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Od redakci i 


Niska frekwencja wyborcza, cynizm polityk6w, kt6rzy 
traktujq panstwo jako lup pasozytniczych oligarchii partyj
nych, nikle zaangazowanie Polak6w w dzialalnose instytucji 
pozarzqdowych, kryzys autorytet6w spolecznych . .. To tylko 
niekt6re przejawy coraz cz~stszego w naszym kraju zjawiska: 
ucieczki w prywatnose i odmowy udzialu w zyciu publicznym. 
Jakie Sq tego przyczyny? Czy ta swoista "ucieczka od wolno
Sci obywatelskiej" jest wynikiem rozczarowania marnq jako
sciq polskiej demokracji czy tez odzwierciedla szerszy proces 
kryzysu spoleczenstwa obywatelskiego, obejmujqcy caly swiat 
zachodni? U podstaw III RP lezala idea solidarnoSci; co cen
nego zatracilismy z doswiadczenia solidarnoSci spolecznej? 
Dlaczego reforma samorzqdowa pobudzita tak malo oddol
nych inicjatyw obywatelskich? Jakie mogq bye konsekwencje 
"ucieczki od wolnoSci" dla porzqdku demokratycznego? Jak 
jej przeciwdzialae i na czym budowae swiadome obywatel
stwo? Jakie formy moze przybrae spoleczna kontrola nad pan
stwem i obrona obywateli przed naduzyciami ze strony jego 
instytucji? Co demokratyczna Polska rna do zaoferowania 
dzisiejszym dwudziestolatkom? W jaki spos6b majq sobie oni 
radzie z poczuciem beznadziei i wykluczenia? 

Oto pytania, na kt6re szukamy odpowiedzi, korzystajqc 
z pomocy czolowych polskich socjolog6w i politolog6w. Ich 
opinie warto skonfrontowae z glosami mlodziezy. Co polscy 
studenci myslq 0 polityce, demokracji i kapitalizmie? Jak wi
dzq swojq przyszlose? Czego si~ obawiajq i w czym lokujq 
swoje aspiracje? 

Debatowanie 0 wsp6lczesnej Polsce to zaj~cie ponure. Na 
szcz~Scie Sq r6wniez zjawiska przyjemniejsze. Dlatego na po
czqtku numeru dzielimy si~ z Panstwem refleksjami Jerzego 
Plazewskiego 0 jednym z nich: zmianie klimatu wok61 rodzi
ny w najnowszych filmach. 
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DlAGNOZY 

Jerzy Plaiewski 

Do ro li gl6wnei 
stortuie rodzi no 

: Zainteresowanie rodzinq wzrasta. Zainteresowa
i nie to, bez wit(kszego ryzyka, sprowadzic sit( da do 
i tezy: z rodzinq w naszych trudnych czasach jest 
i jak z demokracjq. Obie majq wady i usterki, ale 
; nie lepszego n ie wymyslono. 

Bo rodzina, b'1dicie pewni, 

rei. s'1iudzie, chociai. krewni. 

Cos drgnr;lo w kinie swiatowym. Rewolucja seksualna lat 70. 
najlatwiej dostrzegalna w filmie - rykoszetem wywolala pewnq waz
kq, choc mniej rzucajqcq sir; w oczy konsekwencjr;. Hedonistyczne 
hasla nieskrr;powanej wolnoSci wyboru doprowadzily do zakwestio
nowania instytucji malZenstwa i - szerzej - instytucji rodziny w ogo
Ie. Ich afirmacja pachniala entuzjastom przemian nadmiernymi zo
bowiqzaniami, krr;powaniem rqk jakimis (chocby dobrowolnie przy
jr;tymi) rygorami, uciqzliwym ponoszeniem odpowiedzialnosci. 

Rodzina osiqgala notowania najnizsze. Chr;tnie zastanawiano sir;, 
czy nie jest aby pomyslem przestarzalym, nikomu do niczego niepo
trzebnym. "Rodziny, nienawidzr; was!" - wolal Marco Bellocchio, 
tworca Rqk w kieszeni. W jego filmie rodzenstwo, zlqczone stosun
kiem kazirodczym, spychalo w przepasc niewygodnq mamr;, kalekr; 
na wozku. 
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Wskazujer ten rekordowo ujemny moment filmowych opinii 0 ro
dzinie, zeby tym mocniej podkrdlie, ze cos sier tu zmienia. Krytycy 
sygnalizujq coraz nowe dzieia stawiajqce w centrum uwagi rodziner 
i malzenstwo. Sq to czersto dzieia tw6rc6w wybitnych (mogqcych 
wybierae sobie inne tematy), doniosle artystycznie. W sztuce stawia
nie kategorycznych dat jest zawsze ryzykowne. Ale wedlug moich 
obserwacji nowe tendencje w filmie swiatowym dajq 0 sobie znac od 
roku 1998, by wlasnie w roku ubieglym kulminowac w dw6ch wy
darzeniach. Za wydarzenia bowiem uwazam Pok6j syna Nanni Mo
rettiego, bezapelacyjnego zwycierzcer z Cannes, i blizszq nam uczu
ciowo Czesc, Tereska Roberta Glinskiego (druga nagroda i Nagroda 
FIPRESCI w Karlowych Warach). 

Moretti, znany dotqd z powodu swych lewicowych fascynacji 
politycznych, radykalnie zmienil tonacjer i zajql sier szczersliwa rodzi
nq, w kt6rej nagle umiera ukochany syn. Z finezyjnym wyczuciem 
sytuacji, bystrq obserwacjq cech bohater6w rezyser przekonujqco 
pokazuje, jak tragiczne zdarzenie atakuje caly status rodziny - krok 
za krokiem prowadzi do rozsypania sier intymnych powiqzan mierdzy 
pozostalymi przy zyciu. Odczuwamy namacalnie, jak przypadek 10
sowy wywiera niszczqce konsekwencje, pozornie z nim w og61e nie 
zwiqzane, a przekrdlajqce wielkq wsp61nq wartose, pomagajqcq 
w przezwycierzeniu kryzysu. Jasne, trzeba zye dalej. Ale jak? Tu bra
wurowym zabiegiem dramaturgicznym - wprowadzeniem dwoch 
osob niezwiqzanych z tragediq - Moretti ocala zwartose cierzko do
swiadczonej rodziny. 

Przypadek Tereski z filmu Glinskiego jest pozornie odwrotny. 
Z rzadkim szacunkiem dla realiow zycia w dzisiejszej Polsce rezy
ser pokazuje, jak sympatyczna nastolatka, marZqca 0 karierze pro
jektantki mody, ladnie rysujqca i dobrze startujqca w szkole kra
wieckiej, zaprzepaszcza wszystko i niespodziewanie dla siebie sta
cza sier na zlq droger. Tereska nie pochodzi z rozbitej rodziny. Ma 
ojca i matker. Ojciec czasem awanturuje sier po pijanemu, a nabozna 
matka wiercej serca okazuje corce mlodszej. Wazne jednak jest nie 
gderanie czy poszczegolne afronty, lecz notoryczny brak wierzi uczu
ciowej rodzicow z Tereskq, ktora intuicyjnie wierzi tej poszuka na 
margmesle. 
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Ktos zauwaiy, ze rodzina u Morettiego jest od poczqtku ogrom
nq pozytywnq wartoSciq, podczas gdy u Glinskiego stanowi obiekt 
jednoznacznie negatywnej oceny. Ale i w tym drugim przypadku by
najmniej nie mamy do czynienia z nihilistycznq negacjq. Glinski nie 
twierdzi, ie instytucja rodziny jest zla, wi~c niepotrzebna, tylko ie 
w tyill konkretnym przypadku nie spelnila ona swych funkcji. Dlate
go sqdzy, ie respekt dla rodziny jako takiej jest u obu tworcow jed
nakowy. 

Teraz mog~ 'Aryjasnic, czemu za przelomo'Ary uznalem rok 1998. 
Bo wlasnie jeszcze w tym roku trzej dunscy reiyserzy - subskrybenci 
slynnego manifestu Dogma - 'Arysqpili z filmami, kt6re nie krytyku
jq konkretnych ukladow w fie funkcjonujqcych rodzinach, tylko ne
gujq przydatnosc tej formy wspoliycia w ogole. Festen Thomasa Vin
terberga impertynencko i opryskliwie przyznaje, iejedna z najbo
gatszych rodzin w kraju rna oczywiScie srodki, by mediom i znajomym 
wm6wic, ie jest zwarta i szczysliwa. Tytulo
wa uroczystosc urodzinowa na czesc nestora 
rodu naprawd~ rna uhonorowac lotra, gwal
ciciela swej corki, kt6rq doprowadzil do sa
mob6jstwa. W pozostalych czlonkach rodzi
ny rozbudza to odsrodkowy egoizm, wzajem

Ten potrojny dunski akord 
zakonczyl seri4( antyrodzin
nych inwektyw. Sypn4(ly 
natomiast filmy z rodzinl! 
w roli glownej. 

ny wstryt i wiele bezinteresownej nienawiSci. W Idiotach Larsa von 
Triera grupa przyjaci61 zabawiajqca si~ udawaniem wariat6w przyj
muje do swego grona matk~, ktorej wlasnie umarlo dziecko. Row
nowag~ duchowq odzyskuje ona w nO'Arym otoczeniu, gdy tylko 
wyzwoli si~ z nieprzydatnych do niczego zwiqzkow rodzinnych. Takie 
Mifune Sorena Jacobsena wywodzi, ie zakladanie rodziny potrzebne 
jest w zasadzie tylko do tego, by wstydzqcy siy chlopskiego pocho
dzenia karierowicz m6g1 odnieSc sukces w mieScie. 

Ten potrojny dunski akord zakonczyl seri~ antyrodzinnych in
wektyw. Sypn~ly natomiast filmy z rodzinq w roli gl6wnej, propo
nujqce szeroki wachlarz obserwowanych wi~zi. Znalazlo si~ miejsce 
na stosunki wielopokoleniowe (rodzice-dzieci czy nawet dziadko
wie-wnuki) oraz jednopokoleniowe, zar6wno w ukladach bratersko
-siostrzanych, jak i malienskich, a w tych ostatnich zwlaszcza (choc 
nie tylko) na odwainie ujmowanq tematyk~ seksualnq. Wszystkie te 
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typy wiyzi potraktowano nadspodziewanie serdecznie, jako niekwe
stionowane wartosci pozytywne. 

Zlotego Lwa weneckiego dostal fil m Gianniego Amelio Tak sif! 
smiali za malownicze zobrazowanie rozgardiaszu powojennych 
Wloch, ale na niezwyklej kanwie: niepismienny Sycylijczyk wysyla 
mlodszego brata do Turynu, by studiowal, a potem zywil rodziny. 
Nastypuje jednak inwersj a: to brat nieuczony osi'lga sukces, a mlod
szy splaca dlug wdziycznosci, biorqc na siebie przestw stwo starsze
go. Na tymze weneckim festiwalu, w Osieroconych Petera Mullana, 
liczne rodzenstwo, zgromadzone po smierci matki, ujawnia si!y przy
wiqzania do zmariej, posrednio, poprzez zlozone i niebanalne rela
cje miydzy sob'l. Gor'lco oklaskiwane Sekrety i klamstwa Mike'a Leigh 
ujawniajq tuzinkowej londynskiej rodzince, ze jej najblizszq krewnq 
jest zamozna Murzynka. Po chwilowym szoku otwierajq siy ramiona 
na powitanie nowoprzybylej. 

N ovum: przypomniano sobie 0 dwupokoleniowych kontaktach 
rodzinnych. Mowienie 0 nich zarzucono w rezultacie hollywoodz
kich badan rynku wskazujqcych, ze do ki na chodzi g!ownie m!o
dziez, a wiyc fil my majq bye glownie dla niej i 0 niej, a pokolenie 
rodzicow, nudnych i gderajqcych, wystarczy pokazae przez moment 
na marglOeSle. 

Autor Idiot6w von Trier zaraz w nastypnym fil mie zmienil ra
dykalnie front. Tanczqc w ciemnosciach, concerto grosso 0 poswiy
ceniu si~ matki dla uzdrowienia slepnqcego syna, dziala!o pasjq nar
racj i. Wstrz'lsajqce, nieznane w Polsce To, co najwai niejsze M urzyna 
Carla Franklina (choe H olywood zalewa nas roznq niewybrednq tan
detq, ciqgle nie uwaza nas za godnych oglqdania n iektorych wybit
nych filmow amerykanskich!) pokazuje M eryl Streep w zyciowej roli 
- umiera powoli na raka, a jej corka zmuszona zostaje, by przyjechae 
i opiekowae siy niq, co ruj nuje jej zycie osobiste. Sytuacja wyjsciowa, 
pozornie jednoznaczna, otwiera pomyslowo cale bogactwo reakcji 
nie do przewidzenia. Trochy analogicznie w Aberdeen Hansa Mo
landa: corka zalosnego alkoholika zmuszona jest zawieze go do jego 
chore j zony. W trakcie tej klopotl iwej wyprawy stosunek bohaterki 
do ojca ulegnie d iametralnej, bardzo przekonu jqcej przemianie. 
W Pornografie Bertranda Bonello odwrotn ie: to tytu!owy bohate r, 
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rezyser film6w X, zabiega mozolnie 0 odzyskanie szacunku syna. 
Ziozony uk lad buduje autobiograficznie Eva Gardos w Amerykan
skiej Rapsodii, gdzie w~gierscy uciekinierzy pol ityczni musz'l zosta
wie w kraju malenk'l c6reczk~. Po zmianie sytuacji politycznej rodzi
na si~ pol'lczy, co jednak nie b~dzie wcale happy endem, tylko ir6
diem konflikt6w narodowo-rodzinnych, kt6re Gardos blyskotliwie 
rozladuje sil'l tolerancji. Jeszcze bardziej szczegolne tlo historyczne 
dla stosunku ojciec-syn wybral Roberto Benigni w zdumiewaj'lcej, 
slynnej juz tragikomedii Z ycie jest pifkne, gdzie zydowski kupiec uczy 
synka, jak przetrwae w hitlerowskim obozie koncentracyjnym: ob
racaj 'lc rzeczywistose w zart. 

Pojawily si~ tez anal izy wi~kszego odst~pu pokoleniowego. S~
dziwy Manoel de O liveira poswi~cil swe Idf do domu postarzalemu 
aktorowi (Michel Piccoli), ktory mimo obiecuj'lcych propozycji od
chodzi z zawodu, by oddae si~ opiece nad osieroconym wnukiem. 
Z kolei niesforna nastolatka ze Snow jednego lata pracuj'lcego w Ja
ponii Johna Williamsa, rozkojarzona rozwodem rodzic6w, znajduje 
- nieoczekiwanie dla siebie - spos6b na zycie w kontaktach z chor'l 
na Alzheimera babci'l. Tworcy holduj'l tu optymistycznemu przeswiad
czeniu, ze dojrzalose starszych moze bye konstru ktywnie przekazy
wana zst~pnym. 

Nowa rodzina powstaje przez zawarcie malzenstwa. Ten rutyno
wy akt stanu cywilnego jest przywolywany chyba przez polow~ 
wszystkich realizowanych filmow. Mimo to chodzi 0 poj~cie wlasci
wie przemilczane. Jak to ? Ano wamerykanskiej dramaturgii mal
zenstwo bywa synonimem ostatecznego speinienia, sil'l motoryczn'l 
opowiadania, kt6re ustawia mi~dzy zainteresowanymi tysi'lce prze
szk6d, jednak bywaj'l one pokonywane i wienczone malzenstwem 
oznaczaj'lcym szcz~sliwe zakonczenie. 

Dopiero ostatnio mnoz'l si~ filmy, w kt6rych malZenstwo nie jest 
punktem dojscia, tylko punktem v.ryj§Cia. I to bynajmniej nie dla opi
sania ich rozpadu, tylko elementarnego dobra, jakim jest posiadanie 
oddanego czlowieka, na ktorym mozna si~ oprzee w najtrudniejszym 
momencie. Nie ma list6w do pulkownika Arturo Ripsteina to osnuta 
na prozie Marqueza strzelista ballada 0 leciwym malZenstwie w skraj
nej n~dzy spowodowanej tym, ze wladze nie przyznaj'l putkowniko
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wi wymarzonej emerytury. Dumny bohater, ukradkiem zbierajqcy 
niedopalki, wspierany przez zony odrzuca korzystnq, lecz ponizajq
cq propozycjy. Ana pytanie, co bydq jeSe, odpowiada "g6wno", ale 
nie tonem przeklenstwa, tylko czulego wyznania milosnego. N ieule
czalnie chory wdowiec, pisarz z Wiecznosci i jednego dnia Teo Ange
lopulosa, ostatniego dnia przed p6jsciem do szpitala wraca myslami 
do pogodnych chwil malZenskiego poiycia, gdzi e w retrospekcjach 
obecny jest w swej dzisiejszej postaci obok mlodej i pi~knej iony, by 
dojse do wniosku, ie zaj~ty osiqganiem zawodowego sukcesu, roz
trwonil kapita l najwi~kszy - uczucie tej, co kochala. 

Mlodsze pary malienskie w now]'ch filmach stajq oczywiScie przed 
problemem milosci fizycznej. Wprawdzie bohaterce Seksu, klamstw 
i kaset wideo Stevena Soderbergha wydaje si~, ie w naszej epoce przy
znajemy seksowi znaczenie przesadne, ale daleko wi~ksza doza szcze
rOSci w filmach erorycznych pozwala bez przemilczen m6wie 0 im
peratywach libido. O to do tradycji hipisowskich "dzieci-kwiat6w" 
naleialo przekonanie, ze nasi wsp6lczesni nie Sq stworzeni do mo
nogamii. Wiernosc jednemu partnerowi bywala wr~cz wykpiwana 
jako symbol zacofania . Tradycj~ t~ z wielkim rozglosem tui przed 
smierciq skontrowal Stanley Kubrick w majqcych walor testamentu 
Oczach szeroko zamknit;tych , pozbawionym wszelkiej pruderi i fil
mie 0 milosci malienskiej. Po przemysleniu r6i nych moi liwych roz
wiqzan slubni kochankowie zgadzajq si~, i.e ta forma miioSci przyno
si najwi~cej zaspokojen. Dzielu Kubricka nie dorownuje Z tobq czy 
bez ciebie Michaela Winterbottoma, ale i tu mamy nami~tnie kocha
jqcq si~ par~ mali enskq, ktora nie moze doczekae si~ upragnionego 
dziecka. W jej iycie wchodzq symetrycznie dwie inne osoby, rei yser 
mobilizuje jednak wiele wyrafinowanych srodkow wyrazu, by prze
konac widz6w, jakim skarbem jest odwzajemnione ucwcie, a jakq 
katastrofq - jego utrata. 

Takq katastrofq zaj ~ la si~ w bergmanowskich Wiarolomnych Liv 
Ullmann. Szcz~sliwa malionka i matka nagle wdaje si~ w romans 
z najlepszym przy jacielem domu, co prowadzi do rozwodu ("naj
gl~bszej rany iyciowej", jak wrycz glosi motto filmu), a potem do 
samob6jstwa obydwojga malionk6w. I nieodwracalnego uraw u re
zolutnej c6reczki. Wag~ tej tragedii powi~kszajq liczne wqtki auto
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biograficzne scenarzysty Bergmana i samej rezyserki, a wi~c ich w!a
sne doswiadczenie zyciowe. 

Zakoncz~ filmem r6wniez wyposazonym w akcenty autobiogra
ficzne, jakim jest Za duio (za malo) milosci Jacquesa Doillona. W za
meczku wzi~tego rezysera film owego i kobieciarza, m~za m!odej 
i atrakcyjnej zony, gdzie wszyscy nieustannie kopulujq ze wszystki
mi, zjawia si~ 17-Ietnia dziewczyna, scenarzystka, z pomys!em na 
film . Od poczqtku nie mamy wqtpliwosci, ze b~dzie przez bohatera 
uwiedziona, co si~ oczywiscie dzieje. Niespodziank~ szykuje Doillon 
dopiero na koniec. Syty przyg6d i zaplanowanych zwyci~stw rezyser 
kuca w lesie i ... !ka nad zmarnowanym zyciem! On, ekspert od roz
koszy i szcz~Scia. 

Umyslnie wysypalem tu nie mniej niz cwierc setki najnowszych 
tytul6w (nie majqc juz miejsca, by je bardziej zr6znicowac artystycz
nie, chodzi jednak 0 dziela wybitne). Zrobilem tak, by uniknqc po
m6wien, ze wysnuwam generalne, a nieuprawnione wnioski z paru 
pojedynczych fakt6w. Taka liczba tytul6w (na zqdanie mog~ przyto
czyc drugie tyle) 0 czyms jednak swiadczy. Zainteresowanie rodzinq 
wzrasta. Zainteresowanie to, bez wi~kszego ryzyka, sprowadzic si~ 
da do tezy: z rodzinq w naszych trudnych czasach jest jak z demo
kracjq. Obie majq wady i usterki, ale nic lepszego nie wymyslono. 

JERZY PLAZEWSKI, UL 1924, krytyk, historyk i teoretyk filmu . Wy
dal m.in.: Szkice filmowe (1952), Historia filmu dla kazdego (1968), 
Historia filmu francuskiego (1992). 

D-.16 p19r'W9Z6 t.ekl Klubu Jaglellonsklago zlrna/lat.o 2:002. 

Dlaczago w Polsce n1e ma 

Un1warsyt etu 
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Ireneusz Krzeminski 

W szponach ztei 
polityki 

Polsk ie spoleczeiistwo przenika duch indywidu
alizmu, k tory rezygnuje ze swej osobnosci tylko 
w chwili negatywnej mobilizacji: dla obrony 
zagrozonych interesow, nade wszystko indywidu
alnych. Ten brak uspolecznienia doskonale 
wspolgra z cyniczn,,! wizj ,,! 8wia ta. 

1. Problem spoteczny - problemem politycznym 

Pytania postawione przez redakcjy "Znaku" podejrnowane Sq od 
czasu do czasu czy to w publicystyce, czy w iyciu codziennym. Jed
nak refleksja z nimi zwiqzana i odpowiedzi na nie majq w Polsce cha
rakter niezwykle dorainy, a ponadto od poczqtku uwiklane Sq w kon
tekst bieiqcych sporow politycznych. Dotyczy to nawet, rnniej lub 
bardziej, socjologii i po litologii akadernickiej, w ktorych ideowe i zgo
la partyjne sympatie przeSwitujq przez analizy spoleczne. Socjologo
wie zas obiektywizujq swe wypowiedzi przez ucieczky w komento
wanie kolejnych sondaiy. A wiyc i tutaj rnielibysmy objaw swoistego 
kryzysu. Konieczny jest szerszy oddech i spojrzenie na dziesiyciole
cie naszej dernokracji z perspektywy wczeSniejszych zjawisk i proce
sow, wolne od uwiklania w syrnpatie i partyjne interesy. 

Przywolanie "Solidarnosci" w zestawie redakcyjnych pytan wy
daje rni siy niezwykle wai ne. W istocie PRL upadla w roku 198 1 
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i takie przekonanie obecne jest w potocznej swiadomosci, co potwier
dzajq badania empiryczne l . Aby wi~c odpowiedziee na pytanie 0 brak 
zaufania przeci~tnych Polakow do demokratycznej polityki i demo
kratycznego panstwa, trzeba si~ cofnqe do ruchu spolecznego "Soli
darnosC". Ale rownie konieczne jest zastanowienie si~ nad tym, jakie 
skuth mialo ponure dziesi~ciolecie stanu wojennego dla wyobrazen 
o polityce, panstwie i poczuciu obywatelskim. Utopienie refleksji nad 
skutkami owego dluzqcego si~ niemilosiernie stanu wojennego w dy
wagacjach na temat "rozliczania", a raczej "nierozliczania" oddajq
cych wladz~ sekretarzy-generalow bardzo utrudnia spraw~. Nie 
mozna jednak nie podjqe i tego wqtku. 

Teza mojego artykulu jest efektem odwolania si~ do tych dwoch 
doswiadczen spolecznych. Twierdz~ mianowicie, ze swoisty i obec
ny od samych narodzin Rzeczypospolitej brak aktywnego poparcia 
demokratycznych struktur i ch~ci obywatelskiego w nich uczestnic
twa (choeby przez udzial w wyborach 2 ) ze strony znacznej cz~sci 
polskiego spoleczenstwa jest efektem nalozenia si~ dwoch tendencji. 
Jednq z nich nazwac mozna "idealizujqcym", a drugq "cynicznym" 
podejSciem do polityki, politykow i panstwa. Jedna z tych tendencji 
wywodzi si~ z idealu demokracji, formujqcego si~ w "Solidarnosci" 
w latach 1980-1981, druga - z doswiadczenia zgniecenia zwiqzko
we go ruchu reform i sposobu wladania Polskq przez ostatniq, gene
ralskq ekip~ PRL. Bye moze nalezaloby do tego dodae jeszcze szcze
golne zjawiska wywolane przez dzialanie polityczne KOScioia na 
poczqtku lat 90. Wzmacnialo ono negatywne, antyobywatelskie ele
menty wspomnianych tendencji3 . 

1 Doskonalego potwierdzenia tej tezy dostarczyly zre,alizowane w 1997 roku badania 
w Mlawie i Szczecinku. Por. Ireneusz Krzeminski, Pawel Spiewak, Druga rewolucia w ma
Iym mieicie, Oficyna Naukowa, Warszawa 200l. 

2 Trzeba zwr6eie uwag~, i.e odsetek uczestniczqcych w wyborach - szczeg61nie samo
rzqdowyeh - jest w Polsce niezwykle niski, ni i.szy nii. w takieh krajach jak Czeehy ezy 
W~gry. 

J "Antyobywatelskie" w sensie zminimalizowania uczesrnictwa w nowym ladzie pan
stwowym i braku poezucia odpowiedzialnosci zan. W dokladniejszym i szerszym uj~ciu 
spraw "obywatelstwa" i "obywatelskosei" rrudno nie uznae zaslug KoSciola. 
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2. "Solidarnosc" i "idealizujqca" wizja polityki 

Wiykszose socjolog6w uznaje, ie wielki ruch zwi'lzkowy "Soli
darnosci" byl epizodem znacz'lcym, ale r6wnoczeSnie niczym wiy
cej jak ogromnym swiytem spolecznym, celebruj'lcym solidarne po
parcie Polak6w dla wsp61nych wartoSci, przeciwstawionych narzu
conemu przez komunizm reiimowi. Zestaw wsp6lnych wartosci 
nie byl zreszt'l zbyt szeroki i opieral siy na og6lnikowych deklara
cjach personalistycznych, narodowych i nade wszystko socjalistycz
nych, choe przeciwstawionych "realnemu socjalizmowi". W szcze
g6lnosci socjalistyczna mialaby bye filozofia godnosci czlowieka 
pracy (nawet ta formulowana przez Jana Pawla II). OczywiScie, byl 
to inny socjalizm nii ten doswiadczany na co dzien. Mieszaniny 
haselliberalno-konserwatywno-socjalistycznych dalo siy utrzymae 
dziyki temu, ie najwainiejsze byly wsp61ny wrog i wola odzyska
nia wplywu na sw6j los przez spoleczenstwo-nar6d. Przeciwsta
wienie si y komunizmowi i komunistom zacieralo r6inice, a takie 
dawalo sil y utopijnym wyobraieniom 0 demokracji i wolnym ryn
ku jako ustroju, w kt6rym kaidemu iyje siy dobrze i w miary do
statnio. Nic dziwnego, twierdz'l moi uczeni koledzy, ie niespodzie
wane spelnienie siy demokracji i wolnego rynku spowodowalo ne
gatywne skutki, gdy zniknql bowiem wsp6lny wr6g - rozplynyla 
si y rzekoma wsp6lnota wartoSci, a wszyscy zaczyli siy kierowac in
teresami. Te okazaly siy rozbieine, a socjalistyczny aspekt "solidar
nosciowego" myslenia dal 0 sobie znac w protestach robotnik6w 

"Solidarnosc" ukonstytu
owal protest, ale to nie 

protest byl motorem 
wielomilionowego ruchu 

spolecznego. 

przeciwko skutkom reform rynkowych (rze
komo przez nich akceptowanych) i w niezgod
nych z regulami rynku i'ldaniach interwencji 
panstwa. A przeciez - przypomina wiykszose 
socjolog6w - nie da siy zbudowac nowej go
spodarki bez koszt6w spolecznych. Nieslusz

ne zqdania zwalnianych masowo z pracy robotnik6w wskazuj'l wiyc 
na to, ie reguly nowoczesnej demokracji byly przez nich znane i ak
ceptowane tylko pozornie . Stqd tei bierze siy brak zaufania do pan
stwa i polityki demokratycznej, w tym do partii pol itycznych, i przy
wi'lzanie do zwi'lzk6w zawodowych, ktore anachronicznie broni'l 
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robotnik6w, utrudniaj qc likwidacj~ (resztek) rownie anachronicz
nego panstwa opiekunczego. 

Obraz ten wydaje mi si~ bardzo nieprawdzi""y, ale w istocie do 
niego da si~ sprowadzie koncepcje wyjasniajqce polskq "transforma
cj~ ", jak to si~ mowi w socjologicznym i argonie. Przeciwstawie chcia
fern mu zupelnie innq wizj~ "Solidarnosci" i jej skutkow w zakresie 
mentalnoSci spofecznej i potocznej swiadomoSci. 

"SolidarnosC" ukonstytuowal protest, ale to nie protest by! mo
torem wielomil ionowego ruchu spolecznego. Znaczenie organizacji 
zwiqzkowej "SolidarnoSci" notorycznie si~ lekcewazy. Nie traktuje 
si~ r6wniez tego doswiadczenia jako lekcji praktycznego udzia!u wielu 
milionow Polakow w demokratycznym porzqdku i stosowania si~ do 
jego regul. Tymczasem organizacja zwiqzkowa byla pot~znym two
rem, ktory stopniowo wytworzyl szczegolny typ demokratycznych 
relacji . To, co praktykowano - mn iej czy bardziej skutecznie 
w NSZZ "SolidarnosC", bylo zaraze m projektem nowego ladu spo
lecznego, idealem dla nowego panstwa, ktore mialoby powstae po 
PRL. 

N iekt6rzy dzialacze zwiqzkowi byli zresztq swiadomi tego faktu. 
Mozna tu cytowae choeby Zbigniewa Bujaka, kt6remu ""yobraznia 
spoleczna pozwalala juz w 1981 roku m6wie, ie zwiqzkowcy nie 
dowierzajq demokracj i przedstawicielskiej. I istotnie tak bylo, gdyz 
na projekt "nowej demokracji" skladaly si~ nie tylko podstawowe, 
klasyczne "zachodnie" reguly. Zawieral on korekt~, kt6rq zresztq 
dose szybko dostrzezono w refleksji zachodnich, zwlaszcza amery
kanskich i brytyjskich, badaczy "Solidarnosci" (ale nie u nas ... ). W roz
wazaniach socjologiczno-politologicznych pojawil si~ termin "demo
kracji uczestniczqcej", w duzym stopniu inspirowany polskim do
swiadczeniem (choc nie tylko, bo m6wi si~ przeciez 0 kryzysie wysoce 
zinstytucjonalizowanych i spetryfikowanych system6w demokratycz
nych; wspominajq 0 tym takze redakcyjne pytania). 

Projekt demokracji, jaki rozwijala i w d uzym stopniu praktyko
wala w swej organizacji zwiqzkowej "SolidarnosC", zawieral zinsty
tucjonalizowanq form~ szerokiego uczestnictwa "z'-"'Yklych ludzi" 
zwiqzkowcow lub obywateli - w procesie definiowania sytuacji spo
lecznej i '-"'Yznaczania kierunku dzialan. Nawet wi~cej - drogq dys
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kusji i starcia r6znych punkt6w widzenia dqzono do ustalenia regul 
i strategii dzialania. Tq zinstytucjonal izowanq formq byla powszech
na debata spoleczna, oczywiScie otwarta i przebiegajqca publicznie. 
Zresztq tuz po wprowadzeniu stanu wojennego samokrytyka Zwiqz
ku czysto dotyczyla tej zbyt jawnej, publicznej formuly podejmowa
nia strategicznych decyzji , do kt6rych wykonania obligowano zwiqz
kowy aparat. 

Debata w "Solidarnosci" (czysto inspirowana przez zwiqzkowq 
prasy) toczyla siy nieustannie - nawet jesieniq 1981, w koncowej 
fazie dzialania Zwiqzku - i mimo nastroj6w zniechycenia byla nie
zmiernie ozywiona, a uczestnictwo "zwyklych ludzi" w dose regu
larnych zebraniach organizacji zakladowych, regionalnych i wszel
kich innych, z centralq zwiqzkowq w Gdansku wlqcznie, bylo bar
dzo wysokie. Z calq pewnosciq zwiqzkowcy - robotnicy czy raczej 
przeciytni pracownicy - nie mieli wielkiego zaufania do swych re
prezentant6w-decydent6w i stworzyli form y ich instytucjonalnej 
kontroli. 

Ale zarazem stworzyli nOWq jakose W demokratycznych regulach: 
rozszerzenie uczestnictwa zwyklych czlo nk6w w wyznaczaniu kie
runku dzialania i podejmowaniu najistotniejszych decyzji. Stalo za 
tym dlugie doswiadczenie zdrady ze strony tych, kt6rych wybierano 
i kt6rym wierzono. W duzej cZysci wyjasnia to fale antyinteligenc
kiej retoryki, pojawiajqce siy co jakis czas w"SolidarnoSci" . 

Jesli potraktowae to jako element idealu - projektu demokra
tycznego panstwa - to trzeba zauwazye, ze towarzyszylo temu szcze
g61ne zdefiniowanie roli polityka, wlasnie jako reprezentanta woli 
i glosu tych, kt6rzy go wybrali . Defin icja roli polityka zawierala wiyc 
spoleczne oczekiwanie, ze podejmujqc dzialanie, bydzie on zaczynal 
od dyskusji - przynajmniej z tymi, kt6rych najbardziej dotyczye mogq 
skutki podejmowanych decyzji. Polityczny proces rzqdzenia zakla
dal jako element konieczny odwolanie siy do opinii publicznej, rzec 
mozna: zasiygniycie opinii ludu. Tego oczekiwano po polityku de
mokratycznym, przeciwstawionym politykom rezimowym. Wszak 
poczucie obywatelskie tworzylo siy wok61 swiadomosci wsp610dpo· 
wiedzialnosci nie tylko za siebie i swych bliskich, ale za caly kraj, za 
wsp61ny los. Prawo i mozliwose zabrania glosu w dyskusji 0 waz

16 



TEMAT MIESl f\C;A 

nych dla spolecznosci sprawach byly niemal antycznym rysem po
czucia godnosci czlowieka jako obywatela. 

Oczekiwania wiqzane z tym uczestniczqcym modelem demokra
cji ozyly wraz z niespodziewanq zmianq ustroju. Niosly nadziej~ na 
odtworzenie publicznej debaty nad reformami zwlaszcza wsr6d tej 
cz~sci spoleczenst\va, kt6ra - mniej lub bardziej czynnie - zwiqzana 
byla z "podziemiem" oraz z roznorodnymi dzialaniami spolecznymi 
KoSciola. Nie chodzi mi tu 0 rzeczywistych dzialaczy "podziemia", 
bo ich liczba malala pod koniec lat 80. w szybkim tempie. Jednak 
nieporownanie szersza byla kategoria ludzi, kt6rzy odmawiali jakie
gokolwiek poparcia panujqcej wladzy. Pierwszq instytucjonalnq for
mq ich aktywnosci - opr6cz odbudowywanych legalnie organizacji 
zwiqzkowych - staly si~ Komitety Obywatelskie. Zwlaszcza na pro
wincji powstawaly one bardzo szybko, cz~sto przyczyniajqc si~ do 
odtworzenia rozbitych struktur zwiqzkowych "Solidarnosci". Wraz 
z powt6rnym zarejestrowaniem Zwiqzku powoli zaczynal si~ odra
dzac szeroki ruch dyskusji. 

JednakZe dzialania elity reformator6w, nade wszystko Lecha Wa
I~sy (juz w trakcie przygotowan do wybor6w czerwcowych), a potem 
takZe rzqdu Tadeusza Mazowieckiego przeciwdzialaly odrodzeniu si~ 
tak szerokiego ruchu spolecznego, jakim byla "SolidarnosC" przed sta
nem wojennym. Manipulacje Komitetami Obywatelskimi uniemozli
wily przeksztalcenie ich w instytucj~ , kt6ra bylaby swoistym inkuba
torem odrodzonego zycia obywatelskiego, jak r6wniez - w pozniej
szym czasie - spontanicznego powstawania partii politycznych. 

Debata publiczna, rzetelna dyskusja nad tym, jak przeksztalcic 
pans two, jak budowac demokratyczne i rynkowe instytucje, byla 
bowiem ostatniq rzeczq, do jakiej chciala dopuscic demokratyczna 
o paradoksie! - wladza, rzekomo reprezentujqca spoleczne idealy 
i wsp61ne interesy. Raczej odwrotnie: tej wladzy chodzilo 0 to, aby 
korzystajqc z entuzjastycznego przyzwolenia spolecznego, moiliwie 
szybko przeprowadzic reformy makrospoleczne i makroekonomicz
ne. Zakladano z gory, ze przyj~ty wariant wprowadzania ich w zycie 
musi przynidc niezadowolenie wielkiej cz~sci spoleczenstwa. 

Zalozenie to uzasadnialo dobrze nOWq jakosc w dzialaniu elity 
wylonionej z wielkiego ruchu demokratycznych reform: jej coraz sil
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niejszy elitaryzm. Przekonanie 0 koniecznoSci dokonania niezbyd
nych reform ponad glowami ludzi, bez uruchamiania dyskusji spo
lecznej, wzmocnione bylo wiarq oparq na dogmatycznie traktowa
nej filozofii liberalnej, zakladajqCC!, ie poniewai zachowania rynko
we leiq w naturze czlowieka, to stworzenie makroekonomicznych 
warunk6w dla gospodarki rynkowej niejako automatycznie urucho
mi indywidualne i zbiorowe reakcje p rzystosowawcze. Dziyki temu 
sytuacja tych, kt6rych reformy dotknq na poczqtku, szybko zmieni 
siy na lepsze, acz wszystko mialo zaleiec od ich osobistej inicjatywy. 

Jestem sklonny uznac to za jeden z dw6ch "grzech6w pierwo
rodnych" nowo narodzonej demokracji i suwerennej Rzeczypospo
litej. Zawiedzione nadzieje na uczestnictwo to jedna z najwainiej
szych przyczyn goryczy i rozczarowania wobec instytucji demokra
tycznego panstwa, ujawnianych w badaniach socjologicznych. Pisala 
o tym Miroslawa Grabowska4 , podobny wyn ik uzyskalismy z Paw
lem Spiewakiem we wspomnianym badaniu : mieszkancy dw6ch 
malych miast deklarowali powszechne poczucie braku uczestnictwa 
w procesie reform i budowania nowoczesnego panstwa, a takie prze
konanie, ie "Iudzie wladzy", r6wniei lokalnej, nie liczq siy naleiycie 
z ich zdaniem. Niewiele pozostalo z poczucia, tak silnego w czasie 
"pierwszej" "Solidarnosci", ie og61 obywateli, zwykli ludzie wraz ze 
swymi wybrancami wsp6lnie tworzyc mogq i powinni polityky i za
sady dzialania panstwa. Co wiycej, konfrontacja tego projektu uczest
nictwa w demokracji - jak to nazwalem : idealizujqcej wizji demo
kracji i polityki - z rzeczywistym ksztaltem i funkcjonowaniem no
wej elity politycznej nie tylko prowadzila bardzo szybko do 
rozczarowania, ale stala siy podstawq coraz bardziej negatywnej de
finicji polityki i polityk6w. Na dluiszq mety musiaio to odstryczac 
od chyci uczestnictwa i upowszechniac postawy w),cofania z iycia 
publicznego. 

4 Miroslawa Grabowska, Demokracja - teorie i spolecZl1e nastawiel1ia, "Civitas" 1998 , 
nr 2. Por. rowniei Miros lawa Grabowska, Tacieusz Szawiel, Budo wal11e demokracji, PWN, 
Warszawa 2001. 
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3. PRL, stan wojenny i "cyniczna" wizja polityki 

Niespelnienie oczekiwan wywolanych idealizuj,!C<l interpretacj,! 
wzmocnione zostalo drug,! tendencj,!, uksztaltowan,! przez doswiad
czenie zniszczenia sit,! legalnej "Solidarnosci". Idealizuj,!ca interpre
tacja "Solidarnosci" zakladala, ze ten masowy ruch spoleczny byl 
wydarzeniem 0 charakterze duchowym, wnosil cos istotnego do kuJ
tury i wznosil codzienne doswiadczenie jednostek na wyzszy poziom 
moralny. A zatem zwyci~stwo zmilitaryzowanej PZPR nad pokojo
wym ruchem reform musialo przynieSc rowniez skutki duchowe, 
aczkolwiek negatywne. W kategoriach spoleczno-psychoJogicznych 
mozna w nich widziec przede wszystkim upadek koncepcji poJityki 
jako demokratycznej reprezentacji i powszechnej debaty, polityki jako 
procesu pokojowych negocjacji, w ktorym uczestnictwo dopelnialo 
indywidualn,! godnosc czlowieka, jego wolnosc, ale tez odpowie
dzialnosc za wlasne i wspolne zycie. Cala ta szlachetna koncepcja 
musiala wydac si~ wielu ludziom mrzonk,!, ktora rozprysla si~ jak 
mydlana banka na lufach zmilitaryzowanej wladzy PRL. 

Zapewne jakas spoleczna mniejszosc zajmowala podobn,! posta
w~ juz w owym "odswi~tnym czasie" socjoJogow. Wowczas jednak 
ten punkt widzenia ujawniano niezbyt otwarc.ie. Z chwil,! zwyci~
stwa generalow postawa ta nabrala sily i rozpowszechniala si~. Mimo 
codziennego oporu przeciwko rZ,!dom opartym na przemocy do
swiadczenie Jat 80. nioslo narastaj,!ce poczucie beznadziei i koniecz
nosci jakiegos przystosowan.ia si~ do wladzy. Efektem tego, swoistym 
podsumowaniem dlugiego okresu stanu wojennegos, byla nowa, cy
niczna koncepcja polityki. 

Cyniczna wersja polityki byla pewn'! ogolniejsz,! wizj,! wladzy 
w spoleczenstwie. Jej formula byla nader prosta : rna si~ wladz~, gdy 

5 Mianem "stanu wojennego" okreslam cate lata 80. az po ..okr'lgly st61 ", bo lata te 
stanowity wtasciwie jeden okres. Chociaz formalnie stan woj enn y zniesiono stosunkowo 
szybko, zniknyla godzina policyjna i komunikat w telefonie 0 podsluchiwaniu rozmowy, 
nikt nie w'ltpil, ze rozmowy podstuchuje si y nadal, a poruszanie siy noq oznaczalo pew
ne spotkanie z patrolem wojskowo-milicyjnym. Zreszt'l sam mechanizm wladzy nie ulegl 
w tym okresie zmianie. 
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rna si y sily. Wladza oznacza dominacjy i moiliwose nakazywania, 
rozkazywania, narzucania swej woli innym. Przemoc jest wiyc nie
odl'lczna od wladzy. Nieodl'lczne S'l tei pieniqdze: przemoc jest kosz
towna i wymaga niekiedy zdobycia - kupienia - poparcia. Moina 
nawet powiedziee, ie pieniqdze i sila sq. ze sobq powiqzane. 

Zarazem jednak ta nowa filozofia wladzy i polityki zakladala 
koniecznose i moiliwose gry z dysponentem przemocy, choeby dla 
unikniycia jej uiycia lub osiabienia ciosu. Pieniqdze zatem, bydq.ce 
atrybutem wiadzy, mogiy tei bye pomocne w wywieraniu na niq wpiy
wu. Zresztq wladza oparta na przemocy nieodmiennie sklonna jest 
do korupcji, do omijania wlasnych surowych zasad w celu osiqgania 
bieiqcych korzysci, koniecznych do uzyskania sprawnego dzialania 
r6inych sfer iycia6 • Wraz z uplywem czasu nasilal siy i rozszerzai 
zakres spolecznej "gry z systemem", koncentrujqcej siy przede wszyst
kim na szukaniu moiliwosci zachowania poziomu iycia, osiqgniyte
go w "tlustych" latach gierkowskich, a teraz zagroionego poglybia
jqcq siy stagnacjq i nasileniem negatywnych zjawisk spoleczno-go
spodarczych (choeby rosnqcych obaw przed zanieczyszczeniem 
srodowiska, dramatycznie wzmocnionych po wybuchu reaktora 
w Czarnobylu); "Kombinowanie" stalo siy podstawq egzystencji 
i oznaczalo przystanie na postawy dwuznacznq moralnie: przy gene
ralnej nieakceptacji wladzy i nieuznawaniu jej prawomocnosci - za
razem podporzqdkowywanie siy i obludne okazywanie jej szacunku 
celem uzyskania drobnych, indywidualnych przywilej6w. 

Lata 80. to przede wszystkim okres aktywizacji wiyzi rodzinnych 
dla uzyskiwania rozmaitych d6br iyciowych i bardziej perspektywicz
nych profit6w. To lata "porzqdku kolejkowego" i zagranicznej "tu
rystyki handlowej", czego pamiqtkq Sq nie tylko studia socjologiczne 
opublikowane przez Jacka Kurczewskiego, ale tei przejmujqce \vy

powiedzi artystyczne (choeby piosenki, w tym wybitne utwory lite
racko-kabaretowe). Dokumentowaly one proces wycofania siy ludzi 
w iycie rodzinne, w prywatnose, przeciwstawiol1q jakimkolwiek for

6 Swietnie zilustrowal t~ tez~ Jan Gross w ksi"zce 0 Generainej Guberni w latach 
okupacji, Polish Society under German Occupation. The Generalgo-vemment 1939-1944, 
Princeton Univ., Princeton 1979. Przy okazji warto zwrocic uwag,<, ze z ksiqzki lej v.ryla
nia si~ nieco inny obraz polski ego spoleczeJ1stwa nii: z pracy 0 Jedwabnem. 
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mom uspolecznienia, moze jedynie z wyjqtkiem uczestnictwa w zy
ciu Kosciola (ale i tutaj tylko mniejszosc przyjmowala postawy ak
tywnq). 

Bylo to zatem doswiadczenie niszczqce myslenie 0 polityce jako 
sferze samorealizacji jednostki, dopelnienia egzystencji doroslej i od
pow:edzialnej osoby - czlowieka jako czlonka wsp6lnoty. Polityka 
poczyla oznaczac woly wladania innymi i umiejytnosc stosowania 
przemocy, ale zarazem - unikania jej skutk6w i wykorzystywania 
podporzqdkowania siy wladzy do realizacji wlasnych cel6w. Polityka 
- tym samym - stawala siy sferq walki bqdz gry 0 swobodnq realiza
cjy egoistycznych, partykularnych cel6w, wladza zas - h6dlem oczy
wistego, niekwestionowanego prawa do przywilej6w. Warto tu przy
pomniec, jakZe symbolicznq dla tego doswiadczenia i dla tej filozofii 
wlaozy, wypowiedi Jerzego Urbana 0 rzqdzie, kt6ry siy zawsze wy
zyWl. .. 

Wynikala z tego zupelnie inn a niz poprzednio scharakteryzowa
na wizja poli ryka: raczej jako czlowieka bezwzglydnego, potrafiqce
go wykorzystac kazdq sprzyjajqq sytuacjy na 
rzecz real izacji swych cel6w, motywowanego 
chyciq zdobycia zyciowych przywilej6w i wo
Iq wladania innymi - wizja osamotnionego 
gracza 0 dwuznacznym moralnie obliczu. 
"Zwykly czlowiek" lepiej wiyc zrobi, nie wtrq

Sfera publiczna stala silt 
aren~ niepewnosci i nieuf
nosci, r6wniez wobec 
sojusznik6w, a nawet 
wsp6lnik6w. 

cajqc siy do polityki, chyba ze chce siy wlqczyc w ty szczeg61nq kon
kurencjy, z zalozenia bezwzglydnq i niemoralnq. Nalezy raczej opra
cowac mniej lub bardziej obludnq strategiy przystosowania siy do 
narzuconych regul, aby znaleic odpowiedniq dla siebie niszy, po
zwalajqcq na optymalnie dobre zycie i realizacjy swych prywatnych 
interes6w. Sfera publiczna stala siy arenq niepewnosci i nieufnosci, 
r6wniez wobec sojusznik6w, a nawet wsp6lnik6w. Pewnie mozna siy 
czuc tylko wsr6d swoich: rodziny, przyjaci6l, sprawdzonych znajo
mych. 

Z tq gorzkq filozofi q polityki i wladzy zwiqzana byla - i jest 
dwuznaczna postawa wobec ustalonych, instytucjonalnych regul spo
lecznych, z zasadami prawa i grupowq lojalnosciq na czele. Prywat
na gra z wladzq polegala wszak na tym, aby umiejytnie wykorzystac 
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slaboSci systemu - szczeg6lnie wszelkie luki i niejasnosci prawne. 
Dobrq wiyc strategiq by10 omijanie prawa, uiywanie go do realizacji 
doraznych cel6w i w zaleinosci od sytuacji. Wszak gorzkie doswiad
czenie spo1eczne poucza1o, ie wladza w PRL - a wiyc polityczna eli
ta - niejako dysponuje ustalonymi regu1ami, 1ami,!c i naginajqc usta
nowione przez siebie prawo do biei,!cych potrzeb. I to nawet takie 
prawne zasady, jakie sarna uznawa1a za szczeg6lnie waine. Do tego 
dodac jeszcze trzeba przekonanie 0 znaczeniu pieni,!dza, kt6ry la
two potrafi uczynic luki w jednolitym, wydawa10by siy, systemie . . . 

Stosunek do prawa i regu1 instytucjonalnych by1 wiyc - u konca 
"epoki Peerelu" - swoiscie dwuznaczny: z jednej strony nie uznawa
10 siy "zlego prawa" rZ,!d6w komunistycznych i postulowaio spra
wiedliwe prawo demokratyczne, ale z drugiej strony - korzystalo siy 
z omijania go lub 1amania. I z tym dziedzictwem wkroczy1o nasze 
spo1eczenstwo w czas przemian. 

4. Wielka przemiana i grzechy pierworodne odrodzonej 
Rzeczypospolitej 

Sitq rzeczy, niespodziewany upadek PRL - w wyniku podzielenia 
siy w1adz,! niezdolnej do rz,!dzenia zmilitaryzowanej PZPR z "pod
ziemnq" "Solidarnosci'!" jako reprezentacj'! spo1eczenstwa - musia1 
w pierwszej chwili znacznie wzmocnic pierwsz,! tendencjy: idealizu
j,!C'! wizj~ spo1eczenstwa i panstwa. Tym bardziej ie polski przypa
dek niezwykle szybko poci,!gn,!l za sob,! globalne konsekwencje. Rzecz 
jasna, wladze PRL sqdzi1y, ie S,! w stanie zachowac dominacjy w no
wym uk1adzie. Kiedy bowiem m6wiy 0 niezdolnoSci rz,!dzenia, mam 
na mysli interpretacjy lat stanu wojennego odwo1uj,!C'! siy do rozwa
ian Ortegi y Gasseta 0 znaczeniu opinii publicznej w kaidym sku
tecznym w1adaniu. Opinia publiczna w Polsce - nawet wtedy gdy 
ob1udnie schlebia1a wladzy - nie by1a po stronie generala Jaruzel
skiego. A przeciei, m6wi Ortega, cytuj'!c Taylleyranda, nie moina 
rzqdzic, siedz,!c na bagnetach, czyli nie maj,!c poparcia lojalnej opi
nii publicznej. W1adza genera16w by1a ca1kowicie negatywna, nie 
mog,!c zdobyc poparcia dla najsluszniejszej nawet sprawy: efektyw
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ne bylo tylko zabranianie i tropienie topniejqcej rzeszy opozycjoni
stow z "podziemia". 

Zwyci~stwo upragnionej demokracji dalo komunistom - jak dzi
siaj widac - niezwykle sukcesy i apanaze. Przede wszystkim stalo si~ 
tak za sprawq braku rozliczenia komunizmu i rzqdow PRL oraz bra
ku moralnego symbolu nowej Polski . To drugi z "grzechow pierwo
rodnych" odrodzonej Rzeczypospolitej. Skoro po 1989 okazalo si~, 
ze nie bardzo wypada pot~piac rezim Polski Ludowej, a juz szczegol
nie dzialania poszczegolnych partyjnych dygnitarzy, z tworq stanu 
wojennego generalem Jaruzelskim na czele, to cyniczna wizja polity
ki znalazla gl~bokie uzasadnienie. 

"Odgorne" ustanowienie demokracji i przypisanie elitom pod
stawowego znaczenia w realizacji reform ustrojowych prowadzilo 
do narastajqcej frustracj i i niezadowolenia szerokich kr~gow spolecz
nych, i to nie tylko traqcych prac~ robotnikow. Oczekiwanie na od
tworzenie w jakiejs formie masowego udzialu zwyklych obywateli 
w procesie przebudowy panstwa i stosunkow spotecznych okazalo 
si~ calkowicie nierealne. Stqd jedynq drogq uczestnictwa staly si~ 
manifestacje uliczne i inne protesty, cos w rodzaju happeningow po
litycznych, z glod6wkami wlqcznie. Arnerykanscy badacze (choc b~
dqcy Polakami), interpretujqcy "Solidarnosc" w duchu naszego uj~
cia obywatelskiego, przekonujq, ze na fale protest6w, jakie wystqpify 
od poczqtku lat 90., mozna spojrzec jako na form~ udzialu robotni
k6w - czy szerzej: pracownik6w - w demokratycznej debacie i de
mokratycznym stanowieniu ladu. Innej drogi - zwlaszcza tej, ktorej 
si~ spodziewali - nie bylo7. 

A nie bylo, gdyz szybko formuj qcy si~ system partyjny nie stat si~ 
do dzi s rzeczywistym systemem politycznej reprezentacji interes6w 
i poglqdow z'Aryklych obywateli. Pozostal dzielem elitarnym. Wbrew 
opinii wi~kszoSci socjolog6w zajmujqcych si~ zagadnieniem przemiany 
ustrojowej nie wydaje si~ to skutkiem braku wiedzy spoleczenstwa 
na temat zasad demokracji. Podstawowe zasady demokratycznego 
ladu, z pluralizmem i znaczeniem instytucji przedstawicielskich na 

7 Por. Grzegorz Ekiert, Jan Kubik, Rebellious Civil Society. Popular Protest and Demo
cratic Consolidation in Poland, 1989-1993; University of Michigan 1999. 
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czele, byly powszechnie znane i akceptowane, 0 czym mogq swiad
czyc badania jeszcze z czas6w PRL8. AJe juz wtedy, a jeszcze bardziej 
teraz, ideal demokracji, podzielany przez Polak6w, najwyrazniej nie 
docenial roli partii jako gl6wnego organizatora i wyraziciela intere
sow oraz wartosci spolecznych. 

We wspomnianym badaniu w Mlawie i Szczecinku zadalismy 
pytanie zblizone do pytania Stefan a Nowaka 0 wyznawany ideal 
dobrego ustroju panstwowego. Okazalo si~, ze poJityczne poglqdy 
odpowiadajqcych mialy wplyw na bardziej autorytarny bqdz bardziej 
otwarty, uczestniczqcy model demokracji (prawie nie bylo antyde
mokratow). Bez wzgl~du jednak na to, ze podstawowe reguly nowo
czesnej demokracji, na czele z prawem glosu dla przeciwnik6w pa
nujqcego ustroju i haslem "panstwa prawa", wymieniane byly przez 
niemal wszystkich badanych (ponad 90%), to w odpowiedziach po
jawiala si~ charakterystyczna luka: brak jednoznacznego poparcia 
dJa systemu wielopartyjnego. Tylko 44% mieszkanc6w Mlawy i 38% 
Szczecinka uznalo system wielopartyjny za pozqdanq cech~ dobrego 
ustroju. Okazalo si~ rowniez, ze przynaleznose do zwiqzkow zawo
dowych - bez wzgl~du na ich rodzaj - raczej pozytywnie wplywa na 
stosunek do partii, chociaz najbardziej propartyjni okazali si~ zwiqz
kowcy z OPZZ9. 

Przytoczone wyniki badan Sq bardzo wyraziste i doskonale wzmac
niajq wczesniej formulowanq tez~ Miroslawy Grabowskiej 0 niech~

ci Polakow do partii politycznych. Wyjasnienie tego nie jest rzeczq 
latwq, aczkolwiek sqdz~, ze przedstawiona wyzej cyniczna wizja po
lityki moze bye jednym z bardzo waznych czynnik6w decydujqcych 
o owej niech~ci. Wizja ta stala si~ bardziej przekonujqca, gdy rzeko
mo "nasi" reprezentanci, przedstawiciele "spoleczenstwa" przeciw
stawionego "partii-panstwu", zacz~li ignorowae opini~ publicznq, 
nie mowiqc juz 0 tym, ze wcale nie zamierzali post~powae zgodnie 

g Moina si~ tu odwolac przede wszystkim do badan Stefana Nowaka, zrealizowa· 
nych przez OBOP w 1965 roku, Pnemiany spolecznej struktury w swiadomosci spolecz
nej oraz p6zniejsze badania warszawsko-kieleckie Ciqglosc i zmiana tradycji kulturowej, 
pod red. S. Nowaka, PWN, Warszawa 1989. 

9 Por. Ireneusz Krzeminsk i, Dobry ustr6j a twonqcy sir lad spoleczny, w: Druga rewo
lucja w malym miescie, op. cit. 
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z tym obrazem dobrego polityka, jaki powstal w swiadomoSci spo
Iecznej w latach 1980-1981. 

Wysoce aspoleczne nastawienie wiykszoSci Polakow, i to rowniez 
tych dobrze wyksztalconych, dumaczy siy w rozprawach socjologow 
tym, ze nasze spoleczenstwo jest kolektywistyczne i sqd rna nad

mierne roszczenia. Jezeli jednak spojrzee na Jedynie protest _ i to raczej 
protesty spoleczne raczeJ Jako na drogy wy na kr6tko  uspolecznia 
razania interesow i walki 0 nie, a zarazem niezaleine jednostki. 
zwrocie uwagy na niechye do wIqczania siy 
lub tworzenia instytucji, ktore w trwaly sposob moglyby dbac 0 te 
interesy na co dzien, to trudno zgodzie siy z tezq 0 kolektywizmie 
Polakow. Musialby on oznaczae pragnienie wystypowania wspolne
go i zorganizowanego. Tymczasem jezeli dochodzi do wspoidziala
nia, to jest ono krotkotrwale, rna charakter jednorazowej akcji - jak 
strajk czy blokada drogi - i wcale nie towarzyszy temu chye prze
miany dorainej wiyzi w trwalszq struktury. Jedynie protest - ito ra
czej na krotko - uspolecznia niezalezne jednostki. 

Polskie spoleczenstwo przenika raczej duch indywidualizmu, ktory 
rezygnuje ze swej osobnosci i jednostkowosci tylko w chwili nega
tywnej mobilizacji: dla obrony zagrozonych interesow, nade wszyst
ko indywidualnych. Ten brak uspolecznienia doskonale wspolgra 
z wizjq swiata, ktorq okrdlilem jako cynicznq. 

5. Kosci6f i spofeczenstwo obywatelskie 

Wspomnialem na wstypie, ze rowniei Kosciol, zwIaszcza w pierw
szych latach transformacji, przyczynil siy do osiabienia demokratycz
nego ducha obywatelskiego. Otoz obywatelska postawa zaklada cos 
bardzo wainego i tak dobitnie akcentowanego w Kosciele lat opo
ru: osobisty, podmiotowy i odpowiedzialny sposob postypowania 
jednostek. Bydqc czIonkiem wspolnoty, mam prawo zgodnie ze swo
im rozumieniem sytuacji oraz ze swoim sumieniem zabierae glos i wy
stypowae na jej forum. Ukrytym zalozeniem jest przekonanie, ie 
obywatele Sq odpowiedzialni moralnie, kierujq siy swoim rozezna
niem dobra i zia i majq do tego prawo. Rowniez jako szczerze wie
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rzqcy musimy na co dzien kierowac si~ swym rozeznaniem moral
nym, konfrontujqc je, dyskutujqc i uzgadniajqc z innymi czlonkami 
wsp61noty. Wszak debata w Kosciele plynie z inspiracji Ducha Swi~
tego, 0 czym tak wspaniale przypominajq dokumenty Soboru Waty
kanskiego II. 

Jednak Kosci61 na poczqtku lat 90. gllrboko zaprzeczyl takiej wi
zji Judu Bozego i poszukujqcej prawdy oraz dobra wsp6lnoty wier
nych. Wzm6g1 si~ - i to dose szybko - podzial na ksi~zy-specjalist6w 
od wiary i jedynie slusznych rozstrzygni~c moraJnych oraz Iud wier
nych, powolany nade wszystko do sluchania tych pierwszych. Zapa
nowal autorytaryzm i tryumfalizm, rOSZCZqCY sobie pretensje do za
rzqdzania indywidualnym i zbiorowym sumieniem, a takie sferq po
lityki. Szczeg6lnie znaczqca byla - rowniez w swych og6lno
spolecznych skutkach - walka 0 zmian~ ustawy 0 dopuszczalnoSci 
usuwania ciqzy. Nie kwestionuj~ prawa Kosciola do zajmowania zde
cydowanego stanowiska i postulowania calkowitego zakazu aborcji, 
natomiast wazna i znaCZqca dJa przyszlosci okazala si~ forma tej walki. 
Wstrzymalem si~ tu od uzycia slowa "debata", chociaz taka zacz~!a 
si~ w Polsce toczye, przygnieciona jednak zostala agresywnym ata
kiem, zgola deprecjonujqcym wszelki poglqd odmienny od radykal
nego projektu, promowanego przez Episkopat. Sqdz~, ze styl tej 
pierwszej, dotyczqcej donioslej sprawy politycznej rozgrywki, mial 
ogromne znaczenie dla uksztaltowania si~ fatalnego stylu publicznej 
dyskusji w Polsce. Wi~kszose opinii publicznej, raczej zyczliwa wo
bec inicjatywy Kosciola, znacznie mniej radykalnie stawiala spraw~ 
dopuszczalnych granic zakazu przerywania ciqzy. Zresztq wi~kszosc 
ludzi miala poczucie, ze wyraza opinie zgodne ze swym katolickim 
credo i ze w demokratycznej debacie rna do tego prawo, a do zmiany 
poglqd6w powinna bye przekonywana, a nie przymuszana. Tymcza
sem argumenty zamieniono na inwektywy, a doswiadczenie to bylo 
dla Polak6w poglqdowq lekcjq, ze ich glos w panstwie si~ nie liczy. 
W dodatku towarzyszyly temu butne wypowiedzi cZ~Sci polityk6w 
katolickich i przedstawicieli KOSciola, kt6rzy wyrazali poglqdy jaw
nie antydemokratyczne; wojna z liberalizmem, czyli z wolnosciq jako 
zasadq ustrojowq, stala si~ gl6wnq sila nap~dzajqq katolickie mysle
nie w Polsce. 
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W tym sensie dziaianie Koscioia na poczqtku lat 90. mozna po
traktowac jako czynnik wplywajqcy zar6wno na dewaluacjc;: "soli
darnosciowego", ide a liz u j q c ego obrazu polityki, jak i na 
wzmocnienie c y n i c z neg 0 obrazu swiata spolecznego i panstwa. 
Slady tego istniej'l do dzis, choc zarazem chcialbym zwr6cic uwagc;:, 
ze w ci'lgu kilku ostatnich lat w wielu regionach kraju Kosci61 i jego 
liczne organizacje przyczyniae sic;: poczc;:ly do budowania i umacnia
nia spoleczenstwa obywatelskiego, przede wszystkim na poziomie 
lokalnym, poziomie samorzqdnych spolecznosci. Mam tu na mysli 
liczne inicjatywy obywatelskie z ducha, rozwijane przez zakony 
(zwlaszcza jezuit6w czy dominikan6w), oraz udziai wielu parafii 
w rozwijaniu lokalnych medi6w i inicjatyw spolecznych. Wielkim 
i takie obywatelskim osiqgnic;:ciem Kosciola jest rozw6j instytucji 
charytatywnych, z Caritasem na czele. 

6. Smutna konkluzja 

Zastanawiajqc sic;: nad przyczynami "ucieczki" Polak6w w sferc;: 
iycia prywatnego, skupitem sic;: na analizie pol i t y c z no - s p 0

1 e c z nyc h uwarunkowan owej niechc;:ci do uczestnictwa i obywa
telskiej aktywnosci . Zapewne nie jest to obraz peiny, ale wybiera
jqC takq perspektywc;: analizy, kierowalem sic;: przekonaniem, ie 
wlasnie sfera szeroko rozumianej polityki, l'lcznie z wyobraienia
mi i oczekiwaniami spoiecznymi dotyczqcymi tego, jak swiat spo
leczny oraz panstwo powinny bye urzqdzone, to klucz do zrozu
mienia interesujqcego nas zjawiska. Na zakonczenie warto jednak 
zwr6cic uwagc;: na inny czynnik, zwi'lzany z nierozliczeniem komu
nizmu. Mialo ono istotny wplyw na spos6b, w jaki tworzyly sic;: 
i w jaki funkcjonuj'l nowe, demokratyczne instytucje. Zgola dra
matyczne tego konsekwencje znaleic moiemy w dzialaniu instytu
cji szczeg61nie wainej z punktu widzenia demokracji: systemu edu
kacji. 

Jui kilka lat temu badacze z Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego zadali sobie pytanie, czy i w jakim stopniu szkola 
ksztaltuje postawy obywatelskie i uczy zachowan demokratycz
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nych10 • Wynik by! dose jednoznaczny i przygnybiaj,!cy, przynajmniej 
jesli chodzi 0 przygotowanie uczni6w do roli obywatela. Analiza An
toniego Sulka pokazywala, ie w wiykszosci szk6! uczniowie nie maj,! 
szans na nabycie jakichkolwiek demokratycznych zachowan, cho
ciai - zgodnie z prawem - w kaidej szkole powinien dzialae uczniow
ski samorz,!d, wlasnie pierwsza forma demokratycznego uczestnic
twa. 

Tylko w mniejszosci szk6l samorz,!dy dzialaj,!, a jesli nawet ist
niej,!, to rzadko traktowane s,! przez dyrekcjy i nauczycieli tak, jak 
na to zasluguj,!: jako rzeczywista, zinstytucjonalizowana reprezenta
cja uczni6w, a przy tym - szkola demokratycznych zachowan, slui,!
ca m.in. do wyrobienia poczucia obywatelskiej odpowiedzialnoSci. 
Dalej, badanie moich koleg6w pokazalo, ie wcale nie tak wielu na
uczycieli jest przekonanych, ii jednym z zadan wychowawczych szko
ly jest przygotowanie uczni6w do samodzielnego, obywatelskiego 
iycia, ie powinno siy ksztaltowae postawy prodemokratyczne. Po
kolenie mlodzieiy, wychowywane przez szkoly III Rzeczypospolitej 
nijak nie przypomina tej ofiarnej, patriotycznej - w najJepszym sen
sie - i wyraznie prodemokratycznie nastawionej mlodziezy, jak,! 
wychowala II Rzeczpospolita, wszak maj,!ca sarna ci,!gle klopoty z sys
temem demokratycznym! Zamyt co do idea!6w wychowawczych 
i brak zainteresowania szkoly ksztaltowaniem uczni6w na swiado
mych obywateli w duiym stopniu przypisalbym ci,!g!osci miydzy PRL 
a Rzecz,!pospolit,!. 

Ale zapewne nie jest to wyjasnienie jedyne. Wychowanie domo
we - co potwierdzaj,! takie nowsze badania - r6wniei nie formuje 
mlodych obywateli ll . Analizy Miroslawy Grabowskiej i Tadeusza 
Szawiela pokazuj,!, ie 0 ile idealy rynkowe - i stosowne zachowania 
- S,! znane i akceptowane, 0 tyle tylko w szczeg6lnej kategorii ro
dzin ksztaltuje siy pozytywne postawy wobec demokracji. Dotyczy 
to naprawdy znikomego odsetka polskich rodzin, w kt6rych oboje 
rodzice posiadaj,! wyisze wyksztalcenie. 

10 Mlodziei szkolna 0 rynku i demokracji , pod red. Krzyszrofa Kosely, Wydawnictwo 
Oficyna Naukowa, Warszawa 1998. 

Jl 0 innych badaniach na temat nieobywatelskiego nastawieni a mlodego pokolenia 
pisal Pawel Spiewak. Por.: Pokolenie bez obywateli , "Tygodnik Powszechny", nr 44/2001. 
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Ten fakt wiqzalbym wlasnie ze zwyci~stwem cynicznej filozofii 
polityki. Jest to obraz swiata bardzo wplywowy, rna on zdecydowa
ny wplyw na praktyki wychowawcze i w domu, i w szkole. Ksztaltu
je posta'Ary zdecydowanie egoistyczne, konkurencyjne i - w najlep
szym razie - aspoleczne. I chociaz nasza mlodziez jest aktywna, pel
na rozsqdku, zdecydowanie tolerancyjnie nastawiona wobec innosci 
i roznorodnosci, to nie widzi potrzeby wspolpracy z innymi, nie 
potrafi tego, a tym bardziej nie czuje wewn~trznej potrzeby dziala
nia na rzecz innych. Co wi~cej, przywolywane badanie dowodzi, ze 
wi~kszosc mlodych ludzi wychowuje si~ w rodzinach kochajqcych 
i dbajqcych 0 nich rodzicow, rna dobry z nimi kontakt (choc 0 wiele 
lepszy z matkami niz z ojcami) i nie czuje najmniejszej potrzeby bun
tu. Zainteresowana jest swojq karier<} i-co moze przelamuje ten 
egoistyczny wzorzec - bardzo nacelowana na towarzyskie kontakty, 
na zycie w interesujqcej grupie przyjaciol. Ci natomiast, ktorzy wy
kazujq zainteresowanie sprawami spolecznymi, ktorzy wlqczajq si~ 
w rozne rodzaje pracy dla innych, to osoby majqce wyrainy deficyt 
rodzinnego ciepla i bliskoSci z rodzicami. Postawy i dzialania pro
spoleczne mlodych ludzi wydajq si~ wi~c w duzym stopniu szuka
niem rekompensaty za niedostatek domowego ciepla. W domach, 
gdzie mamy dominujqq rol~ kochajqcych matek, wzrasta pokolenie 
milych na ogol ludzi, dla kt6rych wszelkie formy zycia obywatel
skiego, a chocby obywatelska swiadomosc, to cos raczej obcego. 

Sq, oczywiscie, wyjqtki od tego obrazu, koniec koncow kazda 
wazniejsza partia polityczna w Polsce rna swojq "mlodziezowk~". Ale 
dla ich czlonkow przynaleznosc oznacza wybor kariery zyciowej, a nie 
efekt mlodzienczego zaangazowania w walk~ 0 jakies spoleczne ide
aly. Ci mlodzi to zawodowcy polityki. Sila oddzialywania cynicznej 
wizji swiata spolecznego jest doprawdy imponujqca. A brakowi ele
mentu obywatelskiego w wychowaniu wyrainie sprzyja fakt, iz to 
matki Sq glownq instancjq pedagogicznq. Brak ojcow tutaj tez si~ 
uwidacznia. Nic wi~c dziwnego, ze nazwalem ten ostatni paragraf 
"smutnq konkluzjq" ... 

IRENEUSZ KRZEMINSKI, ur. 1949, prof. dr hab., wykladowca socjo
logiiUW 
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Mlodzi to poprawiq? 

Rozmawiaj<=!:: Zyta Gilowska, 

Wisla Surazska, 

Wiktor Osiatynski 

i Aleksander Smolar 


REDAKC]A: Bardzo niska frekweneja wyboreza, brak zaufania do in
stytueji panstwowyeh, katastrofalnie niska oeena klasy polityeznej 
przez opini~ publieznq, uznanie korupeji za normf w stosunkaeh oby
watela z administraejq publieznq, brak identyfikaeji z samorzqdami 
lokalnymi, niewielkie zaangaiowanie w dzialalnosc instytueji poza
rzqdowyeh - to tylko niektore przyklady wskazujqee na to, ie Polaey 
eoraz powszeehniej wycofujq si~ w iyeie prywatne, ie trwa swoista 
"ueieezka od wolnosei obywatelskiej". Jakie sq przyezyny tego zjawi
ska? Ireneusz Krzeminski uwaia, ie musimy cofnqc si~ do ezasow pierw
szej "Solidarnosei" i stanu wojennego. Jego zdaniem "Solidarnosc" 
dala milionom Polak6w doswiadezenie demokraeji nie tyle przedsta
wieielskiej, co "uezestniezqeej", republikanskiej, takiej, w kt6rej przy
wodey podejmujq deeyzje w eiqglym dialogu z obywatelami. Stan 
wojenny przyni6s1 bolesnq lekejf eynizmu, pogl~bionq po roku 1989 
przez brak poeiqgni~eia do odpowiedzialnosei jego sprawe6w ezy 
szerzej - brak rozliezenia z PRL-em, a takie przez polityk~ kolejnyeh 
ekip postsolidarnoseiowyeh, kt6re z obawy przed ekonomieznq rosz
ezeniowoseiq spoleezenstwa podejmowaly deeyzje ponad glowami 
obywateli. Czy ten opis uwaiaeie Panstwo za trafny i ezy rzeezywiseie 
przyezyn niedostatku aktywnej troski Polak6w 0 dobro wsp6lne nale
iy szukac jeszeze w epoee ancien regime? Czy to po niej dziedziezymy 
bezradnosc i biernosc? 
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Tradycja czy instytucje 

ZITA GILOWSKA: Przyczyn dzisiejszego kryzysu trzeba szukac duzo, 
duzo wczesniej, jeszcze w okresie zabor6w. Entuzjazm czas6w pierw
szej "SolidarnoSci" to tylko sympatyczny antrakt w biegu polskich 
dziej6w. Nie mielismy kiedy wyksztalcic zmyslu panstwowego, dwu
dziestolecie miydzywojenne trwalo za kr6tko. Szansa pojawila siy 
dopiero po roku 1989. Niestety, w ciqgu tych trzynastu lat zostali
smy poddani trzem "cjom": transformacji, integracji i globalizacji. 
Tak gwaltowne i wielostronne przyspieszenie sprawilo, ze poczuli
smy siy zagubieni i zmyczeni. Stwierdzi lismy, ze skoro w sklepach 
jest sporo towaru, to mozna sobie zwyczajnie pozyc. I odechcialo 
nam siy walczyc 0 idee. Inna sprawa to utopijne oczekiwania, ze 
mozna utrzymywac obywateli w stanie entuzjazmu dluzej niz kilka 
czy kilkanaScie miesiycy. 

ALEKSAN DER SMOLAR: Mnie artykul Krzeminskiego zdumial. 
Obserwator rozleglych proces6w spolecznych nie moze nie uwzglyd
niac perspektywy por6wnawczej i historii - to jedyne dostypne nam 
pola intelektualnych eksperyment6w. Tymczasem w tekScie nie rna 
sladu refleksji nad sytuacjq innych kraj6w postkomunistycznych 
chociazby Czech czy bylej NRD - gdzie radykalnie rozprawiono 
siy z przeszlosciq. Autor abstrahuje tez od glybszych tradycji. A prze
ciez chociazby wybitny artykul Kazimierza Wyki Gospodarka wy
lqczona, analizujqcy wplyw wojny na postawy Polak6w, tlumaczy 
wiele zjawisk r6wniez wsp6lczesnych. Redukowanie przyczyn spo
lecznego zla do zachowan elit postsolidarnosciowych tudziez do 
stanu wojennego jest moim zdaniem kompletnym nieporozumie
l1lem. 

WIKTOR OSIATYNSKI: Posprzeczalbym siy i z Wami, i z Ireneuszem 
Krzeminskim. Siyganie wstecz niczego nie wyjasnia, bo tak mozna 
cofac siy bez konca. Dlaczego mielibysmy wskazywac na zabory, a nie 
na I Rzeczpospolitq, kiedy w zyciu publicznym uczestniczylo raptem 
20% szlachty? Dzisiaj w zyciu publicznym uczestniczy dwa razy wiy
cej Polak6w niz kiedykolwiek w historii. 
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WISLA SURAZSKA: Nie zgadzam si~ z bagatelizowaniem przeszlo
sci. Z dzisiejszych badan poziomu aktywnoSci spolecznej wynika na 
przyklad, i.e w wyborach lokalnych 0 wiele cz~sciej biorq udzial pra
wnukowie tych, kt6rzy glosowali w XIX wieku, czyli mieszkancy 
Galicji i dawnego zaboru pruskiego. 

WIKTOR OSIATYNSKI: To r6i.nica bez znaczenia dla dzisiejszych 
polskich problem6w. Wai.niejsze jest to, co wydarzylo si~ po roku 1989. 
Tu z kolei stanowisko Krzeminskiego uwai.am za kompletnie chybio-

Mnie si~ bardzo podoba, ne. ~?imzdanie~ i.adne ro.zliczanie si~ z prz~-
ie ludzie nie uezestniezll, SZIOSCiq me sprzyp uczestmctwu w spoleczen
nie ehodzll na wybory, nie stwie obywatelskim i przejSciu do demokracji. 

ehCll miec nie wspolnego Najlepszym przykladem jest NRD, kt6ra si~ 
z ~ holotll polityeznll. swietnie rozliczyla z czasami faszyzmu, ale w ni

czym nie ulatwilo to przejScia do demokracji. 
Do powstania spoleczenstwa obywatelskiego konieczne jest powola
nie odpowiednich instytucji, zwlaszcza kontrolnych. 

Z¥TA GILOWSKA: Ale one nigdy nie powstanq, jesli uporczywie 
nie b~dziemy si~ tego domagali. A dlaczego si~ nie domagamy? Bo 
skala proces6w, jakie przei.ywamy wraz ze wsp6kzesnym swiatem, 
przerasta nas. 

WIKTOR OSIATYNSKI: Instytucje nie powstaly, bo czym innym byla 
opozycja czy "Solidarnosc" sprzed roku 1989, a czym innym "Soli
darnosC" czy jakiekolwiek rzqdy postsolidarnoSciowe w ostatnim trzy
nastoleciu. Dawna opozycja patrzyla wladzy na r~ce i dzialala w inte
resie spoleczenstwa. AJe kiedy opozycja dochodzi do wladzy, zapomi
na 0 jakiejkolwiek misji. Dlatego mnie si~ bardzo podoba, i.e ludzie 
nie uczestniczq, nie chodzq na wybory, nie chcq miec nic wsp61nego 
z tq holotq politycznq. Natomiast rzeczq dramatycznq jest to, i.e nikt 
nie tworzy spolecznych instytucji kontrolnych, takich, jakie byly w la
tach 70. czy 80.: monitorujqcych, patrzqcych na r~ce rozpanoszonym 
samorzqdom czy administracji panstwowej. 

Z¥fA GILOWSKA: A jakiei. to instytucje kontrolne dzialaly w la
tach 70.? 



TEMAT MIESlf\CA 

WIKTOR OSIATYNSKI: Na przyklad Komitet Helsinski. 

WISLA SURAZSKA: Przeciez nawet nie mozna bylo jego karty do
stac do ryki ... 

WIKTOR OSIATYNSKl: Mozna bylo czy nie, wazne, ze byl to ruch 
spoleczny zbudowany wok61 monitorowania i kontrolowania wladzy. 
I ja siy 0 to dzisiaj upominam. Bo kazdy, kto w biednym panstwie doj
dzie do wladzy, naduzyje jej albo uzyje niewlasciwie, albo inaczej, niz 
chcialoby spoleczenstwo. Istotq uczestnictwa obywatelskiego nie jest 
uczestnictwo we wladzy, tylko uczestnict\>'v'o w patrzeniu wladzy na ryce. 

Polska (nie)samorzqdna? 

Z¥fA GILOWSKA: Nie ma Pan racji. Pr6bowalismy tworzyc insty
tucje. Przykladem samorzqd terytorialny, kt6ry pocz~tkowo funk
cjonowal sprawnie i traktowany byl m.in. jako instytucja powolana 
do patrzenia wladzy na ryce. Nie spotkalo siy to jednak z zaintereso
waniem spolecznym. Kiedy PSL te struktury przejql w polowie lat 
90., w ich obronie nie miauknql nawet kotek. 

ALEKSANDER SMOLAR: Do tych drobnych element6w spoleczen
stwa obywatelskiego, kt6re istnialy w PRL, trzeba przede wszystkim 
dodac organizacje przykoscielne. Ale wiara w to, ze po roku 1989 
uda siy na tej podstawie zbudowac demokracjy, byla tylko mobilizu
jqcym mitem - bardzo piyknym, ale jednak mitem. Widzielismy, jak 
blyskawicznie pykl, kiedy cale to spoleczenstwo obywatelskie po
szlo do polityki. 

WIKTOR OSIATYNSKl: O! Tu jest pies pogrzebany! 

Z¥fA GILOWSKA: Wtedy, na poczqtku transformacji, w samorZq
dach nie szlo siy do polityki, tylko do ciyzkiej pracy. 

Cz), reform~ samorzqdowq mozna, Pafzstwa zdaniem, uznac za sukces? 
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ZYTA GILOWSKA: Pierwszy etap - reaktywowanie samorzqdu 
gminnego - byl wielkim sukcesem. Niestety, potem samorzqd ugiqt 
si~ pod ci~iarem pot~inego panstwa. Jest one co prawda marne 
i niewydolne, ale rna niezwykle rozbudowanq biurokracj~ i kon
troluje pieniqdze. P6zniejsza pr6ba wzmocnienia samorzqd6w 
przez powolanie powiat6w i zwi~kszenie liczby wojewodztw skon
czyla si~ fiaskiem. Zwlaszcza powiaty okazaly si~ kompletnie nie
udane. 

WISLA SURAZSKA: Zgadzam si~. Poczqtkowo samorzqd byl naj
bardziej udanq instytucjq III Rzeczypospolitej. Moie dlatego, ie jako 
jedna z niewielu instytucji zostal utworzony calkiem od nowa. Po
wolala go do iycia fala entuzjazmu spolecznego. Dokonalo si~ tysiq
ce malych rewolucji gminnych. Niestety, jak mowi Zyta Gilowska 
zostalo to zniszczone. 

WIKTOR OSIATYNSKI: Mam calkowicie odmienne zdanie i chcial
bym, ieby to bylo na pismie, bo uwaiam si~ za wspolodpowiedzial
nego, poniewai w Komisji Konstyrucyjnej walczylem 0 uprawnienia 
samorzqdu. Twierdz~, ie reforma samorzqdowa od poczqtku jest naj
wi~kszq kl~skq, jaka dotkn~la III Rzeczpospolitq. Wyniklo to z glu
poty - mojej rowniei - i braku jakiejko lwiek wiedzy historycznej, 
poniewai elementarna znajomosc swiata m6wi, ie decentralizacja 
i oddanie wladzy na szczeblach lokalnych ludziom nawet najuczciw
szym bez utworzenia wpierw funkcjonalnych, sprawnych, szeroko 
dost~pnych instytucji ochrony prawnej przed lokalnymi elitami, a wla
sciwie klikami, rodzi zawsze wylqcznie pot~g~ tych klik. Ludzie Sq 
tylko ludzmi i oczywiScie w pierwszym pokoleniu jeszcze mogq kie
rowac si~ wartosciami (jak bylo z Komitetami Obywatelskimi), ale 
w drugim pokoleniu do wladzy dochodzq cwaniacy. Obserwuj~ dzi
siaj calkowitq bezsilnosc czlonka lokalnej spolecznosci wobec samo
rzqdowych siucht, kt6re rozrywajq i zjadajq Polsk~. Dlatego powta
rzam: bez stworzenia skutecznych sqd6w, bez stworzenia instyrucji 
prawnej ochrony interesu publicznego zawsze na szczeblu samorzq
dowym obywatel zostanie okradziony, oszukany i wykiwany przez 
lokalne wladze. 
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WISLA SURAZSKA: Calkowicie si~ z Panem nie zgadzam. Z mojego 
doswiadczenia wynika, ze samorzqd 0 wiele lepiej anizeli centrum jest 
kontrolowany zar6wno przez ulomne skqdinqd instytucje pans twa, 
jak i przez lokalne spolecznosci. Po drugie, w samorzqdzie mamy ciq
gle jeszcze duzo entuzjast6w. W6jtowie czy burmistrzowie to ostatnie 
srodowisko urz~dnik6w, dla kt6rych poj~cie "interes publiczny" rna 
sens. Oczywiscie jest korupcja, ale obejmuje ona nie wi~cej niz 25-30 
%, podczas gdy na szczeblu centralnym przekracza polow~. 

ZYTA GILOWSKA: Pan Osiatynski nie rna racji r6wniez dlatego, ze 
ustawa 0 samorzqdzie poddaje go precyzyjnej kontroli i ze strony 
obywateli, i ze strony wojewod6w. Tyle ze 
nadzieja na skutecznq kontrol~ okazala si~ 
nierealistyczna, bo prawo to nie wszyst
ko. Zwr6ccie Panstwo uwag~, ze potrze
bowalismyaz 12lat, zeby si~ wziqc za sro

Decentralizacj-t uwaiam za 
absolutnie niezb-tdny i prawdo
podobnie najlepszy instrument 
budowy panstwa pomocniczego. 

dowisko lekarskie i wymiar sprawiedliwosci. To bylytak duze zmi
jowiska, ze gdybysmy chcieli od tego zaczqc transformacj~, to zamiast 
demokracji musielibysmy wprowadzic dyktatur~. 

WIKTOR OSIATYNSKI: CO do skali korupcji, to na szczeblu cen
tralnym oceniam jq na 90%, a na samorzqdowym - na 60%. Ale ta 
druga powoduje 0 wiele wi~ksze zrakowacenie tkanki spoiecznej, 
znacznie dotkliwiej niszczy kapital zaufania spolecznego, bo ludzie 
na co dzien widzq to wyjadanie plastra miodu, padajq bezposredniq 
ofiarq naduzyc i zaczynajq patrzec na zycie publiczne jako na alter
natyw~: albo b~dziemy przez nich okradani, albo si~ przylqczymy. 

ZYTA GILOWSKA: Ta wizja samorzqdu terytorialnego jako rozb6j
nika czyhajqcego na drodze i odbierajqcego podr6znym sakwy jest 
oparta na jakichs nieuprawnionych uog61nieniach. Decentralizacj~ 
uwazam za absolutnie niezb~dny i prawdopodobnie najlepszy instru
ment budowy panstwa pomocniczego. 

WISLA SURAZSKA: Niezaleznie od tego, jaka jest rzeczywista skala 
korupcji, jedno mozemy uznac za pewne: najwi~cej jej tam, gdzie 
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najniisza jest frekwencja wyborcza. Tam, gdzie spoiecznoSci lokalne 
Sq dobrze zorganizowane, lepiej funkcjonuje rowniei wladza lokal
na. I z tym wiqie sit; moja nadzieja: mieszkancy zle funkcjonujqcej 
gminy widzq, ie sqsiedzi majq si~ lepiej, ie budujq drogt; czy szkoit;, 
zaczynajq sit; wit;c sami organizowac. W ten sposob samorzqd uru
chamia dalekosit;iny proces uczenia sit; demokracji. 

ZYTA GILOWSKA: Podobny zamysi kryje sit; za ideq bezposrednich 
wyborow wojtow, burmistrzow czy prezydentow miast. 

WIKTOR OSIATYNSKI: To kolejny dramatyczny blqd. Znalezliby 
si~ calkowicie poza kontrolq. Ja szedlbym w zupelnie innym kierun
ku. W kaidej gminie powolalbym kancelarie prawne obrony intere
su publicznego, ktore strzeglyby obywateli przeciwko wladzy (wszyst
ko jedno jakiej - panstwowej, publicznej czy samorzqdowej). Mo
glyby one korzystac z ulg podatkowych, z dotacji panstwowych 
i dotacji obywatelskich. Po drugie, stworzylbym instytucje obywa
telskie nie zwiqzane z samorzqdem, na przyklad internetowe obywa
telskie osrodki monitorowania dzialan samorzqdow. 

Podw6ine rozczarowanie 

WISLA SURAZSKA: Wrocilabym do generalnej kwestii: pytania 
o stan spoleczenstwa obywatelskiego. Najpierw zauwaimy, ie na
wet wybory z roku 1989, kiedy nie wiadomo jeszcze bylo, ie demo
kracja przyniesie tyle rozczarowan, zignorowalo 40% Polakow. Ist
nieje wi~c duiy rozziew pomi~dzy inteligencjq czy swiadomq cz~sciq 
spoleczenstwa ... 

ALEKSANDER SMOLAR: ... ktora si~ w dodatku kurczy ... 

WIStA SURAZSKA: ... a resztq. Pod tym wzgl~dem przypominamy 
kraje Trzeciego Swiata. Mielismy wi~c zly punkt wyjscia, a potem na
loiyly si~ na to dwa rozczarowania. Po pierwsze, prysla nadzieja na 
radykalnq popraw~: w 1989 roku nastqpil moment niemal mesjani
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styezny - odzyskanie wolnoSci, a tymezasem swiat si~ nie polepszyl, 
a nawet pod wieloma wzgl~dami pogorszyl. Na to nalozylo si~ dru
gie, bardziej konkretne rozezarowanie, mianowieie rozezarowanie 
AWS-em. M6wi~ to na podstawie badan empiryeznyeh. Bardzo waz
nym wskaznikiem aktywnoSci obywatelskiej jest frekwencja wybor
cza. I tu wskazniki S,! jednoznaczne: im wyzsza frekwencja, tym lepsze 
wyniki centroprawicy. Aktywne spoleczenstwo obywatelskie rna w Pol
sce nachylenie centroprawicowe. I dlatego kiedy powstal AWS, nastq
pila mobilizaeja. A w wyborach 2001 roku spadek frekwencji byl tym 
silniejszy, im lepszy wynik uzyskal AWS 4 lata wezesniej. Ci ludzie 
powiedzieli politykom: nie chcemy miec z wami nie wsp6lnego. 

ALEKSANDER SMOLAR: Ale miejsce AWS zaj~la LPR. 

WISLA SURAZSKA: To zbyt proste uj~eie. Powiedzialabym raczej, 
ze nastqpila mobi lizacja populistyezna. Przede wszystkim powoli za
czyna si~ uczyc glosowac w wyborach krajowych wieS. Do tego do
ehodzi oczywistosc: recesja, kt6ra zawsze wplywa demobilizuj'lco 
na spoleczenstwo obywatelskie. 

Prawo i kapitalizm 

ALEKSANDER SMOLAR: Dotkliwym brakiem tekstu Krzeminskie
go jest to, ze pomija on r6wniez globalne przyczyny naszych klopo
t6w z wolnosci'l, chocby te, na kt6re w glosnym artykule Bowling alo
ne wskazuje Robert Putnam. Wsp6lna gra w kr~gle byla symbolem 
elementamego uczestnictwa. Tymczasem, zdaniem Putnama, nawet 
one zanika. Stanowisko to bylo kwestionowane, po 11 wrzesnia zmo
dyfikowal je sam Putnam. Ale zjawisko odchodzenia od projekt6w 
zbiorowych na rzecz indywidualnych obserwowane jest w wielu kra
jach. Konserwatywni krytycy wsp6kzesnej kultury wskazuj'l na to, co 
okrdla si~ jako narcyzm, hedonizm czy relatywizm. Wszystkie te sklad
niki kultury znieeh~caj'l do uczestnietwa w zyciu publieznym. Moim 
zdaniem nawet to, ze nie sprawdzily si~ czame przepowiednie doty
cZ'lce zagroienia naszego regionu nacjonalizmem, wynika m.in. z osla
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bienia elementarnych wi~zi. Kolejna bardzo wazna ksiqzka humani
styki ostatnich d'wudziestu lat - Shifting involvements. Private Interests 
and Public Action ("Zmienne zaangazowania. Interesy prywatne i dzia
lania publiczne") Alfreda Hirschmana - mowi 0 historycznych cyklach 
zaangazowania i indywidualizacji. Sq czasy, kiedy ludzie angazujq si~ 
w dzialania zbiorowe, a potem nast~pujq dlugie okresy, kiedy raczej 
inwestujq czas i energi~ w indywidualne projekty. 

Jezeli przez pryzmat debat zachodnich spojrzymy na rozwoj Pol
ski, to jak mozna si~ dziwic, ze po 1989 odeszlismy od jakichkol
wiek projektow zbiorowych? Wystarczy zauwazyc, ze zbudowalismy 
- przy szerokiej akceptacji spolecznej - gospodark~ rynkowq. Ona 
zas codziennie powiada czlowiekowi: two j e zbawienie, two j e 
szcz~scie jest w two i m sukcesie indywidualnym, w two j e j edu
kacji ... 

WISLA SURAZSKA: Przeciwnie, kapitalizm wymaga wspolpracy. 
A wspolpraca wymaga elementarnego zaufania do partnera, ktore 

Wi zi lokalne c i cuda. 
~ zynllWyzwalajll' mobilizujll 
energi~ spolecznll i uCZll 

wytwarza si~ w przedsi~wzi~ciach wspolnych, 
'k' ' k 'hT ' I"

~le OOleCZOle ,omercYJnyc . 10 Jest w aSOIe 
?W sl:~ny k~pltal spoleczn~. W Pol~ce umle

ludzi wspoldzialania. J~tnosCl wspolpracy 1 zaufaOla brakuJe drama
tycznie. I na tym wlasnie pol ega choroba pol

skiego kapitalizmu. 

WIKTOR OSlATYNSKI: Zaufania nie wytwarza kapitalizm, tylko 
prawo. 

WISLA SURAZSKA: Wazniejsza jest etyka, bo jezeli lamane jest 900/0 
kontraktow, to zaden sqd sobie nie poradzi. 

WIKTOR OSlATYNSKI: Ludzie, ktorzy wymyslali transformacj~, 
nie wzi~li pod uwag~, ze w komunistycznym systemie prawa nie bylo 
zadnych srodkow panstwowej ochrony dotrzymywania indywidual
nych umow prywatnych i ze nie mozna stworzyc kapitalizmu bez 
obudowy prawnej, bez skutecznych instytucji. Istotq kapitalizmu 
to wsz~dzie historycznie mozna pokazac - jest wymuszanie przez 
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panstvvo dotrzymywania um6w prywatnych. U nas tego nie bylo. 
Tak powstala mafia. Bo jak ktos za sw6j towar nie dostawal pienir;
dzy, a w sqdzie mial czekac 5 lat na orzeczenie, to wolal wziqc zbira, 
kt6ry tylko na to czekal. 

ALEKSANDER SMOLAR: Przestrzeganie prawa to jeden z funda
ment6w demokracji, ale nie bardzo wierzr;, ze br;dzie ono dzialalo 
bez odpowiedniej kultury prawnej, kt6rq zdobywa sir; w procesie 
jego aplikowania. Weimy przyklad Rady ds. Radiofonii i Telewizji 
czy Rady Polityki Pienir;znej i Banku Centralnego. Wszystkie od strony 
prawnej zostaly obmyslone bardzo precyzyjnie, a jednak Sq niszczo
ne od wewnqtrz czy z zewnqtrz, bo interesy polityczne okazujq sir; 
silniejsze od praW3. Podobnie jak w przypadku samorzqd6w: czeka 
nas diugi proces budowania kultury prawnej i kultury dzialania zbio
rowego. 

Patologie korporacjonizmu 

Edmund Mokrzycki nazwal system, kt6ry wylonil si~ w Polsce po roku 
1989, demokracjq negocjacyjnq. Decydujqcq rol~ odgrywajq w niej 
rozmaite korporacje czy grupy nacisku, kt6re wchodzq w symbioz~ 
z klasq politycznq. A w tym wszystkim znika miejsce dla prawdziwej 
aktywnosci spolecznej. Czy ten opis uwazacie Panstwo za trafny? 

WISLA SURAZSKA: Pani Zyta juz wspomniala 0 potr;znych korpo
racjach lekarskich czy nauczycielskich, kt6re stojq na drodze rozwo
ju naszego kraju ... 

ZYTA GILOWSKA: ... stanr;ly, skutecznie... Jednym z zadan reformy 
samorzqdowej bylo rozbicie uklad6w korporacyjnych, ale one oka
zaly sir; silniejsze i sdamsiiy samorzqdnosc terytorialnq. 

WISLA SURAZSKA: Korporacje naruszajq zasadr; parIamentaryzmu, 
bo przekazujq decyzje poza parIament, ukladom zawieranym mir;
dzy urz~dnikami a grupami interes6w. Choc zdarzajq sir; sytuacje (jak 
W powojennej Austrii), ze z powodu silnych konflikt6w wewnr;trz
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nych zagrozona jest stabilnosc spoleczenstwa i uklady korporacyjne 
stajq si~ jedynym sposobern jej zachowania. 

ALEKSANDER SMOLAR: Model korporacyjny dominuje w wielu 
panstwach rozwini~tych. Austria, Niemcy czy kraje skandynawskie 
to panstwa, w kt6rych demokracja przedstawicielska jest zaw~zona, 
a duzq cz~se najwazniejszych decyzji podejmuje si~ na drodze bezpo
srednich negocjacji partner6w spolecznych. JeSli rna to zapewnic 
pok6j spoleczny i rozw6j kraju, to moze nie jest rozwiqzaniem naj
gorszym. Tyle ze w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskami patolo
gicznymi. Zdrowy korporacjonizm zaklada r6wnosc partner6w. Tym
czasem u nas na przyklad nie rna zadnej syrnetrii rni~dzy pot~gq zwiqz
k6w zawodowych a wplywami zwiqzk6w przedsi~biorc6w. 

Naszym problernem jest w duzym stopniu to, co juz w latach 70. 
dostrzegl Stefan Nowak: instytucjonalna pustka pomi~dzy, z jednej 
strony, rodzinq, a z drugiej - ojczyznq. T~ pustk~ po roku 1989 zdo
lalismy w malym stopniu zabudowae alba wypelnily jq uklady pato
logiczne. Specyficznym przykladem instytucjonalnego niedorozwo
ju jest nasz system partyjny; m6wiqc zartobliwie, rna my system dwu
partyjny z ... jednq partiq, bo ciqgle nie widae alternatywy dla SLD. 

Powiem teraz cos, co w swietle dotychczasowej dyskusji zabrzrni 
paradoksalnie. Przez caly czas milczqco zakladaJismy, ze aktywnose 
obywatelska sprzyja nieuchronnie demokracji. To wcale nie takie 
oczywiste. Samuel Huntington, jak i wielu innych konserwatyw
nych krytyk6w demokracji masowej, uwaza, ze nadmierna aktyw
nose destabilizuje demokracj~, uniemozliwia racjonalne podejmo
wanie decyzji. Moze to wlasnie demobilizacja spoleczna jest naSZq 
szansq? Bez niej nie byloby reform Balcerowicza. Reformy ubezpie
czen spolecznych nigdzie na Zachodzie nie daloby si~ przeprowa
dzie tak latwo jak w Polsce. Apatia spoleczna pozwoli tez pewnie 
SLD na zmian~ kodeksu pracy, koniecznq dla rozwoju gospodarki. 
M6wi~ to wszystko z pewnym smutkiem, bo uczestnictwo obywa
telskie jest dla mnie wielkq wartosciq. 

WISLA SURAZSKA: Ja to widz~ calkiem inaczej. Korporacjonizm 
austriacki czy niemiecki Sq w stanie funkcjonowae, bo oba te panstwa 
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 MLODZI TO POPRAW1'\? 

WIKTOR OSIATYNSKI: Mnie nurtuje pytanie, czy aby ci politycy 
nie maj'l w tym przypadkiem swojego interesu ... 

lYrA GILOWSKA: Jeieli Pan s'ldzi, ie przynajmniej kieruj'l si~ swoim 
interesem, czyli S'l niezbyt uczciwi, ale za to rozumni i racjonalni, to 
chyba nad miar~ ich Pan komplementuje ... 

WISLA SURAZSKA: Jadwiga Staniszkis rna racj~ 0 tyle, ze nowocze
sne paiistwo to pot~zna firma i takZe w krajach zachodnich korzy
stanie z jego kapitalu to ulubione hobby biznesmen6w. Problem Pol
ski (tak jak kraj6w trzeciego swiata) polega na tym, ze ta "firma" nie 
rna konkurencji, nie znajduje zadnej przeciwwagi. I jej dominacja 
zakl6ca normalne mechanizmy rynkowe. 

ALEKSANDER SMOLAR: Dostrzezenie przez Jadwig~ Staniszkis 
procesu wyciekania powaznych sum z budzetu do rozmaitych fun
duszy specjalnych, gdzie nie podlegaj'l juz kontroli spolecznej, jest 
trafne, ale zupetnie nie przekonuje mnie budowana na tej obserwa
cji teoria. Powazniejszym tu problemem jest to, 0 czym na pocz'lt
ku wspomniala pani Gilowska: szersze procesy globalizacyjne, kt6
re uruchamiaj'l mechanizm odchodzenia od demokracji. Po pierw
sze, slabnie panstwo narodowe. Dawniej bylo ono miejscem 

formowania prawomocnosci wladzy, symbo
Bye moie demokracjC( da 

siC( uratowae przez budowC( 
szerszych nii narodowe 
struktur politycznych, 
ktore bC(dl! mogly bye 

samodzielnym podmiotem 
na rynku globalnym. 

licznej identyfikacji, produkcji i konsumpcji. 
Dzisiaj na przyklad duza cz~sc decyzji gospo
darczych zapada zupetnie gdzie indziej, jest 
wynikiem anonimowych proces6w. Nawet 
w sprawie podatk6w panstwo rna ograniczo
n'l suwerennosc, bo jdli je zanadto podnie
sie, to kapital ucieknie do inn ego kraju. 

Z drugiej strony, podkopywaniu demokracji sprzyjaj'l mechanizmy 
ucieczki elit politycznych od odpowiedzialnosci. Mechanizm roz
budowy Unii Europejskiej dumaczy si~ czasami wlasnie ucieczk'l 
elit narodowych przed wielostronn'l presjq spolecznq. Latwiej po
wiedziec: to Bruksela zadecydowala, nii wzi'lC odpowiedzialnosc 
za siebie. 
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Trzeba przyznae otwarcie: wiele podstawowych decyzji dotyczq
cych naszych spraw wewn~trznych zapada poza naszymi granicami. 
Spory parlamentarne miewajq charakter teatru, z czego sami polity
cy zdajq sobie spraw~ i dlatego tak ch~tnie uciekajq do polityki sym
bolicznej, do retorycznych dyskusji 0 wartoSciach itp. Ale takie same 
probl~my jak Polska rna cala reszta Europy. I jesli jestem zwolenni
kiem integracji, to m.in. dlatego, ze obywatele mogq odzyskae suwe
rennose wlasnie w skali Europy. Paradoksalnie, bye moze de mokra
cj~ da si~ uratowae przez budow~ szerszych niz narodowe struktur 
politycznych, ktore b~dq mogly bye samodzielnym podmiotem na 
rynku globalnym. 

Media i demokracja 

Wsr6d globalnych przyczyn kryzysu spoleczenstwa obywatelskiego 
wymienia si~ wplyw medi6w. M6wi si~ wr~cz, ie znaleilismy si~ w fa
zie demokracji medialnej. 

ZYTA GILOWSKA: Zwlaszcza telewizja oddzialuje na demokracj~ 
negatywnie. Uruchamia mechanizmy erozji demokracji od wewnqtrz, 
poniewaz sklania elity polityczne do korumpowania si~ na rozne 
sposoby, zeby zarobie na to zarloczne medium, bez ktorego nie moz
na poprowadzie sensownie zadnej kampanii wyborczej. 

WIKTOR OSlATYNSKI: W Polsce media obnizajq poziom demo
kracji, bo w ogole nie rna publicznych: Sq panstwowe (tj. oddane 
w lup partiom rzqdzqcym) albo prywatne. Zapisy, ktore proponuje 
teraz rzqd, doprowadzq do straszliwego wzmocnienia tych pierw
szych, bo rynek reklam skoncentruje siy wokol telewizji tzw. "pu
blicznej". Intencje tych zapisow Sq jasne: chodzi 0 wykorzystanie 
medi6w dla cel6w propagandowych. 

Ale powazniejszy jest inny problem. Demokracja elektroniczna 
rodzi chroniczny kryzys przyw6dztwa. Dawniej politycy demokra
tyczni wiedzieli, ze biorqc odpowiedzialnose za kraj i podejmujqc siy 
ci~zkich reform, mUSZq je podzielie na okresy trzyip6Uetnie (nie dluz
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sze, bo przegra sic;: wybory i straci wplyw na rZ'1dzenie). Tymczasem 
dzisiaj znaleili sic;: pod prc;:gierzem nie tyle nawet telewizji, co insty
tucji badania opinii publicznej, ktore bez przerwy publikuj'1 rankingi 
popularnosci partii i politykow. Ma to ogromny wplyw na ich dzia
lania, zwlaszcza w systemie wielopartyjnym, gdyi kaide wahnic;:cie 
poparcia dla rZ'1du wzmacnia slabszego partnera koalicji. Kolejnym 
negatywnym skutkiem demokracji elektronicznej jest eliminowanie 
z iycia publicznego autorytetow pozarynkowych i pozapolitycznych. 
Moina dyskutowae, do jakiego stopnia iycie spoleczne potrzebuje 
autorytetow i powinno bye nasycone wartosciami, jakieS autorytety 
i wartosci musz'1 jednak bye. Demokracja z natury je polityzuje, bo 
jej istoq s'1 konkurencja i walka 0 glosy (wa 1 k a - podkreslam 
a nie szukanie kompromisow i wspolnych rozwi'1zan). Jesli dodae 
do tego wplyw mediow lansuj'1cych tylko tych, ktorych stae na opla
canie reklam, oraz politykow, to iycie publiczne zamienia sic;: w pu
stynic;: pozbawion'1 autentycznych, bezinteresownych wartosci i punk
tow odniesienia. 

Bye moze jakims wyj'1tkiem od tego stanie sic;: brytyjska Izba Lor
dow. Ustalono bowiem, ie jej czlonkami nie bc;:d'1 potomkowie tych, 
ktorzy - nazywaj'1c rzeczy po imieniu - tysi'1c lat temu lepiej od in
nych bili w mordc;:, tylko ludzie maj'1cy prawdziwe zaslugi dla spole
czenstwa. I wtedy krolowa moie na wniosek premiera mianuje ba
roness'1 moj'1 znajom'1, ktora poswic;:cila kilkadziesi'1t lat, zastana
wiaj'1c sic;:, jak poprawie warunki iycia w wic;:zieniach. 

ALEKSANDER SMOLAR: Problem zuiycia autorytetow jest w Pol
sce rzeczywiScie dramatyczny. Zuiycie to obejmuje nie tylko poszcze
golnych ludzi, ale cale grupy spoleczne bc;:d'1ce tradycyjnie nosnika
mi autorytetu pozapolitycznego: sc;:dziow, adwokatow, lekarzy, na
uczycieli (takie - a nawet powiedzialbym: zwlaszcza - akademickich, 
ktorzy pracuj'1 na wielu eratach, daj'1c demoralizuj'1cy przyklad stu
dentom i reszcie spoleczenstwa). Proces degradacji autorytetow obej
muje takie Kosciol, co najbardziej drastycznie pokazala sprawa abp. 
Paetza. Te wszystkie grupy spoleczne powinny bye walami ochron
nymi, ograniczaj'1cymi oddzialywanie zasady demokratycznej, tym
czasem same sic;: podmywaj'1 i kwestionuj'1. 
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Do spostrzezen Wiktora Osiatynskiego na temat negatywnyeh 
skutk6w demokraeji elektronieznej dorzueilbym jednq uwag~. Ot6z 
telewizja zniszezyla partie polityezne. Tradyeyjna soejaldemokraeja, 
ehadeeja ezy partie konserwatywne byly subkulturami, rodzajem 
dom6w dla ealyeh rodzin, kt6re wiqzaly si~ z nimi na dlugie pokole
nia, osrodkami samoorganizaeji i samopomoey. W sumie odgrywaly 
- wraz z Koseiolami, wojskiem i szkolq - rol~ osrodk6w integrujq
eyeh spoleezenstwo. Dzisiaj przeksztalcajq si~ w profesjonalne apa
raty, speejalizujqee si~ w zdobywaniu funduszy i organizowaniu kam
panii wyborezyeh. A stalo si~ tak w duzej mierze za sprawq telewizji, 
kt6ra zapewnia bezposredni kontakt mi~dzy przyw6deami a wybor
eami, eliminujqe waznq dla funkejonowania demokraeji partyjnyeh 
postac dzialaeza-posrednika. 

Z'ITA GILOWSKA: A w dodatku produkuje polityk6w pozbawio
nyeh istotniejszyeh wlaseiwosei. Gladkieh, milyeh, oblyeh i niewy
razistyeh. Co tu kryc - pozbawionyeh zdolnosei przyw6dezyeh. 

Demokracji trzeba si~ nauczyc 

Rzeczq szczeg61nie niepokojqcq z punktu widzenia stabilnosci polskiej 
demokracji jest brak zainteresowania iyciem publicznym ze strony 
ludzi mlodych, wychowanych jui w wolnej Polsce. Jak Zydzi Egipt, 
tak nasze pokolenia niosq w duszach komunizm, mlodzi natomiast 
powinni bye od tego balastu wolni. Dlaczego zatem demokracja nie 
iest dla nich wartosciq, w kt6rej praktykowanie gotowi byliby sif za
angaiowae? 

Z'ITA GILOWSKA: Bo duzo rozumiejq. Wiedzq na przyklad, ze na
sze panstwo jest nieslyehanie marnotrawne. Nasz budzet zawiera si~ 
w 185 miliardaeh, z ezego 40 to defieyt, ezyli najbardziej paskudny 
rodzaj podatku obeiqzajqeego przyszle pokolenia, a jednoezeSnie 
kazdy speejalista przyzna, ze gdyby go "doeisnqC", to mozna by spo
ro oszez~dzic, przynajmniej 30 miliard6w. Po drugie, wiedzq, ze ist
nieje olbrzymi rozziew mi~dzy ofiejalnymi apanazami plynqeymi z ra
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cji sprawowania funkcji politycznych a faktycznymi mozliwoSciami 
poprawienia sobie sytuacji materialnej przez polityka, 0 ile oczywi
Scie nie bydzie kurczowo trzymal siy etycznego kodeksu postypowa
nia. Uczciwa dzialalnosc polityczna jest slabo oplacalna - wiem to, 
bo jako pose! zarabiam polowy tego, co dotychczas. To dlatego poli
tycy tak siy drapiq po slupie do kie!basy wszystkimi sposobami, le
galnymi i nie calkiem legalnymi ... A mlodzi to widzq i wolq siy trzy
mac od polityki z daleka. 

WISLA SURAZSKA: Ja jestem przekonana, ze nowe pokolenie zbu
duje lepszq demokracjy, i.e bydzie z niq bardziej otrzaskane... 

ZYTA GILOWSKA: ... i chwala Bogu bardziej rygorystyczne ... 

WISLA SURAZSKA: ... niz nasze. Pamiytam wlasne reakcje podczas 
pierwszego zjazdu "Solidarnosci": gdy ktos, kogo uwazalam za czlo
wieka rozsqdnego, mial inne zdanie niz ja, po prostu zalewala mnie 
wScieklosc. Odruchowo szukalam kalasznikowa ... M6j syn zacho
wuje siy juz calkiem inaczej. Demokracji trzeba siy nauczyc, trzeba jq 
praktykowac. A my trzynascie lat temu bylismy jeszcze niewolnika
mi. I zbudowalismy instytucje na miary naszego ulomnego rozumie
nia wolnosci. Ale mlodzi to poprawiq. 

ALEKSANDER SMOLAR: Tylko od kogo majq siy uczyC? W innych 
zawodach majq wzory ludzi kompetentnych i uczciwych. A wsp61
czesny proces polityczny uprzywilejowuje postaci demagoga i tech
nokraty. Bez uruchomienia procesu rehabilitacji polityki zdolni mlo
dzi ludzie bydq szli do biznesu, zamiast angazowac siy publicznie. 

Skoro jednak Wisla Surazska wspomniala 0 kalasznikowie i 0 trwa
niu w nas zlych nawykow z czasow komunizmu, to zamiast teorii opo
wiem Panstwu anegdoty. Kiedy Aleksander Zinowiew przyjechal na 
emigracjy, zorganizowalem w Paryzu male seminarium z jego udzia
lem. W pewnej chwili jeden z moich francuskich przyjaci61, znakomi
ty dziennikarz i wielki przyjaciel "SolidarnoSci", zirytowany tym, co 
opowiadal Zinowiew, powiedzial do niego: "Jak Pan moze mowic, ze 
w Rosji panoszy siy cynizm, ze nie ma prawa, nie ma idealizmu. Prze
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ciez Pan sam jest tego iywym zaprzeczeniem". Zinowiew spojrzal z po
gardq i odpowiedzial : "Pan nic nie rozumie. Pan mysli, ze kraj bezpra
wia jest rownoczesnie krajem bez regut. A to nieprawda. Jak majster 
Grisza zachowa siy niesprawiedliwie wobec robotnikow, to oni zacza
jq siy za rogiem i skujq mu mordy. Wtedy bydzie wiedzial, jakie S'l 
granice jego bezkarnosci. A ja - jak ci robotnicy. Ja po prostu chcialem 
dac w mordy Zwiqzkowi Radzieckiemu ... " 

Malenki skrawek w piekle 

Zastanawiam si~, czy studenci, ktorzy sq najliczniejszq grupq czytel
nikow " Znaku", po przeczytaniu naszej dyskusji nie dojdq do wnio
sku, ze najlepsze, co mogq zrobic, to "dac w mordf!" demokracji. Gdy
bym mial20 lat, to pewnie po lekturze naszej rozmowy albo wybral
bym sif! na emigracjf! (zewnf!trznq lub wewnf!trznq), albo zdecy
dowalbym sif! na wyb6r cyniczny: polityka to gra bez czystych regul, 
wchodzf! w ten "biznes". Czy Pafzstwo widzicie jakies inne, pozytyw
ne scenariusze dla dwudziestolatkow? 

WISLA SURAZSKA: Ja juz deklarowalam wiary w sily naturalnej 
przemiany pokolen. Liczy poza tym, ie gdy pojawiq siy fundusze 
europejskie, to one pobudzq aktywnosc na poziomie lokalnym. A wte
dy ludzie, kt6rzy nie widzieli dotqd potrzeby wspolpracy, skrzyknq 
siy, zacznq cos wsp61nie planowac i zmieniac swoje najblizsze oto
czenie. To chyba scenariusz wystarczajqco pozytywny dla dwudzie
stolatka? 

WIKTOR OSLATYNSKI: Kiedy ja mialem dwadzieScia pary lat, sta
nqlem przed wyborem: zostac czy emigrowaC? Bylo dla mnie cal
kiem jasne, ie chcy zostac. Gdybym dzisiaj mial dwadzieScia pary lat, 
to bym wyjechal... 

ZYTA GILOWSKA: Nie mam zadnych rad dla dwudziestolatkow, 
bo oni iadnych rad nie potrzebujq (i ja tez nie potrzebowalam, kiedy 
bylam w ich wieku). Od 13 lat jestem politykiem, najpierw radnq 
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" MtODZI TO POP 

miejsk'l' teraz poslank'l i z perspektywy tych doswiadczen r 
z pelnym przekonaniem: niezaleinie od rozmaitych uzasadni, 
narzekan zmiany, ktore dokonaly siy w Polsce po roku 1989, I 
styp po prostu fenomenalny. I to olbrzymia szansa dla mlo 
Dorosn'l, poieni'l siy, byd'l mieli dzieci, gdzid zamieszkaj'l, p 
m'l pracy i zobacz'l, ie nieobecni nie maj'l racji. Moim zdanien 
siejsza apolitycznosc mlodzieiy to zjawisko przejsciowe. Natura , 
upomm Sly 0 swoJe prawa. 

ALEKSANDER SMOLAR: Mnie apolitycznosc mlodych tak bal 
nie niepokoi. Czlowiek rna przeciei prawo rowniei do wolnoSc 
polityki. Waine natomiast jest to, ieby ci, ktorzy nie uczestnicz'l w 
borach, czynili to na zasadzie swiadomego wyboru, a nie w wyn 
poczucia wyobcowania. I ieby dostrzegali, ie S'l sprawy, ktore ' 
kraczaj'l poza ich prywatny interes - obojytne: lokalne czy globa 
- ieby siy nimi identyfikowali, ieby siy angaiowali na przyklad w dt 
lalnosc instytucji pozarz'ldowych. Podobnie jak pani Wisla liczy 
na mechanizmy uruchomione przez integracjy europejsk'l. Zwracc 
tei Panstwu uwagy, ie - inaczej nii telewizja - w Polsce znakomity 
mechanizmem kontrolnym wobec polityki jest prasa. To ona, a r 
aparat sprawiedliwosci, wykryla wiykszosc afer korupcyjnych, 0 

ogranicza samowoly politykow. Przyklad prasy dowodzi, ie nie j( 
tak tragicznie z mechanizmami kontrolnymi, 0 ktore niepokoi ! 

Wiktor Osiatynski, i ie od obywateli zaleiy w Polsce bardzo duie 

WIKTOR OSIATYNSKI: Jesli po tym, co przed chwil'l powiedz 
lem, ktos z mlodych jeszcze nie v.ryemigrowal i doczytal nasz'l d~ 
kusjy do tego miejsca, to mam dla niego szesc rad. Po pierwsze, j 
powiedziala pani Gilowska, zdaj sobie sprawy, ie tobie jest Iepi 
nii nam bylo kiedykolwiek, masz wiycej moiliwosci dzialania ~ 
blicznego, rynkowego, kulturalnego i ekspresji swojej osobowos 
Po drugie, wykorzystuj Europy i jej dorobek do cywilizowania kra 
ktory jest twoj'l ojczyzn'l. Europa iyje demokratycznie 0 150 lat d 
iej od nas, jest siy czego od niej uczyc, a poniewai ty nie jestd s~ 
rumpowany, zrobisz to lepiej nii my. Po trzecie, jesli twoje prav 
interesy czy marzenia S'l naruszane, to walcz 0 nie i w tym celu jt 
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nocz si~ z innymi. Nawet jeSli nie wygracie, to poczucie wsp6lnoty 
nada sens waszemu zyciu. Po czwarte, nie wszystko zalezy od pan
stwa, jest ogromne pole, gdzie mozna si~ samoorganizowac i okazy
wac sobie pomoc. Po piqte, poza politykq i gospodarkq jest w zyciu 
wiele innych waznych rzeczy, ludzie majq bardzo r6znorodne po
trzeby, a podejmujqc dziatalnosc dla innych - wzbogacisz swoje zy
cie. A na koniec opowiem ci point~ mojej ukochanej ksiqzki: Niewi
dzialnych miast !talo Calvino. Jezeli znajdziesz si~ w srodku piekla, 
masz dwie drogi do wyboru. Pierwsza - to przylqczyc si~ do piekla, 
zaakceptowac je tak, zeby ciebie samego najmniej uwieralo. A druga 
- to znaldc w srodku piekla malutki skrawek, kt6ry nie jest pie
klem, przylqczyc si~ do niego, wzmacniac go, powi~kszac i pomagac 
mu trwac. 

To dobra pointa r6wniei dla naszej dyskusji. Dzi~kujemy Panstwu 
bardzo. 

Rozmow~ prowadzili: 

Jaroslaw Gowin i Piotr Kosiewski 
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Pawel Spiewak 

Apolityczn a 
wo lnosc 

Wolnosc apolityczna nie potrzebuje i nie tworzy 
porozurnien i stowarzyszen. Zaprzecza wszelkiej 
sensownosci zbiorowego dzialania, bo nie rna tu 
rniejsca ani na spoleczne zaufanie, ani na ryzyko 
wsp6lnego dzialania. J est to wolnosc tch6rzliwa, 
nieufna i slaba. P rowadzi ku sarnotnosci i pogo
dzonej ze sob~ politycznej bezradnosci. 

Cztowiek z niszy 

Polskie potoczne rozumienie wolnoSci rna niewiele wsp61nego 
i z tradycjq rodzimego repubIikanizmu, i z liberalnymi przekonania
mi. Polska wolnosc rna natomiast wszelkie cechy wolnosci apolitycz
nej, wolnosci bez zobowiqzan i bez szacunku dla rzqd6w prawa. Bliz
sza jest wolnoSci w stanie natury niz w stanie politycznym. Sprowa
dza si~ do poszukiwania niszy, do kt6rej nikt nie b~dzie mial dost~pu 
i do kt6rej nikt nie b~dzie zaglqdal. Nie rna w niej miejsca ani na 
solidarnosc, ani na trwalq wsp6Iprac~. Jej granic nie wyznaczajq swo
body innych os6b. Wolnosc apolityczna jest pewnq postaciq wolno
sci "od" - od panstwa, polityki, spolecznych zobowiqzan. Daje si~ jq 
ujmowac przez cechy negatywne, ale jawi si~ jak karykatura wolno
sci liberalnej. Liberalowie uwalniajq nas od brzemienia polityki nie 
po to, by uciec przed zobowiqzaniami i zasadami sprawiedliwosci, 
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ale by zachowac czy wzmocnic autonomi~ jednostki. Wolnosc apoli
tyczna jest de (acto rezygnacjq z prawa i mozliwosci wspolksztalto
wania wsp61nego dobra. Granice wolnoSci apolitycznej wyznaczajq 
nie tyle uprawnienia innych os6b, ile aktualny uklad sil, zasobow, 
mozliwosci zar6wno wlasnych, jak i pozostalych podmiotow spo
lecznych. Czlowiek z niszy kieruje si~ nie tyle racjonalnosciq og61nq 
czy racjonalnoSciq zbiorowq, ile swoim kaprysem, swoim mniema
niem, konsumpcyjnymi potrzebami, a najcz~sciej po prostu resenty
mentem. 

Wolnosc apolityczna nie wymaga ani nie wzmacnia kapitalu spo
lecznego. Nie potrzebuje i nie tworzy porozumien i stowarzyszen. 
Zaprzecza wszelkiej sensownosci zbiorowego dzialania, bo nie rna 
tu miejsca ani na spoleczne zaufanie, ani na ryzyko wspolnego dzia
lania. Jest to w tym sensie wolnosc - rzec mozna - tchorzliwa, nieuf
na i slaba. Prowadzi ku samotnoSci i pogodzonej ze sobq politycznej 
bezradnosci. 

Po przelomie 1989 roku socjologowie i publicysci ch~tnie pisali 
o odziedziczonym po okresie socjalizmu syndromie bezradnosci. 
Przekonywali, ze panstwo nie tylko pozbawilo nas mozliwosci i pra
wa do inicjarywy indywidualnej, ale takZe chcialo z nas zdjqc ci~zar 
i obowiqzek zajmowania si ~ wlasnymi sprawami oraz myslenia 
o wspolnym dobru. Swoista nadopiekunczosc i zarazem surowosc 
tego panstwa miala zamienic obywateli w stado oniesmielonych, prze
razonych i bezradnych dzieci. Ta rzekoma pasywnosc obywateli byla 
przyczynq, dla kt6rej kapitalizm i obywatelskie inicjatywy przyjmo
waly si~ ile. Nic bardziej nieprawdziwego. Nikt oczywiscie nie za
przeczy, ze system socjalistyczny pozostawial zdecydowanie ograni
czone pole dla indywidualnej przedsi~biorczosci. Jawnie sprzyjal 
postawom konformistycznym i pasywnoSci. Obnizal poczucie wla
snej wartosci jednostek. Ale zawsze, gdy pojawialy si~ szanse swo
bodniejszego dzialania, natychmiastwzbierala calkiem spora fala zbio
rowej aktywno§ci . Najlepiej bylo to widoczne w ostatniej dekadzie 
realnego socjalizmu. Wyjazd na emigracj~ ponad pol miliona Pola
kow nie swiadczy 0 ich pasywnosci, ale 0 niespelnieniu ambicji i jed
nak duzym zaufaniu do swojej wiedzy, zdolnosci odnajdywania si~ 
w nowych i calkiem odmiennych warunkach spolecznych i kulturo



~----- ---- -- - - - ----- ------ ------- ------- ------------- - - -- --~~~-~~ ~y!~~~~ 

wych. W tym samym czasie zaczyly powstawac prywatne sklepiki, 
hurtownie , fabryczki . Dziesiqtki tysiycy ludzi wyjezdzalo "na saksy" 
lub zajmowalo siy handlem, wydrujqc od Berlina Zachodniego po 
Indie. Polacy zamienili siy rychlo w wydrowne plemiy kupcow z pol
nocy. Przez caly okres socjalizmu przetrwala chlopska przedsiybior
czosc. W koncu lat 80. z ankiet socjologow wynikalo, ze jest to gru
pa nastawiona wlasnie rynkowo. Dodajmy przy tym, ze to potom
kowie chlop6w stanowiq wiykszosc mieszkanc6w miast. Liberalizacja 
przepisow po 1989 roku faly inicjatyw jedynie ozywila. 

Rzecz jasna, gospodarcza ruchliwosc Polakow nie musiala siy 
przekladac, i nie przekladala siy, na poczucie sprawstwa w sferze 
publicznej. Mamy tu do czynienia z dwiema odmiennymi postacia
mi racjonalnoSci. Racjonalnosc czlowieka z niszy jest ograniczona 
horyzontem jego aspiracji, umiejytnoSci kombinowania, kapitalem 
finansowym i kulturowym, a takie regulami gry, ktore Sq mu nieja
ko dane. On tych regul nie tworzy. On je najwyzej wykorzystuje, 
interpretuje lub - jak trzeba - omija. Kieruje siy tym, co moiliwe, co 
lezy w zasiygu jego aspiracji i pola widzenia. Natomiast jego zdanie 
i opinia 0 systemie jako caloSci nie jest wytworem deliberacji, czyli 
wspolnego natnyslu, ale efektem czy odbiciem jego pozycji w grze 
gospodarczej . Czlowiek z niszy widzi tak zwany system, czyli pan
stwo - bez wzglydu na to, kto akurat wladzy sprawuje - raczej jako 
przeszkody, czynnik hamujqcy nii organizatora zasad wymiany go
spodarczej. Albo tei patrzy na panstwo i jego urzydnik6w jak na 
zywiol, kt6rego pokonac nie sposob, ale mozna przeczekac, oszu
kac, przechytrzyc. 

Tego wzoru postawy nie spos6b nazwac, jak chcq zachodni so
cjologowie (a polscy, przenOSZqC kategorie zachodnich badaczy na 
nasz obszar, jedynie falszujq obraz rzeczywistoSci, czego najbardziej 
skrajnym przykladem jest esej 0 lisach i jezach profesora Czapinskie
go), ani kolektywistyczny, ani indywidualistyczny. Wzor ten bowiem 
po prostu wykracza poza te kategorie. Jestdmy indywidualistami, 
ale zarazem uwazamy, ze nasz wplyw na los zbiorowy i posrednio na 
nasz wlasny los jest wysoce ograniczony. Bywamy nader aktywni , 
tworczy, sprytni, pr6zni, ale zarazem nie ufamy innym ludziom, pra
wu, urzydnikom, panstwu. Nie potrafimy podjqc systematycznych, 
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zorganizowanych dziaian, przeto nasza jednostkowa aktywnose i ini
cjatywa nie zamieniajq siy w powazne przedsiywziycia 0 charakterze 
zbiorowym. Nasz indywidualizm rna charakter aspoleczny, bliiniego 
uwaza siy raczej za konkurenta, przeciwnika, 
kogos, kogo bye moze nalezy wykiwae, 
a mn~ej za wsp61pracownika lub partnera 
w interesach. To sprawia, ze budowanie du
zych pol skich firm jest celem niedosciglym. 

Socjalizrn przetrwalisrny 
w rodzinach. Tak sarno wi~c 
chcerny dac sobie rad~ 
z kapitalizrnern. 

Przy tak niskim spolecznym kapitale zaufania sprawnie dzialae mogq 
tylko male, na og61 rodzinne przedsiybiorstwa. Socjalizm, jak ktos 
trafnie powiedzial, przetrwalismy w rodzinach. Instytucja ta siy spraw
dzila. Tak sarno wiyc chcemy dae sobie rady z kapitalizmem. 

Rewolucja czy normalnosc 

Przelom 1989 roku w niewielkim stopniu zmienil status i wy
obrainiy czlowieka apolitycznego. Wzorzec orientacji indywiduali
stycznej i aspolecznej okazal siy trwaly. Postawy obywatelskie, a tym 
samym myslenie polityczne, nie mialy wielu okazji, by zaistniee. 

Szumnym deklaracjom 0 rewolucji politycznej, nadziejom zwiq
zanym z pierwszym niekomunistycznym premierem PRL-u od po
czqtku nie towarzyszyia realna zmiana systemu politycznego. (Nie 
m6wiqc juz 0 rewolucji spolecznej; ta w og6le siy nawet nie zaczyla). 
Zmiana elit wladzy i systemu sprawowania rzqd6w dokonala siy poza 
udzialem, choe w imieniu, spoleczenstwa. Pomyslana byla przez usty
pujqq elity komunistycznq w duchu koabitacji. Jak m6wil jeden 
z dawnych prominent6w, chodzilo 0 to, by zrobie miejsce we wla
dzach panstwa dla elit opozycji i tym samym podzielie siy (w pierw
szym rZydzie) odpowiedzialnoSciq za niezbydne i konieczne glybo
kie reformy gospodarcze. Ekipa Jaruzelskiego zdawala sobie sprawy 
z dramatyzmu sytuacji politycznej i ekonomicznej, a zarazem nie 
napotkala ze strony Moskwy przeszk6d w niezbydnych korektach 
systemu. Nowy rzqd otrzymal od calego Sejmu IX kadencji (w tym 
aparatu PZPR) przyzwolenie na plan Balcerowicza, ale na niewiele 
wiycej. Ekipa Mazowieckiego, obawiajqc siy strajk6w, partii rady

53 



~------- - - - --------- - - - ----- - -- --- -------- - -------- - - - -----~~~-~~ ~y!~~~~ 

kalnych i populistycznych, probowala zresztq zagwarantowae sobie 
na dluiszy czas monopol wladzy politycznej, oddalajqc najpierw 
wolne wybory prezydenckie, potem parlamentarne. Wszelkie pomy
sly dekomunizacyjne uznane zostaly z gory za szalenstwo, dowod 
jak to wowczas mowiono - politycznego oszolomstwa. Jeszcze do 
polowy 1990 roku argumentowano, ie system partyjny jest slaby 
(na bmach "Gazety Wyborczej" i "Tygodnika Powszechnego" chyt
nie pisano wowczas 0 tak zwanych "bieda-partiach"), przeciwsta
wiajqc mu jednolity, kontrolowany przez Komitety Obywatelskie zjed
noczony ruch solidarnosciowy. 

Reformy zostaly wprowadzone od gory, w drodze przetargow ga
binetowych (stqd bierze siy i w tym znajduje uzasadnienie slynny mit 
Magdalenki - gdzie rzekomo zawiqzano tajne sprzysiyienie cZySci 
opozycji i aparatu partyjnego). I tak tei zbudowany zostal zarys sceny 
politycznej. Wobec takiego ukladu opozycja silq rzeczy tworzyla siy 
przez krytykcr linii rzqdu i postaw grup najaktywniej jq popierajqcych 
(przede wszystkim warszawskiej inteligencji). Konflikt przyjql wiyc 
formy wojny na gorze, wojny elit, a sens tego konfliktu obie jego stro
ny dose skutecznie zamazywaly przed opiniq publicznq. Byl on po
strzegany jako spor personal ny, ambicjonalny, a nie jako spor 0 model 
panstwa i gospodarki. Tymczasem liczylo siy przeciei nie to, kto aku
rat utworzy nowy gabinet, przez kogo bydq obsadzane stanowiska, ale 
jak bydzie sicr przedstawiae realna wbdza w panstwie. 

Upadek komunizmu dokonal siy na skutek niezadowolenia spo
lecznego, presji strajkujqcych zakladow (przypomnijmy strajki zarow
no z roku 1988, jak i z lata 1989 roku), ale bez czynnego udzialu 
i niejako poza wiedzq szerszych grup spolecznych. Nowa elita doszla 
do wladzy nie dlatego, ie Iud zdobyl Bastyliy, ale dlatego ie system 
komunistyczny okazal siy zbyt slaby i niezdolny do obrony swych daw
nych pryncypiow. Zmiana zastala obywateli slabo zorganizowanych, 
bez zaplecza instytucjonalnego, bez glybszego doswiadczenia politycz
nego. (Kontrprzyklady jedynie potwierdzajq mojq tezy. W nielicznych 
miastach reforma na szczeblu samorzqdowym poszla lepiej nii gdzie 
indziej wlasnie dlatego, ie staly za niq rozbudowane i zakorzenione 
doswiadczenia obywatelskie sprzed roku 1989. Przykladem pozytyw
nym jest Szczecinek z dzialajqcym tam przez lata 80. KiK-iem). 
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Rozmowy okr'lglego stolu przyjmowano bez entuzjazmu. Domi
nowalo poczucie niepewnosci i zm~czenie. To nie byla wywalczona 
i zapracowana wolnose. P6ltoraroczny wzlot solidarnoSciowy lat 
1980-1981 nie okazal si~ trwalym doswiadczeniern, do kt6rego by 
wracano, w kt6rym szukano by inspiracji. Wladzom komunistycz
nym Lldalo si~ nie tyle zniszczye pi~kn'l ide~, ile zepchn'le ambicje 
ludzi na kwestie bardziej przyziemne. Poparcie dla idei i cel6w "So
lidarnoSci" (rz~du 400/0 spoleczenstwa, 0 czym swiadcz'l wybory 
z 1989 roku) nie przekladalo si~ na szerok'l aktywnose obywatelsk'l. 
Nienawise do komunist6w (znane haslo z lat 80.: "a na drzewach 
zamiast liSci wisiee b~d'l komunisci") nie zamieniala si~, wbrew oba
worn intelektualist6w, w krwiozercze odruchy, ale tel. nie przeklada
la na zadne odpowiedzialne dzialania obywatelskie. Z perspektywy 
roku 1989 (i tego, co wydarzylo si~ p6Zniej) pierwsz'l "Solidarnose" 
mozna przyr6wnae do cudu podobnego owocowaniu drzewa w srod
ku mroznej zimy. Cudu, kt6ry po latach nie tyle zobowi'lzywal, ile 
wywolywal raczej poczucie zdumienia, oniesmielenia, a przede 
wszystkim obcoSci - jak pi~kny, ale jednak tylko sen, z kt6rego trud
no bylo obudzie si~ do iycia na jawie. Odbudowany zwi'lzek pozo
stal jedynie cieniem swej dawnej wielkoSci. Liczba jego czlonk6w 
nie przekroczyla 1,5 miliona. Jego prasowy organ "Tygodnik Soli
darnosC" tracil czytelnikow, a wszyscy licz'lcy si~ liderzy zwi'lzkowi 
z okresu burzy i wzlotow odeszli do wielkiej polityki. Nie zast'lpilo 
ich nowe, kompetentne i z)'wi'lce odpowiedzialnose za panstwo po
kolenie dzialaczy. Zreszt'l pierwsze rZ'ldy niekomunistyczne (zar6w
no .Mazowieckiego, jak i programowego przeciwnika zwi'lzk6w za
wodowych Bieleckiego) ignorowaly kierownictwo zwi'lzku i jego 
dorobek programowy, zarazem podkre§laj'lc swe sierpniowe korze
nie. "SolidarnosC" pozostala wdzi~cznym symbolem i cz~sci'l "sym
bolicznego politykowania", ale dumy juz nie garn~ly si~ w jej szere
gi. Wydarzenia lat 1980-1981 nie zamienily si~ w pozytywny wzo
rzec, nie byly punktem odniesienia w budowaniu III Rzeczypospolitej. 
Konstrukcja nowego panstwa wywodzi si~ wi~c z ustalen okqglego 
stolu i w tym sensie mozna mowie 0 jego konstytucyjnym znaczeniu. 
To wlasnie wtedy powolano dwuizbowy parlament i instytucj~ pre
zydenta RP. 
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Doswiadczenie wolnoSci republikaiiskiej z 1980 roku ani nie 

budzilo inspiracji, ani nie oiywialo dawnych wspomnieii. Nie po
wstaly traktaty i dzieta historyczne 0 "SoJidarnoSci". Ksi'lzki 0 Sierp
niu i Grudniu sprzedawaly si~ kiepsko. Szybko odwrocilismy si~ od 
przeszlosci. Przywolywana ona byla glownie w doraznych celach 
politycznych. Spar 0 to, ktora z grup rna prawo do jedynie sluszne
go interpretowania dziedzictwa solidarnosciowego, byl dlugi i in
tensywny, ale nie chodzilo w nim 0 aktualnose idealow "Solidarno
sci". Liberalni publicYSci "Gazety Wyborczej", pot~piaj'lc lustrato
row i dekomunizatorow, powolywali si~ na Sierpieii. Tak sarno liderzy 
Unii Wolnosci (Bronislaw Geremek) przeciwstawiali spoleczeiistwo 
otwarte, oparte na idealach solidarnosciowych - spoleczenstwu kse
nofobicznemu, nietolerancyjnemu i zacietrzewionemu. Jak moina S'l
dzie, intelektualni i polityczni liderzy strony liberalnej redefiniowali 
po 1990 roku natur~ politycznego konfliktu. Przeciwnikiem nie byli 
jui komunisci i nomenklatura, ale szeroko rozumiana prawica. Z kolei 
grupa skupiona wokol Krzaklewskiego utozsamiala tradycj~ solidar
nOSciow'l z nauk'l spoleczn'l Kosciola idose werbalnie poj~tym pa
triotyzmem, przeciwstawiaj'lc im zarowno dziedzictwo komunistycz
ne, jak i cal'l mgliScie definiowan'llewic~. 

Nie probujmy nawet wnikae, kto mial racj~. Nie 0 racje chodzi
10, ale 0 dodatkow'l, ideologicznq legitymizacj~ wlasnych linii poli

Nasza utopia etyczna ust:tpi
la calkiem przyziemnym, 

zwyklym pragnieniom. 

tycznych. Duch solidarnoSciowy ulegl wy
czerpaniu. Ostatecznie "SolidarnosC" stra
cila caly swoj czar i autorytet w okresie 
rZ'ldow AWS. Ale to jui calkiem inna histo

ria. Jedno wydaje si~ w miar~ pewne. W przetomowych miesi'lcach 
roku 1989 i 1990 nie myslelismy 0 dawnych podnioslych chwilach. 
Ide'l dnia nie byly solidarnose, odwaga, rewolucja, ale tak zwana 
"normalnosC". Chcielismy iye tak jak na Zachodzie. Moc dobrze 
zarabiae, podrozowae, robie kariery. Nasza utopia etyczna ust'lpila 
calkiem przyziemnym, zwyklym pragnieniom. Wolnose okazala si~ 
bardziej zwi'lzana z prywatnosci'l nii z obywatelskim powolaniem 
sluzenia ojczyznie. 

Weszlismy w now'l epok~ z zasznurowan'l wyobrazniq politycz
n'l, nie zdaj'lc sobie do koiica sprawy z tego, co nas moze czekae. 
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Malo kto znai i potrafil odnaleze si~ w demokratycznej polityce. 
Uczylismy si~ wszyscy - zarowno przyszli politycy, jak i obywatele 
majqc w glowie nie tyle wzorce zachodniego czy nawet przedwojen
nego politykowania, ile lokalne doswiadczenia i neofeudalny styl 
rzqdzenia epoki gierkowskiej. 

Wydaje si~, ie nikt tak naprawd~ nie chciai miee w masach spo
lecznych swojego partnera. Pierwsze rzqdy bardziej baiy si~ niezado
wolenia i nadmiernej aktywnosci spoiecznej, nii spodziewaiy si~ i iy
czyiy sobie oiywienia obywatelskich inicjatyw. Zaryzykowae moina 
wrycz stwierdzenie, ie bardziej realnego niebezpieczenstwa upatry
waly w strajkach i niepokojach spoiecznych nii w posredniej wi a
dzy komunistycznej nomenklatury. Pierwszym wrogiem byiy jui nie 
tyle odchodzqcy komunizm czy aparat przemocy, ile - jak to mocno 
wyrazit Tadeusz Mazowiecki - "polskie swary", podziaiy, polityczne 
rozdrobnienie. 

Pierwsze rzqdy III RP dziaiaiy przez diuiszy czas w swoistej pust
ce spoiecznej. Miaiy przeciwko sobie strajkujqcych rolhikow, koleja
rzy, nauczycieli, ale za iadnq z tych grup czy wspolnot lokalnych nie 
staiy zorganizowane sity. Przestrzen obywatelska byia pusta i, jak to 
opisywali eksperci, ekipa Mazowieckiego nie miaia partnerow, 
z ktorymi mogia ustalae swoje decyzje. Takiej roli nie peinii parla
ment, nie odgrywaia jej "Solidarnose", nie byly w stanie wypelnie 
nowe i spolecznie niezakorzenione partie. Jadwiga Staniszkis uwa
iata wrycz, ie uogolnione i sentymentalne poparcie dla rzqdu, polq
czone z blokadq wyraiania interesow, grozi nowym, opartym na bier
nej akceptacji decyzji wtadz autorytaryzmem. 

Od roku 1989 socjologowie pisali stale 0 jednym: ie scena poli
tyczna znajduje siy ponad glowami ludzi, ie gry personalno-poli
tyczne Sq maio zrozumiale. Edmund Wnuk-Lipinski zwracal uwagy 
na narastajqcq pasywnose spoleczenstwa (czego wskaznikiem mogla 
bye choeby niska frekwencja w wyborach samorzqdowych). Apatia 
swiadczyla, ie spoleczenstwo nie rozumie ani sensu reformy, ani 
poszczegolnych decyzji rzqdu i pozbawione jest poczucia wspoluczest
nictwa. "Mysl~, ie bl~dem bylo wiasnie przyjycie tezy, ze jestdmy 
fachowcami, a spoleczenstwo jest dyletanckie. Tak jest zawsze. Za
wsze jest elita, ktora wie lepiej, co robie. ( ... ) Ten rzqd nie zdoiai 
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sobie zapewnic stalego kontaktu z bazq spolecznq. A przeciei od 
poczqtku dzialal w logice poparcia spolecznego. Utrzymywanie po
parcia powinno byc elernentem prograrnu rownie wainyrn jak sta
blizacja waluty. ( ... ) Dla polityka poparcie spoleczne jest rownie waine 
jak racjonalne fachowe rozwiqzanie"l . Te uwagi odnieSc moina nie 
tylko do pierwszego rzqdu. Ten sam mechanizrn powtarza siy jui od 
nastu lat i nie widzy iadnych prob przeiamania tego fatalnego zjawi
ska apatii obywatelskiej. 

Trwalq cechq polskiego systernu partyjnego jest jego znaczna nie
czytelnosc. Nie rna w nim niczego stabilnego oprocz dwoch postko
rnunistycznych ugrupowan: SLD i P(Z)SL. Partie centrowe i prawi
cowe nie Sq w stanie zaistniec na dluiszy czas, zachowujqc przy tym 
swojq toisamosc. Po dziesiyciu latach od pierwszych wolnych wybo
row parlamentarnych nie przetrwala iadna wplywowa, niepostko
rnunistyczna partia z Sejmu pierwszej kadencji. Zadna z nich nie zdo
lala zbudowac terenowego aparatu ani znaleic sobie trwalego elek
toratu. Rozniczkowaly siy, zanikaly i powstawaly od nowa, a ich 
dzieje rnogq tylko uzasadniac tezy 0 znaczeniu przypadku w historii. 
Razern z podzialami politycznymi przeplywaly elektoraty w poszu
kiwaniu swojej partii, lidera i programu. Znaczny udzial w rozbija
niu niekomunistycznych ugrupowan odegral prezydent Lech Wal~
sa, ktory do tego stworzyl wokol siebie dwor zlozony ze skloconych 
i malo apetycznych osobnikow. Nieczytelnosc wyborow parlamen
tarnych kontrastuje z wyborarni prezydenckimi. Choc konstytucyj
na i polityczna pozycja prezydenta jest dose ograniczona, to jednak 
frekwencja w tych wyborach jest wyzsza. Obywatele chytniej biorq 
w nich udzial, poniewaz wybor jest w rniary jasny i rna duze symbo
liczne znaczenie. 

Uderza nie tylko krytyczny stosunek obywateli do partii poli
tycznych, ale rowniez do parlamentu. Generalna opinia 0 poslach 
i senatorach jest jawnie szydercza. Kwestionuje si y imrnunitet parla
mentarny. Nie wierzy siy w kornpetencjy poslow. Z rownie zlq opi
niq spotykajq siy efekty prac Sejmu. Prawo odbierane jest jako nie
chlujne, spolityzowane, pozbawione spojno§ci, poddawane zbyt czy

1 Edmund Wnuk-LipiI1Ski, Boss z umy, "Po prostu", 10 stycznia 1991. 
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stym zmianom i przerobkom. Moina wrrrcz zarzucic mu, ie nie spel
nia niezbrrdnych wymagan, jakie naktada konstytucyjny wymog rZq
dow prawa. W pracach parlamentu 0 wszystkim decydujq chwilowe 
wirrkszoSci, ktore mogq przegtosowac dowolne prawo. W tej sytu
acji ginie z naszej perspektywy i myslenia to, ie demokracja, a parla
ment w szczegolnosci, jest przede wszystkim dtugq, mozolnq debatq 
i cierpliwym osiqganiern celow, zarowno wtedy gdy cieszq sirr one 
masowym poparciem, jak i wtedy gdy otaczajq je gtrrbokie wqtpli
wosci. Tymczasem w masowym odbiorze parlament nie rna nic wspol
nego z tym, za co powinien uchodzic; z doskonaleniem i pogtrrbia
niem opinii. Sprawia wraienie, ie dominujq w nim wytqcznie ktot
nie, partyjne interesy, mate arnbicje. Wyjqtkowe szkody przynoSZq 
liczni demagogowie, ktorzy nie tylko pozbawiajq Sejrn powagi, ale 
tei uniemoiliwiajq jakqkolwiek rnerytorycznq dyskusjrr. 

Demokracja dekoracyjna 

Frekwencja wyborcza i generalna postawa wobec politykow i po
lityki wskazujq nie tylko na duiy stopien apatii i cynizmu. Spote
czenstwo nie ufa ludziorn u wladzy i choc rna krytyczny oglqd klasy 
politycznej i instytucji parlamentu, w gruncie rzeczy przypatruje sirr 
owyrn politycznyrn przedstawieniom ze zgorszeniem i rezygnacjq. 
Apolityczna wolnosc bliska jest w tej sytuacji syndrornowi postaw 
autorytarnych. Autorytaryzm wszak polega nie tyle na stalej mobili
zacji wszystkich poddanych, jak w systemach totalitarnych, ale na 
odciqganiu obywateli od zainteresowania sprawami publicznymi. Jak 
pisal przed ponad stu pirrdziesirrciu laty Alexis de Tocqueville, wla
dza centralistyczna gotowa jest nawet dbac 0 obywateli, byleby ci 
ani nie lubili sirr wzajernnie, ani nie wnikali szczegolnie w naturrr 
rzqdzqcego nirni panstwa. Dokladnie tak dzieje sirr w Polsce i mozna 
sirr obawiac, ie rowniei w wieJu krajach zachodnich. 

Obywatele odsuwaiq sirr i czuiq sirr odsunirrci od polityki. Nie bio
qc w niej udzialu, slabo jq rozumiejq. W cynizmie wiadzy znajdujq 
co najwyiej usprawiedliwienie dla wiasnej, pachnqcej korupcjq, za
radnosci. Na iycie publiczne przenosi sirr obraz swego najbliiszego 
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otoczenia i wedle tych regul oswaja je, przezywa i wyobraza. Taki 
wreszcie nadaje mu si~ ksztalt. Trudno oczekiwae od czlowieka ""y
chowanego w wolnoSci apolitycznej, by pelni'lc nawet wazne £unk
cje publiczne, nie traktowal calego ukladu wladzy wlasnie w duchu 
rywalizacji, walki, a przede wszystkim obszaru panowania. Nami~t
nose bogacenia si~ za wszelk'l cen~, ch~e materialnego uzycia S'l wy
j'ltkowo silne, a pogmatwane i nieprzejrzyste uklady w panstwie daj'l 
dogodny cien dla chciwosci i pozwalaj'l ci'lgn'le nieuczciwe zyski bez 
obawy moralnej czy politycznej nieslawy. 

Postaw~ apatii i wyco£ania z polityki wzmacnia logika postkomu
nizmu. Jadwiga Staniszkis stwierdza, ze jest to logika obumierania 
panstwa, a tym samym utraty sterownoSci systemu politycznego. Sta
niszkis wskazuje na dwie £azy ksztaltowania siy nowego ladu. Pierw
szy nazywa "kapitalizmem politycznym", drugi "kapitalizmem sekto
ra publicznego". Kapitalizm polityczny umozliwil klasie uprzywiJejo
wanej dawnego systemu reprodukcjy "pozycji na szczycie hierarchii"2. 

Jeste§my skazani na rodzaj 
polfikcY.inej czy p6ldekora
cyjnej demokracji, w kt6rej 

wszyscy politycy powolujll siC( 
na interes spoleczny czy 

racjC( stanu, ale jui sama 
logika postkomunizmu 
wymusza wrC(cz na nich 

zachowania majllce niewiele 
wsp61nego z zasadami 

demokratycznymi. 

W miar~ jak panstwo traci zdolnose wlada
nia, wybory i towarzysz'lca im gra polityczna 
partii zdaj'l si~ bye czyms pozornym. Walka 
o podzial kapital6w rozgrywa si~ poza tra
dycyjnymi instytucjami politycznymi (parla
ment, partie polityczne) i nie jest przez nie 
kontrolowana. 0 realnym rozkladzie sit de
cyduj'l uklady znajduj'lce si~ po wiykszej cz~
sci poza wszelk'l kontrol'l publiczn'l. "Nie
kontrolowany »sektor publiczny« rozprasza 
srodki, zadluza si~. ( ... ) Jest on hodlem ko
rupcji i kJientelizmu - de£ormuj'lcych i s£er~ 

polityki, i rynki"3. Polityka, jak pisze Staniszkis, traci swoj zwi'lzek 
z wladaniem, chyba ze jest ona narzydziem wylaniania oligarchii poli
tycznych, ktorych celem jest nie tyle pelnienie funkcji publicznych, ile 
wplyw czy bezposredni nadz6r nad aktywami kapitalowymi sektora 
pozapanstwowego. Wazniejsza staje siy pozycja w radach nadzorczych 

2 Jadwiga Staniszkis, Postkomunizm. Pr6ba opistI, Slowo/obraz terytoria, Gd ansk 2001, 
s. 	191. 

3 Tamie, s. 214. 
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wielkich firm niz tytut posta czy senatora. A1bo inaczej - kluczem do 
karier ekonomicznych jest kariera polityczna. 

Powiedzialbym, ze potoczna intuicja 0 politykach i grze poJitycz
nej jest zbiezna z tym, co pisze profesor socjologii, choe - co jasne 
nie tak ugruntowana i wyrafinowana. (Z pewnoSciq ksiqzka Stanisz
kis jet:t jedynym dzielem powaznie analizujqcym proces transforma
cji i funkcjonowania wladzy w krajach postkomunistycznych). W kaz
dym razie instytucje systemu mogq jedynie wzmacniae postawy nie
obywatelskie. Apolityczna wolnose zdaje si~ w tej sytuacji postawq 
catkiem racjonalnie uzasadnionq. Skoro, jak wynika z tych analiz, 
obywatele majq nikly lub wr~cz zaden wplyw na klas~ politycznq, 
skoro interesy 0ligarch6w przekraczajq interesy jednej partii, to glo
sowanie i obywatelska aktyWnose malo w tym wzgJ~dzie mogq zmie
nie albo nie. Jestesmy, jak si~ zdaje, skazani na rodzaj p6tfikcyjnej 
czy p6ldekoracyjnej demokracji, w kt6rej wszyscy politycy powotu
jq si~ na interes spoteczny czy racj~ stanu, ale juz sarna logika postko
munizmu wymusza wr~cz na nich zachowania majqce niewiele wsp61
nego z zasadami demokratycznymi. 

Cynizm i apatia obywateli dopelniajq i wzmacniajq logik~ roz
woju systemu i malo jest powod6w lub racji, dla kt6rych tendencje 
te daloby si~ zatrzymae lub odwr6cie. Jest to Jogika do pewnego 
stopnia samob6jcza. Demokracja w postaci teatralnej dekoracji moze 
przybrae cechy trwalosci, choe szybko traci swojq wiarygodnosc i spo
tecznq legitymizacj~. Wycofanie obywateli do swoich nisz moze 6w 
proceder rzqdzenia utrzymae, ale nie da niczego wi~cej. Powr6t do 
jakichs form jawnego i twardego autorytaryzmu jest przytym malo 
prawdopodobny. Podkreslam; jawnego autorytaryzmu, bo jego mi~k
kie formy obecne Sq choeby w sposobie, w jaki rzqdzqca koalicja roz
daje sobie stanowiska w panstwie i w sektorze kapitalu publicznego 
czy jak stanowi prawa. Dryfujemy w kierunku jeszcze nieznanym, 
z rosnqcym poczuciem zm~czenia i utraty wiary w idealy demokra
tycznego wladania. 

PAWEL SPIEWAK, dr hab., historyk idei, publicysta. Wsp61pracuje ze 

"Znakiem", "Res Publik,! Now,!", "Przegl'!dem Politycznym". W druku 

ksi,!zka Pamific komunizmu. 
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Tadeusz Szawiel 

Obywatel 
- m6i bliini 

Nie rna ucieczki od wolnosci, jest natorniast brak 
entuzjazmu wobec instytucji politycznych, oby
watelskich, ktore jawi~ si~ jako nieprzyjazne, nie 
ciesz~ si~ dobr~ opiniq, Sq moralnie podejrzane. 
Rezultatem jest jednak nie ucieczka, ale pojscie 
gdzie indziej , zaangaiowanie w innego rodzaju 
dzialalnosc obywatelsk~. 

Demokracja jest najgorszq formq rzqd6w. To stynne dictum Chur
chilla rozumie siy czysto jako rodzaj kokieterii (m y wiemy, ze prze
ciez nie jest najgorszq!). Tymczasem Churchill wiedzial, co m6wi: 
demokracja j est najgorszq formq rzqdu. Nasz problem polega na 
tym, ze nie rna lepszej. Jezeli wziqc powaznie stowa angielskiego 
polityka (a mysly, ze taka byla jego intencja), to nie rna sensu mowic 
o idealnej czy dobrze funkcjonujqcej demokracji: jak cos, co jest naj
gorsze, moze dobrze funkcjonowac? Demokracja to forma rzqdu, 
kt6ra pojawia siy zawsze w konkretnej materii spolecznej i kulturo
wej i zrasta siy z konkretnym srodowiskiem spoleczno-kulturowym. 
Kazda jest inna, bo konkretna i naznaczona specyficznq historiq. To 
dopiero politolog, filozof, socjolog przymierza do niej kategorie uni
wersalizujqce. I stqd niekonczqce siy dyskusje 0 demokracji proce
duralnej, substancjalnej, partycypacyjnej itd. Obywatel w panstwie 
demokratycznym podtrzymuje ty niepowtarzalnq tkank~, ale i jq vvy
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twarza. Dla niego demokracja to zadanie p raktyczne, a dla zbioro
wosci, ktorej jest czlonkiem, to sposob iycia. 

Historia i kultura 

Ireneusz Krzeminski akcentuje dwa doswiadczenia, ktore jego 
zdaniem mialy i majq nadal zasadnicze znaczenie dla "braku zaufa
nia przecitttnych Polakow do demokratycznej polityki i de mokra
tycznego panstwa". Te doswiadczenia to okres "SolidarnoSci", ktory 
cechowal sitt autentycznq debatq publicznq i dal Polakom praktycz
nq moiliwosc uczestnictwa w demokratycznym porzqdku, a nastttp
nie "ponury okres" lat 80. po wprowadzeniu stanu wojennego. Zgo
dzilbym sitt z wie/oma diagnozami autora, jednak szkicowany przez 
niego obraz wymaga korekty. Nie rna wqtpliwosci, ie w latach 1980
-1981 szybko zbudowano demokratycznq instytucjtt, a towarzyszqca 
temu ogromna inwencja proceduralna polegajqca na stwarzaniu swo
istych regul i instytucji ucieldniajqcych ducha demokracji do dzis, 
moim zdaniem, nie znalazla zadowalajqcego wyjasnienia. Skqd sitt 
wziql ten duch polegajqcy na nieustannej trosce 0 to, by wszystko 
bylo prawdziwie demokratyczne, i domagajqcy sitt wprowadzania 
regul i rozwiqzan, ktore by temu sprostaly? Ale tei nie naleiy zapo
minac, ie ta demokratyczna instytucja powstala w oparciu 0 zastanq 
infrastrukturtt i zasoby zakladow pracy. Partii politycznych dziesittc 
lat pozniej jui nie moina bylo tak budowac. 

Jednak demokratyczna partycypacja i debata w tym okresie mia
Iy ograniczony charakter. Chodzilo wowczas przede wszystkim 0 wy
powiedzenie krzywd i niesprawiedliwosci, ujawnienie prawdy i ja
kid zadoscuczynienie. Wizja wolnego i demokratycznego panstwa 
wykraczala poza horyzont nie tylko moiliwego, ale i wyobraialne
go. Projekt "Samorzqdnej Rzeczypospolitej" byl projektem nie de
mokratycznego pans twa, lecz samoorganizowania sitt i budowania 
samorzqdnych instytucji wszttdzie tam i w takim zakresie, w jakim 
moina bylo to wymusic na komunistycznej wladzy. Nie naleiy tei 
mylic demokratycznej partycypacji ze spolecznq mobilizacjq. Dla lat 
1980-1981 charakterystyczna byla przede wszystkim mobilizacja 
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motywowana koniecznoSci q wywierania nieustannej presji na wla
dze. Model mobilizacji i konfrontacji wymaga innych cn6t i umie
j~tnosci niz model partycypacji i wsp61dzialania. Wysokiego pozio
mu mobilizacji nie da si~ utrzymae w dlugim okresie. Wydaje si~, ze 
okres ,,50lidarnosci", jakkolwiek niezmiernie wazny z wielu wzgl~

d6w, rna ograniczonq sil~ wyjasnienia zjawisk lat 90. 
Podobnie z latami po wprowadzeniu stanu wojennego. W sferze 

opisu zjawisk Autor rna racj~. Problem polega na tym, ze gdyby mial 
racj~ takZe co do mozliwych konsekwencji tych zjawisk, to zupelnie 
nie mozna byloby zrozumiee, jak w og61e doszlo do fenomenu ,,50
lidarnoSci" . Bo przeciez zjawiska obserwowane w latach 80. (kt6re 
Autor trafnie opisuje i analizuje pod naZWq "cynicznej koncepcji 
polityki") nie r6znily si~ jakosciowo od tych, kt6re generowal sys
tem komunistyczny w Iatach 60. i 70. A jezeli tak, to lato 1980 roku 
powinno bye swiadkiem raczej jakiegos rodzaju buntu zakonczone
go taktycznymi ust~pstwami ze strony wladz niz poczqtkiem budo
wy pot~znej, wewn~trznie demokratycznej instytucji i kilkunastomie
si~cznych wysilk6w wywalczenia enklaw "niezaleznoSci i samorzqd
nOSci" (ale nie "wolnoSci i demokracji", po prostu dlatego, ze bylo 
to w6wczas niemozliwe i niewyobrazalne). 

W opisie zjawisk zgadzam si~ z Krzeminskim, mam jednak wqt
pliwosci, czy Sq one w stanie wyjasnie losy demokratycznej polityki, 
jej instytucji i obywatelskosci po 1989 roku. Krzeminski rna takZe 
racj~, ze istotnych powod6w, dla kt6rych polska demokracja w 2002 
roku jest taka, a nie inna, trzeba upatrywae w dzialaniach demokra
tycznych elit, liderow opinii publicznej i dominujqcych typach dys
kursu spolecznego. 

Rok 1989 nie zaczql si~ w Polsce od punktu zerowego. W okres 
budowy demokracji i rynku wkraczalismy z jakims kapitalem spo
lecznym i kulturowym. Tego rodzaju kapital rna zas to do siebie, ze 
dlugo pozostaje oporny na zmiany. Wystarczy przypomniee badania 
Roberta Putnama nad efektywnosciq rzqd6w regionalnych we Wlo
szech i ir6dlami trwalosci podzialu Wloch na obywatelskq P61noc 
i nieobywatelskie Poludnie, co Putnam dobrze udokumentowal dla 
okresu co najmniej od drugiej polowy XIX wieku. Nie zmienily tego 
ani industrializacja, ani obie wojny swiatowe, ani zmiany ustroju 
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politycznego 1 • Ale Putnam zwraca llwagy, ze liczq siy nie tylko wzo
ry interakcji spolecznych i kultura, liczq siy takZe instytucje. A "two
rzenie nowej politycznej instytucji nie jest ani szybkie, ani latwe. 
Ostateczny sukces musi bye mierzony w dekadach, a nie w latach"2 . 
Nie mozna zatem oczekiwae od polskich instytucji demokratycznych, 
kt6re ksztaltowaly siy w pierwszej polowie lat 90., ze rezultaty ich 
funkcjonowania b~dq widoczne juz teraz. Takq nOWq instytucjq po 
1989 roku jest przeciez instytucja obywatelstwa, na ktoq sklada siy 
m.in. udzial w wyborach, wplyw na wybor kandydatow startujqcych 
w wyborach, tworzenie i przystypowanie do partii politycznych, sto
warzyszeft i ruchow spolecznych, wywieranie presji na wi adze (lob
bing, listy protestacyjne), udzial w roi nych formach protestu, spon
taniczna aktywnose w dziedzinach, w kt6rych ani panstwo, ani wy
specjalizowane instytucje nie dzialajq albo dzialajq nieefektywnie. 

W 1952 roku w RFN bylo 21 % zwolennikow utworzonych 
w 1949 roku landow (przeciwnikow 49%), w 1960 roku za ich za
chowaniem opowiedzialo siy jui 42% Niemcow (przeciw 24%), na
tomiast w 1978 roku zwolennik6w landow bylo 71 % (przeciwni
k6w 100/0). Po jedenastu latach od momentu wprowadzenia zasadni
cza instytucja nowego, federalnego panstwa niemieckiego nie cieszyla 
siy poparciem nawet polowy Niemcow. To pokazuje, ie wskazany 
jest umiar w oczekiwaniach pod adresem polski ego obywatelstwa. 

Jui frekwencja wyborcza na poziomie 62% w pierwszych wol
nych wyborach w czerwcu 1989 stanowila swego rodzaju sygnal 
ostrzegawczy. Dzis wiemy, ie srednia frekwencja wyborcza w czte
rech wyborach do Sejmu w latach 1991-2001 wyniosla 47%. Czy to 
duio czy malo? Malo - w por6wnaniu ze sredniq frekwencjq w la
tach 1960-1995 w rozwiniytych krajach Zachodu, ktora byla 0 25
-48 punktow procentowych wyisza (z wyjqtkiem Stanow Zjedno
czonych i Szwajcarii). Co istotne, poziom frekwencji wyborczej w da
nym kraju w zdecydowanie mniejszym stopniu zaleiy od indywi
dualnych cech jednostek, na przyklad od poziomll wyksztalcenia (na

1 Warto przypomniec, ie w Polsce takim fenomenem jest dajqce nadal 0 sobie znac 
w roinych dziedzinach zroinicowanie wed lug trzech zaborow. 

2 Robert Putnam, Demokracja w dzialaniu. Trad)'cje ob),watelskie we wsp6lczesn),ch 
Wloszech, KI3kow 1995, s. 91. 

65 




~--- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - -

wet gdyby wszyscy dorosli Polacy mieli ukonczone wyisze wyksztal
cenie, to frekwencja w ostatnich wyborach wynioslaby 75%, a wiyc 
tyle, ile srednio w Wielkiej Brytanii), nii od specyfiki danego kraju, 
czegos, co moina nazwae "kulturq wyborczq danego kraju". Tam, 
gdzie konkurencja wyborcza rna znaczenie (bo niesie istotne konse
kwencje), a prawdopodobienstwo, ie glos obywatela nie p6jdzie na 
marne, jest duie (a wiyc w proporcjonalnym systemie wyborczym), 
frekwencja bydzie znaCZqCO wyisza nii w krajach, gdzie oba te wa
runki nie Sq spelnione. Jednak nie rna iadnej cudownej recepty na 
podniesienie partycypacji wyborczej. 

Szukajqc przyczyn niskiej partycypacji wyborczej w Polsce, wska
zuje siy na czterdziesci lat systemu komunistycznego ze wszystkimi 
tego dewastacyjnymi konsekwencjami. Argument bylby wiarygod
ny, gdyby nie fakt, ie w wielu krajach postkomunistycznych partycy
pacja wyborcza jest znaczqco wyisza (w ostatnich wyborach parla
mentarnych w Czechach glosowalo 74% uprawnionych, w Rosji 
62%, na Wygrzech 71%). Moina cofnqe siy jeszcze dalej. W XIX 
wieku Polacy nie mieli wlasnego panstwa, nie wyksztalcily siy zatem 
ani obywatelskie obyczaje, ani instytucje, z kt6rymi zazwyczaj oby
watele siy identyfikujq. I ten argument bylby wiarygodny, gdyby nie 
fakt, ie w nowym panstwie polskim w latach 20. frekwencja wybor
cza byla bardzo wysoka. W wyborach do Sejmu 5 listopada 1922 
wziylo udzial 68% uprawnionych (przy bojkocie wybor6w przez 
Ukrainc6w), w wyborach 3 marca 1928 frekwencja wyniosla 780/0, 
a w wyborach 16 listopada 1930 - 75%. W latach 30. frekwenc ja 
byla niisza (w 1935 - 46%, a w 1938 - 67%) zapewne ze wzglydu 
na politycznie motywowany bojkot ze strony cZySci wyborc6w. Okres 
zabor6w mial dla Polak6w wiele negatywnych nastypstw, ale nie 
moina mu przypisywae zniszczenia ducha obywatelskiego. 

Cos siy zatem stalo z kanalami przekazu tradycji obywatelskich 
od konca lat 30. do roku 1989. Bye moie straty w strukturze spo
lecznej, nieproporcjonalnie wysokie wsr6d elit spolecznych w po
r6wnaniu z Czech ami czy Wygrami, przemieszczenia ludnoSci i inne 
czynniki pociqgnyly za sobq zniszczenie spolecznych kanal6w trans
misji wartosci i wzor6w zachowan. W kaidym razie nie istnieje za
dowalajqca odpowiedi na pytanie, dlaczego partycypacja wyborcza 
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w Polsce jest duio niisza nii w krajach 0 porownywalnej historii 
powoJenneJ. 

Umiei~tnosc tworzenia instytucji 

Kapital obywatelskoSci, z kt6rym rodzila si~ po roku 1989 de
mokratyczna Polska, trudno jest okrdlic przede wszystkim dlatego, 
ie mial on charakter latentny i mogl si~ ujawnic dopiero w srodowi
sku demokratycznym. 0 czlonkostwie w dobrowolnych organiza
cjach czy partiach politycznych moina sensownie mowic, gdy istnie
je swoboda zakladania takich organizacji i wst~powania do nich. Iden
tyfikacje ideowe czy kategorie porzqdkujqce przestrzen politycznq 
i ulatwiajqce spolecznq komunikacj~, jak podzial lewica-prawica, 
mogq formowac si~ i oddzialywac, gdy istnieje jui przestrzen wolne
go dyskursu publicznego i dzialajq partie polityczne komunikujqce 
si~ ze swoimi potencjalnymi wyborcami. Powstajqce na poczqtku lat 
90. nowe instytucje mogty sprzyjac uobecnieniu si~ kapitalu obywa
telskosci i jego pomnoieniu, ale mogly tei nie sprzyjac. Zmiana in
stytucjonalna nie gwarantuje powodzenia, bo sarna jest zdana na ist
niejqce jui zasoby spoleczne i kulturowe. Przej~cie w XIX wieku przez 
nowe republiki poludniowoamerykanskie konstytucji Stan6w Zjed
noczonych nie sprawito, by ktorakolwiek z nich dorownala amery
kanskim standardom demokratyczny. 

Pod wzgl~dem tworzenia instytucji demokratyczna Polska nie 
miala szcz~scia. Ogranicz~ si~ tu jedynie do dw6ch przyklad6w. Nie 
od dzis wiadomo ie, uiywajqc slynnego sformulowania Elmera 
E. Schattschneidera, "partie polityczne stworzyly demokracj~ i wspol
czesna demokracja jest nie do pomyslenia bez partii politycznych 
( ... ) kondycja partii politycznych jest najlepszym moiliwym swiadec
twem na rzecz istoty jakiegokolwiek systemu sprawowania rzqd6w". 
Partie to nie tylko podstawowa instytucja demokracji, ale takie na 
dluiszq met~ instytucja nie do zastqpienia w ksztaltowaniu obywa
telskiej spolecznoSci. Od poczqtku polskiej demokracji partie nie byly 
doceniane (i ich rola do dzis nie jest doceniana) ani przez elity poli
tyczne, ani przez opini~ publicznq, ani przez czolowe mass media. 
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Na poczqtku 1991 roku, parlt miesiltcy przed pierwszymi wyborami 
do Sejmu, partie rozpoznawalo jedynie parlt procent doroslych Po
lak6w. W 1990 roku autor jednego z czolowych tygodnikow powai
nie zastanawial silt, czy dla Polski nie bylby najlepszy system analo
giczny do 6wczesnego Meksyku, z parti q hegemonicznq, a wiltc sys
tem, kt6ry nikomu nie sniloby silt nazwae demokratycznym. Zabraklo 
takie wyobrazni ustawodawcy, kt6ry zapomnial, ie czltsto stworze
nie jedynie moiliwosci nie wystarcza, by powstaly skuteczne instytu
cje. Nowych partii politycznych nie wyposaiono w punkcie startu, 

Partia polityczna to 
najtrudniejsza i najbar

dziej skomplikowana 
instytucja wsp6tczesnych 

demokracji. 

chociaiby poprzez jednorazowq dotacjlt 
w oparciu 0 wyniki wyborow w 1991 roku. Nie 
stworzono im zachltt do budowy instytucjonal
nego otoczenia, na przyklad w formie fundacji 
partyjnych bltdqcych po czltSci centrami szko
leniowymi, po czltsci think-tankami, po czltSci 

przystaniami dajqcymi szanse godnego iycia politykom, ktorzy prze
grali wybory i stracili "praclt". Dzis wielu doswiadczonych polity
kow UW i bylego AWS (to przeciei tei jest kapital spoleczny) mialo 
lub rna klopoty z odnalezieniem silt w nowej sytuacji czy wrltcz ze 
znalezieniem pracy. Partiom nie sprzyjaly tei media - normq bylo 
szyderstwo i cynizm (typu "pilteset partii i partyjek"), chlttnie przej
mowane przez opinilt publicznq. Partie, oczywiscie, mogq i powinny 
bye przedmiotem krytyki, tyle ie krytyka zaklada jakqs wartose w swo
im obiekcie. Nastawienie szydercze i cyniczne w punkcie wyjscia 
negowalo jakqkolwiek wartose partii i w tym sensie podwaialo pod
stawy, na ktorych opiera silt demokracja. Partia polityczna to naj
trudniejsza i najbardziej skomplikowana instytucja wspolczesnych 
demokracji, nie moina jej zbudowae z dnia na dzien, bo oparta jest 
na wiltziach lojalnosci, wspolnocie negocjowanych celow, autody
scyplinie i czltsto dlugim odkladaniu nagr6d. Cnot, kt6rych wymaga 
partia, nie posiadly elity postsolidarnosciowe. Ani centrum, ani pra
wica nie zdolaly stworzye trwalej instytucji majqcej znaczqcy elekto
rat. Dopiero ponowny rozpad i klltska partii centro-prawicowych 
w 2001 roku obudzily swiadomose, ie "trwala niezdolnose" do in
stytucjonalizacji nowego centrum i prawicy to powainy problem 
polskiej demokracji. 
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TEMAT MIESL,\CA 

Drugi przyk!ad to samorz'ld, instytucja maj 'lca najwiyksze szanse 
na podniesienie poziomu partycypacji obywatelskiej. Na poziomie 
gminy rZ'ldzi w "zasiygu wzroku obywatela", a zasiadaj'lcych w sa
morz'ldowych w!adzach mamy szansy znae lub poznae osobiScie. 
Mamy tez wiyksze szanse osobiScie ocenie rezultaty ich pracy. Dla
czego zatem frekwencja w vvyborach samorz'ldowych jest tak niska? 
Wybory samorz'ldowe wiosn'l 1990 roku byly pierwszymi demokra
tycznymi wyborami w postkomunistycznej Polsce. Motywowane byly 
chyci'l nie tyle dokonania zmiany ustrojowej, ile wymiany dzialaczy 
PRL-owskich na demokratyczn'l reprezentacjy. Samorz'ld nie zostal 
wowczas "uwlaszczony", zakres kompetencji i srodkow finansowych 
by! skromny. Bye moze na samym pocz'ltku nalezalo wykazae siy 
wiyksz'l odwag'l w eksperymentowaniu. Bye moze nalezalo wpro
wadzie dwuletni'l kadencjy, by wyborcom dae szanse szybszej wy
miany tych, ktorzy siy nie sprawdzili. Bye moze wczdniej nalezalo 
przygotowae solidny projekt reformy. Bye moze tez nalezalo umoz
liwie gminom szybsze dobrowolne zwiykszanie swoich obowi'lzkow, 
a wiyc zakresu samorz'ldnoSci. Wowczas gminy bardziej obywatel
skie i ambitne moglyby siy samorz'ldzic na miary wlasnych sil i wy
obrazen. (I p6iniej po czysci tak siy stalo: niektore samorz'ldy szyb
ciej przejmowaly szkoly, uwazaj'lc, ze byd'l 0 nie dbaly lepiej, inne 
nie kwapily siy do tego) . Zadnej zlozonej instytucji nie mozna za
projektowac doskonale. Znaczenie rna monitorowanie funkcjono
wania nowej instytucji i umiejytnosc korygowania blydow w biegu. 
Wad'l czterech reform instytucjonalnych koalicji AWS-UW byly nie 
tyle slabosci samego projektu (kazdy zlozony projekt, a zwlaszcza 
projekt byd'lcy rezultatem politycznego kompromisu, musi miec sla
be strony) , ile niezdolnosc do monitorowania i korygowania blydow. 

Po trzech kadencjach samorzqdu nie rna zludzen: ostrozne eks
perymentowanie z instytucjami jest praktycznie jedynym srodkiem 
podniesienia obywatelskiej partycypacji na poziomie samorz'ldowym. 
Bye moze propozycjy bezposredniego wyboru wojtow, burmistrzow 
i prezydentow miast nalezy potraktowac jako tak'l wlasnie reformy. 
Szkoda, ze nie widzi siy jej w perspektywie szerszej modyfikacji in
stytucjonalnej. (Tu drastycznie brak pomyslow na nowe instytucje). 
Nie wiadomo tez, czy - jezeli zostanie wprowadzona - przyniesie 
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oczekiwane rezultaty. Ale wazne, ze jest to proba reakcji na auten
tycznq slabosc. 

Fascynacja centralnym mechanizmem 

Barierq partycypacji obywatelskiej w Polsce jest bezwyjqtkowy en
tuzjazm dla wszelkich pomyslow, ktore lqczq "centralny mechanizm" 
ze szlachetnym i niekontrowersyjnym celem. Cdy gdzid w Polsce 
si~ zle dzieje, to pierwszq reakcjq jest oczekiwanie, ze rzqd cos zrobi 
(wyda rozporzqdzenie) albo parlament uchwali odpowiedniq usta
w~. Slowem: uwielbiamy centralne rozstrzygni~cia. Zgoda, cz~sto 
dzialanie rzqdu czy inicjatywa ustawodawcza Sq najprostszym i naj
efektywniejszym sposobem. Ale wowczas wiele zalezy od tego, jakie 
instrumenty uruchomi ustawodawca lub jakie srworzy warunki dla 
dzialania. W III Rzeczypospolitej centralne rozstrzygni~cia zmierza
jq niemal wylqcznie w kierunku ubezwlasnowolnienia obywateli. 

Ciekawym i niemal wzorcowym przykladem takiego ubezwlasno
wolniajqcego dzialania i wiary w centralne rozwiqzanie byla niedawna 
dyskusja wokol tzw. "ustawy kominowej", wyznaczajqcej game pu
lapy wynagrodzen w lokalnych samorzqdach. Wiqzalo si~ to z po
wszechnym wzburzeniem wywolanym ujawnieniem wysokosci wy
nagrodzen urz~dnik6w samorzqdowych pochodzqcych z wyboru lub 
mianowania. Pomijam tu dyskusj~ nad racjonalnosciq lub nieracjo
nalnosciq ograniczania wynagrodzen. Wazniejsze jest co innego. Sa
morzqd to wyraz suwerennoSci obywateli gmin. To oni decydujq, 
komu powierzq rozwiqzywanie wspolnych spraw. Okreslanie wyso
kosci wynagrodzen najwyzszych urz~dnikow to jeden z przejawow 
suwerennosci samorzqdow. To obywatele powinni decydowac, czy 
podoba im si~ wysokosc zarobk6w urz~dnikow gminnych czy tez 
nie. Nie mozna nauczyc odpowiedzialnosci obywatelskiej inaczej niz 
przez jej praktykowanie. Ani jednostka, ani grupa, ktora jest ubez
wlasnowolniona, nie nauczy si~ odpowiedzialnosci. Jezeli zbioro
wosc si~ samorzqdzi, to powinna miec prawo do wlasnych preferen
cji: jedna moze chciec okazaly ratusz, inna bezplatne posilki, jeszcze 
inna dodatkowe lekcje angielskiego w szkolach. Tylko swoboda w za
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kresie preferencji moze nauczye odpowiedzialnoSci i ewentualnie 
sklonie do partycypacji tych, kt6rych poczucie odpowiedzialnoSci 
obraza polityka wybranych wladz. 

Czy to znaczy, ze w sprawie wynagrodzen w samorz,!dach nie 
nalezalo nic robit? Nie, ale nalezalo reagowae tak, by podkreslie 
suwerennose i odpowiedzialnose gminnych wyborc6w. Takim alter
natywnym rozwi,!zaniem m6glby bye na przyklad ustawowy wym6g 
corocznego publikowania w lokalnych mediach wysokoSci wynagro
dzen osi,!ganych przez wyzszych urz~dnik6w samorz'!du. Jezeli dys
ponuj,!c wiedz,!, zbiorowose nie podejmie zadnych dzialan, nie poja
wi si~ program wyborczy z postulatem ograniczen, nie dojdzie do 
referendum gminnego, to nie rna powodu do przypuszczen, by wi~k
szose tak wysokich zarobk6w nie akceptowala i w zwi,!zku z tym nie 
byla gotowa ponosie konsekwencji polityki swoich przedstawicieli 
(np. w postaci gorzej wyposazonych szk61 czy gorzej oplacanych 
nauczycieli). W ten spos6b gminy - spolecznosci lokalne - ksztaltuj,! 
sw6j los i S,! zan odpowiedzialne. Za "ustaw'! kominow'!", z ducha 
antyobywatelsk,! i prawdopodobnie nieskuteczn,!, kryje si~ gl~boka 
niewiara w obywatelskose Polak6w i skutecznose naturalnych pro
ces6w uczenia si~ obywatelskosci. 

Podobny przyktad to dzieje pomyslu fundacji edukacyjnej pro
mowanej przez Uni~ Wolnosci, kt6ry latem 2001 roku przeksztalcil 
si~ w szersze dzialanie obywatelskie. Cel szczytny: chodzito 0 zmniej
szenie barier w dost~pie do wyksztalcenia poprzez pomoc stypen
dialn,! dla niezamoznej mlodziezy. Znowu zamierzano powolae cen
train,! instytucj~ z odpowiedni,! biurokracj,! obstuguj,!C'! caty kraj. 
Oczywiscie, S,! problemy, dla kt6rych scentralizowana instytucja jest 
przydatna. Fundacja finansuj,!ca wysoce specjalistyczne badania, 
wspomagaj,!ca elity naukowe moze bye instytucj,! dzialaj,!C'! w skali 
cat ego kraju, ale fundacja, kt6rej obiektem zainteresowania S,! po
tencjalnie setki tysi~cy mlodych ludzi, nie musi bye instytucj,! cen
train,!. Czy mozliwe S,! rozwi,!zania bardziej sprzyjaj,!ce inicjatywom 
obywatelskim? Tu moim pozytywnym bohaterem jest bp Marian 
Gol~biewski, ordynariusz diecezji koszalinsko-kolobrzeskiej, kt6ry 
zatozyt Fundacj~ Pomocy w Ksztalceniu Mtodziezy Wiejskiej. Wi~k
szose wsi w diecezji to wsie popegeerowskie, biedne, z duzym bez

71 



~- - ------- ----- -- ---- - - - -------- - ----- -- ----- - - - ---------~~~-~~~~ -~~~~}~~ 

robociem. Ich mieszkancy "troch~ czekali na zmiany. Liczyli, ie wro
ci stare. A przez ten czas wyroslo mlode pokolenie. Nie stae ich cz~
sto na bilet, by dojechae do wi~kszego miasta do szkoly sredniej lub 

Ma,illc do wyhoru rozwill
zanie centralne lub 

rozwillzanie wzmacmajllce 
lokalne inicjatywy obywa

telskie, elity polityczne 
wybiorll rozwillzanie 

centralne, w czym z regu
ty znajdll poparcie 
wi~kszosci mediow 

i publicznych autorytetow. 

na studia. Trzeba ich wyrwae z tego srodowi
ska. Tym, kt6rzy majq zdolnoSci i mogq w iy
ciu cos osiqgnqe, chcemy dae szansy. Niech 
skonczq szkoiy, moie studia. Jesli wroq do 
swoich wsi, bydq jui innymi ludzmi"3. Nie 
wiem, jakie Sq losy fundacji, i zapewne nie jest 
to jedyna lokalna fundacja edukacyjna. Wyra
stajqc z rozpoznania lokalnych potrzeb, majq 
one najwi~ksze szanse na trafnq diagnoz~ i wy
bor srodkow dostosowanych do lokalnych wa
runkow. 5q elementem aktywnosci obywatel

skiej: tam, gdzie pojawia si~ potrzeba, a inni zawodzq, obywatele 
biorq sprawy w swoje r~ce. 

To, co moina zrobie na poziomie centralnym, to nie utrudniae, a 
w miary moiliwoSci pomagae obywatelom. Jak? Jednq z najprost
szych moiliwoSci jest zasada dofinansowania : do kaidej zlotowki 
zebranej przez fundacjy edukacyjnq panstwo dodaje drugq (Iub wi~
cej, jeieli istniejq takie moiliwoSci). Tq drogq moina osiqgnqe dwa 
cele: pomoc chqcej si~ ksztalcie mlodzieiy i wspomoc lokalne ini
cjatywy obywatelskie. Wytworzony w ten sposob kapital spoleczny 
(srodowisko spoleczne) bye moie okaie siy produktywny tak:ie w in
nych dziedzinach. Nie chodzi tu 0 konkretne rozwiqzania, ale 0 ilu
stracj~ problemu: majqc do wyboru rozwiqzanie centralne lub roz
wiqzanie wzmacniajqce lokalne inicjatywy obywatelskie, elity poJi
tyczne wybiorq rozwiqzanie centralne, w czym z reguly znajdq 
poparcie wiykszoSci mediow i publicznych autorytetow. 

Besztanie demokracji 

Trzeba wreszcie wspomniee 0 czyms, co ksztaltuje klimat dysku
sji 0 obywatelstwie i demokracji w Polsce. Otoi w powainej publi-

J Informacja j cytar za: "Gazeta Wyborcza", 4 .01.2000. 
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cystyce dominuje cos, co na prywatny uzytek nazwalbym "beszta
niem demokracji", a co rna wr~cz cechy celebrowanego rytualu. 
Normalnie powiedzielibysmy, ze jest to nurt niezb~dnej "krytycznej 
analizy". Ale 0 krytycznej analizie mozna mowic wtedy, kiedy cho
dzi 0 "oddanie sprawiedliwosci" analizowanemu zjawisku. Tymcza
sem czytaj'!c analizy i komentarze wielu powaznych publicystow, 
socjologow czy politologow, nieodmiennie odnosz~ wrazenie, ze s,! 
one wyrazem trwalego nieukontentowania uniemozliwiaj,!cego wy
danie sprawiedliwego \vyroku. To besztanie demokracji po roku 1989 
w roznych okresach mialo rozne tematy wiod,!ce. Przez cal,! dekad~ 
takim tematem bylo "rosn,!ce rozwarstwienie spoleczne", coraz wi~k
sze rozpi~tosci mi~dzy biednymi a bogatymi. W rzeczywistoSci zroz
nicowanie w wynagrodzeniach Polakow w latach 1991-1999 nie 
wzroslo, a wr~cz zmalalo w skali calej gospo
darki (wzroslo jedynie w sektorze prywat
nym). Jest jednak rzecz'! jasn,!, ze 0 warun
kach zycia jednostki nie decyduj,! jej docho
dy osobiste, ale sytuacja jej gospodarstwa 
domowego. Tymczasem w latach 1991-1999 
rozpi~tosc w dochodach mi~dzy najbiedniej

Jezeli w III Rzeczypospolitej 
polska bieda tak rosla, to jak 
wytlumaczyc, ze w latach 
1992-2000 srednia dlugosc 
Zycia mttzczyzn i kobiet 
zwittkszyla sitt 0 3 lata? 

szymi a najbogatszymi gospodarstwami domowymi praktycznie si~ 
nie zmienila4 

• 

Innym tematem bylo powi~kszanie si~ obszarow biedy, coraz wy
zszy odsetek rodzin zyj,!cych ponizej minimum socjalnego, glodne 
dzieci. Jezeli w III Rzeczpospolitej polska bieda tak rosla, to jak wytlu
maczyc, ze w latach 1992-2000 srednia dlugosc zycia m~zczyzn i ko
biet zwi~kszyla si~ 0 3 lata, podczas gdy w latach 1966-1992 dla m~z
czyzn nie zmienila si~? Teza 0 rosn'!cych obszarach biedy stoi tez 
w sprzecznosci z danymi z przeprowadzonych przez GUS masowych 
badan kilkunastu tysi~cy gospodarstw domowych5 

• W czerwcu 1997 
roku, a wi~c po okresie wzrostu gospodarczego, malej,!cego bezrobo
cia i rosn,!cego spolecznego optymizmu 5% gospodarstw domowych 

4 Dokladnq dokumenracj~ mozna znaleic w artykule Bogdana Cichomskiego, Plasz
czyzny nier6wnoSci dochod6w i wynagrodzen w Polsce w latach dziewi?cdziesiqtych, 
w: Bogdan Cichomski, Wieslawa Kozek, Pawel Morawski, Witold MorawskI, Sprawiedli
wosc spoleczna. Polska lat dziewi?cdziesiqtych, Warszawa 2001. 
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okreSlalo swoj,! sytuacj~ formul,!: "pieni~dzy nie starcza nawet na naj
tansze jedzenie i ubranie". Cztery lata pozniej, a wi~c po okresie znacz
nego zwolnienia rozwoju gospodarczego, wzrostu bezrobocia, pogor
szenia nastrojow spolecznych, rowniei 5% gospodarstw w samooce
nie swojej sytuacji deklarowalo, ii "pieni~dzy nie starcza nawet na 
najtansze jedzenie i ubranie". W diagnozie wielkosci obszarow pol
skiej biedy wskazana jest zatem co najmniej ostroinosc. 

Inna cecha nurtu "besztania demokracji" to lekcewai,!cy stosu
nek do "demokracji proceduralnej". "No tak, Polska jest demokra
cj,! w sensie proceduralnym, ale to oczywiste, przejdzmy do powai
niejszych tematow"; tymi powainiejszymi tematami s,! wartosci, 
moraine i duchowe podstawy porz,!dku demokratycznego. Jezeli jed
nak demokracja w sensie proceduralnym jest czyms tak oczywistym, 
to jest wiele krajow, ktore moglyby nam zazdroscic tej oczywistosci 
i ch~tnie poznalyby jej tajemnic~. Demokracja proceduralna to wie
lopoziomowy zloiony "kontrakt" i odpowiedz na pytanie, dlaczego 
ten kontrakt jest dotrzymywany, wcale nie jest oczywista. Zeby ocze
kiwanie respektowania kontraktow bylo sensowne, potrzebna jest 
obecnosc wielu zasobow kulturowych, etycznych i dyspozycji do 
pewnego rodzaju zachowan. 

Kryzys spoteczenstwa obywatelskiego 

Czy Polska wpisuje si~ w ogolniejszy trend kryzysu obywatelsko
sci? Czy w ci,!gu ostatnich kilkudziesi~ciu lat zmienily si~ relacje 
mi~dzy obywatelami a instytucjami politycznymi zachodnich liberal
nych demokracji i czy ta zmiana stanowi dla nich wyzwanie? Odpo
wiedz na te pytania wcale nie jest prosta. Jui samo ustalenie "stanu 
faktycznego" jest niezwykle skomplikowanym przedsi~wzi~ci em . Po 
drugie, nawet jezeli istnieje zgoda co do "miar" i ich rzetelnoSci, to 
otwart'! spraw,! pozostaje ich interpretacja. W ostatnich latach pod
j~to kilka powainych prob odpowiedzi na pytanie 0 kondycj~ za
chodnich liberalnych demokracji. 

5 GUS: 1997 - reprezentatywna pr6ba 12,5 tys. gospodarsrw domowych; 2001 
reprezentatywna pr6ba 18 tys. gospodarsrw domowych. Przy tych wielkosciach pr6by 
blqd jest mniejszy nii 1%. 
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Trzy ksiqzki6 zawierajqce wyniki analiz i ich interpretacj~ poka
zujq, ze nawet odpowiedz na pytanie "jak jest?" nie da si~ zamknqc 
w prostej formule. Zaletq tych prac jest to, ze opierajq si~ 0 porow
nywalne dane z co najmniej kilkunastu krajow i z dlugiego okresu 
(20-50 lat). Mimo wielu roznic w stanowiskach autorzy tych prac 
jak ognia wystrzegajq si~ zwrotu "kryzys demokracji". I wszyscy zgod
nie podpisujq si~ pod stwierdzeniem: "nie znalezlismy dowodow na 
zmniejszanie si~ przywiqzania do zasad rzqdu demokratycznego lub 
demokratycznej wladzy w naszych krajach. Wr~cz przeciwnie, jezeli 
juz cos mialo miejsce, to wzrost przywiqzania do demokracji per se 
w ciqgu ostatniego polwiecza" (Pharr i Putnam, s. 7). Przywiqzanie 
do demokratycznych wartoSci na przelomie wiekow jest w krajach 
liberalnych demokracji wyzsze niz kiedykolwiek. 

Klingemann i Fuchs konkludujq tom Citizens and the State stwier
dzeniem, ze hipoteza 0 fundamentalnej zmianie stosunku obywateli 
do panstwa nie znalazla potwierdzenia w danych. Jednak pewne 
zmiany mozna zauwazyc; autorzy tomu Disaffected Democracies 
stwierdzajq, ze obywatele wi~kszosci trilateralnych demokracji Sq 
mniej zadowoleni z funkcjonowania przedstawicielskich instytucji 
politycznych, niz mialo to miejsce 25 lat wczesniej: wi~kszosc oby
wateli stala si~ bardziej nieufna wobec politykow, bardziej sceptycz
na wobec partii politycznych i znaczqco mniej ufa parlamentom oraz 
innym instytucjom politycznym. 

Ale czy spadek zaufania do demokratycznych rzqdow i instytucji 
demokracji przedstawicielskiej moze stanowic powod do niepoko
ju? Tak, stwierdzajq autorzy Critical Citizens, bo "rosnqce napi~cie 
mi~dzy demokratycznymi idealami a postrzeganym funkcjonowaniem 
demokratycznych instytucji moze miec destabilizujqcy wplyw na spo
lecznosc politycznq" (s. 270). Ale Pharr i Putnam formulujq argu
menty przeciwne. Po pierwsze, wi~kszy krytycyzm obywateli jest sy
gnalem nie tyle choroby spolecznosci politycznej, co jej zdrowia. 
Wyjasnienia domaga si~ nie obserwowany spadek zaufania, ale to, 

6 Hans-Dieter Klingemann, Dieter Fuchs (wyd.), Citizens and the State, Oxford 1995; 
Pippa Norris (wyd.), Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance, Oxford 
1999); Susan J. Pharr, Robert D. Putnam (wyd.), Disaffected Democracies. What's 
Troubling the Trilateral Countries?, Princeton 2000. 
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dlaczego zaufanie bylo tak wysokie w latach 50. i 60. Drugi argu
ment powiada, ie wprawdzie tradycyjne formy politycznej partycy
pacji ucierpiaiy, ale pojawily si~ nowe (referenda, ruchy spoleczne, 
lokalne inicjatywy obywatelskie itp.). Wedle trzeciego argumentu 
zadaniem rZ'ldu jest dostarczanie obywatelom nie tego, co chq, ale 
czego potrzebuj'l. Poziom zaufania nie ma znaczenia, jeieli obywate
Ie przestrzegaj'l prawa, piaq podatki i akceptuj'l pob6r do wojska. 

A jak jest w Polsce? 

Maj'lc w pami~ci zastrzezenia co do moiliwosci odpowiedzi na 
tak zloione pytanie, jak pytanie 0 kondycj~ demokracji, przytocz~ 
dane, kt6re pochodz'l z powtarzanych badan akademickich7 • Zacznij
my od uog6lnionego poparcia dla systemu demokratycznego. W 1992 
roku 31 % badanych wybralo srwierdzenie "demokracja ma przewa
g~ nad wszelkimi innymi forami rZ'ld6w" z trzech moiliwych rodza
j6w odpowiedzi8 

, w 1995 liczba ta wzrosla do 35%, a 2001 roku 
do 400/0. Dla por6wnania moina dodac, ie w Hiszpanii w 1985 roku 
to samo srwierdzenie wybralo 70% badanych. Przekonanie, ie "ist
niej'lcy u nas obecnie ustr6j demokratyczny wart jest tego, aby go 
broniC", podzielalo w 1995 roku 56% doroslych Polak6w, w 2001 
roku 58%, co moie swiadczyc 0 tym, ie demokracja zacz~la bye 
postrzegana jako wartosc sama w sob ie, wzgl~dnie niezaleina od 
oceny jej funkcjonowania i koniunktury gospodarczej. 

Polacy wyrainie r6inicuj'l oceny funkcjonowania demokracji 
w Polsce: na pytanie 0 "zadowolenie z funkcjonowania demokracji 
w Polsce" jesieni'l1997 roku 55% deklarowalo zadowolenie, ale je
sieni'l2001 roku jui tylko 35%9. Nietrudno znaleic wytlumaczenie 
takiego spadku ocen, bior'lc pod uwag~ wydarzenia z lat 1999-2001. 

7 Polski Generalny Sondai Spoleezny 1992-1999; Polski Generalny Sondai Wybor
ezy 1997 i 2001; badania Instyturu Socjologii UW Palacy a swaim kraju z 1995 i 2001 
roku. 

• Dwie pozostale to: "niekiedy rzqdy niedemokratyczne mog'! bye bardziej pozqdane 
nii. rzqdy demokratyezne" oraz "dla takich ludzi jak ja nie rna w gruneie rzeczy znaezenia, 
ezy rZ<jd jest demokratyczny ezy niedemokratyczny ". 
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A w jakim stopniu Polacy identyfikujq si~ z wyszydzanymi i nie

lubianymi partiami politycznymi? Jesieniq 199749% deklarowato, 
ie istnieje taka partia, kt6rq uwaiajq za bliskq sobie, jesieniq 2001 
uwazato tak 38%. To fenomenalny rezultat, biorqc pod uwag~ nie
zmiennie skrajnie negatywny publiczny wizerunek partii w Polsce. 
Rosnie tez zrozumienie dla roli partii politycznych w systemie rZq
d6w demokratycznych. Na pytanie "gdyby z jakichs powod6w wszyst
kie partie polityczne musiaty zaprzestae swej dziatalnoSci", w 1995 
roku 43% wyrazito przekonanie, ze by toby to ze szkodq dla Polski, 
w sZeSe lat p6iniej, jesieniq 2001, takie przekonanie wyrazato 54% 
dorostych Polak6w. Stosunek Polak6w do partii jest zatem w pew
nym sensie bardziej "racjonalny", niz to mogloby wynikae z obser
wacji dyskursu publicznego. 

Wskainikiem zaangazowania obywatelskiego i kapitatu spolecz
nego jest poziom czlonkostwa w dobrowolnych organizacjach. 
W 1995 roku 35% Polak6w deklarowato przynaleznosc do co naj
mniej jednej takiej organizacji; sZeSe lat p6Zniej takich os6b by to 26%. 
Mierzone w ten spos6b zaangazowanie obywatelskie spadto. Nie 
wiemy jednak, czy jest to spowodowane stopniowym wygasaniem 
dawnego zorganizowania, sprzed 1989 roku, czy tez \vycofywaniem 
si~ Polak6w z zaangazowan obywatelskich majqcych miejsce juz po 
1990 roku. To dobry moment, by podjqe problem "ucieczki od wol
nosci". Nie rna ucieczki od wolnosci, jest natomiast brak entuzjazmu 
wobec instytucji politycznych, a wi~c par excellence obywatelskich, 
kt6re jawiq si~ jako nieprzyjazne, nie cieszq si~ dobrq opiniq, Sq mo
ralnie podejrzane ("brudne"), a akces do nich jest kosztowny (i w sen
sie koniecznosci poswi~cenia czasu, wymogu autodyscypliny, koniecz
nosci planowania itd., i w sensie moralnym). Rezultatem jest jednak 
nie ucieczka, ale p6jScie gdzie indziej, zaangazowanie w innego ro
dzaju dzialalnose obywatelskq. Przekonuje 0 tym spojrzenie na mate 
osrodki miejskie. Przyktadem moze bye Lobez, dziesi~ciotysi~czne 
miasto polozone 100 km na wsch6d od Szczecina. W 1999 roku 
powstal tarn Klub Nauczyciela zrzeszajqcy 80 cztonk6w i prowadzq

' Najniiszy odsetek odnotowano w 1992 roku - 22%, najwyiszy na przelomie 1997
·1998 roku - 59%. Dane: PGSS 1992-1999. 
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cy oryginalnq dzialalnosc, przeobrazajqq tamtejszq spolecznosc 10
kalnq. To przyklad nowego kapitalu spolecznego, produktu III Rze
czypospolitej. Jak pisze dziennikarz, "Lobez jest malym miastecz
kiem, ale wielu jego mieszkancow twierdzi, ze zyje sicr tu cieka
wie ... "10. Robert Putnam bylby zbudowany ich zaangazowaniem 
obywatelskim. 

Jednym z najwazniejszych element6w kapitalu spolecznego jest 
poziom spolecznego zaufania, kt6re, jak wiemy, pomaga tworzyc 
skuteczne instytucje. W latach 1992-1997 zaufanie spoleczne11 w Pol
sce nie przekraczalo 10%. W 1999 roku w Hiszpanii poziom zaufa
nia spolecznego wynosiI39%, w Niemczech 35%, we Wloszech 33%. 
W naszym kraju by I, mozna powiedziec, ekstremalnie niski, ale 
w 1999 roku cos drgncr1o: poziom zaufania wzr6s1 do 12%, a dwa 
lata pozniej, jesieniq 2001 - do 14%. Mlyny polskiej demokracji 
mielq wolno, ale mielq. Roslo poparcie dla demokracji jako warto
sci, roslo zrozumienie roli partii politycznych, roslo zaufanie spo
leczne, ten smar demokratycznych mechanizm6w. 

Jestem sympatyzujqcym obserwatorem i uczestnikiem polskiego 
projektu demokratycznego i wierzcr (wlasnie wierzcr - nie: wiem), ze 
stopniowo zasoby spolecznosci wspomagane przez instytucje popro
wadzq polskq demokracjcr drogq, ktorq przeszly Grecja, Hiszpania, 
Portugalia. I podobnie jak ich obywatelom udalo sicr doprowadzic 
projekt demokratyczny to the point of no return, tak i nam sicr to 
uda, a moze po prostu juz sicr udalo. 

A obywatel- m6j blizni? To, czy go dostrzezemy, zalezy od tego, 
kim jestdmy. P6ki co mamy w sobie wicrcej z kaplana i lewity; "oby
watel- m6j blizni" czeka na Samarytanina. 

TADEUSZ SZAWIEL, prof. dr hab., socjolog, pracownik Instytutu So
cjologii ow, wsp61zaloiyciel Instytutu Badan nad Podstawami Demo
kracji. Ostatnio wydal (wraz z M. Grabowsk<l): Budowanie demokracji. 
Podzialy spoleczne, partie polityczne i spoleczenstwo obywatelskie w post
komunistycznej Polsce. 

10 Zainteresowanych odsylam do strony internetowe j: www.lobez.pl. 
11 Tzw. uog61nione zaufanie Jub spoleczne zaufanie mierzone jest akceptacj'l przeko

nania: "wi"kszoSci ludzi mozna ufaC". 
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Kazimierz Z. Sow a 

Demokracia 
i koru pcia 

Przypadki "prywaty" w sektorze publicznym 
zdarzaly sit( zawsze i byly traktowane jako patolo
gia zycia spolecznego. Dzisiaj jednak mozna 
odniesc niekiedy wrazenie, iz patologia ta 
staje sit( normlt. 

Korupcja to nie tylko szerzenie si~ lapownictwa. To przede wszyst
kim upadek etosu dzialalnoki publicznej, a wi~c dzialalnoSci nakie
rowanej na dobro wsp6lne. Od kilku lat korupcja znalazla si~ w Pol
sce (i na swiecie) w centrum uwagi opinii publicznej. Stalo si~ to cz~

kiowo za sprawq Banku Swiatowego, a takie innych instytucji 
mi~dzynarodowych publikujqcych rankingi kraj6w z punktu widze
nia nasilenia korupcji. W swietle tych danych Polska jest krajem dose 
mocno skorumpowanym, a negatywne zjawiska powoli, ale syste
marycznie narastajq. 

Zauwaiajq to zreszq rodzimi publicysci i naukowcy. "Polqczenie 
chciwosci ludzi - pisze Alina Grabowska - kt6rzy w koncu dorwali 
si~ do posad, zaszczyt6w i pieni~dzy, z upadkiem jakichkolwiek za
hamowan, wywolalo dzisiejszy kryzys. To nie tylko kryzys finanso
wy ( ... ). To takie kryzys panstwa, moralnosci polityk6w, etyki sluiby 
publicznej, upadek zwyklej ludzkiej przyzwoitosci" . Zdaniem Jerze
go Regulskiego "jeszcze nie tak dawno samorzqdy cieszyly si~ po
wszechnym uznaniem. ( ... ) Dzisiaj spoleczna ocena wladz lokalnych 
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zmieni!a siy diametralnie. Prasa serwuje nam prawie codziennie in
formacje - czysto prawdziwe, ale zawsze krytyczne ( ... ). Zachowania 
typu TKM, uzywaj'1c skr6tu Jaroslawa Kaczynskiego, s'1 niestety 
powszechne. Przekupuje siy radnych, obsadza stanowiska kuzyna
mi, utajnia siy decyzje i informacje. Korupcja osi'1ga niebezpieczny 
poziom. Wszystko to prowadzi do utraty zaufania spolecznego - je
dynej sily, kt6ra moze utrzymac samorz'1d przy zyciu. JeSli zginie 
zaufanie, biurokracja centralna z latwoSci'1 sprawi, ze Samorz'1dnose 
bydzie pozorna. A ludzie temu przyklasnq". Natomiast Andrzej Koj
der twierdzi, ze "nasilaj'1ca siy korupcja w takich dziedzinach, w kt6
rych dotychczas wystypowala tylko sporadycznie, np. w s'1downic
twie i w szkolnictwie wyzszym, uzmyslawia, ze e1ementarna uczci
wose w zyciu publicznym jest coraz bardziej zagrozona". 

Przytoczone wypowiedzi dotycz'1 przewazaj'1cych obszar6w zin
stytucjonalizowanego zycia publicznego w Polsce: rZ'1du, samorz'1
du, waznych sluzb publicznych. Wiadomo tahe, ze i w cZySci tzw. 
trzeciego sekrora nasilaj'1 siy zjawiska niemieszcz'1ce siy, oglydnie rzecz 
ujmuj'1c, w obowi'1zuj'1cym do niedawna i ci'1gle spolecznie akcep
towanym etosie i.ycia publicznego. Rozmaite przyklady i opisy ko
rupcji przynosz'1 ci'1gle srodki masowego przekazu. Ogromnie duzo 
material6w na ten tern at mozna tahe znaleie w Internecie. Nie po
pelnimy zatem prawdopodobnie wielkiego blydu, jezeli przyjmiemy, 
i.e caly obszar zinstytucjonalizowanego zycia publicznego jest - w opi
nii publicznej, ale tahe zdaniem wielu specjalist6w - w powaznym 
stopniu opanowany lub zagrozony korupcj'1' 

Sfera publiczna i sfera prywatna 

W bardzo interesuj'1cej dyskusji Korupcja - czwarty wymiar zycia 
spolecznego? opublikowanej na lamach ,,wiyzi" we wrzesniu 1998 
roku Antoni Z. Kaminski, odpowiadaj'1c na pytanie Redakcji 0 to, 
czy korupcja jest "nieodl'1cznym elementem ludzkiej kondycji", traf
nie zauwai.yl, ii. istnieje ona nie ,,»od zawsze«, lecz od momentu, 
kiedy pojawil siy w i.yciu spolecznym czlowieka podzial na sfery 
publiczn'1 i prywatn'1". Sarno pojycie "zycia publicznego" (sfery pu
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olicznej, wymiaru publicznego) nalezy nieomal do kategorii poj~c 
pierwotnych i raczej rzadko bywa przez socjologow definiowane. Jest 
to zresztq poj~cie wiekowe si~gajqce swojq geneZq czasow rzymskich. 

Rozgraniczenie publicznego i prywatnego wymiaru zycia spolecz
nego znalazlo najwyrainiejszy wyraz w ustanowieniu przez Rzymian 
p raw a pub Ii c z neg 0, regulujqcego stosunki obywatela z rzeCZq
pospolitq, i osobnego p raw apr y w a t ne g 0 , regulujqcego stosunki 
mi~dzy obywatelami. Wlasnie ow rzymski dualizm prawny dal pod
stawy nowoczesnej panstwowosci europejskiej. Pochodnq tamtego 
podzialu jest wyraine i trwale oddzielenie poli tyki od gospodarki, 
a takie impersonalny w demokracji charakter wladzy pol itycznej (rzq
dZq instytucje, a nie ludzie). Z tej perspektywy mozna powiedziec, 
ze publiczna sfera zycia spolecznego obejmuje wszystkich obywateli 
(czlonkow wspolnoty) i jest obszarem ich zbiorowej dzialalnoSci dla 
dobra wspolnego. Jest ona wszelako wyrainie i precyzyjnie oddzie
lona od sfery prywatnej, w ktorej czlonkowie wspolnoty (obywate
Ie) dzialajq, i majq prawo dzialac, dla dobra indywidualnego, zarow
no wlasnego, jak i rozmaitych wspolnot partykularnych (to indywi
dualne dzialanie musi si~ jednak takze mieScic w okrdlonych ramach 
prawnych lub co najmniej obyczajowych). 

Publiczna sfera zycia spolecznego moze (w kulturze europejskiej) 
sprawnie funkcjonowac d zi~ki instytucjonalnemu rdzeniowi, jakim 
iest tzw. s e k tor pub 1 i c z n y. Rowniez w prywatnej sferze zycia 
zbiorowego wyst~puje zespol sluzqcych jej instytucji, ktory mozemy 
nazwac s e k tor em pry w at n y m. Na pierwszy z nich skladajq si~: 
Drgany wladzy panst:wowej - legislacyjnej, wykonawczej, sqdowni
:zej; instytucje (organizacje) podlegle wladzy lub przez niq kontro
lowane, takie jak policja i system penitencjarny, szkolnictwo, sluzba 
zdrowia, armia, straz pozarna, przedsi~biorstwa panstwowe; partie 
polityczne; organizacje wladzy samorzqdowej oraz podlegle im in
,tytucje i przedsi~biorstwa; instytucjonalne struktury religijne (hie
rarchie, nie wspolnoty) ; instytucje masowego przekazu (komuniko
wania), a wi~c prasa, radio, telewizja (zarowno panstwowe, jak i pry
watne); organizacje pozarzqdowe (zakladane przez obywateli, ale 
:fzialajqce dJa dobra wspolnego). Z kolei w sklad sektora prywatne
50 wchodzq: gospodarstwa domowe; przedsi~biorstwa prywatne, 
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biznes; zrzeszenia i stowarzyszenia spoleczne (tworzone przez oby
wateli i dzialajqce dla ich dobra). 

M6wiqc dalej 0 korupcji, byd y mial na uwadze nie tyle calq sfery 
iycia publicznego, ile raczej zjawiska patologiczne wystypujqce w sek
torze publicznym, chociai, jak siy wydaje, istnieje zwiqzek pomiydzy 
korupcjq w tym sektorze a zmianami w calym iyciu spolecznym. Do 
zwiqzku tego powr6cy w ostatniej czysci tekstu. 

Interesy i wartosci 

Nie ulega wqtpliwosci, ie dzialanie jednostek i grup w sferze pry
watnej iycia spolecznego oparte jest z reguly na konkretnych, indy
widualnych in t ere sac h. Interesy jednostek mogq bye, i w pew
nym przynajmniej zakresie zawsze Sq, ze sobq sprzeczne. Gdy kon
flikt interes6w wystypuje z nadmiernq silq, zagraia to wewnytrznej 
spoistosci wsp6lnoty. Interesy mogq tei bye wzajemnie uzaleinione, 
co wiqie ze sobq osoby je realizujqce; zwiqzki takie majq jednak zwy
kle charakter "taktyczny" i nie Sq trwale w por6wnaniu z trwalosciq 
wsp6lnoty. Czynnikiem zapobiegajqcym takim potencjalnym napiy
ciom lub sluiqcym ich rozladowywaniu Sq wymienione wyiej insty
tucje dzialajqce w sferze prywatnej oraz odpowiednie dla tego wy
miaru iycia spolecznego prawo. 

Pozornie r6wnie prosto przedstawia siy rzecz z dzialalnosciqlu
dzi w iyciu publicznym. Wydaje siy, ie tutaj ludzie kierujq siy w swojej 
dzialalnosci nie dobrem jednostkowym, ale wsp61nym, nie interesa
mi, ale wart 0 sci ami, a scislej wart 0 sci ami s po l e c z n y m i. 
Przez wartoSci spoleczne rozumiem powszechnie uznane cele dziala
nia nakierowanego na dobro szerszej (dzisiaj na og61 politycznej) 
wsp6lnoty, do kt6rej jednostka przynalezy, a wiyc na do b r 0 

w s p 61 n e (bonum commune, bonum publicum) . Chodzi tu, pod
krdlam, wlasnie 0 dobro wsp6lne, czyli 0 dobro pewnej calosci, a nie 
po prostu 0 dobra innych. Moina bowiem dzialae dla dobra innych, 
ale szkodzie tym wsp61nocie. Funkcjonowanie sektora publicznego 
sluiy s tab iii z a c j i i trw ani u s pol e c z nos c i. Ludzie, dziala
jqC w sferze publicznej, chroniq, umacniajqlub udoskonalajq system, 
kt6ry umozliwia im swobodnq, a w kaidym razie zadowalajqcq re
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alizacj~ ich interesow w sferze prywatnej; jest to ich "in teres zbioro
wy", czyli dobro wspolne. 

Cz~sto, ostatnio coraz cz~sciej, uwaia si~, ie ludzi motywujq do 
:izialania, takie zbiorowego, konkretne korzysci jednostkowe. Uwa
ia tak coraz wi~cej zwyklych ludzi, przynajmniej w naszym kr~gu cy
wiliza~yjnym, ale takie spora cz~sc badaczy. Na przyklad Mancur 01
;on w cz~sto cytowanej ksiqice The Logic of Collective Action dowo
:izi, ie ludzie takie w dzialaniu zbiorowym motywowani Sq korzYSciami 
indywidualnymi (chociaiby w dqieniu do minimalizacji indywidual
nie ponoszonych kosztow osiqgania wspolnego ceiu), a peine osiqg
ni~cie celu zbiorowego, przy mniej wi~cej rownych kosztach indywi
dualnych, moiliwe jest w zasadzie tylko w drodze stosowania przy
musu, Autor jest (liberalnym) ekonomistq, co w pracy podkresla, ale 
;woim twierdzeniom nadaje w zasadzie walor uniwersalny. W tym 
;amym kierunku zmierzajq rozmaite schematy interpretacyjne, takie 
lak "tragedia wspolnego pastwiska" lub "dylemat wi~znia" znane z teo
rii gier, czy tei prace z zakresu biosocjologii. 

Tymczasem tradycyjne uj~cia motywacji dzialan publicznych byly 
~gola odmienne. Zarowno staroiytni, jak i sredniowieczni teoretycy 
;poleczni podkreSlali, ie kluczem do dobrego funkcjonowania "sek
:ora publicznego" Sq c not y 0 b y w ate Iski e, czyli dobra wola, 
~aangaiowanie, poswi~cenie i odpowiedzialnosc obywateli za spra
IIry publiczne. Takie uj~cie bylo doskonale widoczne w renesansowej 
nysli spoleczno-politycznej, zwlaszcza wloskiej, ale takie polskiej 
:np. u Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Pojawialo si~ rowniei 
N przedoswieceniowej mysli brytyjskiej, a w pewnym stopniu i u mo
:alistow szkockich. Wszelako "ta »republibnska« szkola humanizmu 
)bywatelskiego - jak pisze w swojej niezwyklej ksiqice 0 wloskim 
;amorzqdzie regionalnym Robert D. Putnam - zostala nast~pnie 
IIryparta przez Hobbesa, Locke'a i ich Iiberalnych nast~pcow. Pod
:zas gdy republikanie kladli nacisk na wspolnot~ i obowiqzki oby
Natelskie, Iiberalowie podkreslali indywidualizm i prawa jednostki". 
'Jie moina miec w zasadzie wqtpliwosci, ie liberalna teoria spolecz
10-ekonomiczna, a nast~pnie sam kapitalizm i jego burzliwy rozwoj 
)odwaiyly wiar~ w skutecznosc cnot obywatelskich i "wspolnoto
IIrych", moralnych motywacji w dzialaniu zbiorowym. 
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Wszelako wydaje sic:, ze skuteczna realizacja dobra wsp61nego 

wymaga prawdziwej motywacji prospolecznej, zbudowanej na poczu

Kryzys moralny wpolskim 
Zyciu publicznym willie silt 

wiltc z W)'Tainym oslabieniem 
obywatelskiej cnoty, czyli 

dziatan publicznych opartych 
na poczuciu dobra wspolne

go, obowillzku i odpowie
dzialnosci za losy wspolnoty. 

ciu obowi'lzku wobec wsp61noty i potrzebie 
utrwalania wsp6lnotowych form wsp6lzycia. 
Dzialalnosc ta wrc:cz z definicji nie jest na
kierowana na bezposrednie korzYSci indywi
dualne (chociaz posrednio im sprzyja). Wy
maga wic:c wystc:powania obywatelskiej cno
ty. Polega ona - jak stwierdza Michael Walzer 
- na "konsekwentnym dostrzeganiu dobra 
publicznego i d'lzeniu do niego kosztem 

wszelkich czysto indywidualnych i prywatnych cel6w". D'lzenie do 
dobra publicznego "kosztem prywatnych cel6w" jest moze oczekiwa
niem wygorowanym (w swietle przyjc:tych wyzej zalozen nie mialoby 
ono zreszt'l sensu), z cal'l pewnoSci'l chodzi jednak 0 to, ze ze skutecz
nego dzialania publicznego interesy prywatne musz'l pozostac wyl'l
czone. 

Obserwowany obecnie kryzys moralny w polskim zyciu publicz
nym wi'lze sic: wic:c z wyraznym oslabieniem, moze nawet upad
kiem, w spoleczenstwie (a na pewno w klasie politycznej) obywa
telskiej cnoty, czyli dzialan publicznych opartych na poczuciu do
bra wsp61nego, obowi'lzku i odpowiedzialnoSci za losy wsp61noty. 
Ow upadek obywatelskiego etosu wyraza sic: pomieszaniem w dzia
laniach spolecznych wartoSci i interes6w. Przyklady takich zjawisk 
(przede wszystkim tzw. kominy placowe, ale takZe zwykle lapow
nictwo, naduzycia wladzy, zagarnic:cia mienia, nepotyzm itp.) przy
nosi codzienna prasa i szkoda tu miejsca na ich powtarzanie. War
to moze jedynie podkrdlic, ze zdumiewaj'lce windowanie plac 
w sektorze publicznym, kt6re dokonywalo sic: w calej dekadzie lat 
90., bylo zwyklym pomyleniem sluzby publicznej z biznesem; swiad
czylo ono 0 kompletnym nierozumieniu przez rZ'ldz'lcych zdrowych 
zasad funkcjonowania panstwa w warunkach gospodarki kapitali
stycznej. Przypadki "prywaty" w sektorze publicznym zdarzaly silt 
zawsze i byly traktowane jako patologia zycia spolecznego. Dzisiaj 
jednak mozna odnidc niekiedy wrazenie, iz patologia ta staje silt 
norm'l. 

84 



------------------------------------------------------------------------ ------- -- --
TEMAT MIESLW -1 

Co wi~cej, mamy takie do czynienia ze swoistym zacieraniem si~ 
granicy pomi~dzy tym, co prywatne, a tym, co publiczne, w zyciu 
zbiorowym. Politycy zqdajq na przyklad od innych politykow, aby ci 
upubliczniali swoje sprawy prywatne, niekiedy nawet intymne. Zqda 
si~ publicznego (a nie tylko na potrzeby stosownych komisji i sluzb) 
ujawniania dochodow, stanu majqtkowego, kontaktow towarzyskich, 
a nawet zwiqzkow scisle osobistych. Najlepszym przykladem moze 
bye publiczne przesluchiwanie prezydenta Clintona w sprawie jego 
intymnych stosunkow z konkretnymi kobietami. Telewizje wielu kra
jow, takie Polski, nadajq specjalne programy upubliczniajqce zycie 
prywatne, cz~sto intymne, zwyczajnych ludzi. Na razie ciqgle braku
je ochotnikow. Niewykluczone jednak, ze to publiczne podglqdanie 
zycia prywatnego ludzi moze si~ rozszerzye (coraz wi~cej osob jest 
nieustannie podglqdanych i podsluchiwanych przez wyspecjalizowane 
instytucje). Z drugiej strony sektor publiczny ulega swoistej "prywa
tyzacji". Wsrod wielu form tego zjawiska nalezy przede wszystkim 
wymienie upartyjnianie panstwa i jego struktur, zarowno na pozio
mie centralnym, jak i samorzqdowym. Innym przejawem owej pato
logicznej "prywatyzacji" sektora publicznego jest stosowanie przez 
decydentow prywatnych kryteriow naboru kadry na stanowiska pu
bliczne (rozne formy nepotyzmu) oraz cz~sto dowolne tworzenie 
nowych stanowisk, a takie zasad wynagradzania. 

Tak wi~c, jak trafnie zauwaza Janusz Marianski, "w postrzeganiu 
rzeczywistosci zycia codziennego odchodzi si~ od tego, co sluszne 
(wartosci), w kierunku tego, co korzystne (interesy)". Co prawda, 
ciqgle istnieje powszechne pot~pienie korupcji i walka z niq. Popra
wia si~ prawo, zwi~ksza formy nadzoru, opracowuje si~ rozmaite 
kodeksy etyczne, efekty Sq jednak zazwyczaj mniejsze od oczekiwa
nych. Dzieje si~ tak dlatego, ze gl~bokie przyczyny zjawisk korupcyj
nych pozostajq niezmienione, a nawet pot~gujq si~. Ogolnie moze
my je okrdlie jako podwojnq konfuzj~: sfery publicznej i sfery pry
watnej w zyciu zbiorowym oraz wartosci i interesow w zyciu 
indywidualnym. Ale skqd owa konfuzja si~ bierze? Wskaz~ jedynie 
na kilka przyczyn tego fundamentalnego dla kondycji moralnej wspol
czesnego polskiego spoleczenstwa zjawiska, dzielqc je na lokalne i glo
balne. 
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Lokalne przyczyny korupcji 

Z calq pewnosciq waine przyczyny wspomnianej podwojnej kon
fuzji tkwiq w naszej historii. Przez prawie caly okres rozbiorow i na 
przewaiajqcym obszarze dawnej Rzeczypospolitej (wyjqtkiem jest 
Galicja w latach 1867-1917) polska toisamosc i kultura zostaly zre
dukowane do sfery prywatnej i tylko tam byly przez zaborcow tole
rowane. Obszar iycia publicznego dostal si~ w obce r~ce i zostal zdo
minowany przez obq strukturlt instytucjonalnq. Przez kilka pokolen 
Polacy nie mogli swobodnie praktykowac iycia publicznego i nie
mal nie uczestniczyli w sektorze publicznym. Podejmowanie funkcji 
publicznych, b~dqce per se uznaniem narzuconego ladu, uwaiane 
bylo na ogol za zdrad~ narodowq. Ogolnie wi~c okres rozbiorow 
oduczyl Polakow sprawnego, a nawet tylko poprawnego funkcjono
wania w sektorze publicznym. Po wtore, rozbudzil w nich nieufnosc 
do instytucji publicznych, a takie, jak sqdz~, do szczerego dyskursu 
publicznego, podsycajqc rownoczeSnie ich zamilowanie do spisku 
(liberum conspiro). Warto dodac, ie w tym samym kierunku, i to ze 
zdwojonq silq, oddzialal na Polakow okres okupacji hitlerowskiej. 

Nieco inne skutki przyniosl okres realnego socjalizmu. Polska 
Ludowa cieszyla si~, zwlaszcza w pewnych okresach, autentycznym 
uznaniem cz~sci spoleczenstwa, a dzialalnosc publiczna nie byla jui 
z reguly traktowana jako zdrada narodowa. Negatywne oddzialy
wanie tamtych realiow historycznych na etos iycia publicznego wiq
zalo si~ wszakie z brakiem autentycznosci form iycia zbiorowego: 
wszystkie nieomal byly politycznie narzucone lub co najmniej kon
trolowane. Warunki takie sprzyjaly nasilaniu si~ w iyciu publicznym 
oportunizmu, cynizmu, zwyklego karierowiczostwa. Jak miala po
kazac przyszlosc, na postawy te okazala si~ podatna takie znaczna 
cz~sc opozycji antykomunistycznej. 

Elity polityczne i samorzqdowe III Rzeczypospolitej wywodzq si~ 
w wi~kszoSci z dawnych kr~gow opozycji i wladzy. Sily te, ktore kie
dys zbliiyl okrqgly stol, stojq dzisiaj po przeciwnych stronach sceny 
politycznej, ale to one razem wypelniajq polskie iycie publiczne. Upo
dabnia je do siebie doswiadczenie wyniesione z PRL, a wi~c podobne 
widzenie wladzy i jej przywilejow, funkcjonowania instytucji publicz
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nych i sposob6w pelnienia r61 publicznych. Charakteryzuje je wiara 
w sprawcz'l moc decyzji politycznych oraz w zbawcze moiliwoSci urzy
d6w i urzydnik6w, co jest, jak s'ldzy, echem "nakazowo-rozdzielczych" 
metod rZ'ldzenia. Towarzyszy temu przekonanie 0 naturalnym prawie 
rZ'ldz'lcych (upowainiaj'lcym do przekraczania prawa pozytywnego) 
do korzystania ze szczeg61nych przywilej6w i d6br, do kt6rych wI a
dza da.ie dostyp. Przekonanie to dobrze komponuje siy z szerz'lcym siy 
w polskim iyciu publicznym partyjniactwem (tei odziedziczonym prze
ciei w jakim§ stopniu po PRL), kt6rego symbolicznym wyrazem jest 
slynny akronim "TKM" Jaroslawa Kaczynskiego. 

Globalne przyczyny korupcji 

Z korupcj'l iycia publicznego rna dzi§ problem wiele kraj6w. Tra
dycyjnie dotyka ono spoleczenstwa Wschodu, zar6wno Dalekiego, jak 
i Rosji. Wydaje siy, ii korupcja w tamtych krajach jest wlasciwie zjawi
ski em systemowym. Zapewne wi'lie siy to ze slabosci'l (lub brakiem) 
podzialu prawa na publiczne i prywatne, a co za tym idzie, wyraznego 
podzialu zycia zbiorowego na strefy publiczn'l i prywatn'l. 

W krajach europejskich, gdzie istnieje dualizm prawny, korupcja 
jest zjawiskiem patologicznym, systemowo obcym. Ale afery korup
cyjne, skandale i matactwa w zyciu publicznym staly siy w wielu kra
jach zachodniej Europy zjawiskiem nieomal powszednim, i to nawet 
na szczytach wIadzy. Wymienmy przykladowo najgIosniejsze nazwi
ska w nie zamieszane: Willy Claes w Belgii, Bettino Craxi i Julio 
Andreotti we Wloszech, Helmut Kohl w Niemczech, Jacques Chirac 
we Francji .. . Od plagi tej nie jest wolna r6wniez Komisja Europejska 
w Brukseli, wystarczy wymienic nazwisko byIej premier Francji, a p6z
niej unijnego komisarza Edith Cresson. Wydaje siy to §wiadczyc 0 gly
bokim, nowym jakosciowo kryzysie naszej cywilizacji. Jakie S'l jego 
przyczyny? Z braku miejsca skoncentrujmy siy znowu na kilku naj
wainiejszych czynnikach. 

W z r 0 S t s k a lis t r u k t u r s pol e c z nyc hip 0 lit y c z
nyc h. Pod koniec XIX stulecia ludnosc swiata liczyia niewiele po
nad p6ltora miliarda, by po stu latach przekroczyc szeSc miliard6w. 
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Rzecz jasna, ta eksplozja demograficzna dokonala siy w przewazajq
cej mierze w krajach, ktore tradycyjnie okreslano Trzecim Swiatem 
(po znikniyciu "drugiego" swiata okrdlenie to traci sens). Gigan
tyczne rzesze ludnoSci trzeba bylo jakos "zagospodarowae", zapew
nie im podstawowe warunki egzystencji, odpowiednio socjalizowae, 
tym bardziej ze w Europie i w Ameryce nastqpily w tym samym cza
sie gigantyczne przemieszczenia ludnoSci. O d koflCa XVIII wieku 
zaczyly siy w Europie umacniae wielkie, scentralizowane panstwa 
narodowe. W tym samym czasie uformowaly siy juz zasadniczo na 
Starym Kontynencie nowoczesne narody, przyczyniajqc siy do powsta
nia nieznanej wczesniej makrostrukturalnej wiyzi spolecznej, cZysto 
kosztem dawnej, wieloetnicznej wiyzi lokalnej. Przemiany gospodar
cze, nowe formy produkcji i wymiany doprowadzily do powstania 
spoleczenstwa przemyslowego, a nastypnie spoleczenstwa masowego. 
Procesom tym towarzyszyly glybokie zmiany przestrzennej organiza
cji spolecznej. Spoleczenstwo masowe przeksztalcilo siy w zbiorowose 
w pelni wlaSciwie zurbanizowanq. Oslabieniu, wrycz zanikowi ulegly 
tradycyjne przestrzenne wiyzi spoleczne: regionalne, komunalne, a na
wet sqsiedzkie. Oslabia rola lokalnych zwiqzkow i stowarzyszen, oslab
10 znaczenie lokalnej wspolpracy i wspoldzialania. W zyciu spo1ecz
nym i gospodarczym na pierwsze miejsce wysunyly siy instytucje na
rodowe i miydzynarodowe. W wielu dziedzinach dzialalnoSci ludzkiej 
(takZe w zyciu publicznym) wystqpila daleko posuniyta profesjonali
zacja. Generalnie jui z racji samej skali nowych struktur spolecznych 
slabnqe poczyla rola wiyzi poziomych, wzrastae natomiast rola wiyzi 
pionowych, a skqdinqd wiadomo, ze silne wiyzi poziome Sq niezbyd
ne do tworzenia siy spoleczenstwa obywatelskiego. Mimo ze niektore 
z tych zjawisk i procesow Sq dzisiaj slabsze niz w drugiej polowie ze
szlego stulecia lub nawet Sq w odwrocie, to stanowily one i stanowiq 
istotny skiadnik podloza, na ktorym wyr6s1 wsp6tczesny kryzys mo
rainy zycia publicznego spoleczenstw Zachodu. 

W z r 0 s t s p e c j a liz a c j i i r 0 l in a uk i w z y c i u z b i or o
w y m. Od czasow Oswiecenia nastqpil w Europie przyspieszony roz
woj nauki i badan naukowych, kt6remu towarzyszyl niespotykany 
wczesniej rozw6j wynalazczoSci i techniki, wspierajqcy z kolei roz
w6j dzialalnoSci gospodarczej. Rewolucja przemyslowa nie tylko grun
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townie zmienila tradycyjne wzory zycia gospodarczego, ale odcisny
la swoje piytno na wszystkich dziedzinach zycia zbiorowego. To, co 
tradycyjnie wykonywala jednostka lub rodzina, zostalo przejyte i roz
parcelowane przez wyspecjalizowane instytucje. W ten sposob ro
dzina stracila wiele funkcji gospodarczych, ktore integrowa/y jej zy
cie. Z kolei rozwoj techniki i nowoczesnych technologii dostarczyl 
wielu narzydzi, urz'!dzen i uslug, ktorych zasady funkcjonowania s,! 
dla przeciytTIych uzytkownikow nie do pojycia i wobec ktorych czu
j,! siy oni (zw/aszcza w wypadkach awarii) kompletnie bezradni. Wspo
mniany rozwoj jest irod/em innego jeszcze, takie malo zrozumiale
go dla przeciytnych ludzi, ale spo/ecznie niezwykle donios/ego zja
wiska: strukturalnego bezrobocia. I wreszcie w zyciu publicznym 
pojawilo siy i ci,!gle siy pojawia wiele nowych wyspecjalizowanych 
jednostek administracyjnych, urzydow i instytucji, na ktore ludzie s,! 
skazani, ale na ktore nie maj,! wiykszego wp/ywu (w Polsce np. kasy 
chorych czy powiaty). Ta ciqgle pog/ybiaj,!ca siy specjalizacja i kom
plikacja zycia spo/eczno-gospodarczego powoduje, ze wzrasta liczba 
lat obowi,!zkowej nauki szkolnej i postypuje specjalizacja edukacyj
na. Nie wplywa to wszakie, jak siy zdaje, na lepsze rozumienie przez 
ludzi otaczaj'!cego ich, zmieniaj,!cego siy i ulegaj,!cego stalej kompli
kacji spolecznego swiata. Gotow jestem zaryzykowac przypuszcze
nie, ze nie tylko sredniowieczny, ale jeszcze dziewiytnastowieczny, 
a moze i dwudziestowieczny (z okresu miydzywojennego) chlop, 
czysto polanalfabeta, lepiej rozumial otaczaj'!cy go swiat, niz rozu
mie go dzisiejszy absolwent szkoiy sredniej, a moze nawet i uniwer
sytetu. Zjawisko to - z oczywistych, jak siy wydaje, powodow - nie 
moze sprzyjac ksztaltowaniu siy u wspotczesnych obywateli coot 
obywatelskich ani ich szczeremu, wyplywaj,!cemu z przekonania, za
angazowaniu w sprawy publiczne. 

Per man en t n y k r y z y s de m 0 k r a c j i - el ita r y z m p 0

lit y c z n y. Demokracja europejska jest, jak wiadomo, dziedzictwem 
starozytnej Grecji. P6iniej praktykowana byla z powodzeniem w re
publikanskim Rzymie. Pewne formy rZ,!d6w demokratycznych (sa
morz,!dowych) przetrwa/y nastypnie w sredniowiecznych autono
micznych gminach miejskich oraz w tzw. republikach miejskich wy
stypuj,!cych na niekt6rych obszarach dawnych prowincji rzymskich, 
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a nawet poza nimi. Szczegolnie dobrym przykladem tej formy rZq
dow mogq bye sredniowieczne gminy miejskie polnocnych Wloch. 
Wszystkie tamte formy rzqdzenia mialy wszelako jednq wainq wspolnq 
cech~: opieraly si~ na kwalifikowanej (ograniczone prawo wybor
cze, wybory kurialne) demokracji bezposredniej . Demokracja nowo
czesna jest systemem nieco innego rodzaju. To demokracja powszech
na i posrednia, wieloszczeblowa. Tylko nieliczne urz~dy, i to nie we 
wszystkich krajach demokratycznych, obsadzane Sq w drodze wybo
row bezposrednich. Co wi~cej, dawniejsi elektorzy, wlasnie dzi~ki 
systemowi kurialnemu i bezposredniosci wyborow, wybierali na urz~
dy publiczne ludzi, ktorych znali osobiScie, podczas gdy dzisiejsi wy
bierajq osoby znane niemal wylqcznie z przekazow posrednich (me
dialnych). Kto nie rna dzis dost~pu do mediow, zwlaszcza do telewi
zji, ten w zasadzie pozbawiony jest szans na wybor. W tym sensie 
demokracja wspokzesna jest w stu procentach de m 0 k r a c j q me
d i a I n q. A dostyp do mediow, szczegolnie do telewizji, kandydat na 
urzqd uzyskuje z reguly przez partiy politycznq. Tak wi~c elity pol i

oefekcie demokratycznych 
wyborow decyduj'l wi~c 

wcoraz wi~kszym stopniu 
zupelnie inne czynniki nii 

polityczne przekonania 
i preferencje wyborcow. 

tyczne Sq w nowoczesnych systemach demo
kratycznych z reguly zamkni~te. Wiedzieli 
jui 0 tym klasycy socjologii politycznej, ViI
fredo Pareto, Robert Michels, Gaetano Mo
sca. Ale "demokracja telewizyjna" jest znow 
czyms szczegolnym. Tutaj wyborcy kierujq 
si~ w swoich decyzjach wyborczych nie oso

bistq znajomosciq cech kandydata ani nawet nie jego programem, 
ale jego zachowaniem, cz~sto wr~cz glownie jego wyglqdem. A kre
atorami zachowania i wyglqdu kandydata Sq coraz cZ~Sciej tzw. wi
zaiysci . 0 efekcie demokratycznych wybor6w decydujq wi~c w co
raz wi~kszym stopniu zupelnie inne czynniki nii polityczne przeko
nania i preferencje wyborcow. Co wiycej, zdobyciu (utrzymaniu) 
wladzy podporzqdkowany jest sam sposob sprawowania urz~du. 
Wszystko to pokazuje, ie wspolczesny system polityczny nie jest opty
malnym narzydziem realizowania w iyciu publicznym dobra wspol
nego. Przeciwnie, jest on wyrazem zdominowania dobra wspolnego 
przez partykularne interesy. 
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Wsp610dpowiedzialnosc medi6w za kryzys moralnoSci w iyciu 
publicznym to temat wart osobnego potraktowania. Poprzestanmy na 
jednym spostrzeieniu. Telewizja dostarcza widzom obrazy wszystkich 
wlasciwie wsp6lczesnych cywilizacji, ale jakby odbite w krzywym 
zwierciadle. Dotyczq bowiem g16wnie zjawisk patologicznych: terro
ryzmu, wojen, zniszczenia, gwalt6w, fanatyzmu, nienawisci oraz zu
petnego uprzedmiotowienia zwyklego i nieuzbrojonego czlowieka. 
Wiadomosci lokalne tei zresztq nasycone Sq patologiq (i politykq). 
Wywoluje to u przeci~tnego odbiorcy poczucie zagubienia, przeraie
nia i bezradnosci, a w konsekwencji oboj~tnosci na dobro wsp61ne. 

W z r 0 s t r 0 lip raw a i p raw n i k 6 w w i y c i u z b i 0 r 0
wy m. W iadnej chyba cywilizacji ludzkiej prawo nie odegralo wi~k
szej roli nii w cywilizacji Zachodu. Powszechnie uwaia si~, ie obok 
chrzescijanstwa i kultury antycznej (greckiej) wlasnie prawo (rzym
skie) jest trzecim filarem europejskiego ladu spoleczno-kulturowe
go. Jak jui wczesniej wspominalem, podzial prawa na prywatne i pu
bliczne, kt6ry dokonal si~ w Rzymie w p6znym okresie republikan
skim, stal si~ podstawq specyficznych form europejskiego iycia 
spolecznego z jego podzialem na stref~ prywatnC} i publicznq. Wcze
sne prawo rzymskie bylo prawem spolecznym w tym sensie, ie 'vvy
rastalo z obyczaj6w ludu rzymskiego, z jego poczucia sprawiedliwo
sci, kt6re nast~pnie Senat Wiecznego Miasta podnosil do rangi pra
wa. Bylo wi~c najpierw zapisane w sumieniach ludzkich, a potem 
dopiero w kodeksach. Dlatego prawo bylo z reguly znane, rozumia
ne i szanowane przez obywateli. Jednakie czasy nowoiytne, a zwlasz
cza nam wsp6lczesne charakteryzujq si~ wzrostem "iloSci" i roli pra
wa w iyciu zbiorowym. Ten wzrost jest niewqtpliwie nast~pstwem 
wspomnianych przemian. Z calq pewnosciq przyczynily si~ do niego 
takie kataklizmy XX wieku, wielkie wojny, hitleryzm i stalinizm jako 
formy ladu zbiorowego. JednakZe i w czasach mniej burzliwych sam 
wzrost skali struktur spolecznych, rozw6j specjalizacji i kooperacji 
oraz przyjmowanie okrdlonych program6w r 0 z w 0 j 0 w y c h po
ciqga za sobq wzrost liczby rozmaitych przepis6w, a takie instytucji 
prawnych. "Odnosz~ wraienie - pisze Stanislaw Andreski - ie w wy
niku rozrostu ustawodawstwa, zmniejszenia si~ konsensusu moral
nego, zwi~kszenia si~ zloionosci gospodarki oraz gwaltownych zmian 
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spolecznych systemy prawne brytyjski i amerykaiiski (a prawdopo
dobnie takie systemy prawne innych kraj6w) staly siy w ciqgu ostat
nich trzydziestu lat mniej sp6jne, a rezultaty rozmaitych dzialaii praw
nych trudniejsze do przewidzenia"_Towarzyszy temu ogromny wzrost 
liczby i spolecznego znaczenia prawnik6w. W Stanach Z jednoczo
nych, kt6rych ludnosc liczy mniej nii 5 proc. og61u mieszkancow 
globu, jest wiycej praktykujqcych prawnik6w nii we wszystkich po
zostalych krajach swiat a Iqcznie. Podejmujq oni decyzje w coraz wiyk
szej liczbie spraw publicznych (ostatnio zdecydowali nawet 0 wybo
rze prezydenta USA), a takie prywatnych, dotyczqcych interes6w i iy
cia zwyczajnych obywateli. Praw i przepis6w jest tak wiele, staly siy 
one dla ludzi tak nieczytelne, ie obywatele, lykajqc siy nieprzewi
dzianych skutk6w, coraz czysciej podejmujq dzialania wykraczajqce 
poza elementarne schematy dopiero po konsultacjach z doradcq praw

To, co kiedys hylo mocno 
uwewllIytrznione wczlowieku 

- zakorzenione w jego 
spolecznej osohowosci 

poczucie prawosci i sprawie
dliwosci - jest dzisiaj przeka

zywane prawnikom i slldom. 

nym (tzw. "poprawnosc polityczna", obej
mujqca coraz wiyksze obszary iycia publicz
nego, a nawet wkraczajqca do iycia prywat
nego ludzi, staje siy w Ameryce czynnikiem 
zatraty autentycznoSci form spolecznego 
wsp6liycia). Coraz cZySciej, szczeg6lnie 
w USA, wyroki sqd6w, nawet wtedy kiedy 
budzq spoleczny sprzeciw, a nawet grozy 

swojq niezrozumiaIoSciq czy wrycz stronniczosciq, nie Sq podwaia
ne, a niekiedy nawet komentowane (najlepszym amerykanskim przy
kladem Sq chyba werdykty sqd6w w tzw. sprawie O. J. Simpsona). 

Dotykamy tu jednej z najistotniejszych przyczyn wsp6lczesnego 
kryzysu moralnego w iyciu publicznym. Jest niq zjawisko, kt6re 
moina nazwac eksternalizacjq norm spolecznych. To, 
co kiedys bylo mocno uwewnytrznione w czIowieku - zakorzenione 
w jego spolecznej osobowosci poczucie prawosci i sprawiedliwosci 
- jest dzisiaj przekazywane specjalistom i wyspecjalizowanym insty
tucjom, czyli prawnikom i sqdom. Ludzie iyjqcy w niezwykle skom
plikowanej machinie spolecznej traq zdolnosc s,!dzenia. To wlasnie 
zjawisko zamytu w ludzkim swiecie wartoSci przyczynia siy do ob
serwowanej konfuzji wartosci i interes6w w dzialainosci publicznej. 
Ludzie traq zaufanie wzajemne i zaufanie do wykreowanych przez 
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;iebie, ale jakby kierowanych bez ich kontroli instytucji, pozostaj'l 
im ich w!asne interesy. Zjawisko to zagraza samym podstawom cy
wiIizacji Zachodu. Pochodn'l tego jest niespotykany dotychczas w kra
lach Zachodu rozw6j rozmaitych form biurokracji. 

Pytanie 0 przysztosc 

Czy i jak mozna zapobiec procesowi degradacji spo!ecznej? Od
wr6cenie negatywnych tendencji nie moze si~ dokonac bez istot
nych przemian makrostrukturaInych. Pojawiaj'lce si~ w ostatnich 
dw6ch-trzech dziesi~cioIeciach oddoIne ruchy i d'lzenia spoleczne 
wydaj'l si~ sygnalizowac mozIiwosc takiej przemiany. Mam tu na mysli 
takie zjawiska jak odradzanie si~ IokaIizmu, regionaIizmu i etniczno
sci w Ameryce i w Europie, a wi~c tam, gdzie wspomniany wyzej 
proces wzrostu posun'll si~ najdaIej. Skrajnym wyrazem tej tendencji 
S'l niew'ltpIiwie zbrojne ruchy separatystyczne n~kaj'lce w ostatnich 
dziesi~cioleciach Europ~ Zachodni'l . Do tej samej kategorii faktow 
wIiczyc mozna niektore ruchy ekoIogiczne i nasilaj'lcy si~ ostatnio 
iywiolowy ruch antygIobaIistyczny. NaIezy tu tez zaIiczyc wyrain'l 
w ostatniej dekadzie tendencj~ spadku frekwencji \vyborczej wyst~
puj'lq w krajach demokratycznych po!ozonych po obu stronach 
AtIantyku. Zjawiskom tym towarzyszy pojawianie si~ Iub odradza
nie rozmaitych prowspoInotowych ideologii i teorii spolecznych, 
takich jak (neo)komunitaryzm. Z drugiej wszeIako strony obserwu
jemy daIszy wzrost struktur poIitycznych (Unia Europejska, chociaz 
I tam wzrasta roIa regionow), a takze centraIizmu politycznego (Sta
ny Zjednoczone po 11 wrzeSnia 2001). Wyniku scierania si~ tych 
tendencji nie jesteSmy w stanie przewidziec. 

KAZIMIERZ Z. SOWA, prof. dr hab., socjoiog, wykladowca Uniwer
sytetu Jagiellonskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ostatnio wydal: 
Socjologia - spoleczenstwo - polityka (2000). Wsp61autor i wsp61re
daktor pubiikacji Political Borders and Cross-border Identities at the 
Boundaries of Europe (2002). 
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N ie iestesmy 
pokoleniem 
Ze studentami 
Uniwersytetu Warszawskiego 
rozmawia Jaroslaw Gowin 

JAROSLAW GOWIN: Socjologowie bijq na alarm, ie mlode pokolenie 
Polak6w unika zaangaiowania w sprawy publiczne, zamyka sif! w tym, 
co Pawel Spiewak nazwal "wolnosciq apolitycznq". Reprezentujecie Pan
stwo aktywnq CZf!SC swojego pokolenia. CZfSC z Was zwiqzana jest z pi
smem "Polis", inna CZf!SC - Z Instytutem Dziedzictwa Narodowego, Gru
pq Windsor czy z duszpasterstwem akademickim. Czy Waszym zdaniem 
to, co piszq 0 Waszym pokoleniu socjologowie, jest prawdq? 

MICHAL LUCZEWSKI: Nie mozna chyba m6wic 0 pokoleniu jako ca
loki. Jestesmy bardzo r6zni: Sq wsr6d nas studenci, Sq ci, kt6rzy zdecy
dowali si~ podjqc prac~ i znaleZii jq, i jest wreszcie wielu bezrobotnych. 
Pawel Spiewak, publikujqc w "Tygodniku Powszechnym" artykul Poko
lenie bez obywateli?, opatrzyl tytul znakiem zapytania. Ja obserwuj~ 
w moim srodowisku bardzo silne poczucie obywatelskoSci. Wielu mo
ich znajomych angazuje si~ w dzialalnosc instytucji samorzqdowych czy 
organizacji studenckich. Robiq to nie dla kariery, ale z pobudek ide
owych. Decyduje, m6wiqc najog61niej, ch~c czynienia dobra . Stqd tak 
cz~ste angazowanie si~ w dzialalnosc charytatywnq. 

EWELINA BOGUSLAWSKA: Moje doswiadczenia Sq zupelnie inne. 
Mam do czynienia gl6wnie ze studentami politologii, stosunk6w mi~
dzynarodowych, prawa - to ludzie, kt6rzy przygotowujq si~ do kon
struktywnego uczestnictwa w zyciu publicznym. Tymczasem, choc majq 
poglqdy, nie angazujq si~ w dzialania. JeSli ktos zapisuje si~ do mlodzie
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zowek partyjnych, to tylko po to, by zrobie karier~. Publicznie si~ do 
tego nikt nie przyzna, ale wystarczy pojse do knajpy i szczerze porozma
wlae ... 

BARTOSZ ZAWADA: Ja w swoim srodowisku, czyli wsrod studentow 
historii i socjologii uw, obserwuj~ bardzo silnq polaryzacj~: jedni dzialajq 
z pobudek altruistycznych, natomiast ci, ktorzy nastawiajq si~ na karier~, 
cz~sto dzialaj,! w sposob cyniczny. W tamtym roku na przyklad sfalszo
wali wybory do samorz'!du studenckiego i wr~cz si~ tym chelpili ... 

MONlKA KAZIMIERCZAK: To skrajny i przez to myl,!cy przyklad. 
Przeciez nasze angazowanie si~ dla kariery moze przyniese pozytek tak
ze innym. Jezeli pracuj~ jako wolontariusz w Fundacji Helsinskiej i in
formacja 0 tym znajdzie si~ pozniej w moich papierach, to i ja b~d~ z te
go miala pozytek, i ktos inny, komu dzisiaj pomog~. To normalne i zdro
we. Dobrobyt spoleczenstwa rosnie z indywidualnego d,!zenia do 
wzbogacenia si~. 

KAROLINA OPONOWICZ: Jeszcze par~ lat temu nie wypadalo si~ 
przyznae, ze bezplatna praktyka przyda si~ w Cv. Mozna bylo miee takq 
motywacj~, ale nie wypadalo 0 niej mowie, by nie bye posqdzonym 0 cy
nizm. Teraz jest to juz odczytywane jako przejaw "pragmatyzmu". 

PAULINA BEDNARZ: Ale jdli ludzie b~dq skutecznie przeciwdzialae 
korupcji, jeSli b~dq dzialae w organizacjach charytatywnych, to nie rna 
co skupiae si~ na motywacjach, tym bardziej, ze one najcz~sciej pozosta
jq nieuchwytne. 

EWELINA BOGUSLAWSKA: Dla mnie motywacja to jednak sprawa 
wazna. W moim srodowisku 0 wiele cz~stsza jest motywacja zdobycia 
umiej~tnosci czy przygotowania si~ do kariery niz na przyklad dqzenie 
do rozwoju osobowosci. 

PAULINA BEDNARZ: Na pewno grupa, ktora w ogole chce si~ w cos 
angazowae z pobudek altruistycznych, jest mniejszosciq. Bye moze dla
tego, ze wiele osob w moim wieku rna pewien kompleks braku uczest
nicrwa. Wszystko, co wazne, 0 czym b~d,! pisae historycy i etycy, wyda
rzylo si~ poza nami. Ja mialam wtedy dwa, trzy lata i cale moje wspo
mnienia kombatanckie to jakas kolejka po czekolad~ czy jakis czolg na 
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ulicy ... A jednoczesnie jest w nas jakas sfrustrowana energia, jakas ch~c 
czynienia dobra, ktora nie moze sobie znaleic ujscia. 

KAROLINA OPONOWICZ: W pokoleniu ludzi starszych obserwuj~ 
gl~bokie poczucie odpowiedzialnoSci za grup~, spoleczenstwo, panstwo. 
Pobudki mlodych tez S,! szlachetne, ale nie rna w nich takiego poczucia 
odpowiedzialnoSci za calosc. Nawet czyni,!c dobro, jestesmy skoncen
trowani na sobie. 

Polityka w zach~caiqcei pozie 

Dla mnie charakterystyczne jest to, ie tak CZt;sto poslugujecie sit; katego
riq dobra, i e jest ona dla Was tak istotna. Czy w polityce moina czynii 
dobra? 

MONIKA KAZIMIERCZAK: Wielu moich znajomych i ja rowniez pro
bowalismy czynic dobro w polityce, angazuj,!c si~ w m!odziez6wkach 
partyjnych. Wytrwala jedna osoba. Ja czmychn~lam po drugich sfalszo
wanych wyborach. Polityka kojarzy nam si~ z rozpychaniem si~ lokcia
mi. Najlepiej odnajduj,! si~ w niej ci, ktorzy maj,! najgorsze motywacje. 

ANNA MAZGAL: Elitaryzm i alienacja wladzy S,! tak duze, ze bardzo 
trudno przebic si~ przez t~ barier~. Na og6! tego w ogote nie probuje
my, bo polityka odpycha nas od siebie, a jezeli nawet podejmujemy pro
b~, nie mamy szans si~ przebic. Problem polega tez na tym, ze nasza 
mlodosc diametralnie rozni si~ od m!odoSci naszych rodzicow. Oni mog,! 
nam dac jakieS szczegolowe wskazowki, ale nie s,! w stanie przekazac 
ca!oSciowego modelu. Pewne rzeczy musimy poznac na wlasnej skorze. 
A czasem kompletnie nie wiadomo, co robic: emigrowac czy zostac, 
angazowac si~ czy trzymac z boku ... 

RADOSLAW DUDZIC: Rowno sto lat temu Wojciech Weiss namalowal 
obrazek, na ktorym widac postac lez'!cej na szezlongu w zach~caj,!cej 
pozie kurtyzany. Podpis: Polityka. Zastanawiam siy, czy w polityce w ogo
Ie chodzi 0 dobro. 

MICHAL LUCZEWSKI: Dobro mozna przeciez czynic gdzie indziej: w or
ganizacjach charytatywnych, dobrze wykonuj,!c wlasne obowi,!zki itp. 
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Niewazna przesztosc? 

ezy podzialy sprzed 1989 sq dla Was istotne, ezy tez sq to problemy Wa
szyeh rodzie6w? 

PAULINA BEDNARZ: I tu takle mocno sir;: mir;:dzy sob'l roinimy, ale 
najwir;:cej zaleiy chyba od tego, jak bardzo zaangaiowani byli nasi ro
dzice. 

RADOSLAW DUDZIC: Ale nie rna Scislego determinizmu - jeieli ro
dzice byli zaangaiowani, to my tei, jdli oni nie, to my rowniei nie. 

Dla mnie eharakterystyezne jest to, ze m6wieie: "jesli rodziee byli zaan
gaiowani" - nie dopowiadajqe, w co... Czyli gruneie rzeezy uwazaeie za 
samo przez si? zrozumiale, ze p raw d z i w e zaangaiowanie to zaanga
zowanie po stronie "Solidarnosei". 

WSZYSCY: Tak. 

ANNA MAZGAL: Stosunek do przeszloSci rzutuje tei na nasze sympa
tie polityczne: im wir;:ksze znaczenie ktos przywiqzuje do doswiadczenia 
"Solidarnosci" i stanu wojennego, tym bardziej prawicowe rna pogl'ldy. 

MAGDALENA GORAK: Jednak dawny podzial, ten sprzed roku 1989, 
przemija. Dla mnie nie jest jui wainy. Potr;:piam tych, ktorzy brali wte
dy udzial w iyciu politycznym po stronie wladzy, natomiast bior'lc 
dzisiaj udzial w wyborach, nie kierujr;: sir;: przeszloSci'l kandydatow, ale 
ich programem. Moralnie jest to dla mnie waine, co robili w czasach 
komunizmu, ale pragmatycznie - istotne jest tylko to, co proponuj'l 
teraz. 

PAULINA BEDNARZ: Nie zgadzam sir;:. Coraz bardziej sir;: przekonujr;:, 
ie to nie jest tak, ie pragmatyzm sobie, a moralnosc sobie. To, co moraI
ne, na dluiszq metr;: sprawdza sir;: w iyciu spolecznym. Nie chcr;: przez to 
powiedziec, ie ten, kto przed rokiem 1989 postr;:powal moralnie, postr;:
puje moralnie i dzisiaj, a przy tym jest skuteczny politycznie i spolecz
nie. Ale generalnie moralnosc "dziala". 
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Demokracja i kapitalizm 

MAGDALENA GORAK: W sumie jednak to, co si~ dzieje na seenie poli
tyeznej, jest dla nas czyms ienuj,!eym, niesmaeznym, znieeh~eaj,!eym 

Do kogo kierujecie Wasze pretensje: do politykow czy do demokracji? 

BARTOSZ ZAWADA: Demokraeja zaleiy od uzytku, jaki z niej robimy. 
Nie mozna negatywnyeh polskieh doswiadezen z demokraej,! uog6Jniae. 

ANNA MAZGAL: Zwlaszeza ze duzo jeidzimy po swieeie i widzimy, ze 
na Zaehodzie demokraeja si~ sprawdza. 

PAULINA BEDNARZ: Ja tez mysl~, ze nie rna rozezarowania demokra
ej,!, jest natomiast rozezarowanie polsk,! wersj,! kapitalizmu. Tym, ze jest 
to kr61estwo korupeji, a nie wolnosei. Dawniej swi~eie wierzylam, ze uezei
wy ezlowiek moze na wolnym rynku zdzialae euda. Teraz wielu moieh 
r6wieSnik6w, kt6rzy pr6bowali i pr6bujq prowadzie interesy, m6wi, ze 
jest naprawd~ bardzo zle - nie nie wyehodzi, przeszkod,! Sq korupeja i biu
rokraeja. Sq nie tyle rozezarowani, ile skrajnie sfrustrowani. A do tego 
przepraeowani. Nie majq nawet ezasu, zeby 0 demokraeji pomysJee. 

BARTOSZ ZAWADA: No wlasnie, my patrzymy na sprawy spoleezne 
z perspektywy ludzi znajdujqeyeh si~ w sytuaeji dose uprzywilejowanej. 
Ale juz nasi bezrobotni r6wieSniey majq maio powod6w do entuzjazmo
wania si~ demokraejq ezy kapitalizmem. 

Mi,dzy Oksfordem a "blokersami" 

Jestescie elitq swojego pokolel1ia: studel1tami najlepszego polskiego uni
wersytetu. Powiedzcie szczerze: z kim czujecie silniejszq wif!Z - z W4SZY
mi rowieSl1ikami z Oksfordu czy Sorbony czy tei z bezrobotnymi kolega
mi gdzies z Otwocka? 

MATILDA NOWAK: JesteSmy gdzieS pomi~dzy. Z "blokersami" ezy 
"dresiarzami" na pewno nie znajdziemy wsp61nego j~zyka, bo si~ ieh 
boimy. W "Gazeeie Wyborezej" ukazala si~ seria artykul6w pt. Mlodzi 
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konca wieku. W jednym z nieh ktos wspominat swoieh koleg6w z po
dw6rka, kt6rzy nie dostali si~ na studia. Oni teraz wqehajq klej, a on rna 
wrazenie, ze jak na niego patrzq, to ehq mu rozwalic lebo Z drugiej 
strony byloby mi trudno znalezc wsp61ny j~zyk z rowidnikami z Oks
fordu. Czuj~ silnq barier~ zbiorowyeh doswiadczen. Mam na przyklad 
kuzynk~ wyehowanq za graniq i mimo ie przyjeidia do Polski kilka 
razy do roku, zupelnie nie potrafi~ znalezc z niq wspolnego j~zyka. "Co 
za rozpieszezony dzieciak - mysl~ - przeeiez ona w ogole nie wie, co to 
PRL, nie doswiadezyla zla historii". Tak jakbym ja doswiadezyla. __ 

KAROLINA OPONOWICZ: Bardzo wazna jest wsp6lnota doswiadezen. 
Anglikowi latwiej jest dogadac si~ z Franeuzem niz z Polakiem, bo w dzie
einstwie oglqdali te same bajki. Pokolenie, kt6re teraz ehodzi do podsta
wowki, b~dzie mialo latwiej niz my. 

EWELINA BOGUStAWSKA: W kontaktaeh z r6wiesnikami z Zaeho
du uswiadamiam sobie pewnq nierownowag~. Bo ja wiem 0 ieh kra
jaeh ezy kulturze sporo, a dla nieh Polska to biala plama na mapie. 
Trudno mi si~ z tym pogodzic. A ta nierownowaga rodzi wsrod nas 
kompleksy. 

MONlKA KAZIMIERCZAK: ]a mam zupelnie odmienne doswiadeze
nia. Podezas rozmaityeh sesji z udzialem studentow zagranicznych prze
konywalam si~, ze na temat filozofii polityki ezy prawa mowimy do
kladnie tym samym j~zykiem. 

EWELINA BOGUStAWSKA: A nie zetkn~las si~ ze zdziwieniem z ieh 
strony: "jestes z Polski, skqd ty to wiesz?" 

Jak bye dumnym z Polski? 

Z ludimi z Zachodu z trudem, ale jakos sif dogadujecie - z "blokersami" 
nie. Czym wifc jest wedlug Was patriotyzm? 

MICHAL tUCZEWSKI: Dla mnie to poj~eie brzmi niezbyt atrakeyjnie: 
za bardzo kojarzy si~ z wielkimi ezynami, natomiast za malo rna wspol
nego z naszym eodziennym iyeiem. Wolalbym zasqpic je innymi, taki
mi jak przywiqzanie do kraju, poezueie obywatelskoSci. 
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 NIE JESTESMY POKOLENIEM 

A czym w praktyce majq si~ one wyraiac? 

MICHAL LUCZEWSKl: Chocby w tym, l.e choc mog~ wyjechac, wybie
ram l.ycie w biednej Polsce, gdzie iyjq takie moi koledzy-karierowicze, "blo
kersi" czy malo sympatyczni politycy. Mnie nie przeszkadza na przyklad 
polska bieda, to, l.e pod wieloma wzgl~dami stoimy cywilizacyjnie nil.ej od 
Zachodu. Widz~ w tym nawet nasZq szans~, bo dzi~ki doswiadczeniu biedy 
wi~cej wiemy 0 l.yciu, latwiej nam zrozumiec jego gl~bszy sens. 

KAROLINA OPONOWICZ: Zdumiewa mnie to, co mowisz. Mysl~, l.e 
generalnie my, mlodzi, identyfikujemy si~ z polskoSciq, bo nie rna my 
innego wyboru, co najWYl.ej czujemy nostalgi~ do konkretnych miejsc 
czy bywamy dumni z naszej polskoSci. Nie jest to jednak identyfikacja 
pozytywna, rzadko np. bywamy dumni z naszej polskoSci. 

PAULINA BEDNARZ: Nie zgadzam si~. Poza przywiqzaniem do kon
kretnych miejsc i ludzi istnieje przywiqzanie do polskosci jako do idei 
abstrakcyjnej. Kiedy slysz~ 0 Brzozowskim, l.e to swiatowej rangi filo
zof, a taki niedoceniony - czuj~ bunt: "jak to, niech sobie nie doceniajq 
innych, ale Polaka trzeba docenic!". Kiedy obserwuj~ wpadki politykow 
polskich na arenie mi~dzynarodowej, jestem zawstydzona. Kiedy czy
tam polskq literatur~, identyfikuj~ si~ z niq bardziej nil. z innq. Imam 
poczucie, l.e to cos wznioslego i pi~knego. Nie chc~ si~ tego pozbyc. 

MONIKA KAZIMIERCZAK: Mowienie 0 patriotyzmie jest teraz wstydli
we, bo obowiqzuje retoryka spokojniejsza - i tak jest zresztq lepiej, bo to 
broni przed pustoslowiem. Ale w mojej szkole nie wypadalo nie wiedziec, 
kiedy dokladnie w Powstaniu Warszawskim upadla ktora dzielnica. 

RADOSLAW DUDZIC: Kiedys czlowiek ponad siedemdziesi~cioparo
letni, profesor fizyki, zadal mi pytanie, czy moje pokolenie byloby w sta

nie zrobic powstanie. Odpowiedzialem, l.e to niemol.liwe. Potem ochlo

nqlem, pomyslalem, porozmawialem ze znajomi - i doszedlem do wnio

sku, l.e gdyby dzis pojawila si~ taka koniecznosc, poszedlbym jednak 

walczyc. Pewnie razem z kolegami "blokersami", ktorzy nic nie wiedzq 

o Powstaniu Warszawskim. Ale wydaje mi si~, l.e latwiej nam 0 "patrio
tyzm wielkiego zrywu". Nie bardzo natomiast wiemy, czym patriotyzm 

mialby si~ przejawiac na co dzien. 
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TEMAT MIESI~CA 

MAGDALENA GORAK: A dla mnie poj~cie patriotyzmu jest irracjo
nalne. Przeciei to nie moja zasluga, ie w tym kraju urodzili si~ Chopin 
albo Mickiewicz. Patriotyzm jako duma z kraju jest mi obcy. Nie mog~ 
bye dumna z czegos, czego nie zrobilam. I nie przeszkadza mi to identy
fikowae si~ z Polsk~. 

MAlYLDA NOWAK: PocZllcie dumy moiemy czerpae z przeszloSei. Dla 
mnie na przyklad strasznie waine jest to, ie m6j dziadek walczyl pod
czas wojny. Jego rany to dla mnie zobowi~zanie. 

PAULINA BEDNARZ: Ta wypowiedi zmusza mnie do zastanowienia, 
bo moi przodkowie to wyl~cznie chlopi paiiszczyiniani, w dodatku z Ga
licji, wi~c wol~ si~ nawet nie domyslae, co oni w XIX wieku robili ... 
Dla mnie hodlem identyfikacji jest jednak wsp61nota kultury narodo
wej. Gdy chodzilam do szkoly muzycznej, to chociaz wolalam Bacha, 
czulam si~ zobowi~zana grae Chopina, bo Polak ... To bylo moze smiesz
ne, ale dzisiaj trwa to w formie powainiejszej. Chcialabym na przyklad 
kontynuowae studia za graniq, ale po to, ieby tu potem wr6cie i zmie
niae ten kraj wedle moich wyobraieii, bronie tego, co w polskoSei waz
ne, postawie na swoim. 

Dobro i zto w Kosciele 

Jak oceniacie wplyw Kosciola na iycie polityczne w Polsce? Czy okazal 
si~ sprzymierzencem demokracji? 

RADOS:l:AW DUDZIC : Kiedy mialem 14 lat, akurat religia weszla do 
szk61 i wraz z kolegami bardzo si~ buntowalismy przeciwko ksi~dzu, 
kt6ry zupelnie nie mial u nas autorytetu. Na jednym z budowanych wtedy 
kOSeiol6w wymalowalismy nawet jakies antykoSeielne haslo. Na szcz~
scie kosci61 otynkowano. Ale zdania od tego czasu nie zmienilem. W Ko
Seiele s~ bardzo m~drzy ludzie, natomiast jego oblicze ksztaltowane jest 
przez osoby nieodpowiednie. Choeby sprawa arcybiskupa Paetza ... 

MAlYLDA NOWAK: Wszyscy ksi~za, kt6rzy prowadzili u mnie religi~ 
w szkole, mieli pelno cech odstr~czaj~cych: byli antysernitami, mieli sklon
nose do dokladnego opisywania, na czym polega egzekucja przez powie
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szenie, a przy okazji niczego mnie nie nauczyli. Czary goryczy dopetnilo 
ostatnio to, i.e w moim kOSciele parafialnym odbylo si~ spotkanie z Je
rzym Robertem Nowakiem - panem, kt6ry nie lubi Zyd6w, nie lubi W!a
dyslawa Bartoszewskiego, nie lubi Jacka Kuronia ... A ksi'ldz siedziat, slu
chat i nie reagowa! na rzeczy ocieraj'lce si~ 0 moralny skandal. 

PAULINA BEDNARZ: Moje wtasne doswiadczenie m6wi mi cos zupet
nie innego: nie rna lepszego remedium na choroby demokracji jak Ko
sci6t katolicki, przy czym pod poj~ciem "Kosci6!" kryje si~ nie tylko hie
rarchia, biskupi czy ksi~i.a, ale Duch Swi~ty i wsp6lnota wierz'lcych. Ba
dania CBOS-u potwierdzaj'l, i.e ludzie zaangai.owani religijnie prezentuj'l 
postawy dla demokracji przynajmniej korzystne. A jeSli chodzi 0 spraw~ 

poznansk'l czy 0 antysemityzm, to zadziwiaj'lce w KOSciele nie jest wcale 
to, i.e zdarzaj'l si~ w nim !otrostwa. Bo to jest wsz~dzie. Zadziwiaj'lce 
w Kosciele jest to, i.e zdarzaj'l si~ w nim swi~ci - cZYSci jak tza, prawi 
moralnie, tacy, w kt6rych si~ moi.na zapatrzyc. Nie zamykaj'lc oczu na to, 
co zte, sktonna jestem twierdzic, i.e zto to niekonsekwencja, margines. 
Rzadko jestem dumna z poczynan Episkopatu, ale z drugiej strony rzad
ko jestem tei. zai.enowana. M6wienie 0 Polsce jako 0 panstwie wyznanio
wym to bzdura. Co prawda by to kilka niezbyt szcz~sliwych wypowie
dzi i zachowan cz!onk6w Episkopatu, ale to nie jest zagroi.enie dla demo
kracji. 

RADOStAW DUDZIC: Sta!o si~ jednak tak - niefortunnie - i.e Kosci6! 
na pocz'ltku lat 90. catkowicie zaangai.owal si~ w walk~ polityczn'l. Unia 
Europejska, wybory, eutanazja, aborcja - w kai.dej dyskusji jest Kosci6!' 
To upolitycznienie sprawia, i.e stracit w moich oczach autorytet. 

PAULINA BEDNARZ: Nalei.y odr6i.nic kwesti~ Unii Europejskiej od 
aborcji. To, i.e Kosci6! wypowiada si~ w kwestii eutanazji czy aborcji 
jest oczywiste i wynika z misji, jak'l instytucja ta petni w swiecie. Ko
sci61 rna obowi'lzek nauczac w tych sprawach. Jesli zas chodzi 0 Uni~ 

Europejsk'l, mamy do czynienia nie tyle z aktern politycznyrn, co z ge
stem duszpasterskirn Episkopatu, kt6ry rna koic I~ki. Nie dernonizowa
tabyrn tego. 

BARTOSZ ZAWADA: Ale bagatelizujesz spraw~ zgorszenia, jakie wy
wotuj'l nawet pojedyncze przypadki z!a czynionego przez ksi~i.y. Bo nie 
chodzi tylko 0 sarno z!o, ale 0 to, i.e winni s'l chronieni przez biskup6w. 
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MAGDALENA GORAK: Jesli dochodzi w Kosciele do zgorszen, jego 
przedstawiciele powinni bie si~ w piersi i przepraszae. Tymczasem przed
stawiaj'l go jako chodz'lC'! cnot~. r to bardzo zle mu sluiy, bo ludzie 
widz'l drogie samochody przed plebani,l, hipokryzj~ ksi~iy, homoseksu
alizm. Dlatego b~d<} odchodzili od Kosciola. r jako katoliczka mowi~ to 
z b61em. 

MONlKA KAZIMIERCZAK: Z niczego nie jestem tak dumna jak z te
go, ie jestem katoliczk<}. r uwaiam, ie KOSciol w Polsce sprzyja rozwo
jowi demokracji. Zadna inna organizacja nie uczy takiego zaangaiowa
nia na rzecz drugiego czlowieka. Swietnie dzialaj'l kOScielne organizacje 
charytarywne, kulturalne, formacyjne ... W ten sposob tworzy si~ spole
czenstwo obywatelskie. Jdli chodzi 0 zabieranie glosu w kwestiach pu
blicznych, to KOSciol rna do tego takie sarno prawo jak na przyklad 
Amnesty International czy Federacja na Rzecz Kobiet. Jest rownopraw
nym partnerem w kaidej dyskusji, a bior'lc pod uwag~ liczb~ czlonkow, 
ktorych reprezentuje - najbardziej uprawnionym do wyraiania opinii. 
Jeieli chodzi 0 bl~dy i grzechy ludzi Kosciola, to dla mnie jako dla czlonka 
tej wspolnory jest to osobista bol'lczka i wezwanie do pokury. Ale jesli 
ktos bez przerwy b~dzie przypominal, co zrobil kiedys moj brat, w kon
cu uderz~ pi~sci'l w st61 i powiem: "Tak, to prawda, ale popatrzcie, kim 
moj brat jest teraz, jak bardzo si~ zmienil". Ostatnio olsnilo mnie stwier
dzenie amerykanskiego konserwatysry Vierecka, ktory powiedzial, ie 
anrykatolicyzm wsp6lczesny jest anrysemityzmem intelektualistow, ie 
istnieje pewna intelektualna moda na antykatolicyzm. 0 polskim Ko
sciele mowimy niemal wyl'lcznie w kontekScie Radia Maryja. A czy ktos 
dostrzega, jak bardzo KOSci61 pomaga ludziom, wspieraj'lc ich material
nie, intelektualnie i duchowo? Dlatego mnie samochody w parafiach 
nie rai'l, bo one slui'l niesieniu pomocy potrzebuj'lcym. 

MATYLDA NOWAK: A mnie rai'l, bo za duio w Kosciele luksusowych 
samochodow, za duzo marmurow z Triestu, za duio mowi si~ wiernym 
o potrzebach finansowych parafii, a za malo widz~ pokory, za malo po
mocy ubogim, za malo szacunku dla innych. 

ANNA MAZGAL: Dla mnie to, co m6wi Monika 0 dzialalnoSci organi
zacji koscielnych, jest zaskoczeniem, przyznam, ie si~ z rym sarna nie 
zetkn~lam. Ale bye moze jest tak, jak mowisz. Ci, ktorzy upolityczniaj'l 
Kosci6! i reprezentuj'l skrajne pogl'ldy, S'l swietnie zorganizowani i ma
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j'l dost~p do pot~znych medi6w. Tymczasem wok6! dobra, kt6re czyni 
KOSci61, panuje cisza. 

Sluchajqc Was, myslf, ie moie w ogole na tym polega glowny problem 
w Polsce, ie za malo mowi sif 0 dobru. Powiedzieliscie wiele gorzkich 
rzeczy 0 Polsce, ale - powtorZf to, 0 czym jui wspomnialem - jest dla 
mnie znamienne, ie przy wszystkich dzielqcych Was roinicach (tei bardzo 
interesujqcych!) lqczy Was przywiqzanie do slowa "dobro", pragnienie 
dobra w sobie i w swiecie. Bardzo Wam dzifkuif za udzial w dyskusii. 

PAULINA BEDNARZ, studentka V roku MISH uw. 


EWELINA BOGUSLAWSKA, studentka I roku MISH OW 


RADOSLAW DUDZIC, student V roku chemii i II roku integracji euro

pejskiej OW 

MAGDALENA GORAK, absolwentka filozofii UJ, studentka IV roku 
socjologii OW 

MONlKA KAZIMIERCZAK, studentka V roku w Instytucie Stosowa
nych Nauk Spolecznych UW 

MICHAL LUCZEWSKI, student IV roku MISH i III roku Collegium 
Invisibile UW 

ANNA MAZGAL, studentka hebraistyki OW 

MATYLDA NOWAK, studentka IV roku filozofii UW: 

KAROLINA OPONOWICZ, studentka V roku socjologii uw. 

BARTOSZ ZAWADA, student V roku historii i IV roku socjologii OW 



TEMAT MIESII\.CA 

Sposr6d licznych puhlikacji poswi~conych sytuacji pol
skiej demokracji, kondycji Polak6w i slahosciom budowane
go od 1989 roku spoleczenstwa obywatelskiego chcemy zwr6
cic Pans twa uwag~ przede wszystkim na dwie, wydane w ubie
glym roku prace. Pierwsza z nich to Budowanie demokracji. 
Podzialy spoleczne, partie polityczne i spoleczenstwo oby
watelskie w postkomunistycznej Polsce, autorstwa Mirosla
wy Grabowskiej i Tadeusza Szawiela. Ksiqzka syntetyzuje wy
niki badan socjologicznych prowadzonych przez calq poprzed
niq dekad~ i w swietle ich danych analizuje rozmaite teorie 
spoleczne. Z kolei Postkomunizm. Proba opisu .Tadwigi Sta
niszkis to smiala i budzqca wiele kontrowersji interpretacja 
splotu ekonomii i polityki. Autorka pokazuje historyczne tlo 
dzisiejszych polskich problemow i konfrontuje naSZq sytuacj~ 
z procesami zachodzqcymi w calej wsp6lczesnej gospodarce 
kapitalistycznej. Wsr6d prac wczeSniejszych szczeg61nie in
teresujqcy jest tom studiow Edmunda Wnuka-Lipinskiego 
Demokratyczna rekonstrukcja: z socjologii radykalnej zmia
ny spolecznej (1996). 

Nie tylko Polska rna Hopoty z wolnosciq. Dlatego warto 
si~gnqc po klasyczne prace wsp6lczesnych politolog6w: Po
wrot spoleczefistwa obywatelskiego w Hiszpanii Victora 
Perez Dfaza (1996) orazDemokracja w dzialaniu. Tradycje 
obywatelskie we wspolczesnych Wloszech Robelta D. Put
nama (1995). Ten ostatni socjolog jest takie autorem glosne
go eseju Bowling Alone. Malejq.cy spoleczny kapital Ame
ryki ("Res Publica Nowa", 6/1996). 

o problemach, kt6re podejmujemy w niniejszym nume
rze, pisalismy juz poprzednio. Polecamy zwlaszcza tomy De
mokracja po komunizmie ("Znak", 1/2000) i 1989 - nie
dokonczona rewolucja? ("Znak" 11/2001) . 
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ladwiga Zylinska 

Pochwala 
Europy 

Cywilizacja, ktora polowf( swojej spolecznosci 
pozbawia praw czlowieka, nie jest rownorzf(dna 
z Cywilizacj<,! europejsk<,!. Miar<,! wartosci danej 
Cywilizacji jest pozycja, jak<,! rna w niej kobieta. 

Dewiz~ Europy jest i byio: "Navigare necesse est. Vivere non est 
necesse". Zeglowac musimy. Nie musimy zye. 

To Europejezyey opiyn~li oeeany i morza i odkryli inne Cywili
zaeje. Poznanie swiata traktowali jako swoje zadanie, ktore wymaga
10 ryzykowania zyeiem. Nie poprzestawali na samym poznawaniu. 
Kolonizowali kraje na innyeh kontynentaeh i narzueali im swojq Cy
wilizaej~. Gdy im to poiniej wyrzueano i oskarzano 0 przemoe, uzna
wali swojq win~ i kajali si~. Nie znam innej Cywilizaeji, ktora by tak 
gorliwie przyznawaia si~ do zarzueanyeh jej przest~pstw. Gotowosc 
brania odpowiedzialnosei za wszelkie zlo dziejqee si~ na swieeie to 
speejalnosc Europejezykow. Nie slyszalam, azeby Chiny ezy Indie 
kiedykolwiek przyznaly, ze ieh post~powanie jest niewlakiwe. To 
Europejezyey (Augliey) zmusili Hindusow, by zaprzestali palenia na 
stosaeh wdow wraz ze zwlokami ieh m~zow. 

Kwestionowanie wlasnyeh raeji peha Europejezyk6w do rewizji 
zastanyeh poj~c i tworzenia nowyeh norm post~powania. W swoim 
dziele Europa Norman Davies konstatuje: "To, co Zaeh6d dal swia
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tu, znacznie przewyzsza cale zio, jakie wyrzqdzil roznym spoleczno
§Ciom i jednostkom". 

Istnieje tendencja, aby wszystkim kulturom (a raczej powinno siy 
mowic: Cywilizacjom) przypisac rownq wartosc. Co do mnie, uwa
zam jak Oriana Fallaci, ze nie Sq one rownorzydne. Cywilizacja, kto
ra polO\'1y swojej spolecznoSci pozbawia praw cziowieka, nie jest 
rownorzydna z Cywilizacjq europejskq. Miarq wartosci danej Cywi
lizacji jest pozycja, jakq rna w niej kobieta. Ludzkosc sklada siy 
z dwoch skrzydel: myskiego i zenskiego. Jdli jedno z nich zostaje 
ubezwlasnowolnione, drugie ulega atrofii. 

Wynalazczosc, bogactwo i odkrycia dokonane przez Cywilizacjy 
euroatlantyckq swiadczq 0 jej wyzszosci wobec stagnacji tych Cywi
lizacji, ktore poprzestaly na tym, co osiqgnyly w przeszloSci. 

11 wrzesnia 2001 roku, kiedy fundamentalizm islamski uderzyl 
w World Trade Center jako w symbol Szatana, poslugujqc siy jego 
wlasnq technologiq, jest niezamierzonym holdem oddanym tej Cy
wilizacji. 

Cywilizacja euroatlantycka jest zagrozona przez Cywilizacje, ktore 
zatrzymaly siy w rozwoju. Obrona naszej zachodniej Cywilizacji jest 
koniecznoSciq, gdyz jest obronq calej ludzkosci. Proba zatrzymania po
stypu jest daremna. Czlowiek skazany jest na to, by pad do przodu, 
penetrowal nieznane obszary w dziedzinie materialnej i duchowej. 

Cywilizacja chinska dokonala wielu wynalazkow wczesniej niz 
Europa, ale nie zrobila z nich uzytku. Wynalazla na przyklad proch, 
ale uzywala go tylko do fajerwerkow. Nie oznacza to, ze aprobujy 
uzycie prochu do prowadzenia wojen. Stwierdzam tylko, ze Euro
pejczycy kazdy wynalazek doprowadzajq do kresu jego mozliwoSci. 
Nie znaczy to, ze mUSZq uzyc go do celow destrukcyjnych, ale znajq 
tkwiqce w nim mozliwoSci. 

Kazda wojna jest zlem. Ale wojny wciqz trwajq i obawiam siy, ze 
bydq trwac, dopoki istnieje ludzkosc. Wszystkie strony marZq 0 wie
czystym pokoju. Ale czy jest on w ogole mozliwy? Zawsze, przynaj
mniej dotychczas zawsze, znajdowal siy czlowiek (moc), ktory zrzu
cal bomby na Hiroszimy i Nagasaki albo byl zdolny uderzyc samolo
tern pelnym pasazerow w nowojorskie World Trade Center. Mimo 
to jednak Europejczycy wraz z Amerykanami probujq pomagac ludz
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kosci. Stqd "Lekarze bez granic", ratowanie glodujqcych w Afryce 
i w Azji, wynajdowanie coraz skuteczniejszych szczepionek przeciw 
chorobom, udzielanie pomocy wszydzie tam, gdzie udaje siy dotrzec. 
Mimo to podnoszq siy glosy, ze wciqz robi siy za malo i ze dobra Sq 
niesprawiedliwie podzielone miydzy bogatq P6lnoc i biedne Polu
dnie. A przeciez zasoby P6lnocy nie wziyly siy z bogactw natural
nych: nafta czy zloza zlota znajdujq siy na p6lkuli poludniowej. To 
pracowitosc, dobra organizacja i, last, but not least, pozycja kobiety 
w spolecznosci europejskiej przesqdzily 0 jej zamoznosci. 

Norman Davies pisze: 

Mimo dzieJqcych je roinic poszczegolne rejony Europy maj<j ze sob<j wiele 
wspolnego. Wszystkie S<j zamieszkane przez Judy 0 kulturze glownie indoeuro
pejskiej , w wi~kszosci spokrewnione ze sob<j pod wzgl~dem rasy. t<jezy je wspoJne 
dziedzietwo chrzeSeijanstwa. Wi<ji.<j je wszelkiego rodzaju stosunki poJityezne, 
gospodareze i ku!turalne; pokrywaj<j si~ tei. sfery ieh dzialan. Pomimo wewn~trz
nych antagonizmow i.ywi<j takie same obawy i niepokoje wobee wplywow z ze
wn<jtrz - z Ameryki, z Afryki ezy z Azji. Ieh fundamentalna jednosc jest rownie 
oezywista, jak ieh ewidentna roinorodnosc. 

Teoretycznie rzecz biorqc, istnieje wiele argument6w za wpro
wadzeniem "wielokulturowosci" i "zr6znicowania etnicznego" do 
program6w amerykanskich uczelni. Niestety tak siy sklada, ze nie 
istnieje zaden znany nam tybetanski Tacyt czy afrykanski sw. Tomasz 
z Akwinu lub meksykanski Stuart Mill, kt6rego dziela moglyby siy 
znaleic na liscie lektur. 

To Europa stworzyla zasady "pacta sunt servanda". Nie spryt, nie 
chytrosc, nie podstyp winny regulowac stosunki miydzy ludimi, lecz 
umowa, kt6rej nalezy dotrzymywac. 

Juz starozytna Grecja odkryla, ze trzymanie siy norm postypO
wania lepiej sluzy spolecznosci niz dzialania podstypne. Europejczy
cy przejyli ty zasady od Grecji, z kt6rej wywodzi siy nasza Cywiliza
CJa. 

JADWIGA ZYLINSKA, pisarka, autorka powiesei Zlata wl6cznia (1961), 
Gwiazda spadajqca (1980) oraz szkieow historycznyeh Piast6wny i zany 
Piast6w (1967) i Kaplanki, amazanki i czarownice (1972). 
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Tora Pardes Lauder. Ksi{!ga pierwsza: Bereszit, 

opracowanie dumaczenia i kierownictwo: 
rabin Sacha Pecaric, dum. Ewa Gordon, 
dum. komentarzy: Joanna Czopnik, 

Stowarzyszenie Pardes, Fundacja Ronalda S. Laudera, 

Krakow 2001 

Ksi~ga Poczqtku 
Rozmowa na temat zydowskiego tlumaczenia 
KSictgi Bereszit z udzialem: Andrzeja 
Borowskiego, lanusza Daneckiego, Ireneusza 
Kani, 0. lana A. Kloczowskiego, Czeslawa 
Milosza, rabina Sachy Pecarica 
i lana Wolenskiego 

RABIN SACHA PECARIC: Kiedy wiosnq 2001 roku przyst~powalismy 
do pracy nad przekladem pierwszej ksi~gi Tory, kierowaly nami: prze
konanie, ie nadszedl jui czas na nowe polskie, a jednoczesnie iydow
skie tlumaczenie tego swi~tego tekstu, oraz nadzieja, ii stanie si~ ono 
waine i inspirujqce zar6wno dla odradzajqcego si~ srodowiska iydow
skiego w Polsce, jak i dla czytelnika nieiydowskiego. Kierowalo nami 
r6wniei pragnienie, aby byl to przeklad wsp6!czesny, pozbawiony ar
chaizm6w, a przy tym objawiajqcy bogactwo wielowiekowej iydowskiej 
tradycji czytania Tory. 

Judaizm nie dostrzega sprzecznoSci mi~dzy tymi dwiema tendencja
mi. Bo dla Zyda Ksi~ga Poczqtku jest ksi~gq jego codziennosci (a nie 
przeszloSci), a nawarsrwiajqcy si~ komentarz pozostaje orwarty, czyli stale 
wsp6lczesny: czeka na nowe slowo, kt6re zechce si~ odslonic. Tora pisa
na i Tora ustna, to znaczy Talmud wraz z innymi komentarzami, stano
wiq jednosc i nie da si~ zrozumiec pierwszej bez drugiej. Nie Sq to jed
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nak dwa teksty paralelne, ktore si~ nawzajem odwzorowuj'l, jak w odbi
ciu lustrzanym. Moina by raczej powiedziec, ie slowa laszon hakodesz, 
swiytego j~zyka Tory, S'l jakby wlane w slowa komentarzy, krqi'l w nich 
jak pierwiastek iycia. S'l z nimi zjednoczone w coraz gl~bszych warstwach 
sensu. Tak'l wlasnie gl~binow'l metod~ interpretacyjn'l, zwan'l Pardes, 
chcielismy przybliiyc polskoj~zycznemu czytelnikowi. Z tymi zalo?,e
niami stawalismy przed kaidym kolejnym slowem i zdaniem. O woc 
naszej pracy leiy przed Panstwem1 • 

CZESLAW MILOSZ: Oto wydarzenie godne uwagi: ukazal siy nowy 
przeklad pierwszej ksi~gi Tory, czyli Piycioksi~gu Mojiesza, z hebraj
skiego na polski, z komentarzami, dzielo pod redakcj'l rabina Sachy Pe
carica, rodem z b. ]ugoslawii. Wydrukowano t~ ksi~g~ w Krakowie, te
raz, kiedy z trzymilionowego narodu Zydow polskich pozostaly zaled
wie resztki. 

Poprzedni iydowski przeklad Tory na polski byl, 0 ile wiem, tylko 
jeden i naleial do malo znanego rozdzialu polonizacji Zydow warszaw
skich w XIX wieku. Nie rusyfikacja, ale polonizacja robila wtedy szyb
kie post~py, st'ld potrzeba kazan po polsku w warszawskich synagogach 
i nowego przekladu Pisma. ]ego autorem byl Izaak Cylkow, kaznodzieja 
synagogi przy Danilowiczowskiej w Warszawie, ktory obj'll ten urz'ld 
po usuni~ciu przez wladze rosyjskie rabin a ]astrowa za kazania patrio
tyczne w przededniu powstania 1863 roku. Cylkow uzyskal pozwole
nie na wyglaszanie kazan po pol sku dopiero w 1878 roku. Mial za sob'l 
studia w Szkole Rabinow w Warszawie i studia w Niemczech, gdzie dok
toryzowal si~ rozpraw'l pt. De cogitatione et existentia inter se coheren
tibus, czyli 0 poznaniu i egzystencji wzajemnie sobie odpowiadajqcych. 
]ego przeklad Pisma Swi~tego na polski ukazywal si~ stopniowo, cZy
sciami. Ksi~ga Genezy ukazala si~ drukiem w Krakowie w roku 1895. 

Ksi~ga Pocz'ltku jest najbardziej chyba zdumiewajqq czysciq Tory. 
Sensu jej nie wyczerpaly pokolenia badaczy i komentatorow. ]eieli, zgod
nie z tradycjq religijnq, uznamy jq za uloionq przez Boga, to jednak same 
wysilki jej zrozumienia ukladajq si~ w histori~ kiJku mileniow cywiliza
cji. Lew Szestow, wypowiadajqc si~ przeciwko tym, ktorzy w opowiesci 

I Przeklad pierwszej ksi~gi Pi~eioksi~gu z j~zyka hebrajskiego opatrzony wyborem 
komentarzy Rabinow oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktaejq samoglosko
Wq i Haftary z blogoslawienstwami. Jeszeze w rym roku ukaze si~ ksi~ga druga: Szemot 
[Exodus]. Natomiast w mareu br. Fundacja Ronald a S. Laud era opublikowala Hagad~ na 
Pesach, dolqczajqc do niej nowe tlumaczenie Szir Haszirim, tj . PieSni nad pieSniami, 
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o Adamie i Ewie ehcieli widziee jedynie dzielo literackie, zapytywal, ezy 
to mozliwe, zeby niepismienni pasterze potrafili ulozye zagadk~, nad 
ktorej rozwiklaniem m~cz'l si~ najwi~ksze umysly ludzkosci. Kazda nowa 
lektura - tak jak obeenego nowego przekladu na polski - jest wi~c zara
zem dyskusj'l 0 komentarzaeh. 

WielkoSci'l judaizmu jest medytacja nad Toq. W pewnym jednak 
momeneie historyeznym nast~puje spotkanie platonizmu, gnozy i hete
rodoksji zydowskiej, daj'le razem kabalistyezne poszukiwanie odpowie
dzi na pytanie, jak to si~ stalo, ze Bereszit bara Elohim, "na pocz'ltku 
stworzyl Bog" - jak to nast'lpilo i w jaki sposob. Jest to olbrzymie pole 
doeiekan Kabaly, a takie sredniowieeznej ehrzeSeijanskiej seholastyki. 
Notabene pierwsze zdanie: "Na pocz'ltku stworzyl Bog niebo i ziemi~" 
brzmi w nowym przekladzie: "Na poez'ltku stwarzania przez Boga nie
ba i ziemi", jako ze bara moze bye form'l rzeezownikow'l, natomiast 
Cylkow, nie odst~puj'le od tradyeyjnego przekladu, dodaje w komenta
rzu, ze niebo i ziemia znaezy wszeehswiat w ogole. Co wskazuje, ze juz 
od pierwszyeh slow nasuwaj'l si~ pytania. 

Rzee mozna, ze komentatorow niepokoi pytanie 0 dzieje Bostwa 
przed stworzeniem swiata. Jest to temat spekulaeji poetyekiej weale nie 
odeslanej w odlegl'l przeszlose. Pozwol~ sobie zacytowae fragment po
ematu Nachmana z Braclawia, ktory bior~ z mojej antologii Wypisy 
z ksiqg uiytecznych: 

Bog 

zmilowal si~ 


i stworzyl swiat 

zeby objawic 

swoje Milosierdzie. 

Gdyby nie bylo swiata 

nad kim litowaloby si~ 


Jego Milosierdzie? 


Zeby wi~c okazac 

swoje Milosierdzie 

stworzyl swiaty 

od tego, co tuz przy Nim 

az do srodka Ziemi. 


Ale kiedy chcial stworzyc 

nie bylo zadnego "Gdzie". 
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Wszystko bylo nieskonczenie Nim, 

niech b«dzie Imi« Jego blogoslawione. 


Wi«c zg«Sci! swiatlo 

na boku. 

Tak zostala uczyniona p r z est r zen, 

przestrzen pusta, pr6inia. 


W przestrzeni dnie i miary 

zacz«ly bye. 

Tak swiat zostal stworzony. 


Pr6i:nia byla potrzebna 

dla stworzenia swiata, 

aby moina go bylo 

postawie na miejscu. 


Tej pr6ini 

nie staraj silt zrozumiee. 

Jest to tajemnica 

nie do poj«cia 

ai po czas kiedy przyszlose 

stanie silt t era z . 


o ile wiem, rabbi Nachman idzie w tym opisie za kabalist'l Izaakiem 
Luri'l z XVI wieku. Podobny opis "wycofania sic:" Boga daj'l tei komen
tarze do obecnego przekladu. Wysoce znamienne jest taki.e ujc:cie aktu 
stworzenia jako aktu milosierdzia. Przypominaj'l sic: tutaj opowieSci gnozy 
i manicheizmu, w ktorych najpierw nast'lpila jakas przedkosmiczna ka
tastrofa, na ktor'l Bog probuje zaradzic, stwarzajqc swiat. Inaczej mo
wi'lc, sily zla, sily ciemnoSci, Sq tak potc:i.ne, i.e Bog musi im przeciw
dzialac. Podobny zresztq motyw zawiera katolicki katechizm z jego opo
wiesciq (slabo ugruntowanq na Starym Testamencie) 0 buncie aniolow 
i diable jako aniele upadlym. ezy tei., jak mozemy sic: domyslac z tekstu 
Nachmana z Braclawia, Bog stwarzajqc swiat, wylania niejako z samego 
siebie tabe zlo i cierpienie, zeby sic: nad nim litowac. 

Mnie szczegolnie zastanawiaj'l slowa: ,~ic:c zgc:scil swiatlo na boku". 
Obecny przeklad Tory mowi: "Bog zechcial, aby bylo swiat/o" i w na
wiasie dodaje: "duchowe". Otoz w zadnym ze znanych mi przekladow 
nie wspomina sic:, i.e tekst mowi 0 swietle duchowym. Natomiast sre
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dniowieczni scholastycy ze szkol Oksfordu i Chartres opisywali akt stwo
rzenia jako, w ich lacinie, transmutatio swiatla nie-fizycznego, czyli du
chowego, w swiatlo fizykalne. Byc moie by to to "zg~szczenie swiatla" 
wed tug Nachmana z Bradawia. Jeieli kiedys nastqpi q badania nad krq
ieniem r~kopis6w w sredniowieczu, wtedy ktos zapyta, czy Ksi~ga Zo
har, ktora powstata w XIII wieku w Hiszpanii, znana byta niektorym 
szkolarzom we Francji i Anglii. A wtasnie w Zoharze, w przekladzie Ire
neusza Kani, czytamy: "Swi~ty, oby byl Btogostawiony (... ), wydobyt 
ptomien z wn'i!trza mocnej swiatlosci jasniejqcej przed Jego obliczem, 
ktora buzowata i pton~la, mieszajqc Tchnienie Wyisze z tchnieniem nii 
szym". 

Pierwsze trzy rozdziaty Ksi~gi Genezy Sq tak tajemnicze, ie dostar
czajq materiatu niezliczonym interpretacyjnym pomystom. Pomyslmy 
o poboinych m~drcach z malych polskich miasteczek, ktorzy oddawali 
si~ tym spekulacjom, id'!c albo za tradycj,! rabiniczn,!, albo (poiniej) 
chasydzk,!, czyli przewainie kabalistyczn,!. Moina si~ tylko zdumiewac, 
i e chrzescijan nie zbliiyly do judaizmu te wspolne korzenie w Starym 
Testamencie, choc warto pami~tac 0 sekcie tak zwanych "judaizantow" 
w XVI wieku w Wielkim Ksi~stwie Litewskim, czyli chrzeScijan urze
czonych gt~bi,! Starego Testamentu. 

OpowieSc biblijna 0 upadku Adama i Ewy, zarowno w komentarzach 
iydowskich, jak i w rozwaianiach chrzescijanskich teologow, jest, przy
znajmy to, calkowicie niezrozumiata, poniewai kaida interpretacja oka
zuje si~ wewn~trznie sprzeczna. Przez wiele stuleci scena w ogrodzie 
Edenu stuiyla teologii chrzeScijanskiej do utrzymywania dualizmu sit 
boskich i sil diabelskich, skoro, jak w Raju utraconym Miltona, w,!i
-kusiciel jest Szatanem. Sqd tak zwana tajemnica Grzechu Pierworod
nego, nieobecna w judaizmie, dla ktorego w,!i jest po prostu zwierzt;
ciem. Co prawda, kabalisci mysl,! inaczej. Zacytuj~ Ksi~g~ Zohar w prze
ktadzie Ireneusza Kani: "Wszeteczny Samael wraz ze swymi zastt;pami 
aniotow spiskowat przeciwko Panu. (... ) I wraz ze wszystkimi swoimi 
wojskami zst'!pil z nieba, aby na ziemi poszukac podobnego sobie za
zdrosnika. I znalazl wt;ia. Dosiadt go i pojechat niczym na wielbt,!dzie" 
(w'li miat wtedy nogi, ktorych potem zostat pozbawiony za kart;). No
tabene ciekawa jest w Zoharze natura Ewy. Namawia m~ia do zjedze
nia jabtka z milosci i zazdrosci, boj,!c si~, ie jeieli sarna tylko umrze, 
Bog stworzy Adamowi now'! ion~. Miejsce szatana w Starym Testamen
cie jest jednak na ogol skromne, dziala tylko z przyzwolenia Boga (na 
przyktad w Ksit;dze Hioba). Jest kims w rodzaju urzt;dnika. 
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Dualizm krolestw Boga i szatana w chrzeScijanstwie kaze myslec 0 je

go konkurencji z manicheizmem. W ostatnich dekadach nie brak wsrod 
katolikow radykalnie optymistycznych pomyslow odrzucaj'lcych dualizm, 
upadek czlowieka oraz istnienie diabla. Celuj'l w tym rozne odmiany 
teologii postypowej, a wiyc teologii przyrodniczej ewolucji, teologii fe
minizmu i teologii wyzwolenia. 

Czy drzewo wiadomosci dobrego i zlego oznacza, ze prawda jest 
czlowiekowi zakazana? Innymi slowy: ze prawda jest zastrzezona dla 
same go Boga? W obecnym przekladzie enigmatyczne zdania tak brzmi'l: 
" I powiedzial Bog: czlowiek stal siy wyj'ltkowy rna ziemi] jak my 
[w niebie], znaj'lcy dobro i zlo, wiyc teraz - oby nie wyci 'lgn'll ryki i nie 
wzi'll tabe z Drzewa Zycia; zje i bydzie zyl na zawsze! " Adam wiyc 
zostal wygnany i aniol z plomienistym mieczem stan'll na strazy przy 
Drzewie Zycia. Jest to, trzeba przyznac, niepokoj'lce i moze na przy
klad prowadzic do wniosku, ze czlowiek wygnany z Raju stworzy cywi
lizacjy, ale nie uda mu siy dosiygn'lc Drzewa Zycia. Co prawda zdajy 
sobie sprawy, ze poznanie dobra i zla rna sens etyczny, nie oznacza wiyc 
wszelkiej wiedzy, na przyklad naukowej . 

Nawiasem mowi'lC, chcialbym zwrocic uwagy na to , ze tekst Ksiygi 
Bereszit jest dzisiaj dla nas blizszy niz dla ludzi XIX wieku. W XIX wie
ku na ogol przyjmowano, ze wszechswiat istnial wiecznie, istniala wieczna 
materia itd. A dzisiaj jestesmy bez ustanku wystawieni na glosy nowo
czesnej fizyki, ktora poszukuje pocz'ltku wszechSwiata. Dzisiaj nauka 
ci'lgle dyskutuje 0 tym pocz'ltku. I to jest ogromna rozn ica. 

W tym, co mowiy, moim celem jest przypomnienie, ze judaizm jest 
religiq Ksiygi i ze Tora wedlug niego istniala w lonie Boga przed stwo
rzeniem swiata, totez nie rna konca zglybianiu jej tajemnic. Natomiast 
nie czujy siy kompetentny, zeby oceniac obecny przeklad. N ajwidocz
niej tlumacze kierowali siy przede wszystkim wiernoSci'l wobec wersji 
hebrajskiej i wobec komentarzy, co ze strony krytyka wymagaloby stu
diow hebraistycznych i zanurzenia w teologii zydowskiej. Oceniaj'lc prze
klady Biblii katolickich i protestanckich, wkraczamy w historiy literatu
ry polskiej i roznych stylow jyzyka polskiego. W tedy kiedy te przeklady 
w XVI i na pocz'ltku XVII wieku robili katolicy, kalwinisci i arianie, 
wspolnota zydowska poslugiwala siy hebrajskim oryginalem, nie istnia
la wiyc potrzeba tlumaczenia. Przeklad Cylkowa pozostaje monumen
tern dobrej, nieco staroswieckiej dziewiytnastowiecznej polszczyzny, i jego 
wersje Psalmow, Ksiygi Hioba oraz ksi'lg Megilot porownywalem z in
nymi wersjami przy mojej wlasnej pracy tlumacza. N atomiast nigdy nie 
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zabieralem siC; do KsiC;gi Genezy, bye moze wyczuwajqc, ze tutaj konczq 
si~ uprawnienia poety i zaczyna si~ strefa znaczen kazdego hebrajskiego 
slowa, Iqcznie z ich liczbowymi odpowiednikami. 

Tlumaczenie rabina Pecarica ukazuje sic; w chwili sporego zaintere
sowania polskich srodowisk intelektualnych kulturq zydowskq. Swiad
CZq 0 tym np. przeklady ksiqzek 0 Talmudzie, 0 r~kopisach w Qumran, 
o Kabale, a przede wszystkim przeklad Opowiesci Zoharu Ireneusza Kani. 
Warto, zeby wszyscy zajmujqcy siC; tq tematykq si~gnc;1i do obecnego 
wydania pierwszej ksi~gi Tory. 

JAN A. KLOCZOWSKI OP: Wydawcy nalezy siC; uznanie mic;dzy inny
mi za to, ze ten przeklad zostal opatrzony bogatym komentarzem od
wolujqcym si~ do tradycji teologii zydowskiej. Mamy tu zatem komen
tarz na czterech poziomach rozumienia i objasniania Tory: Pszat, Re
mez, Drasz i Sod. Pszat to zwykle (czasem blc;dnie okreslane jako 
doslowne) rozumienie tekstu; Remez to znaczenie alegoryczne, czc;sto 
powiqzane z wartosciq liczbowq liter (i dostc;pne tylko w oryginale he
brajskim); Drasz - znaczenie wywnioskowane, zwiqzane z Talmudem, 
objasniajqce slowa Tory poprzez aluzje i analogie (domyslam siC;, ze row
niez przez tradycj~. Bo Ksic;ga "mieszka" w pewnej przestrzeni mic;dzy
ludzkiej i w historii. Jej lektura jest zawsze interpretacjq; jest takie glo
sem, ktory doklada cos do tej interpretacji); wreszcie Sod, czyli sens 
najglc;bszy, mistyczny, kabalistyczny. 

Uderzylo mnie, ze owe poziomy rozumienia Sq analogiczne do chrze
scijanskich (zarowno starozytnych, jak i sredniowiecznych) zasad lektu
ry Biblii. Teologia chrzescijanska rozroznia warsrwC; historycznq (slow
nq) , alegorycznq (proba zrozumienia obrazow i sensow w nich zawar
tych), antropologicznq (wnioski moraIne) i warstwc; anagogicznq 
(eschatologicznq) , albowiem slowa Pisma nie tylko mowiq 0 tym, co 
bylo, one zwiastujq rowniez to, co jest teraz - obecnose slowa Bozego 
tutaj, i zawierajq aspekt profetyczny: obietnicc; i nadziejc;. Byloby rzeCZq 
bardzo interesujqC<! wskazanie podobiensrw pomic;dzy tymi dwiema (zy
dowskq i chrzeScijanskq) probami znalezienia gl ~bszego , duchowego 
sensu Pisma. 

Mam jeszcze pytanie do tlumaczy. W rozdzia le 1 (w. 2) czytam: "Bo
ska Obecnose unosila siC; nad powierzchniq wod" . Termin ruah zostal tu 
przelozony jako "obecnosC". Przyznajc;, ze jestem przyzwyczajony do 
nieco innego przekladu ("Duch Bozy unosil siC; nad wodami"). Czy wy
bor slowa "obecnosC" jest juz interpretacjq odnoszqC<! si~ do Bozej Sze
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chiny (ObecnoSci) , czy tei Sq jakid glttbsze podstawy, ieby tak wlasnie 
rozumiee termin ruah? 

JAN WOLENSKI : Moj problem polega na tym, ie nie mogtt przyjqe tej 
ksittgi jako swojej z iadnego punktu widzenia : ani jako filozof i logik, 
ani jako agnostyk, ani jako czlowiek iydowskiego pochodzenia, bo je
stem kompletnie zeswiecczony. Ja mogtt zajqe wobec niej postawtt wy
lqcznie zewntttrznq. 

Z tego zatem punktu widzenia interesuje mnie pierwsze zdanie prze
kladu, ktore powiada: "Na poczqtku stwarzania przez Boga ... " Owo 
"stwarzanie" to nie jest tylko problem gramatyczny, to jest przede wszyst
kim problem filozoficzny, bo tu sitt rozumie stwarzanie jako proces, a nie 
akt jednorazowy, co daje interesujqcq perspektywtt dla starej dyskusji na 
temat sensu formuly creatio ex nihilo. Moie warto przypomniee, ie dla 
filozofow greckich stworzenie z niczego bylo ideq calkowicie absurdal
nq. Niewykluczone, ie to byl poglqd znacznie powszechniejszy, ie takie 
dla tradycji judaistycznej creatio ex nihilo jest czyms ... no moie nie ab
surdalnym, ale trudnym do przyjttcia. Gdyby na ten temat mial cokol
wiek powiedziee logik, to przy doslownym rozumieniu slowa "nicose" 
stworzenie z nicoSci wydaje sitt czyms rzeczywiscie trudnym do pojttcia, 
jeSJi chodzi 0 wewntttrznq koherencjtt. Oto jedyny problem ontologicz
ny, ktory mnie w tym tekscie zainteresowal. 

IRENEUSZ KANIA: Chcialbym na poczqtek przypomniee roltt Biblii 
i jej tlumaczen dla literatury polskiej czy w ogole dla literatur narodo
wych, zwlaszcza europejskich. W wielu przypadkach, na przyklad w przy
padku Niemcow czy Estonczykow, pierwsze przeklady Biblii byly ka
mieniami wttgielnymi jttzyka literackiego tych narod6w. Podobnie dzia
10 sitt w Polsce. Tlumaczenie Biblii jest zatem czyms bardzo wainym i 
abstrahujqc nawet od uwarunkowan religijnych - nie jest to taki sam 
przeklad jak kaidy inny. W zwiqzku z tym zarowno tlumacze, jak i czy
telnicy stawiajq mu pewne wysokie wymagania, takie w kwestii jttzyka. 
Jttzyk ten powinien spelniae dwa warunki pozornie nie do pogodzt nia: 
z jednej strony musi to bye jttzyk danej epoki, zrozumialy przynajmniej 
dla jako tako wyksztakonego czytelnika; z drugiej strony jednak powi
nien on temu czytelnikowi stawiae pewne wymagania . W moim prze
konaniu dumaczenie Biblii powinno bye do pewnego stopnia ir6dlem 
jttzykowej normy literackiej. Z tego punktu widzenia dosye krytycznie 
oceniam wiele wsp6lczesnych przeklad6w biblijnych. Szczegolnie tlu
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maczenie Biblii Tysiqclecia jest, moim zdaniem, niezadowalajqce, nato
miast wzorzec j~zyka stanowiq dla mnie przektady biblijne dokonane 
przez Czeslawa Milosza. Tyle tytulem wst~pu og6lnego. 

Jako dumacz zawodowy (w szczeg61noSci dumacz z hebrajskiego) 
czuj~ si~ zobowiqzany do pr6by wst~pnej oceny tego przekladu Ksi~gi 
Bereszit i sformulowania kilku uwag, natury moze nawet technicznej. 
Mam nadziej~, ze przynajmniej niekt6re z nich stanq si~ przedmiotem 
namyslu tlumaczy w ich dalszej pracy. 

Musz~ przyznac, ze nie do korlCa rozumiem "metodologi~" tego tlu
maczenia. Z jednej strony bowiem tlumacze odchodzq w kilku miejscach 
od formuly kislego przekladu, idqc w stron~ interpretacji (takq daleko 
idqq interpretacjq jest wspomniane tu juz "swiatlo duchowe", chociaz 
na samym poczqtku dziela stworzenia rozr6znienie na swiatlo duchowe 
i jakiekolwiek inne w zasadzie nie rna sensu). Natomiast w innych miej
scach trzymajq si~ bardzo blisko tekstu oryginalnego, tlumaczqc prawie 
doslownie tekst hebrajski. Widz~ tu pewnq niekoherencj~, niesp6jnosc. 
Bo albo idziemy w stron~ interpretacji i robimy parafraz~ tekstu biblij
nego (tak jak uczynit autor targumu Onkelosa2 , kt6ry jest nie tyle sci
slym dumaczeniem doslownym, ile wlasnie parafrazq), alba idziemy 
w stron~ dumaczenia literalnego. N otabene dumacze w wi~kszoSci wy
bierajq t~ drugq metod~ i daje to ciekawe efekty literackie. 

Profesor Wolenski wspomnial tu 0 "stwarzaniu swiata" ("Na poczqt
ku stwarzania ... "). Owo "stwarzanie" - w miejsce tradycyjnego prze
kladu: "B6g stworzyl" - to znowu interpretacja tekstu biblijnego (moim 
zdaniem, nie rna zadnego gramatycznego powodu, zeby tak to tluma
czyc!) podkreslajqca moment procesualnosci dziela kreacji. Uwazam to 
za do pewnego stopnia anachronizm. Wyglqda na to, ze tlumacze byli 
pod wplywem nowoczesnych koncepcji kosmogonicznych, kt6re toak 
wlasnie dzielo stw6rcze pojmujq albo - co moze bardziej prawdopodob
ne - pod wplywem kosmogonii kabalistycznej, bo przeciez w Kabale 
mamy do czynienia z procesem stw6rczym jako procesem emanacyj
nym. Nawiasem m6wiqc, owo "swiatio duchowe", 0 kt6rym powiedzie
lismy wczeSniej, wbrew pozorom pozostaje w sprzecznoSci z Kabalq. 
Zgodnie z koncepcjami kabalistycznymi swiatlo nalezaloby raczej trak

2 Targum O nkelosa (tzw. Targum Onkelos) to aramejski przeklad Biblii (III wO n.e.). 
Tradycja iydowska tlumaczenie to przypisuje Akwili z Pontu, konwertycie na judaizm. 
Akwila (kt6remu z czasem zmieniono imi<; na Onkelos) jest r6vmiei autorem przekladu 
Biblii na j<;zyk grecki (przyp. red.). 
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towae w sposob nie czysto duchowy. Swiatlo w tych koncepcjach to 

tworzywo swiata. U swego irodla bylo ono czyms nie poddajqcym si~ 
iadnej definicji, a wi~c poza kategoriami: duchowe-materialne. Nato
miast w miar~ oddalania si~ od tego zrodla - w trakcie emanowania 
mtrtnialo, ciemnialo, stawalo si~ coraz bardziej nieprzejrzyste. I gdzieS 
na krancach tego tworzonego kosmosu zg~szczalo si~ w materi~. A za
tern w Kabale mamy do czynienia z koncepcjq swiatla jako ... materii 
a przynajmniej czegos, co t~ieje w materi~. 

Z kolei bardzo mi sitr podoba interpretacja, zgodnie z ktorq zamiast 
tradycyjnego tlumaczenia: ,,1 wid z i a I Bog, ie bylo dobre", otrzymu
jemy: ,,1 wi e d z i a I Bog ... " To, moim zdaniem, szcz~sliwe rozwiqza
nie, zwlaszcza ie na gruncie j~zyka polskiego rna my do czynienia z cie
kawq etymologicznq toisamoSciq tych dwoch czasownikow: "wiedzieC" 
i "widzieC". Nie wiem natomiast, czy trafne bylo uiycie tutaj slowa "do
bre" w miejsce wieloznacznego herajskiego slowka tow. Zydowscy tlu
macze Septuaginty, pierwszego greckiego przekladu Biblii, uiyli slowa 
kalon, ktore oznacza zarowno dobro moraIne, jak i p i ~ k n 0 estetycz
ne. Gdyby zastosowae to drugie rozwiqzanie, mielibysmy zupelnie innq 
interpretacjtr dziela stworzenia: zobaczylibysmy Boga jako artyst~, kto
ry jest ukontentowany estetycznym aspektem swojej kreacji. 

Swietnym pomyslem interpretacyjnym odchodzqcym od ustalonej 
tradycji, powtarzanej dose bezrefleksyjnie przez cale stulecia, jest prze
t1umaczenie slowa cela, nie jako "iebro" (Adama), ale "strona" (cela 
oznacza i jedno, i drugie) : "Wziql jednq z jego stron... " (2,21). 

Powiedzialem tu 0 tych kilku drobiazgach tylko tytulem przykladu, 
ale jest rzeCZq oczywistq, ie tego typu sprawy - nawet jeSli je potraktuje
my jako usterki czy mylne rozwiqzania - absolutnie nie naruszajq wiel
kiej wartosci tego tlumaczenia. OsobiScie z radoSciq powitalem fakt, ie 
tlumacze odwolali si~ tu do klasycznych komentarzy iydowskich, przede 
wszystkim dolqczyli do tekstu komentarz Rasziego (po hebrajsku, i to 
z punktacjq, co mnie szczegolnie cieszy, bo czytanie tego komentarza 
bez punktacji w pismie odbiegajqcym od normalnego kwadratowego 
pisma hebrajskiego bylo dla mnie zawsze problemem). 

Na koniec uwaga na temat jtrzyka. Niektore sformulowania Sq nie
zbyt zr~czne z punktu widzenia polszczyzny, ale - co paradoksalne - one 
przydajq temu tekstowi ekspresji literackiej. Bo hebrajska Ksi~ga Bereszit, 
pisana j~zykiem bardzo archaicznym, jest chropawa, na swoj sposob ubo
ga - i dzitrki ternu rna swoistq, surOWq urod~. Ten przeklad, dzi~ki swojej 
chropowatosci wlaSnie, oddaje rowniei i ten walor literacki oryginalu. 
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ANDRZEJ BOROWSKI: N ie czuj~ si~ uprawniony do recenzowania 
wartoSci tego tlumaczenia z punktu widzenia hebraistyki i biblistyki. Jako 
historyk hteratury zastanawiam si~ nad oddziatywaniem przeklad6w 
biblijnych na polski j~zyk artystyczny. Rola sredniowiecznych i renesan
sowych przeklad6w Biblii byla zupelnie podstawowa; one wprowadzily 
do polskiej kultury literackiej zesp6l poj~e biblijnych. To jednak sprawa 
zamkni~ta. Interesuje mnie teraz funkcja medytacyjna przekladu Biblii. 
Bowiem sarno przekladanie to szczeg61na forma medytacji nad tekstem. 

Obecne t1umaczenie Bereszit w nieslychany spos6b pobudza wyobrai
ni~ j~zykowq i sklania do namystu czytelnika religijnego i niereligijne
go, ktory musi doznae wstrzqsu - oto "nasza" Biblia, polska, kt6rej mow~ 
niby znamy z przyzwyczajenia. A tu inne slowa. Zaskoczenie, moie po
czqtek medytacji... 

Nawi,!zuj,!c do wypowiedzi pana Ireneusza Kani, dodam, ie, moim 
zdaniem, Biblia dzis jui nie jest h odlem normy j~zykowej. Co najwyzej 
stylizacji ... Natomiast - powtarzam - ten nowy przeklad jest wydarze
niem jako bodz iec dla medytacji metafizycznej, etycznej, ale tei i este
tycznej, to znaczy nad sztukq slowa. 

Na koniec zadam pytanie: w jakim stopniu t1umacze wrailiwi byli 
na to, co nazywa si~ funkcjq poetyckq tekstow Biblii, a co Sarbiewski 
nazywal "Divina poesis", "Bosk,! poezjq"? 

JANUSZ DANECKl: Bardzo si~ ciesz~ z tego przekladu i z tej dyskusji, 
kt6ra pokazuje, ze mamy do czynienia z pismem swi~tym, a kaide pi
smo swi~te rna pewn,! cech~ charakterystyczn,!, kt6rq jest koniecznose 
interpretacyjna. Wlasciwie pismo swi~te sarno nie egzystuje - bardziej 
nii ono egzystuje interpretacja. 

Na poczqtek: laudacja. Mamy tu obok siebie oba teksty - hebrajski 
i polski - i dumacz nie moie zrobie niczego, czego nie zauwaiylby u wainy 
czytelnik. W dodatku s,! tu odpowiednio dobrane komentarze - pod
klad komentatorski, ktory uzasadnia rowniei to tlumaczenie. 

Wiqie si~ z tym jednak pytanie, na ile tlumacz rna prawo interpreto
wac tekst, poslugujqc si~ komentarzami z roinych epok (niekoniecznie 
komentarzami wczesnymi) i dobierajqc je dose dowolnie. Dotyczy to 
kwestii szczegolowych, na przyklad: "Bog z e c h cia I, aby bylo swia
do" (zamiast: "B6g pow i e d z i a I"); owo "zechcial" jest oparte na ko
mentarzach, a nie wynika z samego tekstu. Nie chc~ tu mowie 0 do
slownym tlumaczeniu, bo, moim zdaniem, nie istnieje doslownose prze
kladu, zawsze mamy do czynienia z tworami j~zyka. 
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Nastypna sprawa, ktora jui nie jest pytaniem, tylko pewnoSciq: w tym 
tekscie pojawiaj,! siy imiona, do ktorych nie jestesmy przyzwyczajeni. 
Mamy tu Awrahama, Jicchaka, Jaakowa - to nadaje owemu tekstowi 
specyficznq cechy kulturowq i to jest dobre. Ja rowniei, kiedy tlumaczy
lem Koran, nie uiywalem imienia Abraham, tylko Ibrahim itp. 

RABIN SACHA PECARIC: Zaczl1y nieco przewrotnie. Ukazal siy wla
snie bardzo dobry 0) leksykon pt. Zydzi w Polsce - i nie rna tam hasla 
Tora. Dla mnie to jest zdumiewajqce. 

Wokol wszyscy mowiq, ie ten przeklad, jeSli pominqc tlumaczenie 
Anura Sandauera, jest drugim iydowskim tlumaczeniem Tory na jyzyk 
polski. I nikt nie wie, ie przed wojnq ukazal siy przeklad naczelnego 
rabina Wojska Polskiego]. Miesesa (Pi~cioksiqg Mojiesza, Przemysl1931) 
- widzy, ie jest on calkowicie zapomniany3 • 

Patrzqc na profesora Daneckiego (i dziykujqc mu za obecnosc i za
branie glosu), przekornie zapytam: Czy nie jest rzeczq fascynujqq, ie 
w Polsce, na Uniwersytecie Warszawskim, hebraistow ksztaltuje arabi
sta? 

Jestem cudzoziemcem, przybylem do Polski na czas okreslony. Czy 
nie jest zdumiewajqce, ie to wlasnie ja (wspierany przez zespol wspania
Iych mlodych ludzi) mam tlumaczyc Tory na jyzyk polski, w kraju, w kto
rym jeszcze niedawno istniala najwiyksza w swiecie gmina iydowska? 
To kwestie, nad ktorymi wano siy chyba zastanowic. 

A oto moja odpowiedz na pytania Panow. Najwainiejszq sprawq jest 
"metodologia": kiedy i w jakim stopniu wolno zmienic tekst biblijny? 
Powt6rzy to, co mowilem l1a poczqtku: Tora pisana i Tora ustna (to 

znaczy komentarze) stanowiq jednosc. W tradycji iydowskiej nie istnie
je cos takiego jak interpretacja - Raszi na przyklad nie interpretuje tek
stu, tylko odkrywa ustnq tradycjy, ktora byla dana Moszenu na gorze 
Synaj, a Targum Onkelos (uwaiany przez nie-Zydow za parafrazy) to 

dla nas nie interpretacja, lecz przeklad. My tei nie chcielismy interpre
towac Tory. Naszym celem bylo to, ieby czlowiek, ktory czyta Ksiygy 
Bereszit w jyzyku swieckim, przybliial siy do znaczen zawartych w la
szon hakodesz, swi~tym jyzyku Tory. 

Nasz przeklad zmienia tekst Tory w trzech miejscach - i we wszyst
kich trzech miejscach czulismy siy do tego zobowiqzani. 

l Warto rowniei wspomniec 0 przekladzie Ksi,gi Bereszit dokonanym przez S. Spitzera 
(Krakow 1937) - przyp. red. 
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Po pierwsze, zdanie: "Wajomer Efohim __ . " (dost. "Bog rzekl") brzmi 

w naszym przek!adzie: "Bog zechcial". Poszlismy tu za Przewodnikiem 
blqdzqcych Mojiesza Majmonidesa, ktory jest najlepszym chyba wpro
wadzeniem do swi~tego j~zyka Tory. Otoi , powiada Majmonides, mowa 
w tym kontekscie odnosi nas do aktu woli. Z kolei w Talmudzie czyta
my, ie Tora posluguje si~ j~zykiem cz!owieka - ui ywa wi~c na przyklad 
antropomorfizmow, ktore musimy umiee odczytae w ich sensie ducho
wym. Oddaj,!c w tlumaczeniu "Bog powiedzial " jako "Bog zechcial", 
pragn~lismy podkreSlie, ie Boski Akt by! jednym, jednorodnym i jed no
czesnym aktem woli, aktem mowienia i aktem tworzenia. 

Po drugie: czulismy si~ upowainieni do zmiany tekstu, jesli znajdo
walismy potwierdzenie tego w Targum Onkefos. Tradycyjne przeklady 
podaj,! na przyklad, ie "czlowiek stal si~ istotq iyj,!q", a my tlumaczy
my: "mowi,!q istot,!". Idziemy tu za Targum Onkefos - czlowiek n ie jest 
tylko istot'! iyj,!q, jak roslina czy zwierz~, ale dana mu zostala zdolnose 
rozumowania i mowienia. Oczywiscie, zakladamy tu toisamose mowy 
i myslenia. 

Po trzecie, w Biblii (w tlumaczeniach chrzeScijanskich) czytamy: "Bog 
stworzy! czlowiek na swoj obraz". W oryginale jest: "wed!ug swego ce
fem". Zdecydowalismy si~ to przetlumaczye: "wedlug Swojej istoty". 
Zdaniem Rambama (tj. Mojiesza Majmonidesa) "obraz", "ksztalt" su
geruje cielesnose, zas termin afem to raczej "specyficzna forma, to jest 
taka, ktora konstytuuje istot~ rzeczy, bez ktorej ta rzecz nie bylaby tym, 
czym jest: istot~ tej rzeczy, za spraw,! ktorej jest ona tym w!asnie szcze
golnym bytem". 

Odpowiadaj,!c prof. Borowskiemu, powiem tak: rzeczywiScie zale
ialo nam na tym, ieby pokazae nieco inn,! "medytacj~", nieco inne spoj
rzenie na Bibli~. Natomiast funkcja poetycka nie by!a dla nas najwai
niejsza. Bo dla Zyda Tora nie jest ani histori,!, ani poezj,!. Ona jest ... 
"instrukcj,!", jak iye. Jej j~zyk jest dla Zyda zrozumialy i nie brzmi sta
roswiecko. To nie jest stary dokument ani literacki pomnik (dlatego nie 
mozna jej tlumaczye j~zykiem archaicznym) . To tekst zakorzeniony tu 
i teraz. 

Powtarzam: Tora jest rodzajem "instrukcji" . Oczywiscie, mozna py
tae: po co na przyktad opis stworzenia, skoro w " instrukcji" wystarczy
loby wyliczenie 613 przykazan (248 nakazow i 365 zakazow). Bo - jak 
mowi Raszi - Bog chcia! swemu narodowi pokazae sil~ swoich dziel. 
A Rambam dodaje, ie creatio ex nihifo to jedna z 13 zasad wiary. J eieli 
bowiem swiat bylby w jakims sensie nieskonczony, wtedy interwencja 
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Boga bylaby ograniczona. A to dla religijnego Zyda bylaby koncepcja 
nie do przyjt;cia. 

Ojcze Profesorze Kloczowski, rzeczywiScie tlumacz'lc Ruah Elohim 
jako "Boi'l ObecnosC" odwolywalismy sit; do Szechina (szachen - bye, 
przebywae, spoczywae). Moglismy, co prawda, pojse jeszcze dalej, na
sladuj'lc przeklady w jidysz, gdzie czytamy: "Tron Chwaly unosi sit; po
nad wodami". 

Ireneusz Kania sporo uwagi poswit;cil pierwszemu zdaniu Ksit;gi 
Bereszit: "Na pocz'ltku stwarzania... " N asze tlumaczenie nie powstawa
10 jednak pod wplywem "nowoczesnych koncepcji kosmogonicznych" 
(ani - w tym przypadku - pod wplywem Kabaly), ale szlismy tu za iy
dowsk'l tradycj'l: pierwszym, ktory zastosowal tt; frazt;, byl Raszi (XI 
w.). To on mowi, ie bara rna bye odczytane jako rzeczownik. 

Nie jest czyms niezwyklym, ie jedno slowo rna dwa znaczenia. I tak 
tow oznacza i dobre, i pit;kne. Dlaczego zatem "dobre", a nie "pit;kne"? 
Bo chodzi 0 to, ieby nie widziee w Bogu jedynie artysty. 

Przyjrzyjmy sit; na koniec powodom, dla ktorych napisalismy, ie 
"Bog zechcial, aby bylo swiatlo [duchowe]". A skoro mowiono tu tyle 
o Kabale, zobaczmy, jaki jest jej pogl'ld na stworzenie swiata (pamit;ta
j'lC przy tym, ie jt;zyk Kabaly posluguje sit; metafor'l). 

Na pocz'ltku bylo "jedynie" nie zroinicowane Swiatlo (toisame z Wo
l'l), nazywane Ein Sof (Nieskonczonose); nie istniala poza nim iadna 
pusta przestrzen. Gdy Bog zechcial stworzye swiat, \vycofal sit; poprzez 
ograniczenie Siebie w skupieniu Swojego Swiatla (Woli). W ten sposob 
powolal do istnienia "nic" - "pust'l przestrzen", ktora zawrze w sobie 
wszystkie przyszle stworzenia. Osi'lgn'll to - powtorzmy - poprzez wy
cofanie (cimcum) Swojego Nieskonczonego Swiatla. Cimcum "robi miej
sce" dla stwarzanych swiatow (w terminach moralnych cimcum ha-or 
to skromnose: ja \vycofujt; "moje swiatlo" i dajy szanst;, zeby nadszedl 
ktos inny, kto nie jest mn'l). Nieskonczone Swiatlo uniemoiliwiloby ist
nienie tego, co ograniczone i skonczone. Dlatego Bog je ograniczyl i osla
bil, nadaj'lc mu granice i \vymiary odpowiednie dla istnienia kaidego ze 
swiatow. (Notabene rdzen slowa bara - "stworzyC" oznacza rowniei 
"stworzye pust'l przestrzen", "stae na zewn'ltrz"). W tym kontekscie, 
jak s'ldzt;, nasze tlumaczenie ("Bog zechcial, aby bylo swiatlo [ducho
we]") staje sit; 0 wiele bardziej zrozumiale. 

Dzit;kujt; Panstwu za uwagt;. 
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ANDRZEJ BOROWSKI, UL 1945, historyk literatury polskiej, profe
sor UJ, dyrektor Instytutu Polonistyki UJ, tlumacz. Wydal m.in.: Slow
nik sarmatyzmu. Idee, pojt;cia, symbole (2001). 

JANUSZ DANECKI, UL 1946, arabista, profesor uw, tlumacz. Ostat
nio wydal: Podstawowe wiadomosci a islamie (t. 1-2, 1997), Arabowie 
(2001). 

lRENEUSZ KANIA, UL 1940, tlumacz (przelozyl m.in. Opowiesci Zo
haru), eseista. Ostatnio ukazal si~ tom jego esej6w Scieika nocy (2001). 

JAN A. KLOCZOWSKI Op, UL 1937, filozof religii, profesor PAT, re
gens studi6w polskiej prowincji dominikan6w. W 2001 L wydal Drogi 
czlowieka mistycznego. 

CZESLAW MILOSZ, UL 1911, poeta, eseista, tlumacz (m.in. kilku ksi'lg 
biblijnych), historyk literatury, laureat literackiej Nagrody Nobla. Nie
dawno ukazal si~ tom jego wierszy: Druga przestrzen (2002). 

SACHA PECARIC, rabin, dyrektor programu religijnego Fundacji Ro
nalda S. Laudera w Polsce, mieszka w Krakowie. 

JAN WOLENSKI, UL 1940, filozof, profesor UJ. Ostatnio wydal: Epi
stemologia (t. 1,2000; t. 2,2001). 

Debata, kt6rej fragmenty opublikowalismy, odbyla sit< 27 XI 2001 roku 
w krakowskim Centrum Kultury Zydowskiej. 
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Wojciech Bonowicz,Zbigniew Stawrowski 
Tischner, 

Wydawnictwo Znak, Krakow 2001,"Dobre byfo" 
55. 511 

Ksiqdz Jozef Tischner nalezal z pewnoSciq do tych nielicznych po
staci, kt6rych glos w III RP byl najpilniej sluchany. Choc jako "kapelan" 
"SolidarnoSci" i tworca jej etyki stal si~ osobq szerzej znanq juz w latach 
1980-1981, to jednak dopiero po roku 1989 jego obecnosc w zyciu 
publicznym przyniosla mu ogromnq wr~cz popularnosc. Tischner oka
zal si~ osobq nadzwyczaj "medialnq". Niezwykla umiej~tnosc formulo
wania jasnych i prostych mysli 0 sp rawach gl~bokich i skomplikowa
nych oraz ujmujqcy zyczliwOSciq sposob rozmowy, okraszony g6ralski
mi dowcipami i spoq dozq autoironii, podbily serca telewidzow 
i radiosluchaczy. To, czy podbily r6wniez ich umysly, czy poza haslami 
takimi jak "homo sovieticus" lub powiedzeniami: "Nie spotkalem niko
go, kto stracil wiar~ po p rzeczytaniu Marksa i Lenina, natomiast wielu 
stracilo jq po spotkaniu z wlasnym proboszczem", cos z jego mysli na 
trwale wpisalo si~ w swiadomosci przeci~tnegoPolaka, jest juz sprawq 
bardziej wqtpliwq. Pogl~bionq szkol~ Tischnerowskiego myslenia mogli 
przejsc raczej ci, kt6rzy zdobyli si ~ na uwaznq lektur~ jego artykul6w 
i ksiqzek. I jedni, i drudzy, jednym slowem wszyscy zaintrygowani oso
bq ks. Tischnera, otrzymali wspanialy prezent: biografi~ spisanq przez 
Wojciecha Bonowicza - przejmujqcy wizerunek mysliciela, duszpaste
rza, czlowieka z krwi i koSci. 

To bardzo pi~kna ksiqzka. Pi~kna i prawdziwa, bo wzi~la si~ ze slu
chania. Autor, choc pisal jq pospiesznie, by zaspokoic niecierpliwe ocze
kiwanie czytelnik6w, nie poddal si~ pokusie powierzchownych syntez 
i przedwczesnych interpretacji. W stopniu, w jakim to bylo mozliwe, 
ograniczyl si~ do zebrania i przedstawienia zachowanych swiadectw: 
z jednej strony tekstow i relacji samego ks. Tischnera, z drugiej zas 
wspomnien ludzi, ktorzy na r6znych etapach jego zycia, w rMnych miej
scach, w r6znych sytuacjach i rolach, napotkali go na swej drodze. Ksiqzka 
Bonowicza jest wielowqtkowq opowiesciq utkanq z niezliczonych opo
wiesci, kt6re odslaniajq jakis autentyczny rys gl6wnego bohatera. 
o kunszcie autora swiadczy przy tym to, ze jego samego W tym dziele 
nieomalnie widac, jakby tylko patrzyl, sluchal i zapisywal... Ale to tyl
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ko poz6r. Uporz,!dkowanie przedstawionych relacji, wyb6r i pogh;bia
nie w'!tk6w, poszukiwanie trop6w rzucaj'!cych snop swiatla na najwai
niejsze intelektualne i iyciowe decyzje ks. Tischnera, odwaine podej
mowanie tego wszystkiego, co w jego dzialalnosci budzilo kontrower
sje, a takie - zaznaczone zreszt'! z ogromn,! delikatnosci,! - fragmenty, 
gdzie odslania siy tajemnica najbardziej intymnych doswiadczen - to 
wszystko przypomina nie tylko 0 ogromie pracy, jak,! wykonal autor, 
ale i 0 jego ludzkiej, intelektualnej i literackiej klasie. Muszy wyznac, ie 
dla mnie biografia J6zefa Tischnera okazala siy taka, jakim byl sam Ti
schner - pelna ciepla, humoru, ale i dramatycznej glybi. Tym, kt6rzy 
znali Tischnera jedynie z medi6w, ksi,!zka daje szansy, by poznali go 
niemal osobiscie_ Bliskim pozwala spotkac siy z nim jeszcze raz. Jest 
utrwalonym echem wyspiewanej do koflCa piesni, pieSni - by przypo
mniec po wielekroc przywolywan,! przez Tischnera metafory z wiersza 
Rilkego - kt6r,! jest czlowiek. 

Kiedy wybrzmiala jui piesn, a jej pocz'!tek pol,!czyl siy z koncem, 
w spos6b naturalny spogl,!damy na jej kolejne frazy z perspektyv.'Y ca
loSci. Nios,!c w pamiyci najwainiejsze i najmocniejsze akordy iycia ks. 
Tischnera, wypatrujemy ich slad6w, odkrywamy ich h6dla. Zr6dla zwi,!
zane zar6wno z otoczeniem, w kt6rym wyrastal: z rodzin,!, z iyciem 
g6ralskiej wsi, z napotkanymi ludimi, z kt6rych kaidy na sw6j spos6b 
stawal siy dla niego nauczycielem a czasem i mistrzem, jak i te bij,!ce 
z wnytrza jego osobistego charakteru. Zapewne kaidy z czytelnik6w 
biografii Tischnera odnajdzie w niej cos innego, kaidy rna bowiem wla
sn,! historiy i wlasn,! wrailiwosc. Nic na to nie poradzy, ie w uciekaj,!
cym z lekcji religii upartym J6ziu, doszukiwalem siy rys6w "Ksiydza na 
manowcach", ie czytaj'!c zapis z jego dziennika, jak<} to wielk'! radosc 
przyniosla mu rola krasnala Dobromila odegrana w szkolnym przedsta
wieniu, myslalem 0 dzieciycych intuicjach, kt6re kiedys przyjm<} postac 
"Ja agatologicznego" i filozofii dobra. Ale te pierwsze, zrazu niejasne 
znaki przyszlosci stopniowo jawi,! siy coraz wyrainiej, by wreszcie 
staj,!c siy swiadomie podjytym wyborem - zamienic siy w kamienie mi
lowe wytyczaj'!ce kierunek jego drogi. 

Pierwszym takim fundamentalnym wyborem byla decyzja 0 wst<}
pieniu do seminarium. "Moje powolanie - pisal p6iniej Tischner - jest 
aksjologiczne, jest pr6b,! wyboru wartosci"_ Moiemy siy tylko domy
slac, jakie wartoSci znajdowaly siy u podstaw takiego wyboru i co spo
wodowalo, ie 18-letni J6zek wlasnie iycie ksiydza uznal i wybral jako 
szczeg61nie dobre, sensowne i sobie przeznaczone. Byl rok 1949, wla
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dza rozbila ostatnie gniazda oporu, w tym oddzial "Ognia", legendy 
Podhala i podhalanskiej mlodziezy - zaczynala siy dluga komunistyczna 
nOc. Dla mlodych, pelnych energii i idealow ludzi, kuszonych perspek
tywq kariery w mrocznym, zaklamanym swiecie, dla ktorego, jak siy 
wowczas wydawalo, nie ma alternatywy, KOSciol pozostawal ostatniq 
enklawq prawdy i wolnoSci. ,;W tym czasie - powie po latach Tischner
zeby filozofowac w sposob wolny, trzeba bylo, paradoksalnie, zostac 
ksiydzem". Z licealnej klasy Jozka, ktorq opiekowal siy mqdry kateche
ta ks. Wlodzimierz Pilchowski, osmiu chlopakow trafilo do seminarium, 
sZeSciu zostalo ksiyzmi. 

o tym, jak wyglqda zycie kaplana, swiezo upieczeni klerycy wiedzq 
mniej wiycej tyle co narzeczeni 0 malzenstwie. Do kazdego powolania 
trzeba dorastac, trzeba zmagac siy z tym, 0 czym w momencie decyzji 
mialo siy niewielkie pojycie. Chocby z problemem samotnosci: "Gdy 
idzie siy do seminarium, nie ma siy jeszcze pelnej swiadomosci domu. 
A celibat to jest przede wszystkim problem posiadania domu. Dopiero 
p6Zniej odkrywamy, ze my, ksiyza, jesteSmy ludimi bezdomnymi. Jak 
ptaki przelotne". Aby przyjqc i unieSc przyszle wyzwania - najpierw 
dolegliwoSci seminaryjnej "szkoly janczarow", potem trudy samotnego 
zycia dla innych - trzeba fundamentu jak skala. Tischner zapamiytal na 
cale zycie slowa swojego kolegi z seminarium, dawnego zolnierza z od
dzialu "Ognia": "Kosciol to jedyne miejsce, gdzie ludzie siy nie zdradza
jq". To w seminarium uksztaltowala siy jego wizja Kosciola - wspolnoty 
budowanej na zaufaniu - oraz rozumienie wlasnego powolania jako 
swiadectwa wiernoSci: wiernosci wobec Boga, wobec danych sobie lu
dzi, wobec wlasnych wyborow oraz podjytej przez siebie odpowiedzial
noSci. 

W dojrzewaniu do kaplanstwa pomoglo Tischnerowi spotkanie z ks. 
Janem Pietraszkq, ktory stal siy dla niego prawdziwym mistrzem ewan
gelicznego myslenia. Szczegolnie zapadlo mu w sercu jedno z kazan Pie
traszki zakonczone slowami: "Bydq wam zarzucac, ze idziecie za daleko 
do ludzi albo za daleko do Boga. Nie bojcie siy, Chrystusowi tez to 

zarzucano. Od tego jesteScie, zeby isc za daleko". Poiniej, rowniez dziy
ki Pietraszce, zrozumie, ze kazania jak i cala praca duszpasterska to przede 
wszystkim budowanie w drugim czlowieku dobra: "Pojqlem, ze moim 
zadaniem nie jest udowodnienie swojej racji, ale takie postypowanie, 
zeby sluchacz chcial przyjsc do Kosciola drugi raz. Zeby mogl siy po
czuc mojq racjq odbudowany. To bylo najwazniejsze wydarzenie w dzie
jach mojego kaznodziejstwa". Kiedy w latach dziewiycdziesiqtych Ti
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schner zartowal: "Najpierw czuj~ si~ czlowiekiem, potem filozofem, a do
piero na trzecim miejscu ksi~dzem", wielu ludzi Kosciola traktowalo te 
slowa zbyt powaznie i nie krylo swego oburzenia. W rzeczywistosci ich 
autor nigdy nie przestawal bye pasterzem i przewodnikiem zagubionych 
dusz i nie tracil z oczu tego, ze filozoficzne rozwazania, odslaniajqce 
prawd~ 0 ludzkiej kondycji, nie Sq jedynie teoriq, lecz rowniez drogq 
ratowania czlowieka i przywracaniu mu nadziei. Tischner calym sobq 
takZe jako filozof - wiernie realizowal swoje kaplanskie powolanie, zas 
praca duszpasterska nieustannie stanowila jego pierwsze i podstawowe 
pole odpowiedzialnosci, choe owo pole, przeorywane filozoficznq re
fleksjq, z biegiem czasu pogl~bialo si~ i poszerzalo. 

Trudno okrdlie, kiedy ostatecznie zapadla druga zasadnicza decyzja 
Tischnera - wybor drogi filozofa. Pierwszy, licealny jeszcze kontakt z fi
lozoficznymi tekstami wiqzal si~ z okresem swiatopoglqdowych rozte
rek. Nalozyio si~ na nie zderzenie z powojennq rzeczywistoSciq. Cho
ciaz, podobnie jak wielu jego rowiesnikow, jasno dostrzegal, ze wraz 
z nowq wladzq nastala jedynie nowa forma okupacji, to jednoczesnie 
czui si~ intelektualnie bezradny wobec ideologii marksistowskiej i side! 
propagandowych poj~e. Dzi~ki lekturom artykulow ks. Jana Piwowar
czyka, publikowanych wowczas w "Tygodniku Powszechnym", Tisch
ner po raz pierwszy zobaczyl, ze panujqcej ideologii mozna si~ jednak 
sensownie przeciwstawie. Pozniej w czasie studiow seminaryjnych wy
bral na swojego opiekuna naukowego ks. Kazimierza Klosaka, ktory 
rowniez otwarcie krytykowal marksizm, kwestionujqc - z pozycji bli
skich pozytywistom - jego status teorii naukowej. Ale polemika z mark
sizmem wymagala wowczas nie tylko intelektualnej sprawnosci i wie
dzy. Ci, ktorzy si~ na niq potrafili zdobye, okazywali zarazem nie byle 
jakq odwag~ . Kto wie, moze to wlasnie ich odwaga porwala mlodego 
Jozka i zach~cila go do pojscia podobnq drogq? Moze filozofia, ktora 
tak cz~sto rodzi si~ z podziwu, w jego przypadku narodzila si~ z podzi
wu wobec ludzi odwaznych? 

Kwestia odwagi odgrywala bowiem w zyciu Jozefa Tischnera klu
CZOWq rol~. Jako kilkunastoletni chlopak niosl w sobie kompleks niedo
szlego partyzanta: jego niewiele starsi koledzy walczyli i narazali si~ na 
smiere, a on mogl im tylko zazdroScie, ze omin~la go proba m~stwa. 
Wiele lat pozniej wyrazi swoje doswiadczenie, przywolujqc mysl Hegla: 
"Zeby bye wolnym, trzeba zaryzykowae zyciem". Chodziio wi~c 0 wol
nose - odwaga to tylko pierwszy znak ludzkiej wolnoSci. Dlatego tez 
ludzie dzielni, ktorzy nie wahali si~ narazae glowy, dajqc tym samym 
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czytelne swiadectwo swojej wolnosci, niezmiennie fascynowali Tischne
ra i budzili jego elementarne zaufanie. Dzi~ki swej odwadze mieli spe
cjaln~ przepustkcr do jego serca, to ich najczcrsciej obdarzal glcrbok~ przy
jaini~. 

Z drugiej strony, jui od swej mlodosci wiedzial dobrze - to takZe 
lekcja historii oddzialu "Ognia" - ie odwaga musi bye m~dra, inaczej 
zamienia si~ w slep~ brawur~ i bezsensowne prowokowanie klcrski. Pierw
sze kontakty z filozofi~ obiecywaly wiele, odslanialy swiat pelen sensu, 
w ktorym bylo miejsce i na wolnose i na mcrstwo, choeby tylko w wy
miarze myslenia 1 

• Dzi~ki filozoficznym lekrurom krok po kroku pod~
ial sladami ludzi, dla ktorych "chodzenie za daleko" bylo czyms zwy
czajnym i oczywistym. U kilku z nich, m.in. u swych poiniejszych, uni
wersyteckich mistrzow: Ingardena i D~mbskiej, nauczyl si~ i tego, ie 
ludzie naprawd~ mysl~cy i tym samym wewn~trznie wolni potrafi~ 0 swej 
wolnoSci swiadczye rowniez w zyciu publicznym. 

Pocz~tki filozoficznej drogi Tischnera wcale nie byly latwe. Po swi~
ceniach w 1955 roku za wstawiennictwem ks. Klosaka otrzymal zgod~ 
na studia magisterskie w warszawskiej ATK. Ukonczyl je jednak w 1959 
roku na Uniwersytecie Jagiellonskim. Tam tei, pelni~c rownoczeSnie 
normalne obowi~zki duszpasterskie przy parafii na Grzegorzkach, pod 
kierunkiem Ingardena przygotowal doktorat poswi~cony koncepcji "Ja 
transcendentalnego" u Husserla, ktory obronil w 1963 roku. Z tych lat 
pochodz~ jego pierwsze, niezbyt udane proby filozoficznych publikacji 
w "Znaku" i "Tygodniku Powszechnym". Teksty zostaly odrzucone ze 
wzgl~du na j~zyk - "niezwykle trudny i zawily". Dopiero po roku 1965 
styl pisania Tischnera stal si~ na tyle przejrzysty, by mogl on regularnie 
goscie na lamach owych czasopism. 

o ile lata szesedziesi'lte to czas intensywnej pracy i intelektualnego 
dojrzewania, 0 tyle wraz z rokiem 1970 rozpoczyna si~ okres tworczej 
i samodzielnej dzialalnosci Tischnera. I to rozpoczyna si~ mocnym ude
rzeniem. Dwa teksty, ktore opublikowal wowczas w "Znaku", stanowi
Iy sygnal, ze w polskim iyciu intelektualnym pojawila si~ znacz~ca po
stae. W artykule Impresje aksjologiczne Tischner przedstawil opis :lro
dlowego doswiadczenia "Ja" jako elementarnej wartosci, przeciw
stawiaj~c si~ Husserlowskiej koncepcji "Ja transcendentalnego". W ten 

1 W latach osiemdziesi~tych oprocz slow Hegla °wolnoSci potwierdzonej ryzykiem 
iycia Tischner rownie cz~sto przytaczal inny fragment Fenomenologii ducha: "Kiecly my
sl~, jestem wolny, nie jestem wtedy u nikogo innego, ale jestem bezwzgl~dnie u siebie 
samego". 
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sposob, pozostaj'lc w ramach tradycji fenomenologicznej, zacz'li wyta
czae wiasn'l, oryginaln'l scieik~ filolOficznej refleksji, ktora doprowadzi 
go do filozofii dramatu i metafizyki dobra. Od polemiki z Husserlem 
rozpoczynaj'l si~ rowniei jego zmagania z gigantami wspolczesnego 
myslenia. P6Zniej przyjdzie czas na Heideggera, jeszcze poiniej na Levi
nasa, z ktorych dorobku b~dzie obficie czerpai, ale jednoczesnie spro
buje ich mysl przezwyci~iye i przekroczye. Niezaleinie od calosciowej 
oceny Tischnerowskiego przedsi~wzi~cia jedno jest pewne: nie rna wsrod 
pol skich filozofow nikogo, kto by z tak'l smialosci'l wdarl si~ w sarno 
centrum filolOficznych sporow. Chociai Tischner - jak sam przekornie 
mowil- postanowii "bye ciasnym i t~pym filolOfem Sarmatow", wybor 
ten wcale nie znaczyl, ie l~kai si~ on wyjse w swiat poza nasz intelektu
alny zaScianek. Po szkole Ingardena, po dogl~bnych studiach nad Hus
serlem z pewnosci'l nie mial wobec zagranicznej nadprodukcji filolO
ficznej iadnych kompleksow. Kiedys podczas jednej z konferencji na 
zarzut, ie czegos nie przeczytal, odparl z usmiechem, ie poniiej Hegla 
nie czytuje, bo mu szkoda czasu. 

Publikacja drugiego artykulu z roku 1970 byia jeSli nie wainiejsza, 
to z pewnosci'l znacznie bardziej trudna, bo wymagaj'lca sporej odwagi. 
Chodzi ocz}"viscie 0 Schylek chrzescijanstwa tomistycznego, ktory to tekst 
Bohdan Cywinski nie bez racji okreSlil jako ,,]ozkowe tezy wittember
skie". Filozoficznie rzecz bior'lc, teza artykulu nie byia ani specjalnie 
bulwersuj'lca, ani zaskakuj'lca. Aksjologiczne stanowisko Tischnera prze
niesione na plaszczyzn~ metafizyki w oczywisty sposob musialo prowa
dzie do radykalnego zakwestionowania tomistycznej filolOfii bytu2 • Ale 
sprawa dotyczyla czegos 0 wiele bardziej powainego, nie chodzilo w niej 
jedynie 0 teoretyczny spor mi~dzy roinymi szkolami filolOficznymi . 
Swoim tekstem Tischner - to bylo jego: "tu stoj~ i nie mog~ inaczej" 
orwarcie stawial spraw~ reformy obszaru, ktory uwaial za swoj podsta
wowy kr'lg odpowiedzialnosci, obszaru duszpasterskiej misji Kosciola. 
Wskazywal, ie tomizm, postrzegany jako oficjalna katolicka filozofia, 
usiluj'lc zamkn'le chrzeScijanskie przesianie w systemie wiedzy, ideolo
gizuje wiar~ i zaslania Objawienie. Z bi~dow teorii wynikala praktyka: 
bezradnose, a czasem wr~cz nieczulose wobec problemow zagubionych 
ludzi szukaj'lcych w Kosciele Dobrej Nowiny. "Z tomistycznego punktu 

2 Krytyka Tischnera dotyczyla zreszt'l wszelkiej onrologii, wszelkiej - nie tylko tomi
stycznej - filozofii bytu. P6zniej,za polemika z koncepcj" Heideggera b~dzie mia la to 
sa rno, aksjologiczne ir6d lo. 
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widzenia - pisal po latach Tischner, kornentuj<:jc swoj tekst - samobojcy 
nie wolno bylo urz<:jdzie katolickjego pogrzebu, bo przed srnierci<:j nie 
wykazywal oznak skruchy. W tomizmie nie rna pojtrcia autentyzmu 
pomija on fakt, ze swiadomose ludzka moze bye zaklamana, iluzorycz
na. Podobna trudnose byla ze spowiedzi<:j, z przepisern: »wymagae oznak 
skruchy«. Tomizrn nie bardzo wie, czyrn jest nawrocenie. Traktuje je 
jako zast<:jpienie jednego pogl<:jdu drugim, a nie jako gltrbok <:j p rzemiantr 
osobowosci". Jdli pamitrtamy, ze wszyscy owczesni poJscy ksitrza i bi
skupi byli uforrnowani przez tomizrn, tekst wieszcz<:jcy kres tomistycz
nego chrzdcijanstwa musial oznaczae wlozenie kija w mrowisko. Reak
cja na Tischnerowskie tezy nie przekroczyla jednak obszaru merytorycznej 
dyskusji, w czyrn duza zasluga kardynala Wojtyly. Mirno powaznych 
zastrzezen zglaszanych przez oponentow Tischnera wlos mu z glowy 
nie spadl, choe nawet z Rzymu przychodzily zapytania 0 jego ortodok

SJtr· 
Od czasu sporu z tomizmem nie bylo chyba w polskim KoscieJe zad

nej istotnej debaty, w ktorej Tischner nie bralby udzialu . Wiele z nich 
zreszt<:j sam inicjowal. Czasem bywal wrtrcz "glosem wolaj<:jcym na pusz
czy", jak choeby wtedy gdy w chwiIi powszechnego entuzjazmu po wy
borze Jana Pawla II p rzejmuj<:jco ostrzegal, ze jdli pozostaniemy na po
ziomie emocji i nie podejmierny rzetelnej pracy mysJi , to takZe osoba 
Papieza moze stae sitr dla nas opium, ktorym btrdziemy sitr odurzae, trwa
j<:jc w drzemce etycznego samozadowolenia. Wszyscy dobrze pamitrta
my, jak w latach dziewitredziesi<}tych Tischner nieustannie budzil nas 
z owej drzemki, jak w czasie nowych wyzwan uczyl ludzi KOSciola, ze 
wiara potrzebuje namyslu. W niepodleglej Polsce cale jego pisarstwo 
i cala dzialalnose publiczna staly sitr w gruncie rzeczy jednym wielkim, 
dogltrbnie przemyslanym programem duszpasterskim - programem na 
czas wolnosci. Przede wszystkim Tischner usilowal oczYScie nasze pojtr
cie chrzeScijanstwa ze zludzen i falszywych nadziei, szczegolnie mocno 
pitrtnuj<:jc bezmyslnose, ktora tak ochoczo przemieniala rel igitr milosci 
w szukaj<:jC<:j wrogow ideologitr polityczn<:j . C o witrcej, sam probowal 
przerzucae mosty do tych, ktorzy zblizywszy sitr do Kosciola w cZrtsach 
komunistycznych, czuli sitr teraz od niego odpychani. Tischner jako je
den z nielicznych odwazyl sitr "pojse za daleko", do tych "odrzuconych", 
bo rowniei w nich dostrzegal "dzieci KOSciola", ktore - jak wszyscy 
ludzie dobrej woli - czekaj<} na Dobr<}, a nie na zl<:j Nowintr. Ci<:jgntr1y go 
do nich nie tyle pogl<}dy polityczne - choe wiele z nich faktycznie po
dzielal - lecz szeroka wizja koscielnej wspolnoty i duszpasterska troska. 
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Tym, kt6rzy pami~tajq Tischnera gl6wnie jako osob~ publicznq, warto 
przypomniee, ze uczynilo go niq przede wszystkim odpowiedzialnie co
zumiane duszpastersrwo. Jako filozof, dobrze wiedzial, co naprawd~ 
oznacza przyj~te zobowiqzanie i nie bez powodu do jego ulubionych 
tekst6w nalezaly Levinasowskie analizy doswiadczenia odpowiedzial
nosci, kt6re prowadzi najdalej jak tylko mozliwe - do calkowitego daru 
z siebie, do postawy zakladnika. Kiedy Tischner podejmowal si~ juz cze
gos, czynil to calym sobq i do koflCa. Tak bylo ze Zwiqzkiem Podhalan: 
wybrany na jego kapelana, zaczql od Mszy pod Turbaczem, by dojse do 
programu "skrystalizowania idei g6ralszczyzny". Tak bylo przede wszyst
kim z "SolidarnoSciq": poproszony w paidzierniku 1980 roku 0 wyglo
szenie w katedrze wawelskiej kazania na Mszy z udzialem przyw6dc6w 
zwiqzku, odkryl w sobie nowe pole odpowiedzialnosci i odqd juz stale, 
po lata dziewi~edziesi'lte, troszczyl si~ 0 jakose myslenia "etycznej wsp61
noty ludzi dobrej woli". Tischner pozostawal wierny swoim podstawo
wym wyborom i nie bal si~ podqzae za nimi w nieznane, zwlaszcza gdy 
wiqzaly si~ one z odpowiedzialnosciq za konkretnych ludzi oraz wsp61
noty, z kt6rych wyrastal i z kt6rymi czul si~ gl~boko zwiqzany. 

Poprzeczka, kt6rq Tischner ustawil sam sob ie, znajdowala si~ nie
zwykle wysoko. Tak wysoko, ze czasem sam do niej nie si~gal. Te chwile 
slabosci musialy bye szczeg61nie dotkliwe dla kogos, kto - jak on - tak 
wiele m6wil innym 0 odwadze, wiernoSci, radykalizmie myslenia i dzia
lania. Jedno z najbardziej dramatycznych wydarzen opisanych w ksiqz
ce Bonowicza mialo miejsce niedlugo po wprowadzeniu stanu wojenne
go. T ischner, przesluchiwany przez esbek6w, odmowil wprawdzie pod
pisania "Iojalki", w kt6rej wyrzekalby si~ kontakt6w z "Solidarnosciq", 
ale zamiast tego sam z wlasnej woli napisal i podpisal, ze jego zaangazo
wanie mialo i nadal b~dzie mialo charakter wylqcznie duszpasterski. Byla 
to, z jednej strony, oczywista prawda, z drugiej jednak zwyci~zyl w nim 
l~k, kt6ry nie pozwolil mu jednoznacznie odm6wie wszelkich pertrak
tacji z przesluchuj'lcymi go fu nkcjonariuszami. Tischner nie pr6bowal 
oszukiwae sam siebie i tlumie w sobie poczucia zdrady. "Mozna by to 
por6wnae - wspominal po latach - do Upadku Camusa, a moze tez tco
ch~ do tego, co wydarzylo si~ na dziedzincu, kiedy przy ognisku Piotr 
powiedzial: "Nie znam«. Pozornie nic takiego si~ nie stalo, ale mimo 
wszystko ten m6j podpis - wszystko jedno na jakim tekScie zlozony 
byl dla mnie wstrzqsem. ( ... ) Chyba wtedy po raz pierwszy tak wyrainie 
zobaczylem w sobie to, co potem nazwalem homo sovieticus. (.. . ) Mysl~ 
nawet, ze gdybym wtedy zachowal si~ bardziej radykalnie, bylbym mniej 
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szczery. Mialem ( ... ) ten mrok w duszy i wiedzialem, ze jest on nie do 
rozjasnienia, bo jest to cos, co si~ rna, co si~ do konca zycia niesie, jako 
wlasn,! samowiedz~ sprawiaj,!C'l, ze czlowiek zachowuje bardziej trzez
wy stosunek do samego siebie, kiedy pozniej za bardzo go chwal,! albo 
przysypuj,! nagrodami". Tischner, jak widac, rowniez samego siebie po
trafil poddac wnikliwej fenomenologicznej analizie. Czytaj,!c to przej
muj,!ce swiadectwo przyznania si~ do wlasnych I~kow, warto jednak 
pami~tac, ze nie znal on wowczas - tak jak i my dzis nadal nie znamy 
stopnia rzeczywistego zagrozenia. Kto wie, moze ten pod pis uratowal 
mu zycie? Jest bowiem faktem, ze jego nazwisko znajdowalo si~ na es
beckiej liScie kilku najbardziej niebezpiecznych ksi~zy, zas jeden z jego 
cz~stych owczesnych rozmowcow zasiadl p6Zniej na lawie oskarzonych 
w procesie zabojcow ks. Popie!uszki. 

Ostatnie lata zycia ks. Tischnera to zmagania z chorob,!, a row
noczesnie okres intensywnej pracy pisarskiej. Z wn~trza najgl~bszych 
osobistych doswiadczen, wspomaganych lektur,! tekstow Hansa Ursa 
von Balthasara, udalo mu si~ osi,!gn,!c i wyrazic slowem najgl~bszy wy
miar heroizmu mysli i wiary, gdzie czlowiek, mimo grzechu, slabosci 
i cierpienia, staje si~ pieSni,! glosz'!c'! "chwal~ na wysokoSci Bogu". W tym 
"hymnie wdzi~cznosci" zebral Tischner cale swoje zycie, a jego poszcze
golne akordy - tabe i te, ktore brzmialy ongis jak dysonans - znalazlszy 
swoje rozwi,!zanie, ulozyly si~ w jedn,! harmonijn,! calosc: "Na kOI1cU 
naszego rozumienia swiata, rozumienia dramatow ludzkich, a tabe wla
snego dramatu, patrzysz na samego siebie, widzisz, cos przezyl, cos prze
cierpial, ile rzeczy przegraleS, widzisz to wszystko, cos wygral, i nagle 
moze pod koniec zycia - oswieca ci~ ta swiadomosc, ze "dobre bylo« ... 
Moze wlasnie 0 to naprawd~ chodzi, moze jesteSmy na tym swiecie po 
to, zeby na k06cu powtorzyc najpi~kniejsze slowa, jakie Pan Bog wypo
wiedzial w dniu naszego stworzenia: "Dobre bylo«. I niech tak zosta

.Ole " . 

ZBIGNIEW STAWROWSKI, ur. 1958, dr, filozof polityki, pracuje 
w Instytucie Studi6w Politycznych PAN i Papieskiej Akademii Twlo
gicznej w Krakowie. Wydal: Panstwo i prawo w filozofii Hegla (1994). 
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Ksiqzk~ Jeana-Marie Guehenno najlepiej by10by okreSlie jako pr6b~ 
ukazania tego, CO czekae moze demokracj~ w dobie globalizacji. W po
przedniej pracy, La fin de la democratie, autor przeciwstawia1 demokra
cji, sprowadzanej jedynie do uzytecznej techniki rzqdzenia, demokracj~ 
jako wartose samq w sobie, to, co sprawia, iz jednostka realizuje si~ jako 
istota polityczna, uczestniczqca w kszta1towaniu i zyciu wsp61noty. Choe 
we wst~pie do Przyszlosci demokracji Guehenno raz jeszcze przywoluje 
t~ alternatyw~, to jednak wyrainie podkresla niewystarczalnose kazde
go z jej czlon6w. Demokracji sprowadzonej do techniki rzqdzenia sku
tecznie udaje si~ co prawda ograniczae zap~dy potencjaJnych tyran6w, 
wszelako nie jest ona oparta na wartosciach, co sprawia, iz 1atwo moze 
ulec degradacji. Natomiast demokracja traktowana jako ostateczna i bez
dyskusyjna wartose, b~dqca ideologicznym wsparciem dla realizaeji rze
komej "woli ludu", nierzadko prowadzi wlasnie do r6znego rodzaju 
form tyranii i despotyzmu demokratyeznie wybranej wi~kszoSci, tyranii 
tym trudniejszej do opanowania, iz jesli "wladz~ panujqeyeh ogranieza
10 si~ w imi~ suwerennoSci ludu, to w imi~ ezego mozna by ograniezye 
suwerennose ludu?" 

Rozwi'lzanie, ezy tez w1aSciwie jego og61ny zarys proponowany przez 
Guehenno, nie zaskakuje. Zar6wno w tej kwestii, jak i w innyeh, 0 kt6
ryeh jeszeze tu wspomn~, okazuje si~ on zwolennikiem kompromisowej 
"trzeeiej drogi", co dose skuteeznie broni go przed zarzutami popadania 
w skrajnose, jednabe na pierwszy rzut oka nie ezyni jego wywod6w 
szezeg61nie odkrywezymi; co wi~eej, momentami sprawia, iz brzmiq one 
nadzwyezaj banalnie. Musimy odnaleie r6wnowag~ - powiada autor 
cos posredniego mi~dzy demokracjq jako teehnikq ograniezania w1adzy 
a demokraejq jako doswiadezeniem sprawowania w1adzy, mi~dzy dqze
niem do st"\vorzenia wsp61noty politycznej a zapewnieniem mozliwie 
szerokich praw i wolnoSci jednostkowyeh, pomi~dzy dwoma typami 
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wolnosci, wyr6znionymi onegdaj przez Benjamina Constanta - wolno
Sciq starozytnych i wolnosciq ludzi wspolczesnych - a wreszcie mi~dzy 
wsp61notq odziedziczonq i wspartq na przeszloSci a wspolnorq ufundo
wanq jedynie na dobrowolnej umowie zrzeszajqcych si~ jednostek, czyli 
mi~dzy demokracjq w stylu europejskim a demokracjq w stylu amery
kanskim. Niezaleznie wszakie od prostoty i oczywistosci wielu rozwiq
zan proponowanych przez Guehenno rozwazania i obserwacje do nich 
prowadzqce zaslugujq na uwag~. Jakkolwiek bowiem trywialna moze 
si~ wydae rada trzymania si~ zlotego srodka, w wielu wypadkach jest 
faktycznie najlepsza z mozliwych - pod tym wszakie warunkiem, iz skraj
nOSci zostanq poprawnie zlokalizowane i zdefiniowane. 

Punktem wyjScia dla Guehenno jest teza 0 "dezintermediacji" poli
tycznej, przez co rozumie on znaczne oslabienie politycznych i admini
stracyjnych struktur posrednich, w wyniku czego jednostka styka si~ 
z procesami 0 zasi~gu swiatowym bez mediacji mechanizmow lokalnych 
czy panstwowych. Globalizacja, uwaza Guehenno, doprowadzila bo
wiem do sytuacji, w ktorej poszczeg61ni ludzie, dotqd majqcy kontakt 
przede wszystkim ze strukturami politycznymi panstw narodowych 
stanowiqcymi "filtr", przez kt6ry rozpoznawane byly i doswiadczane 
procesy zachodzqce w szerszej skali - zostajq nagle skonfrontowani ze 
strukturami globalnymi: administracyjnymi, gospodarczymi, a przede 
wszystkim informacyjnymi. W takiej sytuacji dotychczasowa forma de
mokracji, a co za tym idzie - dotychczasowe formy regulacji jednostko
wej wolnosci, obowiqzkow, a takie mozliwosci tworzenia wspolnot i sto
warzyszen, ulega drastycznej zmianie. Poniewai zmienia si~ rzeczywi
stose spoleczna, nasze poglqdy na niq rowniez muszq ulec weryfikacji. 
,'%1 jaki sposob - pyta we wst~pie autor - wychodzqc od tych nowych 
przestrzeni publicznych, zbudowae wspolnoty polityczne i pogodzie 
wolnose wspolczesnych, ktora jest wolnosciq obywatelilkonsumentow 
globalizacji, z wolnoSciq starozytnych, czyli z doswiadczeniem wspol
noty politycznej? Jak stworzye obywateli globalizacji?" 

Przede wszystkim, twierdzi G uehenno, musimy zakwestionowae ide
ologi~ wolnego rynku. Nalezy w tym miejscu podkreslie, iz chodzi wla
snie 0 ide 0 log i~, nie zas wolny rynek jako taki, co do ktorego sam 
autor zdaje si~ nie miee wqtpliwosci, iz jest to jedyny racjonalny sposob 
zarzqdzania gospodarkq; co wi~cej, jedyny, kt6ry gwarantuje popraw~ 
ogolnej kondycji spoleczenstw, albowiem choe w przeciwienstwie do 
proponowanej przez lewic~ zasady "wszystkim po r6wno" podtrzymuje 
nierowny podzial dobr, to jednak uposledzeni, korzystajqc z majqtku 
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wypracowanego przez bogatych, znajdujq si~ i tak w lepszej sytuacji niz 
ta, ktorq gwarantuje im system stricte socjalistyczny. Jednakze mecha
nizm wolnorynkowy, ktory moze fu nkcjonowae skutecznie jedynie wte
dy, kiedy opiera si C; na pewnych wartoSciach ("rynek decyduje, ze cos 
rna wartose, ale war tosci nie tworzy"), zostat dzis uwiktany w swego 
rodzaju ideologic; liberalnq, ktora, jdli wziqe pod uwagc; poglqd na na
tur~ cztowieka, niewiele rozni si~ od ideologii marksistowskiej. Obie 
one odwotujq si~ do "abstrakcyjnej istoty ludzkiej, uczestniczki zycia 
ekonomicznego stworzonego ( ... ) poza wszelkq przynaleznosciq spotecznq 
czy narodowq". W chwili gdy brak zarowl1o wartosci, jak i wspolnoty, 
naiwnosciq by toby oczekiwae, pisze Guehenno, iz sam rynek je stworzy 
(zwtaszcza w skali globalnej) i ze do dobrego funkcjonowania wystarCZq 
mu fo rmalne procedury post~powania. stowem - nie powinnismy srod
ka do celu czynie celem samym w sobie. 

Drugim poj~ciem, ktore nalezatoby wed Ie autora Przyszlosci wolno
sci zweryfikowae, jest "konkurencja". Podobnie jak w pierwszym wy
padku, nie nalezy uwazae wolnej konkurencji za podstawc; porzqdku 
spotecznego, jest ona bowiem wytqcznie sposobem organizacji sfery eko
nomicznej, ktorej - wbrew marksistom i ortodoksyjnym liberatom -
Guehenno nie uwaza za ostatecznq instancj~ decydujqCC} 0 ksztalcie spo
teczenstwa. "Nie rna zadnej roznicy mic;dzy od mianq wulgarnego mark
SiZllU, ktory twierdzit, ze swojq l egitymacj~ opiera na »lekcjach histo
rii«, a arogancjq nowych dewotow rynku, przekonanych, ze w idei kon
kurencji znaleili kamien probierczy zdolny dostarczye uniwersalne 
odniesienie; na wszystkie dziedziny dziatalnosci ludzkiej rozciqgajq oni 
rozumowanie, jakie zastosowali pierwej do funkcjonowania rynku to
warow". Zasada konkurencji, podobnie jak wolny rynek, jest tylko srod
kiem do celu; pozbawiona aksjologicznego fu ndamentu degeneruje siC; 
w zwykty "wy§Cig szczurow", ktory co prawda pozwala zaspokoie pry
watne interesy, lecz rownoczesnie od wewnqtrz rozsadza wspolnotc;. 

W epoce dezintermediacji politycznej nalezy ponadto zwrocie szcze
golnq uwag~ na zmianc; roli i znaczenia pans twa. Tradycyjne pans two 
narodowe wraz ze wszystkimi przynaleznymi mu funkcjami powoli ule
ga erozj i, przestaje bye "gtownym mediatorem mic;dzy »interesem ogol
nym« a poszczegolnymi administracjami", "obowiqzkowym punktem 
przejscia mic;dzy ( ... ) interesem publicznym a interesem indywidualnym". 
Klasyczna debata, w ktorej po przeciwlegtych stronach staty etatystycz
na lewica i domagajqca si~ ograniczenia roli panstwa prawica, wydaje 
siC; dzis przesztosciq. Mozna by rzec, ze lewica niejako "zliberalizowata 
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si~", prawica zas stala si~ bardziej wyczulona na tzw. kwestie spoleczne, 
godzqc si~ na administracyjne mechanizmy lagodzenia skutk6w rynku 
i wolnej konkurencji. Zawodowym politykom, niezaleznie od opcji, kt6q 
popierajq, niezb~dne staje si~ panstwo spelniajqce przynajmniej trzy za
sadnicze funkcje, kt6rymi Sq ochrona suwerennosci, redystrybucja do
chod6w oraz regulacja ekonomiczna. Tych trzech fu nkcji panstwa nie 
podwaia si~: dyskusja dotyczy jedynie ich zasi~gu . Przy czym, z uwagi 
na coraz wi~kszy zakres swob6d obywatelskich, rosnqce moiliwosci 
wyboru sposobu iycia, a takie jego coraz mniejszq stabilnosc (zawodo
Wq, rodzinnq, wsp61notowq) agendy panstwowe mUSZq dostosowywac 
si~ do nowych warunk6w: wladza zmuszona jest rozpraszac si~, decen
tralizowac, co nie zmniejsza jej sily, lecz coraz bardziej zaciera r6inic~ 
pomi~dzy sferq prywatnq a publicznq. 

Guehenno stawia w tym miejscu nast~pujqce pytanie: "czyi nie jest 
logiczne, ie zakonczeniem dezintermediacji politycznej jest demokracja 
bezposrednia?" Czy moina ustanowic pewnq jej form~, biorqc pod uwag~ 
coraz silniejsze wi~zi mi~dzy jednostkami a procesami globalnymi , osla
bienie roli niezb~dnych dotqd instytucj i posredniczqcych i wreszcie same 
moiliwoSci, jakie oferuje dzisiejsza techn ika ? Wszak sondaie, kt6re spel
niajq obecnie tak isrotnq rol~ w podejmowaniu decyzji politycznych, sta
nowiq wlasnie swego rodzaju odwolanie si~ do zdania poszczeg61nych 
jednostek w kwestiach og61nych. Wedle Guehenno naleiy rozwaiyc dwa 
aspekty tego problemu. Z jednej strony nie rna wqtpliwoSci, ii jest fi
zycznie moiliwe wprowadzenie demokracji bezposredniej, czy to za 
pomocq Internetu czy tei systemu w rodzaju audiotele, co w konsekwen
cji uczyniloby zb~dnym istnienie wielu instytucji ustawodawczych w do
tychczasowym ksztalcie. Z drugiej jednak strony wprowadzenie tego 
rodzaju moiliwoSci bezposredniego oddania glosu za bqdz przeciw nie 
byloby r6wnoznaczne z doprowad zeniem do debaty spolecznej, a bez 
niej , jak podkresla Guehenno, nie rna mowy 0 demokracji. JeSli nie ist
nieje wsp61nota, metoda bezposredniego glosowania jej nie stworzy; moie 
si~ ona nawet stac zagroieniem, pozwala bowiem na manipulacj~ jed
nostkowymi gustami i sympatiami, zamieniajqc polityk~ i debat~ spo
lecznq w spektakl, 0 kt6rego wyniku decydujq prawie wylqcznie me
dialne zdolnosci jego uczestnik6w. 

PodsumowujqC: zdaniem aurora Przyszlosci wolnosci pr6by uchwy
cenia zjawisk spolecznych za pomocq tradycyjnych marksistowskich bqdz 
liberalnych kategorii na niewiele si ~ dzis zdajq. Dzieje siC; tak przede 
wszystkim z uwagi na zmiany zachodzqce w funkcjonowaniu panstwa 
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oraz powstawanie nowych sposobow zarzqdzania, ktorych najlepszy 
przyklad znalezc moina w dzialajqcych na wolnym rynku przedsirrbior
stwach. "Podczas gdy paftstwa narodowe dopiero zaczynajq zdawac so
bie sprawrr z otaczajqcej je dezintermediacji politycznej, przedsirrbior
stwa, glrrboko tkwiqce w rynku, szybciej dostrzegly konsekwencje glo
balizacji, ktora modyfikuje definicjrr przedsirrbiorstwa jako auto
nomicznego uczestnika rynku i zakloca obiegi wladzy". Zasadniczq ce
chq tej nowej formy wladzy jest proba odejkia od klasycznego porzqd
ku hierarchicznego, decentralizacja i rozproszenie osrodkow decyzyj
nych. Zarzqdcy nie mUSZq jui dysponowac wiedzq wirrkszq nii podwladni, 
nie Sq rowniez zobowiqzani rozwiqzywac sami wszystkich problemow: 
stajq sirr raczej organizatorami kontrolujqcymi przebieg informacji i sta
rajqcymi sirr rozbijac wielkie decyzje - podejmowane dotqd powoli ze 
wzglrrdu na ryzyko, jakie ze sobq niosq - na szereg drobniejszych i na
tychmiastowych. ,;W przypadku wielkiego przedsirrbiorstwa dobre za
rzqdzanie polega wirrc na wprowadzaniu organizacji pozwalajqcej zre
dukowac do minimum liczbrr wielkich decyzji pozostajqcych w gestii jego 
zarzqdu, ktorego determinujqca rola dotyczy jedynie trzech podstawo
wych funkcji: przyjrrcia procedur warunkujqcych dobre funkcjonowa
nie sieci i obiegu informacji, alokacji srodk6w kapitalowych pomirrdzy 
rozne jednostki, utrwalania poczucia przynaleinosci do wspolnoty przed
si~biorstwa". Wladza, ktora pojawila si~ w przedsirrbiorstwach, to jako
kiowo nowa forma zarzqdzania i "czas juz, by instytucje polityczne zro
zumialy, ze powinny tez pojse tq drogq". 

Wladza paftstwowa, pisze Guehenno, powinna zatem ewoluowac 
w podobnym kierunku co wladza w wielkich przedsirrbiorstwach, sta
nowiqcych cos na ksztalt odrrrbnych wspolnot i spolecznosci ponadpaft
stwowych bqdz tez zbudowanych w obrrrbie tradycyjnych paftstw naro
dowych. Powinna wirrc rozpraszac sir; i decentralizowac, mnozqc przy 
tym osrodki decyzyjne. Jednq z istotnych konsekwencji tego procesu 
byloby zaprzestanie finansowania przez paftstwo roznego rodzaju sto
warzyszeft czy fundacji, upozorowanych na obywatelskie wspolnoty, a 
w istocie stanowiqcych "narosl na ciele paftstwa". Podobnie dzialalnosc 
kulturalna powinna zostae oderwana od paftstwowej machiny admini
stracyjnej i pozostawiona w gestii lokalnych stowarzyszeo, najlepiej zna
jqcych potrzeby i oczekiwania jednostek, w ktorych imieniu wystrrpujq 
(Guehenno nie widzi nic zlego w "urynkowieniu" kultury i sztuki). Na
lezy jednak pami~tae, ii decentralizacja paostwa nie moze prowadzie do 
rozbicia juz istniejqcych wspolnot i utwierdzenia jednostek w przeko
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naniu, ze interes publiezny, interes wspolnoty, jest ealkowieie podrztrd
ny wobee interesow prywatnyeh. Naleialoby raezej znaleic rownowagtr 
"mitrdzy tq eztrseiq interesow publieznyeh, ktora musi byc okrdlona przez 
wspolnoty z wyboru, a tq, ktora musi zostac okrdlona przez wspolnottr 
odziedziezonq, jakq jest wspolnota polityezna" . Innymi slowy, "trzeba 
znaleic kompromis mitrdzy samotnym, dokonywanym przez kazdq jed
nostktr swobodnym okresleniem interesow publieznyeh, jakie ehee ona 
wspierac, a przynaleznoseiq do wspolnoty polityeznej, ustalajqeej hie
rarehitr roznyeh interesow publieznyeh". 

Kolejne poruszane przez Guehenno problemy, takie jak zwiqzek wla
dzy z wiedzq, wzrost znaezenia i eeny informacji, kontrola prywatnoSci 
jednostki, ujednolieenie i rownoezesne rozdrobnienie, ktore niesie ze 
sobq globalizaeja, prowadzq do stwierdzenia - dosc zaskakujqeego 
w ustaeh Franeuza - iz w obeenej sytuaeji najlepszym rozwiqzaniem jest 
proba organizaeji spoleeze6stw demokratyeznyeh na podstawie amery
kanskiego modelu demokraeji. W ten sposob, jak pisze Guehenno, "To
equeville odnosi zwyei~stwo nad Rousseau" . Demokraeja na wzor ame
rykanski to stowarzyszenie, ktore "pozwala istniec wszystkim innymi 
stowarzyszeniom", ktore "pozwala ambiejom osobistym znaleic zbio
rOWq ekspresjtr i przez to nadaje dynamizm demokratyeznemu zyeiu, 
ktore inaezej popadloby w zadowolonq z siebie przeeitrtnosC". Biorqe 
pod uwagtr eoraz witrksZq mobilnosc spoieeznq, eoraz mniejszq liezb~ 
ograniezen narzueanyeh przez panstwo jako straznika narodowej suwe
rennosei, mozna dostrzee zalety takiego rodzaju organizaeji panstwo
wej, gdzie umowa stanowi fundament powstallia narodu, nie zas od
wrotnie - narod poprzedza wspolnottr; gdzie stanowione prawa i reguly 
odwolujq sitr do umowy wlasnie, nie zas do tradyeji i wspolnoty dzie
jow, gdzie wspolnota, podobnie jak w przedsitrbiorstwie, zostaje powo
lana za spraWq dobrowolnego porozumienia, a nie przez historitr. ,,wielkq 
silq amerykanskiej wizji demokraeji jest to, ze jest ona dzisiaj rewolueyj
na w sposob bardziej radykalny od wizji europejskiej i ze drqzqe gltrbiej, 
by ustalic podstawy wspolnoty polityeznej, buduje ostateeznie podwali
ny moeniejsze od tyeh, ktore proponuje tradyeja europejska, zbyt zapa
trzona w pamitrc ezasow minionyeh". 

Guehenno, rzeez jasna, nie ma zamiaru zasttrpowac wspolnot juz opar
tyeh na tradyeji wspolnotami tworzonymi za pomoq umowy, ehodzi mu 
raezej 0 podtrzymanie tyeh pierwszyeh, w ktoryeh witrzi slabnq ze wzgltr
du na wspomnialle przemiany w lon ie samego panstwa i sposobaeh spra
wowania wladzy, a takZe - a moze przede wszystkim - z uwagi na OWq 
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dezintermediacj~ politycznq, za spraWq kt6rej narodowa tradycja i histo
ria zostajq odsuni~te poza zjawiska 0 charakterze powszechnym i global" 
nym. "Demokratyczne wsp6lnoty przyszloSci - pisze w zakonczeniu ksiqzki 
- bc;dq wspolnotami rozumu, a zarazem wspolnotami pami~ci, ambitny
mi rworami naszej wolnosci i zawsze kruchym dziedzicrwem naszej histo
rii". Jednakie, jak to zwykle bywa w wypadku kreslonych na papierze 
doskonalych kompromisow, rozwiqzanie to wyglqda bardziej na postulat 
niz odleglq chocby rzeczywistosc. \Xlydaje si~ bowiem, iz nasze wsp6lnoty 
bc;det ostatecznie nadal czerpaly sil~ z dziedzictwa raczej aniieli umowy. 
Moina by rzec, ie 0 ile przetrvrajet, wsparciem dla nich b~dzie ow inter
wal czasu, jaki minetl od zawietzania umowy, pamic;c 0 niej i 0 wysilkach 
zmierzajetcych do jej podtrzymania. Nawyk, przyzwyczajenie, poczucie 
zwietzku z grupet i tradycja odgry\vac b~det podobnq rol~ jak dzisiaj, a filo
zofowie polityki i mysliciele spoleczni b~det usilowali - tak jak obecnie 
ukazac ich mozliwe rozumowe podstawy. 

DAMIAN LESZCzyNSKI, ur. 1972, dr filozofii, tlumacz. Stypendysta 
Fundacji oa rzecz Nauki Polskiej . Publikowal w "Odrze", "Edukacji Fi
lozoficznej", "Zyciu". Mieszka we Wroclawiu. 
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W czasie, gdy Ahmed Rashid pisal SWet ksiqik~ 0 tali bach, stanowili 
oni powaine zagrozenie nie tylko dla wzgl~dnego spokoju w Azji Srod
kowej, ale - jak to mialy pokazac wydarzenia z 11 wrzeSnia 2001 
takie dla porzetdku swiatowego. Dzisiaj, jesli wierzyc wiadomosciom 
docierajqcym do oas z tej cz~sci swiata, nalezet oni juz tylko do historii, 
podobnie jak Czerwoni Khmerzy, do ktorych cz~sto byli porownywani. 
Spadek, jaki pozostawili, przez dlugie lata nie pozwoli jednak mowic 
o Afganistanie jako 0 normalnym pansrwie. Kraj, ktorego stolica wyglq
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da jak Drezno po II wojnie swiatowej, w ktorym jedynymi dzialajqcymi 
zakladami Sq warsztaty produkujqce przy wsparciu organizacji humani
tarnych protezy, kule i wozki inwalidzkie, w ktorym ludzie jedzq trawc;, 
w ktorym nastqpila calkowita fragmentaryzacja tozsamoSci narodowej 
na tozsamoSci plemienne i lokalne, jest jedynie aberracjq panstwa. A jed
nak, na przekor wszystkiemu, kraj ten wciqz widnieje na mapach swia
tao Czytajqc ksiqzkC; Rashida, odnosi siC; czc;sto wrazenie, ze Afganistan 
istnieje wylqcznie na mapach. 

Najwic;kszq wartoSciq pracy pakistanskiego dziennikarza, ktory od 
ponad dwudziestu lat bacznie obserwuje wydarzenia zachodzqce w Afga
nistanie, Pakistanie, Iranie i republikach Azji Srodkowej nie jest jednak 
opis dzisiejszego stanu panstwa rzqdzonego do niedawna przez jeden 
z najbardziej tajemniczych ruchow politycznych wspolczesnego swiata, 
ale wieloplaszczyznowa analiza fenomenu talibow: wydarzen, ktore do
prowadzily do pojawienia siC; tego ruchu, jego rozwoju, a wreszcie przy
czyn degeneracji. Autor mogl pokusic siC; 0 napisanie ksiqzki stawiajqcej 
sobie tak ambitny cel dziC; ki wielu miesiqcom spc;dzonym w rzqdzonym 
przez talibow kraju, licznym rozmowom z przywodcami ruchu oraz z czo
lowymi politykami calego regionu. 

Zeby zrozumiec, skqd wziC;li siC; talibowie, Rashid proponuje czy
telnikowi cofni c;cie siC; do czasow zimnej wojny, kiedy to Zachod nie 
tylko gotow byl walczyc z Sowietami "az do ostatniego Afganczyka", 
ale staral siC; stworzyc wrazenie, jakoby caly swiat muzulmanski wal
czyl z komunizmem. Przy wydatnym wsparciu Waszyngtonu powstaly 
w tym czasie, glownie na terenie Pakistanu, bazy wojskowe, w kto
rych szkolono mudiahedinow, a sam Pakistan stal siC; kolebkq radyka
lizmu islamskiego. Od 1982 do 1992 roku w Afganistanie chrzest bo
jowy przeszlo okolo 35 tysic;cy muzulmanskich bojownikow z cal ego 
swiata wyszkolonych w tychze bazach. Posrod nich byl rowniez syn 
jemenskiego magnata budowlanego i przyjaciela krola saudyjskiego 
Fajsala - Osama bin Laden. Po zakonczeniu zimnej wojny Zachod po
zostawil w tej czc;sci swiata nie tylko zorganizowanq (w duzej mierze 
przez siebie) koalicj~ islamskich organizacji zdecydowanych promo
wac islam przeciwko wszystkim silom niemuzulmanskim, ale takie 
obozy treningowe, ekspertow i bojownikow, narzc;dzia logistyczne oraz 
dUZq ilosc broni (m.in. 300-500 rakiet typu Stinger, kazda warta oko
10 milion dolarow). Jednakie najbardziej niebezpiecznq pozostalosciq 
po czasach zimnej wojny bylo nieograniczone poczucie sily wsrod tych, 
kt6rzy pokonali Armic; Czerwonq. M udzahedini byli do tego stopnia 
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upojeni zwycic;:stwem, ie wydawalo im sic;:, ii mogq pokonac kogo tyl
ko zechcq. Zach6d zlekcewaiyl ten problem, choc jui w 1993 wyszko
leni w Afganistanie bojownicy pr6bowali wysadzic budynek World 
Trade Center. 

Bezposredniq przyczynq pojawienia sic;: ruchu talib6w byl totalny cha
os panujqcy w kraju rzqdzonym przez wzajemnie zwalczajqcych sic;: lokal
nych wataik6w. Ich ciqglymi walkami zmc;:czona byla nie tylko ludnosc 
cywilna, mafia transportowa, kt6ra nie byla w stanie oplacac kaidego 
wataiki, ale tak:i:e wielu mudiahedin6w. Tych ostatnich wlasnie zgroma
dzil wok61 siebie jednooki mulla Omar i wraz z innymi studentami me
dres (student to po arabsku talib - stqd nazwa ruchu) postanowil przy
wr6cic spok6j oraz "obronic integralnosc i islamski charakter Afganista
nu". Zamierzal to uczynic mic;:dzy innymi przez rozbrojenie ludnoSci 
cywilnej, zlikwidowanie band Sciqgajqcych haracz z kierowc6w cic;:iar6
wek przewo:i:qcych towar po afganskich drogach oraz wprowadzenie pra
wa islamskiego - szariatu. Szybko zyskal sobie przychylnosc nie tylko 
ludnosci cywilnej, ale tak:i:e innych dzieci diihadu. Poparcie lokalnej lud
nOSci, jakkolwiek niezmiernie istotne, nie wystarczalo, by ruch talibow 
m6g1 zaistniec jako rea Ina sila polityczna. Szybko jednak znalezli sic;: pro
tektorzy gotowi zainwestowac wen znaczne srodki pienic;:ine, ktore po
zwolily talibom umocnic SWq pozycjc;: i zdobyc kolejno Kandahar w 1994, 
Herat w 1995, Kabul w 1996 i rok p6zniej Mazar-i-Szarif. 

Najwic;:kszym ich sojusznikiem stal sic;: Pakistan, usilni e dqiqcy do 
nawiqzania kontakt6w handlowych z panstwami powstalymi w Azji Srod
kowej po upadku Zwiqzku Radzieckiego. Jedynym problemem, ktory 
stal na przeszkodzie temu zamierzeniu, byla wojna domowa w kraju, 
przez kt6ry mialy przechodzic szlaki handlowe. W tej sytuacji, zniecier
pliwiony nieudolnymi probami zaprowadzenia spokoju w Afganistanie 
przez Hekmatjara, Islamabad postanowil dac szansc;: innej frakcji wyla
niajqcej sic;: sposr6d Pasztunow. Prawdopodobnie gdyby nie poparcie 
polityczne oraz miliony dolarow plynqce do talibow z Pakistanu, ruch 
ten nigdy nie stalby sic;: realnq sila politycznq. Z pewnoSciq takie talibo
wie nie odnieSliby tylu zwycic;:stw na polu bitwy, gdyby nie pomoc inne
go protektora - Arabii Saudyjskiej, ktora mimo presji Stanow Zjedno
czonych podtrzymywala swojq pomoc niemal do konca. 

Jak przystalo na ksiqikc;: traktujqq 0 ruchu odwolujqcym sic;: do reli
gii, w bardzo interesujqcy spos6b porusza ona kwestic;: bazy ideologicz
nej ruchu. Autor charakteryzuje pokrotce inne radykalne ruchy islam
skie po to, by pokazac, jak niewiele talibowie majq z nimi wsp6lnego. 
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Poczynajqc od pierwszej nowoczesnej organizacji integrystycznej - Brac
twa Muzulmanskiego, ktore powstalo w Egipcie w 1928 roku, wszyst
kie islamskie ruchy tego typu staraly si~ wypracowac teori~ islamskiej 
ekonomii, bankowosci, stosunkow mi~dzynarodowych oraz sprawiedliw
szy, muzulmanski model systemu spolecznego. Efektem tych wysilk6w 
jest dluga historia refleksji teologicznej prowadzonej przez islamskie ruchy 
fundamentaListyczne w wielu muzulmanskich panstwach swiata. Ta praca 
myslowa nie obj~la jednak Aiganistanu. Baza ideologiczna talib6w byla 
bardzo krucha. Dlatego tei Rashid nazywa ich ruch nowym rodzajem 
fundamentalizmu. Jego gl6wnq cechq jest calkowite odrzucenie wszel
kich system6w politycznych - pr6cz wlasnego. W sensie ideowym jest 
on natomiast mieszankq radykalnego islamizmu, sufizmu i tradycjonali
zmu. Elementem Iqczqcym ten nowy rodzaj fundamentalizmu z rady
kalnymi ruchami islamskimi jest fakt, ie talibowie - tak jak integryki 
muzulmanscy z innych kraj6w - nie potrafili stworzyc opartej na re
aliach spolecznych teorii zmiany ani zmniejszyc bariery mi~dzy dwiema 
wzajemnie wykluczajqcymi si~ strukturami: plemienia i og6lnoswiato
wej ummy. W dluiszej perspektywie doprowadzilo to do ich upadku. 
Innq przyczynq degeneracji ruchu mully Omara oraz szybko rosnqcego 
niezadowolenia spolecznego byla calkowita niereprezentatywnosc struk
tur wladzy. Wieloetnicznym krajem rzqdzili bowiem gl6wnie Pasztuni 
durranscy, niech~tnie dzielqcy si~ wladzq z innymi plemionami pasztun
skimi, a tym bardziej z innymi grupami etnicznymi. 

Osobny rozdzial Rashid poswi~ca sytuacji kobiet i dzieci w Aigani
stanie. Jakkolwiek 0 ich tragicznej sytuacji nierzadko informowaly me
dia, dopiero lektura Talib6w w pelni uswiadamia beznadziejnosc ich 
poloienia. Pomimo dlugoletnich konflikt6w i walk n~kajqcych Aigani
stan, do czasu pojawienia si~ ruchu student6w, a wraz z nim nowego 
typu fundamentalizmu, kobiety odgrywaly niezwykle wainq rol~ w spo
leczenstwie afganskim. W samym tylko Kabulu, przed zdobyciem go 
przez talib6w w roku 1995, stanowily one zdecydowanq wi~kszosc ka
dry nauczycielskiej. Gdy szkoly zostaly zamkni~te, wiele kobiet samot
nie wychowujqcych dzieci zostalo pozbawionych srodk6w do iycia. Od 
tego momentu, walczqc 0 przetrwanie, staly si~ uzaleinione od pomocy 
Organizacji Narod6w Zjednoczonych. Jedynq sferq, w kt6rej talibowie 
pozwalali kobietom pracowac, byla sluiba zdrowia, chociai i tutaj wpro
wadzili wiele obostrzen, takich jak na przyklad zakaz wchodzenia przez 
lekarki i piel~gniarki do pomieszczen, w kt6rych hospitalizowani Sq 
m~iczyzni. Minister Promocji Cnoty i T~pienia Wad zakazal kobietom 
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chodzenia w butach na wysokim obcasie, makijaiu. Jdli jui opuszczaly 
swe domy, to musialy bye calkowicie zakryte czadorem, stajqc silt! w ten 
sposob "niewidzialn<}" czlt!sci<} spoleczensrwa afganskiego. 

Bardziej widoczne staly silt! za to dzieci, ktorym talibowie zamiast 
nauki w szkole zaproponowali edukacjlt! ulicznq oraz zaciqganie silt! do 
armii. W ten spos6b, chociai dzieci braly udzial w walkach z broni<} 
w flt!ku przed pojawianiem silt! talib6w, za ich panowania stalo silt! to 
norm:) . Powstaly cale jednostki dzieci-iolnierzy. W kraju, w kt6rym 25 
procent dzieci umiera przed pi<}tym rokiem iycia, ci, kt6rzy zd<}iyli do
iye wieku "poborowego", musz<} i tak mowic 0 nie [ada szczlt!sciu. 

Rashid nie ogranicza silt! jednak tylko do opisu, lecz pyta skqd 
u talib6w wzilt!la silt! taka bezwzgllt!dnose wobec kobiet i dzieci. Przypo
mina, ie przyw6dcy ruchu pochodzil i z terenow wiejskich, gdzie pozy
cja kobiet jest niewyobraialnie niska i gdzie nie istniej<} szkoly. Sugeruje 
wi lt!c - i nie sposob silt! z nim nie zgodzie - ie mulla Omar oraz jego 
poplecznicy, wprowadzaj<}c przeroine zakazy, mieli na celu nadanie sank
cj i ustroju pansrwowego obyczajowi swoich wsi. Ponadto wielu talibow 
bylo sierotami wychowanymi w medresach, posrod samych mlt!iczyzn. 
Nie dostrzegali wilt!C niczego zdroinego w wykluczeniu kobiet z iycia 
publicznego. N ie wykazywali zrozumienia dla dzieci, poniewai cZlt!sto 
jako sieroty - sami go nie zaznali. 

o poprawlt! sytuacji kobiet i dzieci pod rz<}dami talibow walczyly 
organizacje milt!dzynarodowe oraz organizacje feministyczne wielu kra
j6w, starajqc silt! wszelkimi moiliwymi sposobami naglosnie tragizm sy
tuacji Afganek. lch kampanie informacyjne mialy duiy wplyw na zmia
nit! polityki Stan6w Zjednoczonych wobec talib6w. Dlaczego jednak 
politycy USA tak dlugo dojrzewali do zmiany kierunku swej polityki 
i przeciwstawienia silt! rzqdom mully Omara? Fakt, ie popierany przez 
Pakistan ruch student6w postrzegano jako anty-iranski i pro-zachodni, 
nie byl jedynym powodem, dla kt6rego politycy waszyngtonscy przy
mykali oczy na to, co si~ dzialo w Afganistanie. 0 wiele wainiejszq przy
czyn<}, jak sugeruje Rashid, bylo wspieranie przez Ameryklt! kompanii 
naftowych, planuj<}cych budowlt! ruroci<}gow na terytorium Afganista
nu. W ten spos6b Stany Zjednoczone staly si~ jednym z graczy w nowej 
,Wielkiej C rze", b~d<}cej powtork<} tej, ktora toczyla si~ milt!dzy Rosj<} 
a Wielkq Brytani<} 0 dominacjlt! w Azji Srodkowej i Afganistanie. We 
wsp6lczesnej rywalizacji 0 wplywy w tej cz~sci swiata uczestniczq jed
nakZe nie tylko Stany Z jednoczone i Rosja. Wain:) rollt! odgrywajq w niej 
takZe Pakistan, Arabia Saudyjska (ze swymi kompaniami naftowymi 
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Delta i Ningarcho), Iran, Turcja, a takie Uzbekistan, Tadiykistan, Ka
zachstan i Kirgistan, opowiadaj,!c siy raz po stronie talib6w, raz po stro
nie Sojuszu P61nocnego. W ostatniej cZysci ksi,!iki Rashid odslania za
kulisowe rozgrywki stanowi,!ce czyse tej rywalizacji oraz przedstawia 
interesy uczestnicZ'!cych w niej panstw. 

"Sytuacja w Afganistanie jest dzisiaj beznadziejna nie dlatego, ie 
Afganczycy s,! okropni, ale dlatego ii swiat jest okropny" - czytamy. 
Autor nie szuka pojedynczych winowajc6w. Zdaje sobie sprawy, ie przy
czyny sytuacji, w jakiej znajduje siy Afganistan, S,! 0 wiele bardziej zlo
ione. Ostrze jego krytyki wymierzone jest wiyc nie tylko w polityky 
USA wobec tego regionu, ale takie w polityky afgansk,! prowadzon,! 
przez rZ,!dy w Ar-Rijadzie, Islamabadzie i stolicach innych panstw s,!sia
duj,!cych z Afganistanem. Niejednokrotnie takie podkreSla, ie na poko
ju w Afganistanie skorzysta nie tylko region, ale takie swiat. Tu chcialo
by siy rzec: szkoda, ie zdano sobie z tego sprawy dopiero po wydarze
niach 11 wrzeSnia 200l. 

Od czas6w wydania w 1998 roku Granic wyobraini politycznej Afgan
czyk6w Jolanty Sierakowskiej-Dyndo na polskim rynku wydawniczym nie 
ukazala siy iadna wartoSciowa ksi,!ika traktuj,!ca 0 tym kraju. Z tego 
wzglydu wydanie Talib6w to niezwykle cenna pr6ba uzupelnienia wiedzy 
Polak6w 0 calym regionie oraz 0 fundamentalizmach religijnych we wsp61
czesnym swiecie. Ta napisana niezwykle iywym, barwnym jyzykiem ksi,!ika 
w spos6b bardzo przejrzysty rysuje afgansk,! mozaiky etniczo,! oraz opi
suje skomplikowan,! siee wzajemnych powi'!zan. Przybliia ponadto czy
telnikom zar6wno postaci "lwa Panczisziru" - Tadiyka Masuda, mully 
Omara i Osamy bin Ladena, jak i zasiadaj,!cego w rZ,!dzie Hamida Karza
ja oraz uzbeckiego generala Dostuma. Autor w mistrzowski spos6b prze
plata fragmenty opisowe refleksjami 0 charakterze naukowym. Wano 
ksi,!iky ty przeczytae nie tylko dlatego, ie, jak pisze angielski krytyk: "opi
sywane w niej wydarzenia z najnowszej historii Afganistanu mog,! bye 
materialem do niejednego scenariusza filmu z Jamesem Bondem w roli 
gI6wnej". Warto po ni,! siygn,!e po to, by uswiadomie sobie, jak rodZ'! siy 
fundamentalizmy oraz do czego prowadz,! rZ,!dy ludzi, kt6rzy w imiy Boga 
sit w stanie zabijae innych Bogu ducha winnych ludzi. 

KONRAD PI;:DZIWIATR, ur. 1976, absolwent socjologii UJ i europe
istyki University of Exeter, stypendysta Institute of Social and Cultural 
Anthropology w Oxfordzie i Central European University w Budapesz
cie, pracownik Katedry Europeisryki UJ. 
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Arkady Rzegocki 

Stu leeie smierei 

Lorda Aetona 
Poszukiwanie 

katolickiego 
liberalizmu 

Stosunek KOSciola katolickiego do proces6w modernizacyjnych, 
a takZe relacje zachodzqce mi~dzy nauczan iem spoleeznym Stolicy Apo
stolskiej a panstwem liberalno-demokratyeznym stanowily p rzedmiot 
jednej z wainiejszych debat, jakie toezyly si~ w pie rwszych latach III 
Rzeczypospolitej . Z perspektywy kilku lat sp6r 6w nie przestaje inspi
rowac zar6wno mi losn ik6w demokracji, poszukujqcych miejsca Koscio
fa w zmienionych warunkach, jak i tych, kt6rzy i nspiracj~ do dzialalno
Sci publieznej czerpali z eneyklik papieskieh, a poszukujq zasad, kt6re 
powinny konstytuowac wsp6lnot~ politycznq. Patronem tych wszyst
kich, kt6rzy szukajq zwiqzk6w mi~dzy katol icyzmem i liberalizmem, 
kt6rzy nie tylko wyst~pujq w obronie wolnoSci, ale takZe rozumiejq, ze 
wolnosc bez religii nigdy nie b~dzie ani trwala, ani pelna, jest John 
Emerich Edward Dalberg Lord Acton (1 834- 1902). 

Mimo ze jego nazwisko znajq niemal wszyscy historycy, mysliciele 
polityczni czy publicYSci, liberalowie i kato licy, mimo dose ez~stego cy
towania jego aforyzm6w ezy tei zaskakujqcych stwierdzen proste skla
syfikowanie jego mysli sprawia trudnose. Bo rzeczywiseie sprzecznosci 
w zyciu angielsk iego arystokraty nie brakowalo. Byl on pisarzem, re
daktorem i naukowcem, kt6ry nie napisal iadnej ksiqzki. Politykiem, 
kt6 rego nudzilo i "odciqgalo od czytania" zasiadanie w lawach najpierw 
Izby Gmin, a nast~pnie Izby Lord6w. His torykiem, kt6rego cale zycie 
moina podzielie na etapy gromadzenia material6w i przygotowan do 
kolejnych nie napisanych, choe n iezwykle ambitnie zamierzonych dziel. 
Liberalem gloszqcym nowe i nietypowe uzasadnien ia dla wolnosei in
dywidualnej . Wreszcie katolikiem mocno przywiqzanym do Boga i Ko
Sciola, ale jednoczesnie pozostajqcym w konfl ikcie z ep iskopatem i Wa
tykanem. 

W sto lat po smierci 0 wyjqtkowoSci Lorda Actona stanowi przede 
wszystkim dokonana przez niego synteza liberal izmu z katolicyzme m. 
Na wyjqtkowose t~ sklada si~ i to, ie rzecz cala wydarzyla si~ w Anglii 
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- ojczyinie liberalizmu, kraju, ktory niegdys mial ambicje przewodze
nia wszystkim panstwom protestanckim. N ie bylo tam wiyc latwo bye 
katolikiem (jeszcze w XIX w ieku obowiqzywaly pozostaloSci regulacji 
dyskryminujqcych "papistow"). Nie bylo rowniei latwo pozostawae 
liberalem w okresie, gdy Pius IX oglosil Syllabus errorum prohibito
rum, a Sobor Watykanski I uchwalil dogmat 0 nieomyl noSci papieia. 
Sam John Emerich tak postrzegal swojq sytuack: "Ludzie ni e zgadzajq 
si~ ze mnq albo dlatego, ie uw ai aj q, ii liberalizm nie jest prawdziwy, 
albo ie kato licyzm nie jest prawdziwy, ale tei dl atego, ie uwaiajq, ie 
oba razem nie mogq bye prawdziwe". Acton godzil g l~bokq wiary z ide
ami wolnosciowymi, co wiycej - nie tylko uwaial, ie panstwo bez 
re!igii nie moie dobrze fun kcjonowae, ale takZe ii zwalczanie wolno
Sci jest grzechem. 

O bronie idei wolnoSci poswiycit John Emerich wiykszose swojego 
iycia. Przedmiotem jego zainteresowan bylo bowiem badanie dziejow 
ludzkosci pod kqtem tych wydarzen, prqdow myslowych i procesow, 
ktore sprzyjaly poszerzaniu siy sfery ludzkiej wol nosci. Wolnose - ten 
"de!ika tny owoc cywilizacji" - mogla zaistniee dopiero na pewnym eta
pie rozwoju czy to indywidualnego, czy zbiorowego. W swoich zapi
skach odnotuje Acton ponad dwieScie roinorodnych definicji owego 
poj~cia, jednak ta najbardziej podstawowa znalazla si~ w najslynniej
szym jego wykladzie 0 wolnosci w czasach starozytnych. Bye wolnym 
to znaczy moc czynie to, co uwaia si~ za swoj obowiqzek. Najwiykszym 
zniewoleniem jest utrudnianie lub zakazywanie nam przez panstwo, pra
wo, wreszcie innych ludzi robienia tego, co dyktuje nam sumienie. Ac
ton powtarzal wiyc za swoimi wigowskimi i Iiberalnymi antenatami, ie 
samowola ma niewiele wspolnego z wolnosciq, a ta ostatnia CZysto okre
slana byla przez niego jako rzqdy sumienia. 

Stqd tei u hode! kaidej niemal aktyw nosci angielskiego arystokraty 
stojq dwie idee: wolnose i sumienie, jed no bowiem zd :lIliem Actona nie 
moie istniee bez drugiego. Wolnose bez sumienia, lub raczej bez dojrza
lego sumienia, bylaby niewolq, gdyi czlowiek nie zdolalby rozpoznae 
swego powolania, swoich zobowiqza6 i celow, do jakich powinie ll dq
iye. Sumienie bez wolnosci jest karlem skazanym na powolne obumar
cie. Wolnose nie moie tei zaistniec bez spelnienia podstawowych wa
runkow, m.in. poczucia bezpieczeJ'lstwa, nasycen ia glodu czy realizacji 
innych prymarnych potrzeb, ktore mogq bye zaspokojone tylko po osiq
gni~ciu wlasciwego etapu cywi lizacyjnego. Acton nie wyobrazal sobie, 
by spelnienie tych warunkow bylo mozliwe gdziekolwiek indziej aniieli 
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w dobrze funkcjonuj,!cym panstwie. Sarno jednak panstwo nie wystar
cza. M usi zostae wzbogacone 0 czynn ik maj,!cy wymiar transcendentny 
- 0 indywidualne sumienie b~d'lce refleksem glosu Boga. O dpowiednia 
organizacja panstwa umozliwia i wsp iera rozw6j wewn~trzny czlowie
ka, ale oczywiscie nie decyduje ostatecznie 0 osi'lgni~ciu wolnoSci przez 
jednostk~ . W koncepcji Actona w'ltki indywidualistyczne wplecione S'l 
zatem w siatk~ r6znorodnych wsp61not z KOSciolem, panstwem i rodzi
n,! na czele. 

Refleksjom nad wolnosci'l i sumieniem towarzysz,! rozwazania wo
k61 relacji panstwa i KoSciola. Pojawienie si~ w dziejach ludzkosci za
r6wno chrzeScijanskiego panstwa, jak i Kosciola stworzylo dwa osrodk i 
niezwykle silnej, konkuruj'lcej ze sobq wladzy. W lasnie konflikt, ale 
i wsp61praca mi~dzy nimi staly si~ czynnikiem sprawczym poszerzaj'l
cym zakres wolnoSci. "Oddzielenie Kosciola i panstwa jest n iezb~dne 

dla wolnoSc i. JeSli S,! pol'lczone, pa6stwo jest nietolerancyjne. Jezeli cal
kowicie odseparowane, KOSci61 jest nieto lerancyjn y. Niezb~dny jest 
wplyw jednego na drugie". Acton przestrzegl jednak przed zbyt gt~bok'l 

interakcj'l tych dwu najwazniejszych dla niego wladz, posluguj 'lc si~ przy
kladami z niedalekiego o toczenia: "Zr6dlem wszelkich przesladowa6 
jest pol'lczenie KOScioia i panstwa. Kosci6t moze bye sprawq przesla
dowan, kontroluj'lc panstwo. Wszystkie panuj'lce KOScioly uciekaly si ~ 
do przesladowan. KOSci61 pan uj'lcy w Irlandii jest przyczyn'l najohyd
niejszych przeSladowa6, kt6re zhanbity religi~ protestanck'l w moim 
kraju". 

Swoje stanowisko Acton traktowal jako naturalne zwienczenie z jed
nej strony umilowania wol nosci, z drugiej zas poboznoSci i przywi'lza
nia do Kosciola. Podczas gorqcych debat dotycz'lcych dogmatu 0 nie
omylnosci papieza zanotowal: "Liberalnym katolikiem jest ten, kto do
maga si~ wolnoSci nie tylko d I a Kosciola, ale r6wniez w KOSciele, kto 
pragnie arbitraln'l wladz~ w sprawach religii zar6wno Kosciota, jak i pan
stwa podporz'ldkowac rZ'ldom prawa i tradycji. ( ... ) Nie jest to kwestia 
zwi'lzku z wladz,!, ale zwi'lzk6w z nauk'l, nie wolnoSci, ale prawdy, co 
stanowi 0 istocie sprawy". Innymi stowy, liberalny katolik opowiada si~ 
za wolnosci'l i autonomi'l KOSciola, ale takie uwaza, ze niezb~dna jest 
wymiana my§li w samym Kosciele, ze tylko wolnose slowa sprzyja po
szukiwaniu prawdy, a tym samym wzbogacaniu sumien. To z'ldanie nie 
jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek dogmatowi, lecz przeciwko 
ztym obyczajom, zlym prawom lub przepisom, kt6re zawsze przynosz'l 
jak najgorsze skutki. 
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Lord Acton zmarl 19 czerwca 1902 roku w malowniczo polozonej 
bawarskiej miejscowoSci Tegernsee. Urodzony w Neapolu, a spokrew
niony z arystok ratycznymi rodami we Wloszech, Francji, N iemczech 
i Anglii by! Acton nie tylko historykiem, myslicielem politycznym, ale 
i dzialaczem katolickim. M imo ze w jego zyciu nie brakowalo rozczaro
wan, poczucia osamotnienia, niezrealizowanych projektow naukowych, 
odrzucenia jego poglqd6w, to jednak jeszeze w XIX wieku spotkalo go 
wiele wyroznie6, od tytulow honorowych nadanyeh przez tak renomo
wane uczelnie jak Uniwersy tet M onachijski czy tez Oksford lub Cam
bridge, poprzez tytu l lordowski, az do objc:cia prestizowych stanowisk 
u boku krolowej Wiktorii. Trudno nazwac czlowiekiem opuszczonym, 
w potocznym sensie tego slowa, osobc:, ktora cieszy!a sic: opiniq naj
wic:kszego erudyty swoich czasow, majqcq staly wplyw na jednego z naj
wybitniejszych m~zow stanu swojej epoki, wielokrotnego premiera Wiel
kie j Brytani i Williama E. G ladstone'a. 

Tuz po smierei Actona ukazaly sic: wspomnienia i pierwsze powazne 
proby interpretaeji dorobku histo ryka idei . Niejako na fa li tyeh zainte
resowan w pierwszych dekadach XX wieku opublikowano wybory wy
kladow, szkicow i listow Lorda. Interesowano sic: wowczas przede wszyst
kim jego histo rycznymi poglqdami, przypomnianymi i zestawionymi 
w swiezo udostc:pn ionyeh dzielach . Liczne recenzje opublikowane w na
ukowych i popularnych periodykach, omawiajqce zarowno wyklady, jak 
i epistolografi~ Actona, swiadczyly 0 docenianiu dorobku angielskiego 
arystokraty. 

Po drugiej woj nie swia towej przede wszystkim dzic:ki Ulrichowi 
Noackowi w Niemczech, Johnowi N eville'owi Figgisowi i Reginaldowi 
Laurence'owi w Anglii oraz Gertrude H immelfarb w Stanach Z jedno
czonych ponown ie si~gni~to po mysl Actona. Tym razem zainteresowa
nie wiktorianskim histo ryk iem spowodowane bylo w pierwszym rzc:
dzie jego liberalnymi poglqdami. Staw ian ie zawsze na pierwszym miej
scu idei wolnosci, niechc:c i podejrzliwosc wobec wszelkiej wladzy, 
a wiadzy absolutnej w szczegolnosci, staly sic: waznym orc:zem w inte
lektualnej w alee z totalitaryzmami, a sam Acton odgrywal ro lc: obroncy 
cywilizacji opartej na wolnosci, "proroka tego pokolenia". Nic wi~c 
dziwnego, ie autor The Constitution of Liberty , odwolujqcy si~ do kla
sycznego libe ra lizmu Friedrich August von Hayek, zach~cal wielu dok
torantow do zajm owania si~ filozofiq Lorda Actona. Co najmniej od lat 
50 . dwudziestego wieku pisma XIX-w iecznego filozofa i historyka zali
cza ne Sq do klasyki filozofi i liberalnej. Jego postac i poglqdy silnie od
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dziatywaty w XIX wiekll na sposob myslenia 0 historii, panstwie i Ko
sciele, a jego spojrzenie na rzeczywistose spoteczn'l pozostaje inspi ruj'l
ce do dzis, 0 ile jednak w okresie powojennym koncentrowano si~ na 
liberalizmie Actona, 0 tyle w latach 70, i 80, ubieglego stlliecia zwroco
no baczniejsz'l uwag~ na jego katolicyzm i prob~ godzenia go z nowo
czesnoSci'l ' Poszukuj'lc zatem moi liwosci "ochrzczenia" nurtow liberal
nych przez KOSciol, uznano Lorda Actona za najwainiejszego patrona 
takich prob zbliienia, za wzorzec, iywy dowod godzenia , mimo wszel 
kich doktrynalnych trudnosci, li beralizmu z katolicyzmem, 

Recepcja Lorda Actona w Polsce pod ko niec dwudziestego wiekll 
(czego przejawem byla pllblikacja przez Osrodek M ysli Poli tycznej i Wy
dawnictwo Z nak wyboru esejow angielskiego arystokraty) z jednej stro
ny stanowila echo za interesowania i inte rpretacji dokonywanych w kra
jach zachodnich, szczegolnie w Stanach Zjednoczonych, ale z d rugiej 
wynikala z natura lnej potrzeby poszukiwania koncepcji intelektllalnych 
pozwalaj'lcych godzie nowoczesnose i kapi tal izm z katolicyzmem w kra
ju, ktory podlega modern izacyjnym przeobraien iom, a w ktorym row
noczeSnie religia i Kosciot odgrywaj'l ogromn'l rol~, 

Z naczenie Actona polega wi~c nie tylko na tym, i e z jego pism moi
na wyczytae zaskakuj'lce tezy czy zmuszaj'lce do refleksji spostrzeien ia; 
moina z nich takie czerpae nadziej~ i wiar~ w sil~ wolnoSci , Warto na
sladowae upor, z jakim promowal swoje rozumienie tego poj~cia, Bo 
przeciei "wolnose jest niezwykle zarazliwa", 

ARKADY RZEGOCKI, ue 1971 , dr nauk politycznych, asystent w Ka
tedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ, prezes Klubu Ja
giellonskiego. 
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Piotr Majewski 

Ma larstwo 
materii w nowei 

odslonie 

Malarstwo materii 1957-1963, 
Warszawa-Lublin, 
Galer ia Z derzak, 

kurator Anna Baranowa, 

grudziefi 2001 - styczefi 2002 

Pami~c 0 przeszloSci jest fragmentaryczna i niespojna nawet w przy
padku tych swiadectw, ktore zachowaly si~ do naszych czasow. Z dru
giej strony odpowiednia perspektywa historyczna stwarza mozliwosc 
podsumowan, syntezy i dostrzezenia zjawisk w ich powi"zaniach po
przednio nie branych pod uwag~. O bszary doqd marginalizowane mog'l 
nabrac nowego znaczenia, ogl'ldane w nowym swietle mog" dac intere
su j"cy wgl"d w rzeczywistosc artystyczn" przeszlosci. 

Wlasnie taki obszar sztuki, ktory w sensie historycznej i krytycznej 
interpretacji jest swoistym ugorem, ziemi" dziewicz", stal si~ tematem 
wystawy w Galerii Z derzak. To juz druga prezentacja w krakowskiej 
galerii przypominaj"ca publicznoki tytulowy nurt poszuki wan artystycz
nych przelomu lat 50. i 60. w Polsce. Pierwsza z nich przyblizyla przed 
dwoma laty malarstwo artystow G rupy Nowohuckiej. O becna - dwoch 
innych srodowisk: lubelskiej Gru py Zamek i warszawskich artystow sku
pionych wokol Galerii Krzywe Kolo. Przy catej umownosci tytulowego 
terminu kolejna prezentacja rozszerzyla wi~c kr'lg nurtu malarstwa sprzed 
pol wieku i stworzyla okazj~, aby zastanowic si~ z perspektywy histo
rycznej nad zakresem i kontekstem zjawiska. 

W malarstwie materii jak w soczewce skupia si~ szereg problemow 
waznych zarowno dla rozwoju sztuki powojennej, jak tez dla polskiej 
kultury poodwilzowej. Z jednej strony nurt ten pojawia si~ w kontek
kie linii rozwojowej form artystycznych modernizmu. Jej irodla tkwi" 
w awangardowej idei przekroczenia tradycji, a swoje zwienczenie znaj
duje ona w umownym schy lku malarstwa sztalugowego jako formy 
wypowiedzi artystycznej . Tu bowiem znajdziemy wlasnie typowy obraz 
malarstwa materii, ktory plasuje si~ jakby na pograniczu reliefu, rzeiby 
czy obiektu-przedmiotu. Z drugiej strony nurt ten pojawia si~ w Polsce 
niemal rownolegle z szerok'l falq podobnych tendencji w sztuce zachod
niej Europy. Niemal - poniewaz polscy artysci nowoczeSni wkraczajq 
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w ten obszar sztuki w drugiej polowie lat 50., zas tacy mistrzowie sztuki 
materii jak Jean Dubuffet czy Antonio Tapies tkwiq w nim po uszy jui 
od dobrego dziesi~ciolecia, a u Fautriera moina szukae pierwszych zwia
stunow konwencji jui w latach 20. Rownolegiose ta polega jednak nie 
tyle na rownoczesnym objawieniu si~ podobnych tendencji w wielu roz
nych miejscach, ile na ich intensyw noSci w podobnym czasie. Nurt po
szukiwan materialowych znajduje si~ bowiem na najwyzszych piedesta
lach w galeriach Paryza, Wenecji i Nowego Jorku wlasnie w tym samym 
okresie, gdy konwencja ta szerokq falq zalewa wystawy sztuki nowocze
snej w Polsce, czyli pod koniec piqtej dekady XX wieku. 

Okreslenie "szeroka fala" nie jesr bynajmniej przesadq. W kameral
nej przestrzeni Zderzaka zgromadzone zostaly obrazy licznej grupy ar
tystow skupionych w dose odmiennych genetycznie srodowiskach, k to
re jednak okazaly si~ bliskie w poszukiwaniach artystycznych. O ba sro
dowiska wspolpracowaly ze sobq, czego dowodem jest prezentacja Grupy 
Zamek w Galerii Krzywe Kolo w roku 1960. W Z derzaku znalazl si~ 
wi~c skromny wycinek tworczoSci trzech artystow z gru py 1 ubelskiej: 
jej glownego animatora Wlodzimierza Borowskiego, Jana Z iemskiego
samouka i prekurso ra op-artu z lar 60. oraz Tytusa Dzieduszyckiego. 
Jak wypadla sztuka grupy "zamkowiczow", postrzeganej dotqd jako 
hermetyczna, w konfrontacji z plejadC) artystow warszawskicn? Okazu
je si~, ze te abstrakcyjne kompozycje 0 bogatej fakturze i urozmaico
nych powierzchniacn z calC) wyrazistosciC) wpisujC) si~ w szerSZq tend en
cj~ "nowoczesnosci". Malarstwo lubelskiej awangardy nie tylko kore
sponduje z pierwszoplanowym wowczas nurtem sztuki warszawskiego 
salom.! artystycznego, ale doskonale mieSci si~ w perspektywie aktual
nej sztuki owczesnej Europy. W folderze towarzyszqcym wystawie jej 
kuratorka Anna Baranowa przypomniala przychylne przyj~cie polskich 
artystow nowoczesnych na licznych wystawach w Paryzu w roku 1960. 
Wszak nieprzypadkowo krytyka snula wowczas porownania malarstwa 
Kobzdeja, Lebensteina czy Grupy Zamek z tworczosciC) szkoly hiszpan
skiej Tapiesa. Nie bylo mowy 0 nasladowaniu, ale 0 "polskim cudzie", 
a wi~c 0 pewnej IC)cznosci naszej sztuki z mi~dzynarodowymi tenden
cjami. Zauwazano dojrzalose tej sztuki pomimo "zelaznej kurtyny" i lat 
oficjalnego dyktatu realizmu socjalistycznego. OsobliwosciCl Grupy Za
mek stala si~ ponadto swoista nadbudowa teoretyczna, formulowana 
w artykulach zwiC)zanego z grupCl krytyka Jerzego Ludwinskiego, ktory 
forsujqc termi n "malarstwo strukturalne", teoretycznie rozwijal zaini
cjowane w praktyce dzialania artystyczne czlonkow grupy. 
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M iarq r6inorodnoSci efektow artystycznych w obr~bie nurtu stala 
si~ zas zgromadzona na wystawie ko lekcja obrazow artyst6w zwiqza
nych ze srynnym wowczas salonem artystycznym i klubem mysli nieza
leinej - Galeriq Krzywe Kolo . Z askakujqcy efekt dajq prace Stefana Gie
rowskiego. W estetyzujqcym i abstrakcyj nym malarstwie z kOl1ca lat 50. 
malarz eksponowal fakturalne bogactwo powierzchni dla wzmocnienia 
efek tu swiatla, a jednoczesnie dyskretnie wydobywal walor przedmio
towoSci obrazu, co podkrdlalo jego materialnq odr~bnosc . To jedna 
z cech malarstwa materii: nieustanne eksponowanie faktu, i e obraz jest 
obiektem istniejqcym w swojej konkretnosci p rzedmiotu i autonomii 
przestrzeni, ktorq sam zakrd la i opisuje jak figu ra geometryczna. U Gie
rowskiego komu nikat ten w)'st~puj e jeszcze lagodnie i dyskretnie, nie 
niszczqc calej tkanki zwiqzk6w tego malarstwa z tradycjq sztuki p~dzla. 
Jednak niemal tui obok pojawily si~ obrazy radykalnie gwalcqce wy
obraien ia 0 malarstwie . Tzw. Kompozycje reliefowe Bronistawa Kierz
kowskiego, for mowane za pomocq gipsu, ta5m metalowych i innych 
odpadk6w cywilizacji technicznej , dochodzq do granic maJarstwa szta
lugowego. Rodzi si~ malarstwo przestrzenne, ktore z uwagi na zastoso
wal1q form~ i materialy nie tylko podwaia tradycyjne rozumienie obra
zu malarskiego, ale tei przesuwa obszar tw6rczej aktywnoSci w kierun
ku eksperymentu i laboratorium. Artysta staje s i ~ "alchemikiem", ktory 
poszukuje, no wlasn ie - czego? Zasad kompozycji , struktury materia
low, efektow barwnych i swietlnych? e zy pracujqc nad formq artystycz
nq, wymienia jt:dynie repertuar tradycyjnych srodk6w na materialy ak· 
tualne, cywilizacyjne , przemysl owe? 

Nieco innq kategori~ poszukiwan reprezentuje Aleksander Kobzdej. 
Szrandarowy malarz real izm u socjalistycznego w Polsce poodwi liowej 
ujawnir - jakby osmielony powszechnym zwrotem artystow ku "zakaza
nej" doqd awangardzie - zainteresowanie konwencjq abstrakcyjnq w pel
nych emocjonalnego nap i ~cia kompozycjach, w ktorych dal rei wyraz 
fascynacjom materiq malarsk'l. Powstaly wowczas cykle obrazow 0 cha
rakterystycznych tytulach : Okreslony, Ocalony, Rozlupany, Rozpostarty 
i Pogodny. W tych monochromatycznych kompozycjach 0 ciernnych, 
smutnych barwach powraca motyw fro ntalnie ukazanej sylwetki ludz
kiej. Jest ona cz~sto wyodr~bniona z gladk iej powierzchni ria za pomo
Cq grubej i g~stej warstwy farby, ktora rnodeluje postac, jest jej tworzy
wern i budul~em . Te prace Sq zapowiedzi q p6zniejszych niezwyklych 
kornpozycji malarskich Kobzdeja, w kt6rych stosunkowo plaska plasz
czyzna obrazu b~dzie rozbita pasem grubej fa ktury. Powstan q obrazy 
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przeci~te szczelin'l wypelnion'l wylewaj'lcq si~ p6lplastyczn'l materi'l 
o nieokreslonym pochodzeniu. W koncu zas okolo roku 1969 zastqpi je 
cykl Hors Cadre (bez ramy), na kt6ry zioi'l si~ prace pozbawione okre
slonej ramy, wychodz'lce w przestrzen obrazy-rzeiby, oderwane od scia
ny i iyj'lce wlasn'l na poly rzeibiarsk'l ekspresj'l. Widac wi~c jasno, ie 
scisle okreSlenie granic czasowych wystqpienia malarstwa materii nie 
jest latwe. Podlegalo ono przeksztalceniom i indywidualnym kontynu
acjom w Iatach wykraczaj'lcych poza okres obj~ty wystaw'l . Swiadczy 
tei 0 tym zaprezentowany obraz M ariana Bogusza. N a plaskiej plasz
czyinie pl6tna autor zamontowal charakterystyczne przestrzenne r6w
nolegloboki zapowiadaj'lce montaie z tworzyw sztucznych i metali z p6i
nych lat 60. 

Wystawa, kt6rej zadaniem bylo pokazanie srodowiska warszawskie
go, nie mogla pomin'lc tei Rajmunda Z iemskiego. W jego kompozy
cjach materia farby rozrasta si~ i rozlewa, reliefowo p~cznieje, staje si~ 
jakby jedyn'l bohaterk'l obrazu, swiadcz'lc 0 organicznym pochodzeniu 
farby,o materialowej ko nkretnosci podstawowego t\vorzywa malarskie
go. Zabraklo natomiast pr6bki malarstwa Jana Lebensteina, kt6ry w wiel
kim cyklu Figur osiowych z ko nca lat 50. swobodnie rozlewaj'lc'l si~ 
mater i~ malarsk'l spajal rygorystycznie symetrycznym ukladem kompo
zycji. Zamiast obraz6w olejnych zobaczyc moina byio na wystawie szkice 
do "figur ", kt6re chociai nie mogly swiadczyc 0 strukturalnych moil i
wosciach farby wyeksponowanych w malarskich oryginalach, to w pew
nym stopniu pokazaly zawil'l drog~ tw6rcy w procesie dochodzenia do 
wlasciwej kompozycji obraz6w. 

Dob6r prac wedle kryterium wsp61pracy z Krzywym Kolem zaryso
wal panoram~ malarstwa materii w spos6b zbyt w'lski. Trudno bowiem 
pomijac w tego typu prezentacji chociaiby 6wczesne obrazy Henryka 
Musialowicza czy wystawiaj'lcego w Warszawie Zdzislawa Beksinskie
go. Powstala jednak sp6jna, przemawiaj'lca polifoniczn'l harmoni'l wy
razu prezentacja malarstwa, w kt6rym abstrakcyjn'l nieobecnosc wygl'l
d6w zaczerpni~tych ze swiata realnego zasqpil metafizyczny wydiwi~k 
zmiennych tonacji barwnych zestawionych ze sob'l prac. Calosci dopel
nily projekty deseni tkanin auto rstwa Jana Z iemskiego, b~d'lce przykla
dem przenikan ia wynalazczosci formalnej z laboratorium sztuki do swiata 
zastosowan we wzornictwie artystycznym. 

W obr~bie malarstwa materii jest wi~c jeszcze wiele do pokazania. 
Ale juz ta nowa odslona kolejnego fragmentu stosunkowo szerokiej ten
dencji polskiej sztuki wskazuje na jej silne powi'lzanie z ruchem mi~dzy-
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narodowym. Tak oto rozluinienie systemu polityeznego w drugiej po
lowie lat 50. zrodzilo jednq z pierwszyeh szans w powojennej Polsce 
sprz~gni~eia sztuki wspok zesnej z mi~dzynarodowym modernizmem 
i byla to proba uwiefiezona sukeesem wystawienniezym weuropejskiej 
stoliey sztuki. Ten zwiqzek z mi~dzynarodow<! awangard'l pozostal od
qd eeehq polskiej sztuki nowoezesnej, ktora pomimo represyjnego eha
rakteru polityki kulturalnej wladz komunistyeznyeh eieszyla si~ stosun
kowo rozleglym obszarem autonomii. W jakim stopniu nasza sztuka 
zaehowala oryginalnosc i eeehy rodzimego kolorytu, mogq objawic ko
lejne proby zmierzenia si~ z malarstwem materii: ezy to pod kqtem pre
zentaeji oddzialywania konwenej i posrod nast~pnyeh srodowisk arty
styeznyeh, ezy to w optyee sztuki europejskiej lub w perspektywie po
wi'lzafi tego typu malarstwa z polskim koloryzmem. Jednak jui teraz 
nurt ten zostaje w pami~ei jako dokument poj~ei a obrazu w jego auto
nomii i konkretnoSci i akt faseynaeji artystow tworzywem i materialem. 
To malarstwo, ktore notuje za pomoq "konkretow", ezasem bywa do 
bolu antyestetyezne, a tam, gdzie na obrazie pojawia si~ sylwetka ezlo
wieka - przeksztalca go w eierpi'ley, wypalony anonimat. Tam tei staje 
si~ intrygujqeym dokumentem mierzenia si~ z egzysteneja lnq kondyej'l 
jednostki. Z drugiej strony zgromadzenie pod jednym szyldem artystow 
o rozmaityeh prowenienejaeh wzbudza pytanie 0 tra fnosc tak sformu
lowanej wspolnej plaszezyzny interpretaeyjnej d la poszukiwafi artystyez
nyeh wywodzqeyeh si~ z odmiennyeh tradyeji artystyeznyeh. Choeiai 
wystawa daje w tej kwestii argument in plus, na rzeezywisq oeen~ roz
miarow i stopnia jednorodnosei zjawiska jest dzis jeszeze za wezesnie. 

PIOTR MAJEWSKI, doktorant w Instytueie Historii Sztuki KUL. Pu
blikowat w "Kresaeh". 
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Andrzej Stasiuk, Monika Sznajderman 

Ludzie nieistnieiqcy 


Tutaj wlasciwie nic nie rna. Trzyklasowa szko la w wiejskiej chalup ie, 
jeden sklep, kosci61 i cztery razy dziennie autobus do powiatowego miasta 
odleglego 0 dwadziescia pi~c kilometr6w. N o j jest jeszcze byly PGR. N ie
mal nib z jego doroslych mieszkanc6w nie rna stalej pracy. Pracujq doryw
czo alba po prostu nie pracujq wcale. Wiele rodzin, zwlaszcza tych popege
erowskich, to rodziny wielodzietne. Ich syruacj~ mozna opisac w paru slo
wach: bi eda, czasami wr~cz n~d za, frustracja, smutek, kompletna 
nieumiej~tnosc radzenia sobie w swiecie "pozapegeerowskim" i oczywiscie 
tysknota do tego, co bylo, do spokojnej i opiekunczej rzeczywistosci komu
J1lzmu. 

Mieszkamy w tej okolicy czternascie lat i mogliSmy oglqdac jej upadek. 
W czasie transformacji ustrojowej nie zaszla tuta j ani jedna pozyrywna zmiana 
ani w sensie spoleczn ym, ani ekonomicznym, ani kulturaln ym. Tych ludzi 
ktos po prosru skreslil, nie uwzgl~dnil , najzwyczajniej nie zauwazyl ich ist
nienia. W pewnym sensie Sq skazani na iycie poza spoleczensrwem i wlaSci
wie nie wiadomo, czy Sq obywatelami tego kraju. 

W zadnym wypadku nie jesteSmy spolecznikami. Do tego potrzeba 
wielkiego zapalu, ogromnego serca i duiej i10sci wolnego czasu. My tym
czasem robimy rzeczy najprostsze, czysto materialne . Dzi~ki sponsorom wy
posaiylismy szkol~ w komputery, zebralismy pieniqdze, dzi~ki kt6rym dzie
ci b~dq mogly pujechac na dziesi~c dni do "zielonej szkoly" nad morzem. 
Z organizow:llismy, przy pomocy gorlickiego Z O Z -u, tzw. "bialy dzien" w 
szkole (rezultaty badan przeprowadzonych przez lekarzy r6inych specjal
nosci byly wstrzqsajqce). N awiqzujemy kontakty, kt6re pozwolq wkr6tce 
zorganizowac warsztaty fotograficzne i teatralne. Na fotograficzn ych, pro
wadzonych przez Piotra Janowskiego z "Gaze ty Wyborczej", dzieci PGR-u 
b~dq uczyly si~ okiem kamery oglqdac sw6 j swiat. B~dq takie mogly poka
zac go innym: planujemy zorganizowanie wystaw zar6wno na miejscu, jak 
i w powiatowym miescie Gorlice oraz w Warszawie. W przyszlym roku 
chcemy srworzyc w szkole cos na ksztalt swietiicy, czyli po prostu miejsca, 
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gdzie dzieciaki b~dq mogly przyjse i sp~dzie czas pod opiekq profesjonalne
go opiekuna, wychowawcy. Gdzic b~dq lllog1y odbywae si~ zaj~cia plastycz
ne, kursy komputerowe i angielskiego lub gdzie po prostu b~dzie mozna 
zjese drozdzowky, napie s i~ herbaty i pogadae lub poprosie 0 pomoc w od
robieniu lekcji. 

W istocie chodzi l1am 0 to, zeby pokazae dzieciom, ze poza ich popege
erowskq wsiq i kilkudziesi~cioma kanalami telewizji satelitarnej istnieje ja
kis inny swiat. Te dzieci musZ<) si ~ st<jd w przyszlosci \vyrwae, choeby po to, 

by nie podzielie losu rodzicow. Rodzice w pewnym sensie S<j juz spisani na 
straty, nikt siy nimi nigdy nie zainteresuje, chyba ze jako najtansz<j sil <j robo
cz<j. Dzieci, przynajmniej niektore, maj<j jeszcze szanse na wydobycie si~ 
z tego zaklytego kr~gu biedy, apatii i l~ku p rzed swiatem. 

N iewykluczone, ze uda siy stworzye cos w rodzaju malego, lokalnego 
srodowiska, ktore bydzie zainteresowane dzialalnosci<j na rzecz miejsco
\V)'ch dzieciakow. Na razie s<) to ludzie z zewn<jtrz, ludzie z miasta b<)dz tacy, 
ktorzy kupili tutaj ziemi~ i maj<) zamiar si~ osiedlie. Jesli idzie 0 samych 
mieszkancow, dominujq pretensje i postawy roszczeniowc. To, co osobiste, 
prywatne, w zaden spos6b nie lqczy siy w ichswiadomosci z tym, co spo
teczne, nawet w najmniejszej mikrospolecznej skali . 

MON lKA SZ NAJDERMAN , antropolog kultury, prowadzi Wydawnic
two Czarne, i AN DRZ EJ STASIUK, prozaik, poeta. Mieszkaj <j w Bcski
dzie Niskim. 

W tym miesi'lcu polecamy uwadze Panstwa nastypuj,!ce inicjatywy: 

"M LODZI OBYWAT ELE DZIALAJf\" 

FUNDACJA CENT RUM EDUKACJ I O BYWATELSKIEJ (CEO) 


ul. Willowa 9 m. 3, 00-790 Warszawa; 

te l./fax (+ 12) 646-20-25 


e-mail: ceo@ceo.org.pl; www.ceo.org.pl 


Program "Mlodzi O bywatele Dziataj<j" to wspaniala okazja dla mlo
dziezy, by zrozumiata, czym jest demokracja i co to znaczy bye odpowie
dzialnym za swoj<j "mal<j ojczyzny". Jego autorem jest Fundacja Centrum 
Edukacji Obywatelskiej (CEO ), organizuj<jca warsztaty dla nauczycieli gim
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nazjow i szk61 srednich. M oina tam poznac przyklady skutecznych dzialan 
podejmowanych przez m!odzicz w ramach projektu MOD. Tak jak w Sta
lowej Woli, gdzie, w drugiej polowie lat 90., mlodziei szkoly podstawowej 
nr 3 domagala si~ od wladz miasta likwidacji wysypiska smieci poloionego 
w pobliiu lokalnego jeziorka. W wyniku ich akcji wysypisko znikn~lo. 

Celem programu M OD jest nauczenie mlodych ludzi zasad funkcjono
wani;] demokratycznego panstwa oraz zach~cenie ich do aktywnego uczest
nictwa w iyciu publicznym. Autony chcq pokazae mlodym obywatelom, 
jak tworzy si'r i modyfikuje lokalnq polityk'r spolecznq. Chcq ich nauczye 
umiej'rtnosci poruszania si'r w iyciu publicznym i niepozostawania "z boku" 
w sprawach wainych dla nich i ich spolecznosci lokalnych. 

TOWARZYSTWO RODZIN W IELOD ZIETNYCH 

38-400 Krosno 

ul. Lelewela 24/9 


tel. (+13) 432-38-99 


Dziala na terenie wojewodztwa podkarpackiego (Krosno, Jaslo, DukJa 
i inne miejscowoSci). Obecnie zrzesza okafo 1900 rodzin wielodzietnych 
(w jednej z nich dzieci jest szesnascioro) i takich, w ktorych [odzice - cza
sem obydwoje - nie majq pracy. Od 9 lat dziala swietiica, do ktorej codzien
nie na posilki przychodzi 200 dzieci. Niektore wyglqdajq, jakby od dawna 
nic nie jadly. Oprocz wydawania posilkow opiekunowie w swietlicy starajq 
si'r otoczye dzieci opiekq, uswiadamiae im, co jest dobre, a co zle (z powo
du biedy przest~pczosc wsrod nieletnich jest w tamtych okolicach wysoka). 
Jezeli Sq fundusze, przygotowuje si'r paczki zywnoSciowe. Dopomaga si'r 
w zakupie pralki . W Radiu Rzeszow prosi si'r 0 pomoc w wyslaniu dzieci 
na wakacje. 

Towarzystwo nie rna zadnych eta tow, jego dzialalnose opiera si'r wy
Iqcznie na pracy wolontariuszy (okolo 20 osob na stale oraz duza grupa 
mlodzieiy, na ktoq zawsze mozna liczye). Najnowsza inicjatywa, znana jui 
szerzej w Polsce, to "Starsza siostra, starszy brat" - indywidualna opieka 
starszego kolegi nad mtodszym dzieckiem, cz~sto zal'rknionym i zagubio
nym. 

Problem podstawowy to oczywiscie fundusze. W dniu, w ktorym udzie
lana nam tych informacji, Towarzystwo mialo na .koncie 26 zlotych. 
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• Kroniki portowe - film w reiyserii Lasse Hallstrom na motywach 
powiesci Annie Proulx - to wsp6lczesna basn, przypowiesc, p61nocna 
saga opowiadana wsr6d dzi kich fiord6w Nowej Funlandi i. M6wi 0 swie
cie prostym, a jednoczesnie surowym. 0 tym, ie czasem, aby zerwac 
z pustym, nie uclanym iyciem, trzeba powr6cic clo kraju , z kt6rego przy
byli rodzice, i oclnalezc smu tny dom przykuty do szczytu skaly ielazny
mi linami, "aby nie odfrunlll". A tam " trzeba stanllc naprzeciw swoich 
lyk6w, bo nie moina ich zignorowac". Trzeba wysluchac nowych s'}sia
d6w opowiadajqcych nieznane, lecz jakie bolesne historie z przeszlo
sci: ttt 0 przodkach-piratach, kt6rych wygnala miejscowa spolecznosc, 
gdy przykul i do drzewa okaleczonll ofiary, i t<t 0 wlasnym ojcu, kt6ry 
zgwalci l tu przed wielu laty mlodsz'} sios try. Trzeba udowodnic c6rce, 
ie jej matka nie przez ni'} umaria, i poznac kobietC(, kt6rej m'}i nie zgi
I1Ctl jak wszyscy tutaj w morzu , ale odszedl z inn'}. I dopiero kiedy cala 
- dobra i zla - prawda staje siC( jasna, moi na wreszcie kupic 16dz i wy
plyn'}c w morze. Odkryc wartosc diemu jeiynowego i pasztetu z foczej 
pletwy. Dojrzec do odwagi i odpowiedzialnosci . Uwierzyc w przyszlosc. 
Na zlowrogim wzg6rzu, na kt6rym jeszcze wczoraj kolysal siy drewniany 
budynek, zobaczyc jui tylko kilka kamieni i napi sac na pierwszej slro
nie lokaillej gazety wi elki nag16wek : "Straszny sztorm pon-val dom. Po
zostal piykny widok" . 

AS 

• Plyty genialnego ntmunskiego pianisty Dinu Lipattiego (wytw6r
nia EMI) dostypne s'} wreszcie w duiym wyborze. W jego wykonaniach 
apollinskosc splata sitt paradoksalnie z glybok'} iarliwosci'}. Zmagal siy 
z bialaczk'}, co jednak ni e odcisnylo piytna na jego interpretacjach 
piyc miesiycy przed smierci '} nagral komple t walc6w Chopina. Pod jego 
palcami walce nabieraj'} swietlistosci i gracji, a nagranie uchodzi za jedno 
z najradosniejszych. Odszedl w 1950 roku, majqc 33 lata. 

Dostypny jest pittcioplytowy zestaw in terpretacji tego pianisty (trzy 
krqiki trafily do przystttpnej cenowo serii "Creat Recordings of the Cen

158 



tury"). W nim same rarytasy: zagrana jakby na wstrzymanym oddechu, 
pulsujqca podskornymi emocj ami Partita nr 1 B-dur Bacha, wirtuozow
ska Sonata a-moll KV 310 Mozarta czy pojedyncze koncerty fortepia
nowe Griega, Schumanna, Mozarta i Chopina. Dla chopinistow pozycjq 
obowiqzkowq Sq wspomniane wake oraz prawdopodobnie najlepsze w hi
storii fonografii, p eine uczucia i wywai one w kaidym detalu wykonanie 
Sonaty h-moll. Swie tne uzupeinienie zestawu stanowi wydana w serii 
"References" ply ta mieszczqca m.in. pOlllszajqcy od pierwszej do os tat
niej nuty, zagrany z glt(bok im przeczuciem tragicznosci ludzkiego losu 
Koncert d-moll Bacha. 

De 

• Tygodni k nazywa sit( "Kubek Zywej Wody" . Mogt( go zabrac bez
platnie z kosciola po niedzielnej Mszy sw. Wyglqda jak wynvana ze srodka 
szkolnego zeszytu kartka zadrukowana czarnymi li terkami. Zawiera tek
sty czy tan i modli tw danej niedzieli : Kosci6l sit; modli , Nadstaw ucha
Pan m6wi , Tuz po uczcie oraz inne stale pozycje: Swit;te pigulki - wy
brane cytaty z Pisma Swit( tego na kaidy dzien tygodnia, Swit;ci wyjt;~i, 
przemyslenia autorow - Ryby majq glos , Trzy grosze? Proszt; ... , Z mq
drej i Swit;lej glowy, Zarty nieposwit;cone. 

Lubit( zajrzec do " Kubka" w niedzielne popoludnie, przypomniec 
sobie czytania mszalne. Lubit(, gdy przez caly tydzien plqcze sit( gdzies 
w kuchni, w pokoju. Przygotowuj t( kolacjt( i czytam w "Kubku" lezqcym 
obok chleba na stole "pigulkt(" na piqtek: "Ufaj Panu, bqdz mt(zny, niech 
sit( twe serce umocni, ufaj Panu" . Sprzqtam i usmiecham sit(, przekla
dajqc "Kubek" otwarty na stronie z iartem. Zdarza sit(, ze " Kubek" 
wyglqda przekornie spomit(dzy Bardzo Waznych Papierow, jakby chcial 
pomoc odnalezc wlasciwe proporcje pomit(dzy tym, co waine, i tym, co 
naJwazmeJsze. 

Z czasem widac na nim trudy zycia pod naszym dachem - tu plama 
po herbacie, tu zagit(cie. Ginq kartki ze srodka ... Nie trzeba przeciei 
chowac go gdzies na polce z ksiqzkami, jak Pismo Swit(te, zeby sit( nie 
zniszczyl. Nie wymaga ani tyle czasu , ani tyle miejsca do czytania co 
rozne inne gazety. I w tym jego sila. 

Wydawcq "Kubka" jest Duszpasterstwo Akademickie RYBA dzia
lajqce pod opiekq ksit(dza Macieja Gawlika CR przy parafii Zmartwych
wstania Pansk iego w Krakowie-Woli Duchackiej. Ostatnio "Kubek" 
odnotowal maly jubileusz - ukazal sit( setny numer. "Kubek" mozna 
tabe wydlllkowac z Internetu, wchodzqc na stront( www.daryba.prv.pl 

krm 
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Summary 

Low voter turnouts, cynical politicians who treat the state like loot to 
be distributed among parasitic top party circles, scanty engagement on the 
part of average Poles in nongovernmental initiatives, decl ine or collapse of 
social authorities, ... these are but some signs indicative of a phenomenon 
to be more and more frequently encountered in Poland as well as other 
former communist countries, namely a distinct unwillingness to participate 
in the public realm and seeking cozy seclusion in one's own privacy. In the 
case of too many existence has become subscribed solely to the private 
dimension. Has this peculiar "recoil from freedom" been brought about by 
disenchantment with the questionable quality of Polish democracy or is it 
symptomatic of a broader crisis of civil society as it sweeps the Western 
World? What outgrowths may it have for democracy itself? How to coun
teract the detachment in the people and fight the sense of powerlessness? 
A discussion sparked by Ireneusz Krzemi6.ski's article and held among a gro
up of leading Polish sociologists and political scientists: Zyta Gi lowska, Wisla 
Surazska, Wiktor Osiatynski, Aleksander Smolar, Kazimierz Z. Sowa, Tade
usz Szawiel and Pawel Spiewak, attempts at answering these questions. Their 
stances are juxtaposed with opinions voiced by some students who in tal
king with Jaroslaw Gowin express the views that they hold concerning po
litics, democracy and capitalism. 

Besides its main theme the number also has for readers: J erzy Plazew
ski's ponderings upon a new and positive aura with regard to family values 
to be observed in the latest film productions, A Praise of Europe by Jadwiga 
Zylinska, a debate over a new translation of the Book of Beresheet and , as 
usual, a bunch of new books' reviews, reports on major cultural events and 
relations of the work of governmental organisations. 
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Do roli gt6wnej startuje rodzina, s. 11 
Jerzy Plazewski: Zaillteresowanie rodzillq [w kinie swiatowym] wzra
sta. Zainteresowanie lO, bez wi <;kszego ryzyka, sprowadzic si<; da do le~ 
zy: z rodzinq w naszych trudllyeh ezasaeh jes t jak z demokraejq. Obie 
majq wady i usterki, ale nie lepszego nie wymysLono. 

Demokracja i korupcja, s. 84 
Kazimierz Z. Sowa: Przypadki "prywaty" w sektorze publieznym zda
rzaly si<; zawsze i byty traktowane jako patologia zyeia spoleeznego. ~ 
Dzisiaj jednak l110zna od niesc niekiedy wrazenie, iz palologia ta staje 

SJ~ nOlml:l. 

Pochwata Europy, s. 107 

~ 
~ Jadwiga Zylinska: Cywilizaeja, ktora polow~ swojej spoleczllosei poz

bawia praw eztowieka, ni e jest rownorz~dna z Cywilizacjq europejskq. 
Miarq wartosei danej Cywilizaeji jest pozyeja,jakq ma wniej kobieta. 

o ksiqice Wojciecha Bonowicza Tischner, s. 132 
Zhigniew Stawrowski: Ostatnie lata zycia ks. Tischnera to zmagania 
z chorobq. Z wn~trza osobislych doswiadczen udato mu si~ osiqgnqc ~ 
i wyrazic najgl~bszy wymiar heroizmu mysli i wiary, geJzie cztowiek 
staje si<; piesni 'l glosz'lc'l "chwal~ na wysokosci Bogu" . 
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