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DIAGNOZY 

Karol Tarnowski 

Wielkosc i nQdza 
relig ii 

Prawda chrzescijanstwa nie jest prawdll monopo
lizujllcll czy wykluczajllcll; ale nie jest tez prawdll 
nijakll' czyli de Jacto brakiem wiary w prawdl(, 
sceptycyzmem czy relatywizmem. Dlatego ani 
relatywizm, ani fundamentalizm nie majll prawa 
legitymowac sil( chrzescijanstwem i zwracac jego 
"prawdy zewnl(trznej" przeciwko jego - i kazdej 
innej - "prawdzie wewnl(trznej". 

JeSli myslenie ludzkie zmienia siy pod wplywem dziejowych wy
darzen, to zmienilo siy ono - i czujemy to wszyscy - po 11 wrzesnia 
2001. Co siy zmienilo? Najpierw poczucie bezpieczenstwa: swiat, 
choc wstrzqsany r6znymi konfl iktami, byl od 50 lat odczuwany jako 
wzglydnie stabilny; od tego momentu wkroczylo chyba cos, co na
zwalem kiedys swiadomosciq eschatologicznq, a co da siy wyrazic 
jako - dziejowo zlokalizowane - poczucie kruchosci cywilizacji i kru
chosci swiata. Nastypnie zachwialo siy cos w naszym mysleniu 0 re
ligii - i 0 tym wlasnie chcialbym tu wiycej napisac. Wreszcie musimy 
przemyslec na nowo nasz stosunek do innoSci "cywilizacyjnej", bo
wiem gladko brzmiqce sformulowania politycznej poprawnoSci juz 
nie wystarczq, podobnie zresztq jak ewentualne pospieszne budowa
nie, konkurencyjnego wzglydem arabsko-islamskiego, fundamenta
lizmu europejsko-chrzeScijanskiego. 
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Co naprawd~ si~ wydarzyio, poza potwierdzeniem odwiecznych 
metafizycznych intuicji 0 przemijalnoSci i n~dzy swiata? Moim zda
niem objawila si~ mi~dzy innymi dwuznaczna twarz religii jako ta
kiej. Objawienie to powinno dac do myslenia zar6wno postoswiece
niowym ateistom i liberaIom, jak wierzqcym chrzeScijanom, a takie 
przedstawicielom innych religii. Jesli chodzi 0 spadkobierc6w Oswie
:::enia, mocnym glosem zabrzmiaia wypowiedz jednego z najrozsqd
niejszych mysl icieli naszych czas6w, Jiirgena Habermasa. Zobaczyl 
on, jak si~ zdaje, jasno, ie liberalna cywilizacja zachodnia pozostanie 
lawsze krucha, p6ki nie powr6ci do swoich gl~bszych ideowych, to 
maczy religijnych, podstaw; w przeciwnym razie b~dzie bezradna 
wobec tego szczeg6lnego w y z wan i a, jakie niesie w sobie cywiliza
:ja islamska. Glos Habermasa jest jednym z tych glos6w, kt6re - jak 
niekt6re teksty z ostatnich lat tzw. postmodernist6w, przede wszyst
kim Derridy i Vattimo - sygnalizujq paradoksalnq obecnosc religii 
w dobie "smierci Boga" oraz perspektywy, jakie ta obecnosc ot\viera 
przed dyskursem zm~czonym naukowo-technicznq obiektywizacjq, 
:oraz bardziej wyjalawianq z gl~bszych warstw sensu. 

Lecz ludzi, dla kt6rych pot\vierdzenie przez ostatnie wydarzenia 
.vagi i aktualnoSci religii nie Sq ai takim zaskoczeniem, gdyi nigdy 
l ie wqtpili oni na serio w - m6wiqc j~zykiem Schelera - "to, co wiecz
le w czlowieku ", sytuacja obecna sklania jednak do gl~bokiej zadu
ny nad fenomenem religii. Mysl filozofa biegnie najpierw sponta
l icznie ku genialnej ksiqice Henri Bergsona 0 dw6ch ir6dlach mo
'aLnoici i religi i , k t6 ra , jak iadna inna, dotyka fenomenu 
:I w u z n a c z n os c i religii, a takie jej dwoistoSci. Dwoistosc ta nie 
)rzebiega m i ~ d z y poszczeg61nymi religiami, lecz raczej, w mniej
;zym lub wi~kszym stopniu, w e w n q t r z kaidej z nich. Bergson 
)kre§lil t~ dwoistosc znanymi opozycjami: zamkni~tosc - otwartosc, 
;tatycznosc - dynamicznosc. Nie zamierzam powtarzac tu tez tej pa
ni~tnej ksiqiki, do kt6rej mimo pewnych zastrzeien naieialoby po
Nracac znacznie cz~sciej, nii si~ to czyni. Chcialbym raczej przywolac 
;am fakt endemicznego niebezpieczenstwa - niebezpieczenstwa zia 
kwiqcego w kai dej religii, 0 ile staje si~ ona uzasadnieniem dla funk
:jonowania pewnych struktur mentalnych, spuIecznych czy jednostko
N)'ch, utozsamiajqcych religi~ z instytucjami bazujqcymi - co do swej 
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prawomocnoSci - na okrdlonym zespole twierdzen czy "wierzen" 
o roinym stopniu irodlowosci i obowiqzywalnosci. 

Nie do utrzymania jest teza - kuszqca na pierwszy rzut oka 
o podziale religii na to, co "egzoteryczne", popularne i co jako takie 
dla prawdziwej religijnosci obojytne, oraz to, co "ezoteryczne", dla 
wtajemniczonych, prawdziwie religijnych praktykow. Blisko stqd bo
wiem do mysli 0 nieistotnoSci "historycznej szaty" religii w stosun
ku do jej ducha i do czegos w rodzaju gloryfikacji religijnej "gnozy". 
Mimo wszystko jednak dokonajmy, calkiem prowizorycznie, inaczej 
przebiegajqcego podzialu na "prawdy zewnytrznq" i "prawdy we
wnytrznq" religii. Przez "prawdy zewnytrznq" rozumiem doktryny 
czy "wierzenia" religijne dotyczqce koncepcji Absolutu i drag zba
wienia, zwiqzane z rainymi historycznymi religiami i nieodlqczne od 

W kazdej religii jako in
stytucji istnieje mozliwosc 
wyobcowania siC( "prawdy 
zewnC(trznej" z "prawdy 
wewnC(trznej" i zamiany 
tej pierwszej w przeci
wienstwo tej ostatniej. 

ich caloSci, a takie - co kluczowe - zobo
wiqzujqce wierzqcych w sumieniu do aktaw 
wiary w zdeponowane w nich t res c i. Na
tomiast przez "prawdy wewnytrznq" okrdl
my tymczasowo, obecnego zasadniczo 
w kaidej religii, d u c h a prawdy, milosci, 
otwartosci, pokoju, dobroci, ktary decydu
je 0 niezasqpionej wielkoSci religii jako ta

kiej i stanowi potyine na jej rzecz swiadectwo. Wydaje siy, ie w kai
dej wielkiej tradycji religijnej - niekoniecznie jednak w powstajqcych 
w kaidych czasach religijnych "sektach" - moina ow glyboki nurt 
prawdziwej religijnosci napotkac; co nie musi znaczyc, ie jego ewen
tualna pojyciowa artykulacja, majqca korzenie w "fundujqcych opo
widciach" religii, jest we wszystkich religiach rawnej wagi i jedna
kowo prawdziwa. Powiem 0 tym wiycej za chwily. 

Otai - nie uciekajqc siy do nieco redukcjonistycznej, socjologicz
no-naturalistycznej koncepcji Bergsona - wolno powiedziec, ie w kai
dej religii jako instytucji istnieje moiliwosc wyobcowania siy "prawdy 
zewnytrznej" z "prawdy wewnytrznej" i zamiany tej pierwszej w p r z e
c i w i ens two tej ostatniej. Dzieje siy tak dlatego, ie religia jako in
stytucja rosci sobie pretensje nie tyle do "bycia w prawdzie", ile do 
po s i a dan i a prawdy na temat najwyiszych przeznaczen czlowieka 
w relacji do Boga i ostatecznego objawienia si,y Go. Podstawowym za
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ozeniem tego przeSwiadczenia jest to, ze prawda moze bye posiada
la, co oznacza de facto , ze jest ona jakby rzeCZq, ktorq mozna przy
:woie i wchlonqe, tak jak pokarm, a w ten sposob takie ograniczye 
tymczasowo) do przyswajajqcego jq "posiadacza" prawdy. N ie wy
clucza to oczywiscie - a nawet wi~cej, z koniecznoSci pociqga za sobq 
- by prawda ta byla dalej rozprzestrzeniana; domaga si~ tego bowiem 
miwersalnose de iure prawdy jako takiej, a zwlaszcza prawdy religij
lej . W tym jednak punkcie czai si~ niebezpieczenstwo i okazja do spo
~gowania zla, ktore i tak przenika zycie moraine czlowieka. CzujqC 
,i~ bowiem posiadaczem prawdy - prawdy 0 Bogu - utozsamiam si~ 
~ niq i w ten sposob niepostrzezenie pod s taw i a m si~ zamiast niej; 
naczej mowiqc, umieszczam si~ na miejscu Boga - jakkolwiek rozu
.nianego - ktory b~dqc ex hypothesi Panem swiata i Pierwszq Prawdq, 
)owinien nad tym swiatem wlasnie pan 0 w a e. Jest bowiem na pierw
;zy rzut oka cos nad vvyraz gorszqcego w fakcie, ze Pan swiata - repre
~entowany przez ktorqs z religii - nad nim nie panuje; co przez pod
;tawienie, 0 ktorym byla mowa, rowna si~ zgorszeniu tym, ze "ja", 
:zyli moja religia, nad swiatem nie panuje. Prostq konsekwencjq takie
~o stanowiska jest nietolerancja religijna prowadzqca czasem do zbrod
rli, jak bywalo to m.in. w chrzescijanstwie, a ostatnio w zamachach 
terrorystycznych, zwiqzanych Scisle z fundamentalizmem islamskim. 
Wten sposob "prawda zewn~trzna" m 0 Ze stae si~ okazjq do sprzeci
wienia si~ "prawdzie wewn~trznej" religii. 

To ostatnie poj~cie prawdy wewn~trznej jest - trzeba to przyznae 
- wysoce nieokreslone, ale w pewnym sensie musi takim pozostac. 
J znacza w moim rozumieniu zespol powiqzanych ze sobq, przeni
<ajqcych religi~ i praktykowanych, wysokiego rz~du wartoSci , ktore 
:z~se przynajmniej religii wbudowuje w rozne "narracje", zakorze
rliajqce owe wartosci w religijnej metafizyce. Wielkie narracje religij
rle mowiq 0 tym, ze zycie ludzkie wraz z calym swiatem, z ktorego 
wyrasta i w ktorym jest zanurzone, rna sen s czy cel, jakim jest osiq
~ni~cie "najwyzszego dobra", i ze jest ono do tego celu przeznaczo
l e. Inaczej i troch~ z grubsza mowiqc, zycie-w-swiecie jest przenik
rli~te dobrem, a co najmniej jest zasadniczq mozliwosciq tego dobra 
moze miee nadziej~ na jego urzeczywistnienie. Wielkie narracje 

) ile wolno wciqz tak uogolniae - mowiq tez wi~cej: przeznaczeniem 
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zyCla 1 t res c 1 '1 najwyzszego dobra jest wsp6lnota z Absolutem in
terpretowanym b'1dz osobowo, b'1dz ponadosobowo (bez wzgl~du na 
to, co to blizej znaczy), lecz zawsze - i to jest kluczowe - w powi'1za
niu z gl~boko etycznym zyciem. W ten spos6b r6ine wersje "praw
dy zewn~trznej" religii mog'1 inicjowac i pobudzac - ale niestety nie 
zawsze praktycznie tak czyni '1 - jej "wewn~trzo'1 prawd~", kt6ra nie
sie w sobie przede wszystkim pot~zn'1 intuicj~ do br a jako spokrew
nionego z do b roc i q, kt6ra Z\vyci~za nienawisc milosci '1, wrogosc 
i wojn~ pokojem. Utozsamia ona sil~ nie z "ilosci'1 dywizji" czy ilo
sci '1 (i racjonaln'1 jakosciq) argument6w za "zewn~trzo'1 prawdziwo
sci '1" danej doktryny, takie nie ze spektakularn'1 zdolnoSci'1 do po
swi~cen czy swiadectw na rzecz wlasnej religii, lecz z promieniowa
niem - z indywidualnego czlowieka i ze wsp61not - d ucha 
intelektualnej i moralnej uczciwosci, wspanialomyslnoSci, odpowie
dzialnosci za drugiego, milosci. 

S'1dz~, ze daloby si~ okreSlic trzy rejony rzeczywistoSci, w jakich 
moie szczeg61nie promieniowac prawda wewn~trzoa religii. Pierw
szy z nich - i kluczowy - dotyczy koncepcji religijnej Absolutu, bez 
wzgl~du na to, w jakiej mierze Absolut jest til rozumiany w Scislym 
sensie osobowo - a wi~c poniek'1d "antropomorficzoie" - a w jakiej 
stanowi raczej wzniosl '1, niepoznawaln'1 i niewypowiadaln'1' lecz 
w najwyzszym stopniu upragnion'1 Rzeczywistosc. Istotny wydaje si~ 
tu z jednej strony un i w e r S a liz m Absolutu, czyli to, ze wszyscy 
ludzie S'1 w jednakowym stopniu wzgl~dem Niego "dziecmi Boga", 
z drugiej ]ego s w i ~ to s c - absolutna innosc i zarazem laskawosc. 
Rejon drugi dotyczy rozumienia czlowieka: czy jest on w religii ob
darzony niepowtarzaln'1' calkowicie indywidualn'1 i "oboj~tn'1" na 
plec, wyzoanie, a nawet etyczo'1 wartosciowosc, god no s c i '1, w kt6
rej zakorzenione S'1 jego niezbywalne prawa i zarazem obowi'1zki 
wzgl~dem innych i siebie samego. Trzeci wreszcie rejon widzialbym 
w rozumieniu relacji mi~dzy Absolutem a "rzeczywistosciami ziem
skimi", w tym rzeczywistoSci '1 spoleczo'1 i polityczo'1. Chodzi til 

przede wszystkim 0 respektowanie - nie wykluczaj'1ce bynajmniej 
etycznych wymagan - aut 0 nom i i tego, co swieckie, nie pr6buj'1
ce l'1czyc w groznym synkretyzmie tego, co boskie i co cesarskie, wla
dzy religijnej - KOSciol6w - i panstwa, nie d'1z'1ce ani do idolatrycz
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nego ub6stwienia swieckoSci, ani do jej klerykalizacj i. Trzeba tu jed
nak natychmiast dopowiedziee: "prawda wewncrtrzna" religii nie re
dukuje sicr znowu do religijnych doktryn - jest ona nade wszystko 
duchem dobra i prawdy, faktycznq zdolno sci q do milosci 
i rzeczf\vistym swiadectwem innego niz "swiatowy" porzqdku. 

Jak jednak pogodzie "prawdcr wewncrtrznq" religii z jej "prawdq 
zewncrtrznq" tak, by ta ostatnia nie implikowala nie tylko imperiali
zmu w doslownym rozumieniu albo nachalnego prozelityzmu, ale 
tez pokusy jakiegokolwiek upokarzania "inaczej myslqcych"; by nie 
os labial a ona tego, co nazywa sicr, w zbanalizowanej juz formule, 
duchem dialogu, a raczej wzmacniala go? Jak rna sicr ostatecznie 
"prawda zewncrtrzna" religii wzglcrdem jej "prawdy wewncrtrznej"? 
Stawiam to pytanie w pe!nej swiadomosci niebezpieczenstw, jakie 
religia moze nieSe ze sob,! i jakie wielokrotnie niosla w ci,!gu historii 
w stopniu, w jakim stawala sicr, za posrednictwem swojej "prawdy 
zewncrtrznej ", narzcrdziem r6znorakiego ucisku, zar6wno fizyczne
go, jak - w nie mniejszym stopniu - duchowego. 

Odpowiedi nie bcrdzie calkiem bezstronna, w sensie, w jakim 
rozumie to John Hick w swej znanej, dotycz'!cej religii, "hipotezie 
pluralistycznej", a takie Karl Jaspers destyluj,!cy relacjcr do Trans
cendencji z wszelkich zglaszaj,!cych pretensje do prawdy, pozytyw
nych historycznych religii. Stanowisko Jaspersa nie jest jednak w pelni 
prawomocne, poniewaz nie da sicr wlasnie wyeliminowae z religii 
fundamentalnego d,!zenia do prawdy, ktora - 0 ile nie rna bye jak,!s 
"czyst'! form,!" lub jednoSciq wszelkich przeciwienstw - musi bye 
myslana, w kazdym razie "wzglcrdem nas", jako prawda 0 k reS Io
n a; nie wolno r6wniez pomijae faktu, ze prawda ta w religiach jawi 
sicr zawsze jako wpisana w historicr . To wlasnie jednak wydaje sicr 
niepokonaln,! trudnosci,!, z kt6rej nie rna wyjscia. ezy zatem religia 
skazana jest w swej najglcrbszej aksjologii na nieuchronn,! klcrskcr? 

W moim przekonaniu wyjscie jest dwojakie, jedno filozoficzne, drugie 
religijne. Wyjscie filozoficzne rna dwa odgalcrzienia. Jedno z nich jest 
nastcrpuj'!ce. Jakkolwiek prawda musi bye okreslona i chociaz mamy 
prawo - zwlaszcza jako wyznawcy danej religii - uwazae, ze w iakiejs 
mierze i'! znamy, to przeciez nie mialoby zadnego sensu myslec, ze zna
my j,! cal k 0 w i c i e. Poicrcie prawdy charakteryzuje sicr pewn'! nieostro
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Sci'l. Trzeba w nim odr6znie - w spos6b bardzo uproszczony - co naj
mniej trzy warstwy: prawd~ jako takq, prawd~ na ja k is temat oraz 
graniczne poj~cie prawdy dotycz'lcej "wszystkiego". Poruszamy si~ 

w swiecie, w kt6rym wydaje nam si~, ze znamy, w spos6b mniej lub 
bardziej uzasadniony, rozmaite prawdy - prawdy w liczbie mnogiej . 
Kartezjanski postulat calkowitego wstrzymywania si~ od s'ld6w, kt6
rych prawdziwosci nie moiemy bye calkowicie pewni, nie m6glby nas 
powstrzymae przed przeswiadczeniem, ze cos znamy, ale ze bardzo wie
le nie znamy. Nie s'ldzimy - zwlaszcza jeieli wierzymy, jak w filozofii 
Kartezjusza, w dobrego i prawdom6wnego Boga - ie jestesmy nieustan
nie ludzeni, ale tei nie mamy zludzen, ze wiemy wszystko. Inaczej mo
wi'lC, 0 ile znamy, bye moie, "cz~sC" prawdy - na jakis poszczeg61ny 
temat, a tym bardziej w odniesieniu do wielu spraw - 0 tyle z cal'l pew
nosci'l nie znamy "calej" prawdy. Moiemy uj'le to jeszcze inaczej: praw
dy na zaden bodaj temat, a tym bardziej na ich wielose, nie po s i a d a 
m y, to znaczy nie moiemy jej w naszym umysle "zamknqC" i wyczerpac 
- co i tak nie mialoby wielkiego sensu w odniesieniu do prawd "racjo
nalnych", ktore S'l z definicji intersubiektywne, "dzielone". W tym sen
sie prawda jest zawsze "przed nami", a nasz'l wiedz~ - to banal - musi
my nieustannie korygowae i pogl~biae. Oznacza to ta.'<:ie, ze do prawdy 
na najprostsze tematy musimy dochodzie w s p 01 n i e, w intersubiek
tywnej komunikacji i wspolpracy. 

o ilei bardziej - i to jest odgal~zienie drugie - p r z e ra s t a nas 
prawda dotycz'lca Transcendencji, Boga. 0 ile mozemy z punktu 
widzenia filozoficznego cokolwiek na temat Transcendencji wiedziec, 
czyli znae tu jak'lkolwiek prawd~, to jest to g16wnie wiedza 0 naszej 
na ten temat n i e w i e d z y, docta ignorantia; oznacza to w kazdym 
razie wykluczenie jakiegokolwiek filozoficznego monopolu na wie
dz~ 0 Bogu i raczej zdolnose do przyswajania wielu j~zyk6w i dys
kursow 0 Bogu jako cZ'lstkowych "szyfrow Transcendencji". Do fi
lozoficznej wiedzy 0 Bogu jako Absolucie musi naleiee swiadomose 
nieprzekraczalnych granic naszego umyslu, wiedzy, kt6ra - bez wzgl~

du na objawion'l nam na drodze religijnej prawd~ 0 Bogu - musi 
sklaniae umysl do gl~bokiej pokory i r6wnoczeSnie otwartoki na 
drugich: z czysto filozoficznego punktu widzenia mozemy bye jedy
nie wspol-p 0 s z uk i wac z am i prawdy 0 Bogu. 
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Otaz religijny punkt widzenia nie moze opisanej sytuacji falsyfi
wwae. Objawiajqcy si~ Bag nie przestaje, objawiajCjc si~, bye Abso
utem, Tajemniq, czyli - w stylizacji personalistycznej - objawiajCjq 
;i~ 0 r a z skrywajCjq wolnoSciq. Dobitnym tego swiadectwem jest 
)orazajCjca swojq wielkosciCj samoprezentacja Boga z biblijnej Ksi~gi 
WyjScia: "Jestem, ktory Jestem". Niezliczone ilosci komentarzy na 
ej temat podkreSlajCj suwerennCj wolnose i tajemniczose tych slow, 
N ktorych Jahwe, odsianiajCjc swojCj jedynose i absolutnCj wyjqtko
NOSe, zakrywa rownoczesnie oblicze, jako w Scislym sensie niewy
powiadalne, transcendentne. Oznacza to, ze nikt, zaden czlowiek 
ani zadna religia, nie moze Boga m 0 n 0 pol i z 0 wac, przywiasz
czae Go sobie bez reszty; nie czyni tego nawet biblijny narod wybra
ny, ktory, pomimo "zazdroSci" swojego Boga, dopuszcza "figury 
otwarcia" , jak kaplan Melchizedek; a przede wszystkim ktory usta
mi swoich prorokow coraz konsekwentniej umieszcza objawienie 
i wybranie w swiadectwie ludzi czystego i milosiernego serca. 

W tym jednak wlasnie punkcie trzeba nam przystCjpie do tego, co 
rozstrzygajCjce. Chrzescijanin - tak jak przedstawiciel kazdej innej reli
gii - nie moze wyprzee si~ wiary w decydujCjq prawdziwose swojej 
"narracji"; nie moze, inaczej mowiCjc, zanegowae b6stwa Chrystusa, 
a wraz z tym - i to jest kluczowe - chrzeScijaitskiej dogmatyki na czele 
z dogmatem 0 Trojcy Swi~tej. Otoz dogmat ten - tak przynajmniej jak 
zostal zinterpretowany przez Sob6r Watykaitski II - pociCjga za sobCj 
wiar~ w obecnose Ducha Swi~tego w Kosciele, ktory nie ogranicza si~ 
do widzialnej instytucji Kosciola katolickiego ani nawet Ludu Bozego 
"Starego i Nowego Testamentu", lecz rozciCjga si~ na rozne "kr~gi przy
naleznoSci"; kr~gi te obejmujCj takZe czlonk6w innych religii, a osta
tecznie - wszystkich ludzi "dobrej woli". Nie nalezy jednak tego os tat
niego terminu brae zbyt lekko: nie oznacza on w moim przekonaniu 
po prostu wszystkich ludzi, jacy by nie byli, lecz wszystkich tych, w kto
rych zamieszkuje "duch prawdy" i ktorzy otwarci sCj w jakiejkolwiek 
mierze na prawd~, dobro i pi~kno. Nie mozemy naturalnie powie
dziec, ze ktokolwiek jest na t~ tradycyjnq trojc~ najwyzszych wartosci 
zamkni~ty, zdarzajCj si~ jednak tacy, ktorzy wydajq si~ dose skutecznie 
przed nimi zaryglowywae - zwlaszcza tam, gdzie wartosci te domaga
iCj si~ konkretnych i nieefektownych gest6w zwyklej prawdomowno
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sci, uczciwosci czy dobroci. Inaczej m6wiqc: "prawda zewn~trzna" 

chrzeScijanstwa wyraia, w przekonaniu chrzeScijan najdobitniej, z a 
sad n i c z q niemoiliwosc zamkni~cia religii w jej okreslonych insty
tucjonalnie ramach, w spos6b, kt6ry by z niej w y k I u c z a 1 "inaczej 
myslqcych" tylko dlatego, ie myslq inaczej. "Prawda zewn~trzna" 
chrzescijanstwa glosi w t y m sen s i e przekraczanie siebie samej na 
rzecz "prawdy wewn~trznej " religii jako takiej, a raczej - dokladnie 
m6wiqc - czlowieka jako takiego. "Prawda zewn~trzna" chrzeScijan
stwa jest - w postaci dogmatu 0 Tr6jcy Swi~tej, a scisle m6wiqc: 
o obecnosci Ducha Swi~tego w czlowieku i w dziejach - prawdq sa
motranscendu jqcq: chrzeScijanstwo jest zawsze "wi~cej nii jest" . Jest 
bowiem wiesciq 0 tym, ie to, co kluczowe, dokonuje sitr mitrdzy czlo
wiekiem a "O jcem, kt6ry widzi w ukryciu" i kt6ry "jest wiykszy nii 
nasze serca i zna wszystko". 

Prawda chrzeScijanstwa nie jest prawdq monopolizujqcq czy wy
kluczajqcq; ale nie jest tei prawdq nijakq, czyli de facto brakiem wi a
ry w prawd~, sceptycyzmem czy relatywizmem. Wprost przeciwnie: 
jest calkiem okreSlonq otwartoSciq na "wi~cej", ale zarazem zdecy
dowanym sprzeciwem wobec "mniej" i go towoSciq swiadczenia 
o Zr6dle owego "wi~cej ": 0 Duchu Switrtym zeslanym nam wylqcz
nie dzi~ki posrednictwu m~ki i zmartwychwstania Chrystusa. Dlate
go ani relatywizm, ani fundamentalizm nie majq prawa legitymowac 
si~ chrzeScijanstwem i zwracac jego "prawdy zewn~trznej" przeciw
ko jego - i kaidej innej - "prawdzie wewn~trznej". 

Oznacza to jednak zarazem stosowanie tej samej miary do wszyst
kich innych, nie tylko "chrzescijanskich", pr6b naduiywania jakich
kolwiek, chocby nie wiem jak wznioslych, idei i st6w do podlych 
w istocie cel6w panowania nad innymi ludzmi. Z~dnej religii nie 
wolno zwracac swej "prawdy zewn~trznej" przeciwko swej "praw
dzie wewn~trznej " , kt6ra jest w istocie, pod wszystkimi kostiumami 
historycznymi, z kt6rymi jest nieodlqcznie spleciona, jedna: una reli
gio in rituum varietate. W tym punkcie glos chrzescijanstwa musi 
brzmiec absolutnie jednoznacznie i czysto. 

KAROL TARNOWSKI, filozof, prof. dr hab., wykladowca PAT i UJ. 
Ostatnio wydal : Wiara i myilenie oraz Bog fenomenologow. 
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Od redakcii 


Jak zmieni si~ swiat po 11 wrzeSnia ? Czy sprawdza si~ prognoza Samuela 
-funtingtona, ie wiek XXI b~dzie stuleciem "zderzenia cywilizacji"? Podej
nuj~c zainicjowanq artykulem Piotra Klodkowskiego dyskusj~ na te tematy, 
kupilismy si~ na trzech pytaniach, ktare wydajq nam si~ podstawowe: 

Czy na konflikty, ktare rysujq si~ przed swiatem, naleiy patrzec jako na 
,wojn~ cywilizacji", starcie nieprzystawalnych do siebie swiatopoglqdow, 
;ultur i systemow wartosci? Czy wartOSci takie jak god nose osoby, prawa 
:zlowieka, wolnosc jednostki majq charakter uniwersalny czy tei Sq specy
iczne jedynie dla kr~gu cywilizacji zachodniej (judeochrzescijanskiej)? 
\ wreszcie czy wobec nowego typu zagroien Zach6d powinien zrezygno
vac z obrony i propagowania tych wartosci? 

Ostatnie wydarzenia dowiodly m. :tl., jak znikoma jest nasza -ludzi Za
:hodu - znajomosc innych regionow swiata i cywilizacji . Dlatego zaleialo 
lam, by oprocz refleksji nad sformulowanymi wyiej pytaniami nasz zeszyt 
)rzynosil porcj~ rzetelnej wiedzy 0 dzisiejszym swiecie i procesach, jakie 
i~ w nim dokonujq. 

W Nowym Roku oddajemy do rqk naszych Czytelnik6w zeszyt 0 zmie
lionej szacie graficznej. Zapraszamy Pansrwa takie do lektury nowych ru
)ryk. W "Inspiracjach" b~dziemy polecac Pansrwu ksiqiki i artykuly, z kta
ymi warto si~ zapoznac, by pogl~bic znajomosc tematyki danego numeru. 
,Spoleczensrwo nieoboj~tnych" to rubryka poswi~cona instytucjom poza
zqdowym i szeroko poj~temu wolontariatowi. W kaidym zeszycie zapro
zona przez nas osoba opowie 0 organizacji, kt6rq szczeg6Jnie ceni lub z kt6rq 
est zwiqzana. O procz tego dla wszystkich, kt6rzy chcieliby poswi~cic tro
h~ swojego czasu na rzecz potrzebujqcych pomocy, zamieszczac b~dziemy 
;ratkie informacje 0 wybranych ruchach i stowarzyszeniach. Z kolei w ru
)ryce "Rekomendacje" znajdq Pansrwo kr6tkie noty 0 miejscach, ktore warto 
,obaczyc i godnych polecenia wydarzeniach kulturalnych: wystawach, fil
nach, ksiqikach, czasopismach i ply tach. 
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Piotr Klodkowski 

o iluzi i wartosci 
uniwersalnych 

Iluzja " misji bialego czlowieka" trwa nadal, tyle 
ze zamienila sil( teraz w idel( szerzenia na wszyst
kie kontynenty demokracj i, rz~dow prawa, wol
nosci jed nostki b~dz praw czlowieka. Tymczasem 
cywilizacje Indii i Chin - 0 fundamentach sil(gaj~
cych tysi~cleci - nie bardzo s~ sklonne do prze
ksztalcen, ktore oznaczalyby kopiowanie instytu
cji euroatlantyckich. 

W XVIII, XIX i w poczqtkach XX wieku Europejczycy mieli swia
domose globalnej misji. Naiezalo przedstawie "zacofanej reszcie swia
ta" doskonaly wzorzec rozwoju, prawie ze swietlanq wizj\! prowa
dzqcq ku doskonalemu pa6stwu, rzqdzonemu wedlug dobrych, spraw
dzonych europejskich standard6w. Trzeba tez bylo usun~e pewne 
elementy zabobonu miejscowej tradycji i pozwolie egzotycznym lu
dom posluchae uzbrojonych w wiedz\! nowych gubernator6w (ewen
tualnie wicekr616w lub komisarzy). W miar~ upIywu lat okazywalo 
si~, ze owa misja nie jest tak do koflCa szlachetna, a "tubylcy" wcale 
nie Sq skionni do przyjmowania zaIoze6 cywilizacji powstalej na zu
pelnie innych fundamentach. SI06ce nad kolejnymi imperiami za
cz~lo zachodzic, az wreszcie caly pomysl nazwano banalnie koloni
zacjq, kt6ra zyski przynosila gI6wnie jednej stronie. Mimo cZyScio
wej transformacji swiadomoSci Zachodu O\yo odwieczne silowanie 
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i i~ kultur i tradycji nie skonczylo si~\ a jedynie przybralo bardziej 
iubtelne ksztalty i znalazlo wyraz w slowach, wsrod ktorych "uni
Nersalizm" odgrywa niebagateln~ rol~. 

Iluzja "misji bialego czlowieka" trwa wi~c nadal, tyle ie zamieni
a si~ teraz w ide~ szerzenia na wszystkie kontynenty demokracji, 
~z~dow prawa, wolnoSci jednostki b~dz praw czlowieka. Ola wi~k
;zosci osob wywodz~cych si~ z kultury Zachodu s~ to wartoSci jak 
lajbardziej uniwersalne, sl ui~ce wr~cz jako kamienie probiercze do 
x eny jakosci funkcjonowania panstw czy, szerzej, obszarow cywili
~acyjnych. Zastrzeienia mowi~ce, ie ow uniwersalizm wcale nie jest 
:ak bardzo "uniwersalny" dla panstw lei~cych chociaiby w calkowi
:ie odmiennej kulturowo Azji , uznawane s~ najcz~sciej za przebiegle 
maskowanie brzydkich sklonnoSci dyktatorskich czy fundamentali
;tycznych. Wzrost przywi~zania do kultur lokalnych, b~d~cy odwrot
[l~ stronq procesu globalizacji, zwolennicy przekonania 0 uniwersal
[losci kultury zachodniej interpretujq jako erupcj~ "diihadu", ktory 
uznawany jest obecnie za najwi~ksze zagroienie dla Amerykanow 
i Europejczykow. 

Tymczasem cywilizacje 0 fundamentach si~gaj~cych tysi~cleci nie 
bardzo s~ sklonne do przeksztalcen, ktore oznaczafyby kopiowanie 
instytucji euroatlantyckich, a lekarstwo na problemy, z kt6rymi mu
;Zq si~ zmagae, widz~ raczej we wlasnym dziedzictwie. Sukces eko
[lomiczny moie bye doskonafym powodem do podkrdlania wielko
k i wlasnej cywilizacji, ale takie niepowodzenia sktaniaj~ na og6f do 
;zukania rozwi~zan w swojskim kulturowo swiecie. W pierwszym 
przypadku wskazae moiemy na takie chociaiby panstwa jak Singa
Jur, Malezja, Tajlandia i do pewnego stopnia Chiny, w drugim - na 
u aje naleiqce do obszaru muzulmanskiego. 

Obserwuj~c procesy zachodz~ce we wsp6lczesnym swiecie, war
:0 zastanowie si~ nad trafnosci~ koncepcji kr~g6w cywilizacyjnych, 
:ozwini~tej przez Samuela H untingtona 1 • Jego zdaniem toisamose 
:ywilizacyjna opiera si~ w duiej mierze na przynaleinosci konfesyj
lej. Stqd tei Huntington przeprowadza podziaf na cywilizacj~ za
:hodniochrzeScijanskq, konfucjansk~, muzulmansk~ itd. Przenikanie 

I Par. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, dum. H. Jankowska, Warszawa 1997. 
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wartosci poza krqg cywilizacyjny, w kt6rym powstaly, rna bardzo 
ograniczony zasiyg. Dotyczy to zwlaszcza tych obszar6w, kt6re opie
rajq siy na silnych fundamentach kulturowych, ksztaltujqcych siy 
w ciqgu setek, a nawet tysiycy lat. Ich ewentualna erozja, innymi s10
wy: przyjmowanie na stale obcych wzorc6w modyfikujqcych w du
zym stopniu zastanq rzeczywistosc kulturowq, jest zjawiskiem po
dobnie rozciqgniytym w czasie. Huntington podkresla, ze spotkanie 
cywilizacji poddane jest zasadzie konfliktu - zimna lub wrycz gorqca 
wojna grozi obecnie spotkaniu cywilizacji zachodniochrzeScijanskiej 
i prawoslawnej z muzulmanskq bqdi konfucjanskq, hinduskiej z mu
zulmanskq bqdi konfucjanskq, a nawet spotkaniu miydzy przedsta
wicielami wschodniego i zachodniego chrzeScijanstwa. Rzecz jasna, 
nie chodzi tu 0 zmagania Ii tylko ze wzglyd6w religijnych, ale 0 wal
ky politycznq, gospodarczq bqdi kulturowq, kt6ra jednak w znacz
nym stopniu opiera siy na interpretacji wzorc6w postypowania pro
pagowanych przez przyjyty system religijny lub filozoficzno-etyczny. 
Wydaje si y, ze w ostatnich kilkunastu latach znajdujemy coraz wiy
cej przyklad6w raczej wzmacniajqcych tezy Huntingtona anizeli jq 
oslabiajqcych. Mozna to interpretowac jako zmierzch pretensji swia
ta Zachodu do uniwersalizmu zasad swojej cywilizacji. Poszczeg6lne 
krygi cywilizacyjne stajq siy na tyle silne pod wzglydem kulturowym, 
ekonomicznym i militarnym, ze mogq bez wiykszych konsekwencji 
politycznych bqdi gospodarczych odrzucic sqdy wartosciujqce swia
ta euroatlantyckiego. 

Klopot Zachodu polega r6wniez na tym, ze powierzchowne spoj
rzenie na odmiennosc malo zrozumialych dla Europejczyka bqdi 
Amerykanina "kultur egzotycznych" powoduje blydnq oceny ich 
mozliwosci, stopnia rozwoju i szans wzajemnych kontakt6w. Jest to 

szczeg61nie istotne w odniesieniu do Azji, kt6rej potencjal kulturo
wy i ekonomiczny por6wnywalny jest z zachodnim, a w perspekty
wie kilkunastu lat moze go nawet przewyzszyc. Paul Bracken pisze: 

Przysz!osc Azji przedstawiana jest cz~sto jako walka mi~dzy globalizacjq 
a wstecznym nacjonalizmem. Twierdzi s i~, i.e globalizacja - mi~dzynarodowy 
proces wiqzania ze sobq system6w gospodarczych j kultur - zapewni ludzkoSci 
wsp61not~ Josu, co z kolei stanie si~ gl6wnq silq dzialajqq na rzecz pokoju i sta
bilnosci. Wielonarodowe korporacje, og61noswiatowe sieci telewizyjne, kwit
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Ice rynki akcji i rownie pr~iny Internet - to wszystko przejawy globalizacji. 
Tedlug tej teorii sprzedai technologii poprzez gran ice panstwowe jest pot~in~ 
I~ w slui bie pokoj u. 1m bardziej si~ rozszerza, tym bardziej swiat robi si~ bez
eczny. Kazda nast~pna antena satelitarna i kaida restauracja McDonald's po
agaj~ w budowaniu nowej klasy sredniej, mocniej zespalaj~cej swiat. ( ... ) Za
wdni analitycy uwie lbiaj~ proste opisy. N awet najbardziej skomplikowany pro
em sprowadzaj~ do binarnego alba, albo. Chiny s~ albo przyjacielem, alba 
rogiem. lndie ,,\'ybio r~ alba maslo, albo armaty. Globalizacja albo zatriumfuje 
ld nacjonalizmem, albo mu ulegnie. Lecz niestety, te proste opcje nie przystaj~ 
) reali6w, ktore s~ nieco bardziej zlozone2 • 

Innymi slowy: albo tak cenione przez Zach6d wartoSci demo
ratyczne zwyci~zq, czyniqc nasze zycie lepszym i bezpieczniejszym, 
lbo swiat pogrqzy si~ w odmytach nacjonalizmu i religijnego funda
lentalizmu, niszczqc bezpowrotnie dobrobyt i spok6j. Z jednej strony 
·ioskowa starszyzna przeciwna jakirnkolwiek zmianom, z drugiej 
llodziez sluchajqca M ichaela Jacksona i lakomie spoglqdajqca na 
brazki cheeseburger6w w Internecie3 • 

Okazuje si~ jednak, ze owa stereotypowa binarnosc niekoniecz
ie sprawdza si~ w Azj i. Dwa najwi~ksze kraje swiata - Indie i Chi
y, coraz aktywniejsi i pot~zniejsi uczestnicy globalnej gry - nie za
lierzajq albo nie Sq w stanie przestrzegac narzuconych im regul, 
ksztaltowanych w swiecie euroatlantyckim. Indie stopniowo odcho
lq od systemu zachodniej dernokracji, niedopasowanej do kulturo
ego ksztaltu ich dziedzictwa, zachowujqc przy tyrn jedynie formal
~ struktury demokratycznego panstwa. Coraz czysciej odwolujq si~ 
:) rodzimej tradycji religijnej , kt6ra rna stanowic remedium na wsp61
~esne problemy. Ale Indie Sq zarazem czolowym uczestnikiem ryn
1 informatycznego i biotechnologii, zdobywajq Nagrody Nobla 
. dziedzinie fizyki oraz ekonomii, v.rydajq najwi~cej czasopism i ksiq
!k w j~zyku angielskirn na kontynencie, a takie przyciqgajq gigan
'eznq liczby zachodnich inwestor6w. Z kolei Chiny lqczq niebywa
. rozw6j ekonomiezny i coraz bardziej widoeznq mod~ na konsump
~ z autorytarnym systemern poli tycznym, kt6ry niewiele rna 
sp61nego z ustrojarni panujqcymi na Zachodzie. Przywiqzanie do 
artosci narodowych i pot~pianie polityki Zachodu (g16wnie Ame

2 P. Bracken, Powr na Wschodzie, dum . Z . Sala, Warszawa 2000, s. 18 . 

3 Por. B. R. Barber, Diihad kontra McSwiat, dum. H . Jankowska, Warszawa ;WOO. 
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ryki) wyrazaj'! w Panstwie Srodka nie chlopscy ekstremisci, ale naj 
bardziej wyksztakona mlodziez, maj,!ca kontakt ze swiatem McDo
naida, zachodnich idei oraz Internetu. Obydwa panstwa - albo, jak 
trafnie ocenia to Huntington, dwie ogromne cywilizacje - nie stro
ni,! od uzycia sily w polityce wewnytrznej i gotowe s,! zastosowac i'! 
w kontaktach z innymi obszarami kulturowymi. 

Indie i Chiny to f i I a r y cywilizacji prawie catej Azji. Wiykszosc 
panstw tego kontynentu znajduje siy do dzis pod wplywem kultury 
indyjskiej b,!di chinskiej, nie wyl,!czaj,!c krajow muzulmanskich, ta
kich jak Indonezja, Malezja czy Pakistan. Ludnosc obydwoch gigan
tow przekracza l,!cznie 2 miliardy, co oznacza, ze co trzeci czlowiek 
w swiecie jest Indusem albo Chinczykiem. Chocby i z tego powodu 
staranna analiza sytuacji politycznej, ekonomicznej b,!dZ kulturowej 
w Indiach i Chinach jest dla Zachodu wazna. Ale jest i drugi, istot
niejszy powod. Obydwa kraje-cywilizacje S,! symbolem negacji "uni
wersalnych wartosci" powstalych w swiecie euroatlantyckim. Dodat
kowo jeszcze mog,! stac siy symbolami zarowno nowego konfliktu 
na skaly globaln,!, jak i sukcesu ekonomicznego wypracowanego 
mimo odrzucenia politycznych i spolecznych zasad "uniwersalnej" 
cywilizacji Zachodu. 

Filar p,ierwszy: indyjski eksperyment Zachodu 

System demokratyczny formalnie istnieje w Indiach od ponad pol 
wieku. Republiky Indii zwie siy dumnie najwiyksz,! demokracj,! swiata 
i pokazuje jako model innym krajom, zwlaszcza tym, gdzie dominu
je religia muzulmanska. Calosc funkcjonowania struktury politycz
nej nie budzi wiykszych sprzeciwow wspolnoty euroatlantyckiej, 
poniewaz, jak siy powszechnie s,!dzi, spelnia ona, do pewnego stop
nia przynajmniej, kryteria "poprawnosci sprawowania wladzy" i re
lacji miydzy rz,!dzonymi a rz,!dz,!cymi. System organizacji pans twa 
jest widoczn,! imitacj,! wzorcow zachodnich, co w przypadku Indii 
wydaje siy naturalnym skutkiem dziedzictwa Imperium Brytyjskie
go. Ponad 150 lat panowania Brytyjczykow musialo z koniecznoSci 
zaowocowac narzuceniem zachodnich wzprcow funkcj onowania 
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dministraeji, sqdownietwa ezy idei sprawowania wladzy. Indie byly 
o prawda koloniq, stopniowo jednak swiadomie wprowadzano co
az wi~cej elementow parademokratyeznych. Jak stwierdzil lord 
.1aeaulay w 1835 roku, chodzilo 0 "wykreowanie klasy ludzi, kto
zy pod wzgl~dem krwi i koloru skory byliby Indusami, Anglikami 
,as ze wzgl~du na smak, poglqdy, moralnose oraz intelekt"4 . Co cie
:awe, koncept Maeaulaya nie tylko przetrwal sarno Imperium, ale 
tal si~ kamieniem w~gie lnym n iepodleglych Indii. 

Pierwszy premier Republiki, Jawaharlal Nehru, mimo iz sam sta
val w politycznym boju przeeiw Brytyjczykom, zachowal zwyczaje 
sposob postrzegania rzeezywistoSci godny angielskiego dzentelme
la. W swoieh pami~tnikaeh skarzyl si~ cz~sto na alienacj~ w trady
:yjnym spoleezenstwie indyjskim. Prawie cala owczesna elita kraju, 
:sztalcona w eollege'aeh organizowanych wedlug wzorow brytyjskich 
z angielskim j~zykiem wykladowym, starala si~ tak skonstruowae 

ystem polityezny, aby wiernie odzwiereiedlal wzory zachodnich 
lemokraeji, z niewielkimi jedynie poprawkami uwzgl~dniajqcymi 
ndyjskq rzeezywistose. Nie do konea wyraznie wyartykulowanym 
)lanem ojeow-zalozycieli bylo bowiem odtworzenie swiata Zacho
lu w calkowieie odmiennej kulturowo Azji. Bogactwo materialne, 
)rawa ezlowieka, powszechna edukacja czy rownosc i sprawiedli
vose mialy pojawic si~ wraz z zastosowaniem instrumentow zna
Iych w Anglii. 

W ciqgu kilkudziesi~eiu lat trwania owego eksperymentu stop
liowo doehodzono jednak do wniosku, ze ideologia obcej cywiliza
'j i w niewielkiej jedynie eZ~Sci moze sluzye jako podstawa dzialania 
lzjatyekiego panstwa. Przeniesione drogq imitacji ramy demokra
yczne zaez~ly p~kae, a dzisiejsze Indie Sq niemal karykaturq nowo
:zesnego stylu demokracj i. Co gorsza, proeesowi temu towarzyszy 
oraz bardziej krwawa przemoe obecna na kazdym poziomie dziala
lia struktur paflstwowych. Jak zauwazyl Krzysztof D~bnicki: "Nie
lopasowanie struktury i tresci w systemie politycznym indyjskiej 
lemokracji, sprzyjajqce narastaniu przemocy, przejawia si~ szere
;iem ezynnikow ( ... ). Sq to: konflikt, do ktorego dochodzi na styku 

4 SOt/rees of Indian Tradition, New York 1958, s. 596. 
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stany-wladza centralna, konflikt miydzy sfer'1 polityczn'1 i admini
stracyjn'1, konflikt zwi'1zany z zasad'1laickosci panstwa indyjskiego, 
specyficzne indyjskie rozumienie roli i miejsca przywodcy w syste
mie politycznym kraj u oraz miejsce kast w strukturze wladzy"5 . In
nymi slowy, dawny plan stworzenia nowoczesnego panstwa na wzor 
importowanych model i powoli ulega erozji. W najblizszych kilkuna
stu latach moze okazac siy, ze poniesie ostateczn'1 klysky. 

IPr.cyrodzona nierownosc ludzka - kasty 

Jedn'1 z fundamentalnych przeszk6d w implementacji rzekomo 
uniwersalnego systemu demokracji w Indiach jest tradycyjna zasada 
nier6wnosci ludzi. Przynaleznosc do okrdlonej kasty jest przes'1dzona 
juz w momencie narodzin. Sankcja religijna podzialu spolecznego siy
ga korzeniami do kanonicznej dla hinduizmu ksiygi Rygwedy (1500 r. 
p.n.e), gdzie pojawia siy dokladny opis owczesnej stratyfikacj i. P6zniej
sza tradycja religijna wzmocnila jedynie pierwotny przekaz, l'1cz'1c go 
z teori'1 reinkarnacji, wedlug kt6rej kazdy ksztaltuje sw6j przyszly los, 
rodz'1c siy w lepszej lub gorszej grupie spolecznej w wyniku popelnio
nych przewin lub zyskanych zaslug. Nie rna wiyc mowy 0 jakiejkol
wiek "sprawiedliwej rewolucji", kt6ra moglaby wyzwolic uciemiyzo
nych; sami przeciez wypracowali swoj'1 obecn'1 pozycjy wskutek takie
go, a nie innego postypowania w poprzednim wcieleniu. 

Pojycie kastowoSci rna w kulturze zachodniej zabarwienie nega
tywne, w samych Indiach jednak system kastowy przyjmowany jest 

Wprowadzenie zachod
niej ideologii rownosci 
wobec prawa oznacza
loby zniszczenie fun
damentow hinduizmu. 

za oczywistosc. Fakt, ze rna legitymacjy rel igij
n'1, wzmaenia przekonanie 0 prawomoenosei 
podzialu spoleczenstwa, w ktorym znajduj'1 siy 
przedstawiciele bramin6w, kszatrijow (wojow
nikow), wajsjow (kupcow), sudrow (sluzby) ezy 
pogardzanyeh i usytuowanyeh poza kastami 

dalit6w - niedotykalnych. Kasta stanowi dla hindusa opareie psy
chologiczne, spoleezne, finansowe, a coraz czysciej takZe militarne. 

5 K. D~bnicki, Konf/ikt i przemoc w systemie politycznym niepodleglych Indii, Wa r
szawa 2000, s. 112. 
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Ma swoich przedstawicieli na rozmaitych szczeblach wiadzy. Zajmu
iq siy oni lobbyingiem politycznym w celu uzyskania maksimum ko
rzysci dla swojej grupy. Przekroczenie zasad wyznaczonych przez 
system kastowy moie przynie§c tragiczne konsekwencje. I nie cho
dzi tu tylko 0 poziom polityczny ani ekonomiczny, ale 0 bardziej 
fu ndamentalne sprawy zwiqzane chociaiby z tradycyjnq instytucjq 
malienstwa, zawieranego od setek lat zgodnie z reguiami kastowy
mI. 

W sierpniu 2001 roku Agencja Reutera doniosia 0 wydarzeniu, kt6re 
co prawda zbulwersowalo swiat zachodni, ale nie bylo niczym niezwy
klym w samych Indiach. W stanie Uttar Prades (polnocne Indie) dwoj
ka zakochanych nastolatkow zostala publicznie powieszona w obecno
b czlonkow rodzin za zlamanie kastowego tabu. 19-1etnia Vishal po
:hodzita z wysokiej kasty braminow, 18-1etni Sonu z niskiej kasty diat6w. 
Oboje, wbrew woli rodzicow, widywali siy, gwalq c tym samym jeden 
l najstarszych nakazow hinduistycznej endogamii. Rodziny kochank6w 
::>kazaly siy niezwykle solid arne i razem z calq spolecznosciq lokalnq 
i okonaly egzekucji, podczas ktorej obecnych bylo kilkaset osob. 

Swieckie prawo penalizujqce tego typu post~powanie rna faktycz
!lie niewielki wplyw na postawy uksztaltowane przez tradycjy. Wpro
wadzenie zachodniej ideologii rownoSci wobec prawa i zakazu dys
kryminacji ze wzgl~du na urodzenie musialoby bowiem oznaczac 
:alkowite zniszczenie fundamentow odwiecznej religii, jak si~ cz~sto 
~wie hinduizm. Proby stworzenia "sprawiedliwego hinduizmu" pod
~te przez Mahatm~ Gandhiego skonczyly si~ fiaskiem. Kilkadziesiqt 
.at temu tak ujql to M . N . Srinivas: "kastowosc tak mocno zakorze
lila si~ w naszym i yciu politycznym i spolecznym, ie kaidy, w tym 
:6wniei przywodcy, zaakceptowal zasad~, ii przynajmniej w rzqdach 
;tanowych kai da gl6wna kasta musi miec swojego ministra"6. 

Jeszcze w latach 5 0. Jawaharlal Nehru, czlonek jednej z naj
Nyi szych kast - brami now kaszmirskich - zaprogramowai odpo
Niedni ksztalt parlamentu. Dzi ~ki Konstytucji Indii czlonkowie 
laj ni iszych kast mieli gwarancj ~ odpowiedniej liczby miejsc w par

6 M. N. Srinivas, Caste in Modern India and Other Essays, New Delh i 1962, s. 6. 
;zczeg6lowe omowienie tej problemaryki w: K. D~bn j cki , op. cit., s. 112-142. 
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lamencie, co przekiadalo si~ na poparcie "z wdzi~cznoSci " dla 
czionkow rZ,,!dz,,!cej Partii Kongresowej. Co ciekawe, tworcy kon
stytucji wykazali si~ dose niepoprawnym optymizmem, zaklada
j,,!c, ze tego typu system kwotowy bt;dzie potrzebny jedynie na 
dwadzieScia lat. Indyjska rzeczywistose okazala siC; tak sarno nie
zmienna w swojej istocie jak i tysi"!c lat temu, a system podzi aiu 
polityczno-kastowego coraz mocniej wpisywal si~ w zasady pro
wadzenia pol ityki. O ddanie glosu na ko nkretn ,,! parti~, fra kcjc; 
polityczn,,! czy wreszcie polityka oznaczalo poparcie interesow 
wlasnej kasty. N aturalnie uklad z czasow Nehru musial ulegae 
przetasowaniom. DziC;ki rozmai tym zabiegom czlonkowie kast 
najwyzszych przej~ l i faktyczn "! kontro lc; nad paiistwem. 

Wybory na szczeblu lokalnym b,,!di centralnym s,,! faktycznie walk,,! 
mic;dzy poszczegolnymi kastami. Proby zastraszania potencjalnych 
wyborcow, nagminne stosowanie przemocy, wreszcie zabojstwa na 
zlecenie staly sit;, zwlaszcza w polnocnych Indiach, nieusuwalnym 
elementem tradycji politycznej. Smiere kilku, kilkunastu czy kilkuset 
osob podczas goqczki wyborczej nie jest obecnie niczym wyj,,!tko
wym. Takie co smielsze proby podwazenia dominacji tzw. kast wy
sokich koiicz,,! si~ rozlewem krwi. Jeden z najbardziej znanych przy
kladow i,,!czy sit; z pracami komisji sc;dziego M andala. Zgodnie z jej 
zaleceniami 27 proc. miejsc w administracji publicznej , a takie od
powiednia pula miejsc na uczelniach, w bankach czy urzt;dach kon
trolowanych przez rz"!d centralny b,,!di stanowy miala przypase czion
kom tzw. kast uposledzonych, stanowi,,!cych ponad 50 proc. spole
czenstwa. Na pocz,,!tku lat 90. premier Vishwanath Pratap Singh 
zdecydowal si~ na wprowadzenie w zycie postulowanych zmian. 
Kierowai si~ moze nie tyle gor,,!cym wspolczuciem (sam nalezy do 
wysokiej kasty kszatrijow), ile p lanem wykorzystania przysziego po
parcia pogardzanych dalitow, tworz"!c w ten sposob "banki glosow 
wyborczych". Jednak ten dose rewolucyjny krok musial wywolae 
daj,,!cy sic; przewidziee kontratak, i to po raz kolejny zakonczony ofia
rami. Zamieszki w kilku stanach, podpalenia, zastraszanie dalit6w 
i-co istotne - ciche poparcie wielu przedstawicieli administracji dla 
przyw6dc6w "kastowego buntu" mialy final zgodny z oczekiwania
mi . Rz,,!d Singha upadl, postulat zmian zostal bezterminowo odlozo
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ly, a s~dzia MandaI poniosl konsekwencje swoich planowanych re
:orm, traq c bezpowrotnie mozliwosc kariery7 . 

Jak na razie ostatnim aktem polityczno-spoleczno-reIigijnego 
:lramatu staly si~ w ostatniej dekadzie rzqdy wielkohinduskiej partii 
Bharatiya Janata (BJP), odwolujqcej si~ juz otwarcie do zasad hindu
zmu. Chociaz politycy BJP dokonali pewnej redefinicji tzw. hindu
.zmu politycznego, to jednak ich dzia!alnosc podtrzymuje prastary 
;ystem uksztaltowania indyjskiego spoleczenstwa, co zreszq nie moze 
:!ziwic, jako ze wi~kszosc partyjnych liderow pochodzi z najwyzszych 
kast. Zachodnie wzorce sprawowania wIadzy kojarzone z Kongre
;em Sq powoli zast~powane przez nowe koncepcje rzqdzenia pan
;twem. Sila prastarej tradycji zwyci~za, a w ostatnich latach stala si~, 
obok sporu mi~dzy religiami, najwazniejszym elementem konfliktu 
generujqcego nieustanne stosowanie przemocy. 

Konfliktogenna swieckosc panstwa 

Koncepcja swieckiego panstwa nawiqzywala do wzorow euro
pejskich, ale by!a takZe ideologicznq reakcjq na owczesne wydarze
nia historyczne. Krwawe okolicznoSci powstania Pakistanu, panstwa 
oficjalnie muzu!manskiego, uznawano, nie bez powodu, za zapowiedz 
hindusko-muzu!manskich walk religijnych. Swiecka republika Indii 
miaia stanowic niejako antytez~ idei panstwa opartego na kryterium 
czysto religijnym. Indie jawily si~ jako panstwo swieckie, post~powe 
i sprawiedliwe (tolerancyjne), Pakistan zas przedstawiany by! jako 
twor religijny (w domysle "fanatyczny"), zacofany i nietolerancyjny. 
Owczesny zamysl ojcow-zalozycieli republiki wiernie opisywal 
Manmathanath Gupt w swaim monumentalnym dziele ° historii in
:!yjskiego Kongresu: 

7 Por. K. Mathur, Hindu Assertion, Caste ism and Indian Democracy, w: Democracy in 
4sia, New Yo rk 1997, s. 188-191. Komisja M anda la (Komisja ds. KJ as Uposledzonych
DBC), przedstawila swoj raport w 1980 roku i ocenila, ie klasy te stanowi'l l'lcznie 52 
proc. populacji indyjskiej. Dopiero w roku 1990, a wi~c 10 la t poiniej, Front Narodowy 
V. P. Singha zaj'li siy wprowadzeniem w iycie postulowanych zmian. 
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Faktycznie Pakistan opieral swoje powstanie na wysoce nienaukowej pod
stawie [avaigyanik buniyadl, co mialo doprowadzic do pozniejszych konflik
tow. Indie celowo wybraly zasady swieckoSci panstwa [dharmnirpeksh rashtr], 
ktora miala praktyczne zastosowanie w zyciu politycznym. Przypomnijmy, ze 
w Pakistanie obowi~zuje prawo zakazuj~ce niemuzulmanom obejmowanie naj
wyzszych stanowisk w panstwie. W Indiach tego typu ograniczenia nie obowi~
zuj~. Osoby nie byd ~ce wyznawcami hinduizmu zawsze uczestniczyly w spra
wowaniu wladzy w krajuB • 

Swieckose panstwa indyjskiego nalezalo jednak rozumiee bardziej 
jako r6wnose wszystkich religii (sab dharmom kt samanta) anizeli 
izolacjc; struktur panstwowych od sfery sacrum. Panstwo z zalozenia 
powinno wic;c wspierae w r6wnym stopniu poszczeg61ne odlamy 
religijne, nie darzqc zadnego z nich specjalnq sympatiq. Tak rozu
miana swieckose znalazla poczqtkowo poparcie nawet u wielu tra
dycjonalist6w. Hinduizm bowiem cechuje siC; duzq otwartoSciq filo
zoficznq (w przeciwienstwie do spolecznej), co w praktyce oznacza, 
ze czasami akceptuje wzajemnie wykluczajqce si<; Sciezki prowadzq
ce ku wyzwoleniu. Dose szybko jednak okazalo siy, ze sarna natura 
filozoficzna hinduizmu nie zapobiegnie krwawym walkom miydzy
religijnym, w kt6rych stronq bylo formalnie swieckie panstwo. Co 
wic;cej, opinie tw6rc6w Pakistanu, tak bardzo krytykowane za "nie
naukowosC", w duzej mierze okazaly siy trafne. Quaid-i-Azam (Mo
hammad Ali Jinnah), uznawany za ojca panstwa islamskiego na sub
kontynencie, stwierdzil mianowicie, ze podzial religijny miydzy wy
znawcami hinduizmu i islamu stanowi w istocie r6znicy cywilizacyjnq, 
kt6ra uniemozliwia obu spolecznosciom pokojowe istnienie w jed
nym panstwie. W przypadku Indii wiykszose hinduistyczna, twier
dzil, stanowi zagrozenie dla muzulmanskiej mniejszoSci, dlatego tez 
wyznawcy Proroka powinni posiadae wlasne panstwo. (OczywiScie 
w praktyce okazalo siC;, ze sytuacja jest identyczna w przypadku sa
mego Pakistanu, gdzie tym razem dominuj'lca wiykszose muzulman
ska jest zagrozeniem dla niewielkiej liczebnie wsp61noty hinduistycz
nej). Innymi slowy, Mohammad Ali Jinnah, na kilkadziesiqt lat przed 
Huntingtonem, starar siC; udowodnie tezy dotyczqq podzialu cywi

8 M. Gupt, Svardjya ke bad: Kdngres satta mem , W: Kdngres ke sau vars, Nai Djll j 
1985, s. 174 . 
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lizacyjnego na przykladzie dwoch odmiennych grup ku lturowych : 
hindusow i muzulmanow. I chociaz tego typu argumentacja zostala 
odrzucona przez czionkow indyjskiego Kongresu, to jednak poiniej
szy rozwoj wypadkow historycznych przyznal racj ~ wlasnie Q uaid-i
Azamowi. Zwrocil on mianowicie uwag~ na oczywisty juz dzisiaj 
fakt, ze roznice re ligijne nie oznaczajq jedynie odmiennych zasad 
wiary w Boga, innego kultu, wystroju swiqtyfl czy diety. Chodzi tu 
takie 0 fundamentalne kwestie innego podejscia do spraw podzialu 
spolecznego (jak chociazby brak dystynkcj i kastowych wsrod mu
wlmanow), zasad rzqdzenia panstwem, idei tolerancji bqdi prawa. 
Owe bariery cywilizacyjne istniejqce w jednym paflstwie mUSZq pro
wadzic do eskalacji konfliktu i przdladowania mniejszoSci nazna
czonej stygmatem odmiennoSci. W przypadku gdy owa mniejszosc 
stanowi spory odsetek populacji i rna dodatkowo oparcie w innych 
panstwach, wysoki poziom przemocy stosowanej po obydwu stro
nach moze stac si~ casus belli mi~dzy obydwiema cywilizacjami9 

• 

W Indiach konfl ikty komunalistyczne (tj. konflikty mi~dzy r6zny
mi wyznaniami religijnymi, grupami etnicznymi, spolecznymi etc.) za
cz~ly si~ niedlugo po uzyskaniu niepodleglosci. Miejscem szczeg6lnym 
stal si~ Kaszmir, zamieszkiwany w wi~kszosci przez muzulmanow. Obiet
nica przeprowadzenia referendum w sprawie jego przynaleznoSci pan
stwowej nie zostala spelniona do dzisiaj, a obydwa kraje rOSZCZq sobie 
pretensje do obszaru, ktory wedlug politykow nie rna wi~kszej warto
Sci ekonomicznej. W latach 80. doszlo do ciqgnqcego si~ po dzis dzien 
powstania, nazywanego - signum temporis - intifadq. Kaszmirczycy 
me wyst~powali tutaj jako niepokorni obywatele Indii, ale jako czlon
kowie ummy - muzulmanskiej spolecznoSci zagrozonej w swoim mnie
maruu przez wyznawcow hinduizmu, reprezentowanych przez wojsko, 
policj~ i rzqd stanowy, b~dqcy jedynie przedluzeniem wladzy New Del
hi. Lqczna liczba ofiar kaszmirskiego powstania si~ga do tej pory 50 
tysi~cy zabitych i setek tysi~cy uchodicow. Malo prawdopodobne, aby 
w najblizszych latach mozna byio osiqgnqc jakikolwiek kompromis. 

9 Par. Speeches and Writings ofMy. Jinnah, vol. II , M. S. Ahmad, Quaid-i-Azam: Study 
;n Pragmatism; S. A. Khan, Jinnah and Demand for Pakistan, "Journal of the Pakistan 
Historical Society", Jan. 1988 . 
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N att;zenie przemocy mit;dzyreligijnej w Kaszmirze wsp61gra 
z konfl iktami hindusko-muzulmanskimi w calym kraju. Kongres ze 
swojq koncepcj,! "swieckiego panstwa" od dawn a oskarzany byl przez 
partie hinduistyczne 0 faworyzowanie muzulman6w kosztem wit;k
szosci hinduskiej. Jeden z gl6wnych zarzut6w dotyczyl stosowania 
odmiennego prawa wobec mniejszoSci religijnych. Rzecz w tym, i e 
wyznawcy hinduizmu podlegajq prawu cywilnemu, kt6re stanowio
ne jest przez organa swieckiego panstwa. Z kolei muzulmanie ko
rzystajq z przywileju odwolywania sit; do tradycyjnego prawa islam
skiego - szari 'atu - regulujqcego sprawy dotyczqce malienstwa, roz
wod6w czy wlasnosci. Zabieg ten, jak wierzyli ojcowie niepodleglego 
panstwa, mial gwarantowac mniejszosciom prawa religijne i poka
zac tolerancyjnosc panstwa. W rezultacie znaczna CZt;SC wyznawc6w 
Proroka glosowala na Kongres, widz,!c w jego koncepcjach, teore
tycznie przynajmniej, zabezpieczenie przed znacznymi wplywami grup 
uznawanych za ekstremalne. 

Kulminacjq konfl iktu stala sit; szeroko opisywana sprawa mecze
tu w Ajodhj i. Zostal on wybudowany przez muzulmanskiego cesa
rza Babara z dynastii Wielkich Mogol6w w 1528 roku. Jak twierdzq 
hindusi, znajduje sit; na miejscu urodzin boga Ramy - kr6la i wojow

Jezeli nie mozemy zbu
dowae swilltyni na wla
snej ziemi, to w jakim 
sensie jestesmy wolni? 

n ika, inkarnacji Absolutu. W 1947 roku rejon 
wok6l meczetu byl miejscem goqcych zamie
szek, po kt6rych wladze lokalne zdecydowaly 
o jego zamkni t;ciu. Zamierzeniem hindus6w 
bylo bowiem zburzenie meczetu i zbudowanie 

na jego miejscu swi'!tyni hinduistycznej Ram Mandir. Gdy ponow
nie otwarto go dla muzulmanskich wiernych, spotkalo sit; to z gwal
townym protestem zwolennik6w BJP. Jeden z nich tak przedstawial 
problem: "Jezeli nie moiemy zbudowac swiqtyni w naszym wlasnym 
kraju, w miejscu urodzenia najbardziej czczonego b6stwa, to gdzie 
mamy jq zbudowaC? Jezeli nie mozemy zbudowac swi'!tyni na wla
snej ziemi, to w jakim sensie jesteSmy wolni?" lO Odpowiedz na to 

10 Par. G. Pandey, The Civilized and the Barbarian - The New Politics of Late Twen
tieth Century India and the World, w: Hindus and Others - The Question of Identity in 
India Today , New Delhi 1993. 
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)ytanie nadeszla w 1992 roku. Ponad 200 tysit;:cy hindus6w, spie
'Iajqc hymn do Ramy i niosqc fl agi ze swit;:tq sylabq OM, zniszczylo 
neczet. Doszlo do najwit;:kszego przelewu krwi od czasu pogromu 
:ikh6w po smierci Indi ry Gandhi . W sqsiednim Pakistanie muzutma
lie dokonali odwetu, palqc swiqtynie hinduistyczne i mordujqc wy
~nawc6w hinduizmu. 

Politycy gl6wnych partii coraz czt;:sciej odwolujq si t;: do symboli
<i religijnej, co bywa interpretowane jako znak poparcia udzielone
sOjednej stronie. Partie uznawane za umiarkowane i swieckie czujq 
;i t;: wit;:c zmuszone do nasladowania ugrupowan uchodzqcych za skraj
le. Stawkq jest zyskanie glos6w wyborc6w coraz bardziej przekona
lych, ze konflikt mit;:dzywyznaniowy jest nieusuwalnym elementem 
funkcjonowania panstwa i moze bye rozwiqzany jedynie przemoq. 
Dowodem na upowszechnianie sit;: takiego przeSwiadczenia jest co
raz wit;:ksze poparcie dla BJP. W 1984 BJP zdobyla 2 miejsca w par
[amencie, w 1989 juz 86, natomiast w 1991 az 120, co w p6zniej
5zym okresie pozwolilo jej przejqe wladzt;:ll . Dwa lata temu BJP i par
tie sojusznicze umocnily swojq pozycjt;: politycznq, zdobywajqc prawie 
300 miejsc. Idea swieckosci panstwa traktowana jest przez lider6w 
partii jako przeszkoda w realizacj i programu budowania religijnego 
panstwa dla wszystkich hindus6w, czyl i wi t;:kszoSci spoleczenstwa. 
Lal Krishna Advani, jeden z czolowych polityk6w BJP, wrt;:cz odwo
tywal si t;: do sformulowan skrajnych ekstremist6w, kt6rzy postulujq 
llsuni t;:cie muzulman6w z Indii. I chociaz tego typu hasla zostaly nie
:0 wyciszone po zdobyciu wladzy, to jednak fun damentalne zmiany 
w dotychczasowej swieckiej ideologii panstwa prawdopodobnie na
5tqpiq w najbl izszym czasie. Mozna wnioskowae, ze dlugofalowym 
:elem "tradycjonalist6w" jest przeksztakenie spoleczenstwa zgod
nie z regulami panujqcymi w, jak nazwal to Huntington, cywilizacji 
hinduizmu. Oznacza to stopniowe usuwanie zasady swieckosci pan
;twa (mimo pozostawienia formalnych zapis6w w konstytucj i), po
wszechnq akceptacjt;: sposobu jego funkcjonowania na podstawie po-

Ii N a korzysc BJP dzialalr le l naturalnie i inne czynniki - ogromna korupcja kojarzo
la z rz,!dami Kongresu, coraz bardziej widoczna polaryzacja poziomu iycia poszczeg61
lych grup spolecznych, co bylo skutkiem rewolucji wolnorynkowej, system "lup6w poli
ycznych" zn6w l'!czony z pani,! kongresow'l itd. 
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dzia16w kastowych, wprowadzenie na stale symboliki religijnej hin
duizmu w dzialalnosc politycznq, stopniowe zast~powanie w admi
nistracji j~zyka angielskiego przez j ~zyki narodowe (przede wszyst
kim j~zyk hindi), "orientalizacj~" elit politycznych zwiqzanych do tej 
pory z wartoSciami Zachodu, znaczne ograniczenie roli mniejszosci 
religijnych (kulturowych) w sferze politycznej (choc w niewielkim 
jedynie stopniu - w sferze gospodarczej), ustalenie pola interes6w 
cywilizacji hinduizmu w relacji z przedstawicielami innych cywiliza
cji. Faktycznie wi~kszosc krokow zostala jui podj~ta, a rewolucja tra
dycjonalizmu rozpocz~la si~ na dobre. Dawne wzory dzialania za
chodniej demokracji, ktore istnialy w momencie tworzenia Republi
ki, powoli odchodzq w przeszlosc. 

Globalne uczestnictwo tradycjonalistow 

Rzeczywiste zanegowanie paradygmatow zachodnich w organi
zacji panstwa i skierowanie si~ ku zasobom wlasnej tradycji nieko
niecznie jednak oznacza odmow~ uczestnictwa w globalnym proce
sie rozwoju technologii i gospodarki. Wr~cz przeciwnie, powrot do 
wartosci tradycyjnych (nierzadko pot~pianych przez panstwa 
cywilizacji euroatlantyckiej) idzie w parze z zadziwiajqcym zaanga
iowaniem Indusow w sfer~ najnowoczeSniejszych technologii . Sym
bolem rozwoju high tech jest chociaiby Bangalore, ktory dzi~ki gi
gantycznym inwestycjom IBM, Motoroli czy Hewletta-Packarda stal 
si~ indyjskq wersj q Doliny Krzemowej. Przykladowo AOL Time 
Warner Inc. w ciqgu pi~ciu lat zainwestuje 100 min USD, otwierajqc 
fili~ Netscape'a, Cisco Systems zwi~ksza swoj budiet na budow~ cen
trow badawczych ze 150 min do 200 min USD, natomiast Sun Mi
crosystems oglosil podwojenie do roku 2002 funduszy na programy 
edukacyjne, budow~ oraz rozwoj infrastruktury w Madrasie i Haj
derabadzie. Dobrze rozwini~ta siec informatyczna i cenione umie
j ~tnosci indyjskich informatykow przyc iqgn~ly do Bombaju czolowe 
swiatowe linie lotnicze, ktore z uwagi na niskie koszty umieszczajq 
tutaj swoje bazy przetwarzania danych. Co wi~cej , Indie eksportujq 
swoich informatykow do Stanow Z jednoczpnych i jui ponad 260 
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'si~cy Indusow pracuje dla Yahoo!, N etwork Applicance czy J uni
er Networks. W 1998 zarz<}dzali w Sillicon Valley 700 fi rmami in
)rmatycznymi, generuj<}c zysk w wysokosci 3,5 mId USD, ktory rok 
6zniej wzrosl do 60 mid. Obecne w Stanach Zjednoczonych pot~i
e lobby indyjskie, skupione w IndUS Entrepreneurs, stara si~ wply
'ae na amerykanskie regulacj e, ktore zwi~kszalyby jeszcze liczb~ in
'estycji w samych Indiach. Dodajmy tei , ie 55 proc. Indusow w Do
nie Krzemowej posiada tytul magistra lub doktora, podczas gdy 
'srod Amerykanow odsetek ten wynosi 15 proc. W samych Indiach 
Jrocznie konczy studia 60 tysi~cy informatykow, a w Stanach jedy
ie 30 tysi~cy. 

lnformatyka stanowi z kolei podstaw~ rozwoju biotechnologii, 
T ktorej Indusi rowniei znajduj<} si~ w czolowce swiatowej. Uniwer
{tety i wspomagane przez rz<}d fundacje konczy co roku tysi<}c ab
)lwentow studi6w podyplomowych, dzi~ki czemu Indie plasuj<} si~ 
r swiatowych rankingach na drugim miejscu za Ameryk<}. Z reszt<} 
r Stanach Zjednoczonych Indusi stanowi<} jui 15 proc. specjalistow 
r te j dziedzinie. W samych Indiach funkcjonuje obecnie ponad 800 
rm biotechnologicznych, przy czym na terenie Bangalore rna po
rstawae dziesi~e nowych przedsi~wzi~e miesi~cznie . 

Zmiana sposobu dzialania gospodarczego oznacza faktyczne 
drzucenie dawnej na wpol socjalistycznej koncepcji Jawaharlala 
rehru, w ktore j panstwo mialo decyduj<}cy wplyw na planowa
ie i reali zacj~ zadan gospodarczych. Pierwsze oznaki otwarcia 
vnku daly si~ zauwaiye podczas rz<}d6w Rajiva Gandhiego, aku
It w czasie, kiedy nurt tradycjonalizmu w pol ityce wewn~trznej 
rzybieral coraz bardzie j na sileo Stopni owo lndie w ci<}gu kilku
astu lat staly si~ atrakcyjnym rynkiem konsu menckim i inwesty
yjnym, na kto rym oprocz firm IT dzialaj<} chociaiby tacy gigan
i jak Benetton, Reebok czy Levi Strauss, wykorzystuj<}cy poten
ial tradycyjnych warsztatow odzieiowych. lnwestycje kapitalowe 
rzrosly w ci<}gu osta tn ich pi~ciu lat z 7,9 proc. do 9 proc. PKB, 
~zerwy zas walutowe panstwa zwi~kszyly si~ 0 poltora miliarda 
olarow. Kolem nap~dowym biznesu jest klasa srednia licz<}ca pra
rie ewiere mil iarda osob mog<}cych dysponowae kwot<} w wyso
osci co najmniej 150 miliard ow dolarow. Naturalnie ponad trzy 
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czwarte czlonk6w owej klasy pochodzi z wyzszych kast spole
czenstwa hinduskiego. Uczestnictwo w globalnej grze ekonomicz
nej "nowoczesnej middle class" o znacza wi~c polqczenie coraz 
wi~kszych aspiracji konsumenckich z prastaq tradycjq funkcjo
nowania spoleczenstwa, co nierzadko moze bye toisame z ak
ceptacjq zasady ograniczonego stosowania przemocy. Chodzi tu 
o pod trzymywanie stanu permanentnego konfl iktu wewn~trzne

go mi~dzy poszczeg6lnymi spolecznoSciami kraju, nawet przy 
zachowaniu zewn~trznych procedur demokratycznych. 

Pelzajqca rewolucja tradycjonalistyczno-ekonomiczna rna takZe 
sw6j wymiar mi~dzynarodowy, co w przypadku Indii nabiera cha
rakteru sporu mi~dzycywilizacyjnego. Rozw6j nowych technologii 
oznacza bowiem dla kraju przede wszystkim wzmocnienie jego sily 
militarnej. Przykladowo jeszcze do lat 90. Delhi musialo korzystae 
ze zdj~c satelitarnych dostarczanych przez Moskw~, co uzaleznialo 
kraj od polityki sowieckiej. Dzisiaj Indie uzyskuj q informacje calko
wicie samodzielnie dzi~ki wlasnym satelitom i samolotom rozpozna
nia. Takie stopniowa zmiana ukladu sit na coraz ciasniejszej "sza
chownicy militarnej w Azji" sprawila, ze armia indyjska rozciqga swoje 
zainteresowania w kierunku wschodnim. Rosnqca pot~ga i apetyty 
Chin zmusily Delhi do stworzenia kolejnego punktu dowodzenia 
umieszczonego na Andamanach (1200 km od lqdu stalego), kt6rego 
zadaniem jest stawienie czola ch inskim silom morskim. Oczywiscie 
punktem zwrotnym w obronnoSci bylo przyj~cie Indii do klubu ato
mowego w 1998 roku. Sukces zostal jednak przycmiony faktem, ze 
identycznej pr6by atomowej dokonal takZe Pakistan, korzystajqcy 
z pomocy chinskiej. Tym razem potencjalny konflikt na plaszczyznie 
religijno-kulturowo-politycznej mi~dzy dwoma panstwami, nalezq
cymi do dw6ch odmiennych cywil izacji, moze miee reperkusje prze
kraczajqce wymiar lokalny. Jak zauwazyl Paul Bracken, wojna na 
wi~kszq skal~ w Azji, przy obecnych mozliwoSciach technologicz
nycb wynikajqcych z globalizacji, jest w stanie osiqgnqc zasi~g swia
towy. 
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:ilar drugi: chinski problem 

Chiny od wielu lat n ie majq na Zachodzie dobrej prasy. Podziwia 
i~, co prawda, szybki wzrost gospodarczy, ale krytyku je post~powa
lie wobec Tybetu, poszczegolnych grup re ligijnych (chrzeScijan, 
nuzulmanow z Xinkiangu, niektorych wyznawcow buddyzmu) oraz 
lOJi tycznych dysydentow bqdz wi~zniow stanowiqcych taniq sil~ ro
)OCZq. Stany Zjednoczone oznajmiajq wr~cz , ze Panstwo Srodka moze 
:tanowie zagrozenie dla przyszlych interesow amerykanskich, a Eu
'opejczycy (jeSli nie robiq z Chinczykami dobrych interesow) zwra
:ajq uwag~ na koszmarny system polityczny szafujqcy bez umiaru 
(arq smierci lub stosujqcy zasad~ zbiorowej odpowiedzialnosci cho
;iazby w stosunku do czlonkow kilkudziesi~ciomilionowej Falun 
:;ong. Winq obarcza si~ dose dziwaczny ideologicznie komunizm, 
<tory uniemozliwia wprowadzenie demokracji i respektowanie praw 
:zlowieka. Czasami mowi si~ rowniez 0 narastajqcym "chinskim na
:jonalizmie", ktory rna stanowie sil~ spajajqq calose diaspory chin
;kiej dysponujqcej gigantycznym kapitalem finansowym. 

Patrzqc jednak z innej perspektywy, skonstatujemy, ze Chiny mimo 
)gromnej fali krytyki przyciqgajq rekordowq liczb~ turystow z Zacho
:iu i w najblizszej przyszloSci stanq si~ niedosciglym liderem w dziedzi
u e turystyki przyjazdowej . Coraz wi~cej osob spoza kr~gu konfucjan
;kiego zaczyna zajmowac si~ kulturq Panstwa Srodka, widzqc w niej 
)owaznego konkurenta dla kultury zachodniej. Triumfy swi~ci chin
;kie kino. Obrazu pochodu chi.nskiej kultury na Zachodzie dopelnia 
\J'agroda Nobla w roku 2000 dla Gao Xingjiana, ktora z kolei narobila 
;porego politycznego zamieszarua w Pekinie. 

Tak wi~c calose "chinskiego problemu" skladajqcego si~ z kilku, 
nocno ze sobq zwiqzanych warstw jest dla zachodniego umyslu nie
)okojqcym wyzwaniem. Klopoty pojawiajq si~ zwlaszcza wtedy, gdy 
)robuje si~ stosowac miar~ europejskq do oceny zjawisk powstajq
;ych w tradycji odleglej od zachodnich norm prawa, etyki i powin
10Sci panstwa wzgl~dem swoich obywateli. W prakryce cz~sto sto
.uje si~ metod~ najprostszej polaryzacji, w ktorej nie rna miejsca na 
:ieniowanie zjawisk. Zachodnia demokracja albo wschodni komu
lizm, prawa czlowieka albo bezprawie, wolny rynek albo ekono
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miczny centralizm panstwa - wszystkie te ideowe antagonizmy sto
sowane w opisie odmiennych cywilizacji dajq niewielkq podstawt: 
do zrozumienia i, co gorsza, wartosciowania. W przeciwienstwie do 
Indii cywilizacja chinska nie byia zainteresowana wykorzystaniem 
zachodnich standardow politycznych i czt:sto otwarcie odrzucaia 
niewygodne dla siebie propozycje. Wychodziia bowiem z zalozenia, 
ze Chinczycy nie Sq mieszkancami swiata uniwersalnych wartosci 
demokratycznych, ale czlonkami wiasnej cywilizacji, bardzo odmien
nej od zachodniej. 

Pytaniem podstawowym jest chinska droga od komunizmu ku 
systemowi spoiecznemu lqczqcemu w sobie zarowno elementy glo
balnej ekonomii, jak i tradycjy specyficznego fu nkcjonowania spole
czenstwa. 

Zmienna ideologia narodowa 

Inaczej niz w Polsce i innych krajach srodkowowschodniej Euro
py Chinczycy nie mieli poczucia, ze komunizm jest ideologiq narzu
conq im z zewnqtrz. Jak twierdzi T homas Haberer, "narodowy cha
rakter chinskiej rewolucji oraz Komunistycznej Partii Chin zawazyl 
nie tylko na szukaniu wiasnej, niezaleznej drogi rozwoju, lecz takZe 
na zaistnieniu zorientowanej narodowo elity, dqzqcej do moderniza
cji i wzmocnienia Chin"12. Sarno przejt:cie wladzy przez KPCh od
byio sit: bez pomocy z zewnqtrz i, co moze szokujqce dla wielu ob
serwatorow z naszej czt:sci Europy, uznawane byio za swoisty akt 
wyzwolenia ze stanu polsuwerennosci narzuconego najpierw przez 
mocarstwa zachodnie, potem przez Japonit:. Mao Zedong, wedlug 
swojego biografa Rossa Terilla, byi nie tylko komunistq, ale przede 
wszystkim narodowcem, sklonnym poczqtkowo do wspolpracy z Ku
omintangiem. Z najdowal sit: tez bardziej pod wplywem klasycznej 
poezji chinskiej i starych sag anizeli pism Lenina i Marksa, ktorych 
"im czt:sciej czytal, tym mniejszym darzyl respektem" 13 • TakZe w two

12 T. Haberer, Pomi{?dzy kryzysem a szansq: nowe spoleczne wyzwania ze szczeg6lnym 
uwzgl{?dnieniem wieiskich Chin , dum. R. Zalski, Warszawa 2000, s. 70. 

13 R. Terill, Mao. Biografia, tlum. J. M. Gloczowski, W~rszawa 2001 , s.168 j 199. 
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wnej przez siebie poezji bohaterskiej odwoiywai si~ do czterech 
rielkich cesarzy chinskich oraz do Diyngis-chana, a wzorem do na
adowania byi dla przewodnicz,!cego Qin Shi Huangdi, bezwzgl~d
y tworca cesarstwa chinskiego, pogromca mysli Konfucjusza, ale 
budowniczy Wielkiego Muru. Nawet w trakcie szalenstw ideolo
icznych i gospodarczych Mao szukai odpowiednikow w historii 
~sarstwa, mniejsz,! uwag~ przywi,!zuj,!c do sytuacji w panstwach 
pozornie podobnym systemie politycznym. 

Po jego smierci pot~piono ostatecznie zbrodnie "wielkiego sko
u" i barbari~ "rewolucji kulturalnej", ale nie zrezygnowano w ia
en sposob z idei budowania "wielkich Chin" przy zachowaniu cz~
:iowo jedynie zmienionych struktur wiadzy. Tyle i e mys!,! przewod
i,! staiy si~ wowczas siowa Deng Xiaopinga: "niewaine, czy kot jest 
iaiy czy czarny, najwainiejsze, aby iowil myszy", co oczywiscie ozna
wio stosowanie na wielk,! skal~ ideowego i ekonomicznego prag
latyzmu 14

• Faktycznie rok 1978 stai si~ pocz'!tkiem bezprecedenso
rej rewolucj i, porownywanej z wydarzeniami lat 1911-1912, okre
!m obalenia cesarstwa. Obecnie Chiny wesziy aktywnie w epok~ 
lobalnej ekonomii, ale powrocily zarazem do spoiecznego systemu 
ksztaitowanego przez nadal iyw,! tradycj~. 

Gloryfikacja zasad konfucj anskich czy tei "wartosci azjatyckich" 
Tspolistnieje z oficjalnymi rZ,!dami partii komunistycznej i jest bez 
r,!tpienia metod,! wypelnienia proini ideo!ogicznej powstalej po 
liamaniu si~ maoizmu. Ale metoda ta, chociai narzucona odgor
ie, oznacza naturalne nawi,!zanie do istniej ,!cych fundamentow 
ulturowych, od tysi ,!cieci charakteryzuj,!cych chinsk,! cywi lizacj~. 

rzypisywanie wi~c obecnej klasie politycznej w ChRL wyi,!cznie ko
lUnistycznej ideologii, czasami i,!czonej z przymiotnikiem "komer
vjny", w i aden sposob nie wyjasnia moi liwych wariantow rozwoju 
rspo1czesnej cywilizacji chinskiej. Wielu obserwatororn z Zachodu 
ytuj'!cy wydaje si~ sam fakt, i e upadek muru berl inskiego i zaiama

14 Dodajmy, ie inaczej nii chociaiby w Zwi'lzku Sowieckim nigdy nie udalo si~ osta
cznie przelamac w Chinach oporu chlopstwa, dJatego kazda pr6ba kolektywizacji kon
;yla si~ dose spomanicznq dekolekt}'\vizacjq (najpierw w roku 1957, p6Zniej w latach 
161-1962 i 1975-1978). Ostateczny sukces chlop6w oznaczal powr6t do uprawy ro
~innej. 
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nie siy ealego systemu komunistyeznego w Europie nie spowodowa
Iy podobnego eiqgu wydarzen w Chinaeh. Ale porownywanie wyda
rzen na plaeu Tiananmen do pokojowej rewolueji w Europie Wsehod
niej niewiele wyjasnia. Wzniesiony przez studentow pos",g Bogini 
Demokraeji niosl, co prawda, ogromny bagai symboliki dla obser
watorow z Europy ezy Ameryki, ale dla wiykszosei mieszkaneow Chin 
by! jedynie pustym, ealkowieie niezrozumialym gestem. Owa tra
giezna proba skierowania siy ku wartoSciom Zaehodu, podobnie jak 
w poezqtkaeh XX wieku, nie zyskala bowiem popareia ani wsrod 
uznawanyeh za liberalnyeh ezlonk6w establishmentu, ani wsrod 800 
milionow ehinskiego ehlopstwa. Co jednak istotne, niepowodzenie 
"studenekiej rewolueji pokojowej" weale nie oznaezalo powrotu do 
"twardego komunizmu" i zanieehania proeesu zmian ekonomieznyeh 
ezy instytuejonalnyeh. Nawet pobieina analiza odmiennoSci sposo
bow przemiany - b",di lepiej nawet: rewolueji ideowej ezy gospo
darezej - miydzy krajami Europy Wsehodniej a Chinami pozwoli 
uehwyeic r6inie~ pewnyeh wzoreow doeelowyeh, ktore staly przed 
obydwoma obszarami. 

W Polsce ( .. . ) kluczow'! rol<: odgrywaly przemiany w sferze symboli (pom
patycznych deklaracji ideologicznych, pomnik6w, nazw itp .), zas do przemian 
instytucjonalnych przywi,!zywano 0 wiele mniejsz,! wag<:. W Chinach natomiast 
by to odwrotnie i tam przede wszystkim starano si<: zmienic realne zycie spo
Jeczne i gospodarcze oraz ich struktury instytucjonalne, nie przejmuj,!c si ~ zbyt
nio symbolami i nazwami. ( ... ) Dynamika przemian byla z gruntu odmienna. 
W Polsce w latach osiemdziesi'!tych wyst<:powato gigantyczne parcie oddolne 
do przemian, jednakie gdy zostaty juz one podj<:te w 1989 r. - ruchy masowe 
wyciszono, a przebudow<: kraju prowadzily elity rz"dz'!ce. W Chinach nato
miast od pocz'ltku mamy do czynienia z dzialaniami odg6rnymi i oddolnymi, 
scisle wsp61zaleznymi i spl,!tanymi: jedne stymuluj,! drugie 's . 

J5 K. Gawlikowski, Procesy demontaiu komunizmu w Chinach i Polsce: mity i realia, 
w: Chiny, przemiany paristwa i spoleczeristwa w okresie reform 1978-2000, Warszawa 
2001, s. 394; pa r. rego samego aurora, Problem "wartosci azjatyckich", ,A.zja-Pacyfik" 
1999, t. 2, s. 221-233. 
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rrzy punkty odniesienia 

Dla krajow wschodnioeuropejskich zalozonym z gory celem byl 
)Czywiscie Zachod, naturalna baza kulturowa i wzorzec cywilizacyjny. 
\Ie w przypadku Chin nie rna mozliwosci przylqczania siy do jakiego
wlwiek obszaru kulturowego, ktory stanowilby dla nich wzorzec cy
Nilizacyjny. M oze istniee tozsamose kulturowa z mniejszymi organi
~mami panstwowymi, znajdujqcymi siy w orbicie wplywow konfucja
lizmu, ale to raczej Chiny, ze wzglydu na swojq wielkose i roly 
:ywilizacyjnq, Sq centrum przyciqgajqcym mniejszych partnerow. Pozo
;taje jednak problem celu, czyli systemu polityczno-spolecznego, ku 
<toremu moze ewoluowae chinski komunizm albo, szerzej nawet, ca
rose chinskiej cywilizacji. Wydaje siy, ze w analizie calego zjawiska na
.ezy brae pod uwagy trzy punkty odniesienia. Stanowiq one rodzaj na
:uralnego lozyska, ktorym moze podqzae panstwo, zanurzone glyboko 
'N tradycji konfucjanskiej, ale i uwiklane w konflikt ideologiczny miy
:izy zanikajqcym komunizmem, nacjonalizmem oraz wymaganiami 
~ospodarki wolnorynkowej. 

Pierwszym punktem odniesienia jest historia. Panstwo Srodka 
kontrolowalo znacznq czyse Azji, promieniowalo wlasnq kulturq na 
rniliony obcokrajowcow oraz wytwarzalo OkO

10 jednej trzeciej swiatowej produkcji jeszcze 
'N polowie XVIII i pierwszych latach wieku 
XIX16. Istotnym e1ementem chinskiego mysle
rlia 0 historii jest przekonanie 0 ograniczonej 
~asadzie ekspansji i niewielkim zainteresowa
rliu "barbarzynskim" swiatem zewnytrznym, co 
n ialo przyniesc bardzo male, w porownaniu 
~ krajami Zachodu, sukcesy kolonizacyjne. 

Marzenie 0 odzyska
niu przez chinskll cywi
lizacjC( dawnej chwa
ly cec huje przede 
wszystkim tych, ktorzy 
aktywnie uczestniczll W 

procesie globalizacj i. 

Drugi punkt to ciqgle zywa pamiye 0 zmaganiach z Zachodem, 
<torych symbolem byly upokarzajqce dla calej cywilizacji chiiiskiej 
:raktaty zawarte po tzw. wojnach opiumowych. Faktyczna kontrola 
Jotyg europejskich i Stan ow Zjednoczonych trwala az do czasu roz

16 Paul Balroch, International Industrialization Levels from 1750 to 1980, "Journal of 
:uropean Economic History", 1 (1982), s. 269·3 34. 
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pocz~cia wojny swiatowej, ktora dla Chinczykow zacz~la si~ w mo
mencie wkroczenia Japonczykow. Jeszcze w latach 30. na terenie 
europejskich enklaw w Szanghaju wisialy znaki ostrzegawcze infor
mujqce, ie "psom i Chinczykom wst~p wzbroniony", co pami~tane 
jest bardzo dobrze mimo uplywu czasu 17. Nic dziwnego, ie wspol
czesne napomnienia krajow Zachodu dotyczqce lamania przez Chi
ny praw czlowieka spotykajq si~ z ripostq historycznq i ciqglym przy
pominaniem dawnego rasizmu, za ktory Chinczycy nigdy nie uzy
skali zadoscuczynienia. 

Swiadomosc minionego upokorzenia przekracza bariery ideolo
giczne, stanowi staly element polityki oraz dyskursu intelektualnego 
i nieustannie rna wplyw na wizjy przyszloSci panstwa. 

a d wojen opiumowych obsesj'l chi6skich intelektualistow i politykow jest 
przywrocenie Chinom naJeinego im miejsca na arenie mi/Ydzynarodowej . Refor
matorzy z ko6ca dynastii Q ing [mandiurskiej - P.K.), nacjonaliSci Kuomintangu, 
intelektualiSci z Ruchu 4 Maja, komuniSci, reformatorzy lat 80. - wszyscy maj'l 
jeden wsp6Jny cel- uczynic z Chin kraj bogaty i pot~iny. Z tego punktu widzenia 
walka 0 demokratyzacj~ albo 0 socjaJizm to tylko narz/Ydzia do zbudowania po
t/Yinych Chin, kt6ry to cel jest wsp6Jny dJa rZ'ldz'lcych i opozycjil s. 

Owa obsesja wielkosci, albo moie raczej marzenie 0 odzyskaniu 
przez chinskq cywilizacj~ dawnej chwaly, cechuje przede wszystkim 
tych, ktorzy aktywnie uczestniczq w procesie globalizacji. Paradok
salnie, antyzachodnie demonstracje organizowane Sq nie przez ro
botnikow traqcych prac~ w wyniku restrukturyzacji, ale przez bo
gaqq siy klasy sredniq, majqq dostyp do Internetu i znajqq zasady 
uniwersalnych wartosci propagowanych przez swiat euroatlantycki. 
Jak dodaje Bea, "pierwszorzydnq roly w oiywieniu nacjonalizmu ode
grali chinscy studenci na Zachodzie, a przede wszystkim w Stanach 
Zjednoczonych. To oni stanyli na czele krucjaty antyzachodniej , roz
szaleli si~ w 1999 r. w Internecie, to oni oskariajq 0 zdrady kaidego, 
kto wqtpi w prawa Chin do pozycji mocarstwowej". 

17 Por. C. P. Fitzgerald, Chiny. Zarys historii kuitury, tlum. A. BOi'danski, Warszawa 
1974. 

IS J. Ph. Bea, Czy Chiliczycy sq nacjonalistami?, artykul publikowany w "Le Monde", 
przedruk w: "Cazeta Wyborcza", 21. 05.2001. 
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Trzecirn punktern odniesienia jest sukces ekonorniczny "rnalych 
;rnokow", ktore rnogq stanowic po most do gl~bszego jeszcze zaan
~aiowania s i~ Panstwa Srodka w gospodark~ globalnq. Co jednak 
)ardziej istotne, takie panstwa jak Singapur, Tajwan czy Hongkong 
;tanowiq elernenty cywilizacj i. Renesans wartoSci konfucjanskich 
.vspoltowarzyszy tam rozwojowi ekonomicznemu, a moze raczej sty
nuluje go. Coraz cz~sciej odrzuca si~ w tych krajach przekonanie 
) uniwersalizrnie poli tycznych bqdz spolecznych idei Z achodu, wy
)ierajqc zasady "czcigodnej przeszloSci", uzupelnianej czasarni jedy
lie zewn~trznyrn, dernokratycznym decorum 19 • W Chinach zasada 
a funkcjonuje "od zawsze" . 

Tak wi~c Singapur, uznawany za jedno z najbogatszych i najnowo
:zeSniejszych panst\v swiata (PKB na glow~ 7 razy wyiszy nii w Pol
;ce), swiadornie czerpie z zasad staroiytnego konfucjanizrnu, co naj
fobitniej zostalo zaprezentowane w tzw. Bialej Karcie, wedlug ktorej 
,narod rna pierwszenst\vo przed wspolnotq, a spoleczenst\vo przed 
ednostkq". U podstawy dzialania cal ego spoleczenstwa stac rna har
nonia obejrnujqca wszystkich bez wyjqtku. W praktyce wyglqda to 
ak, ie panstwo, wyst~puj,!c jako dobrotliwy rodzic, wskazuje cierpli
.vie kierunki dzialania, pOCZqWszy od ekonornii, poprzez nauk~ j~zy
cow obcych, konczqc na iyczliwych radach co do rnody i liczby dzieci 
.v rodzinie. Naturalnie wszelkie zasadnicze spory polityczne Sq zaka
~ane , a fu nkcjonowanie partii rnusi znajdowac si~ pod Scisl,! kontrolq. 
\fa rnarginesie dodaj rny, ie Singapur uznawany jest za jeden z najbar
iziej atrakcyjnyeh rynkow inwestycyjnych swiata i razern ze Szwajca
'i'! dzierzy palrn~ pierwszenstwa, jesli chodzi 0 ezystosc i estetyk~, a tak
~e rna jeden z najnizszyeh wskaznikow przest~pczosei na ealym glo
)ie. Oczywiseie wszelkie sukcesy przypisywane S,! wlasnie zastosowaniu 
~asad konfucjanizmu. Nic dziwnego, ie dla wielu Chinezykow z kon
ynentu wlasnie "oswojony kulturowo" Singapur (ewentualnie "te
;towany" obecnie Hongkong), a nie Europa ezy Ameryka, jest wzor
:ern, ku ktorernu nalezy dqiyc po ostatecznym rozrnontowaniu lub 
noze raczej stopniowyrn przeksztakeniu chinskiego kornunizrnu. 

) 9 Ciekawy, i wart om6wienia, jest przypadek Tajwanu, pr6buj~cego Iqczyc warroSci 
:onfucjanskie z procedurq demokrarycznq. 
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Grzech indywidualizmu i spoteczenstwo konfucjanskie 

Oskarzanie systemu komunistycznego w Chinach 0 zbrodniczosc 
jest do pewnego stopnia tozsame z oskarzeniem cywilizacji chinskiej 
o to, ze nie spelnia kryteri6w wyznaczanych przez odmienn'1 cywili
zacj~ euroatlantyck'1. Przypomnijmy bowiem, ze system zbiorowej 
odpowiedzialnosci, represyjnosc wzgl~dem czlonk6w rodziny oso
by uznanej za przest~pc~ albo "naturalny autorytaryzm" siygaj'1cy az 
do najmniejszych jednostek organizacyjnych panstwa wcale nie byly 
wymyslem komunistycznych ideolog6w. Zryby zasad iycia spolecz
nego uksztahowaly siy juz w ezasaeh dynastii Song (X-XIII wiek po 
Chr.). Zwane byly baojia i opieraty siy na specyficznej zasadzie pira
midy. Tak wiye dziesiyc rodzin tworzyto jednostky zwanq pai, ze sta
rosq na czele, dziesiyc zas owych pai tworzylo z kolei jia majqq 
naturalnie swojego zwierzchnika, dziesi~e jia tworzylo nastypny tw6r 
zwany bao. Aby dopelnic doskonalosei owego systemu zaleznosci, 
nakazywano umieszczenie na drzwiach domu tabliezek ze spisem 
os6b, a wyznaczony naezelnik przekazywal dane do kolejnej instan
cji. W tak dzialajqcym spoleczenstwie wszysey musieli ezue siy od
powiedzialni za wszystkich. W przypadku popelnienia przestypstwa 
przez kogokolwiek z czlonk6w baojia pozostali zobowi'1zani byli za
wiadomic przedstawiciela lokalnych wladz. Jdli nie spelnili tego wy
mogu, mogli oczekiwae r6wnie surowej kary jak sam przestypea. 
W p6iniejszym okresie, w czasie panowania ostatniej w Chinach 
dynastii mandiurskiej , za zlamanie obowiqzujqeego porzqdku odpo
wiadal nie tylko ten, kto go naruszyl, ale r6wniez eala jego rodzina, 
a nawet okoliczni mieszkancy. Na poczqtku XX wieku jeden z an
gielskieh sinolog6w por6wnal nar6d chinski do bardzo skom
plikowanego meehanizmu zegara, "w kt6rym z'1bki jednych trybi
k6w doskonale pasujq do innych . Poczynajqc od cesarza, a konczqe 
na ostatnim z poddanych, wszyscy mieszkaney kraju Sq zqbkami te
go kolosalnego mechanizmu, kt6ry mozna nazwac narodem ehin
skim"20. 

20 J. MacGowan , Lights and Shadows of Chinese Life, Shanghai 1909, s. 48-49. 
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Rzeez jasna, nie tylko straeh deeydowal 0 silnyeh zwi'}zkaeh po
mi~dzy poszezegolnymi grupami spoleezenstwa. Dobrym spoiwem 
byly zasady konfuejan izmu podkreslaj'}ee etyezne aspekty post~po

wania, CO najlepiej wyraza istota "pi~eiu enot", takieh jak humani
tarnose, powinnose, obyezajnose, wiedza i wiernose. Poparta ezei
godn'} tradyej'} czese dla rodzieow zostaia z kolei przeniesiona na 
struktury panstwa, co oznaezalo, ze sam narod stawal si~ jedn'} wiel
k'} rodzin'} oddaj '}C'l ezese eesarzowi postrzeganernu jako ojeiee i mat
ka zarazern. Z kolei eZeSe oddawana przodkom stanowila przedIu
zenie ealego systemu zaleznosei spoleeznyeh poza swiat doezesny. 

W samyrn konfuejanizmie znajdziemy koneepeje dotycz'}ee nie
zbywalnej godnoSci eziowieka, a takZe sforrnulowania mowi'}ee 
o mozliwoSci detronizaeji wladzy, ktora "nie zapewnia poddanym 
spoleeznego pokoju i harmonii". Niemniej 
jednak te idee nie staly si~ podstaw'} syste
mu prawa, tak jak i blizej spreeyzowane kon
eepeje praw eziowieka nigdy nie zostaly uj~
te w system prawny eywilizaeji ehinskiej. Fi
lozofia konfuejanska kladzie bowiern naeisk 

W chinskim krttgu kultu
rowym glownll roitt od
grywajll autorytet, hierar
chia, podrzttdnosc praw 
i interesow jednostki. 

nie na autonorni~ ezlowieka, ale na hierarehiezny system rang i pod
porz'}dkowan. Podstaw'} ealego porz'}dku moralnego jest maksyma: 
"gdy moja wlasna osoba jest w porz'}dku, to porz'}dek panuje takie 
w rodzinie, gdy w rodzinie jest porz'}dek, panuje on takie w pan
srwie, gdy w panstwie jest porz'}dek, to porz'}dek panuje takie na 
swieeie"21. Dodaj rny, ze ow porz'}dek ezy enotliwa stabilizaeja mog'} 
istniee jedynie, gdy istniej,} ku temu odpowiednie podstawy mate
rialne. St'}d tez haslo niezwykle pragmatyeznego Deng Xiaopinga, iz 
"bogaeenie si~ jest enoq", wpisywalo si~ takie w pradawny system 
konfuejanski, zwlaszeza wtedy gdy tuz po smierei Mao sytuaeja eko
nomiezna Chin wydawala si~ tragiezna. 

Obeene zderzenie azjatyekieh koneepeji eywilizaeyjnyeh z ide ami 
zaehodnimi nie jest oezywiScie niezym nowym. W okresie Republiki 
Chinskiej wielu intelektualistow odrzuealo tradyeyjny system, ez~sto 

21 Cyt. za: Rodzina, nar6d i swiat: etyka globalna jako wsp61czesne wyzwanie konfu
cjanizmu, tlum.]. Kowalski, Warszawa 2000, s. 98. 
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kojarzony ze zdegenerowanym cesarstwem. Przyjmowano za pewnik, 
podobnie jak w kemalistowskiej Turcji, ze jedynie wprowadzenie spraw
nego systemu wartosci zachodnich moze stac si~ szansq szybkiego roz
woju. Okazalo si~ jednak, ze sam ojciec-zalozyciel republiki Sun Yat
sen daleki byl od akceptacji rewolucyjnych zmian, kt6re mialyby prze
ksztalcic tradycyjne spoleczenstwo. Mimo ze, jak sam twierdzil, 
znajdowal si~ pod wplywem liberalnych idei amerykanskich, w zaden 
spos6b nie uznawal prymatu wolnosci jednostki . Prawa ludu, sugero
wal, nie Sq dane przez natury, lecz okreSla je historyczny rozw6j. Indy
widualna wolnosc moze natomiast doprowadzic do ogromnego cha
osu spolecznego i uczynic z ludu "kopiec sypkiego piasku". Tradycyjna 
zasada minquan - czyli panowania ludu - oznaczala wiyc podporzqd
kowanie praw jednostki "wolnosci narodu". 

Coraz cz~sciej, zwlaszcza od lat 90., podkresla siy odmiennosc 
cywilizacji Zachodu i konfucjanskiego Orientu, przy czym w glosze
niu chwaly dawnej tradycj i przewodzq, przyw6dcy panstw odleglych 
od komunistycznej dyktatury. Lee Kuan Yew, faktyczny tw6rca poty
gi ekonomicznej Singapuru, stal si~ wr~cz misjonarzem konfucjani
zmu, twierdzq,c, ze "wartoSci podkreSlane przez kultury azjatyckq, 
takie jak pierwszenstwo interes6w grupy nad interesami jednostki, 
sprzyjaj q, podejmowaniu zbiorowego wysilku niezbydnego w proce
sie szybkiego rozwoju". W podobnym duchu wypowiadal si~ pre
mier Malezji Mahathir czy byly prezydent Tajwanu Lee Tenh-hui, 
kt6ry z kolei twierdzil, ze korzenie demokracji tajwanskiej si~gajq 
do mqdroSci Kao Yao (XXI w. przed Chr.), Konfucjusza (V w. przed 
ChI.) czy Mencjusza (III w. przed ChI. ). W takiej sytuacji uniwersa
lizm mysli politycznej Zachodu, l,,!cznie z prawami czlowieka czy 
wolnosciq przekonan, stawal si~ jakby mniej uniwersalistyczny czy 
nawet partykularny i niemozliwy do zastosowania w odmiennej cy
wilizacji. Co wi~cej, wielu Chinczyk6w uznaje, ze wlasnie ich system 
spoleczny rna walory uniwersalne, wyrainie g6rujqce nad tym, co 
oferuje Europa czy Ameryka. Samuel H untington zwr6cil uwag~ na 
zasadnicze r6znice dzielqce obydwie cywilizacje. W chinskim krygu 
kultu rowym gl6wnq roly odgrywaj,,! takie wartosci jak autorytet, hie
rarchia, podrzydnosc praw i interes6w jednostki, znaczenie konsen
susu, unikanie konfron tacj i czy kwestia "z~chowania twarzy". Po
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1adto spojrzenie na terainiejszosc dokonuje si~ jakby z perspektywy 
.viekow czy tysi'lcleci, dlatego tez priorytet przyznaje si~ celom dlu
sofalowym. Natomiast w cywilizacji Zachodu dominuje wiara w wol
lose, rownose, demokracj ~ i indywidualizm, promowanie rywaliza
:ji, podejrzliwose wzgl~dem wszelkiego rZ'ldu, uswi~canie praw czlo
.vieka czy koncentrowanie si~ na bezposrednich zyskach, a nie 
rozpatrywanie jakiejs czcigodnej przeszloSci. 

Przeciwienstwa ideowe maj,! takze praktyczne konsekwencje 
w materii spolecznej. Przywolajmy prac~ Francisa Fukuyamy, ktory 
lanalizowal problematyk~ Wielkiego Wstrz'lsu, czyli ogromnych 
lmian, jakie towarzyszyly technologicznym i gospodarczym zmia
110m na Zachodzie. Z jawiska takie jak rozpad wi~zi rodzinnych, 
wzrost przest~pczosci, zanikanie kontaktow wspolnotowych - inny
mi slov.'Y, proces oslabiania kapitalu spoiecznego - nie pojawily si~ 
w wysoko uprzemyslowionych krajach Azji (Singapur, Tajwan, Hong
kong, Korea i ]aponia). Liczba przest~pstw jest tutaj nadal duzo niz
sza niz w Stanach Z jednoczonych i Europie, nie doszio do kryzysu 
tradycyjnej rodziny, ktore to zjawisko staio si~ udzialem wi~kszoSci 
krajow zachodnich po 1965 roku. Trwalose rodziny nuklearnej prze
jawia si~ rowniez w niezmiernie niskiej liczbie nieslubnych dzieci. 
Wszystko to, jak twierdzi Fukuyama, zadaje klam teoriom, ze urba
l1izacja i industrializacja nieuchronnie prowadz'l do wyzszego po
liomu zachowan przest~pczych22. Te pozytywne tendencje spolecz
l1e mogiy zaistniee, jak sugerowai Lee Kuan Yew, jedynie dlatego, ze 
tradycyjne "wartosci azjatyckie" byiy i nadal S'l w stanie utrzymae 
l1aturalne wi~zi w spolecznosci, ktora nie aprobuje zachodniej swo
body obyczajowej i zachodniego indywidualizmu. 

Instytucjonalnym juz przeniesieniem do Chin kontynentalnych 
lasad konfucjanizmu, wspoiksztaituj'lcego "wartosci azjatyckie", byio 
Lltworzenie w Pekinie w 1994 roku Mi~dzynarodowego Stowarzy
,zenia Konfucjanskiego. lege przewodnicz'lcym zostai byly wicepre
mier Gu M u, honorowym przewodnicz'lcym zas Lee Kuan Yew. Tuz 

22 F. Fukuyama. Wielki Wst rzqs, tlum. H . Komorowska i K. Dorosz, Warszawa 2000, 
;. 124-130. Przypadek Japonii jest dose specyficzny; kraj ten r6ini si~ (ale nie calkowicie) 
;tylem uprawiania polityki od innych panstw poludniowo-wschodniej Azji. Huntington 
~alicza zresztq Japoni~ do odr~bnego obszaru cywilizacji. 
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przed inauguracjq oficjalny "Dziennik Ludowy" okreSliI konfucja
nizm jako "wlasciwe rozwiqzanie, poniewaz jego areligijny huma
nizm moze stworzyc fundament zasad moralnych i prawdziwych 
wartosci zycia"23 . Michele Schmiegelow interpretuje to jako powr6t 
do zasad legalistycznej szkoly konfucjanizmu z epoki dynastii M ing 
i Qing przedstawiajqcej cesarza w roli "ojca ludu", kt6ry najlepiej 
rozumie troski swoich "syn6w-poddanych", troszczy siy nieustannie 
o ich dobrobyt oraz wspomaga postypowanie zgodne z moralnymi 
cnotami24 . Rzecz jasna w roli cesarza-menedzera bydzie obecnie 
wystypowal autorytarny rzqd (jak w Singapurze i w Chinach) opie
rajqcy siy na kanonie niezmiennych praw. 

Przy tak przedstawianej odmiennosci cywilizacyjnej nie powinno 
chyba zbytnio dziwic, ze chrzeScijanstwo nie jest postrzegane przez 
wyznawcow konfucjanizmu lub nawet jego dose luinych zwolenni
k6w jako religia uniwersalna, przekraczajqca gran ice wszystkich kul
tur. I nie chodzi tu jedynie 0 same Chiny, ktore nie mogq pogodzie 
siy z faktem, iz nie Sq w stanie kontrolowae jakiegokolwiek wiyksze
go ruchu religijnego - nie tylko chrzeScijan, ale takie wyznawcow 
Falun Gong, nie wspominajqc juz 0 tybetanskich buddystach. Podob
nie nastawieni Sq takZe przedstawiciele rzqdow panstw nieuznawa
nych bynajmniej za czysto dyktatorskie. Lee Kuan Yew stwierdzil, ze 
obecnose chrzeScijanstwa moze zburzye panujqq harmoniy w pan
stwie i przyczynic siy do erozji istniejqcych od setek lat zwiqzk6w 
spoiecznych opartych na "czcigodne j tradycj i". Wynika to przede 
wszystkim z faktu, ze chrzeScijanstwo l,,!czone jest w oczywisty spo
sob z obszarem kulturowym Zachodu. Niepokoj wzbudza szczegol
nie odpowiedzialnose indywidualna, z ktorej wynika swiadomose 
praw czlowieka, a posrednio caly system faktycznej, a nie fasadowej 
demokracji parlamentarnej. Dodajmy jeszcze, ze w tradycji chinskiej 
istnieje od dawna zwyczaj lqczenia rozmaitych wqtk6w pochodzq
cych z odmiennych religii czy tradycji filozoficznych. Mozna bye wiyc 
zarazem buddystq, taoisq, wyznawq konfucjanizmu, a do tego gor
liwym zwolennikiem wsp6kzesnej technologii. Rel igia, kt6ra wy

23 Zob. F. Ching, "Far Eastern Economic Review", Nov. 10, 1994. 
2< M. Schmiegelow, The Meaning of Democracy in Asiq, New York 1997, s. 29-30. 
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naga wy!qcznoSci, jawi si~ niektorym Chinczykom jako zaprzecze
lie swoistej demokracji metafizycznej czy moze raczej kultowej, sta
10wiqcej (w przeciwienstwie do demokracji doczesnej) nieod!qcznq 
;zysc ich wlasnej ku ltury. 

Nowy wielki skok 

Proznia ideologiczna, jaka nastqpila po okresie maoistowskim, 
wstaje stopniowo wypelniana ideq "silnej cywilizacji chinskiej", 
w ktorej elementy "azjatyckich wartosci" majq wspomagac gigan
cyczne plany gospodarcze i wlasnq misjy cywilizacyjnq. Wiykszosc 
:lanych wskazuje, ze Chiny stajq siy graczem globalnej gospodarki, 
:hqcym prowadzic gr~ na swoich warunkach, na ogo! odmiennych 
Jd zachodnich. Jest to mozliwe, jako ze panstwo dokonuje nowego 
"wielkiego skoku" - tym razem po to, by osiqgnqc sukces ekono
miczny, potwierdzajqcy sily wlasnej cywilizacji. 

Tak wi~c mi~dzy rokiem 1978 a 1998 obroty handlu zagranicz
nego w Chinach wzrosly ponad 16-krotnie, a eksport liczony na glo
wy mieszkanca - 10-krotnie. Jdli potraktowac lqcznie ChRL wraz 
Hongkongiem i Makao (bydqcymi juz czysciami Chin kontynental
nych), to okaze siy, ze zajmujq czwarte-piqte miejsce w handlu swia
towym, stajqc siy tym samym jednym z glownych graczy. Eksporto
wane towary to juz nie surowce czy artykuly rolno-spozywcze, jak 
to bylo 20 lat temu, ale wyroby przemyslowe, w tym nowoczesna 
:Iektronika. Pod koniec ubieglej dekady sektor prywatny wraz ze 
;poldzielczym wytwarzal 63 proc. wartoSci sprzedanej produkcji 
przemyslowej, a lqczna liczba przedsiybiorstw prywatnych przekra
:zala milion. Ogolna wartosc inwestycji w ChRL w ostatniej deka
h ie przekroczyla 150 miliardow dolarow. W ciqgu ostatnich 20 lat 
XX wieku Chiny osiqgnyly srednioroczny wzrost gospodarczy wy
10SZqCY 9,8 proc. (Hongkong - 6,6 proc.; Tajwan - 7,3 proc.), przy 
iredniej na swiecie 3,3 proc. Przy takiej dynamice wzrostu gospo
:larki sprawq najwazniejszq jest edukacja. Na poczqtku lat 90. nie
wiele ponad 0,5 proc. mieszkancow Chin moglo pochwalic siy dy
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plomem wyiszej uczelni, ale od kilkunastu lat widae gigantyczny 
wzrost liczby instytucji edukacyjnych. 

Zauwai ye moina rowniei pewne zmiany polityczne. 800 milio
now chlopow w prawie milionie wiosek korzysta co t rzy lata z pra
wa wyborow do miejscowych samorzqdow. Co istotne, autonomia 
obszarow wiejskich jest duio wi~ksza aniieli 20 lat temu, stanowiqc 
jeden z elementow nowego systemu regulacji hierarchicznej wladzy. 
Zgodnie z zasadami "chinskiego spoleczenstwa negocjacyjnego" za
rejestrowano ponad 1800 zrzeszen na poziomie krajowym i ponad 
200 tys. na poziomie lokalnym. Mimo kontroli ze strony centrum 
pelniq one rol~ posrednika mi~dzy panstwem (rzadziej partiq) a swo
imi czlonkami, ktorzy artykulujq za ich pomoq swoje interesy. Co
raz cZ~Sciej dzieje si~ to w sposob dose gwaltowny, poprzez organi
zowanie demonstracji i roi nych fo rm protestu przed panstwowymi 
urz~dami. Z kolei faktycznq niezaleinosciq cieszq si~ tajne stowarzy
szenia tworzone, podobnie jak setki i tysiqce lat temu, w opozycji do 
lokalnych i centralnych struktur wladzy. W prowincji Guangdong 
rekru tujq corocznie tysiqce nowych adeptow sposrod wszystkich 
warstw spoleczenstwa, w tym czlonkow partii oraz inte ligencj i. Pro
wincja ta byla rowniei miejscem, gdzie przeprowadzono jeden z naj
ciekawszych eksperymentow tworzenia nowego modelu polityczne
go. W mediach znany byl pod naZWq eksperymentu Shekou. W 1983 
roku utworzono Przemyslowy O bszar Shekou, gdzie wprowadzono 
znaczne swobody demokratyczne. Celem mialo bye przetestowanie 
modelu rzqdzenia oraz prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej i spo
lecznej w specjalnie ",,rykreowanej przestrzeni politycznej. Jednak 
eksperyment Shekou, chociai dobrze przyj ~ty przez wladze central
ne, mial ich zdaniem niewielkie moiliwosci zastosowania na wi~k

SZq skal~. Przej ~c ie zewn~trznych procedur zachodnich demokracji 
w kraju, w ktorym wielu obywateli ledwie posluguje si~ pismem, 
mogloby, jak twierdzono, doprowadzie do formulowania i qdan 
w sposob uniemoiliwiajqcy funkcj onowanie gospodarki. Wedlug slow 
Denga: "Chiny nie mogq pozwolie ludziom na organizowanie de
monstracji, kiedykolwiek tylko majq na to ochot~. Gdy b~dziemy 
miee demonstracje 365 dni w roku, niczego nie b~dzie moina wla
sciwie vvykonae i i adne zagraniczne inwestycj ~ nie pojawiq si~ w kra
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u. Scisla kontrola w tej materii nie zniech~ci bynajmniej zagranicz
lych biznesmenow do inwestowania w Chinach, wr~cz przeciwnie, 
la im najlepsze gwarancje do prowadzenia inte resow"25 . 

Tego typu scisia kontrola, zwana tei "politycznym racjonali
:mem", nie oznacza wcale panowania jedynej ideologii ani narzuca
lia jedynego zuniformizowanego stylu zachowania jednostki w spo
eczenstwie. Dotyczy to takie delikatnej w Chinach sprawy wyzna
liowej . Faktem jest brutalne zduszenie ogromnego ruchu Falun Gong 
:zy przeSladowanie KOScioia katolickiego, ale faktem jest tei, ie po
lad 100 milionow Chinczykow zwiqzanych jest z jakqs religiq (naj
:z~sciej formq buddyzmu mahajany). Czynne Sq nie tylko swiqtynie 
lurnnie odwiedzane przez turystow (jak lamaistyczna Zrodla Prawa 
:zy Bialych Chmur w Pekinie, ogromny klasztor Shaolin albo Nefry
owego Buddy w Szanghaju), ale takie tysiqce malych osrodkow kultu 
'ozsianych w calym panstwie. Przedstawiciele duchowienstwa zasia
iajq takie w chinskim parlamencie, rnajq swoje stowarzyszenia, kon
~regacje religijne i osrodki badan. 

Zmienia si~ calkowicie "przestrzen wizualna". O becnie wydaje 
:i~ w Chinach ponad 2 tysiqce gazet i ponad 8 tysi~cy czasopisrn, 
iziala okolo 2 tysi~cy rozglosni radiowych i telewizyjnych. Ton ryn
cowi mediow nadajq komercyjne wydawnictwa prywatne, dawna 
)rasa partyj na rna udzialy nieprzekraczajqce 3 proc. calego rynku 
:zytelniczego. Powoli media stajq si~ faktycznie czwartq wiadzq. 

Silna gospodarka czy rozwijajqca si~ ku lturowa przestrzen dzia
ania spoieczenstwa nie Sq bynajmniej celem samym w sobie. Tak jak 
w Indiach gigantyczny post~p technologiczny idzie w parze z roz

1V0jem sily militarnej, ktora rna stanowic wlasciwq kartr: przetargo
IVq w sporach z Zachodern czy subkontynentem. Potencjal rnilitarny 
:::hin, na razie nieporownywalnie siabszy od amerykanskiego, roz
lVija si~ z tak duiq dynamikq, ie wkrotce rnoie osiqgnqc rozrniary 
IVzbudzajqce niepokoj nie tylko Zachodu. Jesli Chiny, dzi~ki swemu 
)otencjalowi, b~dq staraly si~ odgrywac rol~ "pierwszego gracza 
IV Azj i", eliminujqc lub redukujqc wplywy arnerykanskie , indyjskie 
)raz panstw muzulrnanskich, to sytuacja ta - jak sugeruje Paul Bra

l5 Deng Xlaoping, Vol. 3, s. 279 . 
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eken - moze doprowadzie do wybuchu "pozaru na Wschodzie". 
I znow, tak jak w przypadku Indii, tego typu konflikt przy zaangazo
waniu najnowszych technologii mialby wymiar globalny. 

Koniec swiata zachodnich iluzji? 

Wielu polityk6w, naukowcow, dzialaczy Human Rights jest prze
konanych, ze zastosowanie przetestowanego na Zachodzie modelu 
demokraeji w odmiennyeh kulturowo krajach i wsrod ludnosci nie 
bardzo rozumiejqcej zasady jego dzialania przyczyni siy do spolecz
nej stahi1i7 ::wii i ekonomicZI1f'~() rnzwoju paiistwa. Wnlnp wybory, 
wielopartyjnose, rozdzielenie religii od paiistwa, tr6jpodzial wladz 
etc. majq stanowie 0 rozwoju cywilizacyjnym paiistwa. Ich brak ozna
cza wrycz "cywilizacyjne zacofanie". 

Problem jednak w tym, ze - jak widzielismy na przykladzie Indii 
- sarno wprowadzenie zachodnich proeedur demokratycznych wca
Ie nie musi oznaczae istnienia rzeczywistego systemu demokracji. 
Wydaje siy, ze nadszedl juz czas na zdefiniowanie systemu, wedlug 
ktorego powinien funkcjonowae drugi pod wzglydem wielkoSci kraj 
swiata. Z duzym prawdopodobieiistwem mozna zalozye, ze nie by
dzie to kopia zachodniej demokracji parlamentarnej. Z kolei wyzwa
nia, przed ktorymi stojq Chiny - bieda na wsi, korupcja, nieprzej rzy
stose procedur prawnych i stosowanie przemocy - mogq bye roz
wiqzane tylko za pomocq metod rodzimych (CZysto potypianych przez 
swiat Zachodu), a nie importowanych. W przypadku Chin chodzi 
tu 0 swoisty "polityczny racjonalizm", wed lug okresleii Denga, obec
ny w teorii "jednego centrum i dwoeh zasadniczych punktow" (Yige 
zhongxin, Liangge jibendian). W uproszczeniu oznacza to skoncen
trowanie siy na skutecznosci ekonomicznej oraz otwarcie na wybra
ne elementy swiata zewnytrznego przy zachowaniu fo rmalnej domi
naeji panujqcej ideologii niby-komunistycznej. 

W grudniu 1999 Makao zostalo oddane Chinom, zniknyla ostat
nia kolonia Zachodu w Azji. W ciqgu najblizszych kilkudziesiyciu alba 
nawet kilkunastu lat z najwiykszego kontynentu swiata mogq zostae 
usuni~te ostatnie "uniwersalne" idee polity.czne i spoleczne rodem 
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~ eywilizaeji euroatlantyekiej. Bylby to ostateezny koniee "misji ey
wilizaeyjnej " Zaehodu w Azji i zarazem poez'ltek zupelnie nowego 
rozdzialu w historii swiata. 

Dwa najludniejsze panstwa naszego globu - Indie i Chiny - two
rZ'lee zarazem dwie gigantyezne eywilizaeje, mog,! stae si~ nosnika
mi wartoSci, ktore niekonieeznie b~d'l naznaezone stygmatem uni
wersalizmu. Co wi~eej , mog,! bye odebrane jako agresywne, nasta
wione na usprawiedliwienie konfliktu z odmienn'l eywilizaej'l. 
Odrzueenie w praktyee (Indie) oraz w teorii i praktyee (Chiny) za
chodnieh zasad funkejonowania panstwa nie oznaeza natomiast za
negowania pelnego uezestnietwa w globalnej gospodaree, wr~ez prze
ciwnie, ohvdwie eywil izaeje h~cl~ w stanie osi'lgae Sllkcf'sy ekono
miezne przy zaehowaniu lub odtworzeniu tradyeyjnyeh sposobow 
rZ'ldzenia spoleezenstwem. 

Wsrod metod tyeh znajd,! si~ takZe te, ktore musz'l wywolae obu
rzenie moraine ze strony opinii publieznej Europy i Stanow Zjedno
ezonyeh. Krytykuj'le wzory post~powania, ktore s,! sprzeezne z za
ehodnimi normami etyeznymi, musimy jednak pogodzie si~ z tym, 
ze pot~pian ie "bl~dow eywilizaeyjnyeh" nie b~dzie mialo praktyez
nego znaezenia. Cywilizaeje hinduizmu i konfuejanizmu nie okaz,! 
si~ bowiem sklonne do przyjmowania "pouezen" ze strony tyeh, kto
rzy nie b~d,! w stanie im zagrozie bez narazenia si~ na odwet. Niewy
kluezone, ze b~dzie to takZe definitywne zamkni~eie okresu historii, 
w ktorym dominowala iluzja 0 uniwersalizmie wartosei swiata Za
chodu. I tylko nie wiadomo, ezy nast~puj,!ey po nim kolejny roz
dzial dziejow b~dzi e lepszy od poprzednieg026 . 

Post scriptum 

Po 11 wrzeSnia koneepeja konfliktu eywilizaeyjnego nabrala tra
gieznej aktualnoSci. Niewyobrazalny dramat tysi~ey Arnerykanow 
wspolgral z erupej,! radosei wsrod grup Palestynezyk6w, Irakijezy
kow, Libijezykow ezy Pakistanezykow z Karaezi. Wydaje si~, ze "mur 
aksjologiezny" mi~dzy roznymi eywilizaejami i, co za tym idzie, mi~-

26 Artykul zostal oapisaoy przed wydarzeo iami 11 wrzeSoia 2001. 
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dzy odmiennymi systemami wartoSci nie mogl bye wowczas wyzszy. 
Takze solidarnosc z Ameryk'l panstw wchodz'lcych w sklad innych 
obszarow kulturowych, jak Chiny czy kraje muzulmanskie, moze 
okazac si~ bardzo krotkotrwala. Albowiem przeSwiadczenie ich Ji
der6w, w duzej mierze falszywe, 0 "slabosci swiata Zachodu", moze 
w dalszej perspektywie przyczynic si~ do wdrozenia planow przej~

cia kontroli nad poszczeg6lnymi obszarami, do tej pory w jakis spo 
s6b chronionymi przez mi~dzynarodowy consensus. Tego typu dzia
lania musz'l z koniecznoSci doprowadzie do eskalacj i przemocy, bye 
moze na skal~ nieprzewidywaln'l do tej pory. Dodatkowo jeszcze 
decyzje poszczeg6lnych rZ'ldow 0 bliskiej wspolpracy ze Stanami 
Zjednoczonymi na czas walki z terroryzmem niekoniecznie odzwier
ciedlaj'l punkt widzenia miejscowej ludnoSci. W takim razie konse
kwencj'l chwilowych sojuszy moze bye destabil izacja w wielu regio 
nach Bliskiego Wschodu czy - szerzej - Azji. 

W najblizszej perspektywie zamiast usilnie propagowae zachod 
ni system wolnego i otwartego spoleczenstwa na skal~ globaln'l, po
winnismy si~ sku pic na obronie naszego, wcale nie uniwersalnego, 
swiata przed nie tylko ideologiczn'l, ale wr~cz fi zyczn'l agresj'l tych, 
kt6rym cywilizacja euroatlantycka jawi si~ jako przeciwnik 0 diabel
skim obliczu. Natomiast z panstwami nalez'lcymi do odmiennych 
kr~gow kulturowych powinnismy rozpocz'lC rzeczywisty dialog, bez 
pretensji do naszej wyzszoSci cywilizacyjnej. Ksztalt tego dialogu moze 
zawazyc na historii XXI wieku. 

PIOTR KLODKOWSKI, ur. 1964, dr orientalistyki. Wydal: Homo my
sticus hinduizmu i islamu (1998), Jak si~ modlq hindusi (red. i oprac., 
2000). Publikowal we,W Drodze", "Ateneum Kaplanskim", "Znaku". 
Organizuje i prowadzi wyprawy kulturowe do kraj 6w azjaryckich. 
Wkr6rce nakladem Wydawnictwa Znak ukaze silt jego ksi'lzka Wojna 
swiat6w. 
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TEMAT MIESL\CA . 

Z Ryszardem Kapuscinskim 
rozmaWlaJCJ: 
l aroslaw Gowin i Lukasz Tischner , 
Swiat iest wielkq 

, . 
sprzecznosc lq 

Na Zachodzie nie doceniamy przywi£!zania do 
tradycyjnych wartosci duchowych. Moze dlatego, 
ze Europejczycy, zwlaszcza zachodni, w przeci
wienstwie do mieszkancow innych kontynentow 
przezywaj £! kryzys religijnosci czy duchowosci. 
Czlowiek tymczasem jest istot£! duchow£! i nie 
godzi siC( z tym, co w jego poczuciu zagraia naj
gllibszym wartosciom, z ktorymi siC( utozsamia. 

rrnDAKCfA: Czy 11 wrzesnia to symboliczna data zmierzchu domi
1acji Zachodu nad resztq swiata? 

RYSZARD KAPUSCINSKI: Nie Sqdzcr. Choc cywilizacja europejska 
~zeczywiscie przechodzi w tej chwili bardzo trudny okres. Przez ostat
lich pi~ cset lat - pOCZqWszy od odkryc Kolumba ai: po stopniowe 
)panowywanie wszystkich kontynent6w - wyznaczaia wzorce dla 
:alego swiata. Wszelkie cywilizacje przymierzano do europejskiej 
:0, co bardziej przystawalo do miary zachodniej, uwazane bylo za 
)ardziej cywilizowane, to, co trudniej dawalo si~ poznac i przyswo
c, zyskiwalo miano dzikiego. Europa zatem definiowaia kryteria 
mlturowej wartosci i rangi. 

W drugiej polowie XX wieku dziesiqtki nowych pa6stw Trzecie
~o Swiata uzyskalo niepodieglosc. Europejczycy zwykli postrzegac 
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dekolonizacjy w kategoriach polityczno-ekonomicznych, tymczasem 
na dalszym planie, r6wnolegle, dokonywal siy wielki proces eman
cypacji, odrodzenia innych kultur i cywilizacji, kt6re zaczyly upomi
nae siy 0 naleine im miejsce na naszej planecie. 

Wiele siy zmienilo w ciqgu mojego bez mala 40-letniego iycia 
reporterskiego. Kiedy dawniej przyjeidialem do kraj6w Trzeciego 
Swiata, bylem kims wyr6inionym - bialym, Europejczykiem. Budzi
lem powszechne zainteresowanie, wypytywano mnie 0 to, co dzieje 
siy w Londynie czy Paryiu. Moglem siy czue "panem swiata". Tym
czasem w trakcie moich ostatnich podr6iy (w ciqgu trzech lat od
wiedzilem wszystkie kontynenty) uderzyla mnie ogromna zmiana, 
jaka nastqpila w mentalnosci spoleczensrw pokolonialnych. Po pierw
sze, ci ludzie poczuli siy manifestacyjnie dumni z wlasnej kultury. 
Przyjmowali mnie teraz jak goscia w ich wlasnym domu. Dawali mi 
do zrozumienia, ii rodzima kultura im wystarcza, ie jui nie potrze
bujq Europy. Zauwaiylem, ie r6wnolegle z duchowo-kulturowym 
odrodzeniem tradycji lokalnyeh dokonuje siy podnies ienie etyczne
go poziomu stosunk6w miydzyludzkich. W tych nowych realiach 
czlowiek czuje siy istotq bardziej godnq, domagajqq siy uznania, ale 
dziala to takie w drugq strony - dba on zarazem 0 to, by okazywac 
szacunek i iyczliwose innym. 

Zorientowalem siy, ie zwiedzanie swiata jest dzisia j podr6io
waniem do wyrainie zaznaezonych kryg6w - znacznie bardziej 
nii kilkanascie lat temu odczuwalna jest zmiana miejsca pobytu 
na naszej planecie. Dawniej, ze wzglydu na dominaejy europej
skiego wzorca, wszydzie moina siy by lo ezue bardziej lub mniej 
"u siebie" - slyszalo siy euro pejsk'l muzyky, dostypna byla prasa 
czy ksiqiki w jyzyku angielskim, wiele bylo europejskieh uczelni 
czy hoteli. Ale obecnose Europejczyk6w na p lanecie siy kurezy. 
Sq oczywiscie na Starym Kontyneneie, ale kiedys bylo ieh mn6
stwo w Afryce, Azji czy Ameryce Poludniowej. Teraz zniknyli, 
a wraz z nimi zacierajq si y slady europejskich wplyw6w na na
szym globi e. Zostalo jeszcze trochy plae6wek misyjnych, ale i one 
przeiywajq kryzys . 

W skali cal ego globu mamy dzis do czynienia z renesansem nie
europejskich kultur, cywilizacji i wlasnie d.latego Europa musi zna
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Jezc dia siebie wlasciwe miejsce w tym wielokulturowym swiecie. 
Ludzie Zachodu powinni wypracowac now"! formul~ mi~dzycywili
zacyjnej wspolpracy i wymiany, ktora moglaby zast,,!pic wzorce 
uksztaltowane w okresie imperialnych podbojow. 

Spor 0 prawa cztowieka 

Zjawisko wycofywania si~ kuLtury europejskiej czy tei jej odrzucania 
rodzi jednak ambiwalentne skutki. jego pozytywnym efektem jest po
nowne odkrycie przez wspolnoty lokalne bogactwa wlasnej toisamo
sci, ale z drugiej strony nast~puje rozstanie z zachodnimi standarda
mi, zwlaszcza politycznymi - odchodzenie od porzqdku demokratycz
nego, od idei rzqdow prawa, wolnosci jednostki czy wreszcie praw 
czlowieka. W tekScie wprowadzajqcym do "Znakowej" dyskusji 0 "woj
nie cywilizacji" Piotr Klodkowski stawia mocnq tez~, ie wartosci uni
wersalne to iluzja, ktorq karmi si~ czlowiek Zachodu. Czy ludzie Za
chodu nie powinni jednak bronic instytucji politycznych w rodzaju 
praw czlowieka jako norm 0 znaczeniu uniwersalnym? 

Odnosz~ wrazenie, ze zespol podstawo"'-'Ych wartosci Zachodu, kro
rych ucielesnieniem Sq prawa czlowieka, jest bardzo mocno nazna
czony duchem Starego Kontynentu. Prawa czlowieka wyrosly z chrze
Scijanstwa i Oswiecenia, z naszej tradycji wyzwolenia jednostki. Fun
dament europejskiej kultury to szacunek dla indywiduum, tymczasem 
w innych kulturach jednostka jest tylko elementem szerszej zbioro
wosci, a podstawow,,! wartosc "'-'Yznacza wspolnota. W kulturach Azji, 
Afryki czy Ameryki Poludniowej jednostka nie rna szans na prze
trwanie. Dlatego wlasnie zachowaly si~ w nich struktury dzialania 
zbiorowego, bo w tamtych warunkach ekonomicznych i klimatycz
nych tylko one dawalo gwaranck przezycia. JeSli juz zatem mowic 
°prawach czlowieka w odniesieniu do kultur nieeuropejskich, to 
nalezaloby przypisywac je raczej grupie nii jednostce. 

Odmiennosc zaczyna si~ jui na poziomie rodziny, bo poj~cie ro
dziny jest w innych cywilizacjach znacznie szersze nii w tradycji euro
pejskiej. W tamtych kulturach rodzina jest zawsze kiIkudziesi~cio-, 
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a nawet kilkusetosobowa i przechodzi w nadrz~dnq struktur~ klanu, 
a rodzina klanow z kolei tworzy plemi~. N igeryjczyk czy M ganczyk 
wpisany jest w zupelnie innq siee relacji i stosunkow niz Polak czy 
Holender i przyznawanie tym pierwszym (jako jednostkom) praw czlo
wieka to pozbawianie ich kontekstu bycia w zbiorowosci, przeciwsta
wianie tej zbiorowoSci, a to jest dla nich samobojcze. Krotko mowiqc, 
obdarzanie indywiduum niezaleznymi prawami nie miesci si~ w tra
dycji tamtych kultur i my - Europejczycy, zqdajqc respektowania praw 
czlowieka, musimy najpierw objasnie, 0 co nam chodzi. 

Czy poj?cie praw czlowieka jest w og6le zrozumiale dla ludzi tamtych 
cywilizacji? 

Tak, jest zrozumiale. Sq oczywiscie elity, ktore ksztalcily si~ na Za
chodzie. By jednak zmienilo si~ cos na dobre, musi przeksztalcic si~ 
struktura spoleczenstwa - od modelu kolektywistyczno-plemienne
go do bardziej indywidualistycznego. To b~dzie nast~powae w slad 
za zmianami tamtych spoleczenstw, przede wszystkim wskutek mi
gracji do miast. Prawa jednostki b~dq bardziej zrozumiale w spolecz
nosci miejskiej, kt6ra rozbija zwiqzki zastane, scisle plemienne. 

Jak wytlumaczyc paradoks, ie z jednej strony duie regiony swiata, 
chociaiby wspomniane przez Piotra Klodkowskiego lndie czy Chiny, 
modernizujq si? gospodarczo, urbanizujq, a r6wnoczesnie towarzyszy 
temu dowartosciowanie wlasnej toisamosci kulturowej? 

To pozorna sprzecznosc. Jak pokazuje historia, spoleczenstwa przyj
mujq ch~tnie zdobycze techniczne i materialne, ale odrzucajq warto
sci duchowe czy po prostu innq kultur~, kt6ra mialaby pozostawac 
w zwiqzku z owymi zdobyczami. Tak bylo juz za Piotra Wielkiego, 
kt6ry importowal najnowoczesniejszq zachodniq mysl technicznq, 
na czym zbudowal pot~g~ pans twa rosyjskiego, ale odrzucal warto
Sci demokracji i europejskiej mysli. Dzis tego rodzaju zjawiska Sq dose 
powszechne. Dlatego racj~ rna Samuel Huntington, ktory przekonu
je, ze globalny sukces sieci McDonald's wcale nie oznacza ameryka
nizacji swiata - ludzie b~dq jedli Big M aca" ale nie przekona ich to 
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:10 Wielkiej Karty Praw Czlowieka. Jednym slowem, technika i kon
mmpcja niekoniecznie musz'l bye nosnikami wartosci kulturowych 
:zy duchowych. Jest rzecz'l charakterystyczn'l, ze ruchy najbardziej 
;krajne, fundamentalistyczne cht;tnie korzystaj'l ze zdobyczy tech
1icznych cywilizacji zachodniej wlasnie po to, aby j'l zwalczae. 

Myslt;, ze na Zachodzie nie doceniamy przywi'lzania do trady
:yjnych wartosci duchowych. Moze dlatego, ze Europejczycy, zwlasz
:za zachodni, w przeciwienstwie do mieszkanc6w innych kontynen
:ow przezywaj 'l kryzys religijnosci czy duchowosci. Czlowiek tym
:zasem jest istot'l duchow'l i nie godzi sit; z tym, co w jego poczuciu 
lagraza najglt;bszym wart05ciom, z ktorymi sit; utozsamia. Muzul
manie czy hindusi CZt;sto podswiadomie traktuj'l globalizacjt; jako 
:05, co moze naruszyc ich tozsam05c. To sprawia, ze usztywniai'l sit; 
i mocniej manifestuj'l przywi'lzanie do duchowej strony swojej kul
tury. 

Z pewnosciq restauracje McDonald's nie sq nosnikami wartosci du
~howych. Bye moie jednak globalizacja gospodarcza pociqga za sobq 
tJewne zmiany w sferze politycznej. Czy na dluiszq met? wolny rynek 
! kapitalizm mogq rozwijae si? w spoleczenstwach tradycjonalistycz
'1ych i w panstwach autorytarnych, czy tei kapitalizm b?dzie stopnio
iVO wymuszal odejScie od tradycji i przyj?cie liberalnej demokracji? 

Strefa klasycznych systemow autorytarnych kurczy sit;. S'l jeszcze Kuba 
:zy Chiny, ale od lat nie mamy zadnego nowego rezimu tego typu 
I nic nie wskazuje na to, by mial sit; taki pojawic. W zasadzie skon
:zyla sit; epoka zamach6w woiskowych, kt6re w latach 60. i 70. byly 
rIa wielu obszarach powszechnie stosowan'l form'l zmiany rZ'ldu. 
Mint;ly czasy dyktatorow w rodzaju Amina. Tradycyjne spoleczen
;twa poddane S'l podobnym zmianom, bo w skali globalnej coraz 
wit;cej ludzi zamieszkuje miasta, a wid przeksztalca sit; w rodzaj miej
;kiego osiedla. Co prawda wci'lz jeszcze okafo 50% ludzkoSci zyje 
we wsiach, ale na pocz'ltku XX stulecia bylo to 970/0. 

MY51t; zatem, ze kapitalizmy (bo nie ma jednego kapitalizmu!) 
Jt;d'l sit; stopniowo upowszechniac :1a calej planecie, przybieraj'lc 
Jardzo r6zne formy - od postaci liberalnej az po odmiany biurokra
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tyczno-autorytarne. Przypuszczam, ze proces ten (wzmocniony przez 
rozw6j technik komunikacyjnych) b~dzie prowadzil do jednoczenia 

Ten swiat nie bttdzie sitt 
godzil na wielkie i trwale 
ekstremizmy, choc nadal 
je bttdzie produkowal. 

si~ planety i dominacji form hybrydycznych, 
srodkowego nurtu, mainstreamu. Ten swiat 
nie b~dzie si~ godzil na wielkie i trwale eks
tremizmy, choc nadal je b~dzie produkowal. 
Niemniej podstawowa masa ludnosci swia

ta, wi~kszosc z tych 6 miliard6w, b~dzie szukata rozwiqzan bardziej 
naturalnych, normalnych, a zarazem duchowych (sprzyjajqcych du
chowoSci rodzimej). 

Pami~tajmy jednak, ze nasz swiat jest wielkq sprzecznosciq. Zani
kaniu formuly zycia plemiennego towarzyszy odrodzenie plemien
nosci w innej postaci. Rozmaite mafie, sekty, organizacje nieformal
ne czy firmy typu Amway to przeciez nowe wcielenia trybalizmu ! 
Ich popularnosc polega na tym, ze odbudowujq klanowe, bliskie 
zwiqzki mi~dzy ludimi. 

Wroemy do kwestii "zderzenia cywilizacji" i uniwersalnosci wartosci. 
Moie warto ujqe problem w kategorii procesu. Huntington, a wczeiniej 
Toynbee, odroiniajq cywilizacje w liczbie mnogiej - ktore sq rozmaite, 
a ich propozycje aksjologiczne przynajmniej w cz~sci si~ wykluczajq - od 
cywilizacji w liczbie pojedynczej, ktora oznacza pewien post~p w skali 
rozwoju indywidualnej wolnosci czy - mowiqc po heglowsku - rozwoju 
ducha. W takim uj~ciu kaida z cywilizacji mialaby swoj wlasny, niepo
wtarzalny wzorzec rozwoju. Bye moie jest tak, ie kiedy mowimy 0 cy
wilizacjach w liczbie mnogiej - islamskiej, konfucjanskiej, chrzescijan
skiej - to winnismy traktowae je jako rowne, ale gdy uiywamy liczby 
pojedynczej, wowczas okazuje si~, ie cywilizacje osiqgn~ly roiny stopidl 
rozwoju. I tak cywilizacje, ktore stawiajq na wartosci kolektywne, byly
by mniej rozwini~te nii te, ktore w swym centrum stawiajq jednostk~. 
Czy ruch odrodzenia kultur rodzimych bierze si~ z upokorzenia czasow 
kolonialnych, a mieszkancy Afryki czy Ameryki Poludniowej muszq naj
pierw odnaleie swojq godnose kolektywnq, aby moc potem w ramach 
wlasnej kultury rozwinqe si~, odkrywajqc wartose jednostki? Moie roz
roinienie cywilizacji w liczbie mnogiej od cywilizacji w liczbie pojedyn
czej ratowaloby uniwersalnose idei praw czloU(ieka? 
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Balbym si~ takich spekulacj i. Nic tez nie upowaznia nas do przepro
wadzania tego rodzaju analogii. Zadna inna kultura i cywilizacja na 
swiecie nie przezyiy zjawiska por6wnywalnego z europejskim Oswie
ceniem. Taka rewolucja, kt6ra postawila czlowieka na piedestale, to 

precedens. JesteSmy z tego dumni i uwazamy, ze dzi~ki tym prze
mianom nasza cywilizacja stala si~ najbardziej ludzka, ale musimy 
pami~tac, ze zyjemy obok kuitur, kt6re rozwijaiy si~ inaczej. 

Czy Panskie przekonanie 0 niesprowadzalnosci do siebie r6inych do
swiadczen cywilizacyjnych nie czyni nas jednak w praktyce bezbron
nymi wobec wniosku, ie my, ludzie Zachodu, musimy na przyklad 
pogodzic si? z faktem, ii wifiniowie polityczni w Chinach sq torturo
wani? 

Rozr6zniam aspekt polityczny tego problemu od historyczno-kultu
rowego. OczywiScie calkowicie pot~piam przypadki gwalcenia praw 
czlowieka przez rozmaite rezimy. Istnieje jednak gl~bszy problem 
mi~dzycywilizacyjnego, a nie politycznego wylqcznie dialogu. Szko
pul w tym, ze na poziomie polityki czy ideologii kazda cywilizacja 
lub religia moze dac impuls do lamania ludzkiej godnoSci lub nawet 
do ludob6jstwa. Przeciez to w Europie dokonano holokaustu i zbrod
ni GULagu. Malo tego, u schylku XX wieku bylismy swiadkami 
masowego lamania praw czlowieka na Balkanach. Zatem nie mamy 
man datu, by powolywac si~ na wyzszosc naszej cywilizacji, bo zadna 
cywilizacja nie rna patentu na niewinnoSc. Sam fakt identyfikacji z ja
k¥ cywilizacjq nie zwalnia automatycznie ze zgrozy zla. Zlo jest w nas, 
zlo po prostu czai si~ za rogiem. 

Ale czy rzeczywiscie da si? oddzielic polityczny aspekt lamania praw 
czlowieka odglfbszej warstwy kulturowo-religijnej? Bo co mamy po
wiedziee muzulmaninowi, kt6ry na przyklad twierdzi, ie kara smierci 
dla kobiety, kt6ra popelnita cudzol6stwo, wynika z islamskiej toisa
mosci cywilizacyjnej? Albo jak mamy reagowac na fakt wspomniany 
przez Klodkowskiego: ukamienowanie przez spolecznosc hinduskq 
chlopca i dziewczyny, kt6rzy wbrew prawu kastowemu zamierzali 
zawrzec malienstwo? Czy nie wytrqcamy sobie broni z rfki w mo
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mencie, w ktorym godzimy sif!, ie prawa czlowieka nie majq charak
teru uniwersalnego? 

To jednak nie S'l zjawiska wyst~puj'lce masowo, lecz jednostkowo. 
Nie kazdy muzulmanin uwaza, ze trzeba zabie kobiet~, ktora dopu
scila si~ zdrady. Podobnie jak nie kazdy Hindus b~dzie kamienowal 
za zlamanie prawa kastowego. Trzeba pami~tae 0 proporcjach. 
W przypadku hinduizmu mamy do czynienia z miliardem wyznaw
cow! W przypadku islamu - z miliardem i trzystu milionami! Oczy
wiscie kazdy z takich wypadkow jest godny pot~pienia, ale musimy 
rozumiee specyfik~ tamtych cywilizacji i brae poprawk~ na to, ze 
mowimy naprawd~ 0 miliardach ludzi. 

I islam, i hinduizm to religie i cywilizacje Ksi~ gi. Wewn'ltrz 
swiata muzulmanskiego od 1400 lat toczy si~ spor 0 interpreta
cj~ Koranu , ktory jest dzieiem poetyckim. Wszystko zatem zalezy 
od odpowiedniej wykladni. Jak wiadomo, w islamie nie rna roz
roznienia rni~dzy prawem Bozym i swieckim, a w konsekwencji 
- panstwern Bozym i swieckim. Istnieje zatem jedna wspolnota 
umma, i jedno prawo - szari'at . Interpretatorzy, ktorzy Sq zwo
lennikarni skrajnych odlamow islamu, usprawiedJiwiajq swe dzia
lania przest~pcze, odpowiednio dumaczqc znaczenie sur. To sarno 
zresztq dotyczy hinduizmu. Mozna tak zinterpretowae poszcze
g6lne mity czy podania z Wed, aby uzasadnie koniecznose obci~
cia komus glowy, ale to nie znaczy, ze w samej re ligii jest cos 
zbrodniczego. 

Nie m6wmy zatem 0 skrajnoSciach. W hinduizmie jednak sama idea 
kastowosci jest zaprzeczeniem ludzkiej godnosci. 

OczywiScie! To zrozumiale, ze budzi to nasz sprzeciw, ale dyskutujqc 
o tym w Europie, nie bierzerny pod uwag~ liczb. Ludzie gl~boko prze
konani 0 slusznoSci prawa kastowego to gigantyczne masy! Tylko 
Hindusi mogq zmienie ten system. Jezeli nie doprowadzq do tego 
przerniany kultur owe i mentalne w obr~bie samego hinduizmu, to 
prawo kastowe nadal b~dzie obowiqzywae, choe z naszego punktu 
widzenia jest niesprawiedliwe. 
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Czy istotnie chodzi jedynie 0 nasz partykularny punkt widzenia? Mo
wil Pan wczesniej, ie zarowno zabojstwo muzulmanki oskarionej 
o zdrad~, jak ukamienowanie pary Hindusow trzeba pot~pic. Pojawia 
si~ jednak pytanie: w imi~ czego? Czy w imi~ naszych wylqcznie eu
ropejskich standardow moralnych, czy raczej pewnych uniwersalnych 
norm, ktore obowiqzujq kaidego czlowieka? 

W imi~ iycia ludzkiego, ktore jest najwyiszq wartoSciq swiata. Zycie 
ludzkie jako dobro nadrz~dne jest fundamentem istnienia kaidej cy
wilizacji, i to niezaleinie od tego, czy rna ona charakter kolektywi
styczny czy indywidualistyczny. Bez tego oparcia cywilizacja nie 
moglaby po prostu istniee. 

Jei eli chodzi 0 zagroienia, to naraione Sq na nie wszystkie cywi
lizacje. Te, ktore majq charakter kolektywistyczny, mogq bye opre
sywne wobec jednostek lub mniejszosci. Spoleczenstwa zachodnie 
z kolei naraione Sq na pokus~ egoistycznego indywidualizmu i ato
mizacji, 0 czym przekonujqco pisze Charles Taylor. 

Nasza rodzina czlowieeza rna pewne wspolne problemy i p~k
ni~ei a. W momeneie, kiedy pojawia si~ moment slaboSci, nie po
trafimy stanqC na wysokoSci deklarowanyeh przez siebie idealow. 
To generalna eeeha wszystkieh kultur. Poza tym mowiqe 0 zagro
ieniaeh, na jakie naraione Sq poszezegolne eywilizacje, zapomi
namy, ie ehrzeSeijanstwo, hinduizm ezy islam maj q bardzo roine 
oblicza w zaleinoSci od kulturowego podglebia, na jakim zostaly 
zaszezepione. Dlatego nie moina traktowae ieh jednolieie, bo 
wiele zaleiy od tego, gdz ie, kiedy i w jakim kontekseie cos si~ 
wydarza. Wszelkie general izowanie przy pomoey pojemnej kate
gorii eywil izaeji jest uproszezeniem i splycaniem roinorodnosci 
cechujqeej wspolczesny swiat. 

Planeta pokoju i nierownosci 

Sprobujmy zatem sku pic si~ na tej roi norodnosci. W ciqgu ostatnich 
trzech fat mial Pan okazj~ przyjrzeC si~ z bliska cywilizacjom i kultu
rom na wszystkich kontynentach. Trudno ujqc to w kilku zdaniach, 
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ale czy moglby Pan przedstawie szkicowq maM glownych wspolcze
snych cywilizacji? 

Zacznijmy od stwierdzenia, ktore w kontekscie tego, co dzieje si~ od 
11 wrzeSnia, zabrzmi paradoksalnie: nasza planeta jako calosc - zwa
zywszy na to, iz jest nas szesc miliardow, a co roku przybywa 80 milio

Zyjemy w swiecie bardzo 
zroznicowanym, w kto
rym istniejllliczne punk
ty zapalne, ale te lokalne 
pozary nie majll tenden
cji do rozprzestrzenia
nia si~ na caly glob. 

now (73 miliony w krajach biednych, 7 w kra
jach zamoznych), zwazywszy na niewyobrazal
nq roznorodnosc j~zykow, kul tur, religii, 
interes6w, pragnien - pozostaje w zasadzie 
w stanie pokoju. Trzeba oderwac siy na chwi
l~ od tego szumu medialnego, kt6rego codzien
nq dawkq jestesmy bombardowani. Doswiad
czenie czlowieka podr6zujqcego po wszystkich 

kontynentach przeczy temu, co widzimy w telewizji. Zyjemy w swiecie 
bardzo zroznicowanym, w kt6rym istniejq. liczne punkty zapalne, ale te 
lokalne pozary nie majq tendencji do rozprzestrzeniania si~ na caly 
glob. Sq ofiary i bestialskie akty okrucienstwa, ale na szcz~scie konflik
ty, ktore je zrodzily, nie angazujq nowych stron. Jak pami~tamy, I i II 
wojna swiatowa zacz~ly si~ od malych incydent6w. Dzisiaj napi~cia 
lokalne nie majq takiego kontaminacyjnego charakteru. 

A zatem najwazniejszq cechq wspolczesnego swiata jest to , ze 
zyjemy! Na tym opiera si~ moj optymizm. Bo jezel i weimiemy 
pod uwag~, iz te 6 miliardow ludzi radzi sobie bez zadnego had
rz~dnego autorytetu, bez zadnej jednol itej skali wartosci, a mi
mo to 95-98 % rodziny ludzkie j zyje w warunkach pokoju , to 
uwazam to za pokrzepiajqce. lstniej e tez jed nak odwrotna strona 
medalu. Zjawiskiem, ktore moze rodzic pot~zne konflikty, jest 
fakt, ze rozwoj sw iata generuje pogl~biajqce s i~ z roku na rok 
nierownosci . 1m wi~cej przybywa dobr na swiecie, tym bardzie j 
niesprawiedliwie Sq dzielone. Tutaj widac najwi~ksze p~kni~cie 
i tu pojawia si~ najpowazniejszy planetarny problem etyczny, kto
rego nie potrafimy rozstrzygnqc. 

Moze warto placie takq cen? jak wzrost nierownosci, jeieli ma to bye 
warunkiem ogolnego podniesienia poziomu zycia? 
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fo jest wazny argument, ale dorainy i wylqcznie pragmatyczny. Jako 
:hrzeScijanie, jako Europejczycy, na dluzszq met~ nie mozemy zaak
:eptowac faktu, ze chleb jest tak niesprawiedliwie dzielony. Moze
my przyjqc, ze jest to przejaw naszej slaboSci, ale sprawa ta musi byc 
przedmiotem naszej troski i niepokoju. Mozemy akceptowac ten stan 
rzeczy dlatego, ze w tej chwili nie widzimy innej alternatywy, ale nie 
mozemy traktowac takiego uzasadnienia jako gl~bokiej zasady etycz
ne]. 

4le zwolennicy globalizacji odpowiedzieliby Panu, ie jeieli zaczniemy 
dzielic sprawiedliwie, to zahamujemy swiatowy rozw6j gospodarczy 
i w efekcie chleba b?dzie jeszcze mniej. 

Ale tu nie chodzi 0 proste dzielenie: ,;\Ify macie 600/0, a my mamy 
400/0". Chodzi 0 wytworzenie takiej struktury rozwoju, ktara dawa
laby bardziej sprawiedlivvy dost~p do dobr. Problem pojawia si~ nie 
tylko w momencie dzielenia, ale i znacznie wczeSniej - to wada struk
turalna. 

fak ie sq przyklady takiej strukturalnej niesprawiedliwosci? 

Jest ich duzo. Strukturalna niesprawiedliwosc polega na tym, ze 
ogromny kapital inwestycyjny skoncentrowany jest w r~kach dwoch 
instytucji - Banku Swiatowego i Mi~dzynarodowego Funduszu Wa
lutowego. One rzqdzq swiatem. Potrzeby inwestycyjne w skali glo
balnej Sq ogromne, bo wszyscy marZq 0 cywilizacyjnym awansie, ale 
ze wzgl~du na mozliwosci kapitalowe perspektywy rozwoju Sq bar
dzo ograniczone. Pojawia si~ zatem dylemat, komu i ile dac. Zasad
niczy problem polega na tym, ze wszystko podporzqdkowane jest 
prawu maksymalnego zysku. 

Podam przyklad z zakresu dzialalnoSci humanitarnej. Jednq z cho
rob, ktare najbardziej dziesiqtkujq ludzkosc, jest malaria (zabiera 
r:xzoie kilka milionow istnien). Wyst~puje w regionach tropikalnych 
i paltropikalnych. Stref~ tropikalnq zamieszkujq ludzie biedni, a za
tern - podobnie jak w przypadku AIDS - by wynaleic skuteczne leki 
na malari~, trzeba skorzystac z funduszow panstw bogatych. Jednak 

59 



~ 
 ROZMOWA Z RYSZARDEM KAPU5CINSKlM 

firmy farma ceutyczne nie chq inwestowae w badania nad t'l choro
bq, poniewai wiedz<j, i e gdy wynajdq wlasciwe lekarstwo, to i tak 
nie zdolaj'l go sprzedae, bo potencjalni nabywcy s<j zbyt ubodzy. 
W rezultacie nie podejmuje si~ badan nad malariq. R6wnoczeSnie 
jednak wydaje si~ olbrzymie sumy na wynalezienie dziesi<jtk6w no 
wych lek6w, kt6rymi zainteresowane Sq spoleczenstwa zamoine, bo 
to si~ optaci. 

Wspomina/ Pan kiedys, ie niechrc do dzielenia sir z Trzecim Swiatem 
wynika takie z lrku kraj6w zamoinych. Te miliony mieszkmic6w Afryki 
czy Azjl~ kt6re zyskalyby ekonomicznq niezalei noSi, stalyby sir kon
kurentem, a nawet zagroieniem dla spoleczenstw Zachodu. 

To S<j wielkie problemy ludzkosci. M ieszkaniec kraj6w rozwini~tych 
zuiywa trzydziesci razy wi~cej d6br naturalnych nii mieszkaniec Trze
ciego Swiata, a przeciei zasoby, z kt6rych moiemy korzystac, Sq 
wsp6lne i ograniczone. Oznacza to, ie jeSli zaczniemy podnosie po
ziom socjalny biednych, kt6rzy stanowiq 80% ludzkosci, to r6wno
czesnie obniiymy standard i ycia bogatych. Mamy tu zatem sprzecz
nose, kt6rej nie potrafimy rozwi'lzae. Stoimy dzis w obliczu cal ego 
szeregu pytan, ktorych nie mamy nawet odwagi postawie. 

Mapa wsp6tczesnych cywilizacji 

Powr6cmy do cywilizacyjnej mapy wspa/czesnego swiata. Jaki jest Za
chad? 

Jest wieloraki, ale najwi~kszq r6inic~ mentalnq dostrzegam mi~dzy 

Starym Kontynentem a USA. To dotyczy przede wszystkim tonacj i 
refleksj i nad swiatem. W Europie Zachodniej dominuje myslenie 
krytyczne, swiadome zagroien, przepojone poczuciem kryzysu wla
snej cywilizacji - myslenie pos~pne i do pewnego stopnia deka 
denckie. M ysl amerykanska natomiast jest (a w kaidym razie byla 
przed 11 wrzeSnia) bardziej pragmatyczno-optymistyczna. Kaida 
debata sprowadza si~ do tego, i e skoro jui, istnie je dany problem, 
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to trzeba po prostu go rozwiqzac. Klasyczny przyklad tej postawy 
to zachowanie Fukuyamy podczas dyskusj i, kt6rq swego czasu pro
wadzilem na Uniwersytecie Warszawskim. Rozmawialismy z czlo
wiekiem, kt6ry nie widzial iadnych komplikacji : "Jest taki pro
blem? - to my go rozwiqiemy! Czy Sq jeszcze pytania? " A proble
my przeciei istniejq ... 

Amerykanie zarzucajq zachodnim Europejczykom, ie Sq zamkni~ci 
w sobie, w swej zamoinej twierdzy. To dzisiaj najwi~ksza slabosc 
kultury Starego Kontynentu, bo cywilizacj~ europejskq ceehowala 
zawsze ogromna ciekawosc swiata. M ielismy nie tylko handlarzy 
niewolnik6w ezy poszukiwaczy zlota, ale i szalonych podr6inik6w, 
odkrywc6w, kt6rych gnala do Afryki lub Indii bezinteresowna cieka
wosc swiata, pasja wypelniania pustych miejse na mapach. To odr6i
nialo nas od mieszkanc6w innych kontynent6w, np. od Afrykanczy
k6w: ehociai ieh kontynent otoczony jest morzami, nigdy nie wybu
dowali i adnego statku, bo nie interesowalo ich, co kryje si~ za wielkq 
wodq. Dzis europejscy tu rYSci na Wyspach Kanaryjskich i Majorce 
szukajq przede wszystkim pub6w i dyskotek - takich samych, jakie 
majq u siebie. 

Wr6cmy do Stan6w Zjednoczonych. O d kilkunastu lat nasila si~ 
proces post~pujqcego stapiania si~ USA z Kanad q od p6lnocy 
i z Meksykiem od poludnia. Ameryka P6lnocna musi dzis zmierzyc 
si~ z pot~inym ruchem migracyjnym i jego konsekwenejq - zmiana
mi oblicza kulturowo-rasowego. Na poczqtku XX wieku do Amery
ki przyplywali gl6wnie przybysze z Europy, teraz to przede wszyst
kim emigranei z kraj6w Trzeciego Swiata. Ameryka staje si~ coraz 
bardziej azjatyeko-Iatynoska, wielorasowa. Demografowie zwracajq 
uwag~, ie zwi~ksza si~ liczba Amerykan6w, kt6rzy majq klopoty ze 
swojq kulturowo-rasowq toisamosciq. 

M6wil Pan wczesniej, ie w skali planetarnej nast~puje ostatnio odro
dzenie duchowosci czy religii. Czy w krajach Zachodu dostrzega Pan 
slady takiego procesu? 

Odr6iniam religie od religijnosci ezy duchowosei. Kiedy m6wi~ 0 od
radzaniu si~ religijnoSci, to mysl~ 0 tym, ie ludzie majq wewn~trzne 
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przeczucie transcendencji, czegos, co jest wyzej, poza. To jednak nie
koniecznie musi przybierae formy religii instytucjonalnej.Swojq dra
gq, nie bardzo wierzy, zeby istnieli na swiecie ludzie calkowicie za
mkniyci na sfery duchowosci. 

Niedawno powiedzialem ksiydzu Stanislawowi Obirkowi, kt6ry 
przyslal mi do wypelnienia ankiety "Zycia Duchowego" zatytulowa
nq: ,~ co wierzy ten, kto nie wierzy?", ze nie przypuszczam, aby 
byli tacy, kt6rzy nie wierzq. Czasem religijnose moze bye ukryta, du
miona, ale czlowiek rna jq po prostu wpisanq w SWq natury. 

Na Zachodzie wyrazny jest kryzys religii, ale i tutaj widzy ozy
wienie duchowosci. 

Takie stanowisko reprezentuje Chantal Millon-Delsol, ktora w pai
dziernikowym "Znaku" pisaia, ze na Zachodzie nastffpuje zmierzch 
religii instytucjonalnej, ale renesans duchowosci. 

Mysly, ze kryzys religii instytucjonalnych jest powszechny i widae 
go na wszystkich kontynentach, ale r6wnoczesnie nastypuje wielkie 
przebudzenie duchowosci. Stqd moim zdaniem bierze siy popular
nose sekt. W mniejszym stopniu dotyczy to Zachodu, ale w Amery
ce Lacinskiej i w Afryce jest to zjawisko wszechobecne. 

Jakie sq to na ogoi sekty? 

Jest ich mn6stwo, ale wiykszose to synkretyczne sekty 0 rodowo
dzie protestanckim. Sq nieduze i dzialajq przede wszystkim wsr6d 
biedoty. Trudno siy zresztq dziwie ich popularnoSci, bo tradycyjne 
misje katolickie nie Sq w stanie dotrzee do wszystkich ludzi. M iesz
kalem w Boliwii u polskiego misjonarza - ojca Grzegorza, kt6ry 
w pojedynky musi troszczye siy 0 260 kosciol6w. Nie jest w stanie 
ogarnqe tak wielkich przestrzeni. Tamtejsze sekty nie walczq z Ko
sciolem katolickim, co wiycej - zdarzajq siy nawet przypadki wsp61
pracy ksiyzy kato lickich z sektami, bo wszystko to dzieje siy prze
ciez w jednym srodowisku. Sekty wypelniajq po prostu puste miej
sce, kt6rego nie jest juz dzisiaj w stanie zapelnie zadna z centralnych 
religii. 
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Czy spadek popularnosci Kosciola katolickiego w Ameryce Poludnio
wej, ale i w Afryce, nie wynika z faktu, ie jest on postrzegany jako 
pokolonialny? 

Nie jest to czynnik decyduj'lcy. Na ogol problemem jest nie tyle 
niech~e do KOScio low, co raczej ich nieobecnose. Placowki mi
syjne i parafie powstawaly w zupelnie in
nej sytuacji demograficznej. Kiedy 40 lat 
remu pojechatem do Afryki, iyIo tam wow
czas 212 mil ionow ludzi. Dzis populacja 
Afryki liczy 900 milionow. W ci'lgu moje
go iycia reporterskiego czterokrotnie po
wi~kszyia si~ tam liczba ludnoSci, a misj i 
jest mniej nii przed laty. Kiedys sporo bylo 
powolan z zachodniej Europy - pami~tam 

Kiedy zajmujemy si9 po
mocfl dia Trzeciego Swia
ta, myslimy na ogol 
o transportach zywnosci, 
ale mieszkancy tamtych 
kraj ow majfl przeciez 
rownie pilne potrzeby du
chowe i inteIektuaine. 

swietnych misjonarzy holenderskich . Dzis p rawie ich nie rna. 
Zatem przyrost demograficzny, ale i spadek powo!an na Zacho
dzi e sprawiiy, i e powsta!a pustka. 

Kiedy zajmujemy si~ pomoq dla Trzeciego Swiata, myslimy na 
ogol 0 transportach iywnosci, ale mieszkancy tamtych krajow maj'l 
przeciei rownie pilne potrzeby duchowe i intelektualne. Zachod za
pomina, ie te ostatnie takie powinny bye zaspokojone. Paradoksal
nie, liczba analfabetow na swiecie rosnie, a nie maleje. Zmniejszaj'l 
si~ szeregi wyznawcow tradycyjnych Kosciolow. Okazuje si~, ie tej 
bodaj najwainiejszej sfery iycia - duchowo-intelektualnej - nikt dzis 
w Trzecim Swiecie nie zagospodarowuje. 

Wr6cmy do naszej mapy. Co opr6cz popularnosci sekt protestanckich 
wyr6inia dzisAmeryk~ Poludniowq? 

Po pierwsze, bardzo zmniejszyly si~ napi~cia mir;dzy Stanami Zjed
noczonymi i Ameryk'l Lacinsk'l. Dawniej w stosunkach mi~dzy obie
rna stronami dominowala zasada konfrontacji, to znaczy po jednej 
stronie silny by! antyamerykanizm, po drugiej zas nieufnose i l~k przed 
swiatem latynoskim. Szczytowym tego przejawem byl kryzys kuban
ski na pocz'ltku lat 60. Dzisiaj znakomicie rozwija si~ wspotpraca 
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ekonomiezna miydzy poludniem i p61noq. Wsp61dzialanie obejmu
je takze trosky 0 polityky migraeyjnq. 

Po drugie, na wielkq skaly dokonuje siy na tamtym kontyneneie 
odrodzenie spoleeznosei indianskieh. Od XVI wieku wlasciwie az 
do lat 80. XX wieku Ameryka Laeinska byla zdominowana przez 
bialyeh oraz Metysow i dopiero w ostatnieh lataeh Indianie zaezyli 
siy organizowac, podkrdlac swojq tozsamosc, walczyc 0 nalezne im 
prawa. Symbol em tyeh przemian jest pierwszy w historii Peru prezy
dent-Indianin, ale podobne zjawiska mozna odnotowac w Brazylii, 
Ekwadorze, Kolumbii ezy Wenezueli. 

Z tym wiqze siy zreszq wspomniany kryzys plaeowek misyjnyeh. 
GOScilem niedawno u polskieh misjonarzy w Paragwaju. To byli lu
dzie z wiosek na Podlasiu. Kiedy zaezylismy rozmawiac 0 ieh praey, 
zwierzyli mi siy ze swoieh rozterek. Jeden mowil: "Pytajq mnie w Pol
sce, ezy kogos nawroeilem. A jak ja mam nawraeaC? By/em uezony, 
zeby szanowac lokaln'l kultury, inne wierzenia. Mieszkam wsr6d 
Indian, ktorym wystareza ieh wlasny swiat. Chlubiq siy, ze maj'l bar
dzo dobryeh bog6w. Uwazajq, ze jdli byd'l ieh szanowac, to jeden 
zesle deszez, a drugi da obfite zbiory. Wiye co mam robiO " Dlatego 
wielu z nieh po prostu praeuje razem z Indianami, uezy ieh gospoda
rowac. Poniewaz S'l to na ogol ehlopsey synowie, wiye dostosowali 
siy do tej sytuaeji. Ale to jest powazny problem religijny i kulturowy, 
bo dokonuje siy wlasnie wielkie odrodzenie bardzo staryeh i boga
tyeh kultur indianskieh w Ameryee Laeinskiej. 

Przeniesmy si~ teraz do Afryki. 

To kontynent bardziej zr6znieowany, bo Afryky P61noen'l po Sahary 
zamieszkujq gl6wnie muzulmanie, a ponizej tej graniey najwiyeej jest 
ehrzeseijan i wyznawe6w religii miejseowyeh. Warto w tym miejseu 
zauwazyc, ze do akt6w terroryzmu doehodzi wylqeznie w obrybie isla
mu arabskiego. Islam Czarnej Afryki nie zna terroryzmu. 

Afryka jest bardzo biedna i dlugo bydzie biedna. To kontynent 
o najslabszyeh udzialaeh inwestyeji swiatowyeh (okolo 2%). Wielkie 
kapitaly ograniezajq siy wylqeznie do eksploataeji zl6z ropy nafto
wej, ktoryeh w Afryee wei'lz jest niemalo. Z,asadniczym problemem 
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tego kontynentu jest oczywiscie poloienie klimatyczne. Walka Afry
kanczyka 0 przetrwanie w tych warunkach jest jui tak wielkim wy
datkiem energii, ie brakuje jej na dzialania dlugofalowe. W XXI 
wieku Afryka padnie ofiarq dwoch narastajqcych problem6w ludz
kOSci - braku wody pitnej i drewna opalowego. Z wod'l zawsze bylo 
krucho w Afryce, las6w ubywa, bo Sq rabowane i wywoione do Eu
ropy. Niestety nic nie wskazuje na to, by ten kontynent mial wielkie 
szanse na rozw6j. 

Przejdzmy teraz na p6lnoc. Bliski Wsch6d jest arenq dramatu izra
elsko-palestynskiego. Interesy Sq tak rozbieine, tyle jest po obu stro
nach wrogoSci i resentymentow, ie konflikt wydaje si~ nierozwi'lzy
walny! R6wnolegle narasta ponadto wielki problem nierownoSci 
demograficznej. Przyrost ludnosci arabskiej jest wysoki, maleje na 
tomiast doplyw emigracji iydowskiej do Izraela. Ta dysproporcja 
z czasem moi e miee decydujqcy wplyw na przebieg konfliktu. 

A jak jest w Azji? 

Sq oczywiScie r6ine Azje. Jest Azja Polwyspu Indyjskiego, Azja Cen
traina, Azja Chin i Azja Poludniowo-Wschodnia. Najwi~kszq kosciq 
niezgody, a zarazem obiektem najwi~kszych mocarsrwowych apety
tow b~dzie w najbliiszym czasie Azja Centralna, a zatem cale pod
brzusze bylego Zwiqzku Radzieckiego ai po Afganistan, poniewai 
tam znajdujq si~ zapasy ropy naftowej na drugq polow~ XXI wieku. 
Dop6ki nie zostanie wynaleziony substytut energetyczny ropy naf
towej, dop6ty b~dzie to region napi tre i walk, przede wszystkim mitr
dzy Amerykq i Chinami. Wojna w Afganistanie jest dopiero POCZqt
kiem duiego kryzysu, kt6ry btrdzie si~ tarr die przez lata. 

Indie zachowuj,! wewntr trznq r6wnowagtr, choe narastajq tam 
wplywy czegos, co bywa nazywane nacjonalizmem religijnym. Pisze 
o tym zreszq interesuj,!co Piotr Klodkowski. Pojawiaj,! sitr zjawiska, 
kt6re nie byly dot,!d znane tamtej kulturze - mysl~ 0 paramilitar
nych organizacjach hinduskich nacjonalist6w. Przemiany te pozosta
iq w zwiqzkuz wojn,! hindusko-muzulmanskq 0 Kaszmir. Dokonuje 
;i~ zatem swego rodzaju militaryzacja hinduizmu. Hindusi zaczynajq 
Jodkreslac, ie Sq najstarsz,! cywilizacjq swiata, co rodzi w nich nie 
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tylko poczucie dumy, ale i wyzszosci. Trzeba jednak pamit;tac, ze jest 
to cywilizacja, ktora nigdy nie miala sklonnoSci do ekspansji. Byla 
przedmiotem inwazji od polnocy - Mongolow, islamu, ale sarna nie 
dokonywala terytorialnych podbojow, zamykajqc sit; w ramach swo
jej tradycji, klimatu i kuchni . 

Kolejny wielki temat to miejsce islamu na tamtym kontynencie. 
Najwit;ksze narody islamu to przeciez narody azjatyckie - Pakistan, 
Indonezja, Malezja, caly rejon poludniowo-wschodni. Trudno po
krotce przedstawic niezwykle bogactwo i roznorodnosc tamtego is
lamu. ]ego cechq charakterystycznq jest bojowosc i silny wplyw ten
dencji nacjonalisrycznych. Religia Mahometa uzbraja tamte spolecz
nosci i daje im poczucie sily. 

Osobny swiat stanowiq Chiny. l one Sq bardzo zroznicowane, bo 
mimo silnie scentralizowanej wladzy dziala tam wiele sil odsrodko 
wych. Istnieje kolosalna roznica mit;dzy Chinami wybrzeza a China
mi scisle kontynentalnymi. Tendencje odsrodkowe pojawiajq sit; tak
ze w okolicach Sinciang i w regionach, ktore ciqzq ku Azji Srodko
wej, czyli w stront; islamu. 

W regionie Pacyfiku rodzi sit; prawdopodobnie nowa, potencjal
nie bardzo wplywowa cywilizacja. Ze wzgl~du na bariery komuni
kacyjne nigdy wczesniej nie snilo si~ nikomu, by sku pic kultury base
nu Pacyfiku. Dzis, dzi~ki rewolucji elektronicznej i technologicznej, 
cywilizacja ta bt;dzie si~ wreszcie mogla zorganizowac. Ma ona ogrom
ny potencjal, bo sku pia podstawowe osrodki rozwoju mysli techno 
logicznej: Kaliforni~, kanadyjsk'l British Columbia, zachodnie wy
brzeze Ameryki t acinskiej, wyspy Pacyfiku, Australit;, Nowq Zelan 
di~, Tasmanit;, Indonezj~, Chiny, ]aponi~, a wreszcie wschodnie 
krance Rosji . 

No wlasnie, jak widzi Pan miejsce Rosji na tej mapie swiata? Okres 
"wielkiej smuty" jui si~ chyba skonczyl. 

Rosja jest na rozdrozu. Tradycyjnie Scierajq sit; tam dwie sily - slo
wianofili i "zapadnikow", a zatem tych, ktorzy uwazajq, ze Rosja sta
nowi odrt;bny swiat ciqzqcy w stron~ Azji i slowianskiej Europy, oraz 
tych, ktorzy chcq przylqczyc Rosjt; do Za~hodu. Bye moze zadna 
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tyeh opeji ostateeznie nie wygra i przyszlosc Rosji b~dzie nazna
wna zmaganiami tyeh dwoeh tendeneji. 

Rosja prawdopodobnie nie wroei do swej wielkomoearstwowej 
ozyej i. B~dzie zapewne nadal przejawiac imperialne eiqgoty, ale ezas 
'ielkieh moearstw jui si~ skonezyl- dzisiaj sily panstwa nie mierzy si~ 
rzestrzeniq terytorialnq. Najrozleglejszy kraj w Afryee - Sudan - jest 
lrazem jednym z najslabszyeh panstw kontynentu. Holandia ezy Izra
majq moenq pozyej~ na arenie mi~dzynarodowej, ehoc Sq mniejsze 

ii republiki rosyjskie. Rosja b~dzie musiala na nowo odbudowac swoj 
li~dzynarodowy prestii. Putin wykorzystuje w tej ehwili szans~, jakq 
tworzyla przed nim wojna w Afganistanie. 

ra koniec prosba 0 rady. Jakie najczfstsze blfdy popelnia czlowiek 
achodu, kiedy kontaktuje sif z ludi mi innych cywilizacji? 

o si~ zmienia. Inaezej bylo 20-30 lat temu, inaezej jest teraz. To Sq 
~~sto sprawy indywidualne. Ale kardynalnym grzeehem Europejezy
6w jest oezywiseie okazywanie wyiszosei i aroganeja, podswiadome 
~asem przekonanie, ie ten drugi to "ezarnueh", "leniueh", "ioltek". 
7e wzajemnyeh relaejaeh najtrudniej 0 symetri~. Europejezyk ez~sto 
limowolnie traktuje Nigeryjezyka ezy Senegalczyka jak slug~, nawet 
tedy gdy jest u niego goseiem. Zdarzajq si~ przypadki, gdy taki pro
:kejonalny paternalizm bywa okazywany Afrykanezykowi, ktory jest 
karzem, iniynierem ezy prawnikiem. Pokutujq tu nawyki z ezasow 
olonialnyeh, kiedy to marny listonosz z Yorkshire zglaszal si~ na wy
zd do Zambii i tam zostawal naezelnikiem poczty. 

Kolejny grzeeh to brak eh~ei poznania, zgl~bienia obeej kultury. 
Dza grupq fanatycznyeh antropologow malo kto zastanawia si~, co 
iak swi~tujq Afrykanie ezy Azjaci, dlaczego nOSZq takie, a nie inne stroje 
d. Na usprawiedliwienie Europejczykow mog~ tylko dodac, ie brak 
linteresowania dla tego, co inne, jest cechq 90% ludzi na swiecie ... 

')lacy wyszli szczfsliwie z komunistycznej zamraiarki i teraz muszq 
nierzyc sif jui nie tylko z problemami lokalnymi, ale takie tymi 
znaczeniu planetarnym: P6lnac - Poludnie, (ale migracyjne z kra
IW Trzeciego Swiata itd. Jakie zadania stajq dzis przed nami? 
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Mysl~, ze takie same jak przed innymi ludimi. Dzis najwazniejsze 
jest otwieranie si~ na swiat, wychodzenie ze swojego zascianka, bo 
swiat staje si~ coraz bardziej globalny. 1m bardziej b~dziemy si~ izo
lowac, tym gorzej dla nas. Wsp6lczesny patriotyzm musi isc w parze 
z przekonaniem, ze kaida ojczyzna jest cz~sci,! wielkiej ojczyzny swia
towej. 1m bardziej b~dziemy przenikni~ci duchem orwartosci, im 
wi~cej b~dzie nas l"!czyc z obywatelami innych malych ojczyzn, tym 
bardziej b~dziemy patriotyczni, bo dzis mozna istniec na swiecie 
wyl,,!cznie poprzez innych. Je§li b~dziemy poznawac i szanowac war
to sci innych kultur, to respektowana b~dzie takie nasza swoistosc. 
Taki swiat jest dla wszystkich. Innego swiata nie b~dzie. 

RYSZARD KAPUSCINSKI, ur. 1932, pisarz, reporter, publicysta. Autor 
m.in. ksiqzek: Cesarz (1978), Szachinszach (1982), Imperium (1993) , 
Lapidarium (wyd. lqczne 1997), H eban (1998), Lapidarium N (2000). 
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Bronislaw Wildstein 

Cywilizacyine mity 

Czy istniej~ kultury gotowe w imif( swojej kultu
rowej toisarnosci zrezygnowae z owocow tej par 
excellence zachodniej idei oraz dobrodziejstw 
technologicznego postf(pu? I czy wybor taki 
podejrn~ ich polityczni przywodcy, w imif( swojej 
wladzy tak bardzo eksponuj~cy "specyfikf(" 
kultur rz~dzonych przez siebie ludow, ktoryrn 
obce i niechf( tne rna bye podobno " zachodnie" 
poj~cie wolnosci wraz z jego konsekwencj arni? 

Nikt przy zdrowych zmys!ach nie moie kwestionowac wp!y\vu 
(Ultury na czlowieka. ezy jednak oznacza to, ie osoba ludzka bez 
:eszty determinowana jest przez cywilizacj~, w kr~gu kt6rej dojrze
Na? Przyj~cie takiego zaloienia oznaczaloby mi~dzy innymi, ie nie 
stnieje nic takiego jak natura ludzka, ie w przeciwienst\vie do zwie
'z~cia czlowiek nie posiada gatunkowej natury i stanowi byt dosko
lale plastyczny, formowany bez reszty przez zesp6! warunk6w spo
ecznych nazywanych cywilizacjC!. Dodatkow£l konsekwencj£l takie
;0 poglC!du musi bye przyj~cie, ie owe cy\vilizacje przeksztakily si~ 
v odr~bne byty rZ£ldz£lce si~ odmiennymi zasadami i wiod£lce samo
stn£l egzystencj ~. Tego typu kulturowy determinizm musia!by pro
vadzie do uznania radykalnej, wr~cz gatunkowej odmiennoSci ludzi 
:yjC!cych w r6inych cywilizacjach, do zaloienia absolutnej nieprze
~ ladalnosci kultur oraz j~zyk6w. 
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Konsekwentny determinizm kulturowy prowadzilby do kulturo
wego relatywizmu w wersj i skrajnej z jego wszystkimi paradoksami 
(identycznymi z paradoksami radykalnego sceptycyzmu). Determi
nizm kulturowy nie potrafi d umaczyc rozwoju i zmian wewn'ltrz 
poszczegolnych kultur. Nie potrafi rowniez ukazac ich wewnytrznej 
zlozonosci, napiyc i dialektyki rozmaitych postaw, ktore potrafi'l 
odnaleic siy w jednym kulturowym idiomie. Kultury w ujyciu deter
ministycznym S'l plaskie i schematyczne, aby nie powiedziec - kary
katuralne. A mimo to determinizm kulturowy jest postaw'l rozpo
wszechnion'l dzisiaj jak nigdy wczeSniej . Jedn'l z jego popularnych 
wersj i jest teoria Samuela H untingtona giosz'lca tezy 0 nieuchron
nym "zderzeniu cywilizacji" . 

Zderzenie cywil izacji 

Politolog amerykanski zaklada, ze w szybko ewoluuj 'lcym swie
cie wspokzesnym podstawow'l form'l identyfikacj i pozostanie cywi

To nie cywilizacj e pro
wadzll polityktt, ale paii
stwa, zas ich interesy nie 
sll tozsame z celami cy
wili zacyjnych hipostaz 
budowanych przez kultu
rowych deterministow. 

lizacja, ktorej fundamentem jest religia. 
Przyjmuje, ii nie istniej'l zadne uniwersalne 
normy, fo rmy spoleczne czy systemy warto
sci, ze wszystkie one maj'l charakter party
kularny. Nie mog'lc siy porozumiec, cywili
zacje skazane S'l na konflikt, a w najlepszym 
wypadku na bytowanie w obojytnej izola
cji. Co wiycej, Huntington uznaje, ze mo

dernizacja, a wiyc postyp naukowy, techniczny i ekonomiczny, nie 
jest zwi'lzany z okreslonym modelem cywilizacyjnym. Jest on moili
wy w dowolnym otoczeniu. 

Wydawaloby siy, ie nic nie przeczy tezom Huntingtona bardziej 
nii doswiadczenie global izuj'lcego siy swiata, a jednak rozpowszech
nily siy one szeroko, a obecna wojna z terroryzmem prowadzi wrycz 
do powtarzania ich niczym buddyjskiej mantry. Zastanowmy siy wiyc, 
w jakim stopniu wojna ta potwierdza teoriy Huntingtona. 

Po pierwsze warto zwrocic uwagy, ze w koalicji antyterrorystycz
nej znalazlo siy wiele panstw muzulmanskich. Potwierdzaloby to 
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opin i~ krytyk6w Huntingtona, ie bezpodstawnie traktuje on cywili
zacje jako odpowiednik panstw. To nie cywilizacje prowadzq polity
k~ , ale panstwa, zas ich interesy nie Sq toisame z celami cywilizacyj
nych hipostaz budowanych przez kulturowych determinist6w. Cy
wilizacje rozdzielone na suwerenne panstwa 0 odmiennych, a cz~sto 
sprzecznych interesach tracq zaloiony przez determinist6w charak
ter samoistnych i samowystarczalnych byt6w. O czywiScie nie chodzi 
o to , aby w miejsce hipostazy kultury wprowadzic hipostaz~ pan
stwa. Wsp6tczesnie zresztq rola panstwa ulega ograniczeniu, a samo 
panstwo oslabieniu. Jednak ludzie iyjq ciqgle w panstwach, kt6re Sq 
duzo bardziej okreslonymi formami spolecznego istnienia nii cywi
lizacje czy kultury. 

M uzulmanski fundamentalizm to zjawisko nowoczesne, ideolo
gia, kt6ra w takim samym stopniu apeluje do kulturowej tradycji, co 
do bardzo wsp6tczesnych tendencji pol itycznych. Moina jq uznac za 
globalny wariant marksizmu. Teoretycy fundamentalizmu muzulman
skiego pojawili si~ w XX wieku. Potrzeb~ powrotu do pierwotnej, 
"czystej" formy islamu motywowali kl~skq i upokorzeniem muzul
man6w w swiecie wsp6tczesnym. Na kl~sk~ oWq skladaly si~ cywili
zacyjne zap6znienie, bieda i - zwlaszcza - zaleinosc od Europejczy
k6w. 

Fundamental izm 6w spotkal si~ z popularnymi na Zachodzie 
(gdzie studiowaly muzulmanskie elity) ideologiami antykolonializmu 
i tiers-mondisme'u. N ie chodzilo w nich wylqcznie 0 uwolnienie si~ 
spod kolonialnej dominacji, czego dowodzi klasyczna dla tego ruchu 
ksiqi ki Frantza Fannona Wyklf!ty Iud ziemi. Autor, piszqcy po fran
cusku, przenosi marksistowskie mity w wymiar globalny. Europa, 
a szerzej: Zach6d, to jalowa ziemia egoizmu i indywidualizmu. Spo
leczenstwa Trzeciego Swiata to jego przeciwienstwo wr~cz utopia 
kolektywnego bytowania. Kiedy wyzwolq si~ spod europejskiego 
panowania, zwyci~iq i odkupiq zdeprawowanq przez Europ~ ludz
kosc. Takie idee glosilo w6wczas r6wniez wielu lewicowych Euro
pejczyk6w, rozczarowanych nieco eksperymentem komunizmu real
flego i poszukujqcych nowych utopii. Fanon byl apologetq arabskie
50 socjalizmu wcielanego w pierwszym rz~dzie przez algierski FLN. 
Po kompromitacj i, jakq przyniosla zbudowana na muzulmanskim 
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socjalizmie niepodleglose, zacz'll si ~ on prze istaczae w fundamenta
lizm, czyli poszukiwae nowych inspiracji w specyficznie zinterpreto
wanej islamskiej tradycji. Bardzo znamiennym przykladem tej ewo
lucji jest postawa Saddama H usajna, przyw6dcy socjalistycznej par
tii Baas, coraz jednoznaczniej eksploatuj<}cego formul~ religijnego 
fundamentalizmu. 

"Nam jest tak :lle, poniewaz im jest tak dobrze". W tej prostej 
formule daloby si~ streScie sil~ nosn<} muzulmanskiego fundamenta
lizmu. Nie chodzi wi~c 0 inne wartoSci, inne systemy, normy etc. 
Ideologia fundamentalizmu zbudowana jest na resentymencie, kt6
rego zasada sformulowana zostala przez Nietzschego w odniesieniu 
do sytuacji cywilizacji zachodniej. "Zniszczmy ich dobrobyt, a wte
dy szcz~Scie zagosci i u nas" - zdaj<} si~ powtarzae nowi wyznawcy 
dzihadu. Ale szcz~Scie to rozumiane jest przez duze grupy adept6w 
jako materialny awans. Niech~e do Zachodu wywodzi si~ z rozbu
dzenia przez mi~dzycywilizacyjne kontakty, gl6wnie za spraw<} glo
balnych medi6w, apetyt6w konsumpcyjnych. Ta bardzo uniwersalna 
zawise uprawomocnia si~ wprawdzie przez islam i kraszona jest re
toryk<} jego duchowoSci, ale jej nap~dow<} sil<} jest wsp6lczesna i uni
wersalna t~sknota konsumpcyjna. Aby si~ 0 tym przekonae, wystar
czy posluchae jej szeregowych rzecznik6w z kraj6w muzulmanskich. 

Paradoksalnie wi~c fundamentalizm to pochodna globalizacji. I to 
nie w sensie, 0 jakim m6wi w glosnej ksi<}zce Diihad kontra McSwiat 
Benjamin Barber, kt6ry fundamentalizm kaze widziee jako reakcj~ 
kultur zagrozonych w swojej swoistoSci przez walec globalizmu. To 
prawda, ze radykalne zmiany, kt6re nios<} ze sob,! wsp6kzesne pro
cesy cywilizacyjne, wywoluj<} poczucie niepewnosci i elementarny 
odruch konserwatywny. JednoczeSnie globalna kul tura prowokuje 
materialne aspiracje, kt6re nie mog,! bye zrealizowane bez przyj~cia 
zachodniego, pragmatycznego modelu kulturowego, a wi~c odejscia 
od partykularnej kulturowej tradycji (ewentualnie: odnalezienia w niej 
element6w, kt6re z zachodnim modelem daloby si~ pogodzie). Nie 
jest wi~c tak, ze "zderzenie cywil izacji " jest konsekwencj<} ich istoto
wej obcOSci i "monadycznoSci". To wlasnie ich przenikanie si~, zin
tensyfikowane w procesie globalizacji i upowszechniania uniwersal
nych, konsumpcyjnych pragnien, nap~dza k(;mflikt, z kt6rego korzy
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stajq politycy i demagodzy. Ich cele zasadniczo jednak rozniq si~ od 
aspiracji szerokich rzesz spolecznych. 

Charakterystyczne pod tym wzgl~dem Sq postawy Iranczyk6w. 
Ten stosunkowo dobrze rozwini~ty kraj stal si~ swego rodzaju pol i
gonem muzulmanskiego fundamentalizmu. Otoz wszystko wskazuje 
na to, ze og6l spoleczenstwa rna powyzej uszu projektu szari'atu 
i chcialby urzeczywistnienia w swoim kraju modelu liberalnej demo
kracj i na modl~ "dekadenckiego" Zachodu. 

Rzecz jasna, istnieje napi~cie mi~dzy potrzebq stabilizacji a ambi
cjami materialnymi, kt6rych spelnienie pociqga za sobq gl~bokie 
zmiany i moze rodzic poczucie wyobcowania z nowej rzeczywisto
Sci. Napi~cie to obserwowac mozemy we wszystkich kr~gach kultu
rowych - dzis bardzo wyraznie rowniez w Polsce, w ktorej naklada
jq si~ na siebie procesy wychodzenia z komunizmu i radykalnego 
cywilizacyjnego przyspieszenia. Nalezaloby rowniez zgodzic si~, ze 
istniejq cywilizacje 0 wi~kszej dynamice, nastawione bardziej prag
matycznie i innowacyjnie. Takq cywilizacjq przywyklq do ryzyka jest 
generalnie Zachod, a zwlaszcza Stany Zjednoczone. W cywilizacjach 
stagnacyjnych zmiany wywolujq duzo wi~kszy wstrzqs. Latwiej tam 
tez odwolywac si~ do mitycznego czasu przeszlego, kiedy to ludzie 
bytowali rzekomo nie tylko w tradycyjnej harmonii, ale i w dobro
bycie; latwo tez budowac na tym wyobrazeniu resentyment. 

Charakterystyczne Sq losy imigrantow z innych kultur do krajow 
zachodnich. Ludzie z warstw wyzszych, lepiej wyksztakeni i bardziej 
przedsi~biorczy, adaptujq si~ zwykle doskonale. Ci, ktorzy nie potra
fiq odnaleic si~ w nowej rzeczywistosci, a zwlaszcza dzieci imigran
:ow stanowiqcych najnizej usytuowanq grup~ w hierarchii spolecz
l ej, chroniq si~ w zbiorowoSciach sobie podobnych, a zadoscuczy
1ienia poszukujq w ideach wymierzonych w cywilizacj~ , z ktorej 
N pelni korzystac nie potrafiq. (OczywiScie ich przywodcy nalezq 
~wykle do wyksztak onych przedstawicieli klas wyzszych) . Tak wi~c 
Jroblem mieSci si~ raczej w uniwersalnej sfe rze psychologii spolecz
lej, a kultura staje si~ ty lko wehikulem, ktory nadaje dynamizm re
entymentowi. 

o ile jest wi~c oczywiste, ze istnieje roznica cywilizacyjnych mo
leli, 0 tyle wspolczesne konflikty globalne swiadczq nie na rzecz 
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kulturowego determinizmu, lecz raczej na rzecz uniwersalnosci ludz
kich aspiracji, kt6rych urzeczywistnieniu - lepiej lub gorzej - sluzq 
kulturowe modele. 

Modernizacja bez westernizacji? 

Jeszcze bardziej dyskusyjnq tezq Huntingtona wydaje siy zalozenie, 
ze mozliwa jest modernizacja bez westernizacji. Nauka wsp6lczesna 

Rozw6j nauki i post~p 
technologiczny mozliwe 
Sll przy zastosowaniu kul
turowych modeli impor
towanych z Zachodu. 

narodzila siy na Zachodzie. Tutaj r6wniez wy
pracowany zostal model spoleczny, kt6ry po
zwolil adaptowac jq do procesu produkcyjne
go. Zjawiska te mogly rozwinqc siy dziyki uzna
niu wartosci wolnoSci, kt6ra stala siy osiq 
zachodniego systemu spolecznego. Wolnosc 

intelektualna pozwalala oderwac badania naukowe od religii i utrwa
lonego autorytetu, wolnosc gospodarcza kazala szukac najlepszego z nich 
uzytku, egalitaryzacja wolnoSci uniemozliwiala jej limitowanie. 

John Gray powiedzial kiedys, ze symbolem naszych czasow jest 
fotografia taliba z telefonem kom6rkowym. To bardzo mylqce stwier
dzenie. "Talibowie" mogq nauczyc siy poslugiwac telefonem kom6r
kowym, ale nie potrafiq go ani wynaleic, ani ulepszyc, ani wbudo
wac w cywilizacyjny uklad, w kt6rym m6g1by on zostac w pelni wy
korzystany. Rozw6j nauki i postyp technologiczny mozliwe Sq przy 
zastosowaniu kulturowych modeli importowanych z Zachodu. Ta
lib moze pasozytowac na zachodniej wynalazczosci, moze probowac 
jq niszczyc, wykorzystujqC jej osiqgniycia, ale nie potrafi z niq kon
kurowac. Niezwykle wyrazistq ilustracjq tej prawdy byla siedemdzie
siycioletnia historia komunizmu, kt6ry sromotnie przegral konku
rencjy z wolnym swiatem. Panstwa muzulmanskie, mimo posiadania 
ogromnych bogactw naturalnych, prowadzq gospodarky ekstensyw
nq, zaleznq wylqcznie od tych surowc6w. Pomimo gigantycznych moz
liwosci nie podjyly ani ekonomicznej, ani naukowej, ani technolo
gicznej rywalizacji z Zachodem. Jedynym krajem, kt6ry probuje to 
robic, jest Turcja, ktora odeszla od wzorca muzulmanskiego i usiluje 
przyswoic sobie zachodni model kulturowy: 
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Jako przyklad ekonomicznego sukcesu przy zachowaniu kultu
rowej specyfiki czy wrycz dziyki jej istnieniu przytacza siy kraje Da
lekiego Wschodu z Japoni'l na czele. Otoz przy trochy gtybszej ana
lizie przyklad ten jest doskonalym dowodem na uniwersalizm kultu
ry zachodniej. Liberalna demokracja narzucona zostaia Japonii przez 
amerykanskiego okupanta. Byl to model obcy tradycji japonskiej, 
nic dziwnego wiyc, ze zostal przetworzony przez Japonczykow po 
swojemu (ale przeciez rowniez demokracja wloska rozni siy wyraz
nie od angielskiej , a niemiecki system gospodarczy od systemu ame
rykanskiego) . Klyska wojenna skierowala energiy Japonczykow na 
odbudowy kraju. Praca i zapobiegliwosc staly siy swego rodzaju swiec
kim wyznaniem wiary. Dokonal siy wielki awans edukacyjny. Mimo 
ze obcokrajowcy fascynuj 'l siy ciqgle egzotykq i kulturowq odmien
nosciq Japonii, zmienila siy ona radykalnie. To opinia samych miesz
kancow Kraju Kwitnqcej Wisni. Caia kultura powojennej Japonii 
przepojona jest lamentem nad amerykanizacjq kraju, zanikaniem tra
dycyjnych modeli kulturowych, uwiqdem specyficznych narodowych 
coot. 

Z czasem okazalo siy, ze kulturowa specyfika - kt6ra dla wielu 
z:achodnich obserwator6w, nasyconych typowo zachodniq niechyciq 
do wiasnej kultury, a zwlaszcza do charakterystycznego dla niej wol
norynkowego modelu gospodarczego, byia zrodtem nadziei - zaczy
ta powaznie ciqzyc nad gospodark'l kraju. Kryzys gieldowy w roku 
1990 zainicjowal dekady stagnacji, a nawet recesji, podczas gdy w tym 
,amym czasie swiat, a zwiaszcza Stany Zjednoczone, rozwijal siy 
jynamicznie. Okazaio siy, ze recept'l dla Japonii by toby zastosowa
lie najbardziej uniwersalnej rynkowej terapii, ktora pod koniec lat 
jO. zaczyia przynosic sukcesy w Korei. Przyznajq to sami Japonczy
:y, choc rownoczeSnie z kulturowo-politycznych wzglydow nie po
:rafiq jej zastosowac i przelamac ograniczen przeniesionego w wa
~unki rynkowe modelu klanowego. 

Podobna specyfika kulturowa panstw Dalekiego Wschodu za
:iClzyla nad kryzysem azjatyckim w 1997 roku. Niektore, jak wspo
nniana juz Korea, potrafily siy z niego podzwignqc, inne maj'l klo
)oty. Istotne jest, ze tradycyjne uklady rozszerzonej rodziny czy 
danu, kt6re stanowiq fundament tamtych kultur, w sytuacji otwar
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tego rynku stajq Si t; obciqzeniem i zr6dlem patologi i, w skrajnym 
wypadku korupcji i nepotyzmu. Brak czy ograniczenia tamtejszych 
demokracji blokowaly przeplyw info rmacji, kt6rych ujawnienie 
pozwoliloby ograniczye skalt; kryzysu tak na poziomie mikro, jak 
i makro. Okazuje sit; wit;c, ze kraje, kt6re w celu modernizacji prze 
szly stosunkowo daleko idqcq westernizacjt;, natrafily na bariery, 
kt6rych nie Sq w stanie przekroczye bez dalszej transformacji. Po
twierdza to zresztq dose oczywiste spostrzezenie, ze na kulturt; skla
dajq sit; r6wniez model gospodarczy i spos6b pracy. Fakt, ze pod 
wszystkimi szerokosciami geograficznymi najefektywniejszy jest li
beralny model gospodarczy (choe mozna wskazywae, ze wystt;puje 
on w r6znych wariantach), dose jednoznacznie dowodzi jego uni 
wersalizmu. Tak wit;c wbrew H untingtonowi nie spos6b sobie wy
obrazie modernizacji, czyli rozwoj u kultury materialnej , bez we
sternizacji. OczywiScie, ludzie mogq zye w kulturach nie nastawio
nych na efektywnose i materialny dobrobyt, na diuzszq mett; okazuje 
sit; jednak, ze rozwiqzania takie wybierajq ty lko jednostki lub nie 
wielkie wsp6lnoty. 

Znamienne, ze pierwszej fali kryzysu azjatyckiego w 1997 unik
nt;iy trzy "tygrysy" : Singapur, Hongkong i Tajwan. Dosit;gia je co 
prawda jego druga fala, zwiqzana z zalamaniem sit; ich gospodarcze
go otoczenia, byl to jednak wylqcznie kr6tkotrwaiy spadek handlu 
i produkcji, a nie radykalny kryzys, kt6ry dotknql ich s'lsiad6w. Ot6z 
wszystkie te kraje cechowaly sit; stosunkowo wolnq i otwartq gospo
darkq. Nieprzypadkowo zreszt'l byiy to w przeszloSci kolonie an 
gielskie, w kt6rych (zwiaszcza w Hongkongu i Singapurze) tradycje 
dawnej metropolii pozostaj'l zywe. 

Przykiad Singapuru funkcjonuje czt;stokroe jako dow6d uzy
tecznoSci "wartosci azjatyckich", a konkretnie konfucjanizmu dla 
rozwoju gospodarczego. Przyj 'le mozna, ze ten rodzaj dyscypliny 
spolecznej dobrze wsp61gra z wolnorynkowym modelem gospodar
czym, tak jak, wedle Maxa Webera, wsp61gral z ni m w pierwszym 
okresie kapitalizmu radykalny protestantyzm. Jednak niekwestio
nowany !ider Singapuru, premier Goh Chok Tong stwierdzi l 
("Rzeczpospolita", 24 III 200 1), ze w spos6b nieunikniony rozw6j 
gospodarki singapurskiej oznacza coraz glt;~sze wchodzenie w pro
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:es gIobalizacj i. Musi prowadzie to, zdaniem przyw6dcy tego pan
;twa, do poszerzenia mocno ograniczonej demokracji Singapuru, 
1 wiyc przeksztalcania siy jej daIej na spos6b zachodni, a jednocze
;nie postypujqcego uwiqdu tradycyjnych azjatyckich co6t. Nawet 
~atem przyjmuj qc istotnq roIy konfucjanskiej tradycji w sukcesie 
~ospodarczym Singapuru, naIeialoby rozumiee jq raczej jako ada
~tacj y zachodniego modeIu do pewnych aspekt6w miejscowych 
:radycj i. 

Zachwyty na gospodarkq chi nskq rozwijajqq s i~ punktowo 
w zwesternizowanych enklawach, w kraju 0 ciqgle jeszcze niezwy
kle niskim dochodzie na glowy mieszkanca i dodatkowo bez wiary
~odnych danych, Sq argumentami tego samego rz~du , co onegdajsze 
~achwyty zachodnich intelektual ist6w nad sukcesami Zwiqzku 50
wieckiego, kt6re mialy bezspornie dowodzie wyiszoSci gospodarki 
~ Ianowej nad "kapitalistycznq anarchiq". 

Piotr Klodkowski wspomina 0 wielkich sukcesach Indi i w dzie
dzinie nauki, technologii i gospodarki . Gdyby jednak zestawie je z suk
:esami reprezentujqcych nieomaI dwa razy mniejszy potencjal lud
Ilosciowy USA i zachodniej Europy razem wzicrtych, nabralyby w6w
:zas wlaSciwej miary. JednoczeSnie Klodkowski wspomina 0 roli 
lOglojyzycznej kultury rozpowszechnionej w tym kraju. Moina za
h e pytanie, czy indyjskie osrodki naukowe, kt6re Sq w stanie mie
:zye sicr z zachodnimi (niestety ciqgle jest ich bardzo niewiele), opie
:ajq si~ na wedyjskiej wizji swiata. Czy nie Sq przykladem na tezcr 
iokladnie przeciwnq nii ta, kt6rq apodyktycznie prezentuje nam 
IUtor? Gospodarczy rozw6j Indii jest dose fragmentaryczny i zwiq
:any z ciqgIe jeszcze niekonsekwentnq, acz post~pujqca liberaIizacjq 
\ospodarki. "The Economist" (2-8 VI 2001), poslugujqc sicr soIidny
ni danymi, analizuje awans ekonomiczny tego kraju i jego ograni
:zenia, kt6re dose jednoznacznie wiqiq si~ z ograniczeniami woIno
ynkowej gospodarki, a zakorzenione Sq zar6wno w tradycji, jak i 
v socjalizujqcym modelu przyjcrtym przez tw6rc6w indyjskiej demo
Iacji. Warto poza tym pamicrtae, i e m6wimy 0 kraju biednym, w kt6
ym doch6d na glowy mieszkanca jest kiIkakrotnie niiszy nii w PoI
ceo 
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M it post~pu czy kulturowe przesqdy? 

Zbyt tatwo (choc niekonsekwenrnie) skladamy do grobu ide~ 

post~pu. Wiqze si~ to oczywiScie z jej ekscesami. XIX-wieczne wy

Calosciowe odrzucenie 
idei post~pu nie tylko 
nie jest sensowne, ale 
nie jest r6wniez mozliwe. 

obrazenie jednokierunkowego rozwoju, kto
ry wyzwala nas z przesqdow i ciemnoty, nio
SqC ku swietlanej przyszloSci, okrutnie zderzy
10 si~ z rzeczywistosciq nast~pnego stulecia. 
Okazalo si~, ze materialny post~p moze wy

zwalac demony i sluzyc im. Jednak caloSciowe odrzucenie idei po
st~pu nie tylko nie jest sensowne, ale nie jest rowniei moiliwe. 

We wspokzesnych krytykach idei post~pu sporo jest niekonse
kwencji i hipokryzji. Wielokrotnie obarcza si~ jq nieszcz~Sciami Trze
ciego Swiata, a zwlaszcza Afryki. Krytycy majq na mysli nc:dz~. Jed
nak nc:dza ta jest w duzej mierze efektem zablokowania gospodar
czego rozwoju, ktory byl pochod nq kolon izacj i . Zwiqzany 
z kolonizacjq postc:p cywilizacyjny (np. masowe zastosowanie szcze
pien) doprowadzil do eksplozji demograficznej Afryki. Mozna zgo
dzic sic:, ze wspolczesna medycyna swiatowa zbyt malq wagc: przy
wiqzuje (ze wzglc:dow ekonomicznych) do zwalczania chorob tropi
kalnych, ale posrednio dowodzi to, jak pozqdany jest post~p w tej 
dziedzinie i jak bardzo potrzeba ta jest uniwersalna, co stanowi row
niez dowod na rzecz uniwersalnoSci cywilizacji wspokzesnej. 

Zgodzic sic: moina, ie generu je ona nowe zagrozenia, czego 
najbardziej smiercionosnym przejawem jest ostatnio AIDS. Jednak 
ratunkiem na schorzenia tworzone przez postc:p jest post~p wla
snie. Ekologowie, ktorzy nawolu jq do rezygnacji z postc:pu w i mi~ 

ochrony natury, Sq albo hipokrytami, albo durniami, a zwykle jed
nym i drugim. Forsowana przez nich rezygnacja z energii nuklear
nej doprowadzilaby do katastrofy ekologicznej w zwiqzku z maso
wym powrotem do tradycyjnych, niezwykle szkodliwych dla sro
dowiska sposobow uzyskiwania energii. Zupelnie nierealna 
koncepcja redukcji jej zuiycia musialaby wiqzac sic: z katas trofq cy
wilizacyjnq polqczonq ze wstrzqsami spolecznymi i niewyobraial
nq wrc:cz liczbq ofiar. Nic tak nie chroni natury jak technologiczny 
postc:p , ktory wczeSniej sam doprowadzil. do destabil izacji srodo
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wiska. Wydaj e si~, ze dialektyka taka jest dose typowa dla nowo
czesnej cywilizacji. 

Proste stosowanie kategorii post~pu prowadzilo w przesz10sci do 
arbitralnego wartosciowania cywilizacji. ezy jednak uznanie zlozo
nosci cywilizacji i kultur winno nas prowadzie do zaniechania takie
go wartoSciowania? Jednym z dose oczywistych kryteriow jest po
st~p technologiczoy. ezy istniej"l gdziekolwiek na swiecie wi~ksze 
zbiorowoSci, ktore gotowe by1yby zrezygnowae z korzysci z nim 
zwi"lzanych? Zrezygnowae z materialnego stanclardu, lekarstw, szcze
pionek, srodkow lokomocji ... ? A w miejsce tego przyj"le uzaleznie
nie od kaprysow natury, cierpienie, radykalne zwi~kszenie smiertel
nOSci , skrocenie dlugosci zycia i temu podobne skutki? Innymi slo
wy, czy istniej"l kultury gotowe w imi~ swojej kulturowej tozsamosci 
zrezygnowac z owocow tej par excellence zachodniej idei oraz do
brodziejstw technologiczoego post~pu? I czy wybor taki podejm'l ich 
polityczoi przywodcy, w imi~ swojej wladzy tak bardzo eksponuj'lcy 
"specyfik~" kultur rZ"ldzonych przez siebie ludow, ktorym obce i nie
ch~tne rna bye podobno "zachodnie" poj~cie wolnosci wraz z jego 
konsekwencjami? 

Symptomem post~pu jest bezprececlensowy w historii fakt, ze do
minuj"lca cywilizacja nie wykorzystuje dzis swojej przewagi i pozwala 
innym grupom bytowae, jak chq. To, ze ich czlonkow przyci'lga atrak
:yjnosc cywilizacji lepiej rozwini~tej, jest ca1kiem oczywiste. Doszuki
wanie si~ w tym winy cywilizacji atrakcyjniejszej wydaje si~ nonsen
;em. Jakie zreszt"l mialyby bye tego konsekwencje? Zakaz dla czlon
<ow jednej cywilizacji wyboru innego modelu zycia? Kto i w jaki sposob 
nialby 0 tym decydowae i nadzorowae to? 

M it kolonializmu jako misji cywilizacyjnej bia1ego cz10wieka za
)ozoawal niebezpieczenstwo kryj"lce si~ w zderzeniu odmiennych 
culturowo zbiorowoSci, z ktorych jedna rna ogromn'l przewag~ nad 
:Irug'l. Idealizowal Europejczyka, nie dostrzegaj'lc w nim ciemnej 
:trony ludzkiej natury: chciwoSci, pychy, instynktu dominacji . Nie 
iocenial rowniez poczucia odr~bnoSci ludzi, z ktorymi Europejczy
~om przyszlo si~ spotkae, ich poczucia godnosci, ktore musia1y na
'USzae bezceremonialne demonstracje wyzszosci przybyszy. Mozna 
IZOae, ze mit kolonializmu byl tabe rodzajem kulturowego deter
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minizmu przy jednoznacznej kultur tych hierarchizacji . Wierzyl, ze 
ku ltura "dobrego wychowania" wypleni z czlowieka zl'} natur~ i ze 
przedstawiciele kultur nizszych, dostrzegaj'}c dobrodziejstwa, ktore 
niesie wyzsza kultura europejska, przyjm'} j'} z wdzi~cznoSciq. Naj
bardziej chyba dobitnym swiadectwem rozbicia tych iluzji w starciu 
z rzeczywistosci'} jest Jqdro ciemnosci Conrada. PowieSe pokazuje, 
jak krucha moze okazae si~ powloka kultury ludzi wrzuconych w obcy 
sobie i wrogi swiat. Jednak Conrad nie tylko nie stal si~ kulturowym 
reiatywist'}, ale nie budzila w nim najmniejszej w'}tpliwosci przewa
ga i uniwersalizm kultury zachodniej. Dla autora Nostromo wartose 
czlowieka wiqzala si~ z - cz~sto trudn'} - wiemoSci'} przyj~tym zo
bowi'}zaniom moralnym, uniwersalnym zasadom, ktore najpelniej 
szy wymiar odnajdowaly w kulturze Zachodu. 

Mit cywilizacyjnej misji bialego czlowieka mogl nawet (nieslusz
nie) sugerowae rasizm. Natomiast czama legenda kolonializmu, kto
q zdaje si~ przyjmowae Piotr Klodkowski, nie tylko jest zdecydowa
nie bardziej falszywa, ale prowokuje mity bez porownania bardziej 
niebezpieczne. Zapoznaje ona realny awans cywilizacyjny, ktory ko
lonizacja niosla ze sobq nie tylko w wymiarze materialnym. Przypi
suje caly koszmar epoki dekolonizacji wlasnie kolonializmowi. Istot
nie, stworzenie sztucznych panstw, ktore (glownie w Afryce) wyro
sly na terenach bylych kolonii, stalo si~ zarzewiem p6iniejszych 
nieszcz~se, gdyz naruszaj'}c tradycyjne uklady plemienne, stworzylo 
prozni~, ktorej nowe twory nie byly w stanie zapelnie; mozna zasad
nie postawie panstwom-kolonizatorom takZe inne zarzuty, jednak 
nie tlumaczy to tragedii Afryki i nie zdejmuje odpowiedzialnosci 
z tamtejszych elit. 

Historia ludzkosci to dzieje okrutnych stare i konfliktow rozma
itych ludow reprezentujqcych odmienne stadia i typy kultur. Na tym 
tie postawa Europejczykow w XIX i XX wieku, a nawet wczesniej, 
byta wyj'ltkowo humanitama. Wynikalo to z uznania w drugim bl ii 
niego, dziecka tego samego Boga (bez wzgl~du na kultur~, w jakiej 
si~ on wychowal), ktore by to fundamentem uniwersalizmu europej 
skiej kultury. XVI-wieczna kolonizacja portugalska w Afryce byta 
pozytywnym ewenementem jak na owe czasy. Kolonizacja Ameryki 
Lacinskiej przez Hiszpanow przebiegala w ~posob okrutny i niszczy
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:ielski, jednak zachowanie konkwistadorow bylo pot~piane w imi~ 
m iwersalnych norm przez dui q cz~se hiszpanskiego kleru czy dwo
'u kr6lewskiego. 

Tak wi~c dose cz~sty ostatnio zarzut "kulturowego rasizmu" (zgla
;zany pod adresem uniwersalnych aspi racji kultury zachodniej) jest 
)ozbawione sensu. Za rasizm tego typu moina by raczej uznae zaIo
~enie, ie poszczeg6lne rasy majq dany i nieprzekraczalny kulturovvy 
loryzont. Uniwersalizm kulturowy jest rasizmu zaprzeczeniem. 

Drugq stronq czarnej legendy kolonializmu, a szerzej: odrzuce
lia caIej kultury zachodniej jest mit "dobrego dzikusa". jego zasad
liczym elementem jest (powielane w setkach filmow, z kt6rych za 
~mblematyczny moina uznae Tafz.czqcego z wilkami) wyobraienie 
NolnoSci, jakq cieszye mialby si~ czIowiek bytujqcy w warunkach 
)ierwotnych. Wyobraienie takie jest zasadniczym nieporozumieniem, 
~dyi ludzie iyjqcy w takich warunkach, duio bardziej zaleini od 
ilatury, funkcjonowali w zbiorowoSciach 0 rygorystycznie narzuco
ilych normach bez jakiejkolwiek alternatywy i bez moiliwosci ich 
)puszczenia. To wlasnie post~p zwiqzany jest z ideq wolnosci i jej 
·ealizacjq. Kolejne historyczne przykiady, z ktorych istotnym byl 
lpadek komunizmu, potwierdzajq, ie czIowiek najlepiej rozwija si~ 
N warunkach wolnosci, a jednoczesnie ie rozwoj cywilizacji posze
2a wlasnie horyzont wolnosci. Intuicje Hegla na temat urzeczywist
liania si~ wolnosci w rozwoju ludzkiego ducha 'wydajq si~ znajdo
I\lae w naszych czasach potwierdzenie. Nie oznacza to, ie musimy 
myjmowae calq metafizyk~ autora Fenomenologii ducha. jego hi
)ostaz~ ducha moiemy zinterpretowae na poziomie cywilizacyjnym. 

(ulturowa specyfika czy cywil izacyjne skamiel iny? 

Piotr Klodkowski duzo pisze 0 systemie kastowym, kt6ry jakoby 
ladal bez reszty wyznacza prawdziwe iycie Indii ("indyjska rzeczy
vistose okazaia si~ tak sarno niezmienna w swojej istocie jak tysiqc 
It temu"). Zostawmy na razie nie dajqcq si~ w zadnym razie obro
.ie tez~ 0 zasadniczej identycznosci tej cywilizacji na przestrzeni ty
iqca lat. Zajmij my si~ systemem kastowym. Po pierwsze, zadajmy 
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pytanie, czy akceptuj<j go wszystkie kaSty czy tei tylko wyisze. O t6i, 
nie ulega w<jtpliwosci, ze czlonkowie kast nizszych wcale nie majq 
ochoty siy go trzymac. Wiele niepokoj6w w Indiach bierze siy z ich 
protest6w przeciwko utrzymywaniu siy e1ement6w tego modelu. 
Specyfika Indii polega na tym, ze uposledzenie niekt6rych grup po
siada mocny fundament religijny. 

Wybitny antropolog francuski Georges Dumezil przedstawial 
trojdzielny uklad: kaplani, wojownicy i resz ta (czyli "Iud pracu
jqcy") jako fundamentalny dla wszystkich kultur indoeuropejskich. 
W momencie powstania mial sankcjy sakraln<j, tak jak sankcjy 
sakra ln<j posiadaly wszelkie spoleczne uklady niezaleznie od swo
jego etnicznego srodowiska. Wszystkie plemiona ksztaltujq prze
strzen i definiuj<j swoje zycie w mysl zalozen re ligijnych. Osie
dlaj<jc siy w danym miejscu, wyznaczajq os swiata (ktorq staje siy 
pal namiotu czy slup totemiczny) stanowiqcq miejsce kontaktu 
z niebem czy swiatem duchow. Czas kuitur przedhistorycznych 
wpisany jest w cykl wegetacji i odwzorowywac rna lad kosmicz
ny. Nawet przy tak jednoznacznie linearnie pojmowanym biegu 
czasu jak we wsp6lczesnej kulturze zachodnie j rok Iiturgiczny, 
cykl powtarzaj<jcych si y swiytych wydarzen w p rowadza jqcy 
w ludzkie istnienie kosmiczny lad, jest pozostalosciq tamtych 
wierzen i wyobrazen. Ten uniwersalizm, tozsamosc pojmowania 
swiata, ktora l<jczy wszystkie kultury, trudno dumaczyc czym in
nym niz natuq czlowieka. Dziwne, ze nie daje to do myslenia 
relatywistom kulturowym. 

Czlowiek to homo religiosus, a jego kultura wyrasta z fundamen
tu religijnego. Co wiycej, wszystko wskazuje na to, ze zanim kultury 
poszczeg61nych ludow ewoluowac zacznq w r6inych kierunkach, 
przechodz<j niezwykle podobne stadia wierzen (np. fazy animizmu). 
Swiat jest uswiycony, a sfery swiecka i swiyta przenikajq siy nawza
jem. Mircea Eliade zarzucal nowoczesnoSci zatracenie owego pier
wotnego religijnego odczuwania rzeczywistosci, a wiyc jej wyjalo
wienie. Jednak swiat Zachodu dlugo jeszcze pelen byl cudownosci, 
zanim chrzeScijanstwo, zwlaszcza w protestanckim wcieleniu, nie 
wyeliminowalo z niego dawniejszych i odmiennych pozostaloSci. Ten 
ponad tysiqcletni stan kultury europejskiej, wieloksztaltnej i pelnej 

82 



---- - ---- - - - --- - ------ - --- ---- -- -- -- - ------- -- - ------ - --- - - ------- - --- - --- - --- - --
~
EMAT MIESIJ\CA 

vewn~trznych napi~e, rowniez swiadczy przeciw tezom relatywistow 
:ulturowych, w ktorych uj~ciach poszczegolne kultury musz"l si~ 

echowae jednoznaczn"l spoistoSciq. 
Przy wszystkich negatywnych aspektach "odczarowania" swiata 

.roces ten jest warunkie m zbudowania liberal nej de mokracj i 
upodmiotowienia czlowieka, a wi~c wyposazenia go w wolnose. N ie 
naczy to jednak, ze nieunikniona jest laicyzacja nowoczesnego swiata, 
o wydawalo si~ tak oczywiste wi~kszosc i intelektualistow sto lat 
emu. 

Sakraln"l natur~ kastowego porz"ldku w Indiach interpretowae 
nozna jako wczeSniejsze stadium razwoju, a nie nieprzekraczaln"l 
.dmiennose cywi lizacyjn"l. N ie chodzi 0 przywrocenie uproszczo
lego wyobrazenia jednokierunkowego rozwoju calego ludzkiego 
:atunku, choe bye moze weszlismy jui w epok~ tworzenia si~ jed
lej (acz wielorakiej i niezwykle wewn~trznie zloionej) cywilizacji 
udzkiej. Opierae si~ ona musi na modelu nowoczesnoSci zrodzo
lym i wypracowanym na Zachodzie. Jest to model uniwersalny, 
llbowiem podmiotem jest w nim indywiduum ludzkie niezaleznie 
.d miejsca urodzenia i pochodzenia (a wi~c nie jest to model eks
Juzywny, tak jak np. tradycyjna kultura chinska, rezerwowana wy
~cznie dla Chinczykow). N ie znaczy to, ie rowniei w innych kul
urach nie pojawialy si~ tendencje uniwersa lne . Z pew noSciq uni
.ersalny byl pierwotnie buddyzm. N a swoj wojowniczy sposob 
niwersalny byl islam, ktory chcial dragq podboju podporz"ldko
rae sobie ziemi~. Uniwersalne i niezwykle do siebie podobne Sq 
urty mistyczne w roznych kulturach i religiach. Piotr Klodkowski 
rspomina, ze i w konfucjanizmie mozna odnaleze koncepcje uzna
Ice niezbywalnq godnose czlowieka i moiliwose odmowienia po
uszenstwa wladzy. Wszystko to dowodzi, ze kultury, wbrew wy
braieniu deterministl)w, S"l bytami zlozonymi wewn~trznie, ewo
lUj"lcymi i wchodz"lcymi w przerozne relacje, pelnymi sprzecznosci 
napi~e. Jednak to na Zachodzie wypracowano uniwersalo"l for
lul~ organizacji spolecznej, ktora zweryfikowana zostala empirycz
Ie. 
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Zagroienie wewn~trzne uniwersalizmu 

W tekScie Klodkowskiego uderza hipostazowanie poj~cia kultu
ry czy cywilizacji: "Indie i Chiny ( ... ) nie zamierzaj,"! ( ... ) przestrzegae 
narzuconych im regul, uksztaltowanych w swiecie euroatlantyckim". 
Indie i Chiny, czyli kto? Czy mieszkancy Chin i Indii nie chcieliby 
zye w warunkach cywilizacji zachodniej? Czyni ,"!c podmiotem cale 
cywilizacje, zaczynamy funkcjonowae w swiecie mitycznych pewni
k6w, kt6rych nie musimy dowodzie, a oddalamy si~ od rzeczywisto
Sci, w kt6rej zyj,"! nie kultury, tylko ludzie, wprawdzie mocno nazna
czeni swoim dziedzictwem, ale w wi~kszym lub mniejszym stopniu 
swiadomi i zdolni do dokonywania wybor6w. Zdolni do przetwa
rzania swojej kultury, aktualizowania jednych jej tendencji przeciw 
innym, a wreszcie wr~cz do odrzucenia jej (zwlaszcza ze wsp6kze
snie wystawieni S,"! na wplyw wielu ku ltur, a szczeg6lnie dominuj,"!
cego wzorca zachodniego). 

Kultura chinska czy indyjska r6zni,"! si~ obecnie od tego, czym 
byly nie tysi,"!c, ale nawet pi~edziesi'"!t lat temu. Klodkowski pisze na 
przyklad, ze "Chiny l'"!cz'"! niebywaly rozw6j ekonomiczny i coraz 
bardziej widoczn,"! mod~ na konsumpcj~ z autorytarnym systemem 
politycznym, kt6ry niewiele rna wsp6lnego z ustrojami panuj ,"!cymi 
na Zachodzie". Autor nie zauwaza jednak sprzecznoSci mi~dzy tra
dycyjnie przypisywanemu kulturze chinskiej systemowi wartosci a sze
rz,"!cym si~ tam konsumpcjonizmem, czyli cech,"! zasadnie przypisy
wan'"! cywilizacji Zachodu. 

W tej sytuacji okazuje si~, ze gl6wnym wyznacznikiem tozsamo
sci cywilizacyjnej rna bye w Chinach autorytaryzm. Jest to formula 
niezwykle por~czna dla autokrat6w rz'"!dz'"!cych tym kraj em, ch~tnie 
powtarzaj'"!cych slogan 0 "azjatyckich wartosciach", kt6re jakoby S,"! 
zaprzeczeniem praw czlowieka, a wcielae maj,"! t~sknoty tamtejszej 
ludnosci. Problem pol ega na tym, ze ludnoSci nikt 0 to nie zapytal. 
Dla kulturowych relatywist6w oczywiste jest, ze protestowaliby oni 
przeciwko prawom zapewniaj,"!cym im bezpieczenstwo przed arbi
tralnosci,"! despoty. Jednak eksterminowani przez Chinczyk6w Tybe
tanczycy czy Ujgurzy odwoluj,"! si~ wlasnie do praw czlowieka, gdyz 
w sytuacji zagrozenia uratowae moze nas jedynie istn ienie uniwer
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ialnych norm, i to bez wzgl~du na to, do jakiej tradycji kulturowej 
1aleiymy. 

Jesli przypomniec sobie skal~ ryzykownych ucieczek Chinczy
<ow do Hongkongu, gdy byl on jeszcze od Chin niezaleiny; jeSli 
Jrac pod uwag~ funkcjonowanie demokracji na zamieszkanym przez 
=hinczykow Tajwanie, jesli obserwowac stopniowq demokratyzacj~ 
~ingapuru , jesli przyjrzec si~ przeksztalceniu pod presjq ludnosci Korei 
Poludniowej w panstwo demokratyczne, jeSli analizowac demokra
:yzacj~ Tajlandii ... , moina dojsc do radykalnie odmiennych wnio
,kow nii kulturowi relatywiSci. Ciekawe zresztq, ie w przytoczo
1ych wypadkach przejScie do demokracji bylo fi nalnym aktem pro
:esu uzyskiwania kolejnych wolnoSci i powiodlo si~ tam, gdzie 
Idaptacja zachodniego systemu wolnoSci doprowadzila do gospo
:larczych sukcesow i kulturowego awansu. 

Pisze Piotr Klodkowski 0 postawach nacjonalistycznych w Chinach 
I "przywiqzaniu do wartosci narodowych". Warto przypomniec, ie to 
!lie do konca to sarno, co cywilizacyjna idenrycznosc. Wspolczesne po
~cie narodu oraz nacjonalizm narodzily si~ nie tak dawno temu w Eu
ropie. Nieprzypadkowo zresztq, jak wspomina Klodkowski, postawy 
:e w Chinach wyraiajq warstwy najlepiej wyksztalcone i nieile sytu
)wane, glownie studenci. Poczucie zablokowania aspiracj i, ktore dwa
1akie lat temu kazalo protestowac im na placu Tien An Men, polqczo
Ie teraz ze swiadomosciq kulturowego i materialnego zapoinienia 
Nobec Zachodu, moie znaleic ujscie w podsuwanych im przez wladz~ 
Iacjonalisrycznych odruchach. To zresztq bardzo uniwersalne zjawi
:ko, i e zablokowane aspiracje wolnosciowe i materialne znajdujq sub
:rytut w nacjonalisrycznych czy wr~cz imperialnych postawach. Iden
yczne zachowania obserwowac moiemy dzisiaj w Rosji. 

Indyjska demokracja boryka si~ z problemami glownie za spra
Vq swych ojcow-zaloiycieli. Wbrew temu, co pisze Klodkowski, nie 
yle kopiowali oni model zachodni, co usilowali wprowadzic jego 
10Wq i w duiej mierze kontestacyjnq wobec zachodniej tradycji, so
jalistycznq wersj ~ . Bylo to zresztq postawa typowa dla elit krajow 
rzeciego Swiata. Jakie byiy tego konsekwencje, widac golym okiem. 
edynie kraje, ktore zdecydowaiy si~ pojse drogq zachodniq, odno
Dwaly realny sukces. Socjalistyczne eksperymenty, a wi~c omnipo

85 




BRONISLAW WILDSTEIN 

tencja pans twa, przez dlugie dziesiyciolecia kosztowaly Indie zast6j 
ekonomiczny i zablokowanie mozliwoSci rozwoju. Wlasnie ta sytu
acja jest dzis zrodlem dystansu Hindus6w wobec demokracj i i wszech
obecnej korupcji. 

Korupcja i nepotyzm Sq zresztq niezwykle znamienne dla krajow 
o archaicznej strukturze wrzuconych w model nowoczesnego pan
stwa. Zjawiska te Sq efektem przeniesienia ukiad6w klanowo-rodzin
nych na abstrakcyjny system rzqdzonej prawem demokracji. Znajdu
jq sobie one tym podatniejszy grunt, im bardziej ambitne i wszech
wladne usiluje bye panstwo. Protegowanie rodziny czy wymiana 
bezposrednich swiadczen Sq elementarnymi (uniwersalnymi) obycza
jami kultur tak odleglych od siebie jak chinska, indyjska czy melane
zyjska. Okazuje siy jednak, ze ludzie przyzwyczajeni do tego typu 
obyczajow wcale nie akceptujq ich w elitach wladzy. Dowodzq tego 
zakrojone na szerokq skaly badania przeprowadzone ostatnio w Azji 
Poludniowo-Wschodniej. (M6wila 0 tym badaczka tego zjawiska 
Susan Rose-Ackerman, por. "Rzeczpospolita", 24 XI 2001). 

Bardzo interesujqcy w kontekscie namyslu nad kulturowym de
terminizmem jest problem komunizmu. Nie sposob zanegowae, ze 
jego teoria, marksizm, rna europejski rodow6d. Choe jednak mozna 
jq uznae za konsekwencjy pewnych oswieceniowych wqtkow, a na
wet starszej, stale towarzyszqcej kulturze europejskiej, tendencji gno
styckiej, to nastawiona byla ona (jak i trendy, z kt6rych wyrastala) 
przeciw podstawowemu systemowi wartosci zachodniej kultury. Raz 
jeszcze dowodzi to, jak zlozonymi i trudnymi do ujycia calosciami Sq 
sploty zjawisk okreslanych mianem kultury. Jednoczesnie komunizm 
stosunkowo latwo adaptowal siy w spoleczenstwach przednowocze
snych, zwlaszcza w momentach, gdy podejmowano proby ich mo
dernizowania. (Znamienne, ze nie zwyciyzyl w zadnym kraju zachod
nim, chyba ze narzucono go silq). Zawsze chytnie siygal do swoi§Cie 
zinterpretowanej tradycji narodowej i jej kolektywistycznych Wqt
kow. 

Uniwersalizm cywilizacji zachodniej i jej otwartose na odmienne 
kultury Sq zrodlem zar6wno jej sily, jak i slaboSci. Otwarcie na po
stawy, ktore Z achod zatracil w trakcie swojej ewolucji, moze wzbo
gacae jego kultury i tym bardziej jq uniw~rsalizowae. Przykiadem 
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mog,! bye niekt6re konsekwencje fascynacji Dalekim Wschodem z jego 
niepragmatycznym, kontemplacyjnym stosunkiem do otaczaj'!cego 
nas swiata (w,!tki takie zreszt'!, acz nie na pierwszym planie, istniej,! 
w naszej kulturze, by wspomniee sw. Franciszka), kt6ra moze wzbo
gacie nasze postrzeganie rzeczywistosci. Z reszq dowodem na wielo
ksztaltnose cywilizacji Zachodu jest ci,!gia obecnose w jej lonie mo
nastycznych modeli egzystencji, najodleglejszych od wzorc6w domi
nuj,!cych dzis w Europie. 

Ale wiasciw,! zachodniemu uniwersalizmowi otwartose na od
mienne kultury mozna doprowadzie do jej wynaturzenia. Uznanie 
istotowej tozsamo§Ci czlowieka, drugiego-blizniego, kt6ry nie moze 
bye zredukowany do zadnej partykularnej kultury ani sprowadzony 
do wi,!zki determinizm6w, jest fundamentem tej kultury. Przyj~cie 
radykalnego kulturowego determinizmu, kt6ry jest konsekwencjq 
kulturowego relatywizmu, podwaza ten fundament. Znamienne, ze 
to cywilizacja Zachodu zrodzila tak wiele tendencji autodestrukcyj
nych. Taka jest cena uniwersalizmu. W zadnym jednak wypadku nie 
oznacza to, ze nalezy odrzucie go do lamusa przes'!d6w. Oznaczaio
by to znacznie wi~cej niz wyrzekni~cie siy naszej kultury. 

BRONISLAW WILDSTEIN, ur. 1952, pisarz, publicysta "Rzeczpospo
litej". Ostatnio wydal: Profile wieku oraz Dekomunizacja, kt6rej nie bylo. 
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Anna Krasnowolska 

Obcosc i bliskosc 
islamu 

Dialog rzeczywisty, wzbogacaj,!cy kultury i pro
wadz'!cy do wzajemnej mil(dzy nimi wymiany, nie 
moze bye sterowany odgornie. Odbywae sil( moze 
tylko spontanicznie, pomil(dzy indywidualnymi 
osobami lub ich niewielkimi grupami, stowarzy
szeniami czy srodowiskami - tam, gdzie przedsta
wiciele odmiennych obszarow kulturowych 
odkr ywaj ,! wspolne interesy, zainteresowania, 
pogl,!dy czy cele. 

Zamaehy terrorystyezne z 11 wrzeSnia byly wstrz'lsem dla swiat a 
i niew'ltpliwie swego rodzaju punktem zwrotnym w historii. Podjt;: te 
zostaly na wielk'l skalt;: dzialania przeeiwko terroryzmowi, na kt6re 
bez takiego szoku Zaeh6d zapewne nigdy by sit;: nie zdeeydowal. 
Pojawily sit;: nowe obszary wsp61praey mit;:dzynarodowej, biegnqee 
w poprzek tradyeyjnyeh podzia16w i sojusz6w. Wojna w Afganista
nie wzbudzila liezne kontrowersje i protesty paeyfi st6w, ale jui dzis 
widac, ie daje ona narodowi afganskiemu, po cwiercwieezu wojen, 
nadziejt;: na pok6j i odbudowt;:. Wydaje sit;: tei, ie erupeja muzul
manskiego terroryzmu zaezt;: la uswiadamiac swiatu konieeznosc za
stanowienia sit;: nad takimi granieami toleranej i, kt6re nie dawalyby 
przyzwolenia na ezynienie zla. 

Wydarzenia z 11 wrzeSnia staiy sit;: nowym impulsem do dyskusji 
o kondyeji swiata, 0 jego perspektywaeh ~a przyszlosc, 0 sytuaCJi 
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:ywilizacji zachodniej i 0 

: innymi cywilizacjami. Takze spolecznoSciom i rz'1dom muzulman
:kim wydarzenia te daly dramatyczn'1 mozliwosc przewartoSciowa

tym, jak mog'1 s i ~ ulozyc jej dalsze stosunki 

1ia wiasnych opcji politycznych, refleksji nad stosunkiem do funda
nentalizmu muzulmanskiego, do terroryzmu i do Zachodu. 

Islam znalazl si~ w centrum uwagi swiata zachodniego przede wszyst
cim jako potencjalne zagrozenie, dostrzegane w wymiarach niekiedy 
IVr~cz apokaliptycznych. Odezwaly si~ glosy katastroficzne, jak ten 
)riany Fallaci, ostrzegaj'1CY przed smiertelnym niebezpieczenstwem, 
nog'1cym polozyc kres cywilizowanemu swiatu, a z drugiej strony glo
:y, ktore staraj'1 si~ przekonac opini~ publiczn'1' ze islam jest pozbawio
1'1 agresji religi'1 miloSci i z terroryzmem nie rna nic wspolnego. Jedni 
m ewiduj'1 rychle nadejScie wojny cywilizacji, inni nawoluj'1 do ich dia
ogu. Ani jedno, ani drugie nie wydaje si~ realne. 

Jesli sceptycznie odnosz~ si~ do "dialogu cywilizacj i", zalecanego 
)statnio usilnie m.in. przez iranskiego prezydenta Chatamiego jako 
ek na wszelkie mi~dzynarodowe konflikty, to nie dlatego, ze nie 
..,ierz~ w brak wspolnych plaszczyzn pomi~dzy roznymi kulturami 
udzkimi; raczej dlatego ze nie wyobrazam sobie, w jaki sposob mog'1 
i~ porozumiewac mi~dzy sob'1 byty tak rozlegle i tak nieostro wy
)dr~bnione jak "cywilizacje". Wszelkie rozmowy na wysokich szcze
)lach, prowadzone przez politykow, przez roznego rodzaju organi
acje czy instytucje mi~dzynarodowe, wieSc mog'1 do wypracowy
V"ania pragmatycznych rozwi'1zan politycznych lub ograniczaj'1 si~ 
10 dialogu ceremonialnego, produkuj '1cego deklaracje bez wi~ksze
o wplywu na rzeczywistosc. Dialog rzeczywisty, wzbogacajqcy kul
llry i prowadzqcy do wzajemnej mi~dzy nirni wymiany, nie moze 
yc sterowany odgornie. Odbywac si~ moze tylko spontanicznie, 
1i~dzy indywidualnymi osobami lub ich niewielkimi grupami, sto
rarzyszeniami czy srodowiskami - tam, gdzie przedstawiciele od
1iennych obszarow kulturowych odkrywajq wspolne interesy, zain
!resowania, poglqdy czy cele. Taki dialog nie moie jednak ograni
lac si~ do kurtuazyjnej wymiany banalow. Aieby byl tworczy, musi 
lwierac elementy prawdziwej polemiki i nie bac si~ konfrontacji 
dmiennych postaw. Musi tei byc dwukierunkowy - wymaga od 
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rozmowcow pewnej pokory, otwartoSci na cudze racje i szacunku 
wobec rozmowcy. Najlepsze, co politycy mog,,! zrobie w tym wzgly
dzie, to nie przeszkadzae w swobodnym przeplywie idei. 

Tak rozumiany "dialog cywilizacji", czyli proces wymiany mysli, 
ktory zawsze w historii ludzkoSci prowadzit do wzbogacenia i roz
woju kultur, sil,,! rzeczy odbywae siy musi na poziomie mniej lub 
bardziej elitarnym, zanim jego efekty siy upowszechniq. Tu jednak 
istniej,,! bariery: 

- Autorytarne rzqdy i zachowawcze spoleczenstwa nie lubi,,! elit, 
posqdzajqc je 0 brak wiyzi z rodzimq tradycj,,! i 0 dyspozycyjnose 
wobec obcych. Istnieje obawa, ze wobec gwaltownego przyrostu na
turalnego wsrod najbiedniejszej ludnoSci krajow muzulmanskich roz
nica ilosciowa i przepase mentalna miydzy wyksztakonq elit,,! a resz
t"! spoleczenstwa bydzie si y powiykszae, nie zmniejszae. 

- IntelektualiSci z krajow muzulmanskich s,,! wobec Zachodu nie
ufni i pelni kompleksow, trudno im siy zdobye na rzeczowy dyskurs 
nie podszyty poczuciem krzywd i resentymentem. 

- IntelektualiSci zachodni czysto nie zdajq sobie nawet sprawy, ze 
w krajach islamu, oprocz dumow gniewnych analfabetow pokazy
wanych w telewizji, zyj,,! tez intelektualiSci, z ktorymi warto rozma
wiae, jakkolwiek trudne by si y to wydawalo. 

Piotr Klodkowski twierdzi, ze istniej,,! cywilizacje, ktorych trady
cyjne systemy wartosci nie dadz,,! siy z zachodnim pogodzie, nawet 
w przypadku znacznego zblizenia i upodobnienia na poziomie tech
nologicznym i gospodarczym. Klodkowski analizuje przypadek In
dii z ich system em kastowym i przypadek autorytarnej, konfucjan
skiej kultury Chin. Nie wypowiada siy na temat islamu, ktory dzis 
w pierwszym rZydzie jest wymieniany jako przyklad kultury nie przy
staj,,!cej mentalnie do wzorcow zachodnich. 

Sqdzy ze, wbrew pozorom, przy calej roznorodnoSci spoleczenstw 
muzulmanskich, islam takim przypadkiem nie jest. Kultura islamu jest 
w swoim pochodzeniu eklektyczna i dzisiaj takZe znajduje siy w stanie 
gwaltownej ewolucji, ktora w duzej mierze polega na przetwarzaniu 
i asymilacji elementow zapozyczonych. Z cywilizacjq zachodniq, wy
roslq z chrzescijanstwa, islamska ma wiele zbieznosci rue tylko ze wzglydu 
na wspolne korzenie i podobny typ religii <;>bjawionej lez"!cej u pod
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staw obydwu. Na zbieznoSci mi'rdzy nimi wplywa tez paralelny do pew
nego momentu rozwoj i dluga, choe burzliwa i nie we wszystkich okre
sach rownie bliska, symbioza. Doswiadczenia i eksperymenty politycz
no-kulturowe prowadzone w krajach muzulmanskiego Wschodu w ciq
gu ostatnich stu kilkudziesi'rciu lat (b'rdzie 0 nich mowa nizej), stworzyly 
wiele zaszlosci cywilizacyjnych, ktore dzis mogq bye rozmyslnie odrzu
cane przez spoiecznosci muzulmanskie, ale nie da si'r ich ani z historii, 
ani ze swiadomosci spolecznej wymazae. 

Swiat nasz najpewniej rna okreslony czas trwania i do jego kresu 
zblizamy si'r nieuchronnie. Trudno jednak uwierzyc w latwe rozwiq
zania apokaIiptyczne typu "wojny cywilizacji", w ktorej glownq rol'r 
odegraliby terrorysci. Dzis juz widae wyrainie, jak ograniczony za
si'rg dzialania miaia siatka terrorystyczna Ben Ladena; widae, ze ani 
nie reprezentowala ona powszechnych dqzen swiata islamu, ani tez 
ze ten swiat, w swojej przewazajqcej wi'rkszo§Ci, nie poczul si'r z niq 
solidarny. 

Trudno zaprzeczye, ze islam - jako religia odwolujqca si'r do ksi'r
gi objawionej, ktorej trese uznaje za jedynq prawd'r, przy tym uksztal
towana w trakcie zbrojnej walki 0 dominacj'r - rna zdolnosc genero
wania totali tarnych systemow fundamentalistycznych, a te sprzyjajq 
terroryzmowi . Od czasu rewolucji islamskiej 
w Iranie (1979) prawdopodobienstwo reali
~acj i takiego scenariusza w krajach islamu, 
;zczegolnie tych dotkni'rtych kryzysem poli

Fundamentalizm muzul
manski jako system poli
tyczny to zjawisko nowe. 

ycznym, gospodarczym czy tylko kryzysem tozsamosci, stalo si'r re
llne. Nie znaczy to jednak, ze islam musi bye tozsamy z fundamenta
izmem, oznaczajqcym przernoc wobec wlasnych obywateli i terror 
~lObec swiata zewn'rtrznego. 

Czytajqc i sluchajqc tego, co dzis potocznie pisze si'r i mowi 0 is
amie (konserwatyzm rzqdow i spoleczenstw muzulmanskich, fana
yzrn religijny, ciemnota, nienawise do kultury zachodniej i niernoz
lose jej asymilacj i), rna si'r wrazenie, ze swiat islamu postrzegany jest 
lie tylko jako obszar jednolity i niezroznicowany wewn'rtrznie, ale 
ez niepodlegajqcy zadnym zmianom w czasie. Tymczasem funda
1entalizm muzillrnanski jako system polityczny to zjawisko nowe. 
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Jest nie tyle "powrotem do sredniowiecza", ile jednym z przejaw6w 
procesu przemian, jaki, z grubsza biorqc, od polowy XIX wieku roz
wija siy w krajach islamu. Jeszcze 25 lat temu nikt nie podejrzewal, 
i.e niebawem fundamentalizm religijny w tym regionie swiata zyska 
tak wielkq popularnosc, i.e da poczqtek potyinym ruchom spolecz
nym, ustrojom panstwowym, partiom politycznym i miydzynarodo
wym organizacjom terrorystycznym. 

Kraje muzuimanskie - zar6wno te skolonizowane przez imperia 
europejskie, jak i te niezaleine czy pozostajqce w palkolonialnej za
leinoSci - przeszly na przelomie XIX i XX wieku spontaniczny proces 
modernizacyjny, w kt6rym nowe propozycje cywil izacyjne i ustrojo
we krystalizowaly siy w trakcie dyskusji nad stosunkiem tradycji wla
snej do kultury europejskiej. Rozwaiano celowosc odrzucenia wla
snego dziedzictwa kulturowego na rzecz przejycia zachodniej kultury 
i obyczajaw; zreformowania wlasnej, muzulmanskiej kultury w taki 
sposab, by byla wobec zachodniej konkurencyjna; zachowania jej 
w ksztalcie tradycyjnym przez odciycie siy od zachodnich innowacji 
(Huntington opisuje ten proces w szerszym kontekScie cywilizacji po
zaeuropejskich - takie dalekowschodnich). Pojawily siy tendencje pan
islamistyczne i szowinizmy etniczne (panturkizm, panarabizm). Wszy
dzie - w Turcji, Egipcie, Iranie czy Azj i Centralnej - dzialo siy to w at
mosferze ostrych debat swiatopoglqdowych, oiywionej dzialalnoSci 
publicystycznej i literackiej, formowania siy srodowisk 0 zr6inicowa
nych przekonaniach politycznych i kulturalnych. 

W pierwszych trzech dwudziestopiycioleciach wieku XX wypra
bowywano raine warianty rozwiqzan ustrojowych: liberalno-kon
stytucyjny; dyktatorsko-nacjonalistyczny (fascynacjy Hitlerem prze
iywaly nie tylko Iran i Afganistan odkrywajqce swoje "aryjskie" ko
rzenie, ale takie Turcja i kraje arabskie) i wreszcie raine warianty 
komunizmu. 

W okresie zimnej wojny swiat muzulmanski tworzyl przedluie
nie podzialu Zachodu na dwa przeciwstawne bloki pozostajqce ze 
sobq w ostrym konflikcie. Poszczegalne kraj e muzulmanskie byly 
w bardziej lub mniej sci sly sposab podporzqdkowane jednej lub dru
giej ze stron. Byla to, w nowej fonnie, kontynuacja zaleinosci kolo
nialnej. O bydwa imperia wywieraly w podleglych sobie strefach sil
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1y wplyw modernizacyjny, kazde na swoj sposob. Na przelomie lat 
50.-70. XX wieku wydawalo sit; , ze modernizacja, pol<}czona z la
cyzacj<} i coraz wit;kszym upodobnieniem do Zachodu, jest w swie
:ie islamu, jak zreszt<} w calym Trzecim Swiecie, tendencj<} trwal<} 
nieodwracaln<}. Tymczasem, niespodzianie dla obserwatorow z ze

Nn<}trz, do glosu doszedl projekt postulowany na przelomie wiekow 
Jrzez panislamistow, lecz dot<}d niezrealizowany - stworzenie alter
1atywy dla chrzeScijanskiej cywilizacji Zachodu przez polityczne i mo
~alne odrodzenie islamu. Byla to reakcja na nieudane eksperymenty 
~ komunizmem z jednej strony, a rosn<}C'l dominacjt; polityczn<} i kul
:uraln<} Stanow Z jednoczonych - z drugiej. Sit;gnit;cie do wlasnych 
wrzeni religijnych mialo pozwolie na stworzenie trzeciej, autono
n icznej drogi rozwoju, bez odwolywania sit; do ideologii zapozy
:zonych. Realizacja tego idealu nast<}pie miala przez powrot do oby
:zajow pierwotnej wspolnoty wyznawcow, gdzie mit;dzy religi<} a po
.ityk<}, zyciem prywatnym a zbiorowym nie bylo zadnego rozdzialu. 
Wpraktyce oznaczalo to jednak powolanie do zycia nowego jako
;ciowo tworu ideowo-politycznego, w ktorym elementy islamu mie
;zaly sit; z koncepcjami lewicowymi i niepodleglosciowymi, ludowym 
Jopulizmem i ksenofobi<} oraz antyzachodnim rewolucjonizmem 
rrzeciego Swiata. 

Ideologie majq to do siebie, ze s<} zarazliwe i ze przemawiaj<} do 
~mocji, a nie do rozumu. Populistyczne hasla s<} w stanie zmobilizowae 
)rostego czlowieka, szczegolnie jeSli wl<}cza sit; on w wielki dum i rna 
)owody - materialne oraz duchowe - do frustracji. Wykorzystanie re
igii i niektorych elementow tradycyjnej obyczajowosci jako tworzywa 
deologii politycznej gwarantuje, ze tradycyjny wyznawca nie odrozni 
lowej podrobki od tego, co jest mu znane i daje poczucie bezpieczen
twa. W imit; powrotu do zr6del wlasnej tozsamoSci da sobie odebrae 
valnose, zdobycze cywilizacji, a nawet czt;se spuscizny przodkow, przez 
:Ieologow zdemaskowan<} jako nie dose islamska. Mozna oczekiwae, 
e muzulmanskie rewolucje fundamentalistyczne bt;dq wybuchae w bli
kiej przyszlosci w roznych punktach swiata, przede wszystkim tych 
lczegolnie dotkni t;tych eksplozjq demograficzn<}, ktora powit;ksza nt;
Zt; i wzmaga poziom agresji spolecznej (Pakistan? Indonezja?). Ola 
:achodu takie ruchy mog<} bye zagrozeniem w przypadku, gdy wejd<} 
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w posiadanie broni masowego razenia. Jest jednak bardziej prawdopo
dobne, ze b~dq one kierowaly swoj,,! agresj~ raczej na wlasnych obywa
teli i na bezposrednich s,,!siad6w. 

JednakZe przyktad Iranu, a ostatnio takZe Afganistanu, pokazu
je, ze spoleczenstwa, kt6re pozwolily dojse u siebie do wladzy skraj 
nym systemom fundamentalistycznym, szybko maj,,! ich dose i pra
gn,,! si~ ich pozbye. Fascynacja rewolucj,,! re ligijn,,! mija, gdy okazuje 
si~ ona nieudolna gospodarczo i represywna wobec tych, kt6rych 
obiecywata uszcz~sliwie. Sprzeciw wobec panstwowej ideologii fun
damentalistycznej poci,,!ga za sob,,! odwr6t od religii jako takiej - to 

zjawisko staje s.i~ coraz bardziej widoczne wsr6d porewolucyjnego 
pokolenia w Iranie i pewnie niebawem zaowocuje zmian,,! tendencji 
rozwojowej tego kraju. Problem polega na tym, ze rezim teokratycz
ny raz powolany do zycia bardzo trudno potem rozmontowac. 

Podbijanie b,,!dz infiltracja obszar6w 0 bardziej wyrafinowanej 
kulturze i wyzszych standardach zycia przez ludy biedniejsze a sil
niejsze fizycznie lub liczebnie to zjawisko w historii regularne. Takie 

To, co w najwi~kszym stop- I IUd~: p~zejmuj,,!c kultur~ zdobytego kraju, 
niu moze dzis zmienic obli cz~sc JeJ dorobku marnotraWl<l, reszt~ przy

cze 8wiata, to nie same woj
ny i zbrojne podboje, tylko 
masowa, niepowstrzymana 
migracja z kraj6w przelud
nionych, biednych i pelnych 
przemocy (w tym kraj6w mu
zulmauskich) do bogatych. 

swajaj<l sobie, przetwarzaj <lc stosownie do 
wlasnych potrzeb i wyobrazen; wnosz<l w 
ni<l wlasny dorobek, tworz<lC nowe formy 
i jakosci (por. upadek Rzymu czy arabski 
podb6j imperium Sasanid6w) . Proces wy
maga czasu i jego rezultaty mozna ocenie 
dopie ro z perspektywy historycznej. Dla 
tych, kt6rzy go doswiadczaj<l, jest katakli

zmem i schylkiem znanego im swiata. Huntington przewiduje, ze 
grozi to Zachodowi niebawem, i najpewniej rna racj~. 

Wydaje si~, ze tym, co w najwi~kszym stopniu moze dzis zmienie 
oblicze swiata, S<l nie same wojny i zbrojne podboje, lecz masowa, nie
powstrzymana migracja z kraj6w przeludnionych, biednych i pelnych 
przemocy (w tym kraj6w muzulmanskich) do bogatych, bezpiecznych 
i dotkni~tych nizem demograficznym. Ten proces juz trwa i trudno so
bie wyobrazie, by szybko ulegl zahamowani4. Oriana Fallaci 0 muzul
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nanskich imigrantach we Wloszech wyraza si~ z niepohamowanym 
,rzeraieniem i wstr~tem; podobne glosy odzywajq si~ z Francji. JeSli mu
ulmanski fundamentalizm moze stac si~ zgubny dla Zachodu, to przede 
vszystkim w przypadku, gdy, upowszechniwszy si~ w nie ulegajqcych 
symilacji, wielkich skupiskach imigrant6w ze Wschodu, zacznie rozsa
Izac struktury panstw demokratycznych od wewnqtrz. 

Tu warto zastanowic si~ nad naszq wlasnq kondycjq. W toczqcej si~ 
,becnie dyskusji Polacy majq tendencj~ do identyfikowania si~ z Za
hodem, zagrozonym ekspansjq obcej kultury postrzeganej jako dzika 
destruktywna. A czy sami nie jestesmy podobnie postrzegani przez 
~ach6d ? Jezeli Polska przystqpi do Wsp6lnoty Europejskiej, to - ina
zej niz nielegalni imigranci z obszar6w n~dzy - wejdzie tam frontowy
ni drzwiami, za wiedzq i zgodq gospodarzy. Ale w naszym bagazu wnie
iemy do cywilizowanej Europy zjawiska podobne do tych, jakich sami 
,bawiamy si~ w wydaniu muzulmanskim, nawet jeSIi ich skala b~dzie 
liepor6wnanie mniejsza. Nie b~dzie to, dzi~ki Bogu, zbrojny terro
yzm, b~dzie jednak siIny ruch antyzachodni, ksenofobiczny, anty-oswie
eniowy, instrumentalnie odwolujqcy si~ do religii i rzekornych warto
ci moralnych (Radio Maryja, Liga Polskich Rodzin) - tak sarno jak to 
zyni fundamentalizm islamski, kt6ry stara si~ narzucic wlasne poglqdy 
1aczej rnyslqcym. B~dq to aroganckie, roszczeniowe ruchy populistycz
e, silq wyrnuszajqce przywileje dla wlasnej grupy bez troski 0 interes 
Joleczny i narodowy (Samoobrona). B~dq to antydemokratyczne, ko
lpcyjne obyczaje polityczne, obecnosc struktur mafij nych w zyciu po
tycznym i gospodarczym. Jesli uwazamy si~ za Przedmurze, to mi~
zy przedmurzern a tym, co po drugiej stronie, istnieje plynne przej
:ie, nie przepasc. 

Poszerzanie Europy na wsch6d oraz migracje lud6w ze wschodu 
Doludnia na zach6d to dwa aspekty tego samego procesu, kt6ry spra
i, ze zasi~g cywilizacji zachodniej wydatnie si~ poszerzy, ale prawdo
)dobnie za cen~ radykalnej zmiany jej charakteru i tozsamosci. 

ANNA KRASNOWOLSKA, pracownik Zakladu Iranistyki w Instytucie 
Filologii Oriental nej UJ. 
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Wojciech Skalmowski 

" Dobrzy" kontra 
, Ie II 

" Z I 

Uwazam cywilizacjl( zachodni'l za - jak dot'ld 
naj sprawniejsz'l forml( organizacji ludzkich 
spoleczenstw, czyli za cywilizacjl( uniwersaln'l 
w tym samym sensie, w jakim uniwersalna jest 
oparta na naukowych podstawach medycyna. 
]eSli ktos woli "alter natywne" znachorstwo, nie 
wrozl( takiej osobie d lugiego zycia. 

Artykul Piotra Klodkowskiego oparty jest na przejytym od H un
tingtona zalozeniu, ze we wsp6!czesnym swiecie istnieje kilka r6w
noprawnych monad kulturowych (="cywilizacji") , kt6re nie podda
jq siy ocenie wartoSciujqcej - zwlaszcza z punktu widzenia cywiliza
cji zachodniej - gdyz istnienie jakichkolwiek wartosci uniwersalnych, 
kt6re by takq oceny umozliwialy, stanowi jedynie "iluzjy". Wynika 
stqd, ze wszelkie pr6by hierarchizacji i oceny sposob6w organizo
wania spoleczenstw Sq z natury rzeczy przejawem aroganckiego su
biektywizmu i niczym wiycej. Huntington - nieodrodny wytwor 
swego czasu i srodowiska, to znaczy szalejqcego od dwudziestu lat 
na uniwersytetach amerykanskich relatywizmu kulturowego - wy
snul z tego zalozenia logicznq (ex falso quodlibet) tezy, ze skoro wszyst
kie cywilizacje Sq rownie silnie zakorzenione w rzeczywistosci i z row
nym przekonaniem aprobowane przez swych nosiciel i, to mowy nie 
rna 0 ich jakiejkolwiek konwergencji i kon.flikt jest praktycznie nie
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lnikniony: Apocalypse soon, a nast~pnie - zapewne - vae victis. Piotr 
~lodkowski nie idzie ai tak daleko, ale wyraznie zgadza si~ z tezq 
pragmatycznej r6wnorz~dnosci spolecznych "sposob6w na istnie

lie" i ilustruje to entuzjastycznym opisem osiqgni ~c indyjskich i chin
kich w ciqgu ostatnich kilkunastu lat. 

Tutaj chcialbym od razu odnotowac refl eksj ~, kt6ra nasun~la mi 
i~ w czasie lektury: skoro obie te pradawne cywil izacje po stule 
iach marazmu i niewydolnoSci dopiero od kilkunastu lat majq wresz
ie jakies sukcesy gospodarcze i naukowe, to czy nie dzieje si~ tak 
aczej dzi~ki zapoiyczeniu wynalazk6w i metod cywilizacji zachod
liej nii pod wplywem niespodzianie oiywczego tchnienia hindu 
~mu czy konfucjanizmu? Innymi, slowy, czy nie jest raczej tak, ie 
itnieje hierarchia cywilizacyjna i i e post~p na swiecie bierze si~ mi~

lzy innymi stqd, ie cywilizacje pod wzgl~dem naukowym i organi
acyjnym "niisze" zamiast jalowych konfrontacji mqdrze zapoiycza
! si~ u swych bardziej rozwini~tych odpowiednik6w? Nie chc~ przez 
o bynajmniej powiedziec, ie uwaiam ludzi wyroslych w kulturze 
hinskiej czy indyjskiej za glupszych z natury nii Amerykanie i Eu 

opejczycy, ale faktem jest, ie owe Poniewaz we wszystkich istot
tare cywilizacje do niedawna nie nych dziedzinach zycia wspo
przyjaly wysilkowi intelektualne- mniany proces zapoiyczania 
1U na duiq skal~ i ie fizyka nukle- przebiega wy1llcznie w jednym 
rna, nowoczesna biologia (wlqcz- kierunku - z Zachodu na Wsch6d 
ie z hodowlq udoskonalonych - wydaje si~, ze zaprzeczanie ist
praw, kt6 re po r az p ie rwszy nieniu hierarchii cywilizacji jest 
' dziejach zlikwidowaly g16d w In- zamykaniem oczu na fakty. 
iach) i informatyka to wytwory cy
'ilizacji zachodniej, nie Azji. 0 ile niekt6re tamtejsze panstwa rze
~ywiScie dokonaly ostatnio wiele w sferze gospodarczej, to chyba 
lasnie dlatego, ie odeszly od pewnych odziedziczonych nawyk6w 
llturowych i - m6wiqc obrazowo - zamiast recytowania mantr i ka
~rafowania poemat6w 0 chryzantemach zaj~ly siy pilnym kopio
aniem Zachodu. Czy kopiowanie to z biegiem czaSLl przerodzi siy 
autentycznie wlasnq tw6rczosc intelektualnq - jak to stalo siy w Ja
mii po II wojnie swiatowej - zobaczymy. Takiej moiliwoSci na pew

) jednak nie b~dzie sprzyjac nadmierne zaufanie w sterylnq, "wspa
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nial'l przeszlose kulturaln'l" i zwi'lzana z tym tendencja do izo!acjo
nizmu czy, co gorsza, konfrontacji ideowo-religijnych. Ilustruje to 
trwaj'lcy wci'li zast6j intelektualny kraj6w muzulma6skich, a arab
skich w szczeg6lnoSci. Poniewai we wszystkich istotnych dziedzi
nach iycia wspomniany proces zapoi yczania przebiega wyl'lcznie 
w jednym kierunku - z Zachodu na Wsch6d - wydaje siy, ie zaprze
czanie istnieniu hierarchii cywilizacj i jest zamykaniem oczu na fakty. 
Dlatego tei osobiscie uwaiam cywilizacjy zachodni'l za - jak dot'ld 
najsprawniejsz'l formy organizacji ludzkich spolecze6stw, czyli za cy
wilizacjy un i we r s a I n 'l w tym samym sensie, w jakim uniwersal
na jest, a przynajmniej powinna bye, oparta na naukowych podsta
wach medycyna. Przez "uniwersalnosC" rozumiem tu zgodnose 
z obiektywn'l rzeczywistosci'l, kt6ra - wbrew nieodpowiedzialnym 
doktrynom postmodernistycznym - jest tylko jedna, a zatem po
wszechnie obowi'lzuj'lca. N ie oznacza to oczywiScie, ie "obowi'lz
kowose" ta jest powszechnie akceptowana, i na to nie rna rady. Jdli 
ktos woli "alternatywne" znachorstwo, to jego/jej sprawa, ale nie 
wr6i y takiej osobie dlugiego i ycia. 

W zwi'lzku z wypadkami 11 wrzd nia we wszystkich tego typu 
rozwaianiach cywilizacyjnych pojawila siy - i to na pierwszym miej
scu - sprawa "cywil izacji islamu" jako jeszcze jednej samodzielnej 

Islam obejmuje obecnie 
okolo miliarda ludzi na ob
szarze od Mryki az po Da
leki Wsch6d, a - jak z hi
storii wiadomo - imperia 
tego rz~du wielkosci Sll za
zwyczaj efemerydami. 

monady kulturowej. Zauwaimy od razu, ie 
kryte ria wyodrybnienia tych rzekomych 
monolit6w S'l niejednorodne: w wypadku 
Chin i Indii mamy do czynienia z naroda
mi, a przynajmniej terytorialnie i politycz
nie identyfikowalnymi zbiorowiskami ludz
kimi 0 wielu wsp61nych cechach, podczas 
gdy islam jest wyr6inikiem abstrakcyjnym, 

jednocz'lcym w duio bardziej rozmyty spos6b najrozmaitsze kraje, 
narodowosci i tradycje. To prawda, ie religia ta w swych zaloieniach 
d'liy do stworzenia homogenicznej wsp61noty czy zgola "macierzy" 
(arabski termin umma jest abstractum od rzeczownika umm : "mat
ka/ir6dlo pochodzenia"), ale w praktyce jednolitose ta ogranicza siy 
tylko do sfery rytualno-werbalnej, zas w wielu innych dziedzinach 
ustypuje lokalnym partykularyzmom z bardzo silnymi ostatnio na
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:jonalizmami 0 sprzecznych interesach na czele (por. choeby wojn~ 
racko-iranskq w latach 80.), Byloby zresztq dz iwne , gdyby bylo 
naczej - islam obejmuje obecnie okolo miliarda ludzi na obsza
ze od Afryki ai po Daleki Wsch6d, a - jak z historii wiadomo 
mperia tego rztrdu wielkosci Sq zazwyczaj efemerydami i doty
:zy to takie imperi6w "duchowych". Innymi slowy, poj~cie "cy
vil izacji islamu" jako czegos jednolitego i okreSlonego moie mid 
)ewien sens w zakresie kultury niematerialnej, natomiast w dzie
lzinach takich jak poli tyka i ekonomia jest w duiym stopniu fik
:jq. Fikcje majq jednak takZe wplyw na losy swiata i nie naleiy 
ch lekcewazye. W odniesieniu do islamu najistotniejszy wydaje 
i~ fakt, i e religia ta rna obecnie status ideologii duiej cz~ki Trze
:iego Swiata, a w kaidym razie stanowi jej wygodnq hipostaz~. 
)rzez "ideologi~" - w odr6znieniu od konkretnego programu 
izialania - rozumiem mglisty system aksjologiczny opisujqcy swiat 
IV terminach "dobry" versus "zly" i dysponujqcy na skutek tego 
luzym potencjalem demagogii. Poniewaz wyjsciowym aksjoma
em kaidej ideologii jest zawsze "dobroC" jej nosicieli, pozostale 
ej punkty koncentrujq si~ gl6wnie na identyfikowaniu "zlych", 
)rzy czym w najprostszym i najcz~stszym przypadku "zlymi" Sq 
vszyscy, kt6rzy nie Sq "nami". W wypadku Trzeciego Swiata "do
trzy" Sq wszyscy jego mieszkancy, a wszelkie jego niedostatki Sq 
vylqcznie winq "zlych", tzn . Zachodu. Wina ta jest 0 tyle witrk
za, 0 ile "dobrzy" Sq wyznawcami jedynej "dobrej" religii na 
wiecie, tzn. islam u. Sformulowanie to brzmi nadmiernie sympli
ystycznie czy zgola prostacko w kontekk ie subtelnych a poli
vcznie poprawnych rozwaian, ale w praktyce tak to funkcjonu
:. Takie zrosty religijno-ideologiczne Sq zjawiskiem groznym, 
oniewai boska sankcja nadaje ideologicznym "wartosciom" cha
lkter absolutny i jest znakomitq poiywkq dla fanatyzmu i de
:ruktywnej autoasercji . Lacinskie pereat mundus fiat iustitia 
' stosownym tlumaczeniu arabskim mogloby bye dewizq al
~aidy, czyli czol6wki reprezentant6w tej - wlasnie - symplicy
ycznej mentalnoSci. (Tu marginesowa uwaga filologiczna: we 
szystLch publikacjach na temat tej groznej, choe niepowainej 
rganizacji 0 metodach iywcem przejtrtych z kiczowatych film6w 
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hollywoodzkich uparcie powtarza si~, ie ten nin ten oznacza ja
koby "baz~" ; nic podobnego: arab. qudid znaczy "przywodca", 
a wi~c ten abstrakcyjny derywat okrdla "grup~ dowodzqcq, szefo
stwo", co rna bardziej zlowrogie implikacje). 

Ten podwojny charakter wspolczesnego islamu - religia plus ide
ologia - ulatwia emocjonalnq mobilizacj ~ tlumow, gdyi zapewnia 
gladkie przejscie ze sfery indywidualnej do zbiorowej, bowiem prze
konania i tradycje "domowe" poszczegolnych jednostek niemal au
tomatycznie wlqczajq je w pot~iny prqd ksztaltujqcy ich sympatie 
i antypatie polityczne. Istnieje tu pewna analogia z zamkni~tq juz 
(miejmy nadziej ~) historiq komunizmu. W nie tak dawnej przeszlo
Sci ludzie 0 poglqdach nawet rozsqdnie lewicowych cz~sto czuli si~ 
instynktownie blizsi najbardziej odrazajqcym formom bolszewizmu 
- zwlaszcza jesli sami byli poza jego zasi~giem, na przyklad we Fran
cji - niz jakiemukolwiek "reakcyjnemu establishmentowi" we wla
snym otoczeniu. Nieco podobnie rna si~ obecnie sprawa z nastawie
niem umiarkowanych muzulmanow (zapewne wi~kszoSc i wyznaw
cow tej religii) do fundamentalizmu: wprawdzie wcale nie zYCZq sobie 
realizacji wszystkich jego postulatow, w duzym stopniu identyfikujq 
si~ z muzulmanskim "my" i wobec zdecydowanie "nie naszych" -
Zachodu w ogole, Ameryki w szczegolnosci - przybierajq postaw~ 
dezaprobaty i urazy. W ten sposob utwierdza si~ schemat nieprze
jednanego bloku czy zgola "cywilizacji" islamu, pryncypialnie i bez 
reszty wrogiej. Wydaje si~, ze ta manichejska wizja jest przesadzona 
(swiadczy 0 tym chocby staly naplyw emigrantow z "krajow wiary" 
na obszary cywilizacji zachodniej) i ze spekulacje na temat nieunik
nionej wojny cywilizacj i w niedalekiej przyszlosci nie majq realnych 
podstaw. Co innego fu ndamentalistyczny terroryzm, ale terroryzm 
to nie cywilizacja, tylko bqdz co bqdz zjawisko marginalne - chocby 
mial tak straszne skutki jak ostatnie ataki na Nowy Jork i Waszyng
ton. N a dlui szq met~ terroryzm musi przegrac z cywilizacjq uniwer
salnq, poniewaz w przeciwienstwie do niej - jako czysty "nihilizm 
stosowany" - jest niezgodny z normalnym ukladem swiata, czyli 
obiektywnq rzeczywistoSciq. Jak daleko polozona jest owa meta, trud
no w tej chwili okrdlic. Sqdzqc po historii bolszewizmu, z ktorym 
rna on sporo wspolnych cech, muzulman~ki terroryzm moze prze
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trwac w r6znych formach jeszcze dlugo, choc w tej chwil i nic na to 
nie wskazuje : Afganistan czy nawet Irak to nie Rosja, al-Q aida to nie 
Komintern, a obecna Arneryka to n ie Europa lat miydzywojennych. 
Traktowanie tego zjawiska w historiozoficznych kategoriach "kon
fl iktu cywilizacyjnego" to naprawdy nadmiar zaszczytu dla garstki 
tuasi-religij nych opytanc6w motyWowanych bardziej przez frustra
cjy i nienawisc do przerastajqcej ich miary cywilizacj i (wracamy tu 
do zagadnienia hierarchii!) niz przez imperatywy zawarte rzekomo 
w samym islamie. 

Uzylem to slowa "rzekomo" dla zaznaczenia niedookreSlonosci 
tego, co w dyskusjach i komentarzach nazywane jest "istotq islamu". 
W rzeczywistosci istota ta jest trudno uchwytna, gdyz jak w przy
padku kazdego systemu religijnego opartego na niejasnych tekstach 
wyjsciowych - a Koran j e st bardzo niejasny - jego praktyczn,! wy
kladni,! Sq raczej interpretacje teologiczne i prawnicze niz jakis bez
posrednio dany jednolity "sklad zasad". Na skutek luznej struktury 
organizacyjnej i swoistej decentralizacji islamu jako doktryny roz
bieznoSci interpretacyjne w jego obrybie mog,! miec szerszy zakres 
niz na przyklad w chrzeScijanstwie i nie tak latwo mog,! zostac za
kwalifikowane jako herezja. W praktyce wiyc interpretacji tych jest 
wiele i pytanie 0 ty "wlaSciwq" jest r6wnie jalowe jak w swoim cza
;ie kwestia "prawdziwego marksizmu". Innymi slowy, tak aktualny 
)becnie temat jak pytanie, w jaki spos6b ulozy siy dalsze wsp6list
1ienie cywilizacj i zachodniej, utozsamianej (raczej ze wzglyd6w hi
,torycznych niz doktrynalnych) z tradycjq chrzeScijanskq, i spo le
:zenstw muzulmanskich, jest bardziej zwiqzany z problematyk,! po
itycznq i gospodarcz,! niz z teologiq. Nie chcialbym, zeby to, co 
)owiem, zabrzmialo cynicznie, ale wydaje mi siy, ze pogl,!dy religij 
le majq niewielki wptyw na zachowanie ludzkie w masie i ze tzw. 
udeochrzeScijanskie wartosci, typu praw czlowieka czy wolnosci jed
lostki, zostaly wypracowane w Europie (a nastypnie w Arneryce) 
vlasnie w spoleczenstwach juz siy sekularyzujqcych, a w kazdym ra
ie - od Reformacji - dystansujqcych siy od konfesjonalnego mono
'olizmu. Stalo siy to gl6wn ie na skutek upowszechnienia siy dqzenia 
.0 szczyScia ziemskiego (amerykanskie pursuit of happiness), w kt6
ym takie postawy jak kompromis, ugoda i tolerancja wykazujq swo
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jq skutecznosc, a konflikty i przemoc - swojq destruktywnosc. Po
niewaz - jak juz powiedzialem wyzej - cywilizacja zachodnia oparta 
na tych wartosciach jest, moim zdaniem, uniwersalna, gdyz zgodnie 
ze strukturq rzeczywistosci nalezy miec nadziej«, ze te jej fundamen
talne, choc mniej widoczne aspekty zostanq r6wniez z hiegiem czasu 
przej«te przez obecnych "konkurent6w", podobnie jak dzieje si« to 
w tej chwili z jej naukq i technologiq. A w zwiqzku ze wsp6kzesnym 
"powstaniem mahdyst6w" Bin Ladena i czajqcych si« jeszcze za kuli
sami jego ewentualnych nast«pc6w powiedziec mozna tylko tyle, ze 
bycie w awangardzie swiata zobowiqzuje nie tylko do "trwania na 
pozycjach", czyli nierezygnowania z wlasnych fundament6w i wla
snego terenu, ale takZe do ich aktywnej obrony przed wandalizmem 
- ito nawet przy zastosowaniu "srodk6w bogatych", czyli rozsqdnie 
uzytej sily militarnej. 

Bruksela, listopad 2001 

WOJCIECH SKALMOWSKI, ur. 1933, profesor iranistyki na Katolic
kim Uniwersytecie w Lowanium. Pod pseudonimem "M . Bronski" pu
blikowal w "Kulturze" paryskiej. 
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Marek Dziekan 

Diihad kontra 
Mcswiat: woina 
fundamentalizmow? 

Chcemy walczyc przeciwko ideologiom, k torych
i nie rozumiemy albo nie chcemy r ozumiec, bo 
i wykraczajll poza nasz sposob rozumowania. Bo 
i nasze lepsze, mlldrzejsze, bar dziej "nowoczesne". 
i Fundamentalisci my sIll podobnie, rowniez uwaza
i jll, ze ich system jest najlepszy. Dlaczego wiftc sift 
: tak burzymy? A moze i my jestesmy fundamenta
! listami, choc arebours? 

Stala si~ rzeez niezwykla. Po 11 wrzeSnia 2001 swiat zaehodni 
:fowiedzial si~, ze islam naprawd~ istnieje i ze nie jest tylko haslem 
w eneyklopedii religioznawezej. Do tej pory bowiem swiadomosc 
.stnienia tej religii, a wlaseiwie kultury, byla bardzo plytka, ograni
:zona glownie do wiedzy 0 terenaeh roponosnyeh na Bliskim Wseho
:lzie, pustyni, wielbl,!daeh i haremaeh. Teraz islam zaeql budzic emo
:je, nawet atawizmy, ezasem wScieklosc i przerazenie lub poezueie 
liemoey. ezy slusznie? Trudno mi na to pytanie odpowiedziec wprost, 
)ostaram si~ jednak wskazac na pewne elementy eywilizaeyjne, kto
'e sprawily, ze nie rozumiemy eywilizaeji islamu, patrz'!e na ni,! i oee
liaj'te i'! z naszego punktu widzenia, nakladaj,!e na ni,! wypraeowa
Ie przez wieki ezy nawet tysi,!cleeia kategorie wlaseiwe dla naszej 
:ultury. Jest rzeez'! oezywist'!, ze ei~zko jest w odpowiednim stopniu 
>derwac si~ od wlasnego srodowiska, aby moe rzeezywiScie obiek
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tywnie spojrzec na innego, aby dostrzec w nim to, co rzeczywiscie 
reprezentuje, a nie to, co nam siy wydaje, ie reprezentuje, i eby zro
zumiec wlasciwe jego pobudki i cele, a nie szukac w nim naszych 
metod postypowania. 

TrzydzieSci lat temu ukazala siy ksi 'lika nieiyj 'lcego jui nestora 
warszawskiej orientalistyki profesora Jozefa Bielawskiego Islam: religia 
panstwa i prawa. Chcialbym, aby ta formula byla punktem wyjScia ni
niejszych rozwaian. Chodzi przede wszystkim 0 niezwykly status pra
wa w cywilizacji islamu. l?rawa pojmowanego inaczej nii w naszej kul
turze. W rzeczywistoSci bowiem szari'at nie jest scislym odpowiedni
kiem naszego systemu prawnego - sarno slowo oznacza "drogy do 
wodopoju". Nie jest tei - co czasem sugeruj'l niedouczeni publicysci 
prawem kanonicznym. Prawo muzulmanskie - nazwane prawem ze 
wzglydu na brak adekwaltnego pojycia w jyzykach europejskich - rna 
charakter wszechobejmuj'lcy. Jest to prawo stworzone przez Boga, trak
towane przez samych muzulmanow jako prawo naturalne, a zatem ta
kie, ktorego czlowiek rue moze zmieruc. Jest ono odwieczne i ruezmienne 
ze swej natury i na nic si<; zdadz'l wszelkie petycje organizacj i mi<;dzy
narodowych 0 zlagodzenie jego zapisow wywodz'lcych siy z Koranu, 
swiytego slowa Bozego i tradycji proroka Muhammada, ktora takZe 
jest tekstem natchnionym. 

Prawo muzulmanskie reguluje wszelkie sprawy czlowieka - od 
zagadnien panstwowych po czynnoSci najintymnie jsze, dlatego 
wszystko, co czyni'l muzulmanie, jest naznaczone sacrum. Islam jako 
religia i kultura, a takie polityka nie dzieli swiata na sacrum i profa
num - kategoria profanum nie jest mu w og6le znana. 

M oim zdaniem te wlasnie czynniki sprawiaj'l, ie islam, choc jest 
cywilizacj q. bardzo bliskq chrzescijanskiej, zachowuje jednak wyrazn'l 
odmiennosc. Do tej pory takZe my, orientalisci, szukalismy prawie wy

l'lcznie punktow wspolnych. Dlatego wskazuje siy na przyklad na to, 

ie rowniei w islamie Sq chociaiby pielgrzymka i modlitwa. No tak, ale 
ta modlitwa nie jest rozmow'l z Bogiem, a pielgrzymka nie jest pere
grynowaniem! Faktycznie, Jezus jest rowniez prorokiem islamu, ale nie 
Bogiem ani Synem Boga. 0 tym juz raczej nie pisano albo starano si~ 
owe roznice zacierac, moze zresztq na fali "upodabniania", czego poz
nym wnukiem jest proces globalizacji, rowniez,narzucanej przez wszech
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medzqq, najmqdrzejszq zawsze Europ~ i Ameryk~. Innym zabiegiem 
,ylo poszukiwanie "zapozyczen", ale oczywiscie tylko w jednq stron~ 
- szukano zatem elementow chrzeScijanskich w islamie lub elementow 
udaistycznych tamze. 0 wplywach odwrotnych jednakie (fakt, ze p6Z
liejszych) - cisza! 

Zachod nie moze pojqC po dzis dzie6, ze wartosci przezen wy
,nawane i traktowane jako absolutne i niepodwazalne Sq takie tylko 
ila niego samego. To my wymyslilismy demokracje, kapitalizmy i so
:jalizmy. Dla zadnego z tych systemow nie rna w ostatecznym rozra
:hunku miejsea w ramach kultury arabsko-muzulmanskiej, w ktorej 
liemozl iwe jest ealkowite oddzielenie panstwa od religii, czego ostat
lio zqdal na przyklad Salman Rushdie, zresztq ezlowiek, ktory 
,vydawaloby si~ - z raeji swego poehodzenia powinien rozumiec 
latur~ islamu. 

Panstwo muzulma6skie, jak wspomnialem, jest uznawane przez 
iamych muzulmanow za system stworzony przez Boga - a systemow 
)oskich nie powinno lqczyc si~ z ludzkimi, Sq bowiem ealkowicie 
lieprzystawalne. Stqd faktyczne fiasko socjalizmow muzulmanskich, 
:tqd nieudane proby wprowadzania "demokracji" w krajach islamu. 
na nic si~ zdadzq apele 0 "odpolitycznienie" islamu. Choc w ostat

lich ezasach wiele si~ mowi, nawet w kr~gach orientalistow, 0 "upo
ityeznieniu" islamu, ja jednak bytbym sklonny raczej do twie rdzenia 
) repolityzacji tej religii. Wiek XX sprawil bowiem, ze na fali tak 
wanego "modernizmu muzulmanskiego" (nie mylic z zaehodnim 
nodernizmem! ) pewne kr~gi polityezne w swieeie muzulmanskim 
lodj~ly proby oddzielen ia religii od pans twa - na wzor zaehodni 
Iczywik ie i pod wyraznq presjq Zachodu. Proby te, jak widac w ostat
ieh lataeh i miesiqcaeh, nie powiodly si~. I nie mogiy si~ powieSc, 
owiem islam od zawsze scisle byl z politykq zwiqzany. Prorokiem 
politykiem w jednej osobie by! prorok Muhammad. Wlaseiwie 
Tszystkie odiamy islamu powstaly w kontekscie walki 0 wladz~ 
ajlepszym przykladem jest powstanie szyizmu, ktory wyodr~bnil 
~, kiedy rozgorzal spor 0 to, kto powinien rzqdzic w kalifacie 
' i~c islamu nie trzeba bylo upolityczniac, byl polityczny z natury. 
nawet jeSli fakty moglyby wskazywac na rzeczywiseie swieeki eha
lkter wladzy kalifow, to jednak silniejsza byia i jest nadaJ swiado
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mose jej sakralnego charakteru. Sqd ponawiane CO jakis czas proby 
odtworzenia kali fatu zniesionego przez tureckiegoprzywodc f( 
Ataturka w 1924 roku. Swiadomose przewazyla w tym przypadku 
nad rzeczywistosciq, nie po raz pierwszy zresztq, i okazala siy silniej
sza niz owa rzeczywistose. 

Fiasko sekularyzmow w swiecie islamu (na przyklad naseryzmu 
w Egipcie, basizmu w Iraku i Syrii, socjalizmu algierskiego, doktry
ny Pahlawich w Iranie) doprowadzilo do rewi talizacji (nie powsta
nia, jak to siy czasem twierdzi) fundamentalizmu muzulmanskiego. 
Rewital izacji, bowiem nurty fundamentalistyczne w islamie istnialy 
wlasciwie "od zawsze" - poczqwszy od najbardziej represywnej szkoly 
prawa muzulmanskiego, szkoly hanbalickiej , ktora uksztaltowala siy 
juz na przelomie VIII i IX wieku, poprzez mysl teologa Ibn Tajmijji 
na przelomie XIII i XIV wieku, ruch wahhabicki (od XVIII wieku) 
az po Hasana al-Bann~ (zalozyciela Stowarzyszenia Braci M uzulma
now) oraz wspolczesnych nam ajatollaha Chomejniego i Abu al-Al~ 
Maududiego z Pakis tanu. Ten ostatni stworzyl miydzy innymi teori~ 

"wspolczesnej dzahilijji", czyli mniej wi~cej "wspolczesnego pogan
stwa", z ktorym nalezy walczye. I do tego wykorzystana zostala ka
tegoria dzihadu, interpre towanego jako "wojna swiyta". Teologia 

Muzulmanie odczuwajll 
zagrazaj llC/l zewsz /ld 
ekspansj~ cywilizacji 
bez Boga, "cywilizacji 
smierci", i przed nill 
pr6buj/l si~ bronic. 

islamu wyroznia dzihad duzy i maly. Ten pierw
szy, najwazniejszy, to walka ze zlem, ktore tkwi 
w samym czlowieku, a zatem dqzenie do sa
modoskonalenia. Dzihad maly, utozsamiany 
cz~sto z terminem kital (arab. "walka, zabija
nie"), moze oznaczac wlasnie wojny, ale za
wsze wojn~ obronnq. N o wlasnie, a zatem na

lezaloby stwierdzic, ze to, z czym mamy teraz do czynienia, to atak 
na cywilizacj~ Zachodu. Ale to nie do konca prawda. 

Pami~tajmy, ze obrona nie musi dotyczyc czynnej, zbroj nej napa
sci. Islam, ten ortodoksyjny czy tez fundamentalistyczny, broni si~ 

przed rozmaitymi formami ingerencji czy ekspansji obcych sit. Za 
takq uznawana jest tzw. makdonaldyzacja. Nawet w naszym kraju 
odzywajq si~ glosy przeciwko temu zjawisku, a przeciez amerykan
skie "czikeny" Sq blizsze schabowemu z kapusq niz kebabowi czy 
szawarmie. I przede wszystkim 0 to chodzi .. Muzulmanie odczuwajq 
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zagrazajqq zewszqd ekspansj~ cywilizacji bez Boga, "cywilizacji smier
ci", i przed niq probujq si~ bronie. 

N ie Iudzmy s i~, ze na dIuzszq met~ uda nam si~ ingerowae w we
wn~trzne sprawy swiata islamu. Musimy zrozumiee, na czym polega 
umma islamijja, czyli "wsp6lnota muzulmanska". Ona jest punktem 
wyjScia. Islam jest tu najwazniejszym odniesieniem - nie kwestie na
rodowe czy panstwowe. Klasyczna cywilizacja arabsko-muzulman
ska nie odrozniala "narod6w" - wazne bylo wyznanie, przynalez
nose do wspolnoty wiary, apostazja to smiertelny grzech wyznawcy 
islamu. To my, Europejczycy, kazalismy Bliskiemu Wschodowi po
dzielie si~ na "Irak", "Syri~" itp., to my narzucilismy tamtym obsza
rom poj~cie "panstwa narodowego", nie majqcego zadnego uzasad
nienia historycznego, to my narzucilismy "gran ice panstwowe" prze
biegajqce przez srodek wioski, jednym stworzylismy panstwa, innym 
obiecalismy gruszki na wierzbie - nie chodzi tylko 0 Palesrynczy
k6w, ale i 0 Kurdow - a teraz dziwimy si~, dlaczego kraje muzul
manskie Sq ciqglym zarzewiem konflikt6w. To wlasnie "kolonializm 
wiecznie zywy ", 0 ktorym my juz chyba dawno zapomnielismy, 
a 0 ktorym "tam" ciqgle si~ pami~ta, bo teraz przybral form~ bar
dziej wyrafinowanq. 

Na uswiadomieniu sobie mi~dzy innymi tych niewygodnych dla 
nas faktow polegae b~dzie pr6ba zrozumienia cywilizacji muzulman
skiej z punktu widzenia partnera, a nie kolonizatora. Chcemy wal
czye, wysylamy wojska, przede wszystkim przeciwko ideologiom. 
ldeologiom, ktorych nie rozumiemy albo nie chcemy rozumiee, bo 
wykraczajq poza nasz spos6b rozumowania. Bo nasze lepsze, mq
jrzejsze, bardziej "nowoczesne". Prawdopodobnie fundamentaliSci 
myslq podobnie, r6wniez uwazajq, ze ich system jest najlepszy, ze 
wlasnie on powinien wsz~dzie idealnie funkcjonowae. Dlaczego wi~c 
;i~ tak bu rzymy? A moze i my jesteSmy fundamentalistami, choc 
i rebours? 

MAREK DZIEKAN, ur. 1965, prof. dr hab., wykladowca Zakladu Ara
bistyki i Islamistyki UW Ostatnio wyda!: Polacy a swiat arabski (1998), 
Arabowie. Slownik encyklopedyczny (red. 2001) . 
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Muzufmanie 
w Europie 

Wydarzenia 11 wrzesnia i reakcje swiata islamskie
go - w kt6rych pot~pienie terrorystOw przez rzqdy 
przeplatalo s~ z wybuchami antyzachodnich 
nastroj6w wsr6d lztdnosci - sklaniajq do zastano
wienia s~ nad politykq kraj6w europejskich wobec 
mniejszosci muzulmanskich. PoprosiliSmy naszych 
wsp6lpracownikOw 0 kr6tk ie rejleksje na temat 
sytuacji Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 

Redakcja 

Alain Besangon 

Za masowy naplyw muzulmanow do Francji odpowiedzialnosc po
nosi caly kraj . W latach 60 prawica faworyzowala imigracj~ ze wzgl~ 
dow ekonomicznych, lewica zas - ideologicznych. Biskupi sprzyjal i przy
byszom w duchu ideologii tiers-mondisme'u oraz w imi~ zle pojmowa
nych zadan charytatywnych i ekum enicznych. Protestanci chcieli 
przelicytowac katolik6w. Organizacje zydowskie popieraly imigracj~, 
powolujqc si~ na antyrasizm oraz po to, by Europa nie stala s i ~ "klubem 
chrzescijan" Oacques Attali) . 

M uzulmanie stanowiq obecnie 10% populacji. W wyborach glosujq 
zazwyczaj na lewicy, inaczej niz imigranci z Polski czy Wietnamu. Sq 
mlodzi i silni. M ieszkajq w strefach, w ktorych nie dziala powszechnie 
obowiqzujqce prawo i do kt6rych nie zaglqda policja. Antyrasistowskie 
tabu sprawia, ze nie rozpowszechnia si~ infonpacji dotyczqcych ich licz
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)y, zachowan czy przest~pczosci . Nie maj'1 zamiaru si~ zasymilowae i nie 
;'1 do tego zobowi'1zani przysi~g'1 na wiernose konstytucji, co jest regul'1 
N Stanach Zjednoczonych. Religi~ praktykuj'1 z pewnoSci'1 bardziej gor
iwie niz katolicy. Zawieranie malZenstw mieszanych powoduje, ze is
am rozprzestrzerna si~ te raz w sposob mechaniczny. Poniewaz KOSciol 
est slaby, ludzie zmieniaj'1 wiar~ z powodow czysto religijnych - z kato
icyzmu na islam przeszlo w ten sposob okolo 50 000 osob. Jes t to stala 
)rawidlowose historyczna: kiedy jakis KOSciol juz dobrze nie wie, w co 
Nierzy lub dlaczego w to wierzy, pojawia si~ ryzyko, ze stado zacznie 
)od'lzae w kierunku islamu. 

Po 11 wrzeSnia rz'1d uswiadomil sobie powag~ sytuacji. Uznal, ze ze 
Nzgl~du na znaczenie islamu we Francji, kraj ten nie jest w stanie bez wa
lania przyl'1czye si~ do wysiikow amerykanskich. Podejrzewa si~, ze wy
)llch w jednej z fabryk w Tuluzie magi bye ostrzezeniem ze strony terrory
;tow. Krotko mowi'1c, wydaje si~, ze Francja skazana jest na kupowanie 
;obie wewn~trznego pokoju w sposob bardzo krotkowzroc:cny. 

Po ludzku rzecz biorqc, nie wiadomo, jak mozna by zawrocie z tej 
:lrogi. Jest juz za paino. 

tfum. DZ 

ALAIN BESAN(:ON, ur. 1932, francuski historyk mysli spolecznej i po
lito log, prof. w Wyzszej Szkole Nauk Spolecznych w Paryzu. 

Norman Davies 

Po wypadkach w Nowym Yorku i Waszyngtonie stosunki mi~dzy 
nniejszosciami muzulmanskimi w Wielkiej Brytanii a wi~ksZOSci'1 nie 
dentyfikuj'1cq si~ z islamem staj'1 si~ coraz bardziej napi~te. Najwazniej
ze £radio konfliktu wi'1ze si~ z militarnym zaangazowaniem w wojn~. 
~yrainie widoczna jest rozbieznose mi~dzy czynem a slowem, mi~dzy 
dityk'1 a propagand'l. Jesli premier Blair mowi, ze dzialania wojskowe 
.ie S'1 wymierzone w islam, i zaprasza brytyjskich przywodcow muzul
1anskich na Downing Street, deklaruj'1c solidarnose z religi '1 M ahome
1, a rownoczeSnie trwaj'1 bombardowania Afganistanu, to trudno li
lye na to, ze jego slowa b~d'1 brzmiee wiarygodnie. Ogromna wi~k
mse muzulmanow w Wielkiej Brytanii pot~pia ataki terrorystyczne. 
ardzo malo jest takich, ktorzy sprzyjaj'1 Bin Ladenowi. RownoczeSnie 
:dnak muzulmanie pot~piaj'1 t rwaj'1ce juz od wielu tygodni bombardo
'anie afganskich miast. Podobnie musialy bye odbierane slowa sekreta
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rza obrony USA Donalda Rumsfelda, kt6ry obiecywal, ie wojna bydzie 
kr6tka, i dziyki temu zwerbowal do koalicji Pakistan, ale przeciei wkr6tce 
potem prezydent Bush stwierdzil, ie walka z terroryzmem nie rna kon
ca. Rozbieinosc miydzy deklaracjami a rzeczywistoSciq podminowuje 
wiarygodnosc prowadzonej polityki. 

Jak odnosic siy do mniejszosci muzulmanskiej w Wielkiej Brytanii? 
Najpilniejsza sprawa to dobra informacja, bo tak naprawdy bardzo malo 
wiemy 0 islamie, a jest on ogromnie zr6inicowany. W Wielkiej Brytanii 
wiykszosc muzulman6w to emigranci z Pakistanu i Bangladeszu. Malo 
kto zdaje sobie sprawy z tego, ie te dwie grupy izolujq siy od siebie. 
Resentymenty po wojnie domowej w 1971 roku wciqi Sq iywe. Poucza
jqca przygoda zdarzyla mi siy, kiedy oddawalem do druku EuroPf!. Chcia
lem zamieScic w ksiqice ryciny przedstawiajqq modlitwy do Allacha 
w arabskim oryginale. Wielokrotnie prosilem 0 pomoc Instytut Orien
talistyki w Oksfordzie. Czekalem i czekalem, ale lOajomi profesorowie 
wciqi nic dla mnie nie mieli. Zdesperowany, poszed!em po rady do za
przyjainionego pakistanskiego sklepikarza - pana Khana. Ucieszyl siy 
z mojej wizyty i tego samego dnia wieczorem mia!em jui odpowiedni 
tekst uzupelniony 0 angielskie tlumaczenie. O kazalo siy, ie pan Khan 
by! w Pakistanie nauczycielem, jest wszechstronnie wyksztalcony, lOa 
piyc jyzyk6w ... Poniewai rna duio dzieci, a w rodzinnych stronach bie
dowal, zdecydowal siy na emigracjy i tym sposobem stal siy wlaScicie
lem sklepiku nieopodal mojego domu. Bylem zaskoczony - okazalo siy, 
ie to ja moglem siy duio wiycej dowiedziec od niego nii on ode mnie. 
Modlitwa z meczetu w O ksfordzie lOalazla siy w 4 rozdziale Europy. 

Przykladem europejskiej ignorancji jest dzialalnosc wielkiego bry
tyjskiego ministers twa, kt6re rna przeciwdzialac rasizmowi. To klasycz
ny przyk!ad instytucji, w kt6rej dobre intencje mieszajq siy ze zlq infor
macjq. Urzydnicy tam pracujqcy stworzyli r6ine kategorie: Czarnych, 
Azjat6w itd. Patrzq wy!qclOie na sk6ry i nie widzq, ie Hindus i Paki
stanczyk to zupelnie inne kultury, w dodatku pozostajqce ze sobq w kon
f1ikcie. Nie Sq tei w stanie zrozumiec, kim Sq sikhowie, kt6rzy nie Sq ani 
muzulmanami, ani hindusami ... Daje tu 0 sobie lOac niebezpieczna ten
dencja, ieby wszystkich wrzucac do jednego worka, nie uwzglydniajqc 
odmiennoSci i napiyc. W polityce wobec pozaeuropejskich mniejszoSci 
etnicznych popelnia siy blydy por6wnywalne z pomyslem, by Polacy i Ro
sjanie bawili siy wsp61nie w "Domu slowianskim", na kt6ry odpowied
nie wladze hojnie asygnowalyby pieniqdze. 

OczywiScie r6inice kulturowe ujawniajq siy dopiero po pewnym 
czasie. Po II wojnie swiatowej emigranci za,czyli zasiedlac najbardziej 
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~dewastowane dzielnice Londynu. Bieda sprawila, ze na poczC!tku wszy
;cy byli razem. Dopiero po pewnym czasie okazalo siy, ze h indusi zbu
iowali asram, sikhowie swojC! swiC!tyniy, muzulmanie meczet... Dzisiaj 
N'idzimy, jak wazna jest chye zrozumienia odmiennoSei. 

Wazne pole mozliwych i istniejC!cych juz nap iye to kwestia swiec
coSe i i wyznaniowosci w edukacji. Warto przypomn iee, ze w Wiel
(iej Brytanii nie ma centralne j wladzy sterujC!cej edukacjC! i ku lturC!. 
~6znice zaznaczajC! siy n ie ty lko miydzy SzkocjC!, IrIandiC! P61nocnC!, 
WaliC! i Angl iC!, ale i na szczeblu najn izszym - kazda wladza lokalna 
n a w tym obszarze wlasn C! pol ityky. Tym r6znimy siy na przyklad 
)d Francji, kt6ra ma centraln C! polityky ed ukacyjn C! i zaleca swiec
cose szk61. N a dl uzszC! mety rozwiC!zanie p rzyjyte w W iel kiej Bryta
Ii i wydaje mi siy ro zsC! d niejsze. M odel francuski zaklada alba calko
N' ite powodzenie, albo ko mple tn C! katastrofy. W Wielkiej Brytanii, 
~ dzie mamy r6znoro dnose, klyski bydC! wsp6 tistniee z sukcesami. 
)ozwoli to w przyszlosci ocenie, kt6re lokalne modele okazaly siy 
lajsku teczniejsze. To ciekawe, ze rozruchy wsr6d ludnosci muzul
nanskiej, do kt6rych dochodzilo ostatnio w Wielkiej Brytanii, zda
~za ly siy w Bradford , ale n ie w moim rodzin nym Bol ton, chociaz 
N' obu miastach mieszka wielu muzufmanow. 

Od dluzszego czasu muzulmanie domagajC! siy praw (kt6re od daw
la maj C! katolicy czy Z ydzi) do zakladania cieszC!cych siy w Wielkiej Bry
anii znacznym prestizem szk61 wyznaniowych . Szkoly katolickie pod 
ladzorem hierarchii kOSeielnej nie wykluczajC! nie-katoIik6w. Wielu ro
Izic6w woli tam poslae swe dzieci, bo SCi w niej uczone dyscypliny, sza
unku dla pewnych wartosci itd. O dnajdujC! tam po prostu spokojny 
:limat dla nauki. Oczyw iscie muzulmanie majC! te same prawa co inne 
eiigie. Z d rugiej strony jednak uwaza siy powszechnie, ze tam, gdzie 
10jawiajC! siy konfli kty reiigijne, tam szkoly wyznaniowe je utrwalajC!, 
'0 dzieci SCi od siebie odseparowane - na przyklad w BelfaScie od dzie
iycioleci rzC!d pr6buje wprowadzie szkoly swieckie, zeby dzieci katolic
ie i protestanckie mogly wychowywae siy wsp61nie. Sytuacja zatem jest 
wuznaczna - jak dae te same przywileje, ale z drugiej strony nie stwo
lye getta z jyzykiem urdu, szkolami wyznaniowymi, spolecznosciC! za
lkniyq na zewnytrzny swiat? 

Jak sobie radzic z tym dylematem ? Moim zdaniem podstawowC! spra
.C! jest respektowanie indywidualnej godnosci. Wladze powinny uzna
·ae godnose muzu lman6w i zgodzie siy, ze majC! te same prawa co inni. 
:sli zatem chq miee szkoly wyznaniowe, niech majC!. Ale r6wnoczesnie 
lac6wki te muszC! bye otwarte dla innych. Tu oczywiscie pojawia siy py
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tanie, ezy przeei~tny Anglik wysle swojq eork~ do szkoly muzulmanskiej. 
Czy ezarezaf b~dzie w niej obowiqzkowy, ezy b~d'l to szkoly koedukaeyj
ne, ezy dziewez~ta b~dq mogly wyst~powae w uezniowskim teatrzyku ezy 
orkiestrze? Najglosniej domagajq si~ prawa do szkol wyznan iowyeh mu 
zulmansey fundamentaliSci, co moze napawae niepokojem. Ale istnieje 
tel. przeeiez islam otwarty. Mam wrazenie, ze spor 0 ksztalt szko! wyzna
niowyeh ezy - si~gajqe po inny przyklad - 0 dobieranie malzenstw przez 
rodzieow bez porozumienia z mlodq paC'! dotyezy nie tyle islamu jako 
takiego, co lokalnyeh obyezajow, ktore do religii przylgn~ly. Takie mal 
zenstwo, ktore moze bye dobre w wi osee himalajskiej, nie jest ezyms zro
zumialym dla mieszkanea Londynu. 

Brytyjsey muzulmanie, podobnie jak przedwojenni Zydzi polsey, 
dzielq si~ na zasymilowanyeh i takieh, ktorzy dobrowolnie zamykaj'l si~ 
w wyznaniowyeh gettaeh. Czy istnieje mozliwose Iqezenia tyeh gett-wysp 
z lqdem? Mysl~, ze to kwestia pokolen i naplywu kolejnyeh migraeyj
nyeh fa!' Nowojorski H arlem na poezqtku XX wieku zasiedlali Zydzi, 
ktorzy potem wzbogaeili si~ i wynidli do lepszyeh dzielnie, a ieh miej
see zaj~li M urzyni. Ostatnio Nowy Jork staje si~ eoraz bardziej latyno
ski. To sarno dzialo si~ i dzieje w Londynie. Pojawia si~ jednak wqtpli
wose, ezy muzulmanie b~dq si~ integrowae rownie skuteeznie co Zydzi. 
Sto lat temu wsehodni Londyn byl zydowski - nie tylko pod wzgl~dem 
religijnym, ale i j ~zykowym. To byly getta. W eiqgu jednego ezy dwoeh 
pokolen ealkowicie si~ zmienil. Dzisiaj East End jest muzulmanski. Co 
b~dzie za 25 lat? Nie wiemy. N a razie jest za wezesnie, by prognozowae. 
Duzo zalezy od nast~pnej fali, bo to ona wyprze obeenq. 

KilkanaScie lat temu starsz~ fala emigraeji murzynskiej z Karaibow 
budzila powszeehny I ~k. Wsrod emigrantow z Trynidadu ezy Grenady 
zdarzaly si~ rozruehy i wtedy mlodsze dzielniee muzulmanskie sprawia
Iy wrazenie oazy spokoju. Wydawalo s i~, ze skoro muzu lmanie S'l tak 
zdyseyplinowani, pobozni, eeni'ley zyeie rodzinne, zainteresowani edu
kaejq, to znaeznie szybeiej si~ zasymilujq nil. protestaneey na ogol Mu
rzyni z Karaibow. Dzisiaj okazuje si~, ze bylo to zludzenie. 

Po 11 wrzeSnia rna my raezej wqtpliwoSci nil. odpowiedzi, ale poeie
szajqee jest, ze zaezynamy wi~eej myslee. 

NORMAN DAVIES, ur. 1939, historyk, wydal m.in. Baze Igrzysko i Eu
roPf'. Wkrotee nakladem Wydawnietwa Znak ukaze s i ~ Mikrokosmos 
(historia Wroclawia). 
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M niejszosc muzulmanska (w ogromnej wi~kszosei tureeka) asymi
uje si~ w spoleezenstwie niemieekim z duiymi oporami. Pocz'ltkowo 
iurey pojawiali si~ w N iemezeeh jako gastarbeiterzy. Wladze zakladaly 
. bl~dnie , jak si~ okazalo - ie ezasowi robotniey wr6q do swoieh kra
6w. Tak stalo si~ w przypadku W loeh6w, Portugalczyk6w ezy Hiszpa
16w. Natomiast przybysze tureeey zaez~li osiedlac si~ na stale i tworzyc 
amkni~t'l mniejszosc kulturow'l. Jest to grupa paromilionowa, skupio
la gl6wnie w duiyeh miastaeh, gdzie tworz'l si~ dzielniee etniezne, do 
~t6ryeh nawet polieja ezy strai poiarna rna utrudniony dost~p. Stoi to 
v sprzeeznoSci z polityk'l niemieek'l, kt6ra stara si~ przeeiwdzialac two
zeniu si~ odr~bnyeh skupisk etn ieznyeh (odwrotnie zatem nii w USA, 
;dzie zaklada si~, ze pierwsze pokolenie imigrant6w skupia si~ we wla
nyeh spoleeznoseiaeh, ale dzi~k i temu ieh dzieei latwiej integruj'l si~ 
: reszt'l spoleezenstwa), 

TrudnoSci z wtopieniem si~ mniejszoSci tureekiej w spoleezenstwo 
liemieekie mozna wyrainie zauwazyc w dziedzinie edukaej i. N iemal 
v kai dej szkole podstawowej w duiyeh miastaeh jest sporo dzieei tu
eekieh, do gimnazj6w trafiaj'l juz tylko nieliezne, a wsr6d student6w 
iurey stanowi'l zupelnie nieznaezny proeent. Szkoly opanowane przez 
nlodziez tureek'l przypominaj'l szkoly ameryka6skie, w kt6ryeh do
ninuje ezama populaeja, z bardzo agresywn'l kultur'l m~sk'l ezy zwaJ
zaj'leymi si~ gangami. Dla mlodziezy tureekiej wrogami S'l ez~sto mlo
Izi Niemey nadwoliansey ezy tei Niemey rosyjsey (jak si~ ieh w tam 
.azywa). Paradoks polega na tym, ie ei ostatni, ehoc na og6l zupelnie 
iezasymilowani, cz~sto nie znaj'ley j~zyka i uformowani przez kultu
~ rosyjsk'l, maj'l obywatelstwo niemieekie, podezas gdy mlodzi Turey 
) cz~sto trzecie pokolenie imigrant6w, biegle posluguj'lee si~ niemiec
im (zazwyezaj jest to speeyfiezny dialekt) , ale ei'lgle pozbawione oby
ratelstwa. To wlasnie stanowi jedn'l z przyezyn konflik t6w. 

Spoiwem toisamoSci Turk6w niemieekich jest poezueie kulturowej 
dmiennoSci. Jedn'l ze swoistoSci tej kultury jest rola kobiet. 0 ile m~i
~yzni integruj'l si~ poprzez swiat zawodowy, 0 tyle one koneentruj'l si~ 
1 utrzymywaniu wi~zi rodzinnyeh i tradyeyjnej obyezajowoSci (co ma
!festuje si~ i strojem, i nieuczestniezeniem w iyciu publieznym, i ro
~ajem podleglosci m~zezyznom polegaj'leej np. na tym, ie i onie id'leej 
) lekarza zawsze musi towarzyszyc m'lz). Podam eharakterystyczny przy
ad. M6j s'lsiad, Turek, jest bardzo zamoinym przedsi~biorq, ale ion~ 
lrowadzil sobie z najbardziej rolniezego i tradyeyjnego regionu Turcji. 
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On stara siy nasladowac styl niemieekiej klasy sredniej, ona nie zna slo
wa po niemieeku, ale - jak mi wydumaezyl- nie m6g1oienic siy z Tur
ezynkq mieszkajqcq w Niemezeeh, gdyi one Sq juz zepsute zaehodniq 
ku lturq ... (OezywiScie, odwrotnq stronq tej sytuaeji bywa rebelia mlo
dziezy, zwlaszeza dziewezqt). 

11 wrzeSnia postawil na ostrzu noza problem toleraneji dla odmien
noSci. 0 wiele dobitniej nii dawniej pyta siy teraz w Niemezeeh 0 graniee 
wielokulturowoSci. N apiyeia wi,!zq siy oezywiScie glownie z ekspansj,! is
lamu. Z jednej strony, muzulmanie twierdzq, ie S,! dyskryminowani przez 
ehrzeseijansk,! (w rzeezywistoSci raezej postehrzeScijanskq) wiykszosc kul
turowq i w imiy neutralnoSci panstwa domagajq siy prawa do publiezne
go manifestowania swej wiary. Z drugiej strony, nawet budowa meeze
t6w spotyka siy z nieehyeiq Nieme6w. Uwaiaj,! oni islam za religiy opre
sywnq, nadmiernie regulujqcq iyeie eodzienne jej wyznawe6w i zaehyeajqcq 
do wojny kulturowej. W takieh reakejaeh na islam przejawia siy po ez~sci 
troska 0 zaehowanie wlasnej toisamosei, a po eZySci nieehyc zsekularyzo
wane go spoleezenstwa do wszelkieh przejawow publieznej obecnoSci re
ligii. (Nieehyc ta dawaia 0 sobie znac takie w ukrytej polemiee w obrybie 
Koseiola katoliekiego dotyezqeej proeesj i Boiego Ciala; Polacy cheieli 
manifestowac to swiyto w sposob publiezny, co spotkalo siy z wyrain'l 
rezerw'l niemieckiej hierarchii koScielnej). 

Do zamachu terrorystow na Nowy Jork i Waszyngton polityka nie
miecka polegaia na zwalczaniu fundamentalistycznych grup muzulmaii
skich i przeeiwstawianiu ieh gl6wnemu nurtowi islamu. Kiedy okazalo siy 
jednak, ie piloci, ktorzy dokonali zamachow, zwerbowani zostali w me
ezeeie w Hamburgu, zaezyto glosno stawiac pytanie 0 skaly poparcia miesz
kaj,!cyeh w Niemezech muzulmanow dla fundamentalizmu. Na razie nikt 
nie potrafi na nie odpowiedziec, wydaje siy jednak, ie miydzy postawami 
nawet stosunkowo otwartyeh muzulmanow a skrajnoseiq fundamentali
stow istnieje jakieS continuum. Co eharakterystyezne, wyznawcy islamu 
(jak m6j s,!siad-przedsiybiorea) akeeptujq teehnicznq strony zachodniej cy
wilizaeji, a jednoezeSnie odrzucaj'l jej aspekty kulturowe. Nie powinno nas 
to zresztq ai tak bardzo dziwic; jak napisal niedawno autor bardzo intere
sujqeego artykulu 0 wspolnocie tureckiej w Berlinie: zwaiywszy na to, eo 
na przyklad dzieje siy z rodzin,! niemieekq, moina zrozumiec, dlaczego nie 
ehcq dostosowac siy do takiego modelu kulturowego. 

Niew'!tpliwie, jako pierwsze na zamach z 11 wrzesnia zareagowaly 
w N iemczeeh sluiby specjalne. Na moim uniwersytecie przez jakis czas 
nie dzialal serwer, bo policja przeszukiwala wszystkie maile pod kqtem 
danych mog'!cyeh naprowadzic na trop terro~yst6w. Naleiy jednak liczye 
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i~ z dalekosi~inymi reakcjami spolecznymi, na przyklad z oiywieniem 
Iyskusji na temar Leitkultur, a wi~c pyrania 0 to, czy spoleczenstwo po
vinno wymagac od imigranrow akcepracji "kul tu ry wiodqcej". Do rej pory 
lwaiano, ie na "kultur~ wiodqC'l" skladajq si~ po prostu formalne zasady 
:onstytucji . Teraz coraz cz~sciej pojawiajq si~ glosy, ie naleiy prowadzic 
:ktywnq polityk~ asymilacyjnq, a przede wszystkim, ie nalei y ograniczyc 
migracj~, bo po przekroczeniu pewnego pulapu dezintegruje ona (co 
)okazuje przyklad poludniowej Francji) wi~zi spoleczne. 
Musz~ przyznac, ie moj stosunek do tej dyskusji jest ambiwalentny. 

~ie mog~ nie przyznac racji tym, ktorzy niepokojq si~ 0 toisamosc spole
:zenstwa niemieckiego. Ale z drugiej strony - wbrew oficjalnej polityce 
ideologii wieiokulturowoSci - spoleczenstwo to czyni bardzo niewiele, 

'y integrowac mniejszoSci. W codziennych postawach Niemcow dostrze
~am wiele przejawow nastawienia dyskryminujqcego mniejszoSci, zwlasz
:za mniejszosc tureckq. W Bundesragu zasiada tylko jeden polityk pocho
Izenia tureckiego. N ie zdarza si~ niemal, by niemieckie dziecko zaprosilo 
la przyj~cie urodzinowe tureckiego koleg~ z klasy. Inaczej nii Ameryka
lie, Niemcy zupelnie nie starajq si~ poznac kultury czy j~zyka mniejszoSci 
larodmvych. Brakuje im tolerancji dla nieistotnych nawer odmiennoSci 
:ulturowych. Znowu opowiem anegdot~ 0 swoich sqsiadach. Mieszka
ny na osiedlu szerego\vych domkow i dla kaidego Niemca jest oczywi
te, ie wolny czas sp~dza si~ w ogr6dku za domkiem. Tymczasem owa 
'lsiadka, ktora przyjechala z Anatolii, siada na progu, od strony ulicy, co 
azi niemieckich s'lsiad6w i wywoluje zgryiliwe komentarze.. . 

Moim zdaniem dystans Niemcow wobec tureckich muzulmanow bie
ze si~ w duiej mierze z niepewnoSci co do wlasnej kllltury i wlasnej reli
ijnoSci. Z jednej strony obawiajq si~ imigracji, a z drugiej - nie dbaj'l 
przekaz wlasnej kultury w szkolach, gdzie nie uczy si~ 0 Goethem i Schil
ne... Nie jest to tei zderzenie kultllry otwartej z kulturq zamkni~tq. 
;dy widz~ w parku siedzqce na lawkach Turczynki w czadorach, a nie
podal opalaj'lce si~ topless Niemki, cz~sto w \!vieku emerytalnym, to mysI~, 
~ w pewnym sensie obie grupy sc! nasrawione fundamentalisrycznie. 
Mi~dzy wielokulturowosciq a zamkni~tosci'l na innych i nietoleran

fjn 'l asymilacjq Europa musi szukac jakiejs drogi posredniej. Przywiq
mie do wlasnej tradycji i gotowosc do wzbogacenia jej przez spotkanie 
innymi kulturami to nie przeciwienstwo, lecz dwa warunkuj'lce si~ 
:pekty europejskiej toisamosci. 

ZDZISLAW KRASNOD~BSKI, ur. 1953, prof. dr hab., socjolog i filo
zof, wykladowca socjologii oraz historii kultury Europy Wschodniej 
i Srodkowowschodniej na uniwersytecie w Bremie. 
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Tym z Pans twa, klorzy chcieliby poglt;bic znajomosc wspolczesnych 
procesow cywilizacyjnych, polecamy najwai:n iejsze publikacje. 

Lekturq obowiqzkowq Sq, rzecz jasna, dwie prace, wokol ktorych kon
centmje sit; cala najnowsza debata 0 przyszlosci swiata w XXI wieku: Ko
niec historii Francisa Fukuyamy (Poznan 1996) oraz Zderzenie cywiliza
cji Samuela Huntingtona (Warszawa 1997) . Bardzo pomocnym komenla
rzem do spom tych dwu politologow Sq Profile wieku (Warszawa 2000), 
tom rozmow Bronislawa Wildsteina z plejadq czolowych myslicieli wspol
czesnych, ktorzy mowiq. m.in. 0 szansach i zagroieniach zwiqzanych z glo
balizacjq. Rozleglq panoram~ problemow zwiqzanych z dialogiem mit;dzy
cywilizacyjnym przedstawia seria "Rozmow w Castel Gandolfo" (red. K. 
Michalski), a zwlaszcza tomy: Europa i coz tego wynika (Warszawa 1990), 
Europa i spoleczenstwo obywatelskie (Krakow 1994) oraz Toisamosc 
w czasach zmiany (Krakow 1995). W kwesti t; fundamentalizmu islamskiego 
wprowadzajq dwie ksiq.i:ki Bassama Tibiego Krieg der Zivilisationen. Po
litik und Religion zwischen VemuTifi und Fundamentalismus (Ham
burg 1995) i Fundamentalizm religijny (Warszawa 1997); aulor, choc sam 
jest muzulmaninem, przeprowadza w nich zdecydowanq krytykt; fu ndamen
talizmu i analizuje jego zwiqzek z islamem. 0 perspektywach wprowadze
nia demokracji w krajach azjatyckich traktuje zbior artykulow Democracy 
in Asia (edited by Michele Schmiegelow, New York 1997). Stan demokra
cji w Indiach to temat ksiqiki Krzysztofa D~bnick iego Konflikt i przemoc 
w systemie politycznym niepodleglych Indii (Warszawa 2000). Zmiany 
zachodzqce w ostatnich latach w Chinach podsumowuje tom Chiny. Prze
miany panstwa i spoleczenstwa w okresie reform 1978-2000 (red. K 
Tomala, Warszawa 20(0) . Wkrotce nakladem Wydawnictwa Znak ukaie 
si t; ksiq.i:ka Piotra Klodkowskiego Wojna swiat6w - panorama problemo" 
i napit;c nurtujqcych wspolczesny swiat. 

DIa chrzescijan podstawowe znaczenie przy ocenie tego, co dzieje si~ 
dzis na swiecie, majq dwa noworoczne ol"t;dzia jana Pawla II na SwiatoW) 
Dzien Pokoju 2001 i 2002: Dialog mit;dzy kulturami drogq do cywili
zacji milosci i pokoju (14 gmdnia 2000) oraz Nie rna pokoju bez spra· 
wiedliwosci, nie rna sprawiedliwosci bez przt:baczenia (14 gmdnia 2001) 
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ladwiga Zylinska 

Rzecz 
o templariuszach 
i masonach 

i Wolnomularze, czyli masoni, twierdz~, jakoby 
wywodzili sil( od templariuszy, choc na tablicy ich 
zwi~zek z templariuszami nie jest bezposredni: 
maj~ jedynie wsp61nego zalozyciela - Plotyna. 

Kiedy wchodzilam do sypialni rodzicow, aieby powiedziec im dzien 

:lobry, wzrok moj trafial na drewniany krzyi z roi'l, zawieszony przy 

oiku matki. M iaiam dwa albo trzy lata, kiedy zobaczylam pierwszy 

~nak inicjacyjny, nie przeczuwaj'lc, dok'ld mnie zaprowadzi. 

Gdy bylam nieco starsza, zapytalam, co roia rozpiC( ta na krzyiu ozna

:za. Mama odpowiedziala wymijaj'lco : "To symbol". Nie wiem, czy sarna 

lie zdawala sobie sprawy ze znaczenia tego symbolu czy nie chciala 
,aglC(biac siC( w jego treSc. 

Krzyi z roi'l fascynowal mnie od pocz'ltku j w miary, jak dorasta

1m, probowalam isc jego tropem, ktory doprowadzil mnie do roio

rzyiowcow. Ale roiokrzyiowcy byli pozniej , wylonili siy po znikniC(ciu 

. rozwi'lzaniu - spaleniu templariuszy. 

W roku 1958 wydalam opowiadanie Kamienna R6ia. Akcja toczyla 

lC( na SI'lsku (w Polsce tylko na Sl'lsku istnialy komandorie templariu

~y) na dworze ksiC(cia H enryka Brodatego i ksiC(inej Jadwigi. 

Zadzwonil telefon. 
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"Czy m6g1bym m6wie z paniq ] adwigq Zylinskq?" 
,,]estem przy telefonie". 

"Nazywam si~ doktor, profes or, inzynier Wlodzimierz Tarlo M azin
ski . Czy m6glbym z paniq porozmawiae 0 pewnej sprawi e? " 

Zapytalam oschle: ,,0 jakiej?" 
Chodzilo 0 templariuszy, 0 kt6rych wspominalam w Kamiennej R6iy. 

Um6wilismy spotkanie w kawiarni Zwiqzku Literat6w. 
Doktor, profesor, inzynier Tarl o Mazinski byl czers twym star

szym panem, niewielkiego wzrostu, z odznakq NOT-u w klapie ma
rynarki. Wiedz~ mial rozleglq i rozliczne zainteresowania; teraz jed
nak chodzilo mu 0 templariuszy. Pr6bowal wybadae, co wiem i co 
o nich mysly. Wiedzialam niewiele wiycej poza tym, co umieSci lam 
w opowiadaniu. A jakkolwiek wyrazalam siy tam 0 nich dwuznacz
nie, jako ze akcja toczyla si y w X III wieku, kiedy ich nadzwyczajne 
bogactwo wzbudzalo podejrzenie, ze plynie z niezupelnie czystego 
ir6dla, myslalam, ze zakon zostal potypiony i wielki mistrz de M o
lay spalony na stosie - niewinn ie. 

Lecz pan Tarlo M azinski byl odmiennego zdania. Nie uwazal tem
plariuszy za tak niewinnych, jak to p6Zniejsi historiografowie i pisarze 
przedstawiali. 

Zaczylam wiyc na wlasnq ryky sledzie ich dzieje. 

W kilkanascie lat po zalozeniu chrzeScijanskiego panstwa Frank6w 
w Z iemi SWiytej wyruszylo do Syrii - z inicjatywy opata St Denis Sugera 
- dziewiyciu rycerzy. Wsr6d nich kawaler Hugues de Payens rodem 
z Szampanii i Geoffrey de Saint O rner. Nie wiadomo, jakq misjy poru
czyl im opat. Bo chyba nie wyslal ich bez powodu? 

Z tego, czego tam doswiadczyli i doznali, nikomu siy nie zwierzyli. 
Po powrocie ufundowali zakon rycerski, kt6ry postawil sobie za za

danie opieky nad szlakami wiodqcymi do Grobu Chrystusa. 
W roku 1130 Sob6r w Troyes zatwierdzil ich reguly, wzorowanq na 

cysterskiej, a sam sw. Bernard z Clairvaux napisal na ich cZeSe De Laude 
Templariorum. Albowiem mnisi-rycerze mienili siy "milites Templi Salo
moni" - od palacu przy dawnej siedzibie Swiqryni Salomona, kt6ry im 
przydzielono jako lokum. Nosili biale plaszcze z czerwonym osmiora
miennym krzyzern. 
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Marzenie ehrzeseijanskiej Europy spelnilo Sift - Z iemia Swiftta byla 
w jej rftku. Ale utrzymanie tego stanu wymagalo stalej obrony. Zadania 

tego podjftly sift zakony ryeerskie. Templariusze i joanniei przyst~pili do 

wznoszenia fortyfikaej i, strainie, zapewniaj~eyeh oehronft z I~du i z mo
rza. Twierdze zakon6w ryeerskieh Le Crae de C hevaliers, Saint Jean 

d'Aere, Kerak, Marquat, Tortoza, Safita, Safed, Beaufort mogly przy 

6wezesnej teehniee odeprzec kaidy atak. W ei~gu stu piftcdziesifteiu lat 
nieustannyeh walk Le Crae de Chevaliers nigdy nie zosta! zdobyty. Ostat

nia za!oga opuseila go w roku 1271, kiedy krzyiowey utraeili Azjft Mniej

sz~. Twierdze otoezone podw6jnymi murami z basztami i wtasnym do
plywem wody byly tak masywnie zbudowane, i.e pozosta!e ruiny zaeho

wa!y po dzis dzien ksztalt dawnej konstrukeji swiadez~eej 0 kunszeie 

militarnej arehitektury zakon6w ryeerskieh. 

Jakkolwiek templariusze byli zrazu ubogimi ryeerzami, nad podziw 

szybko zaezftli obrastac w bogaetwo. W wieku XIII posiadali dziewiftc 

tysiftey zamk6w i komandorii. Byli bankierami, udzielali poiyezek kr6
10m. Na og61 mniema sift, ie ieh nadzwyezajne bogaetwo sta!o sift przy

ezyn~ ieh zguby, gdyi kr61 Franeji eheial zagarn~c ieh skarby. 

Ten s~d zawsze wydawa! mi sift uproszezony. Na to, aieby zakon 

zniszezyc, trzeba byio znalezc dow6d ieh winy, oskariyc 0 herezjft. Od 
poez~tku swego osiedlania w Ziemi Swifttej templariusze interesowali 

sift nauk~ arabsk'l , a szezeg61nie alchemi'l. Maurice Guinguand w dziele 

Le Berceau des Cathidrales pisze: "Naleiy przypuszezac, ie w lataeh 1136

1137 alchemiey oddali w rftee temp1ariuszy, jeszeze nie wprowadzonyeh 

w tft sztukft, nieoezekiwane sposoby przemiany metali, co templariusze 
zamierzali w swoim ezasie spoiytkowaC". Pos'ldzano ieh, ie umiej~ fa

brykowac z!oto. 

Na Wsehodzie temp1ariusze zetknft li sift nie tylko z alchemikami arab
;kimi, leez prawdopodobnie ze staroiytnymi sektami gnostyekimi. U 

poez'ltk6w ehrzeSeijanstwa by!a gnoza. S!owo gnosis pojawia sift na kar
:aeh Nowego Testamentu. Gnoza odgrywa wain~ rolft w aleksandryj
;kiej szkole kateehetyeznej . Wybitni pisarze ehrzeseijansey Klemens Alek

;andryjski i Orygenes byli gnostykami. Gnoza wezesnoehrzeSeijanska by!a 

awna, bez tajemnej ezoteryki. 

Wineenty Myszor, autorytet w dziedzinie gnozy, pisze: "D1a jed

1yeh badaezy gnostyeyzm by! po prostu kontynuaej'l pewnyeh kon
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eepej i ehrzeSeijanstwa pierwotnego i jako taki by! wewn~trznq spraWq 
KoScio!a . Dla innyeh rueh gnostyeki kontynuowal ty p religijnosei mi

steryjnej, a ehrystianizaeji uleg! tylko na pewnym etapie" . Misteria 

hellenistyezne oparte by!y na doktrynie pitagorejskiej, mia!y wyzwolic 

ezlowieka z eia!a i swiata oraz dokonac jego wewn~trznej przemiany. 

"Gnostyeyzm nie zniszezyl r6wniez dawnyeh fo rm wyrazu re ligijnosci 
misteryjnej, a mianowieie kultu, sakramentu, wtajemniezen. ( ... ) Gno

styeyzm m6g1 s i~ zatem zrodzic tylko w srodowisku oddalonym od 
ortodoksji" . 

Templa riusze, podobnie jak sw. Bernard z Clairvaux, otaezali szeze

Templariusze byli - we
dlug mnie - swiadomi, 
ze ich doktryna nie mie
sci si~ w ramach orto
doksji. Przeczuwali, ze 
pr~dzej lub p6zniej na
stElpi kres ich zakonu. 

g6lnym kultem Matk~ Bozq. Cytuj~ za M arion 
M elville, mediewistkq zajmujqq si~ dziejami tem

plariuszy: "Pani Nasza byla u poezqtku naszego 
zakonu i w N iej i ku ]ej ezei nastqpi, jesli spodo

ba si~ Bogu, kres naszego zycia i naszego zako

nu, kiedy Bog zeehee, aby tak si~ stalo". "Dla 
nas, swiadomyeh, jaki byl ow kres - pisze Ma

rion Melville - w slowaeh tyeh brzmi g!ueha 
trwoga". Ale uezona nie wyjasnia ir6dla tej trwogi. Templariusze byli

wed!ug mnie - swiadomi, ze ieh doktryna nie mieSci si~ w ramaeh orto

doksji. Przeezuwali, ze pr~dzej lub p6iniej nastqpi kres ieh zakonu. 

Tylko nie spodziewali si ~, ze b~dzie az taki! 
Z aeieklosc, z jakq przystqpiono do likwidaej i zakonu templariuszy, 

zdaje si ~ swiadezyc, ze ehodzilo nie tylko 0 zawlaszezenie ieh skarb6w. 
Ze kr61 i papiez pospolu eheieli zniszezyc magi~, jakq zakon emanowa! 

i ku sobie poeiqgal. Inkwizyeja po prostu odezuwala przed templariu

szami l~k. 
Klemens V w instrukeji z 13 wrzesnia 131 1 roku domagal si~ torturo

wania ryeerzy Swiqtyni Salomona, a swojemu legatowi na wyspie Rodos 

poleci! udac si~ na Cypr i dopilnowac wykonania swoich poleceI1. 

Sprawiedliwosc wymaga, aby w celu wydobycia z templariuszy pelniejszej 
i oczywistej prawdy przy pytaniu 1, 2,3 , 4, 5, 6 zastosowac tortury. Naka
zujemy stosowanie tortur w st9sunku do rycerzy, aby ich sklonic szybciej 
do pelnego wyznania prawdy. Swi~te kanony wymagajq, aby w podobnych 
okolicznosciach osoby oskarzone na podstawie tak oczywistych poszlak, 
tak znacznych przypuszczen zostaly wydane katom trybunal6w koScielnych. 
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Podobne instrukcje byly przesiane do innych krolestw chrzescijan

skich. Kr61 angielski odpisal, ie w Anglii nie stosuje siy tortur, wiyc nie 

rna ich kto wykonac. W odpowiedzi kr6l Francji wyslal do Anglii dw6ch 

rnistrz6w od torturowania. 
Na podejrzenia grornadzqce siy dokola zakonu templariuszy sklada

10 siy wiele elementow: ich zainteresowanie alchemiq czy zajmowanie 

siy ludimi wyklytymi. Templariusze wyszukiwali tei i dawali przytulek 

rycerzom wygnanym z KoSciola. 
Nastawienie oskariycieli w trakcie trwania procesu ulegalo zmianom: 

jak gdyby inkwizytorzy nie chcieli poznac i ujawnic istoty tej herezji. jakby 

obawiali siy dotrzec do zasady, kt6ra moglaby zachwiac fundamentem chrze
Scijanstwa. Siedzibq templariuszy jest dawna Swiqtynia Salomona. Sq sami 

na tym terenie. Odgruzowujq stajnie. "Po co dziewiyciu biednym ryce
rzom tyle miejsca" - zastanawia siy Louis Charpentier w dziele Tajemnice 

templariuszy. "jest tylko jeden klucz do tajemnicy, dziewiyciu rycerzy przy

bylo tu nie tylko po to, by bronic pielgrzym6w, lecz takie aieby znaleic 
i zabrac cos szczeg6lnie swiytego, cennego, co znajduje siy na terenie Swiq

tyni Salomona: Arky Przymierza i karnienne Tablice Boga ... " 

jest b~rdzo prawdopodobne - snuje Charpentier - ie "Tab lice Boga 

wywodzq siy ze swiytych tekstow egipskich, zabranych przez Mojiesza 
w chwili wyjscia, co tlumaczyloby, dlaczego faraon wyruszyl w poscig 

i nie chcial dopuScic, aby M ojiesz i jego ludzie opuscili Egipt". Mniej -. 
,za 0 to, czy domniemania Charpentiera Sq uzasadnione. Lecz faktem 

jest, ie templariusze rzeczywiScie prowadzili rozlegle wykopaliska na 

:erenie swiqtyni. Pozostale slady swiadczq, ie czegos poszukiwali. Nie 

wiadomo tylko, co to bylo ani czy to znaleili. 

Truwer Guiot, benedyktyn w klasztorze C luny, kt6ry odbyl piel 
srzymky do Z iemi Swiytej i ze tknql siy z templariuszami, chwali ich za 

Jdwagy, choc zarzuca im pychy. Zar6wno pycha, jak i odwaga mieszczq 

iiy w wizerunku rycerza, lecz "mamy powody sqdziC" - pisze Marion 

'vielville - ie templariusze "zainspirowali dzielo piykniejsze, bardziej 
ajernnicze i majqce 0 wiele rozleglejszy zasiyg". 

Templariusze by Ii przeznaczeni do strzeienia Graala. Ich dzieje Sq 

iziejami poszukiwania Graala. 
Wolfram von Eschenbach (XIII wiek) prowadzi nas do zamku San 

;alvator, gdzie templariusze otaczajq kr6Ia-Rybaka. Sam kr61-Rybak 
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zwi,!zany jest z tradycjq chrzeScijansk,! (apostolowie mieli zostac ryba

kami dusz) i wczeSniejsz,! - celtyck,!. 

Chretiens de Troyes i Wolfram von Eschenbach opowiadali 0 po

szukiwaniu Graala, Jecz najpewniej n ie rozumieli jui. jego znaczenia. 

Nie pojmowali tei. jego zwi,!zku z ran,!, kt6q miat uleczyc Zwyciyski 

Rycerz Graala, a wlaSciwie samej wiadomoSci, i.e rycerz 6w nadchodzi. 

Zdradzenie tajemnicy Graala groziio nieszczysciem temu, kto j,! zdra

dzil. 

Perceval z Walli pyta dziewczyny, jadqGj na bialej mulicy, skqd po

chodzi dojrzane przez niego swiatlo. Dziewczyna odpowiada, i.e z Zam

ku Graala. Co to jest G raal? - pyta Perceval. Na co dziewczyna odpo

wiada: 

Sir, zadna mnie nie zmusi siia, 

Bym tajemnicy wyjawila. 

Chocbys mnie i sto razy pytai, 

To tajemnicq rzecz okryta. 

Byiabym nazbyt smiala przecie 

M6wic 0 wielkim rym sekrecie. 


Graal byl czyms niepojytym, tajemniczym i niebezpiecznym. Legen

da 0 Graalu wywodzi siy ze staroi.ytnego rytualu strzegqcego najglyb

szych tajemnic i.ycia. Templariusze w czasie swego pobytu na Wscho

dzie mogli zetkn'!c siy ze spadkobiercami bardzo starej wiary przekazy

wanej przez sekty naasenczyk6w. Nauka gloszona przez naasenczyk6w 

byla synteZq wszystkich kult6w misteryjnych. 

SWiyty HipoJit uwai.a naasenczyk6w za heretyk6w. 

Templariusze byli swiadomi, i.e uprawiali rytualy 0 charakterze nie

ortodoksyjnym. Przy inicjacji domagali si~ od rycerza przysiygi, i.e nie 

zdradzi tajemnic zakonu. 

Kosci61 XI i XII wieku znallegend~ 0 Graalu i wymazal j,! ze swojej 

tradycji. Jedna z wersji giosiia, i.e G raal byl czar'!, w kt6q J6zef z Ary 

matei zebral kilka kropel krwi Chrystusa. Graal byl wieloznaczny, a tym 

samym podejrzany. 

Herezja templariuszy byla 0 wiele glybsza i miala inny podklad nii. 

naiwne oskari.enia 0 oddawanie czci wizerunkowi brodatej glowy, czcze

nie kota i inicjacje przez nieskromny pocalunek. 
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To, ze templariusze odwolywali swe zeznania i utrzymywali jeszcze 

na stosie, ze S,! niewinni, utwierdza mnie w przekonaniu, ie zostali ska

zani na podstawie falszywych oskarzen. Czy stanowilo to dla nich po

ciech~, ie ich arkana nie zostaly odkryte? Oskarzenia szly tropem fal

szywym, choe sam wyrok mog! bye - z pozycji Kosciota - stuszny. 

Wraz ze zniszczeniem zakonu templariuszy skonczyla si~ wykreowana 

przez nich wizja swiata. Proby wskrzeszenia zakonu nie powiodly si~. 

Rudolf II, cesarz niemiecki i krol Czech, daremnie podejmowat to zada

nie. Formula zakonu wyczerpala si~. Byla przeznaczona dla danego cza

su, dla danej spolecznosci, dla danego klimatu duchowego. Cele, jakie 

stawiali sobie templariusze, byly - bez wzgl~du na srodki, jakimi dyspo

nowali lub jakie przygotowywali - przedwczesne, a moze w ogole nie

osi,!galne. Wraz z nimi przepadla transmutacja metali, kosmogonia swia

tow widzialnych i niewidzialnych i - GRAAL. 

E. Aroux, XIX-wieczny autor dziela 0 Dantem, pisze: 

Zniszczenie zakonu templariuszy bylo zdarzeniem 0 wiele powazniejszym i 
o znaczeniu politycznym i religijnym 0 wiele wi~kszym, nii mozna by mnie
maC. Po dzis dzien jest przypominane we wszystkich rytach inicjacyjnych 
masonerii, wzywaj'!cych do pomszczenia kaini templariuszy. Zarowno przed
tern, jak j potem dokonywano ogniem i mieczem podobnych egzekucji, lecz 
iadna nie wywolywala tak uporczywych i wci,!i ponawianych protestow. 
Stanowi to fenomen, kt6ry nie jest dostatecznie dostrzegany i kt6ry zaslu
guje na uwaine zbadanie (Dante, Heretique, Revolutionnaire et Socialiste, 
przeklad J. Zylinska. Dzielo swoje E. Aroux dedykowat Jego Swi'!tobliwo
sci papieiowi Piusowi IX) . 

Dzielo templariuszy probuj,! podj,!e masoni. Dotrzee do Verbum Di
rnissum, jakie znal Hiram, budowniczy Swi'!tyni Salomona. Jest to za

Janiem wszystkich stowarzyszen inicjacyjnych. Swi~ty Pawel pisze w Li

kie do Kolosan: "Jest one tajemniq zakryt,! przed wiekami, a teraz 

)bjawiol1,! swi~tym, ktorym chcial objawie bogactwo chwaly swojej". 

W malej ksi~garence w Paryzu przy kosciele Saint-Julien-Le

-Pauvre odkrylam tablic~ genealogiczn,! nurtow religijnych i duchowych. 

femplariusze byli ostatnim ogniwem lancucha wywodz,!cego si~ od 

) zyrysa, poprzez Orfeusza, Homera, Pitagorasa, Platona, Plotyna, Hy

Jatii. Na templariuszach lancuch si~ urywa. Nie mieli nast~pcow - to 
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jest nastc;pcow w linii prostej. Ale tabela wskazuje, ze od Plotyna pro
wadzi boczna linia do Christiana Rosenkreutza i poprzez rozokrzyzow

cow do Roberta Fludda, hrabiego Saint Germain i Rudolfa Steinera. 

Filiacje mic;dzy poszczegolnymi nurtami Sq skomplikowane. 
Wolnomularze, czyli masoni, twierdzq, jakoby wywodzili siC; od tem

plariuszy, choc na tab licy ich zwiqzek z templariuszami nie jest bezpo

sredni: majq jedynie wspolnego zalozyciela - Plotyna. 

Byla w Ostrowie na ulicy Ulanskiej willa pomasonska, polozona 

w cichym ogrodzie otoczonym podmurowaniem z zelaznymi sztacheta

mi. Willa ta pociqgala swoim opuszczeniem i tajemniczosciq mojq mat
kC;. Byla pusta - czy loza przestala istnieC? Czy tez dalej istniala w utaje

niu? Nie wiadomo. 

W Ostrowie krqzyla plotka, ze mama jest masonkq. Dowiedzialam 
siC; 0 tym przypadkiem, gdy w dniu jej pogrzebu rozszalala siC; burza 

z piorunami. Julietta, pokojowka i powiernica domu, referowala : "Lu
dzie gadali, ze pani jest masonkq i ze diabli przyszli po jej duszC;. Ale 

pani byla przeciez u spowiedzi i komunii, tylko te ludzie same nie wie
dzq, co gadajq". 

Masoneria byla zarowno w Dwudziestolec iu, jak pozniej opatrzona 

znakiem ujemnym. Zarzucano jej przede wszystkim tajnosc. Co miala 

do ukrycia? 
Zarzut tajnosci stal siC; nieaktualny. Loza w Paryzu istnieje ofi cjalnie 

i jej numer telefonu znajduje siC; w ksiqzce adresowej. Coraz wic;cej osob, 

albo moze ten i ow, przyznaje siC;, ze nalezy do masonerii. 
Przed kilku laty poznalam masona wysokiej rangi. Byl mc;zem Ani, 

ktorq znalam od dziecka. Przyjechali z Paryza do Warszawy, z synami, 

na pogrzeb jej ojczyma. W kosciele Vincent, mqz Ani, pouczal chlop

cow, co kiedy wypada zrobic - kiedy uklc;knqc, kiedy wstac, kiedy moz

na usiqsc. Bylam zaskoczona jego znajomosciqliturgii . 

Przyszli do mnie z wizyq . Vincent interesowal siC; templariuszami, 
widac bylo, ze ta sprawa jeszcze w wolnomularstwie nie wygasla. Poza 

tym Vincent byl businessmanem i milionerem. Przypomnialam sobie, ze 

jako studentka pozna /am w Paryzu Anglika nazwiskiem Walker, ktory 

rowniez oficjalnie byl masonem. N ajwidoczniej masoneria dawno juz 

wyszla z ukrycia. Choc dokladnie nikt nie wi,e, jakie Sq jej cele. 
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Przy jakiejs okazji wyrazilam poglqd, ze kazdy Europejczyk powi

lien zostae ochrzczony, jak kazdy Zyd jest obrzezany. Ze chrzest jest 

mamieniem Europejczyka. W filmie Indachiny oficer francuski rna dziee

(0 z Wietnamkq. Oficer wchodzi do rzeki M ekong i chrzci syna. W tej 

~gzotycznej seenerii poswiadeza, ze ehce swego syna wyehowae na Eu

ropejczyka, kt6rego legitymacjq jest chrzest, bez wzgl~du na to, jak p6z

!liej potoczy si~ jego zycie. 

Wracajqc do moich znajomych, synowie Vincenta i Ani zostali zapi

,ani do szkoly katolickiej. Z najdowala si~ w poblizu ich willi i miala 

:loskonalq renom~. Chlopcy zacz~li dopominae si~ chrztu. 

Starszy, dwunastoletni Philippe, przygotowuje si~ w tym roku do 

;akramentu chrztu . M lodszy rna zostac ochrzczony rok p6zniej. 

Chlopey mieli od dziecinstwa wszystko, czego zapragn~li: misie, pilki, 

kJocki, samochodziki, rowerki, jachciki, pOiniej lyzwy, sanki, narty, 16dki, 

komputery, wideo, samoch6d. 

I oto nagle Philippe zrobil odkrycie, ze poza swiatem przedmiot6w 

pozqdanych i dost~pnyeh za pieniqdze istnieje swiat 0 innej skali warto

ici. Ryty i sanktuaria nabraly treSci . Stanowilo to dla niego wstrzqs. 

Wyglqda na to, ze chrzest odmieni jego zycie. 

Moze zostanie ksi~dzem - powiedziala Ania. A co na to Vincent? 

'Jie rna nie przeciwko temu. Czyzby masoneria zrobila obr6t 0 1800 ? 
Bye moze fama, ze celem jej jest zwalczanie Kosciola, jest falszywa? 

AJe istnieje jeszcze inna mozliwose: masoneria stanowi drog~ obocz

1q. Chce przygarnqe - jak ongi templariusze - tych, co nie mieszczq si~ 

N Kosciele albo kt6rych Kosei61 odrzuca. 

JADWIGA ZXLlNSKA, pisarka, autorka m.in. powieSci Zlota wlocznia 

(1 961 ), Gwiazda spadajqca (1980) oraz szkicow historycznych Piastowny 

i zany Piast6w (1967) i Kaplanki, amazonki i czarownice (1972). 
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Pawel Spiewak 
Midrasze 

Grzech drugi, czyli 
p~czq!~k ludzkiei 
h lstorll 

Historia Kaina i Abla jest zarowno historill naro
dzin cywilizacji, jak i historill grzechu: od jego 
zarania, przez kar~, do aktu skruchy, powrotu 
czlowieka do Boga. 

W imionach zawarte jest przeznaczenie. Pierworodny syn Adama 
i Ewy nosi! imiy Kain, co znaczy zdobywanie, zdobycz. Imiy drugiego 

syna oznacza marnosc. Wedle Rambana-Nachmanidesa nazwany on zo

stal hawel, bo jego rodzice zrozumieli, ze wszystko jest marnosci'l, na· 

wet pragnienie posiadania, ktore personifikowal Kain. Prawda ta znaj

duje peine odzwierciedlenie w slowach Koheleta: "Lecz gdym siy obej
rzal na wszystkie sprawy swoje, ktore czynily ryce moje, i na prace, 

ktorem podejmowal pracuj'lc: oto wszystko marnosc i utrapienie du
cha, i nie masz nic pozytecznego pod sloncem" (2: 11 ). 

OdmiennoSci charakteru i przeznaczenia braci S'l widoczne w ich od

miennych zawodach: Abel byl pasterzem - Kain rolnikiem, a potem pierw

szym zalozycielem miast. Potomkami Kaina byli: Jubal, ojciec wszystkich 

graj'lcych na harfie i "na muzyckim naczyniu", oraz Tubalkain, "rzemiesl
nik wszelkiej roboty, od miedzi i od zelaza". Uprawa ziemi, budownic

two, metalurgia, muzykowanie nie tworz'l zadnego Scislego porz'ldku. 
Wskazuj'l tylko na wczeSnie obecne ludzkie mozliwosci. \XI Ksiydze Hio

ba (28 :2) wydobywanie zelaza i produkcja mie,dzi s<i symbolem ffi<idroSci. 

126 



- - -- - ---- - ------- - -- -- - ----- - ----- - ---- - ---- - - - --- - ---- - - - --- - -- - - - - -- - --- - - - - --- - -
rEMATY [ REFLEKSJE •!.. kolei bez muzyki nie sposob chwalie Pana, czcie zwyci~stw czy doko

laC wewn~trznego oczyszczenia. " I bywa/o, gdy przychodzil Duch Bozy 
1a Saula, ze wziqwszy Dawid harf~, gral r~kq SWq; tedy Saul mial ulZenie 

lepiej si~ mial, bo odchodzil od niego on duch zly" (I Ksi~ga Samuelowa 
L6: 23 ). Jednoczesnie czynnosciom tym od poczqtku towarzysz,! z,!dza 

grzech, tak jakby jedno nie moglo dokonywae si~ bez drugiego. 

Pasterze prowadzili zycie nomadow, zyli posr6d dzikich zwierz'!t. 

:Zolnicy mieszkali w osiadlych wspolnotach i byE stale narazeni na na
Jady w~drownych pasterzy. Kain i Abel, rolnik i pasterz (pasterzami byli 

ez M ojzesz i Dawid). Wiara w Boga, wolnose, nakazy zostaly odkryte 

Jrzez przodkow dzisiejszego Izraela, mieszkancow pustkowi, pasterzy. 
[0 oni wyszli z pustyni i uderzyli w rolnikow z ziemi palestynskiej , w Ka

lanejczykow. W losie narodu zydowskiego jest zawarte n api~cie mi~ 

izy tymi dwoma zawodami i sposobami zycia. Pisal 0 tym hebrajski poeta 

=haim Bialik. Jedno wydaje si~ pewn e i zarazem tajemnicze. Rozwojo
Ni cywiIizacji (a z tym kojarzymy rolnictwo i miasta) towarzyszy mor

ierstwo. Czyzby racj ~ mial Jean Jacques Rousseau, ktory pocz,!tku cy

Nilizacji i wszelkiego zla upatrywal w gescie pierwszego rolnika, ktory 

)grodzil swoj,! ziemi~ i powiedzial: "to jest moje". 

Na poczqtku byla ofiara. Jest ona tak dawna, jak dluga jest historia 
udzkoSci. O baj bracia mieli naturaln ,! potrzeb~ oddania czci Najwyz

;zemu. Idolatria i politeizm nie byly wtedy jeszcze znane. Od pocz,!tku 

stnialy tez dwa rodzaje ofiar. Pierwsza, ktora zostaje przyj~ta, i druga 

ldrzucona. Wynika z tego, ze akt ofiary nie rna sam w sobie wartosci 
Ibsolutnej . Wszystko zalezy od tego, jaki sens przypiszemy naszym mo

Ilitwom i ofiarom. Dwie osoby mog,! ofiarowae to sarno, ale mimo to 

'! calkowicie rozne przed Bogiem. 

Wiemy, ze Kain byl pierwszy i przyniosl "z owocu ziemi ofiar~ Panu", 
. Abel "z pierworodztwa trzod swoich i z tlustosci ich". Raszi uwaza, ze 

Ifiara Kaina byla zlozona z owocow gorszej jakosci. Jak wi~c si~ stalo, 

e Kain zapocz,!tkowal skladanie ofiar, ale mimo to przyniosl ze sob,! 

1am,! cz~se swoich produkt6w? Wiemy juz, ze jego imi~ i zaw6d wska
uj,! na ducha materialistycznego - mowi odpowiedz tradycyjna. Z ko

~i jeden z midraszy relacjonuje rozmow~, ktora odbyla si~ mi~dzy brae
li . Kain mial powiedziee: "Nie rna swiata przyszlego, nie rna nagrody 

la sprawiedliwych, nie rna kary dla zlych. Ten swiat nie zostal stworzo
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ny z litoSciq; nie rzqdzi nim wspolczueie. Dlaezego moje ofiary mialyby 
zostac odrzueone, a twoje przyjyte? Abel odpowiedziat prosto: M oje 
zostaly przyjyte, bo kocham Boga, twoje odrzueone, bo Go nienawi

dzisz. I wtedy Kain uderzyl i zabil Abla". 

Kain, ktory nie wierzyl w przyszly swiat ani w zmartwyehwstanie, 
mogl siy bac jedynie pustki, ktora na niego ezekala, i ukrytyeh sil, ktore 

zagrazaly jego wlasnoSci i zyeiu. Zlozyl ofiary, by uezynic je sobie mniej 

wrogimi. Cheial zawrzec z nimi pewnego rodzaju uklad. Targowal siy 
i nie eheial dac wiyeej, niz \",rymagal tego ow uklad. To rodzaj ofiary, 

ktorej Bog przyjqc nie mogl ani nie eheiat, bo, jak podkrdlajq rabini, 
jest to postawa blizsza ezeieielom bozkow. 

Zazdrosny Kain rozgniewal siy i wtedy Bog pouezyl go, co rna ezy

nic, by zostal wywyzszony. "Azaz, jezeli dobrze ezynic bydziesz, nie by
dziesz wywyzszon? A jezeli nie bydziesz dobrze ezynd, we drzwiaeh 
grzeeh lezy; a do eiebie ehuc jego bydzie, a ty nad nim panowac by

dziesz" (Ksiyga Rodzaju 4:7). Fragment ten jest uwazany za jeden z piy

eiu najtrudniejszyeh i najbardziej tajemniezyeh w Torze. Z kilku zaled
wie slow skierowanyeh do przyszlego bratobojey wynika podstawowa 
lekeja etyezna: zbawienie ezlowieka jest w jego rykaeh. Czyniqe dobro, 

moze siy podniesc - ezyniqe zlo (a pokusa grzeehu stale na niego ezyha), 

sam siy zniszezy. Ta doktryna stoi w sprzeeznosei zarowno z ideq grze
ehu pierworodnego, jak i z wszelkimi teoriami materialistyeznego de

terminizmu lub nihilistyeznego fatalizmu. (Nie rna przy tym zadnej 

wzmianki 0 nagrodaeh lub karaeh ezekajqeyeh nas w przyszlym zyeiu). 
Zadna teologiezna doktryna nie umniejsza i nie ogranieza uniwersalno

Sci tyeh pierwotnyeh nakazow. Ale pytac mozemy jeszeze, skqd bierze 

siy ow grzeeh, "ktory we drzwiaeh lezy"? Raszi uwaza, ze ezeka on na 
nas u wrot grobu, co znaezy, ze jesli nie bydziemy za zyeia zalowac za 
swoje grzeehy, wowezas kara spadnie na nas w przyszlym swiecie. Po 

dobnq mysl znaleic mozna w Targum Jeruszalaim: "jdli nie uezynieie 
swoieh ezynow dobrymi na tym swieeie, grzeeh zostanie zaehowany az 
do ezasow wielkiego sqdu". Grzeeh ezyha u drzwi, to znaezy, ze moze
my ulee zlym sklonnoseiom. One Sq stale gotowe zatruc ludzkie zaeho

wanie, jdJi tylko nie potrafimy badac swoieh stanow i panowac nad 

niskimi instynktami. Bog ostrzega ezlowieka tak, jak potem bydzie ostrze
gal go przez prorokow. 
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Id chwili narodzin, u drzwi zycia, od momentu wejscia w ten swiat. 

l staje si~ tak, poniewaz narodzone dziecko zapomina Tor~. Uczone 
~st jej w lonie matki. Ale gdy rna si~ narodzie, nadlatuje aniol, uderza je 

cala wiedza zen ulatuje (Niddah 30b). To dlatego UCZqCsi ~, rna my nie

:iedy wrazenie, ze juz kiedys zetkn~lismy si~ z tymi faktami. Anamnesis 
. przypominanie jako sposob poznania - znane bylo starozytnym Gre

:om i Hebrajczykom. Rabi Jehuda, jeden z talmudycznych mistrzow, 
lowiada! przy tym, ze zlo atakuje nas od narodzin, a dobre sklonnosci 

ozwijajq si~ dopiero wtedy, gdy konczymy lat trzynaScie. W tym wieku 
:azdy mlodzieniec po bar micwie zostaje dopuszczony do minjanu, dzie

i~cioosobowego kr~gu modlqcych si~, i zyskuje prawa dojrza!ego m~z
zyzny. 

Kara, jaka spotyka Kaina, nie jest zbyt surowa. Skazany jest na wy

;nanie. Zostaje sprowadzony do roli pariasa. Wrogimi mu b~dq ludzie 

zwierz~ta. W Ksi~dze Liczb wygnanie czeka osob~, ktora popelnila nie
lmyslnie zabojstwo (35: 11). W tym wypadku kara jest umniejszona albo 

Ilatego, ze usmiercenie Kaina groziloby zanikiem ludzkoSci, alba dlate

;0, ze nie wiedzial on ani czym jest smiere, ani jakie mogq bye skutki 

~go ciosow. "Abel- jak czytamy w jednej z legend zydowskich - zginql 

rokrutny sposob. Kain, nie wiedz,!c, ktora rana okaze si~ smiertelna, 
kamienowal kazdq cz~se ciala brata, az jeden z kamieni uderzyl w szy

: i sprowadzil smierC" l. Poza tym, jak powiadajq niekt6rzy interpreta

)rzy, wyrok smierci wymaga przeciez sqdu i swiadk6w. 

Kain z pi~tnem na czole tulal si~ po swiecie, az osiadl w ziemi Nod. 
~ieczny zbieg przezywal straszne utrapienia. Ziemia drzala pod jego 

:opami, a wszystkie zwierz~ta z w~zem na czele zebraly si~ i postano
'ily go pozree, aby pomScie niewinnq krew Abla. Kain, zalewajqc si~ 

,ami, zapytal Boga: "Dokqdze mam uciec od Twej obecnoSci?". Kain 

lia! wolae tak jak Psalmista: "Dokqd ujd~ przed duchem twoim? A do

ld przed obliczem twoim uciekn~? Jezelibym wstqpit do nieba, jestd 
ill; i jezelibym sobie poslal w grobie i tamtd przytomny. Wziqlbym 

nydla rannej zorzy, abym mieszkal na koncu morza. I tamby mi~ r~ka 

mja prowadzila, a dosi~glaby mi~ prawica twoja" (Psalm 139:7-10). 

I Louis Ginzburg, Legendy zydowskie, dum. Jerzy Jarniewicz, s. 79 
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Wtedy B6g wypisal na jego ezole jedn,,! litery Swiytego Imienia (to jest 
owo pi~tno Kainowe) i ostrzegl wszystkieh, ze ten , kto zabije drugiego 
ezlowieka, sam zostanie zabity. 

Kara zostala zlagodzona, gdy pozalowal swego ezynu. Wedle innego 
midrasza Adam spotkal Kaina i zapytal 0 wyrok, jaki na niego spadl, 
a ten odpowiedzial, ze skrueha usmierzyla gniew Boga. Kain rzekl prze
eiez do Pana: ,Wiyksza jest nieprawose moja, nizby mi j,,! odpuScie mia
no" (Ksiyga Rodzaju 4 : 13). W6wezas Adam poez,,!1 siy okladae po twa
rzy, wykrzykuj,,!C: "M oe skruehy jest tak wielka, a ja tego nie wiedzia
lem ". I zaspiewal psalm na dzien sobotni: "Dobra rzeez jest wyslawiac 
Pana, a spiewae imieniowi twemu, 0 N ajwyzszy. O powiadae z poranku 
milosierdzie twoje i prawd~ twoj"! na kazdq noe" (Psalm 92:1-2). Jak 
ezytamy u Rasziego, psalm ten skomponowal Adam; zostal on zapo
mniany i przywroeony do zyeia przez Mojzesza. H istoria Kaina i Abla 
jest zarowno historiq narodzin eywilizaej i, jak i historiq grzeehu: od jego 
zarania, przez kart; , do aktu skruchy, powrotu ezlowieka do Boga. 

Nadziejq dla Adama i Ewy okazal si~ syn Set i wtedy poczyto "wzy
wae imienia Panskiego". Tylko jego potomkowie - w osobie N oego i sy
now - przetrwali , a wszyscy, kt6rzy wyszli od Kaina, zginyli w potopie. 
Imi~ trzeciego syna Adama sklada siy z dwoeh ostatnich li ter hebrajskie
go alfabetu : szin i taw. Po tym, jak pierwszy czlowiek naruszyl wszystkie 
litery alfabetu , na kt6rych wspiera siy lad swiata, zaezql zalowac swoieh 
grzeeh6w. Sw,,! drogy powrotu zaezql od ostatnieh dwoeh liter, tak by 
moe wroeic do poezqtku: do litery alef. Wszelako ten pierwotny lad 
zostal odbudowany dopiero wowczas, gdy Zydzi stanyli u podnoza gory 
Synaj - wtedy Bog zawar! z nimi przymierze i zbudowal nowe podsta
wy ladu. Podstawq przymierza jest Szabat (szin, bet, taw) - slowo, ktore 
r6zni siy od imienia ostatniego z synow Adamowych jedynie literq bet. 

Zdaniem Josifa Albo, Tora zaczyna s i~ naprawdy od sl6w: "Tee s~ 
ksiygi rodzajow Adamowych" (5 :1). Cztery poprzedzajqce rozdzialy byly 
tylko wprowadzeniem i w nim Sq odkryte trzy fu ndamentalne zasady, 
na ktoryeh wspiera si~ caly judaizm. Pierwsza zasada to wiara w Boga 
(rozdzial 1); w drugiej Bog ukazuje siy pierwszemu z ludzi, naucza gc 
i prowadzi (rozdzialy 2 i 3); trzecia (rozdziaI4) dotyczy "nagrody i ka· 
ry". Rozdzial 5 zaezyna siy powtorzeniem: ,Yf./ dzien, ktorego stworzy 
B6g ezlowieka, na podobienstwo Boze uczynil go". To zdanie, jak twier 
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:lzi Ben Azzai, uczy nas jednoSci rodzaju ludzkiego. Kazdy z nas jest 

:lzieckiem stworzonym na podobienstwo swego Ojca. Cala ludzkosc 
N swej wieloSci, wzlotach i upadkach twOtzy jednq calosc. W tym za

Niera si~ najwi~ksza nauka Tory. 
Z kolejnymi pokoleniami przychodzq kolejne nieszcz~scia. Ai w kon 

:u na ziemi pojawiajq si~ dziwne, mitologiczne stwory, po hebrajsku 

~wane n efilim (o d slowa "upadaC). One to spadly z n.ieba 
, jak pisal Raszi, doprowadzily do upadku czlowieka. Synowie Boga 
)rali c6tki iudzkie za zony i plodzili 0 lbrzym6w. Tymi synami Bozymi 

nogli bye upad li aniolowie. Razem z nimi pojawily si~ seksualne depra

Nacje prowadzqce do moralnego chaosu, spolecznego i etycznego ze 
)sucia. Jego wyrazem jest nieprawosc - chamas (Ksi~ga Rodzaju 6:11). 
[0 cos wi~cej niz tylko rozb6j . Przed nim mozna si~ jakos bronie. Z e
)sucie, 0 kt6rym tutaj mowa, wyraza si~ zlq wolq, przebieglosciq, chci

NOSc iq, brakiem skrupul6w, a przed tym nie spos6b si~ ocalic za pomo
:q ludzkiej sprawiedliwoSci. Obronie moze tylko glos sumienia . Ale gdy 

~los ten jest stlumiony w spoleczenstwie unurzanym w niemoralnosci, 
1ic nie jest w stanie nikogo ocalic przed katastrofq. 

PAWEL SPIEWAK, ur. 1951, dr hab., historyk idei, publicysta, wsp61
pracownik "Res Publiki Nowej" i "Przeglqdu Politycznego". Redaktor 
ksiqi:ki Spor 0 Polsk f 1989-1999 (2000). Ostatnio ,,-rydal: W stronf wspol
nego dobra (1 998). 
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Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska 
i kolonializm, 
przeklad Anna Sierszu lska, 

TAiWPN UNIVERSITAS, 
Krakow 2000, 55 . 371 

Kazimierz Z. Sowa 

Trubadurzy imperium 

N a czwartej stronie okladki wydawca napisal, ze ksi'lzka profesor 
Ewy Thompson "stala siy osi'lgniyciem podwojnie pionierskim, ktare 
nie tylko odslania nie dostrzegane dotqd strony najwybitnie jszych dziel 
literackich i postaw pisarzy, ale rowniez inspiruj'lco ukazuje inne per
spektywy, odkrywa nowe mozliwoSci refl eksj i nad literatur'l, jej miej
scem w kulturze i (takZe) politycznym znaczeniem w zyciu spoleczenstw 
i narodowosci". Niew'ltpliwie tak jest w istocie. S'ldzy wszelako, ze naj
wiyksz'l wartoSci'l ksi'lzki tej wybitnej amerykanskiej uczonej 0 polsko
-litewskim pochodzeniu jest p rzede wszystkim nowe, unikatowe wlaSci
wie w Ii teraturze zachodniej, spojrzenie na Rosjy jako na specyfi czne 
(w stosunku do zachodnich) imperium kolonialne. Wspomnialem 0 kul
turowej przynaleznoSci autorki, bo bez tej proweniencji takie spoj rzenie 
na Rosjy byloby raczej niemozliwe. Ujmowania Rosji jako imperium 
kolonialnego w zasadzie nie spotyka siy; nieliczni autorzy, ktorzy wzmian
kuj'l 0 rosyjskim kolonializmie (np. J. Barraclough, WstfP do historii 
wspolczesnej, Warszawa 1971 ) czyni'l to w kontekScie XIX-wiecznego 
kolonializmu jako zjawiska swiatowego, nie zwracaj'lc uwagi na specy
fiky rosyjskiej ekspansji. 

Temat skutkow kolonializmu dla wspolczesnego swiata nurtuje mysl 
swiatow'l od kilku dziesiycioleci i jako "dyskurs postkolonialny" wpisu
je siy w zachodni "postmodernistyczny dekol}strukcjonizm", ba, jest jed
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lym z jego waznych nosnikow. To przeciez wlasnie t raumatyczne dla 
:olonizowanych doswiadczenia kolonialne, a zwlaszcza traumatyczne 
lla kolonizatorow doswiadczenia dekolonizacyjne zakotwiczyly w my
Ii zachodniej gl~bsze rozumienie pluralizmu kulturowego i jego spo
ecznych konsekwencji. To gl~bsze rozumienie stalo si~ w znacznym stop
liu mozliwe dzi~ki wybitnemu udzialowi w dyskursie postkolonialnym 
lrzedstawiciel i bylych kolonii, zwlaszcza brytyjskich i francuskich; szko
la, ze w polskiej mysli wspolczesnej problematyka ta jest w zasadzie 
lieobecna. 

Ale Ewa Thompson przyznaje si~ do takich wlasnie inspiracji dla 
wojego paradygmatu badar. nad literatur'! rosyjsk,!. W tym kontekScie 
vymienia zwlaszcza dwojk~ autorow - p rzedstawicieli dawnych kolo
Iii, ktorzy wspoltworzyli nowy paradygmat badar. literatury europej
kiej i przyczynili si~ do zupelnie nowego (postkolonialnego) spojrzenia 
la europejski kanon literacki i europejsk,! kultur~ : Edwarda Saida i Ga
'atri Spivak. Jednym z nieoczekiwanych raczej skutkow ekspansji kolo
lialnej krajow Zachodu bylo pojawienie si~ , poza tradycyjnym kr~giem 

:ultury europejskiej, wybitnych krytykow kultury zachodniej, ktorzy 
)yli w stanie podj,!c prob~ dekonstrukcji hermetycznego, wydawalo si~, 
ystemu filozoficznego swoich kolonizatorow. Ewa Thompson zwraca 
lwag~, iz stalo si~ to mozliwe dz i~ki temu, ze - mowi,!c najkrocej 
mperializm Zachodu demonstrowal kultu rom uzaleznionym nie tylko 
il ~ materialn'!, ale i duchow'!, n ie tylko przemoc, ale takZe okreslone 
dee. I to wlasnie "eksport" okrdlonych idei, sposobow ujmowania i ro
umienia swiata byl 0 wiele bardziej brzemienny w skutki niz towarzy
z'!ca temu "eksportowi" przemoc. 

Wiekowy kolonializm rosyjski nie przyn i6s1 zadnego intelektualne
o dysku rsu. M ozemy co najwyzej mowic 0 nacjonalistycznym rosyj
kim monologu, intelektualnie ubogim, choc artystycznie blyskotliwym. 
) tym za chwil~ , tymczasemzobaczmy, jak autorka charakteryzuje, w po
Dwnaniu z zachodnim, kolonializm rosyjski z punktu widzenia stosun
u kolonie-"metropolia" : 

Cecha pozwaiaj'lca rosyjskiemu kolonializmowi wymykac si~ taksonomiom 
ryryk6w postkolonialnych ma zwiqzek z dystrybuci'l wladzy i wiedzy mi~dzy 
le tropoli'l i peryferi ami . W kolonializmie zachodnim metropolia mogla si~ 
oszczycic akumulacj'l i jednej, i drugiej i na rym opieralo si ~ jej roszczenie do 
Dminacji nad peryferiami. Podstawq rosyjskiego panowania kolonialnego byla 
rykle ( ... ) sarna wladza, a nie polqczenie wiedzy i wladzy. ( .. . ) Chociaz Hindu
mogli uwazac Bryryjczyk6w za swoich przeciwnik6w, to jednak uznawali, 
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choc niech~tnie, ich cywilizacyjnq przewag~ . ( ... ) W niekt6rych cz~sciach impe
ri6w rosyjskiego i sowieckiego zaistniala jedyna w swoim rodzaju sytuacja, w kt6
rej poddani wladzy imperialnej nie spoglqdali z szacu nkiem na tych, kt6rzy jq 
dzierzyli. Postrzeganie cywilizacyjnej nizszoSci Rosjan bylo w wieku dziewi~t
nastym tak po wszechne, ze nawet taki rusofil jak baron August von Haxthau
sen, podr6zujqcy po Rosji na koszt cara M ikolaja I, stwierdzil , ii "ujarzmione 
przez Rosj~ kraje posiadajq w wi~kszosci kultury wyisze od swojego zdobyw
cy" . Mial na mysJi Finlandi~, prowincje baltyckie, Polsk~ i Gruzj~ (s. 28-29) . 

Ale i kul turom innych narod6w wcielanych do imperium, kt6re 
w przyj~tej konwencji moina uznae za niisze od rosyjskiej, konkwista
dorzy z Moskwy poza swojq wladzq nie oferowali niczego, co mogloby 
poprawie los ujarzmionych. Przeciwnie, rosyjska dominacja z reguly 
dramatycznie pogarszala ich polozenie. Gigantyczne terytoria na wsch6d 
od Uralu, nie tylko Syberia, ale takie Azja Srodkowa, byly przez caly 
czas bezwzgl~dnie, rabunkowo eksploatowane, a ich mieszkancy spro
wadzeni do roli parias6w. Nasuwa si~ tu nieodparcie analogia do mon
golskiego systemu rzqd6w, kt6ry przeciez M oskale doskonale znali z wla
snego wiekowego doswiadczenia. Nie moze ulegae wqtpliwosci, i e 
w Spencerowskiej dychotomicznej typologii lad6w spolecznych (lad in
dustrialny versus lad militarny) i Mongolowie, i Rosjanie stanowiq wr~cz 
wzorcowe typy ladu militarnego. 

Ewa Thompson zwraca uwag~ na jeszcze jednCl waznq cech~ imperia
lizmu rosyjskiego. Jest niq specyficzny nacjonalizm rosyjski. OczywiScie, 
kaida polityka imperialna powiqzana jest jakos z nacjonalizmem. Proble
mom nacjonalizmu poswi~ca zresztq autorka pierwszy rozdzial swojej ksiqi
ki, wyszczeg6lniajqc mi~dzy innymi "zle" (agresywne) i "dobre" (obron
ne) nacjonalizmy. Wszelako zaden z nich nie moze si~ obejsc bez poj~cia 
ojczyzny, czyli historycznego miejsca-siedziby narodu tworzqcego jego ethnie. 
Specyfika rosyjskiego nacjonalizmu polega na elastycznosci, a wlaSciwie 
nieokreSlonosci granic ojczyzny (rodiny). Juz u zarania dziej6w "Rosja" 
jest jakby w r6znych miejscach, zawlaszcza rozmaite tradycje, kt6re z jej 
p6iniejszq toisamoSciq niewiele majq wsp6lnego. I istnieje jak gdyby od 
zawsze (nizej podpisany jest w posiadaniu radzieckiej ksiqzki demogra
ficznej, w kt6rej podana jest liczba "ludnoSci ZSSR" w r. 1000 n.e.). W do
bie imperium "Rosja" jest wsz~dzie , gdzie dociera rosyjski (sowiecki) zol
nierz. I taka "Rosja-idea" jest chyba jedynq ideq imperium. 

W ten spos6b znalezlismy si~ in medias res ksiqzki Ewy Thompson. 
T~ bowiem gl6wnq imperialnq ide~ trzeba bylo odpowiednio rozpropa
gowae i uzasadnie. I uczynili to rosyjscy pisarze. Au torka tak to ujmuje: 
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Cdy coraz bardziej asertywny gtos Rosj i zaczynal bye slysza ny w dziewiyt
nastym wieku, jej wielcy powieSciopisarze dostarczyli argumentow dowodz'l
cych, ie cale imperium to Rosja oraz ze przeznaczeniem narodow wewn'ltrz 
imperium bylo pozostae CZysci'l Rosji. Przy pomocy literatury dokonalo siy za
wlaszczenie retoryczne ogromnych terytoriow nierosyjskich . Wynaleziono tak
ze tradycje, ktore pokazywaly obrzeza imperiu m jako posiadaj'lce rownie rosyj
ski charakter jak sam a M oskwa. Pojawil siy pogl'ld, w Rosji i za graniq, ze 
Rosja byla kraj em nie posiadaj'lcym naturalnych granic oraz ze parla do przodu, 
by siebie ochronie, zas jej ekspansja miala lagodny wplyw cywiJizacyjny. Poczy
naj'lc od Jenca Kaukazu (1822) Aleksandra Puszkina i Opowiadan Sewastopol
skich Lwa Toistoja (1855-56), po Daleko od Moskwy (1948) Wasilija AZajewa 
oraz Pragnienie (1963) Jurija Trifonowa rosyjska kultura mowila masom rosyj
skim i zachodnim elitom, ze sluszne jest, iz terytoria od BrzeScia po W ladywo
stok, od Kareli i po Czeczeniy rZ'ldzone S'l przez Moskwy. Z rusyfikowane elity 
lokalne, rosyjscy osadnicy kolonialni, sowieckie druzyny sportowe i chory woj
skowe reprezentowaly homogeniczny narod rosyjski wobec obcych obserwato
row (s. 76-77). 

Autorka mniej lub bardziej szczegolowo analizuje pod tym k'ltem 
dziela literackie sporej grupy rosyjskich i sowieckich pisarzy; najwiltcej 
miejsca poswiltca Puszkinowi, Lermontowowi, Tolstoj owi i ... Solzeni
cynowi, a dokladnie jednej jego ksi'lzce: Oddzial chorych na raka, prze
konuj'lco uzasadniaj'lc jej kolonialny charakter. Przedstawiona analiza 
jest bardzo sugestywna, ale nie bltdlt jej ocenial , poniewaz nie jestem ani 
literaturoznawcq, ani krytykiem literackim. Z gadzam silt natomiast 
z glownym jej przeslaniem wyrazonym znakomicie w polskim tytule 
ksi'lzki. Dodalbym tylko cos, co wydaje mi si lt oczywiste i moze dlatego 
nie zostalo powiedziane expressis verbis: wielcy pisarze rosyjscy nie wy
slugiwali silt Kremlowi; oni wierzyli w to, co pisali. 

Dlaczego to gigantyczne imperium, tak powszechnie i skutecznie za
kotwiczone w swiadomoSci zbiorowej , rozpadlo silt czy tez rozpada na 
naszych oczach ? Napisano juz na ten temat wiele opas\ych tomow. My
slit, ze Ewa Thompson powiedziala 0 tym cos bardzo waznego, co do
rychczas w zasadzie umykalo naszej uwagi . Potrafila to wyrazic w jed
nym lapidarnym zdaniu: "Mozliwe, ze rosyjski imperializm poniosl k11t
5klt dlatego, ze polegal bardziej i przez dluzszy czas n iz imperializm 
zachodni na zolnierzach i armatach, albo tez dlatego ze nie udalo mu silt 
zast'lpic armat ideami" (s. 30). Naga sila i przemoc nie wystarcz'l do 
trwalego budowania spolecznego swiata, do tego potrzebne S'l idee jako 
tworzywo niezbltdne. Wydaje silt, ze takim okresem pol'lczenia sily i ide
)logii byl w dziejach Rosj i wiek XX. To socjalistyczne idee ugruntowaly 
w tamtym czasie potltglt ZSSR. Na krotko, bo zaledwie na lat siedem

135 



ZDARZENIA - KSIAiKI- LUDZIE 

dziesiqt. Tyle bowiem czasu potrzeba bylo na empirycznq fal syfikacj ~, 

nawet w oczach przedstawicieli wi~kszoSci krajow Trzeciego Swiata, tam
tej prymitywnie formulowanej i zinstrumentalizowanej ideologii. Rosj i 
znow pozostala tylko jej wlasna idea. Ale to jui za malo na ponowne 
zbudowanie imperium. Jest rzeCZq zdumiewajqq, co pokazuje autorka 
w koiicowych partiach swojej ksiqiki, ie wsp6lczeSni pisarze (ale tabe 
historycy!) rosyjscy nie potrafi'l wyemancypowac si~ od tej wielkiej idie
-fixe, jak'l jest Rossija-rodina. Coi wi~c m6wic 0 politykach ... ? 

Czy zatem intelektualna dekonstrukcja mitu ,,wielkiej Rosj i", ktory 
tak fatalnie zaci'liyl na dziejach tego kraju, jego mieszkancow oraz jego 
bliiszych i dalszych s'lsiad6w, nie jest w samej Rosji moiliwa? Ewa 
Thompson daje nam tu taj niespodziewanq nadziej~ . Otoi, zdaniem au
torki, to kobiety, a raczej ich glos w dyskursie 0 Rosj i, mog'l stac si~ 
istotnym czynnikiem dekonstrukcji imperialnego mitu. Ten fe ministyczny 
akcent to jedynie swiatelko na koncu dlugiego tunelu. Ale ex Oriente 
lux. A Trubadurzy im perium to najciekawsza ksiqika 0 Rosj i, jakq udalo 
mi siy od lat przeczytac. 

KAZIMIERZ Z. SOWA, socjoiog, profesor zwyczajny UJ i Uniwersyte
tu Rzeszowskiego. PubIikowal m.in. w "Znaku" i "Tygodniku Powszech
nym". Wsp61redaktor i wsp61autor tomu Russia. Continuation or Tur
ning Point (1995) . Ostatnio wydal: Socjologia - spoleczenstwo - polity 
ka (2000). 
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Boleslaw Oleksowicz, Magdalena Micinska 
Legenda Kosciuszki, Narodziny 

Wydawnictwo slowo / obraz reryroriaNaczelnik 
Gdansk 2000 

ss. 289, indeks os6b, ilusrracje 

W polskich dziejach - obroslyeh w legendy ku pokrzepieniu sere 
ku ieh przestrodze, zaludnionych postaeiami narodowych swi~tyeh, wiesz
zow, bojownikow i zdrajeow - legenda Tadeusza KOSciuszki nalezy do 
jawisk naj bardziej niezwyklyeh i wei'lZ nie do koflCa wyjasnionyeh. Jak 
:azde z takich zjawisk, rna wiele twarzy. Jest to, po pierwsze, pionierska 
jedna z niewielu w pelni udanyeh kampanii propagandowyeh w dzie
Kh Polski, zrealizowana przed i podezas insurekeji 1794 roku silami stron
lietwa Czartoryskieh przy ezynnym udziale samego KoSciuszki. W pierw
zej polowie XIX wieku postac KOSciuszki sluzyla - pod piorami cudzo
iemskieh autorow - za ponadnarodowy symbol umilowania wolnosei 
larodow, rownosei jednostek i antyrewolueyjnej dbaloSci 0 dobro indy
vidualnego ezlowieka. W ciqgu XIX i XX wieku wizerunek ten zostal 
'alens volens przeslonitrty przez kolejne nacjonalistyczne i internacjonali
tyczne portrety Naezelnika. KOSciuszko powstaneow 1830-1831 i 1863
864 byl patronem walki narodu polskiego i zemsty na rosyjskim eie
1itrzey ("Patrz, Kosciuszko, na nas z nieba, Jak w krwi wrogow btrdziem 
rodzic, Twego miecza nam potrzeba, By ojezyzntr oswobodziC", wzywal 
hezelnika Rajnold Suehodolski w slynnym wierszu z 183 1). KOSciuszko 
onserwatystow drugiej polowy XIX wieku byl uosobieniem cnot chrze
:ijanskich i patronem zgody narodowej ("Zstqp, KOSciuszko, do nas z nie
a, twej pomocy nam potrzeba ( ... ). Rozpal jednych do milosci, innyeh 
hron od gwaltownosei; Mqdre struny jednej lutni nie chq klotni", per
Nadowal Kom el Ujejski w 1894). KOSciuszko -wodz raclawicki ze sztan
arow ruchu Iud owego XIX/XX wieku uosabial wklad chlopow w pol
cie dzieje, a takie polityczne aspiracje partii chlopskich. Wreszcie Ko
:iuszko ze szkolnych podrtrcznikow i popularnych publikacji okresu PRL 
al sitr powielanq do znudzenia ikonq z repertuaru: "bojownicy 0 wol
osc i demokracjtr". Za nieprzeniknionq kurtyn'llegendy znikntrla postac 
dowieka, ktory czul sitr rownie swobodnie jako obywatel Rzeczypospo
tej, co Francji i Stanow Zjednoczonych i z rownq swobodq - choc nie
ety bez trwalych sukcesow - dowodzil armiami, uprawial roltr, malowal 
:ntymentalne pejzaze, komponowal polonezy i adorowal plec pi trknq. 
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Tytul praey O leksowieza sugeruje powr6t do ir6dellegendy. Otwo
rzytam ksiqiky z nadzie jq, ie autor wydumaezy wreszeie jasno i dobit
nie, dlaezego KOSciuszko - ezlowiek znikqd, syn kresowego szlaehetki, 
moie utalentowany iniynier wojskowy, ale jeszeze lepszy rysownik, kom
pozytor i bawidamek - stat siy najpierw protegowanym jednego z naj
wiykszyeh magnat6w Rzeezypospolitej (Adama Kazimierza Czartoryskie
go), nastypnie kolejno generalem wojny amerykanskiej i honorowym 
obywatelem Franeji, wreszeie uwielbianym przez posp6lstwo naezelni
kiem powstania i sztandarowq postaeiq polskiego panteonu narodowe
go. Czy byt tylko marionetkq w rykach otaezajqeyeh go os6b - m~i

ezyzn, kt6rzy realizowali za jego posrednietwem wlasne wizje politycz
ne, i kobiet (j ak Izabela Czartoryska, jej e6rka Maria Wirtemberska czy 
Wirydianna Kwileeka-Fiszerowa), kt6re u schylku XVIII wieku byty skore 
l'lezyc patriotyezny zap at z wrailiwoSciq na wdziyki sVl)'eh wybranc6w? 
Czy - co 0 wiele bardziej prawdopodobne - sam byl jednym z tw6re6w 
swej legendy, wykorzystywal jq skuteeznie podezas insurekeji 1794 roku 
i pMniej, wlqezajqc siy w spory emigracyjne i pretenduj<te do miana je
dynego prawdziwego i prawdziwie wolnego Polaka ? Niestety, 0 naro
dzinaeh legendy KOSciuszki - ani 0 jej prehistori i - ksiqika nie m6wi 
nam nie Iub m6wi niewiele. 

A jednak lektura nie budzi rozczarowania. Punktem wyjScia jest dla 
Oleksowieza moment, w kt6rym wieSei 0 klysee pod Maeiejowieami 
i uwiyzieniu rannego KOSciuszki przez Rosjan doeierajq do Warszawy, 
powoduj'le histeryezne reakeje d umu i - w niedlugim czasie - przyspie
szony krach insurekeji ; datq koncow'l jest dian natomiast upadek kolej
nego powstania w 183 1. W cztereeh rozdzialach autor stara siy dowiesc, 
ie lata pomiydzy 1794 a 1831 rokiem byly kluezowe dla ksztaltowania 
siy legendy koseiuszkowskiej i - co wainiejsze - odzwierciedlala ona 
w tym czasie najwainiejsze zmiany swiatopogl'ldowe doby przelomu ro
mantyeznego. W oparciu 0 liezne i r6inorodne ir6dla przekonuje, ie 
Koseiuszko iywy - uwolniony z twierdzy petersburskiej , w triumfie pod
r6i:uj'lcy po Europie i Stanaeh Z jednoczonych, przybywajqcy do Franeji 
w nadziei objyeia dow6dztwa nad legionami polskimi - byl figurq ana
ehroniezn'l i zbydnq, zar6wno w oczach polskiej emigraeji, jak tei: euro
pejskieh polityk6w. 1m bardziej pierwiastkowe stawaly siy podzialy wsr6d 
polski ego wyehodzstwa, im dalej rzqdy Napoleona odchodzily od ide
al6w rewolueyjnyeh - tym bardziej usztywnialy s i~ republikanskie prze
konania Kosciuszki, tym mniej pobtaial otoczeniu Naezelnik - starzejq
ey siy w6dz, kt6ry nie cheial zapomniec 0 sw~j pozycj i niekwestionowa
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nego autorytetu z 1794 roku i nie bez podstaw uwazal si~ za uosobienie 
tradycj i wolnej Rzeczypospolitej. Jdli jednak Kosciuszko byl- jak pisze 
Oleksowicz - "niepotrzebnym przywodq " Polakow pocz,!tku XIX wie
ku, zarazem legenda wodza insurekcji byla w tym czasie zjawiskiem zy
wym i waznym. Stworzone wowczas wizerunki Naczelnika - obroncy 
upadaj,!cej Polski, patrona zbrojnej walki z zaborq, odwaznego demo
kraty, opiekuna chlopow czy wcielenia chrzeScijanskich cnot - przetrwaly 
przez dwa stulecia i byly wykorzystywane - przy roznym rozlozeniu 
akcentow - przez historykow, literatow, dziennikarzy i propagandystow 
XIX i XX wieku. "Niepotrzebnego przywodc~" (ktory szcz~sliwie zmarl 
wreszcie w roku 1817) zast,!pil w pierwszej polowie XIX wieku "po
trzebny bohater " Polakow czasu niewoli. 

Do naj lepszych i najciekawszych fragmentow ksi,!zki nalez,! rozdzialy 
rekonstruuj,!ce ksztalt legendy kOSciuszkowskiej na tie zmian kulturo
wych przed rokiem 1830 i konfliktu nazywanego umownie walk,! kla
sykow z romantykami. CZ~Sci: Kosciuszko ojc6w familii i Kosciuszko 
dzieci ukazujq przepasc, jaka otwierala si~ pomi~dzy doswiadczeniem 
pokolen iowym, ogl,!dem swiata, a nawet j~zykiem, jakim poslugiwaly 
si~ generacje Niemcewicza, Zaj,!czka czy Kozmiana oraz wkraczaj,!cych 
w doj rzalosc preromantykow i romantykow. 

Oleksowicz eksponuje wszystkie wielostopniowe, pi~trz,!ce si~ roz
nice pomi~dzy ojcami i dziecmi, uniemozliwiaj,!ce zrozumienie i poro
w mienie pomi~dzy pokoleniami, ale podkresla zarazem, ze jedni i dru
JZy si~gali po postac Tadeusza KOSciuszki i odnajdowali w niej rozne, 
l Ie zawsze wazne dla siebie tresci. Erudycja autora, jego budz,!ca re
,pekt swoboda w szermowaniu cytatami sprawiaj,!, ze dokonana w Le
~endzie Kosciuszki rekonstrukcja frapuje i przekonuje czytelnika. 

Zamiarem Oleksowicza - w duzej mierze zrealizowanym w ksi,!zce 
)ylo uchwycenie relacji pomi~dzy zmianami wrazliwosci polskich elit inte
lektualnych pierwszej polowy XIX wieku a procesem narodzin legendy jed
lego z czolowych bohaterow tychZe elit. W tym sensie narodziny Kosciuszki 
ako narodowego herosa dokonaly si~ w sercach i umyslach tworcow kul
:ury polskiej tego czasu - poetow, dramatopisarzy, dziennikarzy i ideolo
50W; ich przemyslenia, decyzje, ale takZe pobudzona fantazja i przeczucie 
;I~bokich zmian swiadomosciowych zlozyly si~ na portret (czy raczej: por
:rety) Naczelnika, kt6ry zapanowac mial nad wyobraini,! przyszlych poko
en Polakow. Takie uj~cie tematu jest z pewnoSci,! uprawnione i tw6rcze 
~arazem jednak ta typowa dla historykow literatury droga rozumowania 
)omija waine aspekty procesu budowania tytulowej "Iegendy Kosciuszki". 
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Rezygnacja z "prehistorii" legendy jest tu niestety podstawowym 
mankamentem. Oleksowicz expressis verbis deklaruje swoj brak zainte
resowania dla dzialan propagandowych obozu patriotycznego przed 1794 
rokiem, uznajqc, ie nie mialy one wplywu na ksztalt legendy po insu
rekcji . Tymczasem jednak swiadoma polityka legendotworcza podejmo
wana p rzez Czartoryskich i samego KOSc iuszky przed powstaniem, 
a zwlaszcza w jego trakcie, dostarczyla poiywki dla poiniejszych wcie
len bohatera. Kolportowane w 1794 roku portrety Naczelnika - iarli
wego insurgenta 0 oczach utkwionych w niebiosach i dloniach zacisniy
tych na szabli czy wodza w chlopskiej sukmanie - byly prefiguracjq wi
zerunkow Kosciuszki - demokraty, Rzymianina, patrona ludu. 

Autor zrezygnowal tei niemal calkowicie z analizy iyciorysow Ko
Sciuszki, ktore w p ierwszej polowie XIX wieku wyszly spod piora obco
krajowcow - Szwajcara Karla Falkenste ina, Francuzow Marca Antoine'a 
Julliena i Jules'a Micheleta, Rosjanina Fiodora N. Glinki. Tymczasem 
wprowadzaly one do legendy waine treSci, ukazujqc Naczelnika - z jed
nej strony - jako fi lantropa wyczulonego na nydzy i nieszczyScie jedno
stek, z drugiej zas - jako konsekwentnego demokraty, ktory got6w byl 
wyrzec siy doczesnych zaszczytow, by dochowac wiernosci ideal om. Ten 
drugi rys widoczny jest zwlaszcza w Legendzie Kosciuszki piora wybit
nego historyka Jules'a Micheleta, ktory w polowie XIX wieku kreowal 
N aczelnika na symbol zasad i tysknot wolnoSciowych cal ego narodu 
polskiego, zarazem zas bohatera, ktory wprowadzi l Polsky do grona 
demokratycznych narodow nowoczesnej Europy. Ten kosmopolityczny 
aspekt legendy kosciuszkowskiej w ciqgu XIX wieku ustqpil przed wi
zerunkiem wodza brodzqcego w krwi wrogow ojczyzny - jednak w oma
wianym przez O leksowicza okresie mial niebagatelne znaczenie i nie
slusznie zostal w ksiqice zmarginalizowany. 

Poniechanie przez autora cZySci tropow wiodqcych do irodel legen
dy Naczelnika jest w pewnej mierze swiadomq decyzjq. Poniechanie to 

jest jednak rowniei konsekwencjq wqskiej podstawy teoretycznej, na 
jakiej O leksowicz opad swe rozwaiania (przy bardzo obfitym - 0 czym 
jui wspominalam - materiale irodlowym z konca XVIII i pierwszej po
towy XIX wieku). O leksowicz nie zna --a przynajmniej nie wykorzystu
je - podstawowych prac dotyczqcych kwestii bohaterow, legend i sym
boli narodowych piora takich uczonych, jak Joseph Campbell , Eric 
Hobsbawm, George L. M osse, Maurice Agulhon czy Barbara Szacka. 
Nawet waina dla okresu romantyzmu ksiqika Paula Benichou Le sacre 
de l'ecrivain (1 750-1830) (Paryi 1973) cytO\vana jest ledynie z polskie
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~o skr6tu, opublikowanego w "Pami~tniku Literackim". Teksty Srefana 
: zarnowskiego, Zygmunta Lempickiego i J6zefa Chalasinskiego, do 
[t6rych Oleksowicz odwoluje si~ kilkakrotn ie, S,! sk,!din,!d wazne, ale 
icz'! sobie od sZeScdziesi~ciu do osiemdziesi~ciu z g6r,! wiosen. 

Punkrem odniesienia dla rozwazan Oleksowicza jest - jak juz zazna
:zalam - dokonuj,!ce si~ na pocz,!tku XIX wieku starcie pokoleniowe 
) decyduj ,!cym na cale dziesi~cio lecia (a moze nawer srulecia) znacze
liu dla kulrury i umyslowoSci polskiej. A jednak w polu zainteresowa
lia autora zabraklo tekst6w Janusza Maciejewskiego, Aliny Witkow
kiej czy Danuty Zawadzkiej, poswi~conych pokoleniu jako zjawisku 
[ulturowemu w og6le, zas pokoleniom preromantyk6w i romantyk6w 
v szczeg6lnoSci. Zabraklo rowniez prac pi6ra polskich hisroryk6w zaj
nuj,!cych si~ dziejami mir6w historycznych w XIX wieku, a zwlaszcza 
egend,! Tadeusza Kosciuszki; lata 1990. przyniosly kilka istornych po
:ycji z rego zakresu. W rezultacie Legenda Kosciuszki Oleksowicza zo
tala nieporrzebnie zubozona. Dzi~ki skrupulatnoSci aurora poznalismy 
1a przyklad wiele slabo znanyeh lub wr~cz nieznanych swiadeetw na 
emar relacji KOSciuszki z polskimi emigrantami we Franeji w koneu 
(VIII wieku ezy tez wspomnien, jakie spisywali jego wspolczesni po 
oku 18 17. Szkoda jednak, ze Oleksowicz nie skorzystal tu z ustalen 
vsp6lczesnych badaezy, jak chocby Katarzyny Jedynakiewiez (autorki 
:si'lzki Osobowosc i iycie codzienne Tadeusza Kosciuszki, 1996), ktora 
v interesuj'lcy spos6b tlumaczy przyczyny konflikru Naczelnika z Julia
lem Ursynem Niemeewiezem. Skrupulatnosc nie ustrzegla rez autora 
)rzed istotnym przeoczeniem: nie poruszono w ogole kwestii niedo
zlego pojedynku Naczeln ika z Adamem Poninskim, oskarzanym - za
)ewne nieslusznie - 0 spowodowanie kl~ski pod M aciejowieami. Epi
od ten jest doskonal'l ilustraej'l procesu, jaki dokonywal sit; w otoeze
liu KOSciuszki na emigracj i we Franeji - proeesu, w wyniku kt6rego 
-J'aczelnik (przy wlasnej niezbyt konsekwentnej postawie) stawal sit; dla 
odak6w raezej unieSmierteinionym symbolem niz rzeezywistym przy
v6dq i zywym czlowiekiem. 

POWYZSZ'l list~ uwag krytyeznyeh rozszerzyc trzeba 0 jeszcze jeden 
arzut nie dotyez'!cy juz rreSci ksi'lzki, ale jej form y. Sledz'le mysl auto
a, czyrelnik przedzierac si~ musi nieustannie przez makaronizmy za
zerpni~re z zawodowego zargonu teoretyk6w literatury; co gorsza, ma
aronizmy re umieszczone zostaly w sieei bardzo dlugieh i nie zawsze 
rozumialyeh zdan, rozei,!gaj,!eych si~ nierzadko na szesc i wi~cej wer
Jw. Wysilek lekrury lagodz'l liczne i regularnie rozmieszezone - jak to 
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zwykle bywa w ksi:tikach Wydawnictwa slow%braz terytoria - czar
no-biale ilustracje, wykraczajqce chronologicznie poza ramy czasowe 
ksi:tiki (nie brak tu reprodukcji obrazow Jana Matejki czy Juliusza Kos
sakal. Szkoda tylko, ie do ich tytulow wkradly si~ bl~dy: na przyklad 
podpis pod miedziorytem z konca XVIII wieku kaie Suworowowi zdo
bywac Prag~ 4 grudnia 1974 (nie zas - jak to czynil dot:td - 4-5 listopa
da roku 1794). 

Wszystkie sformulowane tu zarzuty nie przekrdlajq jednak zalet ksiqi
ki Boleslawa Oleksowicza. Jest ona interesuj:tq i pogl~bionq analizq 
wainego etapu ksztaltowania si~ legendy kOSciuszkowskiej - etapu, kt6
ry dokonywal si~ rownolegle z 0 wiele bardziej istotnymi zmianami spo
lecznymi, swiadomosciowymi i kulturowymi. N ie najszcz~sliwiej wybra
ny tytul pracy sugeruje cos wi~cej (si~gni~cie wstecz poza kl~sk~ macie
jowickq) i cos mniej (analiz~ zaw~ionq do praktyk propagandowych 
podejmowanych przez politykow i publicystow), nii autor rna nam do 
zaoferowania. Ksiqika Oleksowicza - obok innych tego typu prac, po
wstalych w ciqgu ostatniego dziesi~ciolecia - jest udan:t prob:t zerwania 
z heroiczno-martyrologicznym wizerunkiem Kosciuszki, jaki obowiqzy
wal dot:td na kartach podr~cznik6w, broszurek historycznych i patrio
tycznych wierszy - a u progu XXI wieku stal si~ pozbawionq trdci, do 
cna wyeksploatowan'l sztamP'!. 

MAGDALENA MICrNSKA, dr hab. Instytutu Historii PAN w Warsza
wie. Wydala: Mi?dzy Kr6lem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera 
narodowego w pismiennictwie polskim przelomu XIX i XX w. (1995), 
Golqb i orzel. Obchody rocznic kosciuszkowskich w latach 1894-1917 
(1997), Zdrada c6rka nocy. Poj?cie zdrady narodowej w swiadomosci 
Polak6w w latach 1861-1914 (1998). 

Joanna Petry 
Mroczkowska 

•Tanio, smacznle 
i szybko 

Eric Schlosser, 

Fast Food Nation, 

Houghton M ifflin Company, 200 1 

Szybka gastronomia rozwija si~ w Stanach od ponad pol wieku, od 
trzydziestu lat stala si~ jednak zjawiskiem m~sowym. Wydatki Amery
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kan6w na fast food wzrosly niemal dwudziestokrotnie. Amerykanie wy
clajq na "szybkie jedzenie" wi~cej nii na nauk~, komputery z oprogra
mowaniem i samochody. Wi~cej nii na kino, ksiqiki, pras~, kasety wi
cleo i plyty - razem wzi~te. Codziennie jedna czwarta doroslej ludnosci 
odwiedza bary szybkiej obslugi. N azywa si~ je wprawdzie balamutnie 
restauracjami, ale tylko po to, aby zatrzec antydemokratycznq r6inic~ 
mi~dzy prawdziwq restauracjq dla wybranych a stol6wkq dla kaidego . 

Juz w latach 70. Jim Hightower ostrzegal przed "macdonaldyzacjq" 
Ameryki. Termin ten oznaczal uniform izacj~ zycia na niskim, masovvym 
poziomie: szybko, sprawnie, tanio. Zrobil zawrotnq karier~ i oto sto
imy juz przed perspektywq "macdonaldyzacj i" swiata. Problematyk~ t~ 
podj"l Eric Schlosser, korespondent "Atlantic M onthly". Ide~ fast food 
rozumie on nie tylko jako produkt, ale przede wszystkim jako metafor~. 
Przeciez luki McDonalda staj" si~ dzis znakiem bardziej czytelnym od 
chrzeScijanskiego krzyza, a 96% amerykanskich dzieci bez trudu rozpo
maje klowna Ronalda McDonalda. 

Ksi"zk~ Schlossera czyta si~ jednym tchem, choc znacznq cz~sc calej 
pracy stanowi 80 stron przypis6w, bibliografii i indeksu. Autor, kt6ry 
lIa poznanie zjawiska fast food przeznaczyl dwa lata podr6i.y, v.rywia
:l6w i badan reporterskich, ukazuje rewolucj~ w podejsciu do jedzenia, 
:echnologii, uprawy ziemi, operacj i biznesowych i technik marketingu, 
1 statystyki nader zajmujqco przeplata opowiesciami 0 ludziach. Znaj
:lujemy tu zatem sylwetki tw6rc6w sieci jadlodajni szybkiej obslugi, za
:zynaj"cych od zera przedsi~biorc6w i p6zniejszych magnat6w, b~dq
:ych uosobieniem amerykanskiej Wielkiej Szansy. (Bracia McDonald 
~ainaugurowali tzw. Speedee Service System, ale imperium stworzyl Ray 
Kroc, komiwojazer i domorosly jazzman, budujqcy sukces na wytrwalosci 
entuzjazmie). Schlosser pisze tei 0 zwiqzkach sieci M cDonalda z Di

;neyem,o podobienstwach obu zalozycieli, ludzi bez wyksztalcenia, kt6
:ych l"czyla ta sarna wizja Ameryki - konserwatyzm polityczny i opty
n istyczna wiara w technologi~. Obaj, mistrzowie sprzedai.y, wyspecjali
~owali si~ w podejsciu do dzieci; obaj genialnie wyczuli, i.e dzi~ki 
~robieniu z dzieci konsument6w mozna kolosalnie zwi~kszyc obroty 
·ynkowe. 

W ksi"zce Schlossera wyczuwa si~ nut~ humoru, gdy autor przytacza 
ist~ siedmiu mniej lub bardziej znanych kazdemu z nas taktyk, za pomo
:'! kt6rych dzieci molestujq rodzic6w, aby im cos kupili. I tak Sq to: pros
)a jednorazowa, prosba powtarzana, uporczywa prosba z subtelnymi groz
)ami, ostentacyjne ataki zloSci, slodkie nagabywanie, grozniejsze formy 
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szantazu i wreszcie branie na litosc. W tym punkcie Schlosser jest jednak 
jak najbardziej powazny. Manipulacj~ dziecmi uwaza za jeden z najnie
bezpieczniejszych spolecznych kosztow popularyzowania sieci szybkich 
restauracji. Do tego dochodzi trend ekspansji reklamy w szkole, pod plasz
czykiem sponsoringu edukacji. Przemysl szybkiej gastronomii - wedlug 
slow autora - "zywi mlodziez i zywi si~ mlodziezq". 

Albowiem ksiqzka Schlossera nie ogranicza si~ do relacj i 0 sukcesie 
jednostek. Ukazuje takie drugq stron~ medalu: ofiary tej pot~znej branzy. 
Mowi 0 mlodocianych pracownikach jadlodajni, dla ktorych jest to z re
guly pierwsza praca zarobkowa. (2/3 zatrudnionych w sieci McDonalda 
rna ponizej 20 lat). Poniewaz nastolatki mieszkajq jeszcze z rodzicami, 
mog,! zadowolic s i~ stawkq mniejszq od najnizszej ustawowej. 90% pra
cownikow szybkiej gastronomii wynagradzanych jest za godzin~ , nie majq 
oni zadnych swiadczen i odsyla si~ ich do domu, kiedy Sq przestoje. (Go
rzej platni Sq tylko rekrutujqcy si~ sposrod imigrantow sezonowi robotni
cy rolni). Nie majq zadnych kwalifikacji ani nie wymaga si~ od nich iad
nych specjalnych umiej~tnosci, gdyz wszystko jest standardowe, praca do
stosowana do zasad tasmy produkcyjnej. Stqd tez miejsca pracy Sq 
w wysokim stopniu "zamienne". Rotacja zatrudnionych jest ogromna, prze
ci~tnie pracuj,! oni w tym samym miejscu zaledwie kilka miesi~cy. 

Fast Food Nation daje przeglqd niechlubnych "klasycznych" prak
tyk kapitalizmu, do ktorych naleiq: dzialania monopolistyczne, walka 
z korzystnym dla pracownikow ustawodawstwem, niedopuszczanie do 
utworzenia zwi,!zkow zawodowych, zwalczanie wysilkow zmierzajqcych 
do poprawy bezpieczenstwa pracy, wzbranianie si~ przed wprowadze
niem adekwatnego systemu inspekcji spozywczych, opoznianie wycofy
wania zakazonych produktow, a przede wszystkim zwykla, widoczna 
"golym" okiem eksploatacja pracownikow, zarowno w jadlodajniach, 
jak i w hurtowniach przetworczych zaopatrujqcych przemysl szybkiej 
gastronomii . 0 tym, ze zycie i zdrowie pracownikow czy konsumentow 
nie Sq wysoko cenione w hierarchii trosk przemyslu szybkiej gastrono
mii, mogq - wedlug Schlossera - swiadczyc: ep idemia otyloSci (cierpi,! 
na niq 44 miliony Amerykanow) oraz nierzadkie przypadki powaznych 
bakteryjnych chorob przewodu pokarmowego, ktorych ofiarami padajq 
najmlodsi konsumenci hamburgerow. 

Szkodliwego wplywu na rolnictwo i hodowl~ autor dopatruje si~ 
w systematycznie post~pujqcej konsol idacji przemyslu, ktora skutkuje 
bezlitosnym rugowaniem malych farm, drobnych hodowcow. Dzisiaj 
w Stanach zaledwie 4 wielkie firmy przetwarzajq 84% zywca. A pamiy
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tajrny, przypomina autor, i e w czasach zimnej wojny zdecentralizowany 
;ystern agrarny skladajqcy silt z miliona niezaleinych producentow szczy
:il si~ najwiltkszq wydajnosciq na swiecie i uchodzil za dowod wyi szoSci 
kapitalizrnu nad zbiurokratyzowanym systemern kolchozow-rnolochow. 

Kolejny aspekt szybkiej gastronornii to globalizacja. McDonald's, 
popularny bardziej nawet nii Coca-Cola, najwiltkszy wlaSciciel drob
nych nieruchornoSci na swiecie, posiada 15 tys. placowek w 117 kra
jach. Codziennie otwiera si~ 5 nowych. Firma odniosla wielki sukces 
m.in. w Chinach i w Japonii. W N iemczech, kraju najbardziej zamery
kanizowanym, prosperuje ponad tysiqc placowek, a tradycyjne jadto
dajnie ze sznyclami, kielbasq i piwem stanowiq tam jui tylko jednq trze
:iq wszystkich punktow gastronornicznych. 

Swiat si~ jednak broni. Poniewai i za graniq firmy amerykanskie 
poprzez rekJarnlt celujq w gruPIt naj rnniej zwiqzanq z tradycjq, to znaczy 
w dzieci, od 1992 roku w Szwecji nie rna reklarn telewizyjnych skiero
wanych do widzow poniiej 12 lat. Norwegia, Belgia, Irlandia i Holan
dia zakazaly nadawania reklam w czasie programow dla dzieci. Do nisz
czenia McDonaldow dochodzilo w Danii, Indiach, Kolumbii, Sankt Pe
tersburgu, Atenach, Rio de Janeiro, M ryce Poludniowej, Antwerpii, 
Londynie. Francja wslawila silt akcjq hodowcy owiec Jose Bove'a, ktory 
wydal ksiqiklt Swiat nie jest na sprzedai - ja tei nie. W czasie procesu 
Bove'a plakaty protestujqcych rzucaly wyzwanie : "N on a McMerde" . 
"lajwiltcej szkody w oczach opinii publicznej przyniosl korporacji pro
~es londynskich dzialaczy Greenpeace w 1990, oskari onych przez McDo
1alda 0 znieslawienie polegajqce na rozdawaniu ulotek z listq powai 
1ych zarzu tow. Dwojka dzialaczy nie poddala silt i rozpoczltla silt walka 
)awida z Goliatern. W jej trakcie sqd wydal wyrok, i e 0 ile niektore 
~ zarzutow byly niesluszne, 0 tyle inne zawieraly oskarienia p rawdzi
¥e. Co wainiejsze, wiele z praktyk M cDonalda wyszlo na jaw podczas 
)rocesu. Przy okazji szeroka publicznosc dowiedziala si ~ takie 0 meto
lach stosowanych przez firmlt w celu infiltracji Greenpeace. 

Eric Schlosser uwaia, i e 0 ile wiek XX charakteryzowala walka z to
alitaryzmem, 0 tyle XXI stulecie bltdzie rnusialo zajqc silt ogranicze
liern nadmiernej potltgi korporacji, bo - jego zdaniern - w ostatnich 20 
atach posuniltto silt za daleko, nie dbajqc 0 prawa robotnikow, konsu
nentow i srodowiska. N iewiele natorniast rnowi 0 zagadnieniu walki 
) hurnanitarne traktowanie zwierzqt i problemie ilosci smieci wytwa
zanych przez szybkq gastronornilt. W 1906 roku oparta na faktach po
vide Uptona Sinclaira Diungla zwrocila uwaglt amerykanskiego spole
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czenstwa, prezydenta Teodora Roosevelta i Kongresu na przeraiaj ,!ce, 
oglydnie mowi,!c: ur,!gaj,!ce wszelkim zasadom higieny, ekscesy w za
kladach przetworstwa miysnego. (Ksi,!ika ta, bestseller w Stanach Z jed
noczonych i Wielkiej Brytanii, wymieniana jest wsrod kilkunastu pozy
cji publicystyczno-literackich, ktore mialy najwiykszy rezonans w Arne
ryce w XX wieku. Przetlumaczono j,! na 17 jyzykow i na jej podstawie 
nakrycono film) . W konsekwencji, mimo sprzeciwow magnatow z Beef 
Trust, doszlo do uchwalenia pewnych przepisow zaostrzaj'!cych stan
dardy w obrobce miysa. "Celowalem w serce opinii publicznej - napisal 
Sinclair w autobiografii - a przez przypadek trafilem w iol,!dek". Trud
no do konca powiedziec, w co utrafil Eric Schlosser. ]ego ksi,!ika takie 
stala si~ bestsellerem, ale wsrod czytelnikow, ktorzy nie s,! stalymi by
walcami McDonalda. 

Bojkot fast food, ktory zmusilby przemysl do zmian, wydaje siy 10
giczny, ale malo skuteczny. Sam auror uczciwie przyznaje, ie jedzenie 
w szybkiej gastronomii jest niedrogie, smaczne i wygodne. ] dli chodzi 
o sam,! ceny, S,! jednak, jak widzielismy, wysokie koszty ukryte. Zysk pro
ducentow fast food odbywa si~ kosztem spolecznym. A poza tym, jak 
powiedzial kiedys jeden z amerykanskich senatorow, cytowany przez 
Schlossera, nie wydaje si~, "ieby najwainiejszym celem iycia byla taniosC". 

A smak? Autor trochy miejsca poswi~ca manipulacjom w tym zakre
sie. Wezmy frytki, ktore S,! najpopularniejszym produktem spoiywczym 
w Stanach, a frytki z MacDonalda uchodz,! za wyj,!tkowo smaczne. W la
boratoriach jednej z najwiykszych fabryk frytek na swiecie, ktora zaopa
truje McDonalda, sprawdza si~ zawartosc cukru i skrobi. Aby ujednolicic 
smak i wygl,!d niezaleinie od pory roku, w jesieni dodaje si~ cukru, na 
wiosny si~ go wyplukuje. Pod wp!ywem krytyki wytykaj,!cej wysok,! za
wartosc cholesterolu macdonald owe frytki przestano smaiyc na d uszczu 
wo!owym. Teraz stosuje si~ olej roslinny, ale z dodatkiem syntetycznego 
smaku tluszczu wolowego. Reporter Schlosser udal si~ do zakamuflowa
nej wytworni chemicznych srodkow smakowych, przemysl ten bowiem 
dziala w warunkach calkowitego utajnienia. Na ogo! nieznane S,! kompo
nenty mieszanek smakowych i zapachowych, ktore zrobi!y zawrotn'! ka
riery i wystypuj,! jui w kaidym niemal produkcie przetworstwa. Smak 
truskawkowy, na przyklad, zawiera 46 zwi,!zkow chemicznych 0 egzo
tycznych nazwach, z ktorych iadna nie wydaje si~ miec zwi,!zku z tru
skawk,!. Gdy, maj,!c zamkni~te oczy, poddany testowi autor poczul won 
soczystego hamburgera, okazalo s i~, ie rna przed sob,! fiolky z niewielk,! 
iloSci,! idealnie skonstruowanej mieszanki che,micznej. 
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Najtrudniej chyba zdyskredytowac element wygody, jakq tudzi szyb
ka gastronomia. W tym punkcie popularnosc w kraju i eks port amery
kanskiego stylu zycia wydajq si~ miec najwi~ksze szanse powodzenia. 

JOANNA PETRY MROCZKOWSKA, dr filologii romanskiej, krytyk 
Iiteracki, tlumaczka i eseistka. Ostatnio wydala Amerykanskq wojnf 
kultur (1999). Mieszka w USA. 

Marcin Lachowski Anna Markowska, 

Sztuka w Krzysztoforach. 

Krzysztofory - Mi~dzy sty/em 
a doswiadczeniem 

mieisce mityczne Krakow-Cieszyn 2000 

Trudno wyobrazic sobie pisanie 0 najnowszej sztuce polskiej bez 
uwzgl~dnienia tw6rczoSci artyst6w zwiqzanych z Grupq Krakowskq. 
A jednoczeSnie - wobec r6znorodnosci postaw, indywidualnoSci poetyk, 
wreszcie dlugiego, obejmujqcego ostatnie 40 lat, okresu dzialalnoSci 
trudno uj qC histori~ tego stowarzyszenia w jednorodnq calosc. JednakZe 
wlasnie ze wzgl~du na zlozonosc zjawiska pr6ba jego uporzqdkowania 
moze dac reprezentatywny obraz powojennej sztuki polskiej . Dotych
czas brakowalo takiego monograficznego uj~cia, choc bez wqtpienia luk~ 
wypelnialy cZ~Sc iowo re trospektywne wystawy poswi~cone zar6wno 
Grupie Krakowskiej, jak i poszczeg6lnym artystom z niq zwiqzanym. Trud 
opisu i uporzqdkowania zjawisk artystycznych zwiqzanych z tym srodo
wiskiem podj~ta Anna M arkowska w ksiqzce Sztuka w Krzysztoforach. 

Przypomnijmy: Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska (na
lywane tabe Drugq Gru pq Krakowskq w nawiqzaniu do ugrupowania, 
kt6rego dzialalnosc zostala przerwana II wojnq swiatowq) zalozono 
w 1957 roku. W jego sklad weszli zar6wno czlonkowie pierwszej, przed
wojennej Grupy Krakowskiej Oonasz Stern, Maria Jarema, Jadwiga 
Maziarska, Adam Marczynski, Erna Rosenstein), jak i malarze zwiqzani 
~ okupacyjnym teatrem Tadeusza Kantora (poza nim samym tabe Ta
1eusz Brzozowski i Kazimierz M ikulski). Z czasem dolqczaly inne wy
)itne indywidualnosci polskiego zycia artystycznego, na p rzyklad Jerzy 
'Jowosielski, Teresa Rudowicz, Marian Warzecha, p6zniej takZe Jerzy 
fch6rzewski, Jerzy BereS, a w ostatnich latach chociazby Mikofaj Smo
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czynski. W 1958 roku Grupa uzyskala siedzib ~ w piwnicach Palacu 
Krzysztofory przy ulicy Szczepanskiej w Krakowie. 

W historii krakowskiego Stowarzyszenia Artystycznego zbiega si ~ 

wiele wqtk6w pomocnych w porzqdkowaniu polskiej sztuki najnow
szej. M oina bowiem opisac dzieje Grupy Krakowskiej , zwracajqc uwag~ 
na fakt, ie taki zwiqzek artyst6w to w polskiej sztuce po 1945 roku 
zjawisko charakterystyczne dla okresu "odwili y". M oina pokazac ga
l e ri ~ Krzysztofory jako klub, miejsce spotkan, przestrzen eksperymen
tu niezaleinq od wystawiennictwa oficjalnego, zwiastujqq rozw6j po
dobnych galerii w latach 60. i 70. M oina pokazac dzialalnosc poje
dynczych artyst6w, korzystajqcych w r6i nych okresach tw6rczosci 
z moiliwosci dawanych przez informel, mala rstwo materii, envi ron
ment czy happening. 

Ksiqika Anny M arkowskiej stanowi rzetelnq anal iz~ sposob6w funk
cjonowania sztuki nowoczesnej w PRL-u. Przedmiot tej analizy - Grupa 
Krakowska - zdaje si~ Iqczyc indywidualizm z wymogami zastanej kon
wencji stylistycznej, a taki e potrzeb~ niezawisloSci artystycznej z prag
matyzmem politycznym. Autorka wyraznie rysuje Ii ni~ napi~ci a mi~dzy 
kreacjq 0 rodowodzie romantycznym a sytuacjq polityczno-spolecznq po 
1945 roku. Miejscem, w kt6rym rodzilo si~ to napi~cie, byly wlasnie 
Krzysztofory - przestrzen publiczna, w kt6rej spotykaly si~ pojedyncze 
osobowosci, koncepcje, obrazy, przedmioty. W jednym z pierwszych 
rozdzial6w M arkowska pisze: 

Sztuka to taka dzia/alnose cz/owieka, kt6rej rezultatem jest rozumienie. 
Podkreslmy liczbt; pojedyncz~. By powsta/o dzie/o sztuki, potrzebny jest jeden 
jedyny cz/owiek - artysta. Tymczasem tematem niniejszej ksi~zki jest miejsce 
dzialalnosci stowarzyszenia artystycznego; ponad 20 os6b rworz'lcych razem 
Grupt; Krakowsk~ . Wiele idei, wiele obraz6w, rZeZh i przedsi~wzic;c artystycz
nych, a wsr6d te j mnogoSci postaw i dzia/an pojawia si~ niekiedy sztuka. Zasta
nowie sit; zatem nalezy, na ile grupa pomaga, a na ile przeszkadza w obieraniu 
indywidualnej drogi i na ile s/uzy rozumieniu. 

To wlasn ie - zbiorowosc i jej usytuowanie w szeroko poj~tym iy
ciu artystycznym - staje si~ przedmiotem tej pracy. Poj edyncze dzielo, 
posiadajqce wiasnq, odr~bnq struktur~ interesuje autork~ w mniejszym 
stopniu. 

M arkowska widzi histori~ sztuki XX wieku jako manifestacj~ zbioro
wosci skupionych wok61 idei artystycznych lub swiatopoglqdowych. W tej 
drugiej kategorii lokuje Grup~ Krakowskq I, 'I" kt6rej ,,0 przynaleznoSci 
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iecydowaly przekonania - bardziej chyba polityczne nii artystyczne". Gru
)a Krakowska II jawi sicr na tie tworzonych spontanicznie zwiqzkow przed
Iv'ojennych jako rozbudowana instytucja, wpisana w zbiurokratyzowany 
)ejzai PRL-u. Autorka przedstawia problemy zwiqzane z rejestracjq Grupy, 
: pozyskaniem siedziby w piwnicach Krzysztoforow, wreszcie najzwyklej
;ze problemy bytowe. Okazuje sicr jednak, i e przynalei nose do tej szczegol
lej zbiorowoSci, choe na co dzien uciqi liwa i wymagajqca nieustannej wal
ci z panstwowq administracjq (wowczas jeszcze nie nawyklq do opieki nad 
lrtystami), oferowala inne, niesformalizowane moi IiwoSci. Ulatwia!a dia
og zarowno z tradycjq artystycznq przerwanq w czasie wojny, jak i z uni
lersum sztuki swiatowej. Grupa pozostawa!a instytucjq iycia publicznego, 
I jednoczeSnie przekracza!a ramy poIityczno-spoleczne PRL-u. Dawala szan
;cr tworzenia, nie tylko gwarantujqc srodki finansowe, ale przede wszyst
lim umoi Iiwiajqc uczestnictwo w artystycznej zbiorowosci. 

WartoSci artystyczne przekraczajq u Markowskiej dramat pokolenia 
Iv'oj ny - Sq absolutne. W tym sensie doswiadczenie zbiorowe pozwalalo 
la opowiedzenie sicr za okreslonq wizjq kultury, wykraczajqcq poza te
·azniejszose. 5ztuka, traktowana jako ciqg koniecznych zdarzen arty
;tycznych, stawa!a sicr sferq autonomicznq, w ktorej panujq przejrzyste 
·egu!y i zhierarchizowane wartoSci. W tym ujcrciu powojenna polska 
lwangarda przypomina bardziej model XIX-wiecznej akademii, z jej 
:ultem tradycj i, uznaniem dla konwencji malarskich i pragnieniem po
lUlarnoSci, nii przedwojenny ruch awangardowy. M yslcr, ie Sq to suge
tie niezwykle trafne. 

Galeria Krzysztofory, usytuowana w samym srodku Krakowa, a jed
10czeSnie w piwnicy, sarna w sobie stanowila metaforcr: w idealny sposob 
'lczy!a genius loci krolewskiego miasta z postawq krakowskich nowocze
nych. M arkowska przypomina wicrc historicr lokalu - rcr rzeczywistq i le
;endarnq. Przywoluje podkrakowski folklor, wypelniajqcy wyobraznicr nie 
ylko Malczewskiego i Wyspianskiego, ale taki:e Kantora i Brzozowskie
;0. Miejsca rzeczywiste i wyobrazone Sq w jej opinii rownie waine dla 
lrocesu kreacji artystycznej: "Krakow, jak wszystkie sredniowieczne mia
ta - pisze autorka - by! niegdys otoczony fortyfikacjami. Mury te w XIX 
neku rozebrano, by na uzyskanym terenie zasadzie park tzw. Planty. Ale 
hociai zniknq! materialny mur, to sprawa burzenia murow pozostala 
{ Krakowie spraWq kluczowq. Kantor by! zdania, i e artysta musi miee 
1Ur do walenia wen glowq. Musi miee mur do zburzenia". 

Kategoria "krakowskoSci" - !qczqca postawcr niezaleinosci tworczej 
pragmatyzmu spoleczno-politycznego - w istotny sposob wplyncr1a na 

149 



ZDARZENIA - KS!J}iKI- LUDZIE 

dzialalnose czlonkow stowarzyszenia. Grupa i miejsce-galeria wpisywa
Iy poszczegolnych artystow w oficjalny, instytucjonalny kontekst publicz
ny, stanowily "naziemnq" warstw'Y dzialalnoSci. Krzysztofory usytuowane 
byly jednak pod ziemi'l : "podziemny znaczy niezalezny" - tytuluje je
den z podrozdzialow autorka. Swiadomy antyestetyzm kazal artystom 
zaadaptowae piwnice palacu, ktore wczeSniej byly komork'l na w'Ygiel. 
W ten sposob, dzi'Yki surowej strukturze cegiel, staly si'Y Krzysztofory 
miejscem niezobowi'lzuj 'lcym, niepowainym, odartym z kokieterii. 
Markowska dowodzi ponadto, ie 0 szczegolnym charakterze tej prze
strzeni decydowala trwalose, ciqgla obecnose w i yciu kulturalnym Kra
kowa - pomimo biegu historii i pomimo klopotow finansowych grupy. 
W ten sposob "przypadla [galerii] rola gory H elikon, siedziby Muz". 

Jednak nie tylko artySci i miejsca przyjmuj'l w ksi'lice Markowskiej 
mityczne role. Autorka dokladnie odtwarza wyposai enie lokalu, nada
jqC kazdemu sprz~towi znaczqq rol~. Wsrod opisanych rekwizytow naj
wainiejszq rol~ spelnial stol: "Siadywano czasem tak, by spolaryzowac 
sily. Na przyklad - przy jednym stole Jonasz Stern z Mikulskim, przy 
drugim Tadeusz Kantor »z blyskiem w oczach«, przy innym samotnie 
Adam Marczynski. Broniono jednak stolu, gdy przychodzily »ataki« z ze
wn'ltrz". 

Grupa i gale ria nadawaly kulturowy ksztalt roinorodnoSci postaw, co 
pozwolilo autorce na pewne uog6 lnienie: "Traktowanie kultury jako za
sadzaj'lcej si~ na masowoSci i zaniku indywidualnoSci b~dzie generalnym 
rysem omawianej epoki". Dlatego tei obszerne fragmenty pracy poswi~

cone zostaly czasopismiennictwu i krakowskiej krytyce artystyeznej, a takie 
reeepcji poszezegolnyeh wystaw i dziel w dyskursie publieznym. Markow
ska skrupulatnie przywoluje i eharakteryzuje kolejne periodyki ukazuj'lee 
si'Y w mieseie. Przytaezaj'lc liczne cytaty, odtwarza temperatur~ i kl imat 
dyskusji 0 nowoczesnoSci, surrealizmie, figuraeji i abstrakeji. Dodajmy, 
ie byly to kluczowe terminy wykorzystywane w opisie prac artystow Grupy 
Krakowskiej. Najeiekawsze wydajq si~ jednak jej analizy prae krytykow 
zwiqzanyeh ze stowarzyszeniem: Mieezyslawa Por~bskiego, Piotra Kra
kowskiego, a wreszeie Tadeusza Kantora - najwainiejszego egzegety wi a
snego dziela. Markowska wyroinia trzy strategie krytyezne. Pisarstwo 
Por~bskiego charakteryzuje jako "pisane przede wszystkim we wlasnym 
imieniu" - towarzysZqce tworey, ale jakby rownolegle wobee niego, ma
nifestujqee przede wszystkim wlasny rytm, skojarzenia, wnioski, rozbu
dowujqee osobiste universum znaezen, w oeenie z reguly przyehylne arty
seie. Krakowskiego eeehuje osehlose analiz f<?rmalnyeh, opisuj'lcyeh po
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;zczegolne dziela sztuki. Sztuka to dla niego ciqg stylow, kierunkow, ten
:lencji. Chlodna ocena jakoSci formal nych, konfrontowanych z tenden
:jami w sztuce swiatowej, rzadko wypada korzystnie dla czlonkow Gru
)y. Wreszcie komentarze Kantora, dookrdlajqce przez lata jego tworczosc, 
awiq si~, zdaniem autorki, jako wyraz niedowierzania obrazowi, jako 
)r6ba budowania slowami drugiego wizerunku, ciqgle aktualizowanego. 
\nalizujqc teksty tych autorow, Markowska poszerza nasze pole widzenia 
::;rupy Krakowskiej 0 trzeci czlon - pismiennictwa i j~zyka, rozumianych 
ako instrumenty formujqce doswiadczenie dziela sztuki. 

Podobna metoda widoczna jest w rekonstrukcji wybranych z his to
'ii Grupy zdarzen. Rozdzial ten cechuje rzadka wsrod polskich history
cow sztuki najnowszej pracowitosc i d robiazgowosc. Autorka sledzi rok 
)0 roku wystawy w Krzysztoforach, indywidualne kariery poszczegol
lych cz!onkow Grupy, ich zainteresowania i wybory artystyczne. Po
wstrzymuje si~ przy tym od wlasnych opisow i uwag, zdajqc sit; na ko
nentarze czerpane bezposrednio z czasopismiennictwa lat 50. i 60. Spon
aniczne, skrzqce si~ od anegdot recenzje, opinie i omowienia mniej lub 
>ardziej znanych autorow stajq sit; kluczem do odtworzenia historii Gru
>y. Sztuka to taka dzialalnosc czlowieka - zdaje sit; mowic Markowska
wktorej istnieje ciqgle napit;cie mit;dzy ekspresjq artysty a konwencjq, 
:tora w danym momencie historycznym pozwala pokazac lub interpre
owac okrdlone obrazy. Sqd tak waine miejsce zajmujq w ksiqice gale
ia i krytyka artystyczna. 

Tworczosc niemal wszystkich zwiC)zanych z Grupq Krakowskq twor
ow ksztaltowala sit; przed lub w czasie wojny. O kres "odwili.y" Iqczyl 
it; dla nich z gwaltownym odrzuceniem socrealizmu oraz z recepcjC) 
6inych odmian abstrakcj i niegeometrycznej. Polskie malarstwo tego 
zasu, w odroinieniu od brutalnej ekspansji materii w plaszczyznt; ob
azu dokonanej przez Dubuffeta czy malarstwa gestu Pollocka, od razu 
laznaczone bylo stylizacjq. M arkowska widzi tt; styl izacj~ nie tylko jako 
, tornC) recepcjt; tendencji wygasajC)cych jui na Zachodzie (a przez to 
' rob~ wpisania si~ w powszechny obieg idei artystycznych), lecz row
iei. jako gr~ z rodzimC) tradycjq - w nowoczesnej, bo abstrakcyjnej for
1ie. W ten wlasnie sposob autorka odczytuje obrazy Kantora z drugiej 
olowy lat 50.: 

Dlatego ekspansywnie dzialajqce, smiale pociqgni~cia p~dzla, kl~biqce si~ 
zmierzajqce na zewnqtrz obrazu z poodwiliowych obrazow informel Tadeusza 
.antora, tlumaczyc moina jako \qczqce paryskq tradycj~ z wartoSciami typowo 
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polskimi - aspiracjami do zrywania wszelkich ograniczen i p~t. N iepostrzeienie 
zatem pewnego rodzaju narodowose wracala jako istotny problem, kt6ry nale
iy rozwaiye przy rozwi'lzaniu pl6tna, jednak bez doslownej ilustracYlnosci. 

Inny przywolywany przez M arkowskq artysta to Tadeusz Brzozow
ski "si~gajqcy do innej tradycji, malarstwa barokowego. Znakomita tech
nika malarska, laserunki, alchemiczna wr~cz umiej~tnosc zamiany farby 
w kolor sprawia, ze dziela te wprowadzajq nas w swiat uznanych, trady
cyjnych wartosci. M istrzostwo wykonania jest holdem dla dawnej sztu
ki, lepszych czasow. ( ... ) nast~puje oglqd terainiejszoSci przez obce oczy 
i przyswojony j~zyk" . Po stronie "doswiadczenia" sytuuje autorka obra
zy-obiekty ]onasza Sterna: 

Gdybysmy spr6bowali scharakteryzowae assamblages Sterna, niew'ltpliwie 
waine byloby tutaj podkreslenie tradycji, jednak nie malarskiej, ale raczej trak
towania dziela jako rodzaju "cielesnej" medytacji i sladu ofiary. St'ld dzielo Sterna 
nazwiemy prymarnie jednoglosowym, gdyi restytucja archaicznej formy sytu
uje widza wewn'ltrz dziela, przeksztalcaj'lc go w uczestnika liturgii . Doswiad
czenie holocaustu - Stern by! cudem ocalal'l ofiar,! - powoduje, i e dzielo jego 
staje si~ dramatycznym pytaniem 0 moiliwose tworzenia po ludob6jstwie. ( ... ) 
Poprzez wprowadzenie uczestnicz'lcego, a nie oderwanego punktu widzenia, 
zyskano korelacic:: podmiotu i przedmiotu, spowinowacenie sic:: w konkretnym 
indywidualnym dzialaniu ze swiatem. Dzic::ki temu artysta przestal bye biernym 
figurantem gotowego swiata "nowoczesnych", ale swiat niejako zostal mu za
dany i jego forma zaleina jest od konkretnych dzialan, za kt6re trzeba wzi'le 
odpowiedzialnose i kt6re - choe mog'l bye r6inorodne, nie S'l ekwiwalentne. 

Autorka dzieli artystow na tych, ktorzy zainteresowani byli rezulta
tern finalnym - obrazem, oraz na tych, ktorzy akcentowali proces tworze
nia. ]ednoczeSnie pokazuje zlozonosc przywolanego schematu. Wybor 
strategii artystycznej utozsamiony zostal przez M arkowskq z etycznym 
opowiedzeniem si~ za okreSlonq wizjq swiata . W pierwszym wypadku 
wartosci pikturalne obrazu staly si~ swiadectwem t~sknoty za swiatem 
minionym (Brzozowski, Nowosielski), lecz nadajqcym wspolczesnosci sta
bilnq hierarchi~ wartoSci. Drugi wybor to "swiat bez Boga", w ktorym 
nalezy dopiero poszukiwac wartosci. Z tak postawionq tezq moina jed
nak dyskutowac. Zaklada ona bowiem przekladalnosc j~zyka plastyki na 
inne sfery aktywnosci artysty, co wi~cej, abstrakcja staje si~ formq dyskur
sywnq 0 jasno okreSlonym porzqdku etycznym. ] esli jednak porownuje
my warstw~ wizualnq, staje si~ oczywiste, ie obrazy Kantora z lat 50. nie 
Sq bardziej dynamiczne i "ekspansywne" nii tworzone w kr~gu Ecole de 
Paris - jedynie dzi~ki umieszczeniu ich prze~ autork~ w kr~gu toposow 
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kulturowych wydaj'} si~ bardziej rodzime. Oczywiste jest r6wniei, ie "ba
rokowose" i "sarmackosC" obraz6w Brzozowskiego, tak cz~sto przywo
iywane przez krytyk6w, mog'} bye rozpatrywane jedynie jako jedna z ka
tegorii warsztatu historyka sztuki. Ich "dobry smak" kryje si~ w indywi
dualnej, dobrze skomponowanej, uog61nionej postaci ludzkiej lub 
abstrakcyjnej formie, tworzonej przez nauczyciela akademickiego. Dziela 
te nie s'} zaS k1iszami, uiywanymi do wyraienia postawy swiatopogl'}do
wej. Wreszcie w przypadku Sterna, cudem ocalaiego z egzekucj i, wydaje 
si~ , ie autorka zbyt latwo rzutuje biografi~ artysty na jego dzielo. 

Nie przekonuje mnie zatem teza Markowskiej 0 moiliwoSci zako
rzenienia aktu tw6rczego w przyj~tej wczeSniej postawie etycznej. Nie 
przekonuje mnie zwiaszcza w odniesieniu do artyst6w Grupy Krakow
skiej , dla kt6rych jakoSci artystyczne stanowiiy iywe i suwerenne :h6
dio inspiracji. Nierozstrzygalna pozostaje kwes tia zaangaiowania arty
sty w przestrzen spoleczn'} za posrednictwem barwy i ksztal tu. Autorka 
zbyt automatycznie przechodzi od rekonstrukcji spoieczno-kulturowe
go kontekstu dziaialnoSci Grupy do swiatopogl'}dowych motywacji jej 
czlonk6w. Takie motywacje (zapewne bardzo zioione) nie Sq czytelne 
na poziomie obrazu. Charakterystyka postaw artyst6w, w odr6inieniu 
ad spoiecznej recepcji ich dziela, musi bye obciqiona arbitralnosciq. Co 
wi~cej, wydaje si~, ie jesli wczeSoiej autorka cierpliwie rozpoznawala 
kontury artystycznego mitu, to w ostatnim rozdziale sama ulegia jego 
uwodzicielskiej mocy. Choc - naleiy dodae - obraz stworzony przez 
Markowsk'} jest bardzo sugestywny. 

W reaktywowanym w ksi'}ice porqdku symbolicznym ludzie 
i przedmioty odzyskuj'} sw6j utracony, mityczny sens. Poprzez cierpliwy 
Jroces destylowania szczeg6iu Markowska odkrywa na powierzchni 
)brazu prawdziwy kosmos kulturowych znaczen. Pytanie 0 granic~ rze
:zywistoSci i mitu pozostaje otwarte. 

MARCIN LACHOWSKI, ur. 1975, doktarant historii sztuki KUL. Pu
blikawa! m.in. w "Znaku". 
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Janusz Poniewierski KOSCIOL 
- MOJDOMBiskup Jan 

Wywiad-rzek~ z biskupem Janem Chrapkieml przeczytalem po raz 
pierwszy wiosnq ubieglego roku. I, co tu kryc, uczynilem to raczej z obo
wiqzku nii z przyjemnosci: jako redaktor "Znaku" (i autor niniejszej 
rubryki) lubi~ wiedziec, co dzieje si~ na kOScielnym rynku wydawni
czym. Przyjemnosc zas byla niewielka, bo uznalem t~ ksiqik~ za nieuda
nq : niesp6jnq, niedopracowanq (znalazlem w niej nawet bl~dy ortogra
ficzne!) i, w warstwie pytan, malo dociekliwq. W sumie byla to, moim 
zdaniem, zmarnowana szansa rozmowy z kims naprawd~ interesujqcym. 
Tak wtedy pomyslalem, odkladajqc ksiqik~ na p6Ik~. Zdawalo mi s i ~ 
w6wczas, ie odkladam jq tam jui na zawsze. 

P61 roku p6iniej, 18 paidziernika 2001, dopadla mnie wiadomosc 
o smierci Biskupa Jana. Oiyly wspomnienia: z lektur oraz (nielicznych) 
osobistych kontakt6w. A takie smaczne anegdoty 0 "ksi~dzu Chrupku" 
(albo monsignore Chrapello, jak nazywali go mlodzi dziennikarze prasy 
katolickiej). Przypomnialem sobie wtedy takZe 0 ksiqice Barbary Czaj
kowskiej i Doroty Maciejewskiej - i przeczytalem jq na nowo, tym ra
zem traktujqc Swiat, zbawienie i ... telewizj? jak testament. 

Z tej powt6rnej lektury zapami~talem szczeg61nie dwa cytaty. Pierw
szy - 0 modlitwie: "Mialem dui e problemy z modlitwq, a zwlaszcza z 
medytacjq. ( ... ) Ktos obserwujqcy mnie z boku nie zdawal sobie sprawy 
z tego, co wewn~trznie mnie palilo. Wypolerowane, grzecznoSciowe spo
soby zachowania kryly chropowatosc moich modlitewnych dramat6w, 
nieumi ej~tnosc medytacj i, a czasami ch~c ucieczki od modl itwy. Dzi~k i 
tym doswiadczeniom rozumiem dzis czlowieka, kt6rego spowiadam, ro
zumiem jego trudnoSci zwiqzane z modlitwq". (Ten cytat dotyczy przede 
wszystkim problem6w kleryka Chrapka. W latach p6iniejszych tych trud
nosci bylo coraz mniej, a znajomi i wsp61pracownicy postrzegali Ksi~

dza Jana jako czlowieka modli twy. N a przyklad Jacek Z akowski: "To 
byl typ ksi~dza, kt6ry - gdy sprawa jest powai na - sp~dza noc w kapli-

I Swiat, zbawienie i ... telewizja. Z biskupem Janem Chrapkiem rozmawiajq Bm'bara 
Czajkowska i Dorota Maciejewska, pomysl i redakcja ksi~iki ks. Mieczyslaw Augustyno
wicz, Ksi«garnia sw. ] acka, Katowice 2001. 
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:y, leiqe krzyiem. Kt6ry mniej wierzy w polityk~, bardziej w modlitw~, 
I kt6ry mowi, ie »Ia twiej wymodl ie swiat, nii go wywalczye«"). 

I drugi eytat - 0 sqdzie ostateeznym: "Jestem wzgl~dem siebie kry
:yezny. Wydaje mi si~, ie niewiele udalo mi si~ osiqgnqe. Choe po linie 
:loswiadezenia modlitewnego usiluj~ si~ wspinae ku Panu Jezusowi, to 
iednak eiqgle spadam. Jak Syzyf z kamieniem na pleeaeh podnosz~ si~ 
I znowu wyehodz~ pod gor~. Che~ bye w tym autentyezny, boj~ si~ 0 to, 
)y nie grac. Czy mi si~ to udaje? O bawiam si~, ie na sqdzie ostateeznym 
Pan Jezus mi powie: odpowiesz teraz za kilka falszow, kt6re zagrales na 
puzonie swojego powolania" . 

* 

Lubilem biskupa Chrapka. Zresztq, kto Go nie lubil?! Po raz pierwszy 
lslyszalem 0 Nim w polowie lat 80., kiedy zaezqlem ezytac redagowany 
Jrzezen swietny miesi~eznik "PowSciqgliwose i Praea" . Potem, kiedy zo
;tal biskupem, widywalem Go w "Tygodniku Powszeehnym", gdzie wow
:zas pracowalem, i w trakeie rozmaityeh imprez, na kt6re bywal zapra
;zany (ostatnio np. Dni Tisehnerowskie - w ezerweu 2001, ezy Dzien 
Papieski - 14 paidziernika 2001). Zalowalem "PiP-y", gdy ks. Chrapek 
~ostal generalem miehalitow. Cieszylem si~ i bylem pelen nadziei, kiedy 
)apiei mianowal Go biskupem pomoeniezym w Drohiezynie. "Kibieo
Nalem" Mu, kiedy przenoszono Go do Torunia, by - takie bylo powszeehne 
)dezueie - jakos rozwiqzal problem Radia Maryja. I wsp6lczulem, bo to 
lie bylo latwe doswiadczenie. I ehoc oj cowie redemptorysei zaprzeezajq 
his, jakoby traktowali Biskupa Jana z nieeh~eiq, to przeeiei - jak wspo
nina Tomasz Wiseieki ('Wi~i" nr 12/2001) - "gdy bp Chrapek zostal 
:aproszony do Radia [Maryja] po raz pierwszy (ezy tei raezej, gdy nie 
Idalo si~ uniknqc zaproszenia go), szedl przez zupe/nie puste korytarze, 
)oniewai pracowniey rozglosni starannie unikali konraktu ze swoim pa
terzem". A potem byly dwie wizyty Jana Pawla II, kt6re koordynowal 
: ramienia Episkopatu - i robil to swietnie; w trakeie pielgrzymek mogl 
ylko pomarzyc, ieby, tak jak inni biskupi, uezestniczye w papieskiej litur
~ii. "Nie udawalo si~ - m6wil dziennikarzowi »Tygodnika Powszeehne
;0« - wstawalem wi~e duio wezesniej rano, by odprawic Msz~, odm6wie 
lrewiarz w samotnoSci. Mojq modlitwq mialo bye tei dobre wykonanie 
alej praey i to, ieby wszystko gralo, a mnie nie bylo widaC". 

Po ostatniej pielgrzymce (1999) zostal biskupem radomskim. I od razu 
zueil si~ w wir praey, nawiqzujqe do najlepszyeh tradyeji radomskiego 
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duszpasterstwa: do ks. Kotlarza, ks. Ziei i bi. ks. Boles!awa Strzeleckie
go2. Jak sam m6wil, mia! jako biskup ordynariusz trzy cele: "nauczenie 
wiernych modlitwy w skupieniu i otwartoSci na Siowo Boie, troskC( 0 po
trzebujqcych i biednych, budowanie wspolnoty". Jui sarno wymienienie 
powolanych przezen do iycia instytucji charytatywnych robi wraienie 
(warto pamiertae, ie bp Chrapek rzqdzi! diecezjq zaledwie dwa lata!). Po
dobnie jak lektura czterech obszernych listow pasterskich (0 ubostwie, 
dobru wspoloym, wolontariacie i ostatni, opublikowany miesiqc przed 
smierciq: Troska drugim imieniem milasci. ApelujC( 0 ich wydanie!) , stano
wiqcych wybitoq prober aplikacji katolickiej nauki spolecznej do sytuacji 
wsp6tczesnej Polski, przeiywanej i analizowanej z perspektywy Radomia. 

Nie powiem, bywalem krytyczny wobec biskupa Chrapka. Zi yma
lem sier (rowniei na Niego), kiedy i aden polski biskup nie pojawil sier 
w Jedwabnem albo gdy zdawa!o mi sier, ie nie reaguje na nienawise S'l
czqq sier z niektorych mediow katolickich ... Dzis, po Jego smierci, duio 
wiercej rozumiem. I ciqgle jestem pod wraieniem wywiadu udzielonego 
przezen Katolickiej Agencji Informacyjnej : " ... ja tego zatroskania nie 
posiadam w sobie tak wiele, jakby by!o potrzeba. ( ... ) Najbardziej chcial
bym zmienic w KOSciele siebie". 

~-

Jan Chrapek zgin'll, kiedy w Rzymie odbywal sier Synod na temat 
poslugi biskupa, "slugi Ewangeli i Jezusa Chrystusa dla nadziei swiata". 
Przebieg tego Synodu znamy dose dobrze dzierki relacjom Zbigniewa 
Nosowskiego (por. "Tygodnik Powszechny", numery 41-44/2001; ,,wierz" 
nr 123/2001), kto ry w nim uczestniczyl jako audytor swiecki. Z jego 
artykulow wynotowujer wierc tylko najcelniejsze cytaty: ,,w ciqgu os tat
nich dziesiercioleci zmienil sier wizerunek biskupa - jawi sier on w do
swiadczeniu wiernych jako bliiszy i ba rdziej obecny wsrod swego ludu; 
jako ojciec, brat i przyjaciel; bardziej bezposredni i przystC(pny" (Instru
mentum labaris)3. "Biskup powinien starae si C( bye swiertym czlowiekiem, 

2 "Razem z ksi~dzem Bolkiem Strzeleckim - wspominal ks. Jan Zieja - pracowalismy 
przy kOSciele pobernardynskim. Widzielismy, jak wielkie S'l tam braki. ( ... ) Po pewnym 
czasie poproszono mnie 0 przeprowadzenie w Radomiu pierwszych rekolekcji dla robot
nik6w. ( ... ) Pelny kosci61, na koniec nauk dwudziestu zaproszonych ksi~iy sluchalo spo
wiedzi. Ja sam siedzialem w konfesjonale od czwartej rano. A Radom mial przeciei opini ~ 
miasta socjalisrycznego" (ks. Jan Zieja, Zycie Ewange/iq). 

3 "Jak na moje polskie ucho - dodaje Nosowski - slowa te brzmi<j zbyt iyczeniowo. 
ezy w Polsce wielu jest wiernych, kt6rzy doswiadczyli spotkania ze swoim biskupem r6w
niei jako bratem i przyjacieiem?" 
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[lie zas swietnym administratorem. ( ... ) WlaSciwym tematem tego Syno
:lu bylo ... nawr6cenie biskup6w". "Nieslychanie mocno postawiono tei 
kwesti~ ub6stwa biskup6w. ( ... ) Podczas dyskusji wielokrotnie wracala 
wr6wno kwestia prostoty iycia samego biskupa, jak i jego bliskiego 
lwi'lzku z ubogimi". "Pragnieniem calego Synodu stalo si~ przekona
[l ie, ( ... ) ie na pragnienia i t~sknoty dzisiejszego podzielonego swiata 
[lajpelniej odpowiada kornunia - gl~boka wsp61nota ludzi z Bogiem i po
mi~dzy sob'l". (Celowo pomijam tu fascynuj'lce sk'ldin'ld rozwaiania 
) kolegialnoSci, reformie struktur, zastosowaniu zasady pomocniczoSci 
:10wewn~trznego iycia KOScioia etc. Trzeba b~dzie do tego tematu wr6
:ic przy innej okazji) . 

Niedawno ktos p61iartem zadal mi pytan ie: czy biskupi zgu bi'l Ko
ici6! w Polsce? Na tak postawione pytanie sp. bp Cbrapek odpowie
:lzialby zapewne tak: "Kiedy myslicie 0 biskupach, 0 tym, czy podolaj'l' 
:zy b~d'l umiel i sluchac ludzi, czy b~d'l zdolni iye ewangelicznie, m6dl
:ie si ~ za nich. Bo 0 wlasnych silach, oczywiscie, nie podolaj'l. Wzajem
lie sobie jesteSmy potrzebni". 

A zatem, czy biskupi zgubi'l KOSci61 w Polsce?! Nie zgubi<), dop6ki 
)~d'l wsr6d nich ludzie choe troch~ podobni do Jana Chrapka. 

* 

Na koniec anegdota. W pierwszej polowie lat 80. ks. Chrapek byl 
)rzeloionym sanktuarium maryjnego we Wloszech. Zapami~tano Go 
am jak naj lepiej i - mimo uplywu czasu - Padre Giovanni ai do dzisiaj 
nial wsr6d parafian wielu oddanych przyjaci61. "Pami~tam - wspomina 
ego wsp6lbrat, michalita, ks. Wladyslaw M. Zar~bczan (';Wi~z" nr 12/ 
~OOl ) - jak kilka lat po jego wyjezdzie z Castel S. Elia alej'l szedl pewien 
X'loch i glosno wyraial niezadowolenie, poniewai nie zalatwil swojej 
prawy w sanktuarium. Zakl'll siarczYScie i glosno krzykn'll: Padre Gio
lanni, dove sei? - Ksi~ie Janie, gdzie jesteS?" 

JANUSZ PONIEWIERSKI, ur. 1958, czlonek redakcji "Znaku", w \a
tach 1993-1997 kierownik dziaiu religijnego "Tygodnika Powszechne
go", autor ksi'liki Pontyfikat (1999). 

157 



ZDARZENIA - KSli\iKI - LUDZIE 

Andrzej Zoll SPOLECZENSTWO 

Przeciw NIEOBOJ~TNYCH 

bezrad nosci 

W zmieniajqcej si~ Polsce ze zjawiskiem bezradnosci spotykamy si~ 
coraz cz~sciej, i to na bardzo wielu plaszczyznach. Bezradni, pozbawieni 
nadziei na normalne, spokojne iycie czujq si~ nie tylko pojedynczy ludzie 
czy rodziny, ale takie cale grupy zawodowe i regiony. Bezradnosc poja
wia s i~ najcz~sciej w kontekScie bezrobocia. Ci, ktorzy stracili prac~ i nie 
majq z czego iye - a jest ich coraz wi~cej - czujq si~ odrzuceni, pozosta
wieni na marginesie iycia spolecznego. Zrozumiala frustracja wielu sro
dowisk stanowie moie powazne zagroienie dla demokracji, co zdaje si~ 
miee potwierdzenie zarowno w niskiej frekwencji podczas ostatnich wy
borow, jak i w ich wynikach. 

Niepokoj 0 kondycj~ polskiego spoleczeJ1stwa zaowocowal nOWq ini
cjatywq obywatelskq. W listopadzie 2001 roku odbyla si~ w Krakowie 
konferencja, ktorej uczestnicy - przedstawiciele organizacji pozarzqdo
wych, samorzqdow, osrodkow badawczych i doradczych, a takie me· 
diow - zdecydowali si~ przystqpic do Ruchu Przeciw BezradnoSci, utwo
rzonego w oparciu 0 funkcjonujqcy od lutego 2001 roku program "Edu
kacja dla rozwoju" . Celem Ruchu jest zmiana formuly niesienia pomocy 
srodowiskom zagroionym bezradnosciq. Prawdziwa pomoc to nie tylko 
zasilek, ktory doraznie zaspokaj," podstawowe potrzeby iyciowe - i unie
ruchamia. Trzeba wskazywae moiliwoSci, budzic inicjatyw~ u tych, kto
rzy pozostajq bierni w poczuciu wlasnej slabosci - siowem: w strefach 
bezradnosci ksztaltowac aktywnych czlonkow spoleczenstwa. Trzeba 
uczyc praw, ale i-co row nie waine - obowiqzkow obywatelskich. 

Nie chodzi 0 stworzenie kolejnej organizacji. Nie b~dzie iadnych 
struktur, iadnego przewodniczqcego czy zarzqdu. Ruch to platforma 
obywatelskiego dialogu. Ma polqczyc tych, ktorzy pokazali jui, ie wiele 
moina zrobic samodzielnie . Dlatego uczestnictwo w Ruchu rozumiemy 
jako wklad roinych organizacji obywatelskich, ktore deklarujq, ie w je
go ramach zajmq si ~ jakqs konkretnq dzialalnoSciq. Chodzi 0 stworzenie 
sieci, kt6rej poszczegolne elementy potrafiq si~ skuteczn ie wspierac, 
oddzialujqc na zewnqtrz. W biurze rzecznika praw obywatelskich utwo
rzony zostal sekre tariat, w ktorym zglaszac J.11oina roine inicjatywy. 
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Zadaniem Ruchu jest wspieranie rozwoju pomocy wzajemnej i in

nych form solidarnosciowego dzialania r6znych grup spolecznych. Chce
my rozwijae poradnictwo obywatelskie, niezb~dne do wyprowadzenia 
ludzi z poczucia bezradnoSci i osamotnienia. B~dziemy inicjowae i kre
owae koal icje r6znych srodowisk dla konkretnego dzialania . Tak rodzi 
si~ nawyk trwalego wsp61dzialania. 

Tworzymy takZe Centrum AktywnoSci Obywatelskiej, kt6re stano
wie rna zaplecze intelektualne Ruchu. Jego program polega na rozwiq
zywaniu problem6w, z kt6rymi spotykajq si~ organizacje obywatelskie. 
Zaklada on Scisle wsp61dzialanie z samorzqdami, co stanowi pewne no
vum w polskiej rzeczywistoki. Z perspektywy mojego biura daje s i ~ 

zauwazye pewien dystans, brak zaufania mi~dzy lokalnq wladzq samo
rzqdowq a inicjatywami spolecznymi. Samorzqdy cz~sto widzq w orga
nizacjach obywatelskich wylqcznie petenta, kt6ry przychodzi po pieniq
dze. One zas traktujq struktury lokalne jako jakichs "onych" - obcq, 
dalekq wladz~ . Trzeba nauczye obydwie strony wsp61pracy - wtedy ich 
dzialania b~dq mialy zupelnie inny wymiar. Przeciez to naturalni sojusz
nicy! Organizacja spoleczna z powodzeniem moze przejqe cz~se o bo
wiqzk6w samorzqd6w. Przykladem moze bye dzialalnose tegorocznego 
laureata konkursu Pro publico bono - Fundacji Inicjatyw Oswiatowych, 
wspierajqcej male szkoly. W wielu wsiach likwiduje si~ je ze wzgl~d6w 
ekonomicznych. Zdarza s i~ , ze zostaje tylko sklep monopolowy. Tracqc 
plac6wkt; oswiatowq, miejscowose traci mozliwose rozwoju, ba, w pew
nym sensie traci tozsamosc. Fundacji udalo sit; uratowac wiele takich 
szk61. Czasem podnoszq one nawet poziom nauczania. Przestaje obo
wiqzywae Karta N auczyciela, wchodzi w uzycie Kodeks Pracy, bo na
uczyciele pracujq na zwyklych umowach cywilno-prawnych. Tak jest 
lepiej . Najwazniejsze jest jednak to, ze w oparciu 0 szkot~ organizuje si~ 
do innych aktywnosci spolecznose wiejska. Zaczynajq powstawac dro
gi, studnie, zespoly muzyczne, biblioteki ... 

Przed kilku miesiqcami zorganizowalem konferencj~ , na kt6rej ze
brali si~ przedstawiciele samorzqd6w i organizacji spolecznych. Rozma
wialismy 0 szkolach. Co sit; okazalo? W wielu wypadkach inicjatywa 
obywatelska napotykala na zdecydowany op6r ze strony w6jta, kt6ry 
po prostu nie chcial oddae wsi szkoly, i tak przeznaczonej do likwidacji. 
Negocjacje byly trudne. Ale zawsze okazywalo si~, ze szkola odd ana 
w r~ce spoleczne stawala sit; 0 wiele tansza dla gminy. Trzeba bylo to 
tylko zrozumiee. To przyklad. Jest wiele obowiqzk6w publicznych, kt6
re powinny bye rozwiqzywane w podobny spos6b . Czy w r~ce srodo
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wisk obywatelskich panstwo nie mogtoby oddae na przyktad opieki nad 
ofiarami przest~pstw ? Nasz Ruch moze bye waznym posrednikiem w ta
kim wielostronnym dialogu mi~dzy strukturami panstwa a inicjatywa
mi spotecznymi. Tak tworzy si~ spoleczenstwo odpowiedzialnych oby
wateli. I tak realizowana jest w praktyce zasada pomocniczoSci panstwa. 
A to z kolei nadaje naszemu zyciu w pelni demokratyczny charakter. 

ANDRZEJ ZOLL, prawnik, prof. cir hab., rzecznik praw obywatelskich. 

W tym miesiqcu polecamy Pmistwa uwadze dwie inicjatywy: 

FUNDACJA 1M. BRATA ALBERTA 
ZARZJ\D KRAjOWY 

Radwanowice 1,32-064 Rudawa 
tel.!fax.: (+ 12) 283-87-59, (+ 12) 283-90-80 

e-mail: fundation@poczta.onet.pl; 
http:/www.members.tripod.comlfundation! 

Fundacja istnieje od 1987. Niesie pomoc osobom niepelnospraw
nym umyslowo, tworzqc i prowadzqc dla nich domy stalego pobytu, 
warsztaty terapii zaj ~ciowej, domy pobytu dziennego, osrodki adapta
cyjne, obozy rehabilitacyjne, gospodarstwa pomocnicze. Organizuje kon
certy charytatywne, spotkania integracyjne, wystawy i przeglqdy tw6r
czosci os6b niepelnosprawnych umyslowo. Pod opiekq Fundacj i pozo
stajq 552 osoby, z kt6rych 62 przebywajq na state w tzw. Schroniskach 
dla Niepelnosprawnych. 

Fundacja zaangazowana jest w pomoc humanitarnq dla osob potrze
bujqcych w Europie Srodkowowschodniej . Uczestniczyla w konwojach 
humanitarnych do Sarajewa, Czeczenii, Albani i, z pomocq dla uchodz
cow z Kosowa oraz do Charkowa na Ukrainie. Angazuje si~ takie w ini
cjatywy na rzecz srodowiska. Wspolnie z Urz~dem Gminy w Zabierzo
wie (wojewodztwo matopolskie) zbudowala studni~ gl~binowq, zbior
niki wodne i wodociqgi miejskie, kanalizacj~ i oczyszczalni~ ekologicznq 
oraz drog~ asfaltowq. 

Macierzystq placowkq instytucji jest Osrodek dla Niepelnospraw
nych w Radwanowicach. Mieszka tu 50 os6b, uposledzonych umyslo
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wo, g!6wnie sieroty i ci, kt6rych rodzice utracili prawa opiekuncze. Dla
tego tak wazna staje si r; praca wychowawcza w ma!ych grupach, kt6
[ych celem jest stworzenie atmosfery prawdziwej rodziny. W Osrodku 
dzia!a samorz'ld, d ruzyna harcerska, grupa muzyczna, kolo ministranc
kie, teatr, zesp61 folklorystyczny. Powstal takZe wyposazony w gabinety 
lekarskie i sale rehabilitacyjne Dom Przyjaci61, w kt6rym zamieszkali 
;tarsi pensjonariusze. W Warsztatach Terapii Zajr;ciowej obok stalych 
mieszkanc6w uczestniczy takZe 70 podopiecznych dowozonych przez 
Fundacjr;. Fundacja jest wsp6lzalozycielem Radwanowickiego Towarzy
;twa Oswiatowego, kt6rego celem jest powolanie pierwszej w Malo 
polsce integracyj nej spolecznej szkoly podstawowej. 

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ 

01-540 Warszawa, ul. Hauke-Bosaka 11 


tel.: (+22) 869-92-00 do 07 


Fundacja, kt6rej celem jest krzewienie idei samorz'ldnosci oby
watelskiej jako podstawowej formy demokracji . Powstala w 1989 roku. 
J rganizacja wspiera merytorycznie wszystkie szczeble samorz'ldu, zwlasz
:za w kontekscie wejScia Polski do Unii Europejskiej. Pomaga nawi'lzy
wac wsp6lpracr; mir;dzy organizacjami pozarz'ldowymi, grupami oby
watelskimi a samorz'ldami terytorialnymi. Wspomaga rozw6j samorz'l
:i u lokalnego w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej oraz na 
3alkanach. Dzialaj'lce przy Fundacji Wydawnictwo Samorz'ldowe opu
)likowalo Innowacje lokalne w gminach, Jak wziqc sif? do dziela - prze
{)odnik dla obywateli, Jak rozruszac gospodarczo swojq gminf? - prze
{)odnik dla obywatela. Przygotowalo takZe w jr;zykach albanskim i ukra
nskim materialy na temat zarz'ldzania kryzysowego. 
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REKOMENDACJE 


• Lezajsk to na mapie poludnia kraju wierzcholek trojk~ta, ktorego 
pozostale k~ty wyznaczaj~ Rzeszow i Jaroslaw. Senne, podupadle mia
steczko, kojarzone dzis najwyzej z mark~ popularnego gdzieniegdzie 
piwa, bardzo skrz«tnie ukrywa pami«c niezwyklej przeszloSci. Tymcza
sem jest metafor~ wszystkiego, co w historii Polski najtrudniejsze, ale 
i najpi«kniejsze: zywotnoSci pokonuj~cej przeciwnoSci losu, swiadomo
sci kulturowego pogranicza, otwartej religijnoSci. Ki lka kamieniczek, 
ratusz z XVIII wieku (zbudowany w miejsce starszego, drewnianego), 
ruiny zamku starosty i dworu, kosciol farny z resztkami murow obron
nych i wiez~ obserwacyjn~ z 1606. Ilez w tych budynkach sladow god
nosci i odpowiedzialnoSci tych, ktorzy po kolejnym najeidzie tatarskim 
lub szwedzkim mow zaczynali wszystko od nowa! A jednoczeSnie ilez 
beznadziei, zaniedbania i arogancji wspolczesnoSci! Ktos przyjezdza cza
sem, aby posluchac slynnych siedemnastowiecmych organ ow lub po
modlic si« przed cudownym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia u 00. 

Bernardynow. Raz do roku zjezdzaj~ setki chasydow, aby odwiedzic zy
dowski cmentarz. Na pobliskim wzgorzu spoczywa jeden z najslynniej
szych cadykow - Elimelech. Tylko tyle. A przeciez Lezajsk moglby stac 
si« "polsk~ Jerozolim~". Tu naprawd«, poprzez pami«c roznorodnosci 
dawnych modlitw, jest si« blizej Boga. 

A.S. 

• Juan de Araujo, Z; Or et Z; Argent du Haut-Perou ("Zloto i srebro 
Gornego Peru"), Ensemble Elyma, Maitrise Boreale, dyr. - Gabriel Gar
rido, seria "Chemins du Baroque", wytwornia K 617. Czy Cyganie mie
Ii jakis-wplyw na kultur« Boliwii? Czy Arabowie przemierzali w XVII 
wieku osniezone Andy? Na te pozornie absurdalne pytania staraj~ si« 
odpowiedziec muzycy zgromadzeni wokol Gabriela Garrido, makomi
tego argentynskiego muzyka i muzykologa, ktory postanowil odkryc na 
nowo zasypane w ci~gu stuleci "Sciezki baroku" w Nowym Swiecie. 
Niebywal~ kolekcj« kilkudziesi«ciu plyt otwieraj~ kompozycje Juana de 
Araujo (t 1712), przybysza z Hiszpanii, ktory przez lata s\uzyl jako ka
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pelmistrz w boliwijskiej katedrze La Plata (dzis Sucre). Pod batutq Gar
rido zarliwe, czyste i urzekajqco proste kompozycje Araujo odzyskujq 
sw6j pierwotny blask, w kt6rym zloto hiszpanskiego baroku odbija si~ 
w srebrze muzycznej wrazliwoSci i duchowoSci nawracanych Indian. 
Nagranie wydobywa szczeg61nq mieszank~ sensualnosci i religijnej po
wagi muzyki Araujo i potwierdza opini~ Carlosa Fuentesa, kt6ry nazy
wal sztuk~ baroku Nowego Swiata schronieniem podbitych lud6w przed 
zagladq. Plyta Garrido przypomina, ze jest mozliwe spotkanie kultur, 
kt6re nie polega na wykluczeniu. 

L.T. 

• Na A mores perros, film mlodego meksykanskiego rezysera, powo
Iywali si~ ostatnio polscy krytycy, przeciwstawiajqc go polskiej produk
cji ki lku ostatnich lat. Trzy opowieSci 0 nieszcz~sliwych - "psich" - mi
losciach skladajq si~ na spolecznq panoram~ wspo!czesnego Meksyku, 
w kt6rej realizm czy wr~cz naturalizm obserwacji miesza si~ z prostym, 
nie wykraczajqcym poza codziennq rzeczywistosc symbolizmem. Okru
cienstwo swiata ludzi odbija si~, jak w lustrze, w swiecie towarzyszq
cych im psow: zmuszanych do morderczej walki mi~dzy sobq, bezdom
nych albo przeciwnie - maskotek samotnych bogaczy. Kazda historia 
wydaje si~ w pierwszej chwili inna, bo przeciez nic nie wiqze zakocha
nego w zonie brata mieszkanca slums6w z szefem duzej gazety lub plat
nym morderq . Trzy rozne aspekty meksykanskiej wspo!czesnoSci: skraj
na, rodzqca agresj~ bieda, bezmyslnosc i bezdusznosc medi6w, korupcja 
i swiat zbrodniczych interesow. Nieprzenikalnosc tych swiat6w jest jed
nak tylko pozorna. Bohater6w Iqczy nie tylko wypadek samochodowy, 
ktory na chwil~ zetknql ich ze sobq. Lqczy ich tragiczna nieuchronnosc 
wlasnego losu. To dlatego czlowiek-morderca i pies-morderca, aby uciec 
od okrucienstwa tego swiata, odchodzq, rozwiewajqc si~ w jakims przy
pominajqcym smietnik ugorze. A moze Amores perras to krwisty, prze
razajqcy, ale peten t~sknoty za wartoSciami nowy "realizm magiczny"? 

A.s. 

• "Przeglqd Polityczny" to jedno z najciekawszych polskich czasopism. 
Zwiqzane kiedys z podziemnym kr~giem "gdaiJ.skich liberalow·", po roku 
1989 stalo si~ forum, na ktorym spotykajq si~ przedstawiciele najrozmait
szych srodowisk. Pod redakcjq Wojciecha Dudy zmienilo tez profil: opr6cz 
temat6w politycznych wiele miejsca poswi~ca literaturze, sztuce czy filozo
fii. Dobrym przykladem tej roznorodnosci jest ostatni numer (52/53 2001). 
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Znalezc w nim mozna np. wywolany prowokujqcym esejem Agnes Heller 
Sp6r 0 Holocaust (z udzialem m.in. znanych z naszych lamow Krzysztofa 
Dorosza, Pawla Lisickiego i Bronislawa Swiderskiego), fragmenty legen
darnej, "rozsypanej" na polecenie cenzury i odnalezionej ostatnio ksiqzki 
&chunek pami{'ci, w ktorej czolowi polscy pisarze rozliczali si~ z epokq 
stalinowskq, czy obszerny blok Austriackie obrachunki z przeszlosciq. "Prze
glqd" to pismo swietnie redagowane, 0 bardzo wysmakowanej szacie gra
ficznej i znakomitych tekstach. Trudno zrozumiec, dlaczego jego obecnosc 
tak slabo zauwazana jest przez wielkie media; ale w "konkurencyjnym" 
"Znaku" zawsze liczyc moze na uwaznych czytelnikow! 

J.G. 

JEDENASTAGfos 
WIECZOREM zwiastu na 

Glos zwiastuna zwiastuje i oglasza: 

Nadchodzi moc Twego zbawienia, 
Glos mego Umilowanego, [oto] O n przychodzi 

- [glos] zwiastuje i oglasza. 

Glos - rota] nadchodzi posrod miriad zast~pow, 
aby stanqc na Gorze Oliwnej 

- [glos] zwiastuje i oglasza. 

Glos - na dzwi~k szofaru zbliza si ~, 
a pod Nim p~ka gora 

- [glos] zwiastuje i oglasza. 

Glos - [oto] puka i zaglqda, rota] jasnieje, 
a polowa gory usuwa si~ ze wschodu 

- [glos] zwiastuje i oglasza. 

Glos - On wypeln il swoje slowo, 
On przyszedl, a z Nim wszyscy Jego swi~ci 

- [glos] zwiastuje i oglaszq. 
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Glos - przez wszystkieh, kt6rzy ehodz'l po swieeie, 
glos z nieba slyszany jest na ziemi 

- [glos] zwiastuje i oglasza. 

Glos - nasienie zrodzone przez Niego z lona, 
narodzone jak dzieeko z wn~trznoSci swej matki 

- [glos] zwiastuje i oglasza. 

Glos - [oto] poez~la i porodzila: 
"Kim jest? Kt6z slyszal cos podobnego?" 

- [glosJ zwiastuje i oglasza. 

Glos - Najezystszy uezynil to wszystko, 
kt6z widzial cos podobnego? 

- [glosJ zwiastuje i oglasza. 

Glos - zbawienie i ezas zostaly wyznaezone. 
e zy moze ziemia wydac sw6j owoe w jeden dzien.? 

- [glos] zwiastuje i oglasza. 

Glos - ezy Ten, kt6ry jest pot~zny na niebie i na ziemi, 
moze zrodzic Iud w jednej ehwili? 

- [glos] zwiastuje i oglasza. 

Glos - kiedy Jasniej'ley blaskiem odkupi sw6j Iud, 
zajasnieje swiatlo w wieez6r 

- [glosJ zwiastuje i oglasza. 

Glos - zbawey wst'lpi 'l na G6r~ Syjon, 
bo Syjon poez'll i wydal owoe 

- [glosJ zwiastuje i oglasza. 

Glos - "Rozszerz przestrzen. swyeh namiot6w" 
- juz slyehac posr6d twyeh granie 

- [glos] zwiastuje i oglasza. 

Glos - az po Damaszek rozbuduj swe mieszkania, 
przygarnij swoieh syn6w i e6rki 

- [glos] zwiastuje i oglasza. 
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Glos - raduj sit;, r6io Szaronu, 
bo powstali ci, kt6rzy spoczywali w Hebronie 

- [glosJ zwiastuje i oglasza. 

Glos - zwr6ccie sit; do Mnie, a otrzymacie tego dnia zbawienie 
- gdy posluchacie me go glosu 

- [glosJ zwiastuje i oglasza. 

Glos -,- wyr6s1 czlowiek, 
Odrosl (Tzemach) jest jego imit;, to sam Dawid 

- [glosJ zwiastuje i oglasza. 

Glos - powstancie, pokryci pylem; przebudzcie siy i spiewajc:e, 
wy, kt6rzy leiycie w prochu 

- [glosJ zwiastuje i oglasza. 

Glos - kiedy B6g wlada, nar6d jest wielki, 
wieiq zbawienia jest Jego kr6l 

- [glosJ zwiastuje i oglasza. 

Glos - sprawi, ie zginie imit; niegodziwych, 
a okaie laskawosc swemu pomazancowi, Dawidowi 

- [glosJ zwiastuje i oglasza. 

Glos - daj zbawienie wiecznemu ludowi, 
Dawidowi i jego potomkom, na wieki 

- [glosJ zwiastuje i oglasza. 

tlum. z j~z. ang. Violetta Reder 
konsultacja hebraistyczna: Ewa Gordon 

Zydowska modlitwa dodatkowa z liturgii Hoszana Raba (si6dmego dnia 
Sukot - Swit;ta Szalas6w), przypisywana rabinowi Elazarowi HaKalir. Za
czerpnt;lismy jq z: The Complete ArtScroll Siddur. A new translation and 
anthologized commentary by Rabbi Nosson Scherman, New York 1999. 
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Su mma ry 


Are the conflicts the world has envisaged in the wake of September 11 th 

developments to be viewed as a "war of civilisations" , a clash of worldviews, 
cultures, and systems of values so discordant and incongruous that it makes 
them utterly irreconciliable? Are priorities such as a person's dignity, hu
man rights, or individual freedom universal in scope, or are they peculiar to 
the Western, i.e . Judean-Christian cultural environment only? And lastly, 
should the West, having awaked to the new kind of menace under circum
stances so uniquely traumatic, abandon the protection and advancement of 
these very values? Alain Besan~on, Norman Davies, Marek Dziekan, Ry
szard Kapuscinski, Zdzislaw Krasnod~bski, Anna Krasnowolska, Wojciech 
Skalmowski and Bronislaw Wildstein join in a dispute over these questions 
which Piotr Klodkowski has put forward in his opening essay. The authors 
consider problems that the Western civilisation is now facing not only with 
regard to the Islamic world, but in its relations with Latin America, China 
and India as well. 

Further, the number brings Karol Tarnowski's philosophical reflection 
on the peril of religious fundamentalism, Jadwiga Zylinska's historical sketch 
on the Templars, and Pawei Spiewak's observations on how the Original 
Sin has been comprehended under the Hebrew tradition. Then, as usual, 
follow book reviews, and some new columns. The first, Inspirations, re
:ommends books and articles to be read in order to dig deeper into the 
theme of given issue. Society of the Caring brings news on the activity of 
non-governmental institutions and voluntary social initiatives, while in Re
~ommendations readers learn about interesting places worth visiting, cur
rently featured movies, art exhibits, recent publications and periodicals that 
we find worthy of note. 
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UNIWERSYTET LATAJ~CY "ZNAKU" 

W nowej sytuacji spoleczno-politycznej postanowilismy powr6cic do spraw
dzonej idei "uniwersytetu lataj~cego". Wlasnie dlatego powolalisrny Uniwersy
tet Lataj~cy "Znaku". Chcemy w ten spos6b przeciwdzialac, rn6wi~c slowarni 
Czeslawa Milosza, "coraz wyrainiejszernu podzialowi na dobra duchowe do
st~pne dla elity i wulgarnosc kultury rnasowej na uiytek zwyldych smiertelni
k6w". Powoluj~c w Krakowie Uniwersytet Lataj~cy "Z naku", pragnierny posze
rzac srodowisko ludzi suwerennie rnyshtcych i przyczyniac si~ w ten spos6b do 
budowy spoleczenstwa obywatelskiego. 

Redakcja rniesi~cznika "Z nak" 

Fundacja Kultury ChrzeScijanskiej ZNAK 

Rada Naukowa Uniwersytetu Lataj'lcego "Znaku" 

Bohdan Cywinski, Leszek Kolakowski, bp Tadeusz Pieronek, 


Stefan Swieiawski, Jan J6zef Szczepanski, Anna Swiderk6wna, 

J acek Wozniakowski 


Wyldady bltd~ odbywac silt raz w rniesi~cu w r6inych rniejscach Krakowa*: 

Styczen 
Ryszard KapuScinski Cywilizacje - szansa dialogu 

Luty 
J erzy J arzltbski Czy arcydziela istniejq naprawdf? 

Marzec 
ks. Michal HeUer Nauka jako odkrywallie sensu 

Kwiecien 
ks. Tomasz Wltclawski Czy moiIiwy jest dialog religii po 11 wrzes'nia? 

Maj 
Norman Davies Europa w poszukiwaniu samej siebie 

Czerwiec 
ks. Andrzej Szostek Czy dusz~ mozna sklonowai? Etyczne dylematy genetyki 

Paidziernik 
Lukasz Turski Czy nauka na pewno doprowadzi swiat do katastrofy? 

Listopad 
Karol Tarnowski "Zart przebrany w ciemne szaty". 0 scherzo Nr 3 cis-moll 
Mieczyslaw Fryderyka Szopena
Tomaszewski 


Grudzien 

Adam Zagajewski Czy poeci umiejq interpretowai poezj~? 


• szczeg610we informacje na plakatach 



Zesp6/ 

Wojciech Bonowicz, Halina Bortnowska, Tomasz Fialkowski, Tadeusz Gadacz, Stanislaw Gry
giel, ks. Michal Heller, Wadaw Hryniewicz OMI, ks. Jan Kracik, ks. Grzegorz Rys, Marek Skwar
nicki, Stanislaw Stomma, Wladyslaw Str6iewski, Stefan Swieiawski, ks. Tomasz W"c1awski, 
Stefan Wilkanowicz, Jacek Woiniakowski 

Redakcja 

Jaroslaw Gowin (redaktor naczelny), Janusz Poniewierski, Karol Tarnowski, Lukasz Tischner (sekre
tan redakcji), Stefan Wilkanowicz (przewodniczqcy Fundacji Kulrury Chnescijanskiej ZNAK), Elibieta 
Wolicka, Henryk Woiniakowski, Dorota Zanko 

Projekt okladki i opracowanie gra(iczne: Olgierd Chmielewski 

Numer wydano dzi\,ki pomocy finansowej Ministersrwa Kultury 

NOWE, KORZYSTNE WARUNKI PRENUMERATY 
Cena pojedynczego numeru - 18 zl 

Cena numeru w prenumeracie: 
kwartalnej - 16 zt, potrocznej - 14 zl, rocznej - 12 zl 

PRENUM ERATI;: moina rozpocZ'!c od wybranego numeru. Cena prenumerary rocznej w 2002 
r.: 144 zl; polrocznej: 84 zl; kwartalnej: 48 zl. Wplary przyjmuje SIW Znak Sp. z 0.0., ul. 
Kosciuszki 37, 30-105 Krakow, LG Petro Bank S.A. / O. Krakow 15501118-30826587. 

DO PRENUMERATY zach\,camy Czytelnikow mieszkajqcych paza Polskq. Rocznq prenu
meratyzagranicznq mozna rozpoczqc od wybranego numeru. Koszry prenumeraty wraz z opta
tq za wysylky lotniczq: Europa - 80 $, Ameryka Pn. i Afryka - 95 $, Ameryka Pd. i Lac., Azja 
-115 $, Australia i Oceania - 140 $. Wplary w zlotowkach (wedlug aktualnego kursu NBP) 
prosz\, kierowac pod adresem jw. 

KAZDY PRENUMERATOR jest czlonkiem Klubu Przyjaciol Znaku i otrzymuje zaprosze
nia na wszystkie spotkania i dyskusje organizowilOe przez miesi~cznik "Znak". 

KAZDY PRENUMERATOR dostanie w prezencie jednq z trzech ksiqzek. Do wyboru: J. Go
win , Kosci61 w czasach wolnosci 1989-1999; G.W.F. Hegel, Pisma wczesne z filozofii reli
gii ; A. Wajda, Kino i reszta swiata. 

PRENUMERATA KRAJOWA I ZACRANICZNA PROWADZONA PRZEZ "RUCH" 
Cena prenumerary w I kwartale 2002 wynosi 48 zl. Szczegolowe informacje we wlasciwych 
dla miqsca zamieszkania prenumeratora oddzialach "Ruch" lub w urz~dach poczrowych. 
P;enumerata zagraniczna jest 0 100% drozsza od prenumerary krajowej i za I kwartat 2002 r. 
wynosi 96 zl. 

adres redakcji: 

30-105 Krakow, ul. Kosciuszki 37, tel. (+ 12) 4291410, fax (+12) 4219814; 


e-mail: miesiecznik@znak.com.pI 

Dzial reklamy i promocji, tel./fax: (+12) 4219724 


Material6w niezam6wionych nie odsyJamy 

Sklad i lamanie: Studio Grafiki Komputerowej i Fotoskladu "PM", 
ul. Mackiewicza 23/30, 3 1-214 Krakow, tel. 050390-28-13 

Druk: Drukarnia Colonel, Krakow, ul. Dqbrowskiego 16 



V numerze: 

a Wielkosc i nl1dza rel igii, s. 5 
Karol Tarnowski: "Prawda chrzescijaIlstwa nie jest prawd4 monopolizuj4

C4 czy wyklllczaj<1Cij; ale nie jesttez prawdij nijakij". 

2J Swiat jest wielkq sprzecznosciq, s. 68 
Ryszard Kapuscinski: "Je§li b"dziemy poznawac i szanowac wartosci in
nych klllLlIl; to respektowana b"dzie takie nasza swoistosc. llIki jest swiat dla 
wszystkich. Innego swiala nie b"dzie". 

2J 
Muzu'manie w Europie, s. 110 

Norman Davies: "W polilyce wobec pozaellropejskich mniejszosci etnicz


nych popelnia si" bl"dy por6wnywalne z pomyslem, by Polacy i Rosjanie ba

wili s i" wsp6lnie w »DOlllll siowianskilll «". 

II Grzech drugi, czyli poczqtek ludzkiej historii, 5.131 
Pawel Spiewak: "Wedle Talllllldli zlo wkracza w nasze zycie od chwili naro 
dzin , 1I drzwi zycia, od 1ll0lllenl1l wejscia w ten swiat. A staje s i" lak, poniewai 
narodzone dziecko zapolllina Tor~". 
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