, niezwiqzanych absolutnymi normami humanizmu 
religijno-etycznego, potrzebowali tw6rcy barbarzynskiego obozu w Bu
chenwaldzie. SS-Obergruppenfuhrer Kaltenbrunner, szef policji bez
pieczenstwa, nie przypadkiem odnotowal konfesyjne i koscielne wi~zi 
lqczqce zamachowc6w na Hitlera: "Niezaleznie od wszystkich r6znic 
i przeciwienstw wyst~pujqcych w kr~gach spiskowc6w, panowala 
wsr6d nich zgodnose co do tego, ze chrzescijanstwo powinno zapew
nie panstwu podstaw~ moralnq" . Zaraz po wojnie, a wi~c bezposred
nio po okresie szczeg6lnie zag~szczonego doswiadczania bezprawia 
i braku demokracji, wytoczono zarzut przeciw pozytywizmowi praw
nemu (w wydaniu Hansa Kelsena), ze spowodowal moralnq bezbron
nose Republiki Weimarskiej wobec nazizmu. Z tego powodu w konsty
tucji wyrazono wieczystq prawd~, ze zsekularyzowane pans two wol
nosciowe zyje z zalozen, kt6rych samo nie potrafi sobie zapewnie. 

Z uplywem lat uswiadamiamy sobie, ze demokracja ciqgle zyje 
duchowo dzi~ki dziedzictwu chrzescijanskiej koncepcji czlow ieka, 
dzi~ki ostatnim zapasom przedmodernistycznych wartosci. Ale po
woli zuzywajq si~ resztki zgromadzonego potencjalu aksjologiczne
go, skladajqcego si~ na humanizm. Nie regenerujq go "rozrzedzone 
doswiadczenia" (H. Liibbe) dysput akademickich wok61 etyki dyskur
sywnej. Zwlaszcza dziS trzeba pami~tac, ze demokratyczne pans two 
prawa nie jest jakims secular system (Peter Berger), zwolnionym z obo
wiqzku ochrony wartosci podstawowych, tj. tych wartosci, kt6rym 
chrzescijanstwo odebralo znami~ tragicznosci i wprowadzilo w kul
turowy obieg. Pr6by racjonalistycznego, swieckiego uzasad niania pan
stwowosci prawnej grOZq niebezpieczenstwem stopniowego wyczer
pywania pods taw panstwa kultury. 
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Zywa duehowosc kultury Krakowa rna przyezynic si~ do tego, 
abysmy na progu nowego tysi'lcleeia historii Europy nie przegrali 
zmagan 0 prawd~ 0 ezlowieku . Przeslanie Krakowa rna powiedziec 
Europie, ze kultura i jej wartosei nie S'l zrozumiale same przez si~, 

lecz ezerpi'l zywotne sily ze trode!, ktore mog'l wysehn'lc - ehocby 
wtedy, gdy filozofowie i humanisci wypieraj'l si~ swych religijnyeh 
tradyeji, gdy ieh ezysta raejonalnosc staje si~ bezdenna, pozbawiona 
legitymizaeji ostateeznej. 

Powiedzenie "Weimar kolo Buehenwaldu" nie jest, jak si~ wyda je, 
pozbawione sensu . Ale Krakow kolo Auschwitz? Postawienie takiego 
pytania prima facie jest szalenstwem. Jednak nie dla wszystkich . Naza
jutrz po wyborze kardynala Karola Wojtyly na papieza pewien dzien
nikarz holenderski zapytal mnie w imieniu redakeji "Jerusalem Post", 
jaki byl stosunek Karola Wojtyly do Zydow. Na moje zdziwienie tym 
pytaniem wyjasniono mi, ze przeeiez Oswi~cim lezy na terenie archi
diecezji krakowskiej. Innymi slowy, wspolna przestrzen s'lsiedzka, wi
dziana w perspektywie globalnej , pozwala komus szukac zwi'lzkow 
przyezynowo-skutkowych mi~dzy Krakowem i Oswi~cimiem. Tym 
bardziej, gdy pami~c przeszlosei wspomina te miejsca na podstawie 
przekazu opowiadania, tzn. gdy miesza si~ wspomnienia z histori'l, 
a tym samym - nie dba si~ dostateeznie 0 prawd~ historyezn'l. Wiel
kie tradyeje ehrzeseijanstwa i humanizmu europejskiego, ktorymi 
szczyei si~ Krakow, nie s'l oczywiste dla wszystkich, skoro mozna sta
wiac pytania, ktore implikuj'l absurdalne zalozenia. Stqd juz nie tyle 
wzgl~dy apologetyczne, co myslenie 0 Europic kaze powaznic potrak
towac temat zadania domowego "Mysl, duchowosc, tworezosC", wy
znaczonego przez Uni~ Europejsk 'l Krakowowi jako stoliey kultural
nej Europy. Nauczanie Jana Pawla II czerpie obficie z bogaetwa hu
manizmu chrzescijanskiego, jakie kumuluje w sobie kultura Krako
wa. Jest tez dalszym jej ubogaceniem. Kolej teraz na wszystkich hu
manistow polskieh, a zwlaszcza krakowskich. Od nich Europa oeze
kuje jasnej koncepcji ezlowieka i klarownej orientaeji humanistyez
nej. 

KS. HELMUT JUROS, ur. 1933, teolog, prof. dr hab, wykladowca Uniwersytetu im. Kar
dyna la Stefana Wyszynskiego. 
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W POSZUKIWANIU 

UTRACONEGO SWIATtA 
Kso Roman E. Rogowski 

J6zef Tischner, KSIJ\DZ NA MANOWCACH, 
Wydawnictwo Znak, Krakow 1999,55.314 

Wszys tko na swiecie zostalo powiedziane. 
Niepowiedzianego nie rna. 
Ale wiecznie swieci ludziom 
Swiatto Niepowiedzianego 

(Nowietta Matwiejewa, Wiersz) 

Zaczn~ od opowiesci i refleksji og6lnej. Gdy stary Zyd, Chaim, ulegl 
wypadkowi, umieszczono go w szpitalu prowadzonym przez sios try 
milosierdzia. Leza l wi~c Chaim w !6zku, a nad nim wisia! krzyz 
z Ukrzyzowanym. Pewnego dnia odwiedzi! go miejscowy rabin i, roz
mawiajqc z nim, zapytal: 

- A czy tu jes t jeszcze jakis Zyd7 

A Chaim, wskazujqc na Ukrzyzowanego, odpowiedziat: 
- Tylko ja iOn! 
Choroba jest sytuacjq, w kt6rej czlowiek zostaje I?rzede wszyst

kim - albo tylko - z Nim, z Ukrzyzowanym Jezusern, Zydern z Naza" 
retu, kt6ry dla chrzescijanina jest Wcielonym Synem Bozyrn. Moze 
dlatego Albert Camus zanotowa! w swoich Notatnikach: "Choroba jest 
klasztorem, kt6ry rna swojq regll!~, swojq ascez~, swoje cisze i swoje 
natchnienia". 

Chodzi 0 te natchnienia: "Okolicznosci sprawily, ze praca ta po
wstala w szpitalu. Kiedy wa!czono 0 moje zycie, ja wa!czylern z my
slarni". Wa!czqc z tymi myslami, J 6zef Tischner - ksiqdz i filozof - na
pisal ksiqzk~ pod tytu!em Ksiqdz na manowcach. Tom ten, jak niemal 
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kazda ksi~zka Tischnera, jest wydarzeniem - przynajmniej w dzie
dzinie, ktor~ reprezentuje Autor. A jest to dziedzina dialogu z czlo
wiekiem, z Czytelnikiem, dialogu na fozne tema ty, pocz~wszy od Tr6j
cy Swi~tej i laski, poprzez wiar~ i Kosciol, a skonczywszy na posta
wach i wartosciach, kt6re charakteryzuj~ kraj lez~cy nad Wislq i Od
rq. Ksiqdz Tischner szuka sensu tego wszystkiego, probuje go odna
leze - i czyni to nie z wysokosci uniwersyteckiej katedry, ale wyrusza 
na drog~ szukania Swiatla. Jest na tyle krytyczny wobec siebie, iz po
wiada: "Mam wrazenie, ze wiem, czego nie wiem", ina tyle zyczliwy 
i szanujqcy wolnose Czytelnika w tej penetracji sensu, iz moglby po
wt6rzye za Orygenesem: "Postaraj si~ i ty, Czytelniku, miee wlasn~ 
studni~ i wlasne zr6dlo". 

Jest rzeczq oczywistq, ze - jak zwykle u Tischnera - z wieloma jego 
myslami, poglqdami czy opiniami Czytelnik nie musi si~ zgadzae, ale 
na pewno nie zamknie ksiqzki bez satysfakcji, ze mial okazj~ poroz
mawiae, podyskutowae z mqdrym czlowiekiem. Przyjrzyjmy si~ za
tern niekt6rym tematom tej rozmowy. 

Zaczniemy od temat6w teologicznych, tym bardziej ze interesujq
ce moze bye spojrzenie filozofa, kt6ry m6wi: "Doprawdy nie rna lcp
szej »ewiczeni6wki« dla umyslu niz podj~cie zawilosci i subtelnosci 
spekulacji teologicznych. Sq to spekulacje, ale wielkie spekulacje" . 

Jezeli Katecheta z Aleksandrii pisal, ze "wszystko, co si~ dzieje, 
dzieje si~ w tajemnicach", to do tych ta jemnic mozna si~ wzniese i je 
poznawae "jakby na dw6ch skrzydlach", jak nauczaJan PawelII w en
cyklice Fides et ratio, czyli rozumem i wiarq. Z punktu widzenia do
swiadczenia wiara jest przezyciem petnym dramatyzmu: "Nie postrze
gam wiary jako stanu raz na zawsze zamrozonego, lecz widz~ jq jako 
ogromnq rzek~ miotanq konfliktami i napi~ciami, kt6ra raz si~ burzy, 
a raz plynie spokojnie". Cdy chodzi 0 model wiary, Autorowi szcze
g61nie bliski jest model dialogiczny: "Wiara jest w swej istocie dialo
giem - dialogiem Boga z cztowiekiem i wzajemnym dialogiem wie
rzqcych". W historii teologii 6w model przeintelektualizowano, po
zbawiono ducha biblijnego. Dlatego - powiada Tischner - "oczysz
czarny wiar~ ze szczqtk6w tradycji arystotelesowskiej i przywracamy 
jej biblijny, dialogiczny wymiar". Ten "wymiar biblijny" to nie tylko 
akt wiary, uznajqcy Objawienie za prawd~, ale takZe ufna nadzieja 
i posluszenstwo zywemu Bogu, objawionemu przez Jezusa Chrystu
sa, 0 kt6rym m6wi i kt6rego uobecnia Ewangelia . "Rozumiee Ewan
geli~ oznacza nie tylko rozumiee jej stowa, ale nade wszystko uchwy
cie t~ tajemnicz~ moc, z jakq potrafi przywi~zae do siebie serca zagu
bionych" . Czym jednak jest Ewangelia? "Tego takZe dokladnie i do 
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kofKa nie wiem" - wyznaje z pokor~ Autor. Jedno jest pewne, ze "bez 
Chrystusa - obecnego w Ewangelii - bylibysmy jeszcze bardziej ubo
dzy, zagubieni i slepi na samych siebie". To dzifi'ki Niemu, Jego ofje
rze, "pustoszeje pieldo i otwieraj~ sifi' bramy nieba". 

Krzyzem dla teologii jest pr6ba wyjasnienia zla, a zwlaszcza po
godzenia z nim milosci i wszechmocy Boga. Tu mog~ tkwie Zr6dla r6z
nych ateizm6w i niewiary, bo "czlowiek czasami woli odebrae Bogu 
istnienie, niz oskarzye Go 0 winfi' niedopelnionego wybrania. Aby nie 
rzucae kamieniami w niebo, czlowiek postfi'puje tak, jakby niebo bylo 
puste". Odpowiedziq na tajemnicfi' zla byla tajemnica mfi'ki i smierci 
Jezusa, ale tu - zdaniem ks. Tischnera - pojawia sifi' nastfi'pna kwestia, 
obleczona w tajemnicfi': "Czy Ojciec nie skazuje niewinnego Syna na 
smiere?". Autor proponuje rozwi'lzanie tej sprawy na sw6j spos6b 
i przy okazji apeluje 0 rozsqdn'l milose krzyz a, albowiem "mozna tak 
pokochae krzyz, ze sifi' zrezygnuje z zejscia z krzyza w dniu zmar
twychwstania". Jawi'l sifi' tu dwie wielkosci: wielkose milujqcego Boga 
i wielkose milowanego czlowieka . Problem w tym, jak na tfi' milose 
odpowie czlowiek. Camus mawial: "Od dw6ch tysifi'cy lat stawia sifi' 
czlowiekowi przed oczy jego obraz upokorzony"; Heidegger pisal, ze 
"czlowiek jest bogiem bezsilnym", a Paul Evdokimov utrzymywal, iz 
czlowiek jest jedynym "stworzeniem teomorfjcznym". Gdzies pomifi'
dzy tymi wypowiedziami kryje sifi' czlowiek Pascala ze swoj'l nfi'dz'l 
i swojq wielkosciq, i chyba to wlasnie jemu najblizszy jest czlowiek 
Tischnera. 

Jezeli B6g i czlowiek, to i laska. "Podgl'ldajqc Pana Boga", Autor 
pyta: "Skqd sifi' to bierze, ze problem laski jest tak fascynuj'lcy?" - i za
raz odpowiada: "Dramat religijny to przede wszystkim dramat laski", 
a dramat laski to z kolei dramat dw6ch wolnosci - wolnosci Boga 
i czlowieka. Trzeba przyznae, ze dzieje doktryny 0 iasce byly rzeczy
wiscie dramatyczne, bo to byl nie tylko pelagianizm i reformacja z na
ukq 0 usprawiedliwieniu (kt6ra wreszcie w Roku Panskim 1999 do
czekala sifi' uzgodnien z nauk'l katolickq), ale takie - po drodze - wie
le mniejszych kontrowersji, blfi'd6w i miniherezji. Od pierwszych wie
k6w zarysowaly sifi' tu dwie tendencje: 1) augustynska, kontynuowa
na potem przez Tomasza, ujmowala laskfi' rzeczowo - to bylo "cos", 
"wielkie, nadprzyrodzone cos", czyli "dar"; 2) tradycja wschodnio
patrystyczna rozumiala laskfi' osobowo - to byl "ktos", Osoba, Jezus 
Chrystus, Wcielony Syn Bozy jako najwifi'kszy dar dla ludzkosci i dla 
czlowieka (dopiero z Niego wyplywaly dary jako moce, energie, swia
tla i natchnienia, czyli )aski"). Teologia zachodnia poszla za pierwszq 
tendencjq, mnozqc trudnosci nie do pokonania; gdyby poszla za ten
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dencj'l drug'l, sprawa bylaby prostsza : spotkanie, dialog i wsp6lnota 
dw6ch os6b, Boskiej i ludzkiej, synergizm Bosko-Iudzki, wsp6lpraca 
wedlug dw6ch kapitalnych wskazan. Mysl~ tu 0 wskazaniu Jezusa
"Beze Mnie nic nie mozecie uczyni(" aIS, 5) i Pawla -"Wszystko mog~ 
w Tym, kt6ry Mnie umacnia" (Flp 4, 13). Ks. Tischner analizuje za
chodru'l nauk~ 0 lasce, ukazuj'lc szczeg6lnie te jej elementy, kt6re mialy 
charakter dramatyczny. Przy okazji, w tym miejscu - jak i w wielu in
nych - czyni pewne uwagi odnosnie do poboznosci i swi~tosci; z po
wodzeniem mozna by je zaopatrzye w motto z Alberta Camus: IINie 
mieszae idiotyzmu ze swi~tosci'l". 

Jednym z ulubionych temat6w Autora jest "eldezjologia stoso
wana", Kosci61. Tischner w tej ksi'lzce stawia pytania i razem z Czy
telnikiem pr6buje na rue odpowiedziee: "Czy Kosci6l ma sluzye czlo
wiekowi, czy czlowiek Kosciolowi?"; "Czy Kosci6l nie szuka nowych 
metod rz'ldzenia swiatem?"; "Co jest dzis naszym szczeg61nym pro
blemem, jezeli nie wyzysk religii do cel6w politycznych?". Na tym 
tIe pojawia si~ problem kaplanstwa i ksi~dza . Ksi'ldz jest "albo oskar
zycielem, albo obroncq", "w ewangelicznym kaplanstwie nie chodzi 
o to, ile ognia kaplan potrafi sciqgnqe z nieba na grzesznik6w, ale 
o to, za ilu potrafi »nadstawie karku« - ewangeliczne kaplanstwo 
dopelnia si~ na krzyzu". Czytajqc te refleksje, przypomnialem sobie 
tekst 0 roli kaplana z Orygenesowej homilii 0 Ewangelii Lukasza: 
"Kim jest ten, kto nie posiada sukni? To bez wqtpienia ten, kto nie 
ma Boga. Powinnismy zatem zdjqe z siebie sukni~ i dae temu, kto 
jest nagi" . 

Jezeli Kosci6l, to "krzyz dla Kosciola", jak sekty i ruchy kryptosek
ciarskie nazwal Jean Guttierez, i problem aktualny w dzisiejszej Pol
sce: "Gdzie przebiega granica mi~dzy swiadomosciq charyzmatycznq 
a swiadomosciq sekciarskq?". Jako czlowiek zyczliwy i przekorny od
powiedz na to pytanie dedykowalbym polskim charyzmatykom! 

M6j ulubiony prawoslawny teolog, Paul Evdokimov, pisal kiedys: 
"To te n swiat jest przedmiotem troski Boga". Ina tym swiecie mamy 
takie zjawiska jak desakralizacja, sekularyzacja, dechrystianizacja ... 
o desakralizacji m6wil kied ys Mircea Eliade: "Miejsce teofanii kosmicz
nych zaj~lo wyslawianie zycia, zdrowia, mlodosci, milosci, to znaczy 
tego, co pozostaje po desakralizacji tych teofanii". Natomiast sekula
ryzacja moze miee charakter pozytywny, moze bye dobra dla religii, 
co wi~cej : "Samo chrzescijanstwo chce »sekularyzacji« swiata" - pisze 
J6zef Tischner. W jakim sensie? W interesujqcej odpowiedzi, kt6rej tu 
nie b~d~ streszczal, Autor nawiqzuje do stanowisk dw6ch teolog6w, 
Friedricha Gogartena i Johannesa Baptisty Metza. 

130 



ZDARZENIA - KSII\ZKl - LUDZIE 

Jezeli swiat, to zagadnienie liberalizmu i integryzmu. Szczeg61nie 
ten pierwszy rodzi op6r i polemik~ . Dzieje si~ tak mi~dzy innymi dla
tego, ze poj~cie liberalizmu jest wieloznaczne. Ks. Tischner pr6buje je 
rozjasnic w kontekScie lektury ksiqzki kard. Jeana-Marie Lustigera 
Bqdicie godni swego czlowieczenstwa. Ten fragment ksiqzki Tischnera po
lecalbym z kolei wszystkim rodakom znad Wisly i Odry! 

Jest w tej ksiqzce jeszcze jeden rozdzial, szczeg61nie mi bliski z ra
cji moich zainteresowaft; chodzi mi 0 Swiatlo "Gwiazdy Zbawienia" 
tekst omawiajqcy niekt6re zagadnienia przedstawione w kapitalnej 
pracy zydowskiego mysliciela Franza Rosenzweiga, 0 kt6rej Emma
nuel Levinas powiedzial, ze jest ona "ksi,!zkq, kt6ra otwiera bramy 
zycia". 

Lekturze Ksi?dza na manowcach mog'! towarzyszyc dwa doznania: 
pierwsze to poczucie wielkosci i n~dzy mysli ludzkiej, zar6wno filo
zoficznej, jak i teologicznej (ale jest to n~dza wspaniala); drugie do
znanie to nadzieja, kt6ra kryje si~ mi~dzy kartami tej ksi,!zki i przy
pomina zdanie Grzegorza z Nazjanzu: "Zycie dla przyszlych nadziei". 

Jezeli chodzi 0 nadziej~, to w Dzienniku azjatyckim Merton napisal: 
,,1 na milosc Bosk,!, mam nadziej~, ze uda mi si~ dotrzec w Himalaje, 
gdzies do jakiejs chaty, i wr6cic do normalnego zycia". Zyczymy tego 
Autorowi - jesli rue w Himalaje, to przynajmniej w Tatry albo Beskidy. 

KS. ROMAN E. ROGOWSKl, ur. 1936, profesor Pap ieskiego Fakultetu Teologicznego 
we Wroclawiu, pisarz, alpinista. 

KU JAKIEJ DEMOKRACJI 
IDZIEMY? 
Ewa Biefzkowska 

Marcel Gauchet, LA RELIGION DANS LA DEMOCRATIE. 

LE PARCOURS DE LA LAICITE, 


Gallimard, Paris 1998 

W roku 1989 triumf demokracji w naszej cz~sci Europy obudzil 
entuzjazm, w kt6rym gin~ly nieliczne glosy malkontent6w, na Wscho
dzie i na Zachodzie. Potem bylismy zaj~ci budowaniem zr~b6w no
wego systemu - bylo to dziesi~ciolecie bezposrednich doswiadczeft, 
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zanurzenia w for mach tworz'lcego sit;' zycia i obserwacji na gor'lco. 
Pojawialy sit;' wstt;'pne pr6by porz'ldkowania fakt6w, tych, kt6re do
prowadzily do zmiany, i tych, w kt6rych zmiany te sit;' wyrazaj'l. Ksi'lz
ka Fukuyamy (pierwotnie artykul) 0 ostatecznym zwycit;'stwie mode
lu rynkowego i demokracji liberalnej byla jedn'l z pierwszych propo
zycji syntezy - i nie zadowolila nikogo. Oskarzano j'l b'ldz to 0 zbyt
ni'l naiwnosc, b'ldz 0 zbytni'l spekulatywnosc. Wysmiewano jej uog61
niaj'lce ambicje, celowo znieksztaicaj'lc formult;' amerykanskiego uczo
nego 0 "k0l1CU historii" . Czytaj'lc polemiki z Fukuyam'l, mialo sit;' wra
zenie, ze krytyk6w mniej interesuj'l jego argumenty, a bardziej sam 
gest, i ze jest on karany za intelektualn'l nieprzezornose. Za to, ze po
wazyl sit;' na syntetyzuj'lce ujt;'cie calosci planetarnych przemian pod 
koniec stulecia i na wl'lczenie przyszlosci do swoich rachub. Na uka
zanie logiki ekonomiczno-spotecznej, kt6ra jest punktem dojscia ca
losci proces6w cywilizacyjnych. Bye moze tak msci sit;' trwaj'lce nie
mal p6ttora wieku wtadztwo Hegla nad umystami i jego zatosna klt;'
ska. Mysl podejrzana 0 takie czy inne "heglizowanie" traktowana bt;'
dzie z najwyzsz'l nieufnosci'l. 

Przelom 1989 roku i nastt;'puj'lce po nim dziesit;'ciolecie byly prze
zywane zarazem jako zadoseuczynienie i nadrabianie straconego cza
suo Mimo trudnosci i zagrozen mamy poczucie sukcesu. Ale - dok'ld 
idziemy? W jakim kierunku, ku jakiemu spoteczenstwu zd'lzaj'l na
sze przemiany? Jesli padnie odpowiedz: idziemy ku integracji z Uniq 
Europejsk'l, otwiera to rue koncz'lcy sit;' szereg pytan. Ukoronowa
nych wielkim nadpytaniem: a ku czemu zd'lza Unia Europejska? Hi
storyczne i strukturalne przemiany swiata, kt6re swiezo przezywali
smy, nie utatwiaj'l intelektualnego dystansu - warunku rozumienia. 
Dlatego z ciekawosci'l chwycitam nieduz'l ksi'lzkt;' francuskiego so
cjologa (politologa, antropologa, historyka - te kompetencje czt;'sto 
dzis wspieraj'l sit;' nawzajem) Marcela Gauchet. 

W latach 80. przelotn'l popularnose zyskata jego ksi'lzka Odczaro
wanie swiata - popularnose bardziej niz zawartosci dzieta dotyczyta 
efektownego tytutu. Byta to analiza tego, w jaki spos6b w cywilizacji 
zachodniej na przestrzeni tysi'lcleci religia nadawata strukturt;' spote
czenstwu i tworzyta wit;'zi spoteczne, organizuj'lc catose widnokrt;'gu, 
w kt6rym zyli ludzie. I jak - od umocnienia sit;' chrzescijanstwa insty
tucjonalnego do naszych dni - odbywa sit;' stopniowe "wyjscie z reli
gii", proces, kt6ry nabrat przyspieszenia w ci'lgu ostatniego stulecia. 
"Wyjscie z religii" dla Marcela Gauchet nie jest oczywiscie zniknit;'ciem 
religii. Religie trwaj'l i w wielu przypadkach ciesz'l sit;' niezlym zdro
wiem. Proces, 0 kt6ry chodzi, pol ega na tym, ze religia przestaje okre

132 



ZDARZENIA - KSII\ZKI - LUDZIE 

slac calose przestrzeni ludzkiego zycia : od wi~zi politycznej do wie
dzy 0 swiecie, poprzez moral nose, styl bycia, organizacj~ czasu, spo
soby usprawiedliwiania wlasnej egzystencji. Na obszarze obj~tym 
cywilizacjC) zachodniC) religia przestala bye ogolnC) zasadC) organizujq
cq. Stata si~ odr~bnq dziedzinq, wielorako powiqzanq z zyciem, lecz 
utracita moc strukturujqcq i uzasadniajqcq dla catosci zjawisk spolecz
nych. Inaczej mowiqc, wyjscie z religii to zycie w swiecie, ktorego re
ligia juz nie determinuje. Dotyczy to w rownej mierze niewierzqcych 
i wierzqcych. Ci ostatni mogq w dalszym ciqgu przezywae gl~boko 
prawdy wiary, bronie przekonan religijnych, niemniej ich wewn~trz
ne doswiadczenie wpisuje si~ w rzeczywistose, w ktorej wiara utraci
la moc formujqcego uchwytu. 

Najnowsza ksiqzka Gaucheta prowadzi anaIiz~ dalej - do momen
tu, w ktorym si~ znajdujemy, czyli ostatnich lat tysiqclecia . Jej tytui 
Religia w demokracji nawiqzuje do tezy poprzedniej pracy, ze religia 
jest tym elementem, w ktorym do niedawna skupiaty si~ najwazniej
sze cechy zycia zbiorowego i w ktorym nadal (choe w zmienionym 
sensie) skupiajq si~ jego istotne problemy. Ksiqzka zatytulowana Reli
gia w demokracji nie jest jednak pracq 0 religii. Jest ksiqzkq 0 demokra
cji, 0 jej najnowszym ksztatcie, ktory wypracowuje si~ na naszych 
oczach. Powiqzanie obu poj~e wanalizie procesow wspolczesnych 
spoteczenstw zachodnich ma w sobie cos paradoksalnego. Czyzby
smy, ludzie nowoczesnej demokracji, "wyszti z religii" po to, aby na
dal (chociaz inaczej) w niej bye? Aby zrozumiee zlozonose sprawy, 
nalezy przyjrzee si~ historii ostatnich dwustu lat, podczas ktorych for
mowal si~ dzisiejszy ksztalt spoieczenstwa. 

Natura i mechanizmy wladzy, jej relacje ze zbiorowosciq, jej obra
zy w oczach jej reprezentantow i w oczach ludzi pod t~ wladz~ pod
padajqcych stanowiq dla Marcela Gauchet podstawowy zwornik bytu 
zbiorowego, odciskajqcy pi~tno na wszystkich plaszczyznach istnie
nia. W cywilizacji zachodniej trzy rewolucje (angielska w XVII, ame
rykanska i francuska w XVIII w.) dokonaly decydujqcej zmiany: spro
wadzity wtadz~ na ziemi~, odebraty jej sankcj~ transcendentnq. Po
mimo prob restauracji, przetrwania tu i tam tradycyjnych monarchii, 
poglqdy elit i rozprzestrzeniajqca si~ postawa mas odbierajq wiary
godnose i sensownosc pretensjom do religijnego uzasadnienia wta
dzy. Umacnia si~ przeswiadczenie, ze potityka jest sprawq Iupzi, pro
wadzonC) i uzgadnianq przez ludzi i majqcq na widoku ich doczesne 
interesy. Idea demokratyczna zatriumfuje intelektualnie juz w XIX 
wieku - zanim XX stanie si~, nie bez dramatycznych przeszkod, chle
bem powszednim spoieczenstw zachodnich. Po tysiC)cleciach wzajem
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nego splecenia rozdzial polityki i religii zostat powszechnie zaakcep
towany. 

Gauchet zauwaza, ze we Francji rozdziat ten byt przygotowany 
juz przez absolutyzm krolewski w XVII wieku, kiedy monarcha wy
musil na biskupach francuskich prawo zarzqdzania tymi sprawami 
koscielnymi, ktore dotyczyty interesu pans twa (tzw. gallikanizm). Byta 
to formula: "Kosciot jest w Panstwie, Pa6stwo nie jest w Kosciele", mo
wiqca nie tylko 0 rozlqcznosci kompetencji, lecz i moznosci ingero
wania wladzy w decyzje kleru. Historycznie biorqc, stalo si~ to w wy
niku wyniszezajqcych wojen rehgijnych i monarchia tak pojmowata 
swojq rol~ pacyfikacyjnq w stosunku do skloconych wyznan. Rewo
lucja okaze si~ pod tym wzgl~dem uezennicq absolutyzmu - wyklu
czy Kosciol z dziedziny pubhcznej, podporzqdkuje kler panstwu, 
wprowadzajqc dla niego "konstytucj~ cywilnq", zrodlo wielu konflik
tow sumienia oraz przesladowan ksi~zy, ktorzy si~ przed niq nie ugi~li. 
Tym dziedzictwem b~dzie obciqzona republika, kiedy utrwali si~ na 
dobre we Francji w drugiej polowie XIX wieku. 

Poj~cie narodu jako suwerena - podmiotu wladzy - nadalo poli
tyce i sferze publicznej wyjqtkowq i nowq godnosc. Odsuwala ona 
w cien sfer~ prywatnq, w ktorej umieszczona zostala rowniez religia. 
Dziedzina publiczna stata si~ monopolem pans twa i nie bylo tu miej
sea na takq instytucj~ jak Kosciol. Wolnosc religijna jest zagwaranto
wana, ale instytucje religijne nie ingerujq w sprawy publiczne, jak na 
przyklad wychowywanie mlodego pokolenia, ktore staje si~ wielkim 
zadaniem republiki. (Oczywiscie, zawsze istnialy szkoly prywatne 
z udzialem kleru, ale do dzis "prawdziwi" republikanie otaczajq je 
niech~ciq i domagajq si~ obci~cia panstwowych subsydiow). Rzecz 
w tym, ze republika jest spadkobierczyniq rewolucji 1789 roku i jej wizji 
emancypacji czlowieka od wszelkich form zniewolenia, jakie niosla 
przeszlosc. Wyst~puje wi~c wobec obywateli jako rodzaj kolektywnej 
transcendencji. Ofiarowuje im cele przekraczajqce jednostkowq eg
zystencj~, wskazuje na idealy, w kt6rych sluzbie indywidualny los 
dost~puje uzasadnienia. Dajq si~ one strescic w poj~ciu "autonomii" 
przeciwstawionej "heteronomii" reprezentowanej przez religi~. Czlo
wiek jest w zgodzie ze sobq, ze swojq istotq wtedy, gdy zamiast przy
jmowac prawa z wysoka, odnajduje je w sobie i zycie zbiorowe orga
nizuje wedle zasad wyprowadzonych z refleksji nad istotq zbiorowo
sci . 

Zasad ziemskich, ale nie przyziemnych. Haslo "Wolnosc, rownosc, 
braterstwo" wypisane na merostwach i szkolach Francji moglo tylko 
w przyblizeniu opisywac faktycznq rzeczywistosc, niemniej stanowi
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100 sensie instytucji demokratycznych. Wskazywalo na ideal rzuto
wany w przyszlose i domagajqcy si~ coraz pelniejszej realizacji . Ideal 
zbiorowy i historyczny, naznaczajqcy republik~ optymistycznym dy
namizmem. Wedle Marcela Gauchet 6w optymistyczny dynamizm 
i metafizycznq godnose demokracja czerpata wlasnie z przeciwstawie
nia si~ religii i jej zasadzie heteronomii . Z tej opozycji republika zapo
zyczala swoiste sacrum - konkurencyjne wzgl~dem religii i przenie
sione w sfer~ polityki. Uczestniczqc bowiem w polityce, jednostka 
wznosi si~ ponad partykularyzmy, transcenduje siebie w przestrzeni 
uniwersalnej. T~ koncepcj~, charakterystycznq dla Francji z okresu roz
dzialu panstwa i Kosciola (1905), nazywa Gauchet teologiczno-poli
tyczni): B6g jest oddzielony, wi~i ludzi nie potrzebuje oparcia w Ob
jawieniu. To jakby realizacja w polityce filozofii kantowskiej . W dru
giej polowie XIX wieku filozof Charles Renouvier rozwinql w tym 
duchu teori~ metafizycznej esencji republiki: jako autorytet moralny 
i nauczajqcy stanowila ona "prawdziwq wladz~ duchowq" - niereli
gijnq a!ternatyw~ dla religii. 

Warto dodac, ze filozofia republikanska juz od rewolucji francu
skiej wyst~powata w dw6ch wersjach . Zwolennicy wersji jakobinskiej, 
antyliberalnej, dqzyli mniej czy bardziej otwarcie do zniszczenia reli
gii jako miejsca zniewolenia - w imi~ ludzkiej godnosci wyrazajqcej 
si~ postulatem autonomii. Wersja liberalna zaklada obecnose religii 
w zyciu publicznym jako "in teres" pewnej (wierzqcej) cz~sci spole
czenstwa, broniony przez niq w wolnej grze demokratycznej . Ta ostat
nia wersja, blizsza rozwiqzaniom wypracowanym w krajach anglo
saskich, miala si~ okazae plodna w przyszlosci. 

Analiza Marcela Gauchet skupia si~ na przypadku Francji, zara
zem dose specyficznym (ze wzgl~du na trwalose dziedzictwa 1789 
roku) i ukazujqcym jakby w powi~kszeniu zmiany zachodzqce we 
wsp6lczesnej demokracji. Jego zdaniem okres "republiki metafizycz
nej" zamknql si~ we Francji okolo roku 1970. Co si~ wtasciwie stalo? 
Mozna uznae - powiada Gauchet - ze mniej wi~cej w tym momencie 
stalismy si~ rzeczywiscie i do gl~bi demokratami. Zwyci~stwo demo
kracji Uako zasady autonomii) doprowadzilo zarazem do jej strywia
lizowania - we Francji oznacza to odci~cie si~ od dwustuletniej trady
cji politycznej. Polityka utracila sw6j cel, kt6ry czerpala z konfliktu 
z religiq, ostatecznie "spacyfikowanq" w ramach porzqdku demokra
tycznego. Polityka nie jest wi~c juz tym, co wskazuje ludzkosci wyz
sze cele i tworzy wizj~ przyszlosci. Pozostala jeszcze dawna retoryka 
j~zyka oficjalnego, ale zniklo "kaptanstwo obywatelskie" i moralny ma
jestat pans twa. W tej sytuacji wkracza na scen~ "spoleczenstwo oby
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watelskie" - usamodzielnia si~ wobec wtadzy politycznej. Ta ostatnia 
traci moc przewodzenia i wskazywania cel6w, stajqc si~ coraz bardziej 
wykonawcq zqdan i posrednikiem mi~dzy sktadnikami spoteczenstwa. 

Zjawiskiem nadajqcym nowy ksztalt demokracji jest fala indywi
dualizmu, kt6ra zmienia u pods taw zycie ludzi. Zmienia zasady wsp61
istnienia, stosunek do panstwa, poczucie obywatelskie; zmienia ro
dzin~, Koscioty; zmienia stosunek do pracy, stosunek do milosci, wy
wotu je nawet zaburzenia umystowe. Jest to (wedle Gaucheta) reorien
tacja antropologiczna, u kt6rej poczqtk6w si~ znajdujemy i kt6rej dal
szego rozwoju nie da si~ przewidziec. W j~zyku analizy politycznej 
mozna m6wic 0 przesuni~ciu akcentu z suwerennosci (podmiotowo
sci) obywateli jako organizmu na gwarancj~ praw jednostki, kt6ra staje 
si~ troskq gl6wnq. Ustawia to w nowy spos6b relacje mi~dzy spole
czenstwem a panstwem. Po raz pierwszy w czasach demokratycznych 
spoteczenstwo obywatelskie ujmuje siebie calkowicie poza politykq, 
a prawa cztowieka interpretuje jako prywatne prawa jednostek. Lq
cZqce dotqd nierozdzielnie "czlowieka i obywatela", Sq one teraz pod
noszone przeciwko "obywa telskosci" - to znaczy przeciw zasadzie 
przynaleznosci do politycznej calosci. Zjawiskiem charakterystycznym 
jest pojawienie si~ grup opartych na poczuciu tozsamosci, kt6re wy
st~pujq wobec wtadzy z zqdaniami uznania swych praw w domenie 
publicznej. Klasyczna republika sprzed przelomu indywidualistycz
nego nie znata takiej sytuacji: jednostki stanowily dla niej izolowane 
atomy, kt6re dost~powaly godnosci politycznej, przekraczajqc swoje 
odr~bnosci, rozpoznajqc w sobie cztowieczenstwo uniwersalne. Dzi
siaj coraz wyrazniej uczestnictwo w sferze publicznej odbywa si~ przez 
poszukiwanie tozsamosci: przypisanie si~ do grupy podkreslajqcej wi a
snq swoistosc wobec reszty spoleczenstwa. Przynaleznosc tozsamo
sciowa rozbija spoteczenstwo na fragmenty, a wtadz~ zmusza do zon
glowania mi~dzy nie przystajqcymi do siebie (nie sumujqcymi si~ w do
bro wsp6lne) aspiracjami grupowymi. Taki ksztalt przybral pluralizm 
- jedno z gl6wnych haset naszych czas6w. 

Dla religii we wsp6tczesnym spoleczenstwie demokratycznym 
zasadniczym wydarzeniem jest wchloni~cie pluralizmu, wintegrowa
nie go w SWq wewn~trznq struktur~. Nie jest to juz po prostu toleran
cja wobec myslqcych czy wierzqcych winny spos6b. To zaakceptowa
nie wielopostaciowosci tradycji, wedIe kt6rych ludzie ksztaltujq swo
je zycia. Oznacza one faktycznq rezygnacj~ z pretensji do uniwersali
zmu, natomiast stawia w centrum uwagi histori~ i pami~c jako drog~ 
do umocnienia tradycji wtasnej - jako wtasnej. To wsp6lczesna meta
morfoza wiary w tozsamosc religijnq, a wiernych w grupy tozsamo
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sciowe wpisujqce si~ w spolecznq mozaik~. Tej przemianie towarzy
szy cz~sto opisY'-vane zjawisko subiektywizacji wiary, wedle Marcela 
Gauchet - prawdziwa rewolucja kopernikanska swiadomosci religij
nej. Jest ona swiadectwem wchloni~cia przez t~ swiadomosc pos ta wy 
krytycznej (proweniencji zarowno kantowskiej, jak nietzscheanskiej) 
i przystosowaniem si~ do istnienia w swiecie, ktory wyszed! z religii. 
W zyciu wiernych postawa poszukiwania przewaza wi~c - i jest sil
niej wa!oryzowana - nad biernym przyj~ciem praw danych z gory 
(a przeciez ow "dar z gory " przez tysiqclecia okreslal istot~ religii). 
Poj~cie sensu przewaza nad poj~ciem prawdy, a religia w sluzbie !ep
szego, sensowniejszegoorganizowania egzystencji ziemskiej bierze 
pierwszenstwo przed religiq zapracowujqCq na przysz!e zycie w za
swiatach. 

Koscioly i grupy religijne (czy "mqdrosciowe", jak mowi socjolog) 
wracajq do przestrzeni publicznej w nowej funkcji, w charakterze 
skladnikow spoleczenstwa obY'-vatelskiego. Nie tylko majq prawo do 
obrony wlasnych interesow - Sq uwaznie sluchane przez wladz~. Jui 
nie (jak do niedawna) jako glos przeciwnika bqdz tei glos zewn~trz
ny wobec spolecznych problemow. Panstwo, ktore utracilo rol~ prze
wodnika, wskazujqcego zbiorowosci wyzsze cele, tym skwapliwiej 
reaguje na propozycje metafizycznej interpretacji swiata, plynqce 
z roznych grup spoleczenstwa i zapelniajqce cZqstkowo metafizycz
nq "dziur~" w calosci. Jego strategia polega na tym, by udzielic glosu 
wszystkim koncepcjom, lecz nie utozsami c si~ z zadnq, zachowac 
wobec nich dystans. Dla panstwa nie jest bez znaczenia zjednanie sobie 
autorytetow moralnych w lonie spoleczenstwa - stanowi to jego nowq 
legitymacj~ w demokracji pluralistycznej. Gauchet wysuwa hipotez~, 
ie mamy przed sobq nieznany dotqd fenomen: spoleczenstwo ryn
kowe rzqdzqce si~ (ana!ogicznie do ekonomii rynkowej) zasadq auto
regulacji zqdan spotecznych, ktorych regu!atorem, dyskretnym rezy
serem jest wladza polityczna. W ten sposob panstwo, coraz bardziej 
atakowane, kontestowane przez spoleczenstwo, ktore dostrzega w nim 
przede wszystkim niesprZlwnosc i naduzycia , staje si~ czy (jesli woti
my) zostaje zredukowane do roli instr umentu spoleczenstwa obywa
telskiego w jego aspiracji do samowystarczalnosci. 

Tak wyglqda nowy model demokracji, z ktorym wkraczamy w trze
cie tysi'lclecie: demokracja skupiona na mozliwie najpelniejszym re
p rezen towaniu na scenie publicznej - spolecznej rozmaitosci. Model 
pluralistyczno-tozsamosciowy, ktorego probierzem stala si~ nie tyle 
emancypacja jednostki za spraw'l idealu uniwersalistycznego, nie tyle 
godnosc obywatela przez uczestnictwo w polityce, ile szacunek dla 
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mniejszosci. Wedle Gaucheta religia w zmienionej (niehegemonistycz
nej) wersji ma przed sob,! w tej sytuacji znakomite perspektywy. Wla
snie dlatego, ze stala si~ spolecznie potrzebna wobec zmierzchu poli
tyki, pr6zni wywolanej zanikiem metahzycznych cel6w oferowanych 
przez sfer~ publicznq. (Kl~ska komunizmu - absolutu umieszczone
go w historii - odegrala duz,! rol~ w tym przewartosciowaniu). 

Socjolog wielokrotnie podkresla, ze jego rozwazania dotycz,! "czy
stej logiki" zjawisk, kt6re w zyciu s,! bardziej zr6znicowane i na r6zne 
sposoby docierajq do swiadomosci ludzi. Cz~sto tez pozostajq nie 
uswiadomione, chociaz ksztaltuj'! zachowania jednostek. Francja, na 
kt6rej konkretyzujq si~ analizy Marcela Gauchet, jest tu traktowana 
jak laboratorium proces6w dotycz,!cych w zasadzie wszystkich wsp61
czesnych demokracji, pomimo roznic dziedzictwa historycznego, z ja
kim poszczegolne kraje wkraczaj,! w nowoczesnosc. Autor w kazdym 
razie wystrzega si~ rozstrzygania, jaki b~dzie ksztalt przyszlosci na 
dalsz'! met~. Niemniej, jesli przyj,!c jego rozumowanie, kieruje nami 
ta sama dynamika, tak jak rz'!dzi nami wsp6lna ekonomia. Mniej istot
ny jest moment i bagaz, z jakim wchodzi si~ w dzisiejszq wsp61not~ 
demokratyczn'l - sam ten fakt zdaje si~ uruchamiac jednakowe me
chanizmy. Nawet jesli "jednotorowosc" w mysleniu socjologa i spro
wadzanie zjawisk do wsp6lnego schematu moze si~ nam wydawac 
dyskusyjne, warto si~ nad tym zastanowic, gdy rozmyslamy 0 pol
skiej swoistosci i 0 przyszlych perypetiach polskiej demokracji. 

EWA BIENKOWSKA, ur. 1943, eseistka, tlum aczka, czlonek zespolu reda kcyjnego "Ze
szyt6w Literackich", Ostatnio wydala: Spar 0 dziedzictwa europejskie - mifdzy swif lym 
i swieckirn (1999), Ca rnawiq kamiel1ie Wenecj i (1999), 
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NIEPEWNA PRZYSZlOSC 
KAPITALIZMU 

Czeslaw Por?bski 

Lester C. Thurow, PRZYSZLOSC KAPITALIZMU, 
Wydawnictwo Ooinosiijskie, Wroclaw 1999 

Przyszlosc kapitalizmu czyta si~ z zainteresowaniem. Nic dziwne
go: autor - jeden z najbardziej znanych ekonomistow amerykanskich 
- ma na swym koncie kilka ksiqzek, ktore w swoim czasie byly best
sellerami. Thurow potrafi przykuwac lIwag~ czytelnika chocby celny
mi, lapidarnie uj~tymi sformlliowaniami. Niektore z nich to prawdzi
we bans mots, godne odnotowania i zapami~tania. Rozdzial poswi~

cony globalizacji gospodarczej otwiera na przykJad zdanie: "Po raz 
pierwszy w dziejach ludzkosci wszystko moze bye wyprodukowane 
i sprzedane wsz~dzie". Wbrew tezie gloszqcej, iz gJobalizacja nie jest 
czyms istotnie nowym w dziejach swiata, zdanie to wydobywa taki 
rys, ktorego swiatowa ekonomia nigdy dotqd nie wykazywala. 

Autor dla zilustrowania swych wywodow ma w zanadrzu wiele cie
kawych danych, ktore umiej~tnie dozuje. Niektore z nich pojawiajq si~ 
od razu na poczqtku, by w calym toku argumentacji pelnie rol~ moty
wow przewodnich. Dla przykJadu kilka takich danych : w latach 1973
1994 w Europie Zachodniej per saldo nie powstalo ani jedno nowe miej
sce pracy, gdy w tym czasie w Stanach Zjednoczonych przyrost netto 
wyniosl38 milionow nowych miejsc pracy; w la tach 1989-1992 obniZka 
kursow na gieldzie tokijskiej byla - biorqc pod uwag~ realne wartosci
wi~ksza niZ obnizka kurs6w na gieldzie nowojorskiej w latach 1929
1932; w latach 1973-1995, pomimo ze prodllkt krajowy brutto na miesz
kaf\Ca wzrasta w Stanach Zjednoczonych 0 36%, realne place pracow
nik6w nie pelniqcych funkcji kierowniczych spada jq 014%. Sledzqc 
pierwsze strony tekstu, na kt6rych znaleze mozna ponadto wiadomo
sci 0 tempie wzros tu gospodarki swiatowej, zalamanill gospodarki 
meksykanskiej czy tez lIwagi 0 rozszczepieniu i znikni~ciu "trzeciego 
swiata", czytelnik moze zaczqe zywie obawy, czy zdola te, same w sobie 
ciekawe, informacje zorganizowae w wi~kszq, przejrzystq calosc. 

Niepotrzebnie: alltor spieszy z dydaktycznq pornoC'!. Jest niq ana
logia pomi~dzy procesami gospodarczymi a przedmiotem badan geo
logii. Pozwala ona Thurowowi ujqe przeds tawiane dane i twierdze
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nia w tr6jdzielny schemat: "powierzchni", "gospodarczych plyt tek
tonicznych" i "plynnego jqdra" . Tym, co obserwatorowi swiatowej 
gospodarki najpierw rzuca si~ w oczy, co stanowi odpowiednik nie
r6wnosci powierzchni ziemi, jest rozklad bogactwa i dochod6w w r6i
nych regionach swiata i w poszczeg6Jnych krajach. Tak jak powierzch
ni~ Ziemi ksztaltujq przede wszystkim jednak ruchy wielkich p!yt tek
tonicznych, tak i 6w rozklad bogactwa - ekonomiczne wzniesienia, 
szczyty, doliny i obszary depresyjne - uza!einiony jest od proces6w 
"gl~bszer natury, od ruchu "ekonomicznych plyt tektonicznych". 
Thurow wylicza pit;>c takich "plyt" i kaidej z nich poswit;>ca odrt;>bny 
rozdzial. Jako plytt;> pierwszq okresla to wszystko, co wiqie sit;> z upad
kiem systemu komunistycznego; plyta druga to rozw6j galt;>zi prze
myslu wykorzystujqcych gl6wnie ludzki potencjal intelektualny; ply
ta trzecia - takie procesy demograficzne, jak wzrost liczby ludnosci 
swiata, jej rosnqca mobilnosc, stosunkowy przyrost liczby ludzi star
szych; plyta czwarta - globalizacja gospodarki swiatowej; plyta piqta 
- wielobiegunowy charakter obecnych stosunk6w gospodarczych i po
litycznych, czyli brak bezwzgl~dnie dominujqcego mocarstwa, takie
go, jakim byla Anglia w wieku XIX czy Stany Zjednoczone w wieku 
XX. Analogia idzie dalej: jak ruch kontynentalnych plyt tektonicznych 
zaleiy ostatecznie od plynnego jqdra wypelniajqcego glt;>biny ziem
skiego globu, tak i ruch ekonomicznych plyt tektonicznych zaleiy od 
czegos glt;>bszego, swoistego "jqdra" ekonomii, kt6rym jest wzajemny 
stosunek ideologii i technologii. 

W odniesieniu do kaidego z trzech element6w swego geologicz
nego schematu Thurow przedstawia zn6w wiele interesujqcych da
nych, obserwacji i tez. Opisujqc "powierzchnit;> ekonomiczni( Stan6w 
Zjednoczonych, podkresla na r6ine sposoby wspomniane jui poglt;>
bianie sit;> r6irLic ekonomicznych. Stwierdza na przyklad: "W roku 1993 
Ameryka ustanowila rekord wszech czas6w: g6rny kwintyl gospo
darstw domowych mial tam dochody 13,4 razy wi t;>ksze od docho
d6w dolnego kwintyla" (s. 36). Stany Zjednoczone nie Sq odosobnio
ne, podobne tendencje wystt;>pujq w krajach OEeD: pomit;>dzy 1969 
a 1992 rozziew placowy pomit;>dzy g6rnym a dolnym decylem zara
biajqcych wzr6s1 z 7,5:1 do 11:1. Nier6wnosci ekonomiczne narastajq 
wit;>c w dwojakim sensie: w zrasta d ystans mi~dzy krajami najuboz
szymi i najbogatszymi, a w tych osta trLich dystans pomit;>dzy warstwa
mi najuboiszymi i najbogatszymi. Pojawic sit;> musi dramatyczna kwe
stia: jak dlugo trwac moie taki uklad narastajqcych nier6wnosci, nim 
dojdzie do jego gwaltownego zalamania - swoistego "trzt;>sienia zie
m(, by nadal trwac przy geologicznych analogiach. 
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Jest to jedno z wielu dramatycznych pytan dotyczqcych granic wy
dolnosci systemu kapitalistycznego w jego obecnej postaci. lone takie 
pytanie pojawia sili', gdy mowa 0 demograficznej plycie tektonicznej. 
Waznq cZli'sciq dZisiejszego kapitaLizmu Sq relacje mili'dzypokoleniowe, 
kt6re gwarantujq ludziom starszym regularnq wyplatli' rent i emerytur. 
Relacje te zostaly zdefiniowane na podstawie zalozen, kt6re stracily SWq 
waznose: "Kiedy Bismarck w 1881 ustalal wiek emerytalny w niemiec
kim systemie ubezpieczen spolecznych na szesedziesiqt pili'e lat, prze
cili'tny Niemiec dozywal niespelna czterdziestu pili'ciu lat. Dzisiaj odpo
wiadaloby to z grubsza sytuacji, w kt6rej rzqdowa emerytura przyslu
guje wszystkim, kt6rzy ukonczyli dziewili'edziesiq t pili'e Jat" (s. 147). 
W Stanach Zjednoczonych ludzie starsi stanowiq waznq grupli' wybor
c6w, dobrze zorganizowanych, umiejqcych bronie swoich interes6w. 
Przecili'tnie ich doch6d jest 067% wyzszy niz doch6d spoleczenstwa 
jako calosci. Gdy dodae: "Grupq, kt6rej najwili'ksza proporcjonalnie cZli'se 
zyje w biedzie, Sq dzieci ponizej oSiemnastego roku zycia. JednakZe rzqd 
wydaje w przeliczeniu na osobli' dziewili'e razy wili'cej na ludzi starszych 
(tych, kt6rzy gtosujq) niz na ludzi mlodszych (tych, kt6rzy nie glosujq)" 
(s. 143) - musi pojawie sili' pytanie: czy walkli' klas zastqpi walka genera
cji i czy zagrozi ona kolejnym "trzli'sieniem ziemi"? 

Rozwazania dotyczqce kraj6w postkomunistycznych tez stajq sili' 
okazjq do postawienia trudnych kwestii. Thurow dowodnie wykazu
je chociazby, ze pomimo istotnych sukces6w gospodarczych Chin, 
zadne realistyczne kalkulacje nie pozwalajq prognozowae, ze Chin
czycy niebawem osiqgnq poziom dochodu na jednego mieszkanca 
r6wny poziomowi kraj6w gospodarczo zaawansowanych: "Wycho
dzqc od poziomu, na jakim Chiny znajdujq sili' obecnie, minie ponad 
sto lat, nim dolqczq one do swiata rozwinili'tego" (s. 78). 

lnteresujqce przez SWq dramatycznq wymowli' szczeg61y mozna 
by mnozye. Po ksiqzkli' warto sili'gnqe juz ze wzglli'du na nie sa me. 
Thurow umieszcza je jednak w rozleglej perspektywie. Jego zasadni
cza teza - i gl6wna obawa - sprowadza sili' do tego, ze kapitalizm bye 
moze nie ma przed sobq przyszlosci, mimo ze ostal sili' jako jedyny 
zwycili'zca na placu mili'dzyustrojowych boj6w. Moze mu sili' przytra
fie to, co innemu wielkiemu zwycili'zcy - starozytnemu Rzymowi; moze 
dojse do upadku systemu, kt6ry z pozoru zawladnql calym swiatem. 
I przyczyna upadku moze okazae sili' podobna: fundamentalna nie
zgoda pomili'dzy ideologiq a tym, czego dla sprawnego funkcjonowa
nia niezbli'dnie potrzebuje sys tem. W ten spos6b dochodzimy do "jq
dra". Thurow podaje przyklady takiej niezgody. Dla swego funkcjo
nowania kapitalizm potrzebuje pewnego minimum troski 0 dobro 
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wsp61ne: zeby mogly rozwijae si~ te gal~zie gospodarki, kt6rych baz~ 
stanowi przede wszystkim ludzki potencjal intelektualny, konieczne 
Sij dlugofalowe inwestycje w rozw6j tego potencjalu, czyli w coraz 
kosztowniejszij edukacj~ oraz badania naukowe rentowne nie w per
spektywie lat, lecz dziesi~cioleci. Tymczasem, gdy zabraklo argumen
t6w odwolujijcych si~ do ustrojowej konfrontacji z komunizmem, nie 
widae ch~tnych do lozenia sum niezb~dnych dla urzeczywistnienia 
tych przyszlosciowych inwestycji. 

Inny przyklad: pot~gujijce si~ rozwarstwienie gospodarcze w skali 
calego globu i poszczeg61nych spoleczenstw sprawia, ze jak cien to
warzyszij globalizacji enkIawy rosnijcego bogactwa, kt6re ch~tnie skry
wa si~ za ochronnymi murami, cz~sto literalnie poj~tymi. Thurow 
znajduje jeszcze jednij niepokojijcij analogi~: jak w sredniowieczu 
"otoczone murem, zamkni~te za bramami i strzezone spolecznosci 
znowu stajij si~ coraz liczniejsze. Dwadziescia osiem milion6w Ame
rykan6w mieszka w takich enklawach ( ... ) i wedle oczekiwan liczba ta 
podwoi si~ w ciijgu nast~pnego dziesi~ciolecia" (s. 345). 

Te i podobne fakty uznaje Thurow za szczeg61nie symptomatycz
ne. SWiadczij one w jego przekonaniu 0 zachwianiu r6wnowagi mi~
dzy sferij zycia publicznego i prywatnego. Podobne symptomy zapo
wiadaly upadek Rzymu. 

Thurow nie poprzestaje na diagnozie. Wierzy bowiem, ze pod 
pewnymi warunkami kapitalizm moze miee przed sobij przyszlose. 
Jesli kapitalizm ma przetrwae, Ameryka na przyklad musi powstrzy
mae narastanie nier6wnosci na swej "ekonomicznej powierzchni", 
zniwelowae sw6j deficyt budzetowy, usprawnie system edukacji. Ja
ponia musi otworzye sw6j rynek wewn~trzny, a Europa odnaleie 
ducha innowacji i gotowose do podejmowania ryzyka. Swiat jako ca
lose musi znaleie formy organizacyjne, kt6re ograniczq zywiolowose 
proces6w globalizacyjnych. Spelnienie tych warunk6w nie b~dzie 
mozliwe bez gl~bokiej modyfikacji postaw i sposob6w myslenia mi
liard6w ludzi. Jak t~ modyfikacj~ sprawie, Thurow nie m6wi. Twier
dzi jednak, ze jest mozliwa . Ostateczna konkluzja brzmi wi~c: kapita
lizm moze miee przyszlose, choe jest ona niepewna. 

Proporcje tego sprawozdania oddajij proporcje omawianej kwe
stii: Thurow kompetentnie, dbajijc 0 przyklady i interesujqce szcze
g6ty, przedstawia swojij wizj~ obecnego stanu kapitalizmu. Gdy przy
chodzi do zarysowania dr6g wyjscia z trudnego polozenia, w jakim 
znalazl si~ zwyci~zca, traci jak gdyby swad~, a w tym, co m6wi, sly
chae motywy znane skijdinijd, i to od dawna. Istota propozycji Thu
rowa sprowadza si~ bowiem do wskazania potrzeby uregulowania 
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przez pans two tego, co regulacji wymaga. W przypadku Ameryki, 
gdzie kr6tkofalowe decyzje poszczeg61nych podmiot6w gospodar
czych stwarzajq stan zagrozenia dla calego systemu, panstwo powin
no zadbac 0 to, by w gospodarce pojawil si~ pow6d do kalkulacji na 
dluzszq met~. Panstwo moze na przyklad, wzorujqC si~ w tym wy
padku na Europie (poza tym raczej krytykowanej), rozwinqc program 
inwestycji w kolejnictwo, tak by Ameryk~ pokryla siec szybkich kolei. 

Odnoszqc si~ do problem6w globalnych, Thurow nie kryje swej 
niskiej oceny sposobu dotychczasowej dzialalnosci Swiatowej Orga
nizacji Handlu. Pow6d jest oczywisty: globalizacja wymaga regulacji, 
a WTO rue jest w stanie postanowien regulacyjnych ani przygotowac, 
ani ich urzeczywistnic. W tie tej krytyki pojawia si~ idea swiatowego 
superrzqdu, kt6ry polozylby kres katastrofalnej zywiolowosci swia
towego rynku. 

Przyszlosc kapitalizmu jest wi~c podw6jnie niepewna: z jednej 
strony jego obecny stan nie jest zadowalajqcy, a oparte na analogjach 
rokowanie - zle, Z drugjej strony zalecane kuracje Sq albo notorycznie 
malo skuteczne, albo z rodzaju tych, 0 kt6rych z g6ry wiadomo, ze 
nie da si~ ich przeprowadzic. 

CZESLAW PORF,BSKI, ur. 1945, profesor, kierownik katedry filozofii spolecznej i poli
tycznej Mi~dzynJrodowej Akademii Filozoficznej w Li echtensteinie. Ostatnio wydal: 
Umowa spolecznn. Rel1esnl1s idei (1999). 

KSli\ZKA, KTORA 
ROZWESELA I UCZY 

l6ze! Tischner 

Pawel Kaczorowski, MY I ONI. PANSTWO JAKO JEDNOSC 

POLITYCZNA. FILOZOFIA POLITYCZNA CARLA 


SCHMITTA, 

WarszJwa 1998 

Przypomnienie filozofii Carla Schmitta dzis jest wielce pouczajq
ceo Kazdy znajdzie w niej cos dla siebie. Schmitt uchodzi za kJasyka 
niemieckiej filozofii panstwa, poza tym jest katolikiem, a nawet jed
nym z tw6rc6w teologji politycznej. Mozna zatem uczynic z niego 
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kamien w~gielny dla "katolickiej" filozofii polityki. Nie nawiijzuje jed
nak do "klasycznej filozofii bytu", co moze sprawic, ze stanie si~ bliski 
tym, kt6rzy zdijzyli juz od krye, jak bardzo bezplodne sij te nawiijza
nia, kt6rymi tak cz~sto zanudza nas tzw. "szkola lubelska". Carl Schmitt 
jest radykalnym przeciwnikiem liberalizmu i demokracji liberalnej. 
Argumentuje swietnie. Nasi przeciwnicy liberalizmu mogq si~ od nie
go wiele nauczyc (tym bardziej ze Kaczorowski dobrze t~ argumenta
cj~ przedstawia). Ale r6wniez dla naszych "socjaldemokrat6w" cos 
si~ znajdzie. Schmitt jest znakomitym teoretykiem "stanu wyjijtko
wego". Nikt tak pi~knie nie opisal istoty stanu wyjqtkowego, warun
k6w jego wprowadzenia i jego stosunku do porzijdku prawnego, jak 
wlasnie on. Wszystko lezy jak na dloni. A ze by! katolikiem, "socjalde
mokra tom" przybywa jeszcze jeden sojusznik. ZyjijC w republice we
imarskiej, Carl Schmitt z wyrozumia!osci'l patrzy na faszyzm. To tei 
moze bye czynnikiem zbJizajijcym. 

Pawel Kaczorowski wszystko to dokladnie opisuje i opisuje tak, 
ie czytelnik odnosi wraienie, ze Schmitt ma racj~. Wprawdzie od czasu 
do czasu natrafi na ostrzezenie w stylu "bqdz krytyczny!", ale za ostrze
zeniami nie idzie iad na argumen tacja, wi~c urok zostaje rzucony i klei 
si~. Moina podziwiac u Schmitta przenikliwosc spojrzenia, logik~ 
wywodu, szerokosc horyzontow. N o dobrze - zapyta ktos - gdzie 
w takim razie jest dowcip? Dowcip pol ega na tym, ie antyliberalne 
poglqdy Schmitta nie sprawdzily si~. To, co mialo przegrae, wygralo. 
To, co mialo wygrac, przegralo. Pawel Kaczorowski ten dowcip opo
wiada. Czytajijc, uczestniczylem w radosci autora i jednoczesnie po
twierdzalem przekonanie, ie warto zajmowac si~ teoriami, kt6re prze
graly, choc na pozor przegrac "nie mialy prawa". 

Na temat stosunku Schmitta do faszyzmu czytamy u Kaczorow
skiego: "Schmitt napisal wtedy kilka haniebnych artyku16w majijcych 
uzasadnic poczynania Hitlera i jego zwolennik6w. W roku 1934 uka
zala si~ jego rozprawa Uber Drei Arten des rechtswissel1schajtlichen Del1
kens. Katedry w Berlinie i tytulu Preusischer Staatsrat zostal pozba
wiony w 1936 roku, staj'lc si~ wczesniej przedmiotem atak6w w SS
manskim czasopismie »Schwarzes Korps«. Po wojnie, we wrzesniu 1945 
roku, zostal aresztowany przez wladze amerykanskie, byl przesluchi
wany w zwiijzku z procesem norymberskim; nie wniesiono przeciw
ko niemu oskarienia. Zostal zwolniony z aresztu w marcu 1947 roku. 
Odm6wil poddania si~ denazyfikacji" (s. 19-20). W rozprawie 0 teo
logii politycznej Schmitt wypowiada slynne zdania, kt6re - wznieca
jijC mn6stwo kontrowersji - okazaly si~ fundamentalne dla tej teolo
gii : "Wszystkie zasadnicze poj~cia nowoczesnej nauki 0 panstwie Set 
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zsekularyzowanymi poj<;>ciami teologicznymi. Widac to nie tylko w hi
storycznej perspektywie, jako ze zostaly przeniesione z teologii do 
teorii panstwa (tak ze np. wszechmocny B6g stat si<;> omnipotentnym 
prawodawcq), lecz dowodem jest r6wniez ich systematyczna struk
tura, kt6rej poznanie jest konieczne dla socjologicznej analizy tychze 
poj<;>c. Stan wyjqtkowy rna w nauce prawa takie sarno znaczenie jak 
cud w teologii". 

Pawel Kaczorowski wielostronnie ogranicza zakres swych badan 
mysli Schmitta. Najpierw interesuje go wylqcznie okres "republiki 
weimarskiej"; poza zasi<;>giem zainteresowall. pozostajq zatem prace 
z okresu hitleryzmu i p6zniejsze. Ma to rzeczowe uzasadnienie, po
niewaz wlasnie wtedy Schmitt opracowal najwazniejsze poj<;>cia swej 
filozofii panstwa. Poza zasi<;>giem pozostajq r6wniez te prace, kt6re 
mimo ze powstaly w "okresie weimarskim", nie dotyczq bezposred
nio podj<;>tego tematu, na przyklad prace 0 romantyzmie w polityce. 
I jeszcze jedno ograniczenie, wynikajqce z przyj<;>tej metody badan. 
Au tor rue podejmuje krytyki poglqd6w Schmitta, lecz dqzy do ich zro
z u m i e n i a. Nast<;>pstwem takiej decyzji jest otwarcie pola zaintere
sowan nad historycznym rodowodem poglqd6w Schmitta, nad jego 
stosunkiem do dotychczasowej teorii pans twa i polityki, zar6wno tej 
daw niejszej (Hobbes, Macchiavelli, Locke, Kant czy Hegel), jak bar
dziej wsp6lczesnej (K F. Gerber, P. Laband, R. von Ihering, G. Jellinek, 
H. Heller, F. Meinecke. R. Smend, E. Kaufmann, H. Kelsen i in.). Rozu
mienie, 0 kt6re autorowi chodzi, jest tu wi<;>c raczej rozumieniem po
przez to, co bylo, a nie poprzez to, co nastqpilo potem. 

Sposr6d siedmiu rozdzia!6w pracy za najwazniejsze nalezaloby 
uznac rozdzialy od II do V Rozdzial II charakteryzuje "rzeczywistosc 
polityki" w uj<;>ciu Schmitta. Jest to rozdzial zasadniczy, poniewaz uka
zuje r6znic<;> w uj<;>ciu istoty polityki mi<;>dzy Schmittem a zwolenni
kami tradycji arystotelesowskiej (etycznej) i tradycji pozytywistycz
nej. Rozdzial III omawia koncepcj<;> panstwa i suwerennosci. Nast<;>p
ny rozdzial podejmuje problem prawa w panstwie "jednosci politycz
nero Kontynuacj<;> tej problematyki przynoszq rozdzialy VI i VII, po
swi<;>cone parlamentaryzmowi i konstytucjonalizmowi. I wreszcie 
wyr6zniaji)cy si<;> rozdzial V m6wi 0 procesach "neutralizacji" i "de
polityzacji" w zwiqzku "teologiq politycznq". 

Filozofia polityczna Carla Schmitta jest gl<;>boko antyliberalna. Pod 
tym wzgl<;>dem wyraza atmosfer<;>, jaka panowala w niekt6rych kr<;>
gach niemieckich w okresie republiki weimarskiej. Nie broni jednak 
starego porzqdku. Jej celem jest raczej obrona panstwa i wladzy pan
stwa. Wladza ta ogniskuje si<;> w poj<;>ciu "suwerena". "Suwerenem" 
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jest ten, kto posiada wladz~ wprowadzenia w panstwie stanu wyjqt
kowego. Rozwazania na temat stanu wyjqtkowego stanowiq sam rdzen 
filozofii Schmitta. Sq tez punktem wyjscia dla krytyki Iiberalnych kon
cepcji panstwa, w ktorych poj~cie suwerena zanika, rozmyte w ogol
nym poj~ciu "porzqdku prawnego". Carl Schmitt wyraza gl~boki re
spekt dla wladzy politycznej i dla panstwa, ktore jest instytucjq wla
dzy. Wladza jest nieodzowna, nie daje si~ niczym zastqpic. Nie ma 
czegos takiego jak "prawo natury" lub "przedustawna harmonia", 
ktore bylyby zdolne do zaprowadzenia ladu mi~dzy "wyzwolonymi" 
jednostkami. Gl~boki respekt dla wladzy jako instytucji i gl~boka awer
sja do liberalizmu nie Sq jeszcze faszyzmem, ale mogq prowadzic do 
faszyzmu . Na ile wiqzq si~ z katolicyzmem? 

Kaczorowski zaczyna SWq prezentacj~ poglqdow Schmitta od cha
rakterystyki zjawiska "politycznosci". Co przynalezy, a co nie przyna
lezy do polityki? Jestesmy swiadkami dwoch tendencji: wedle jed
nych "polityka" - jak greckie fatum - obejmuje calosc zycia czlowie
ka; nie ma takiej dziedziny zycia, ktora nie bylaby okreslona przez 
polityk~. Wedle innych nic z natury swej nie przynalezy do polityki
nie ma takiej dziedziny zycia, ktora domagalaby si~ zaposredniczenia 
przez polityk~. Moglby ktos powiedziec: odpowiedz zalezy od "defi
nicji" polityki. Ale Schmitt unika ponadhistorycznych definicji. Stara 
si~ wyprowadzic odpowiedz z konkretnego materialu historycznego. 
Szu ka konkretnego wyznaczruka "poli tycznosci". Wyznacznikiem tym 
jest relacja "sojusznik- przeciwnik" (interpretowana przez Kaczorow
skiego jako "my - oni"), okreslajqca nie - jak u Hobbesa - poszczegol
ne jednostki, lecz cale grupy spoleczne. 

Pawel Kaczorowski tak charakteryzuje stanowisko Schmitta: "Poli
tyka to sposob bycia jednej zintegrowanej zbiorowosci wobec innych, 
ktore jawiq si~ jej jako rue znane, obce i wrogie; dla dzialania politycz
nego miarodajna jest ewentualnosc agresji ze strony przeciwnika; poli
tyka to dzialarue w sytuacji rueustannego zagrozenia wybuchem otwar
tego konfliktu, czyli wlasciwie stan utajonej wojny domowej. Taka sy
tuacja rodzi koniecznosc stworzenia organizacji politycznej, ktora za
pewru utrzymarue stanu pokoju i bezpieczenstwa wewn~trznego w roz
rywanym konfliktami spoleczell.stwie. Organizacjq gwarantujqcq po
rZqdek zewn~trznych zachowan spolecznych na danym obszarze jest 
panstwo" (s. 20). Nie jest ono jednak dzielem "niezaleznego rozjem
cy", ktory z dystansu obserwuje konflikty spoleczne, lecz "grupy naj
silniejszej", ktora potrafi narzucic SWq wladz~ innym silom spolecznym. 

Czy oznacza to uznanie prymatu sily w dzialaniach politycznych? 
Nie. Kaczorowski zwraca uwag~ na niezwykJe wazny - moim zda
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niem - punkt poglqd6w Carla Schmitta: na poj~cie tego, co "politycz
ne", na politicum w sensie wlasciwym, czyli na te dziedziny zycia spo
lecznego, kt6re w okreslonym czasie i miejscu nabierajq znaczenia 
politycznego. "Realizacja tego podstawowego zadania stanowiqcego 
racj~ istnienia panstwa zalezy jednak nie tylko od sily i zdolnosci po
lityk6w stojqcych na czele grupy wiodqcej, lecz zwlaszcza od tego, 
czy sama natura, trese, charakter danej dziedziny przedmiotowej, kt6ra 
ulegla polityzacji, dopuszcza istnienie panstwa i jego struktury praw
nej uwzgl~dniaj,/cej politycznq jednose porzqdku prawnego, suwe
rennose wladzy panstwowej, rozdzial na panstwo i spoleczenstwo. 
Crupa - podmiot zbiorowy tworz,/cy panstwo - jest sam przez dzie
dzin~ centralnq okreslony, w niej i niejako przez niq ukonstytuowa
ny. Jest to grupa polityczna, ale zarazem zawsze okreslona przedmio
towo: grupa religijna, narodowosciowa, ekonomiczna, spoleczna. Po
lityka zatem, powt6rzmy to jeszcze raz, to nic innego jak podstawo
wy przejaw egzystencji przedmiotowo okreslonego podmiotu zbio
rowego wobec innych antagonistycznych grup wyst~pujq.cych w ob
r~bie tej samej przestrzeni spoleczne( (s. 21). 

Sukces polityczny nie zalezy wi~c od tego, czy si~ dziala w imi~ 
wzniostych ideal6w, czy nie; nie zalezy r6wniez od liczby zwolenni
k6w; nie zalezy od tego, czy jest si~ bardziej "na prawo", czy bardziej 
"na lewo", lecz zalezy przede wszystkim od tego, czy jest si~ wyrazi
cielem tej sily spolecznej i tego dqzenia, kt6re stalo si~ politicum. Dzis 
politicum moze polegae na realizacji idei suwerennosci narodowej, ale 
jutro - na ograniczeniu suwerennosci przez poddanie pans twa orga
nizacji ponadpanstwowej. Raz politicum to nic innego jak dqzenie do 
religijnej jednorodnosci pans twa, innym razem jes t to dqzenie prze
ciwne - do pluralizmu religijnego. Politicum moze bye czuwanie pan
stwa nad rozwojem gospodarki, moze nim bye r6wniez uwolnienie 
gospodarki spod kontroli panstwa. W potityce pojmowanej konkret
nie, w oparciu 0 material historyczny, a nie badania abstrakcyjnych 
poj~e, nie chodzi wi~c 0 " trosk~ 0 dobro wsp6Ine", lecz 0 takie dziata
nie, kt6rego celem jest zaprowadzanie pokoju mi~dzy antagonistycz
nymi sitami spolecznymi, oparte na rozumieniu tego, czego aktualnie 
wymaga politicum. 

W scistym zwiq.zku z takim uj~ciem polityki pozostaje poj~cie "su
werena" i "stanu wyjqtkowego". Carl Schmitt jest przeciwnikiem li
beralno-demokratycznej koncepcji wladzy, wedle kt6rej panstwo jest 
panstwem prawa, a obywatel, kt6ry jest posluszny prawu, jest w grun
cie rzeczy posluszny wlasnemu rozumowi, czyli samemu sobie. Wla
dza, aby bye wladzq, zdaniem niemieckiego teoretyka musi w pew
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nym sensie byc ponad prawem. Nie znaczy to jednak, ze jest tym sa
mym ponad wszelkim porzijdkiem. Wr~cz przeciwnie, wladza sluzy 
zaprowadzeniu i utrzymaniu porzqdku, aczkolwiek nie musi to byc 
porzijdek prawny. Aby wladza mogla wypelnic to zadanie, musi byc 
wladzij suwerennij. Pisze Kaczorowski: "Mozna z przekonaniem twier
dzic, jak czyni to wielu wybitnyeh uczonych niemieckich ( ... ), ze pan
stwo powstaje dopiero z chwilij, gdy pojawia si~ instytucja czystej 
wladzy politycznej, czyli gdywladzy zostaje przypisana suwerennosC" 
(5.80). W opinii Schmitta suwerenem jest ten, kto podejmuje decyzj~ 
o wprowadzeniu stanu wyjijtkowego. Decyzj~ t~ moze podjqc wylijcz
nie jednostka - nie komisja, nie jakis organ kolegialny, lecz konkretny 
czlowiek. Decyzja taka nie jest bowiem mechanicznym zastosowaniem 
prawa, lecz indywidualnym rozstrzygni~ciem. Jest tym, czym w teo
logii jest cud: zawieszeniem obowiijzujijcego prawa w imi~ "wyzsze
go porzijdku". 

Pisze Kaczorowski: "Dla Schmitta stan wyjqtkowy jest wyjijtkiem 
majijcym znaczenie pozytywne, ale w tym tylko sensie, ze obnaza on 
wlasciwy sens regul, zasad, tego, co powszednie, normalne w funk
cjonowaniu prawa. San wyjijtkowy uswiadamia mianowicie granice 
stosowania prawa i ukazuje rzeczywistosc, kt6ra poza nim lezy, rze
czywistosc, kt6rij prawo przyslania, a kt6ra jest jednoczesnie jego 
warunkiem, podstawij" (5. 84). Wedle Schmitta, istotna prawda 0 pan
stwie ujawnia si~ dopiero w chwili jego kryzysu. Okazuje si~, ze wla
sciwym zadaniem panstwa jest ochrona bezpieczenstwa i pokoju. 
Dopiero z tego podstawowego zadania wyrastajij mozliwosci ustawo
dawcze. Stan wyjijtkowy wprowadza porzijdek, dzi~ki ktoremu do
piero mozliwe b~dzie funkcjonowanie prawa. 

Suweren nie jest w swej decyzji "neutralny". Nie jest rozjemcij 
w swiecie, w ktorym "czlowiek czlowiekowi wilkiem". Schmitt nie 
podziela stanowiska Hobbesa. Suweren dziala w imieniu "grupy rZij
dZijcej" i ma swiadomosc sily, ktora jest silq tej grupy. Poza tym wie
rzy, ze sWij decyzjij urzeczywistnia politicum - t~ polityeznq mozliwosc, 
ktora w aktualnej sytuacji jest "w interesie" calosci. Ze stanem wyjijt
kowym jest podobnie jak ze wskrzeszeniem Lazarza: aby mozna bylo 
poddac Lazarza przykazaniom Boskim, najpierw trzeba go bylo 
wskrzesic. Ale decyzj~ 0 wskrzeszeniu mogl podjijc jedynie ten, kto 
sam byl "Panem zyeia i smierci". 

Rozdzial, w ktorym Pawel Kaczorowski omawia zagadnienie wla
dzy suwerena, nalezy do kluczowych i bodaj najbardziej interesujij
eyeh rozdzial6w pracy. Autor dokonuje cennych por6wnan. Szkieuje 
koneepcj~ wladzy u Hobbesa, Locke'a, Kanta, a takie wspolczesnych 
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Schmittowi teoretykow panstwa i prawa. Zgodnie z przyj~tym na 
poczqtku zalozeniem powstrzymuje si~ jednak przed charakterysty
kq koncepcji p6Zniejszych, wyrastajqcych z krytyki Schmitta. Rozu
miem przyj~te zalozenie i nie zamierzam go podwazae. Ale czasem 
czlowiekowi zal, ze wazne i interesuj'lce sprawy zostaly pomini~te. 

Chodzi mi szczegolnie 0 zrodla idei suwerena. Teologia politycz
na Sehmitta stawiala sobie jako eel ukazanie rodowodu podstawo
wyeh poj~c europejskiej filozofii panstwa. Odkryla, ze irodlem jest 
teologia. Suwerenem w sensie wlasciwym jest Bog. Suweren polityez
ny to "nasladowca" Boga. Idealem jest: jeden Bog, jeden Kosmos, jed
no Pans two, jeden Kosciol, jeden Pax Christi, ktorego kontynuacjq ma 
bye Pax Romana. Monoteizm wchodzi w sOjusz z monarchizmem. Z po
glqdami Schmitta mogli z roznych powodow sympatyzowae katolicy. 
Staly si~ one jednak stosunkowo wczesnie przedmiotem krytyki ze 
strony protestantow - krytyki, do ktorej dolqczyli pozniej taUe kato
ticy. Najpierw zwroeono uwag~ na teologi~ Trojey Swi~tej , ktora nie 
przystaje do "monarehieznej" wizji Boga. Nast~pnie wydobyto na jaw 
obraz "Boga Ukrzyzowanego", ktory zmusza do radykalnej rewizji 
poj~cia wladzy, panowania, panstwa. Carl Schmitt - twierdzono 
przypisal chrzescijanstwu to, co charakteryzowalo antycznq, pogan
skq filozofi~ wladzy. Powstaje jednak pytanie, czy wczesniej od Schmit
ta sami katolicy nie uznali tej koncepcji za wlasnq? 

W pracy Pawla Kaczorowskiego znajdujemy jeszcze wiele innych 
cennyeh prezentaeji. Nalezy do nieh prezentaeja krytyki liberalizmu, 
przewijajqea si~ przez eale dzielo. Natrafiamy na eenne eharaktery
styki sporow wokol normatywizmu i deeyzjonizmu, wartosei demo
kracji, teo rii konstytucji itp. Mozna podziwiae finezj~ Carla Schmitta 
i jednoczesnie zdumiewae si~ nad paradoksem historii: to, co wedle 
Schmitta bylo bl~dem, w gruncie rzeczy zwyci~zylo, a to, co bylo slusz
ne - jego wlasna teoria - przegralo. Ale to nie jest powod, by 0 tej 
filozofii zapomniee. Wr~cz przeciwnie, kto chce bye zdrowy, musi wie
dziee, od czego si~ umiera. 

KS. JOZE F TlSCH NER, ur. 1931, pro fesor fil ozofli , dziekan Wydzia tu Filozoficznego PAT. 
OSlalnio wydal: W krainie schorowonej wyobrai ni. Hisloria fllozofli po garalsku (1997), Filo
zojia dramalu (wyJ. 2 poprawione - 1998), Spar a iSfnienie czlowieka (1 998), Dragi i bezdro
ia milosierdzia (1999), przekonai; Pana 80ga. Z ks. l6ze/ em Tischnerem rozmawiajq larosla w 
Gowin i DorolG Zatiko (1999). 
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KRAJOBRAZY PEERELU 

Zdzislaw Zblewski 

Andrzej Paczkowski, OD SFALSZOWANEGO ZWYCI~STWA 
DO PRAWDZIWEJ KL~SKI. SZKICE DO PORTRETU PRL, 

Wydawnictwo Literackie, Krakow 1999, 55. 241 

Ksiqzka jednego z najwybitniejszych historyk6w dziej6w Polski 
najnowszej, profesora Andrzeja Paczkowskiego, choc sklada si~ z tek
st6w ogloszonych przez Autora juz wczesniej (z reguly w trudno do
st~pnych wydawnictwach specjalistycznych), z pewnosciq zasluguje 
na zainteresowanie ze strony szerokich kr~g6w odbiorc6w. Stanowi 
bowiem wazny, poparty najnowszymi wynikami badan archiwalnych 
wklad w dyskusj~ na temat poczqtk6w i okolicznosci upadku PRL, 
a takZe konsekwencji istnienia tego tworu panstwowego dla swiado
mosci historycznej spoieczenstwa polskiego lat 90. 

Zamieszczonych w zbiorze siedem tekst6w mozna podzielic na 
trzy grupy tematyczne. Pierwsza z nich dotyczy zagadnien zwiqza
nych z poczqtkami PRL: genezy i rzeczYl-vistych wynik6w referendum 
z 30 czerwca 1946 oraz dzialalnosci aparatu bezpieczenstwa w latach 
1944-1956. Nalezy w tym miejscu podkreslic, ze Andrzej Paczkowski 
byl w Polsce pionierem w zakresie badan zr6dlowych nad tq proble
matykq, docierajqc do nie znanych historykom material6w archiwal
nych, znajdujqcych si~ w archiwach PZPR, MSW i wladz bylego 
Zwiqzku Radzieckiego. Badania te zaowocowaiy opublikowaniem 
fundamentalnych zbior6w dokument6w, bez kt6rych nasza wiedza 
o poczqtkach PRL bylaby ogromnie zubozona. 

W rezultacie poszukiwan archiwalnych w zasobach dawnego Cen
traIn ego Archiwum KC PZPR odnalezione zostaly nieoficjalne zesta
wienia wynik6w "giosowania ludowego", sporzqdzone w poszczeg61
nych Komitetach Wojew6dzkich PPR dla potrzeb scislego kierownic
twa tej partii. Zestawjenia te zapewne nie stanowiq wiernego odzwier
ciedlenia rzeczywistych wynik6w referendum, wydaje si~ jednak, ze 
Sq do nich w znacznym stopniu zblizone przynajmniej w odniesieniu 
do niekt6rych regjon6w Polski, czego dowodzi przyklad wOjew6dz
twa krakowskiego, gdzie dane ze sprawozdan sporzqdzonych przez 
miejscowy Komitet WOjew6dzki PPR jedynie w niewielkim stopniu 
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rozniC) si~ od danych zebranych przez PSL oraz lokalne struktury Zrze
szenia WiN. Na podstawie odnalezionych przez Paczkowsk.iego ze
stawien udalo si~ ustalie, ze ,,3 razy TAK" (a wi~c w praktyce na ko
munistow i ich sojusznikow) glosowalo w calej Polsce nie wi~cej niz 
26,9% uczestnikow referendum, zas totalnC) krytyk~ obozu nowej wla
dzy wyrazilo (skreslajqc ,,3 razy NIE") nie mniej niz 33,1 % glosujC)
cych. Pozostale glosy rozlozyly si~ pomi~dzy opcje posrednie: ,,1 raz 
NIE, 2 razy TAK" propagowanq przez PSL oraz ,,2 razy NIE, 1 raz TAK" 
lansowanq przez WiN. Biorqc pod uwag~, ze jeszcze w koncu lat 80. 
wsrod badaczy problematyki referendum dominowalo przekonanie, 
ze "prawdziwych wynikow glosowania ludowego nie poznamy za
pewne nigdy", sformulowanie stosunkowo precyzyjnych ustalen na
lezy uznae za jedno z najbardziej spektakularnych osiqgni~e w zakre
sie badan nad okresem wczesnego PRL. 

W artykule zamieszczonym w omawianej ksiqzce prof. Paczkow
ski zajql si~ trzema zasadniczymi aspektami zagadnienia referendum, 
podejmujqc prob~ odpowiedzi na pytania: jak doszlo do wykrystali
zowania si~ koncepcji glosowania ludowego, jakie byly jego rzeczy
wiste wyniki oraz jak.i byl udzial funkcjonariuszy radzieckich sluzb 
specjalnych w procesie ich falszowania. 0 ile pierwsze z tych zagad
nien od dose dawna jest dobrze znane historykom, a drugie zostalo 
rozpoznane w duzej mierze w ostatnich latach, 0 tyle zagadnienie h'ze
cie, zwiqzane z dzialalnosciC) radzieckiej grupy operacyjnej plk. Aro
na Palkina, ciC)gle osnute jest tajemnicq. Nie jest to zresztc) jedyny pro
blem badawczy zwiqzany ze sprawq referendum. Nadal niewiele wia
domo zarowno 0 okolicznosciach podj~cia decyzji 0 sfalszowaniu re
ferendum, zalozeniach organizacyjnych (scenariuszu?) tej operacji, jak 
o sposobach i ewentualnych niepowodzeniach w trakcie jego realiza
cji. Dysponujemy jedynie fragmentarycznymi opisami falszerstw, za
wartymi w skladanych przez PSL protestach wyborczych. 

Wyjasnienia wymaga r6wniez kwestia ogloszenia niekorzystnych 
dla PPR i jej sojusznik6w wynikow glosowania ludowego w Krako
wie. Krystyna Kersten w fundamentalnej pracy Narodziny systemu wla
dzy skomentowala ten fakt nast~pujC)co: "Przedstawicielowi PSL w ko
misji krakowskiej udalo si~ zabezpieczye urn~ przed machinacjami 
i spowodowae ogloszenie powyzszych wynikow; wiadze i PPR do
puscily do tego jako do sprawy wyjqtkowej, w kt6rej Krak6w, w prze
ciwienstwie do cal ego kraju, okazywal si~ bashonem »reakcji«" . Na
suwa si~ w tym miejscu pytanie: ezy ogloszenie tych wynik6w odby
10 si~ wbrew, czy tez moze za zgodq k.ierownictwa PPR, pragnqcego 
wykorzystae ten fakt jako pretekst do przeksztalcenia "reakcyjnej" 
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struktury spolecznej Krakowa, stanowiqcego jedyny polski przedwo
jenny osrodek kulturotworczy, ktory w przeciwienstwie do Warsza
wy, Poznania, Wilna czy Lwowa nie zostal rozbity w okresie okupa
cji? Druga z tych hipotez wydaje si~ 0 tyle nie pozbawiona podstaw, 
ze Krakow nie stanowil w okresie referendum jednego obwodu do 
glosowania, ale podzielony byl na 117 takich obwodow, co oznaczalo
by, ze ludowcom czy tez - szerzej - przeciwnikom obozu nowej wla
dzy udalo si~ doprowadzic najpierw do uczciwego przeliczenia glo
sow w co najmniej kilkudziesi~ciu lokalach wyborczych na terenie 
miasta, a nast~pnie do uwzgl~dnienia tych wynik6w przez Komisj~ 
Okr~gOW'l Glosowania Ludowego w Krakowie. Zadajqc sobie pyta
nie, dlaczego to, co byte mozliwe w Krakowie, okazalo si~ niewyko
nalne w innych miastach wOjew6dzkich, mozna jedynie przypusz
czac, ze taki obr6t spraw byl wynikiem alba raz'lcej nieudolnosci or
ganizacyjnej krakowskich dzialaczy PPR i funkcjonariuszy UBp, alba 
tez stal si~ mozliwy dzi~ki cichemu przyzwoleniu z ich strony. 

W swoim artykule prof. Paczkowski podkreslil dorazny charakter 
koncepcji glosowania ludowego, uzywajqc w tym celu okreslenia "re
ferendum zast~pcze". Nalezy zgodzic si~ z twierdzeniem, ze komuni
sci i ich sojusznicy widzieli w referendum przede wszystkim wygod
ny pretekst do odlozenia terminu wyborow parlamentarnych do cza
su okrzepni~cia systemu nowej wladzy i zdlawienia tak jawnej, jak 
i konspiracyjnej opozycji niepodleglosciowej, kt6ra wlasnie latem 1946 
osiqgn~la apogeum mozliwosci organizacyjnych, a takZe i.e referen
dum bylo swego rodzaju probq generalnq przed wyborami. Z drugiej 
jednak strony, warto zastanowic si~ takZe nad gt~bszymi (ideowymi) 
przeslankami tego wydarzenia, jak r6wniez nad jego konsekwencja
mi dla dalszych dziej6w PRL. Ta ostatnia problematyka wymaga z pew
nosci'l odr~bnych badan zr6dlowych, moina jednak w tym miejscu 
zaryzykowac hipotez~, iz historyczne znaczenie referendum polega 
przede wszystkim na jego wplywie na zmian~ postrzegania polskie
go spoleczenstwa przez kierownictwo obozu nowej wladzy. Wiele 
przeslanek wskazuje bowiem na to, ze instalujqc si~ w Polsce, komu
nisci dysponowali anachronicznq wizjq polskiego spoleczenstwa, 
wedle ktorej podzialy polityczne stanowily pochodn'l podzialow spo
lecznych i zawodowych, a Polacy mieliby dzielic si~ na dwa, silnie 
zantagonizowane "obozy": "ob6z reakcji" oraz "Iud", do ktorego zali
czano przede wszystkim chlopow, robotnik6w, a z pewnymi zastrze
zeniami rowniez "inteligencj~ pracuj'lcq". Pocz'ltkowo recepta na bu
dow~ "Polski Ludowej" wydawala si~ komunistom dosc oczywista i la
twa do realizacji . Wystarczylo jedynie dokonac likwidacji cienkiej 
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warstwy "rodzimej reakcji" (identyfikujClc jCl na podstawie kryterium 
pochodzenia lub zawodu), a nast~pnie zdobyc przyw6dztwo nad "Iu
dem" po to, by przeksztalcic go w nowoczesne spoleczenstwo komu
nistyczne. Problem jednak tkwil w tym, ie plan ten oparty zostal na 
falszywych i anachronicznych przeslankach; przypominal bardziej 
pomysly dziewi~tnastowiecznych rosyjskich slowianofil6w i jako taki 
nadawal si~ do realizacji raczej w dobie powstania styczniowego nii 
warszawskiego. (Na marginesie warto zwr6cic uwag~, ie bardzo cie
kawq kwestiq byloby zbadanie wplywu dziewi~tnastowiecznej rosyj
skiej mysli politycznej na postrzeganie Pols.ki i Polak6w przez bolsze
wik6w, a nast~pnie przez mi~dzynarodowy ruch komunistyczny). 
W mi~dzyczasie bowiem dokonal si~ (czy tei raczej: zakonczyl) pro
ces ksztaltowania si~ nowoczesnego narodu polskiego, a wi~kszosc 
obszar6w iycia politycznego, kt6re usilowali zagospodarowac komu
nisei , zostala jui wczesniej zaj~ta przez inne ugrupowania 0 charak
terze masowym. Dlatego tei, pomimo zdziesiqtkowania polskiej elity 
narodowej w okresie okupacji, przeprowadzenia przez komunist6w 
reformy rolnej i nacjonalizacji przemyslu, szeroko zakrojonych represji 
w stosunku do czlonk6w AI< i Polskiego Panstwa Podziemnego, a takZe 
g!~bokiego naruszenia tradycyjnych wi~zi spolecznych w wyniku 
masowych przemieszczen ludnosci, komunisci bez przerwy natrafiali 
na grupy spoleczne nie przystajqce do definicji "reakcji", a mimo to 
prezentujqce zdecydowanie niepodleglosciowy swiatopoglqd. Zjawi
sko to niewqtpliwie jui przed referendum musialo zachwiac sp6jnq 
koncepcjq komunist6w, wydaje si~ jednak, ie to wlasnie prawdziwe 
wyniki glosowania ludowego zadaly jej cios zasadniczy, zas w dlui
szej perspektywie uswiadomily kierownictwu komunistycznemu ko
niecznosc zastqpienia nierealistycznej idei "pozyskania mas ludowych" 
dlugofalowymi koncepcjami "socjalistycznej przebudowy spoleczen
stwa" oraz "wychowania nowego pokolenia" (znanego p6zniej jako 
"pokolenie zetempowskie"). 

Drugi z tekst6w poswi~conych poczqtkom PRL dotyczy dzialal
nosci polskiego aparatu bezpieczenstwa publicznego w latach 1944
1956, w szczeg61nosci zas jego dw6ch podstawowych funkcji: terroru 
i sprawowania kontroli nad spoleczenstwem. Autor w spos6b synte
tyczny omawia zaloienia organizacyjne polskiej "bezpieki", jej sklad 
personalny, zasadnicze formy prowadzonych przez niq dzialan ter
rorystycznych oraz podstawowe narz~dzia sluiqce kontrolowaniu 
spoleczenstwa (perlustracja korespondencji, tzw. kartoteka og6lnoin
formacyjna oraz siec agenturalna), a takie przedstawia przebieg we
wn~trznego kryzysu organizacyjnego, kt6ry dotknCl! struktury UB 
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w latach 1954-1956. Autor poswi~cil sporo miejsca analizie poj~cia 
"wojna domowa", uzywanego cz~sto na okreslenie sytuacji zaistnia
lej w Polsce w latach 1944-1947. Zwracajqc uwag~ na nieadekwatnosc 
tego sformulowania, prof. Paczkowski zaproponowal wlasnq, bardzo 
interesujqcq propozycj~ periodyzacji historii UB, wyr6zniajqc w niej 
dwa okresy: okres pod b 0 j u p a I'l s tw a (1944-1947/48), w kt6rym 
podstawowym celem aparatu bezpieczenstwa bylo umozliwienie ko
munistom zdobycia wladzy politycznej w kraju, oraz okres pod b 0

ju spoleczeI'lstwa (1948/49 -1954/55), kiedy to zasadniczym za
daniem UB stato si~ rozciqgni~cie mozliwie pelnej kontroli nad calo
sciq zycia spolecznego w Polsce. 

Warto zauwazyc, ze w ciqgu ostatniej dekady zaszla istotna zmia
na w podejsciu zar6wno historyk6w, jak i szerokiej opinii publicz
nej do zagadnienia roli i miejsca aparatu bezpieczenstwa publiczne
go w peerelowskim systemie wladzy. Na poczqtku lat 90. instytucj~ 
"bezpieki" cz~sto demonizowano i postrzegano jako organizacj~ 
omnipotentnq, niezwykle sprawnq i zdyscyplinowanq, zas jej archi
wa traktowano niejednokrotnie niemalze jako klucz do "prawdzi
wei" wiedzy 0 PRL. Nast~pne lata w znacznym stopniu zweryfiko
waly ten stereotyp. W miar~ post~pu badaI'l coraz cz~sciej ujawniac 
zaczql si~ obraz UB jako instytucji niewqtpliwie brutalnej i tamiqcej 
zasady praworzqdnosci, ale jednoczesnie zbiurokratyzowanej, oci~
zalej organizacyjnie i majqcej trudnosci ze sformulowaniem reali
stycznej oceny sytuacji, a z czasem wykazujqcej powazne objawy 
oderwania od rzeczywistosci. Okaza lo si~ r6wniez, ze "bezpieka" 
zdolala co prawda zebrac sporo informacji 0 swoich przeciwnikach 
politycznych, bynajmniej jednak nie wiedziala wszystkiego, w do
datku zas znaczna cz~sc poczynionych przez niq ustaleI'l operacyj
nych okazala si~ w swietle wsp6lczesnych badaIlnieprecyzyjna lub 
po prostu falszywa. 

Na zasadniczq cz~sc ksiqzki prof. Paczkowskiego skladajq si~ dwa 
artykuly poswi~cone mechanizmowi wprowadzania stanu wojenne
go oraz genezie "okrqglego stolu". Pierwszy z nich, przygotowany 
w oparciu 0 bogatq dokumentacj~ zgromadzonq przez sejmowq Ko
misj~ Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej, przynosi takie om6wienie 
jednego z najciekawszych wydarzeI'l naukowych ostatnich lat w dzie
dzinie historii najnowszej, jakim byla konferencja Poland 1980-1982. 
Internal crisis, international dimensions (8-10 listopada 1997) z udzialem 
wybitnych badaczy procesu rozpadu bloku sowieckiego oraz czolo
wych osobistosci zycia politycznego przelomu lat 70. i 80. z Polski, Rosji 
oraz Stan6w Zjednoczonych. 
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AnaIizujqc przygotowania wladz PRL do wprowadzenia stanu 
wojennego, Autor szczeg610wo udokumentowal tez~ , ze rozpocz~to 
je juz jesieniq 1980, a co za tym idzie - nie mogq bye one przedstawia
ne jako wymuszona reakcja na rzekomo "konfrontacyjne" dzialania 
kierownictwa "Solidarnosci". Po drugie, Paczkowski dokonal analizy 
stanowiska Kremla wobec tzw. kryzysu polskiego, wyodr~bniajqc faz~ 
zdecydowanego, a nawet brutalnego nacisku politycznego na kierow
nictwo PZPR, by szybko i bezwzgl~dnie zlikwidowalo niezalezny ruch 
zawodowy (wrzesien 1980 - kwiecien 1981) oraz faz~ systematycznej, 
choe juz lagodniejszej, presji na ekip~ Kani i Jaruzelskiego przy jed
noczesnym pozostawieniu im samym mozliwosci wyboru czasu i me
tody rozprawy z "Solidarnosciq" . Nalezy przy tym zauwazye, iz mimo 
znacznych wysilk6w badaczy nie udalo si~ jak do tej pory udzielie 
przekonujqcej odpowiedzi na pytanie dotyczqce inwazji wojsk Ukla
du Warszawskiego jako swoistej alternatywy (uzupelnienia?) dla ope
racji wprowadzenia stanu wojennego. Wbrew nadziejom cz~sci hi
storyk6w i publicyst6w zadawalajqcego wyjasnienia tej kwestii nie 
przyniosla r6wniez konferencja w Jachrance, trudno bowiem uznae 
za takie wypowiedz bylego czlonka Komisji do spraw polskich KC 
KPZR Georgija Szachnazarowa, kt6ry stanowisko Kremla strescil w la
konicznym sformulowaniu: "nie chcielismy, ale moglismy". Bye moze 
wi~cej swiatla moglyby rzucie na to zagadnienie dokumenty wojsko
we, z kt6rymi czlonkowie Komisji Odpowiedzialnosci Konstytucyj
nej nie zdolali si~ zapoznae, a w szczeg6lnosci zapisy rozm6w dele
gacji polskich z przedstawicielami Armii Radzieckiej i sztabu Zjedno
czonych Sil Zbrojnych Ukladu Warszawskiego. 

Trzecie wreszcie zagadnienie, niezmiernie istotne, choe - niestety 
- potraktowane przez Autora w spos6b marginalny, stanowi kwestia 
oceny stanu wojennego oraz odpowiedzialnosci jego autor6w. Piszqc, 
iz sp6r 0 stan wojenny jest - i, bye moze, zawsze pozostanie - sporem 
historiozoficznym i swiatopoglqdowym lub, w najlepszym razie, po
litycznym, prof. Paczkowski przyznaje, ze nie jest w stanie udzielie 
rzetelnej odpowiedzi na pytanie "czy stan wojenny byl konieczny?". 
Stwierdzenie to mocno mnie rozczarowalo, rodzi si ~ bowiem pyta
nie, kto, jesli nie zawodowy historyk i wybitny znawca najnowszych 
dziej6w Polski, powinien zabrae glos w tym sporze, skoro ma on, jak 
przyznal sam Autor, charakter historiozoficzny. Przypuszczam, ze 
uchylajqc si~ od zaj~cia jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, prof. 
Paczkowski pragnql uniknqe uwiklania w polityczny kontekst sporu, 
czy jednak tego typu podejscie nie nadaje swego rodzaju imprimatur 
wyraznie zauwazalnemu w opinii spolecznej relatywizmowi histo
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rycznemu w stosunku do jednego z najwal.niejszych wydarzen 
w dziejach PRL? 

Najobszerniejszym artykulem zamieszczonym w omawianym to
mie jest opracowanie poswi~cone czterem ostatnim latom istnienia 
"Polski Ludowej", w szczeg6lnosci zas procesowi politycznemu, kt6
ry doprowadzil do utraty wladzy przez komunist6w. W tekScie tym 
prof. Paczkowski skupil si~ na dw6ch kwestiach: procesie decyzyjnym 
i motywach post~powania komunistycznej ekipy rzqdzqcej oraz "pr6
bie przymierzenia tego, co dziaio si~ w Polsce w koncu lat osiemdzie
siqtych, do modelu transformacji ustrojowej od system6w au tory tar
nych do demokracji". W tym kontekScie Autor przeprowadzil cieka
Wq analiz~ ewolucji formulowanych w kierownictwie PZPR koncep
cji rozwiqzania narastajqcego kryzysu politycznego, pOCZqwszy od idei 
kooptacji wybranych przedstawicieli opozycji do komunistycznej eki
py rzqdzqcej al. do propozycji negocjacji z obozem "Solidarnosci", trak
towanym jako r6wnorz~dny partner wladz. Koncentrujqc si~ na za
gadnieniach politycznych, opracowanie to z zalozenia pomija proble
matyk~ wplywu kwestii gospodarczych, spolecznych oraz uwarun
kowan mi~dzynarodowych na decyzje kierownictwa PZPR. 

Na ostatniq cz~sc omawianej ksiql.ki skladajq si~ trzy szkice po
swi~cone obrazowi PRL w polskiej historiografii i swiadomosci spo
lecznej. Najciekawszym wqtkiem rozwazan prof. Paczkowskiego jest 
okreslenie zasadniczych plaszczyzn sporu dotyczqcego oceny PRL. 
Autor wyr6l.nia cztery zasadnicze tematy tego sporu, bardzo trafnie 
nazywajqc go "wojnq domowq 0 tradycj~". Sq nimi: stopien zalel.no
sci PRL od Zwiqzku Radzieckiego, zagadnienie istnienia alternatywy 
ustrojowej dla "realnego socjalizmu", problem rzekomych czy tel. rze
czywistych osiqgni~c gospodarczych PRL, a wreszcie zasadnicze za
gadnienie zwiqzane z trafnosciq okreslenia PRL jako panstwa totali
tarnego. Niewqtpliwie nalel.Y zgodzic si~ z Autorem, l.e problemy te 
wzbudzajq najwi~cej kontrowersji zar6wno w srodowiskach zawodo
wych historyk6w, jak i wsr6d publicyst6w zajmujqcych si~ dziejami 
najnowszymi. Tym niemniej wydaje si~, ze istota "sporu 0 PRC' ma 
gl~bszy, znacznie bardziej fundamenta lny charakter i l.e w rzeczywi
stosci sp6r ten stanowi konfrontacj~ dw6ch wzorc6w postaw politycz
nych, wynikajqcych z odmiennych tradycji historycznych, a nawet 
system6w wartosci spolecznych. 

Pierwsza z tych postaw, kt6rej prototyp uksztaltowal si~ jeszcze 
w okresie demokracji szlacheckiej, charakteryzowala si~ silnym utol.
samieniem interesu jednostki z losami wlasnego panstwa, a co za tym 
idzie - z dqzeniem do uzyskania bezposredniego wplywu na proces 

156 

http:zalel.no
http:ksiql.ki


ZOARZENIA - KSII\ZKl- LUOZIE 

rZqdzenia. Z natury rzeczy elitarna, byla poczqtkowo kultywowana 
przez najbardziej swiatlych przedstawicieli warstwy szlacheckiej, na
st~pnie zas przej~ta jako wzorzec post~powania przez reprezentant6w 
innych grup spolecznych: mieszczanstwa i inteligencji, a z czasem tak
ze przez cz~sc robotnik6w i chlop6w. Postawa ta ulatwila narodowi 
polskiemu przetrwanie w okresie rozbior6w, a poprzez powiqzanie idei 
niepodleglosci z haslami wolnosci jednostki i sprawiedliwosci spolecz
nej zyskala wielu zwolennik6w wsr6d grup ludnosci nie wykazujqcych 
dotqd aktywnosci politycznej. Po odzyskaniu przez Polsk~ niepodle
glosci w 1918 roku postawa ta w oczywisty spos6b podniesiona zostala 
do rangi oficjalnego wZorca wychowawczego, kt6rego efekty oddzia
Iywania uwidocznily si~ w okresie II wojny swiatowej. 

Dorobek ten, stanowiqcy istotne osiqgni~cie wielowiekowej ewo
lucji polskiej kultury politycznej, zostal w pierwszych latach powo
jennych odrzucony przez komunist6w, kt6rzy uznali go za "reakcyj
ny " i podj~li pr6b~ "budowy spoleczenstwa komunistycznego" 
w oparciu 0 srodowiska spoleczne (jak si~ okazalo - gl6wnie chlop
skie), nie "skazone" oddzialywaniem polskiej tradycji politycznej, a co 
za tym idzie, bardziej podatne na indoktrynacj~ ideologicznq . Wsku
tek stosunkowo kr6tkiego okresu trwania stalinizmu w Polsce, wzro
stu swiadomosci narodowej spoleczenstwa w okresie okupacji, nie
wielkiej liczby polskich komunist6w, a takie silnej pozycji Kosciola 
katolickiego, eksperyment ten nie tylko zakonczyl si~ niepowodze
niem, ale - paradoksalnie - doprowadzil do swoistej zamiany r61. Zja
wisko to wymaga z pewnosciq odr~bnych badan, wydaje si~ jednak, 
ze elity obozu nowej wladzy nie tylko nie zdolaly narzucic "masom" 
swojego swiatopoglqdu politycznego, ale w miar~ uplywu czasu ich 
czlonkowie sami zacz~li prezentowac postaw~ charakterystycznq do
tqd dla srodowisk, kt6re zamierzali indoktrynowac. 

Postawa ta, kt6rej nosnikiem stala si~ przede wszystkim cz~sc mi
grujqcych do miast mieszkanc6w wsi, charakteryzowala si~ przede 
wszystkim brakiem poczucia podmiotowosci politycznej, nieufnosciq 
wobec instytucji panstwa oraz brakiem zrozumienia dla mechanizm6w 
rzqd zenia, w szczeg61nosci zas dla zasady wsp610dpowiedzialnosci 
za sprawy publiczne. Szybki awans przedstawicieli tych srodowisk 
do estahlishmentu PRL spowodowal, ze zacz~li oni wywierac istotny 
wplyw nie tylko na spos6b sprawowania wladzy w kraju, ale takie na 
proces ksztaltowania si~ powszechnie obowiqzujqcych wzorc6w po
staw spolecznych. Wefekcie znaczna cz~sc nowej elity politycznej 
(nieprzypadkowo nazywanej "wlascicielami PRL') postrzegala udzial 
w sprawowaniu wladzy jako srodek realizacji partykularnych (osobi
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styeh lub grupowyeh) interesaw, w najlepszym zas wypadku trakto
wala PRL jako swego rodzaju panstwo patrymonialne. Zjawisko to 
doprowadzilo do gt~bokiej degeneracji polskiej kultury politycznej, 
czego efekty ujawnity si~ bardzo wyraziseie w pierwszych la tach Trze
eiej Rzeezypospolitej. 

Zaprezentowany wywad stanowi jedynie propozycj~ interpreta
cyjnq, wydaje si~ jednak, ze wobec stosunkowo nieznacznych raznic 
programowyeh pomi~dzy glawnymi podmiotami obeenej sceny po
Iityeznej "spar 0 PRL:', dzielqey niewqtpliwie polskie spoleezenstwo, 
jest nie tylko sporem 0 histori~, ale taUe (a moze przede wszys tkim) 
swego rodzaju odbiciem konfliktu mi~dzy dwiema konkurencyjnymi 
tradycjami kultury politycznej. Zagadnienie, ktara z tych tradycji 
utrwali si~ w swiadomosci spolecznej jako a trakeyjny wzorzec syste
mu wartosei, ma istotne znaczenie dla procesu kszta ltowania si~ toz
samosci politycznej Trzeeiej Rzeczypospolitej. 

ZDZI SLAW ZBLEWSKI, ur. 1967, his toryk, pracownik Ins ty tutu Historii UJ . Wyda l: 
Mi?dzy wolnq Polskq a .,siedemnoslq republikq ". Z dziej6w oporu spo/ecznego no lerenie woje
w6dzlwa krnkowskiego w lnlach 1945-1947 (1998) . 

PISMIENNICTWO 
SPONSOROWANE 
PUBLlKACJE 0 UNII 
EUROPEJSKIEJ 
KrzysztoJ Szczerski 

Andrzej Podraza, UNIA EUROPEJSKA, 
Redakcja Wydawnictw KU L, Lublin 1999 

Palki polskich ksi~garn zaczynajq powoli uginac si~ od publikacji 
poswi~conych Unii Europejskiej i polskiej drodze do integracji z tq 
organizacjq. Przezywany obecnie prawdziwy boom pismiennictwa na 
tematy europejskie moglby z pewnosciq cieszyc, gdyby nie fakt, ze 
wi~kszosc z wyst~pujqeych na rynku pozycji cechuje mala wartosc 

158 




ZDARZENIA - KSII}2:KI - LUDZIE 

merytoryczna, a na palcach jednej rEi'ki mozna wskazac prace nowa
torskie czy nieszablonowe. 

Ksiqzki na temat integracji europejskiej, kt6re wydaje siEi' w Pol
sce, dziel'l siEi' na kilka zasadniczych kategorii. Po pierwsze, s'l to tlu
maczenia i cZEi'sciowe opracowania podstawowych dokument6w 
wchodzqcych w sklad dorobku prawnego Wsp61not Europejskich 
(acquis communautaire). Drugq kategoriEi' stanowi'l podrEi'cznikowo-ele
mentarzowe zarysy tegoz porz'ldku prawnego i ladu instytucjonal
nego. Po trzecie, mamy do czynienia z tJumaczeniami wybranych 
pozycji z krytycznego nurtu pismiennictwa 0 strukturach europej
skich, kt6ry niezwykle zywo rozwija siEi' na zachodzie Europy. Po 
czwarte wreszcie, pojawiajq siEi' niesmiale pr6by samodzielnego zmie
rzenia siEi' z kwestiq polskiego czJonkostwa w Unii Europejskiej. 

Wszystkie te dokonania l'lczy jeden fakt - powstajq dziEi'ki istnie
niu "grant6w wydawniczych", pochodzqcych gl6wnie z Programu 
PHARE lub innych funduszy "okoJoeuropejskich". Erupcja intelektu
alnej produkcji na tematy integracji europejskiej w Polsce ma zatem 
charakter sponsorowany i stymulowany. Nalezy zastanowic siEi', jakie 
s'l tego konsekwencje. 

Oczywiscie, mozna powiedziec, ze zjawisko to ma charakter po
wszechny i nie jest fenomenem jedynie poJskim. Od wiek6w istniala 
tradycja na przyklad konkurs6w na rozprawy filozoficzne, dziEi'ki kto
rym powstawaly wielkie dziela, chociazby Immanuela Kanta. I dzi
siaj wiele prac pisanych jest dziEi'ki r6znego rodzaju pomocy finanso
wej instytucji rZ'ldowych czy prywatnych fundacji. Jest r6wniez rze
CZq szeroko znan'l, iz specjalnie srodowisko naukowc6w zwiqzanych 
z tematykq integracji europejskiej stanowi swoistq grupEi' "Nomadow 
intelektualnych", podqzajqcych w slad za przemieszczajqcymi siEi' srod
kami z programow Unii Europejskiej skierowanymi na wsparcie na
uki. Podqzanie to odbywa siEi' w wymiarze geograficznym - z uniwer
sytetu na uniwersytet, na kt6rym za pieniqdze europejskiego podat
nika otwiera siEi' nowe wydzialy europeistyki. Mozna tez podr6zowac 
z dziedziny na dziedzinEi' zaleinie od preferencji grantodawcy, ujaw
nianej w opisie wniosku 0 dotacjEi'. 

Szczegolnym problemem polskiego pismiennictwa 0 Unii Europej
skiej jest to, ze nasi Nomadowie zalozyli ob6z i na trwale osiedl.i w oa
zie pod nazwc): Kompendia Wiedzy. Zachowanie takie zwiqzane jest ze 
stale bijqcym tu zr6dJem finansowania. Przypuszczam bowiem, ze 
w przekonaniu urzEi'dnik6w tworzqcych programy grantowe Polska 
najbardziej potrzebuje - ze pozwolEi' sobie zacytowac opis doJqczony 
do jednego z wniosk6w - "informowania i popularyzacji osiqgniEi'c kra
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j6w i instytucji Unii Europejskiej". I takie tei publikacje masowo po
wstaj'l. Prawd'l jes t, ze spoleczenstwo polskie potrzebuje duzej ilosci 
rzetelnie podanyeh fakt6w na temat integracji europejskiej. Nie s'ldz~ 
jednak, iZ pomog'l w tym publikacje ksi'lzkowe. Aieby akcja informu
j'lea 0 proeesie przyst'lpienia Polski do Unii mogla si~ powiesc, trzeba 
znaleic kluez umozliwiaj'ley dotarcie do masowego odbiorcy. Dysku
sja 0 tej akejj stanowj osobne zagadnienie, kt6re wykracza poza temat 
tej recenzji. Z pewnosci'l jednakniewlasciwe jest poslugiwanie si~ w sze
rzeniu wiedzy europejskiej kolejnymi wydaniami podobnych do sie
bie kompendi6w. Prowadzi to bowiem do tego, ie niezaleine dzialanie 
i pismiennictwo 0 procesie integracji europejskiej praktycznie (poza 
paroma chlubnymi wyj'ltkami) w Polsce nie istnieje. 

Na tym tez tIe nalezy spojrzec na omawian'l prac~ Andrzeja Pod
razy. Autor, zwi'lzany z Wydziatem Nauk Spolecznych KUL, rna juz 
w swoim dorobku kilka pozycji na tematy integraeyjne, w tym intere
suj'lC'l prac~ 0 stosunkach gospodarczych i politycznych kraj6w re
gionu Europy Srodkowej i Wschodniej ze Wsp6lnot'l Europejsk'l. Naj
nowsza ksi'lzka ukazala si~ dzi~ki Funduszowi Malyeh Grant6w Pro
gramu PHARE FIESTA II. 

We wprowadzeniu do swojej pracy Andrzej Podraza pisze, iz jest 
ona przede wszystkim rozpraw'l politologiczn'll co odr6znia j'l od ca
lege szeregu opracowan prawniczych i ekonomicznych. Jest to zamiar 
ze wszech miar godny uznania. Sugeruje on bowiem, ie ksiqzk~ Pod
razy wpisac mozna w szereg publikacji zajmujqcyeh si~ tym, co An
glosasi nazywaj'l policy-making. Tego typu dziela rzeczywiscie traktujq 
warstw~ prawno-ustrojoW'l jako fundament i konstrukcj~ sluzqq opi
saniu realnie istniej'lcych mechanizm6w sprawowania wladzy, podej
mowania decyzji czy zasad artykulaeji interes6w grupowych. Polito
logiczne podejscie do kwestii Unii Europejskiej jest niezwykle cenne 
i waine, gdyi umoiliwia blizsze poznanie meehanizm6w funkcjono
wania kazdej z instytucji systemu politycznego panstwa czy organi
zaeji mi~dzynarodowej. Na polskim rynku wydawniezym tego typu 
pr6b'l jest publikacja Leszka Jesienia na temat Konferencji Przegl'ldo
wej, kt6ra doprowadzila do opraeowania Traktatu z Amsterdamu: Po 
Amsterdamie, przed poszerzeniem. W literaturze brytyjskiej mistrzami S'l 
tu na przyklad panstwo Wallace z Uniwersytetu w Oxfordzie i ieh 
Policy-Making in the European Union . Ksi'lzka Andrzeja Podrazy wpisu
je si~ w ten nurt choc, przy catej swej poprawnosci, musi niestety po
zostawiac uczucie niedosytu. 

Do jej niew 'l tpliwych atut6w nalezy j~zyk: brak w nim napuszo
nego slownictwa charakterystycznego dla wi~kszosci ksiqzek 0 tema

160 



ZDARZENIA - KSlf\ZKl - LUDZIE 

tyce zwiijZanej z polityki) zagranicznq, nie razi tez duzq ilosciq kalek 
j~zykowych z "eurospeaku". W przyst~pnej formie przynosi podsta
wowe informacje 0 gl6wnych instytucjach Unii Europejskiej i zasa
dach ich funkcjonowania oraz 0 najwazniejszych faktach z historii po
wojennej integracji panstw Starego Kontynentu. Bye moze osiqgni~te 
to zostalo wlasnie dzi~ki rezygnacji z warstwy prawno-gospodarczej, 
kt6ra zwykle jest malo przyst~pna, a w przypadku dokument6w 
Wsp61not - szczeg61nie zagmatwana (kto pr6bowal przeczytae Trak
tat z Maastricht, wie, jakq jest to intelektualnq katorgq!). 

Jezeli, mimo niewqtpliwych zalet popularyzatorskich, praca Andrze
ja Podrazy rozczarowuje, to wiqze si~ to z pewnym jej schematyzmem 
i rezygnacjq przez Autora z dogl~bniejszej analizy politologicznej. Sche
matyzm pracy zdradza juz sam jej uklad tematyczny. Jest to klasyczny 
wzorzec tr6jczlonowy - rustoria integracji, instytucje i podstawowe poli
tyki wsp61notowe, Polska a Unia Europejska. Takie uj~cie tematyki sta
nowie moze jedynie wst~p do rozwazan politologicznych. Najwazniej
sze bowiem bylyby rozdzialy po§wj~cone na przyklad ksztaltowaniu si~ 
budzetu Unii Europejskiej i zwiqzanym z tym przetargom politycznyrn, 
roli biur regionalnych w Brukseli i grup lobbingowych wplywajqcych na 
decyzje wsp61notowe, formul agregacji i reprezentacji interes6w sekto
rowych w politykach wsp6lnotowych, wzajernnych relacji pomi~dzy 
r6znyrni organami Unii (ten element jest wskazany rnarginalnie w pod
rozdziale dotyczqcym Parlamentu Europejskiego). Tymczasem drugi roz
dzial ksiqzki, omawiajqcy poszczeg6lne organy, koncentruje si~ na przed
stawieniu ich skladu, sposobu powolywania i zasadniczych kompeten
cji. Zastanawiajqce jest, ze Autor skupil si~ przede wszystkim na Komisji 
Europejskiej (kt6rq, jak slusznie zauwaza, wiele os6b utozsamia z calym 
funkcjonowaniem Unii) oraz na Parlamencie Europejskim. Czytelnik 
moze odniese wrazenie, iZ z politologicznego punktu widzenia te dwa 
ciala odgrywajq w Unii Europejskiej rol~ dominujqcq. Tymczasem byla
by to konstatacja bl~dna. Parlament Europejski dopiero walczy 0 rol~ 
adekwatnq do ambicji jego czlonk6w, a slaba frekwencja w ostatnich 
wyborach powszechnych do tego organu wskazuje, ze ambicje te nie Sq 
podzielane przez wi~kszo§e Europejczyk6w. Mozna odniese wrazenie, 
ze skierowanie uwagi politologa na Parlament jest powt6rzeniem sche
matu analizy panstwowych system6w politycznych, w kt6rych rzeczy
wiscie wok61 dzialan wladzy ustawodawczej koncentruje si~ duza cz~§e 
zycia publicznego. Przesadne podkreslanie roli Komisji Europejskiejwy
nika natomiast z utozsamiania popularnosci tego organu z jego znacze
niem. KOmisja dba 0 wielose informacji na sw6j temat, przez co zwykle 
jej rola bywa przeceniana. Oczywiscie, bardziej szczeg610wy niZ w in
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nych przypadkach opis dzialania tego organu mozna wytlumaczye tak
ze najwi~kszym zainteresowaniem i najwi~kszq ilosciq nie sprawdzonych 
informacji, jakie na jego temat funkcjonujq. StCjd na przyklad cenna jest 
uwaga autora, ze cala biurokracja komisyjna zatrudnia mniej os6b niZ 
niekt6re wielkie miasta europejskie. JednakZe z politologicznego punk
tu widzenia wi~cej uwagi naleialoby poswiecie gremiom, w kt6rych rze
czywiscie zapadajq podstawowe decyzje - Radzie Unii Europejskiej, 
a zwlaszcza Komitetowi Stalych Przedstawicieli (COREPER), kt6ry nie 
jest szerzej znany, ale dlatego moze spelniae swojCj newralgicznq rol~ 
w calym systemie decyzyjnym. 

Rozdzial pierwszy, opisujqcy histori~ integracji europejskiej, jest 
cenny, ale bardzo skr6towy. Najciekawszy jego element to wskazanie 
na r6inorodne zr6dla integracji europejskiej po II wojnie swiatowej 
dzialalnosc organizacji pozarzqdowych, projekty mi~dzyrzqdowe, 
a takZe na rol~ Stanow Zjednoczonych, kt6re autor nazywa wprost 
"sponsorem wysilk6w na rzecz jednosci europejskiej". Niestety, malo 
uwagi poswi~ca autor duchowym korzeniom wsp6lnoty europejskiej 
i roli Kosciola katolickiego, kt6ra zwlaszcza u poczqtk6w procesu in
tegracji miala znaczqcy charakter. ,,OJcowie Europy", jak dzis nazywa 
si~ Roberta Schumana, Jeana Moneta, Konrada Adenauera, Alcide de 
Gasperiego, Henri'ego Spaaka, wywodzili si~ w wi~kszosci z szere
g6w chrzescijanskiej demokracji, a Robert Schuman moze stat si~ 
pierwszym politykiem powojennej Europy wyniesionym na oltarze. 
Dalszy przebieg integracji europejskiej opisuje Podraza wedle gl6w
nych wydarzen politycznych, w kt6rych cezurami czasowymi Sq ko
lejne traktaty wsp6lnotowe. Jest to formula og6lnie przyjmowana, 
szkoda jednak, ze Autor nie usystematyzowal swoich rozwazan we
dlug zarysowanej na poczqtku rozdzialu klasyfikacji problemowej. 
Przykladem moze bye tu choeby kwestia wsp61nej obrony europej
skiej. Narodziny dyskusji nad tCj koncepcjq przedstawione zostaly 
w poczqtkowej cz~sci rozdzialu drugiego, jej przebieg przewija si~ 
w r6inych cz~sciach tego rozdzialu, a jej wymiar wsp6lczesny opisa
ny zostaje dopiero w rozdziale trzecim. 

Cz~se dotyczCjca wsp6lpracy i procesu wst~powania do Unii Euro
pejskiej kraj6w Europy Srodkowej i Wschodniej jest skr6towym zapre
zentowaniem gl6wnych wCjtk6w z poprzednich prac Andrzeja Podra
zy,o czym zresztq pisze sam Autor we wprowadzeniu. Najwazniejszy
mi elementami tego rozdzialu , jak i pozostalych publikacji Autora na 
ten temat, jest zrekapitulowanie kontakt6w pomi~dzy Wsp61notami Eu
ropejskimi i krajami komunistycznymi jeszcze przed rokiem 1989-m.in. 
opis wsp61nej deklaracji WE i RWPG z roku 1988, kt6ra miala duie zna
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cZl'nie polityczne. Stosunki po roku 1989 wyznaczajq dwie osie - rosnq
cej pomocy finansowej dla kraj6w naszego regionu i jej zmieniajqcego 
sit;' charakteru (od humanitarnej do srodk6w przygotowujqcych struk
tury panstwa i gospodarki do funkcjonowania w UE) oraz staran 
o czlonkostwo tych kraj6w w Unii Europejskiej . 

Niestety, troch~ "po macoszemu" potraktowany zostal wainy, 0 ile 
nie najwainiejszy, dokument przygotowany w ostatnich latach przez 
Komisjt;' Europejsk,! i poddany decyzji Rady UE, a mianowicie "Agen
da 2000". Mimo skomplikowanych los6w tego dokumentu i licznych 
przetarg6w z nim zwi,!zanych, formuluje on wain,! koncepcj~ roz
woju Unii po roku 2000. Dla potrzeb analizy politologicznej wlasnie 
spos6b jego tworzenia, zakres, kt6ry obejmuje, i plany, kt6re zawiera, 
powinny stac si~ podstaw'! analizy funkcjonowania Unii i pods taw'! 
przewidywan przyszlego jej rozwoju. Tej prognostycznej funkcji roz
wazan politologa w omawianej ksiqice zabraklo. 

Poprzednie publikacje Andrzeja Podrazy, a takZe popularyzatorskie 
zalety ostatniej jego pozycji pozwalaj,! widziec w nim autora wszech
stronnego i wnikliwego opisu politologicznej rzeczywistosci Unii Eu
ropejskiej . Siabosc omawianej ksiqiki bierze sit;' z formy, obj~tosci i, za
pewne, niedlugiego czasu powstawania pracy, czego wymaga konkurs 
grantowy PHARE. I tu dochodzimy do punktu wyjscia . Na przykla
dzie ksi,!zki Andrzeja Podrazy doskonale widac, jak zludna okazuje sit;' 
filozofia wydawnicza opierajqca si~ na dofinansowywaniu wielu pozy
cji niewielkimi kwotami, z kr6tkim terminem ich wykorzystania. Za
miast pracy doglt;'bnie badaj,!cej mechanizmy sprawowania realnej wla
dzy w systemie instytucjonalnym Unii i w jego otoczeniu otrzymali
smy kolejny, nieco tylko r6zni,!cy si~ od pozostalych, akadernicki pod
rt;'cznik do przedmiotu ,,wst~p do nauki 0 Unii Europejskiej" . Naleiy 
ialowac, ie autorowi nie dana wit;'cej czasu i moiliwosci finansowych, 
by napisal pract;' rzeczywiscie nowatorsk'!. Ksi,!zkt;' Andrzeja Podrazy 
mozna uznac za wskazanie, jakiej literatury naukowej na tematy inte
gracji europejskiej potrzebuj,! polscy studenci, wykladowcy, politycy 
i postaci zycia publicznego. Moie kt6regos dnia doczekamy sit;', ze pra
ca taka powstanie. Na razie jednak czytamy to, co udale si~ przeprowa
dzic przez sito konkursu grantowego. Szkoda. 

KRZYSZTOF SZCZERSKl, politolog, zaJmuje si'i! kwestiami integracji e uropejskiej. 
Wsp61pracuje z Centrum im. Mi rosla wa OzieJskiego w Krakowie i z Oepa rta mentem 
Programowym w Ka ncelarii Prem ie ra RP 
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KOJV 

l1~m 

EUROPA, EUROPA 
Janusz Poniewierski 

Zapowiedz zwolania - jeszcze przed Wielkim Jubileuszem Roku 
2000 - specjalnych zgromadzen Synodu Biskup6w dla poszczeg61nych 
(wszystkich l ) kontynent6w Jan Pawel II zawar! w liscie Tertia millen
nia adveniente (1994). I obietnic~ w pelni zrealizowal, zas w przypad
ku Europy mozna nawet m6wic 0 pewnym "naddatku". Albowiem 
jesieni'l 1999 r. (1-23 X) w Rzymie odbylo si~ drugie juz Zgromadze
nie Synodu Biskup6w poswi~cone Staremu Kontynentowi. 

Po raz pierwszy Synod "europejski" obradowal w roku 1991, tuz 
po Jesieni Lud6w i zburzeniu Muru Berlinskiego, i mial - wedle za
myslu Jana Pawla II - odpowiedziec na dwa pytania . "Pytanie pierw
sze odnosi si~ do przeszlosci ( .. . ) i brzmi: Jakie charakterystyczne dary 
ofiarowuj'l sobie nawzajem Koscioly Europy Zachodniej, Srodkowej 
i Wschodniej?" Pytanie drugie dotyczy przyszlosci: "W jaki spos6b 
nalezy dalej rozwijac t~ wzajemnq wymian~ dar6w dla dobra misji 
Kosciola w Europie oraz ewangelizacji tego kontynentu u progu trze
ciego tysi'lclecia?" 

Kiedy przeglqdajqc stare gazety, czytam relacje z auli synodalnej, 
odnosz~ wrazenie, ze Synod AD. 1991 celujqco odpowiedzial na py
tanie pierwsze: 0 przeszlosc (relacje swiadk6w z kraj6w postkomuni
stycznych byly tak wstrzqsajqce, ze kard. Lustiger dokonal swoistego 
rachunku sumienia: "Czy ten Kosci61 byl Kosciolem milczenia, czy tez 
my bylismy glusi? B6g odpowie nam na to w godzinie s'ldu"). A co 
z pytaniem 0 przyszlosc? Ono pojawialo si~, rzecz jasna, ilekroc m6
wiono 0 nowym j~zyku i metodach ewangelizacji, 0 dialogu ze wsp61
czesn'l kuitur'l , 0 ekumenizmie, zwlaszcza w przem6wieniach Bisku
pa Rzymu, wzywajqcego Europ~ (i Kosci61) do pojednania i okresla
jqcego Synod jako "przynaglenie milosci". JednakZe - co po osmiu 
latach przyznal abp J6zef Zycinski - Ojcowie synodalni "byli wtedy 
zbyt wielkimi optymistami". 
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Min~lo kilka lat. Rozsypal si~ Zwi'lzek Radziecki; przez terytorium 
b. Jugoslawii przetoczyla si~ okrutna wojna, szerokie kr~gi zatoczyl 
proces europejskiej integracji. 0 idei zwolania nowego Synodu dla 
Europy Jan Pawel II poinformowal opinj~ publiczn'l w 1996 r. w Berli
nie. Tym razem postanowiono koncentrowac si~ na przyszlosci; te
matem obrad uczyniono slowa: "Jezus Chrystus zyj'lcy w swoim Ko
sciele - zr6dlem nadziei dla Europy". Dodajmy: trudnej nadziei. W ko
respondencji dla ,Tygodnika Powszechnego" ks. Adam Boniecki, rela
cjonuj'lc rozpoczynaj'lce dyskusj~ przem6wienie hiszpanskiego kard. 
Vareli, pisal: "Nie spelnily si~ optymistyczne marzenia ani nadzieje 
Europy Wschodniej i Srodkowej na szybkie osi'lgni~cie dobrobytu. 
Zach6d zas jest znuzony i bezradny wobec problem6w takich jak bez
robocie i brak gospodarczej r6wnowagi. W dawnym bloku wschod
nim tu i tam dochodz'l do glosu tendencje nacjonalistyczne, pojawia
j'l si~ systemy mafijne. Eufori~ sprzed dziesi~ciu lat zast'lpil smutek..." 
Co w tej sytuacji moze uczynic Kosci61? "Co robic, by or~dzie Chry
stusa zostalo uslyszane i podj~te?" 

Przez trzy tygodnie szukano na to pytanie odpowiedzi; obok pro
pozycji "klasycznych" (katecheza i formacja, odnowa parafii, rozw6j 
ruch6w, dzialalnosc charytatywna, wi~ksza niz dot'ld kolegialnosc 
Kosciola, ekumenizm, dialog ze wsp6lczesnosciq) pojawity si~ nowe 
pomysly - m.in. zaproszenie do Europy "W zdrowym akcie pokory" 
misjonarzy z kraj6w Trzeciego Swiata, stworzenie europejskiej tele
wizji ka tolickiej etc. 

Owocem Synodu byly dwa dokumenty. Jeden to tradycyjne pro
positiones - wnioski przekazane Janowi Pawlowi II z prosb'l 0 to, by 
na ich podstawie przygotowat adhortacj~ posynodaln'l (po Synodzie 
Biskup6w z roku 1991 nie bylo zadnej adhortacji). Wolno s'ldzic, ze 
papieski tekst (Ecclesia in Europa?) nie b~dzie stronic od tzw. spraw 
trudnych, np. miejsca kobiety w Kosciele i "swiecie". (Warto pami~
tac, ze podczas Synodu Jan Pawel II oglosil trzy kobiety: sw. Brygid~ 
Szwedzk'l, sw. Katarzyn~ Sienensk'l i sw. Teres~ Benedykt~ od Krzyza 
- Edyt~ Stein nowymi wsp61patronkami Europy. Dotychczas patro
nami naszego kontynentu byli wyl'lcznie m~zczyzni, swi~ci: Benedykt 
oraz Cyryl i Metody. Trzy kobiety wobec trzech m~zczyzn - tak jakby 
Papiez chcial podkreslic taki sam udzial kobiet w ksztaltowaniu du
chowego oblicza Europy. Zastanawiaj'lce Sq r6wniez biografie owych 
swi~tych kobiet...). Inny wazny problem to obecnosc islamu (w samej 
Francji mieszka juz 4-5 min muzulman6w) - w czasie Synodu doszlo 
do starcia dw6ch przeciwstawnych punkt6w widzenia. Z jednej stro
ny byl to glos bpa Bernardiniego, metropolity Izmiru (Turcja), kt6ry 
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mowil 0 islamskim "programie ekspansji i podboju" Europy (bp Ber
nardini cytowal wypowiedz jednego z muzulman6w: "Ozi~ki waszym 
demokratycznym prawom podbijemy was, a dzi~ki naszym religijnym 
prawom zapanujemy nad wami") i przestrzegal przed zbyt daleko 
idqcym dialogiem (np . przed udost~pnianiem muzulmanom koscio
low dla potrzeb ich kultu). Z drugiej strony, 0 istnieniu wielu grup 
muzulmanskich otwartych na dialog zapewnial kard. Vlk; kard. Oan
neels m6wil 0 islamie jako "nauczycielu" odkrywajqcym przed nami, 
Europejczykami, zmysl transcendencji, modlitwy, postu i wiqzania 
religii z zyciem spolecznym; zas wielu Ojc6w podkreslalo koniecz
nose "dialogu mimo wszystko". 

Spierano si~ rowniez - i zapewne znajdzie to swe odzwierciedle
nie w adhortacji - 0 ocen~ (i mozliwose ewangelizacji) wsp6lczesnej 
kultury. Ola cz~sci uczestnik6w Synodu jej "narcyzm i swieckosC" Sq 
calkowicie odporne na ewangelizacj~. Inni polemizowali z takim uj~
ciem: nie wystarczy krytykowae w sp6lczesnej kultury, trzeba bye 
w niej obecnym. "Za malo odwaznie pozyskujemy przyjacio! posr6d 
ludzi medi6w" - mowil kard . Glemp, a dla kard. Oanneelsa (powta
rzam to za ks. Bonieckim) "dzika" religijnose, znamiennna dla naszych 
spragnionych medytacji czas6w, jest czyms w sumie pozytywnym 
i cz~sto staje si~ punktem wyjscia ku prawdziwej mistyce. 

Ookumen t drugi to wystosowane przez Synod or~dzie "do wszyst
kich obywateli Europy" - przeslanie nadziei. Kiedy Synod Biskup6w 
zaczynal swoje obrady m6wiono 0 "trudnej nadziei" ... W auli padlo 
nawet pytanie: 'lezy nadzieja na wyzwolenie narod6w uciskanych 
przez komunizm nie byla ostatniq prawdziwq nadziejq, jakq zywili 
XX-wieczni Europejczycy, i czy nie pozostaje im juz nic innego, jak 
tylko zadowolie si~ skromnym horyzontem zycia codziennego?" 

W czasie Synodu wielokrotnie powracalo porownarue mieszkancow 
Starego Kontynentu do uczru6w, kt6rzy po smierciJezusa szli do Emaus. 
Zdawalo si~, ze rue rna juz w ruch nadziei. A jednak.. . Kiedy Ojcowie 
synodalru konczyli SWq prac~, przypominali Aposto16w, wychodzqcych 
z Wieczernika w dzien Pi~edziesiqtnicy. Ta zarliwose, z jakq zredagowa
no or~dzie ... "Europo trzeciego tysiqclecia, ruech rue slabnq twe r~ce, rue 
poddawaj si~ zruech~ceniu ..." (to cytat z papieskiego przem6wienia). I da
lej: "Kosciele Europy, rue l~kaj si~! B6g nadziei rue opuszcza ciebie. Uwierz 
w Jego zbawczq milose. Zaufaj Jego milosierdziu .. . " 

W or~dziu znalazlo si~ miejsce takZe dla spraw bardzo konkretnych: 
problemu mi~dzynarodowego zadluzenia kraj6w rozwijajqcych si~, 
apelu 0 dalsze rozszerzanie Unii Europejskiej i otwarcie na wiernych 
innych Kosciol6w i wyznawc6w innych religii (zwlaszcza Zyd6w). 
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* 
Osiem lat temu na cale zgromadzenie biskup6w padl cien bojkotu 

Synodu przez zaproszone delegacje Cerkwi prawoslawnej, m.in. z Ro
sji, Grecji, Rumunii i Serbii. Powodem odmowy przyjazdu bylo odro
dzenie Kosciola greckokatolickiego (i - zwlaszcza na Ukrainie i Ru
munii - ostry konflikt 0 swiqtyrue i wiernych) oraz oskarzenie Kosciola 
rzymskokatolickiego 0 prozelityzm, czego mialy dowodzic nomina
cje biskup6w katolickich dla teren6w tradycyjnie prawoslawnych 
(Moskwa, Nowosybirsk i Karaganda). 

W 1999 roku nie pozostalo juz prawie nic z tamtego napi~cia (po
mimo dalszego rozwoju struktur Kosciola rzymskokatolickiego w by
lym ZSRR!). Na Synod przybyl delegat Patriarchatu Moskiewskiego, 
a przedstawiciel Rumunskiego Kosciola Prawoslawnego poprosil ka
tolik6w 0 przebaczenie wszystkich win, jakich dopuscila si~ Cerkiew 
w stosunku do grekokatolik6w. Z kolei Irina I1owajska-Alberti, redak
tor naczelna "Russkiej mysJi", ustosunkowala si~ do oskarzenia kato
lik6w 0 prozelityzm wsr6d prawoslawnych: "Mog~ zaswiadczyc, ze 
prozelityzmu nie ma. To 0 polityk~ chodzi, a nie 0 religi~ w tej odmo
wie ( ... ) otwarcia drzwi przed bracmi chrzescijanami z Zachodu, 
a przede wszystkim przed Ojcem Swi~tym. Wielu ludzi w Rosji zobo
wiqzalo mnie, bym za to przeprosila. Wielu Rosjan ( ...) prosilo mnie, 
bym przekazala Ojcu Swi~temu, ze nie nalezy traktowac politycznych 
rozgrywek hierarchii jako wyrazu ich prawdziwych uczuc. Przede 
wszystkim zas proszq oni Ojca Swi~tego 0 przebaczenie oraz 0 to, by 
ich nie opuszczal i 0 nich nie zapominal; aby nie wpadl w sidla, jakie 
cz~sto Sq na niego zastawiane, by sklonic go do odwr6cenia si~ od 
nich. Gdyby tak si~ mialo stac, bylby to naprawd~ koniec, przynaj
mniej dla Rosji. Jesli ten koniec jeszcze nie nastqpil, to jest to w wiel
kiej mierze zaslugq Waszej SWiqtobliwosci". 

Tak, Jan Pawel II jest nie tylko Biskupem Rzymu i zwierzchnikiem 
jednego z Kosciol6w chrzescijanskich. Jest on takie swiadkiem i pro
rokiem i coraz wi~cej ludzi zaczyna to zauwazac (wedlug badan CBOS
u 77 proc. Polak6w twierdzi, ze to Papiez wywarl najwi~kszy wplyw 
na losy swiata w XX wieku). Niekt6re jego gesty i slowa (np. nieustan
ny rachunek sumienia i prosba 0 wybaczenie win Kosciola) stajq si~ 
zarazliwe... 

JANUSZ PONIEWIERSKI, ur. 1958, czlonek redakcji "Znaku", w latach 1993-1997 kie
rownik dzialu religijnego "Tygodnika Powszechnego", staly wsp6lpracownik kwartal
nika "Zycie Duchowe", autor ksi~zki Pontyfikat (1999). 
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Summary 

For a decade most postcommunist states have been engaged in 
molding democratic order. In many of them democratic institutions 
and habits appear to be firmly rooted. What may cause misgiving, 
however, is the dubious quality of "postcommunist democracy". 
Should it not be feared that the new East European reality is likely to 
combine part of the bleak legacy of "real socialism" on the one hand 
with the ills ailing full-fledged Western democracies on the other? Can 
democracy survive without the footing of pre-democratic values? What 
role is there for religion to play on the score? 

Jaroslaw Gowin's essay takes up the latter question . Noting the 
phenomenon of a revival of "public religion", which not only shapes 
believers' spiritual life bu t also affects their social postures, a revival 
which has apparently been on the increase over the last two decades, 
the author wonders whether the observed tendency ought to inter
preted in terms of a sign foreshadowi ng the 21't century as an era of 
faith about to follow the waning century which has to large extent 
been an age of seculariza tion. A text by Zdzislaw Krasnod~bski, which 
analyzes various models of democracy, retraces modern philosophi
cal debates over democratic order and considers the problem of tradi
tion as a possible source of strengthening Polish democracy, opens a 
discussion on the condition of "postcommunist democracy". Jerzy 
Szacki represents a different view, doub ting if politics ca n serve as a 
tool for implementing moral ends. Edmund Wnuk-Lipi6ski discusses 
the situation of democracy in three facets: global, East-European, and 
Polish, warning against the "europocentric" error in looking on de
mocracy. Wiktor Osiaty6ski draws a distinction between public life at 
large and politics in its narrow sense, and favors a view according to 
which accomplishing moral tasks lies with the civil society and not 
with the state. Zbigniew Stawrowski points out that, contrary to its 
original assumptions, a modern state of "an ethical minimum" often 
belies its own neutrality and tends to promote liberal values. Krzysz
tof Wolicki views Krasnod~bski's approach in critical terms and po
ints to the emergence on the Polish political stage a kind of "new right 
wing" which makes the state out an absolute value. This exchange of 
opinions closes with a discussion among politicians: Wieslaw Chrza
nowski, Jerzy Ciemniewski, Karol Modzelewski and Jan Roki ta accom
panied by Maciej Zi~ba O F, an expert on the Catholic social thought. 

Reflections of F. Helmut Juros on Christian roots of European hu
m anism and, as usual, a number of book reviews, round up the issue. 
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