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Od redakcii 

T erroryzm jest stary jak swiat, bodaj tak stary jak woj
na. Ale pierwsze lata nowego tysi"lclecia kazq nam inaczej 
patrzec na oba te zjawiska. Dokladnie rok temu staralismy 
sicr zdiagnozowac nowe oblicze wojny, dzis chcemy sicr 
przyjrzec nieznanej dotqd twarzy terroryzmu globalnego. 
To, co stanowilo trudny i bolesny, ale lokalny problem 
konkretnej spolecznosci, Izraela i Palestyny, Anglii i Irlan
dii, Kraju Bask6w i Hiszpanii, dzis - kiedy bomba zrzuco
na na Bliskim Wschodzie odbija sicr echem w sercu jednej 
z europejskich stolic - zaczyna dotyczyc kazdego z nas, staje 
sicr naszym problemem. 

Na lamy miesicrcznika zaprosilismy wybitnych spe9 ali
st6w od polityki micrdzynarodowej i kwestii bliskowschod
nich, by wsp61nie poszukac odpowiedzi na pytanie, czy 
istniejq sposoby zatrzymania popchnicrtego 11 wrzeSnia 
domina terroryzmu. 

W tym numerze wspominamy zmarlego 18 maja br. 
wielkiego czlowieka, jednego z najwybitniejszych history
k6w filozofii , prof. Stefana Swiezawskiego. Rozpoczyna
my od jego niepublikowanej dotqd niezwyklej medytacji 
o smierci. °profesorze Swiezawskim piszqJacek Woznia
kowski i Janusz Poniewierski. 

Ponadto polecamy "Diagnozy" Barbary Fedyszak-Ra
dziejowskiej 0 politycznym fenomenie Andrzeja Leppera 
oraz esej Andrzeja Franaszka 0 Czeslawie Miloszu. W tym 
miesiqcu inaugurujemy takZe rubrykcr ,,0 r6znych godzi
nach" zawierajqq fragmenty dziennika Haliny Bortnowskiej. 
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Prof. Stefan Swiezawski 
1907 - 2004 

Filozof, wspoltworca srodowiska Znak, 

uczestnik II Soboru Watykmlskiego, "obywatel Kosciola". 


Czlowiek pelen mqdrosci, otwarty na kazdq mysl uczciwq i tworczq. 

Nasz Mistrz i Przyjaciel. 






DlAGNOZY 

Barbara Fedyszak-Radziejowska 

Lepper 
zdolny uczen 
czarnoksi~inika 

i Z portretu wyborcy "kochajilcego Leppera" 
: wylania sit( osoba bez wyraznych poglild6w, 
i podatna na medialne kampanie i telewizyjne 
: manipulacje, z poczuciem "sieroctwa po PRL", 
i akceptujilca autorytarne rozwiilzania. Dziecko 
: PRL-u zagubione w liberalnym, pozbawionym 
: wartosci i norm, postkomunistycznym i apolitycz
i nym swiecie III RP, w kt6rym jedynym czytelnym 
: symbolem staje sit( bialo-czerwony krawat. 

Majowe sondaze PBS, OBOP i CBOS po raz pierwszy od wielu 
miesit(cy nieco uspokoily nastroje - wysokie poparcie dla Andrzeja 
Leppera wyraznie spadlo. Jeszcze miesiqc temu prawie co trzeci Polak 
zamierzal oddac sw6j glos na Samoobront(. W pierwszych dniach 
maja na Leppera chcialo glosowac od 17 do 21 % respondent6w, co 
oznacza, ze poparcie zmalalo 0 4 do 80/0. W kwietniu sytuacja wyda
wala sit( dramatyczna: z jednej strony sejm niezdolny do wylonienia 
stabilnej wit(kszosci, z drugiej - Lepper jako wysoce prawdopodob
ny zwycit(zca wczesniejszych wybor6w. Strach przed jego rzqdami 
sprawial, ze eksperci, kt6rych trudno podejrzewac 0 sympatie do 
autorytaryzmu, z It(kiem mysleli 0 naturalnym dla demokracji wyj
Sciu z trudnej sytuacji - czyli 0 szybkich wyborach. 
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Wiele slow i wiele artykulow napisano ostatnio 0 Andrzeju Lep
perze. Populizm, lamanie prawa, arogancja - to typowe skojarzenia 
z liderem Samoobrony, a "przegrani, roszczeniowi, bezradni, bezro
botni, biedni mieszkaDcy wsi i miast" to, zdaniem publicystow, epi
tety charakteryzujqce jego wyborcow. Ostatnie artykuly opubliko
wane w "Rzeczpospolitej"l pod wspolnym tytulem Dlaczego Lep
per? tylko pozornie wyjasniajq zagadk y jego sukcesow. Piotr 
Smilowicz ("Rzeczpospolita", 27 maja) poszukuje i znajduje polity
kow, ktorzy - jego zdaniem - "pomogli" swojq slaboSciq liderowi 
Samoobrony. Wymienia Lecha Walysy, Jana Olszewskiego, Jerzego 
Buzka i Leszka Millera. JednakZe wspolna "pomoc" Walysy i Olszew
skiego w latach 1993-1997 nie wydobyla Andrzeja Leppera z poli
tycznego niebytu. Dopiero jego stala obecnosc w mediach niezbyt przy
chylnych rzqdom A WS wprowadzila Samoobrony do sejmu. 

Piotr Ciacek i Igor Janke ("Rzeczpospolita", 26 maja), analizujqc 
osobowosc ludzi, ktorzy "kochajq Andrzeja Leppera", nie potrafiq 
odpowiedziec, dlaczego mimo nieufnoSci "do wszystkich politykow" 
wierzq wlasnie jemu. 

Warto siygnqc do poczqtkow kariery Leppera, by zrozumiec, jak 
stal siy "ObrODCq upokorzonych i pogardzanych". Trzeba jednak choc 
na chwily uwolnic siy od stereotypu dominujqcego w polskich me
diach, zgodnie z ktorym polscy rolnicy "nie majq racji, Sq roszcze
niowi, niezbyt rozgarniyci i nie zaslugujq ani na doplaty wyrownaw
cze, ani na unijnq polityky rolnq". 

Prawdziwa kariera Leppera zaczyla siy bowiem od protestow 
i blokad z lat 1998-1999. Wczesniej, gdy brond rolnikow nie spla
cajqcych kredytow, inni kpili sobie z niego: "Jaki z niego chlop? 
Bierze kredyt i nie placi!". I rzeczywiscie - zarowno w sondaiach, 
jak i w kolejnych wyborach nie popierala go iadna liczqca siy gru
pa wyborcow. Dlatego Smilowicz myli si y, nazywajqc Andrzeja 
Leppera "prawdziwym wodzem chlopskiego buntu z lata 1992 
roku". W 1993 roku sukces wyborczy na wsi odnioslo PSL, zdoby
wajqc poparcie 15,4% wyborcow. Wtedy Zwiqzku Zawodowego 
Rolnik6w "Samoobrona" na politycznej scenie jeszcze nie bylo. 

I "Rzeczpospolita", nr 113115-16 maja; nr 122/26 maja; nr 123/27 maja. 
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Dlaczego w 1999 roku sytuacja zmienila si~ tak radykalnie? To 
wtedy Lepper wygral swojq pierwszq batali~ 0 pozycj~ przywodcy 
rolnikow, miazdzqc konkurentow - Romana 
Wierzbickiego z NSZZ RI "SolidarnosC" oraz 
Wladyslawa Serafina z KZRKiOR. To z tam
tych czasow pochodzi opinia 0 jego politycz
nych talentach, charyzmie przywodcy i-co 

Najwi~kszy problem polega 
na tym, ie to Lepper, a nie 
Balcerowicz mial w 1999 
l'oku racj~. 

najwazniejsze - 0 jego skutecznosci w wake 0 rolnicze interesy. 
Najwi~kszy problem polega na tym, ze to Lepper, a nie Balcero

wicz mial w 1999 roku racj~. Pisz~ 0 tym z zalem, bo doceniam 01

brzymie zaslugi Leszka Balcerowicza dla Polski. Ale w 1998 i 1999 
roku na Lepperowskich blokadach stal sprz~t dostarczony przez dzier
zawcow i producentow rolnych majqcych wyzsze wyksztalcenie, duze, 
popegeerowskie i rodzinne gospodarstwa i pewnosc, ze bez prote
stow skazani Sq na niezawinione straty grozqce bankructwem. Kto duzo, 
dobrze i intensywnie produkuje, ten wi~cej traci, gdy nie moze sprze
dac owocow swojej pracy po oplacalnej cenie. A ceny po!tuszy wie
przowych spadly wtedy w stosunku do cen z 1998 roku 050%. Pol
scy rolnicy zacz~li tracic rosyjski rynek zbytu na rzecz subsydiowa
nych przez Komisj~ Europejskq rolnikow unijnych. Na podobne 
subsydia eksportowe nie bylo stac polskiego rzqdu. 

Pech chcial, ze Leszek Balcerowicz pojechal wowczas do Brukse
Ii i wyglosil zauwazony w TVP (kto mial jq wtedy w swoich r~kach, 
koteczku?) referat, przypominajqcy Komisji Europejskiej, ze w libe
ralnej gospodarce nie dotuje si~ eksportu, a juz na pewno nie dotuje 
si~ eksportu zywnosci. Kilka dni pozniej Komisja Europejska pod
niosla subsydia i polscy rolnicy zostali z niesprzedanq wieprzowinq. 
Po protestach i blokadach polski rzqd podjql skup interwencyjny (co 
dla fachowcow od poczqtku bylo oczywiste) i podniosl cen~ poltu
szy wieprzowych. I tak Lepper okazal si~ zwyci~skim przywodq 
w "slusznej sprawie". Juz wtedy popierali go nie tylko "biedni i prze
grani" wlaSciciele malych gospodarstvv, lecz tabe lepiej wyksztalce
ni, tzw. towarowi rolnicy, ktorzy - w odroznieniu od polskich elit 
politycznych i opiniotworczych - doskonale wiedzieIi, na czym po
lega Wspolna Polityka Rolna UE i dlaczego trzeba twardo negocjo
wac warunki naszej akcesji. Mozna powiedziec, ze od tego bl~du 
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zaczyla siy cala seria medialnych i politycznych nonsens6w, kt6re 
zmusily rolnik6w do szukania wlasnej politycznej reprezentacji 
w wyborach w 2001 roku. 

Przypominam, ze juz wtedy negocjowalismy warunki akcesji pol
skiego rolnictwa do Unii Europejskiej. Polski rzqd i srodowiska opi
niotw6rcze mialy dwa wyj§Cia: reklamowac Wsp6lnq Polityky Rolnq 
i namawiac rolnik6w do poparcia integracji, obiecujqc liczne korzy
sci (tak robili Buzek i Balazs), albo namawiac ich do integracji, osmie
szajqc i krytykujqc polityky rolnq Unii i obrazajqc polskich rolnik6w 
twierdzeniami: "ze na ty polityky nie zaslugujq, ze jest ich za duzo, 
ze to absurd dotowac rolnictwo" etc. Ten drugi ton debaty publicz
nej ostatecznie niestety zwyciyzyl i nieodmiennie towarzyszyl naszym 
negocjacjom z UE. 

Domaganie siy wysokiej kwoty mlecznej i 100% doplat bezpo
srednich denerwowalo wielu dziennikarzy2 i komentator6w. Dla
czego - pytali - wazny cywilizacyjny proces budowania europejskiej 
wsp6lnoty sprowadzany jest do doplat, kwot i limit6w? Dlaczego 
narazamy interesy Polski (!?) dla jednej, wqskiej (?!) grupy zawodo
wej? Dlaczego - pytal wybitny profesor - doplaty przyslugujq rolni
kom, a nie krawcom lub naukowcom? Inny profesor i wicepremier 
zarazem zqdal rezygnacji pol skich rolnik6w z doplat, uwazajqc po
mysl wspierania rolnictwa za antyrynkowy, a przyznanie unijnych 
doplat polskim rolnikom nazwal "pyrrusowym zwyciystwem rolni
k6w i otwarq klyskq dla kraju". 

Tytuly artykul6w prasowych roily siy od dobrych rad udziela
nych naszym negocjatorom przez dziennikarzy, kt6rym euroentu
zjazm przeslanial zdrowy rozsqdek. Tymczasem w programach re
dakcji rolnej przewodzil Lepper i politycy PSL - to oni trafnie przed
stawiali reguly kosztownej polityki rolnej w Unii Europejskiej 
i zdecydowanie domagali siy twardych negocjacji w sprawie rolnic
twa3 

• 

2 Por. E. Szot, Satyra na lelliwych chlop6w, "Rzeczpospolita", 17 stycznia 2003, oraz 
B. Fedyszak-Radziejowska, Wid w polityce i debacie publicznej, "Wid i Rolnictwo", 
1/2002 (114), IRWiR PAN Warszawa. 

J POL B. Fedyszak-Radziejowska, Wies polska w wybomch: radykalizacja nastroj6w, 
[w :] Przyszlosc polskiej seeny politycznej po wyborach 2001 , red. L Kolarska-BobiIiska, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002. 
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Obiektywnych racji za tym, by walczyc 0 dobre warunki akcesji, 
polska wies miala sporo, bo liczba nagromadzonych na jej obszarze 
problemow byla nie tylko ogromna, lecz - co gorsza - nie do rozwiq
zania w krotkim czasie i przy niewielkich srodkach finansowych pol
skiego budietu. Marcin Makowiecki4 w dodatku do "Nowego Zycia 
Gospodarczego" pisal: "Wyniki analiz i prognoz Sq jednoznaczne 
wid i rolnictwo to najbardziej zloiony i najtrudniejszy problem spo
leczno-ekonomiczny naszego kraju. To polski problem nr 1". 

Porownanie (Raport UNDP) szacunkow produktu krajowego 
brutto dla obszarow wiejskich (6116 USD) i miejskich (8892 USD) 
pokazuje, ie roinica mi~dzy nimi stanowi 
ponad 31 % wartosci PKB. Podobnie ksztaltu
je si~ ogolny Wskaznik Rozwoju Spolecznego 
HDI w zroinicowaniu na wid i miasto. Polska 
miejska, ze wskaznikiem 0,828 w roku 1997, 
plasuje si~ w grupie krajow wysoko rozwini~
tych, gdzie wskaznik przekracza poziom 
0,800. Polska wiejska - z HDI na poziomie 

Wsr6d 1,8 mIn gospodarstw 
rolnych okolo polowa 
przynosi swoirn wlascicie
10m znikorne dochody, 
dostarczajl}c gl6wnie 
iywnosci na tzw. "sarno 
zaopatrzenie". 

0,794 - znajduje si~ poniiej linii oddzielajqcej kraje dobrze i slabo 
rozwini~te (w towarzystwie Litwy oraz Trynidadu i Tobago). 

W raporcie FDPA czytamy: "Podczas gdy odsetek iyjqcych 
w sferze niedostatku, czyli poniiej minimum socjalnego, mieszkan
cow miast wynosil w 1997 roku 42,7%, a w sferze skrajnego ubo
stwa, czyli poniiej minimum egzystencji 3,3%, dla wsi te proporcje 
'A'Ynosily odpowiednio 62,5% oraz 8,7%"5. 

Na obszarach wiejskich mieszka 380/0 Polakow, a wsr6d nich mi
lion bezrobomych zarejestrowanych w rodzinach nierolniczych. Ko
lejny milion to zar6wno bezrobomi rejestrowani w rodzinach rolni
czych, jak i "Iudzie zb~dni" dla gospodarstw rolnych, tworZqcy bez
robocie ukryte. Szacunki ekonomist6w m6wi q, ie poprawa 
konkurencyjnoSci polskiego rolnictwa drogq ograniczenia jednost

4 Polska wies 2001. Szanse i zagrozenia, (w:) "Nowe Zycie Gospodarcze", dodarek do 
nr 19/2001. 

\ "Minimum socjalne" oznacza koszyk d6br i uslug niezb~dnych do funkcjonowania 
w spoleczenstwie; "minimum egzysrencji" to miara absolutnego ub6srv"a uwzgJ~dniajqca 
tylko podstawowe potrzeby, kt6rych niezaspokojenie zagraia biologicznej egzysrencji 
organizmu ludzkiego. 
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kowych koszt6w pracy moze zwi~kszyc liczb~ bezrobotnych 0 da/
szy 1-1,2 min ludzi 6 . Mieszkancy wsi gorzej wyksztakeni niz miesz
kancy miast, majq na trudnym rynku pracy (przy 20-procentowej 
stopie bezrobocia) znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie. 
A wsr6d 1,8 min gospodarstw rolnych okoto potO\va przynosi swo
im wtakicielom znikome dochody, dostarczajqc gt6wnie zywnoki 
na tzw. sarno zaopatrzenie. 

Nic dziwnego, ze w wyborach do sejmu z 23 wrzeSnia 2001 roku 
rolnicy wybrali - tqcznie - najsilniejszq po 1989 roku, swojq poli
tycznq "Iudowo-rolniczq" reprezentacj~. Co prawda, SLD otrzymat 
na wsi 33% gtos6w, ale "rolnicze partie" - Samoobrona (17,30/0) 
i PSL (19,5%) - zdobyty razem prawie 40% wiejskich gtos6w. ]eSJi 
dodamy do tego eurosceptycznq LPR z /iczqcym ponad 8% elektora
tern wiejskim, okaze si~, ze potowa mieszkanc6w wsi wybrata w 2001 
roku sejm, w kt6rym na 460 post6w az 83 osoby, czyli 18%, posia
dajq wyksztakenie rolnicze, Sq rolnikami lub pracujq w rolnictwie. 
W skali kraju na Samoobron~ i PSL tqcznie w 2001 roku gtosowato 
2,5 min wyborc6w, czyli wi~cej niz w rekordowym dla PSL roku 
1993, gdy post6w tej partii popado 2,1 min Polak6w. 

Tak polska wies przygotowywala si~ do "negocjacji" warunk6w 
swojej akcesji, nie wierzqc ani rzqdowi, ani elitom. ]eszcze w 1997 
roku wydawalo si~, ze A WS, wygrywajqc wybory na wsi (w duzej 
mierze dzi~ki Stronnictwu Konserwatywno-Ludowemu z Balazsem 
na czele), na stale zmieni scen~ politycznq i wysle "klasowe partie 
chlopskie" na politycznq emerytur~. Wybory z 2001 roku okazaly 
si~ "powt6rkq z historii ruchu ludowego". 

Potem sekwencja wydarzen przypominala scenariusz blyskotli
wej akcji lider6w SLD zmierzajqcych do przej~cia wiejskiego i rolni
czego elektoratu na "zawsze". Poczqtek to nieustajqcy festiwal Lep
pera w TVP pod prezesurq Roberta Kwiatkowskiego, kt6ry z punk
tu widzenia SLD oslabial politycznie PSL, a politykom PSL zdawal 
si~ korzystnym wsparciem w negocjacjach z UE. I tak obie partie, 
uzywajqc Samoobrony w swoich rozgrywkach, pomogly wykreowac 

6 A. Rosner, Spoleezlto-ekoltomiezne uwanmkowaltia przemian stntkturalnyeh w rol
nietwie, [w:] red. 1. Bukraba-Rylska, A. Rosner, Wies i rolnietwo Ita przelomie wiek6w, 
IRWiR PAN Warszawa 2001. 
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wizerunek Leppera jako czlowieka lekcewazqcego elity (rolnicy im 
nie ufajq), ktory "bierze rewanz" za krzywdy i upokorzenia margi
nalizowanej wsi, a wszystkich politykow uwaza za zlodziei i dyletan
tow. W zamian za t~ pomoc Lepper w waznych momentach gloso
wal (i nadal to robi) wspolnie z SLD. 

Grudzien 2002 i sukces w Kopenhadze rolnicy zawdzi~czajq dwu 
ministrom: Jerzemu Plewie i Jaroslawowi Kalinowskiemu. Zaraz po 
nim politycy SLD przechodzq do ofensywy. PSL wypchni~to z koali
cji, a na ministra rolnictwa powolano apoliryczoego fachowca Ada
rna Ta{lskiego, ktory narychmiast wyciqgnql z law poselskich Woj
ciecha Olejniczaka z SLD i uczynil go wiceministrem rolnictwa. Po 
trzech miesiqcach Leszek Miller odwoluje Tanskiego i nm,vy mini
ster rolnictwa - Wojciech Olejniczak - przejmuje wladz~. To dobrze 
przemyslana strategia liderow SLD na wygranie w 2005 roku Vi.rybo
row na wsi. Bo grudzien 2004 i styczen-luty 2005 to moment, 
w ktorym rolnicy i wieS zaczoq "konsumowaC" korzysci Wspolnej 
Poliryki Rolnej UE. 

Ale " ta gra 0 wszystko" skonczyla si~ fiaskiem. Zbyt wiele afer, 
nieudolnosci, ustaw-bubli i kompromituj'lcych nominacji ministe
rialnych towarzyszylo rzqdom Millera, by sprytne plany wykorzy
stania Samoobrony w okresie "przejsciowym" zakonczyly si~ sukce
sem. Gwoidziem do trumny okazala si~ afera Rywina i prace Komi
sji Sledczej. To byl powod odwrocenia si~ wyborcow SLD od swoich 
liderow i przerzucenia poparcia na Samoobron~. I tak co trzeci Po
lak dolqczyl do elektoratu Leppera. 

Sprobujmy zastanowic si~, czy istnieje inna partia, na ktorq mo
gli przeniesc swoje glosy ci, ktorzy w 2001 roku wybierali polirykow 
SLD, a w 2003 roku przezyli bolesne i gl~bokie rozczarowanie? Jaka 
inna partia poza Samoobronq mogla przyciqgnqc elektorat SLD obar
czajqcy "swojq" parti~ odpowiedzialnoSciq za rosnqce bezrobocie 
i za afery na niesporykanq dotqd skaly? Z portretu v;.ryborcy "kocha
jqcego Leppera" wylania si~ osoba bez wyrainych poglqdow, po
datna na medialne kampanie i telewizyjne manipulacje, z poczuciem 
"sieroctwa po PRL", akceptujqca autorytarne rozwiqzania. Dziecko 
PRL-u zagubione w liberalnym, pozbawionym wartoSci i norm, post
komunisryczoym i apoliryczoym swiecie III RP, w ktorym jedynym 
czytelnym symbolem staje si~ bialo-czerwony krawat. 
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BARBARA FEDYSZAK-RADZIEJOWSKA 

Dlatego Lepper, przejmujqe elektorat SLD, nieeo zmienil swoj 
wizerunek. Ze skuteeznego obroDey rolnikow stal si~ walczqeym ze 
zlodziejami i "solidaruehami" silnym przywodq uezeiwyeh i zagu
bionyeh ludzi, malo rozsqdnie zwanyeh przez ez~sc politykow "bar
barzyneami". AJe ten nowy image okazuje si~ malo przekonujqey. 
W Komisji Sledezej Jan Lqezny poezul si~ "zmuszony" do popareia 
raportu Anity Bloehowiak, eo "kosztowalo" Leppera utrat~ w majo
wyeh sondaiaeh kilku punktow proeemowyeh popareia. Co wi~eej, 
przestaje mu tabe sprzyjac polityezny klimat po 1 maja 2004, daeie 
naszej akeesji do UE. Od grudnia 2004 na koma rolnikow zaeznq 
plynqc doplaty wyrownaweze, a srodki z Planu Rozwoju Obszarow 
Wiejskieh i Sektorowego Programu Operaeyjnego Gospodarki Zyw
noseiowej pomogq rozwiqzac wiele nabrzmialyeh - rolniezyeh i wiej
skieh - problemow. Okaie si~ ie Lepper nie mial raeji, straszqe rol
nikow Uniq Europejskq, 

Jui dzisiaj sukees przedakeesyjnego funduszu SAPARD, ktory 
rolniey, przetworey, przedsi~biorey i wiejskie samorzqdy wykorzy
stali w wysokosei 113% przyznanyeh srodkow, wzrost eksportu pol
skiej iywnosei do krajow Unii, rozszerzenie umowy Rosja-UE na 
nowyeh ezlonkow zle wroiq wiejskim euroseeptykom. Jesli okaie 
si~, ii zarejestrowane w dzialajqeym systemie LACS 1,4 miliona go
spodarstw wystqpilo do 15 ezerwea z wnioskami do Ageneji Restruk
turyzaeji i Modernizaeji Rolnietwa 0 doplaty wyrownaweze i otrzy
rna je, szanse na sukees wyborezy Leppera znaeznie spadnq. 

Jesli eheemy zrozumiec fenomen Leppera, musimy rozpatrywac 
go jako realne wydarzenie polityezne, ktore stanowi odpowiedz na 
spoleezno-ekonomiezne problemy Polakow. Bo przeeiei nie jest tak, 
ie eala Polska mieSei si~ w telewizyjnym okienku, a wszystkiemu jest 
winien eiemny, polski Iud. 

BARBARA FEDYSZAK-RADZIEJOWSKA, adiunkt w Instytucie Roz
woju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie. Bada postawy mieszkancow 
wsi wobec procesu transformacji, globalizacji oraz integracji Polski z UE. 
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TEMAT MIESI~ 

DEFINI C]E, , 

Wojciech Jagielski 

, 
Smierc dialogu 

Poznalem wielu terroryst6w, 
a niekt6rych z nich uwaialem nawet 
za swoich dobrych znajomych, ludzi 
interesuj~cych, dla rozmowy z kt6
rymi warto bylo podj~c ryzyko i wy
silek podr6iy. Saudyjczyka Osamy 
ben Ladena mialem za nudziarza 
iongluj~cego pustymi, napuszonymi 
frazesami i zbywalem przewodni
k6w z Peszawaru, Dialalabadu i Ka
bulu, gdy nama wi ali mnie do pod
r6iy do jego obozu na pustyni. \VI la
tach 90. imiy Osamy nie budzilo 
jeszcze grozy i dla dziennikarzy wy
bieraj~cych siy w podr6i do ogarniy
tego wojn~ Afganistanu saudyjski 
banita pelnil raczej roly dyiurnej, eg
zotycznej ciekawostki . 

Spotkania z czeczenskim diygi
tern Szamilem Basajewem, okrzyk
niytym najgroiniejszym terroryst~ na 
Kaukazie, uwaialem nawet za inte
lektualn'l przygody. Mial wyrobio
ny pogl'ld na wiele spraw, a co naj
wainiejsze, potrafil go bronic prze
konuj'lco i efektownie. "M6wiq 

o mnie terrorysta, bo wysadzam 
w powietrze domy, podkladaj~c 
bomby w piwnicach. Ale ci, co mnie 
tak nazywaj~, burz~ te same domy, 
tyle ie zrzucaj~c na nie bomby z sa
molot6w - mawial. - To cala r6ini
ca miydzy nami". 

Zanim afganscy tali bowie zaczy-
Ii ze mn~ rozmawiac, przygl~dali mi 
siy, jak jakiemus zamorskiemu stwo
rowi, badali, sprawdzali, wypytywa
Ii. Byli mocno zaskoczeni moj'l obec
noSci 'l. Dla wielu z nich bylem bo
wiem reprezentantem wszystkiego, 
co uwaiali za zie, niesprawiedliwe 
i grzeszne, a co zbiorczo nazywali 
"Amryk'l", synonimem Szatana. Pa
miytali 0 tym, ale z pewnym rozbawie
niem odkrywali, ie obowi~zek wro
gosci przegrywal w ich sercach i umy
slach z niemoiliw~ do poskromienia 
ciekawosci~ i wyuczonym przez poko
leola nakazem goscinnoSci. 

\VI Peszawarze wpadlem kiedys 
na uliczn~ demonstracjy zorganizo
wan~ przez jednego z miejscowych, 
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 WOJ CIECH JAGIELSKI 

wyjqtkowo radykalnych mullow. 
Jego uczniowie, pelni werwy i wzbu
rzeni, wymachujqc piysciami krzy
czeli: "smied Amryce!" . W wqskim 
zaulku, nieopatrznie, nieostroinie, 
stanqlem im na drodze. Rozstypowa
E si~, ieby mnie przepuscie, wciqi 
wygraiajqc Ameryce. Mnie ominyli, 
jak siy omija zagradzajqcy drogy glaz. 
Zyczyli smierci "Amryce", ale nie 
mnie osobiscie, choc do niej naleia
lem. Widzialem potem wiele podob
nych demonstracji i niezmiennie 
odnosilem wraienie, ie kaidy z tych 
wrogow "Amryki" uznalby za naj 
wiyksze szczyscie, gdyby bylo mu 
dane iye w Nowym Jorku. Smiali
smy siy potem w hotelu, ie zielona 
karta uprawniajqca do iycia w USA 
bylaby najlepszym sposobem na re
dukcjy antyamerykanskich nastro
jow na swiecie. Dla moich znajo
mych terrorystow "Amryka" byla 
jednoczesnie marzeniem i zlem wcie
lonym. Takie mialem wraienie. 
Mowiqc 0 "Amryce", nie mieli na 
mysE iadnego konkretnego panstwa 
ani ludzi, lecz porzqdek rzeczy. Za
zdroSeili bogactwa, nowoczesnosci, 
perspektyw, poczucia bezpieczen
stwa, pragnyli, by staly siy one takie 
ich udzialem. Z drugiej strony, nie
nawidziJi "Amryki" i obwiniali jq za 
wszystkie niepowodzenia, zmarno
wane w ich wlasnym przekonaniu 
iycie, za nijakosc, poczucie gorszo
Sci, beznadziejy. 

Na Scieik~ terroryzmu zawiodla 
ich,o ironio losu, swego rodzaju oby
watelska postawa, bunt przeciwko 
niegodziwosciom, jakie skladaly siy 
na codziennose w ich ojczystych kra
jach. Nie zgadzali siy na tyraniy i za
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klamanie swoich wladc6w, ich neo
feudalizm, korupcjy, pazernose i po
gardy dla poddanych. BuntowaJi si~ 
tei przeciwko hipokryzji uosabiajq· 
cej dJa nich caly bogary swiat zachod
ni "Amryki", tolerujqcej w ich kra
jach zlo, ktorego u siebie by nie znio
sla . Nauczala wszak 0 potrzebie 
demokracji, sprawiedliwoSci, posza
nowaniu praw czlowieka. A jedno
cZeSnie przymykala oczy na najgor
sze zbrodnie popelniane przez lojaJ
nych wobec niej krwawych tyranow. 
To miydzy innymi ta hipokryzja do
prowadzila do klyski eksperymentu 
polegajqcego na przeszczepieniu 
w Afryce i Azji porzqdk6w wzorowa
nych na europejskich. To wlasnie ta 
klyska, bydqca jednoczesnie kompro
mitacjq europejskiego katalogu war
toSei, stworzyla zlowrogq proini y, 
kt6rq z czasem wypelnily ksenofobia 
i religijny fanatyzm. 

Na afganskich pustyniach i w go
rach Kaukazu nie raz przychodzilo 
mi wysluchiwac litanii krzywd. Nie
pismienni iolnierze swiytej wojny, 
a tabe zw)'czajni wiesniacy powta
rzali ty samq, wyuczonq na pami~e 
mantry. Palestyna, Kaszmir, Algieria, 
Czeczenia, Bosnia ... Podejrzewalem, 
i.e CZysto nie mieli pojycia, gdzie leiq 
wymieniane przez nich kraje ani co 
siy w nich tak naprawdy wydarzylo. 
Wiedzieli jed no. Muzulmanom dzie
je siy krzywda . Z tego poczucia 
krzywdy rodzila siy wspolnota, kt6rq 
zawladnyE ludzie nazywani terrory
stami. Ku przemocy jako usprawie
dliwionemu w ich przekonaniu ory
iu politycznej walki popchnylo ich 
przekonanie 0 bezsilnosci i bezcelo
wosci waJki metodami pokojowymi. 



TEMAT MIESII\CA 

Niekontrolowany bunt, poczucie 
krzywdy i ch~e odwetu zaprowadzi
ty ich zas na drog~ terrorysrycznej 
zbrodni. Zbrodni czystej, bo jedynie 
niszczqcej i nie b~dqcej w stanie ni
czego stworzye. Ba, nie zaprzqtajq
cej sobie nawet glowy tworzeniem. 

W latach 70. terroryzm byl me
todq politycznego targu. Terrorysci 
porywaJi ludzi i samolory, podkladali 
bomby, stawiajqc konkretne zazwy
czaj zqdania - okupu, uwolnienia 
z wi~zien pojmanych wczesniej towa
rzyszy zbrodni. Terroryzm z przelo
mu XX i XXI w. sprowadza si~ juz 
tylko do slepego, przeslaniajqcego 
wszystko odwetu, pomsty za praw
dziwe i - cz~sciej - wyimaginowane 
krzywdy. Ben Laden stal si~ ludo
wym bohaterem, mitycznych roz
miar6w Mscicielem nie z powodu 
bredni, jakie opowiadal, lecz dlate
go, ze zadal b61 znienawidzonej 
"Arnryce", odwazyl si~ jej przeciw
stawie, uderzye jako pierwszy. 

Najniebezpieczniejszym wyczy
nem, jakiego dokonal Saudyjczyk i je
go towarzysze, piewcy opacznie rozu
mianej swi~tej wojny (dzihad jest bo
wiem przede wszystkim obowiqzkiem 
samodoskonalenia si~, walki z wlasny
mi ulomnosciami), by! nie terrory
styczny atak na Nowy Jorki Waszyng
ton, lecz fakt, ze udalo mu si~ zawlasz
czye islam i przerobie go na sztandar 
bojowy. Ben Laden odebral dorych
czasowym muzulmanskim m~drcom 
i duchowym przyw6dcom wladz~ nad 
sercami i umyslami milion6w wier
nych. Strywializowal, sprofanowal 
muzulmanskq wiar~, sprowadzajqc jq 
jedynie do rzekomego obowiqzku 
walki z niewiernymi i usprawiedliwia

jqC niq zbrodni~ terroryzmu. Udalo 
mu si~ tez usmiercie praktycznie kaidq 
pr6b~ dialogu. Uzurpujqc sobie rol~ 
mahdiego, jedynego sprawiedliwego, 
zeslanego przez Najwyzszego tuz 
przed dniem Sqdu Ostatecznego, spro
wadzil debat~ 0 islamie do demago
gii, wiecowego wrzasku i bojowych 
zawolan. Narzucajqc krzyk, uniemoz
liwil rozmow~, jakqkolwiek mozli
wose pokojowego wyjasnienia zalow 
i pretensji, wazenia argument6w. 
Uczynil muzulmanow zakladnikami 
wlasnej sprawy - terroru i odwetu. 

Nigdy nie potrafilem si~ przeko
nae do teorii nieuniknionego konflik
tu cywilizacji . Zalatywalo mi to taniq 
publicystykq, nastawionq bardziej na 
komercyjny efekt grozy niz pr6b~ 
powaznego wyjasnienia istory rzeczy. 
1m dluzej jednak trwa globalna tak 
zwana wojna z terroryzmem, ogar
niajq mnie wqtpliwosci. Juz nie je
stem taki pewny, ze z konfrontacji 
z demonstrujqcymi uczniami medre
sy w peszawarskim zaulku wyszedl
bym bez uszczerbku. Kazdy dzien glo
balnej wojny utrudnia komunikacj~, 
odbiera szanse poznawania, rozmo
wy. Daje pozywk~ stereotypom, prze
sqdom i l~kowi przed nieznanym. 
Spos6b, w jaki patrzymy na swiat, 
sprowadza si~ coraz cz~sciej do po
strzegania go w kategoriach "my" 
i "oni", "swoi" i "obcy", a wszystkie 
jego sprzecznoSci sprowadzajq si~ do 
przeciwstawiania chrzescijanstwa is
lamowi. To triumf ludzi, kt6rzy si~
gn~li po terror, by zburzye zastany 
porzqdek swiata. Triumf nie ostatni. 
Wojny z terroryzmem wygrae si~ bo
wiem w zaden sposob nie da. Mozna 
zabijae i wi~zie terroryst6w, ale nie 
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spos6b wyplenic pokusy si~gania po 
terror, chocby po to, by pomScic 
krzywdy prawdziwe i urojone. 

Wsp6lczesny swiat jest w walce 
z terroryzmem bezbronny. Globaliza
cja zniosla wszelkie gran ice. Uniwer
salizm i gospodarcza przewaga Za
chodu - "Amryki" - narzucily jego 
wartosci calemu swiatu, odebraly 
moiliwosc ucieczki w innosc. P6ki 
Zach6d skladal si« ze zwalczaj<jcych 
si~ nawzajem Wschodu i Zachodu, 
reszcie swiata dawalo to jeszcze ulu
d~ wielorakoSci. Koniec zimnej woj
ny w oczach reszty swiata dal pOCZ<j
tek ,,Amryce", globalnemu imperium, 
pot«inemu i coraz bardziej zachlan
nemu, kt6remu nie spos6b si« prze
ciwstawic. Imperium utoisamianemu 
przez jego wrog6w z chrzescijan
stwem, drug<j obok islamu swiatow<j 
reiigi<j cechuj<jC'J si~ ekspansjonizmem. 

Globalna wioska, w kt6rej iyje
my, charakteryzuje si~ latwoSci<j 
komunikacji. W zamyslach jej tw6r
c6w miala bye swiatem skupionym na 
jednostce, jej prawach i obowi<jzkach, 
wolnosci czynienia wszystkiego, co 
nie zostalo zakazane wyraznie - i wy
l<jcznie z jakiejs wyiszej przyczyny. 
Narzucony swiatu uniwersalizm 
skutek uboczny globalizacji i spos6b 
myslenia tych, kt6rym si~ powiodlo 
- zderzyl si~ z katalogiem wartosci 
tych, kt6rzy w globalnej wiosce go
spodarzami si~ nie czuj<j. Oni leku na 
alienacj~ szukaj<j w zbiorowosci, tra
dycji, reJigii. "Amryka" dawno 0 nich 
zapomniala albo wyparla si~ ich 
widz<jc w nich przeiytek, ci~iar, 
utrudniaj<jcy marsz naprz6d. Libera
lizm i otwartosc globalnej wioski S<j 
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jej najwi~kszymi osi<jgni~ciami, a jed
noczeSnie jej smiertelnym zagroie
niem. Latwosc podr6iy i komunika
cji sprawia, ie z afganskiej pustyni, 
pieczar Kaukazu czy diungli w sercu 
Afryki moina w kaidej chwiJi skon
taktowac si~ z dowolnym miejscem na 
swiecie, dokonac najbardziej skompli
kowanej operacji bankowej, utrzymy
wac l<jcznosc z ludzmi rozproszony
mi w najdalszych zak<jtkach swiata. 

Pragnienie zabezpieczenia si~ 
przed atakami terroryst6w podsuwa 
pokus~ wzniesienia szczelnego muru, 
kt6ry odgrodzilby Zach6d i jego bo
gactwo od reszty zagraiaj<jcego mu 
swiata, pokus« odebrania wszystkim 
innym (obcym) praw i przywiJej6w, 
jakimi sami si~ cieszymy i uwaiamy 
za przyrodzone. Ulegni~cie tej poku
sie oznaczaloby calkowit<j przebudo
w~ naszego swiata, zaprzeczenie sa
mej jego istocie, zwyci~stwo burzy
cieli, terroryst6w. 

Nie mog<jc zniszczyc terroryzmu, 
trzeba nauczyc si~ z nim iyc. Pozna
wac jego przyczyny, rozumiec je, ale 
nie wsp6lczuc jego wyznawcom. Tak 
jak rozpoznaje si« ir6dla smiertel
nych chor6b i sledzi nadci<jgaj<jce 
kl~ski iywiolowe, by si~ przed nimi 
uchronic. W miar~ moiliwoSci. 

WOJCIECH JAGIELSKI, ur. 
1960, pisarz, reporter, dziennikarz 
"Gazety Wyborczej". Autor Modli
twy 0 deszcz (2002). Wkr6tce uka
ie si~ jego ksi'lika poswi~cona 10
som Czeczen6w w czasach wojny 
- Wieie z kamienia. 



TEMAT MfESIl\CA, 

Piotr Klodkowski 

Globalny strach 
Europy 

"Wojna z terroryzmem" wkracza w now:'! 
jakosciow:,! fazf(. Zach6d jest podzielony jak nigdy 
dot:,!d, a dla kilkusetmilionowej muzuhnanskiej 
spolecznosci Stany Zjednoczone staj:,! sift wrogiem 
numer jeden. To rokuje bardzo zle na przyszlosc. 
Czerwona lampka ostrzegawcza historu jui nie 
miga. Pali sift na stale. 

Terror w historii swiata, i to nie tylko ten stosowany przez pan
stwa, ale takie ten, od kt6rego nie stronily poszczeg6lne grupy, or
ganizacje, a nawet jednostki, byl i jest nadal dose trwalym elemen
tern krajobrazu politycznego, spolecznego i - niestety, niestety - tak
ze religijnego. OczywiScie w tym ostatnim wypadku wiele os6b 
wolaloby m6wie raczej 0 dzialaniu motywowanym albo usprawie
dliwianym tak,,! czy inn,,!, ale najcz~sciej szalon,,! interpretacj,,! prze
stania metafizycznego. Trudno odm6wie im racji, tyle ze nie spos6b 
r6wniez zanegowae tego, iz to wlasnie ten ostatni rodzaj terroryzmu 
'vvydaje si~ najbardziej zywotny. T errorystami, przynajmniej wedlug 
naszych wsp6kzesnych kryteri6w, byli juz przeciez asasyni, kt6rych 
okrucienstwa wzgl~dem krzyzowc6w opisywal Marco Polo. Co jed
nak moze zdumiewaj'lce dla wielu Europejczyk6w, to nie chrzeScija
nie byli jedynymi, a nawet najwazniejszymi ich wrogami. Asasyni, 
jako zagorzali wyznawcy szyizmu, nie szcz~dzili krwi swoich sunnic
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kieh wsp6lbraei. Z ieh rqk zginql abbasydzki kalif AI-Mustarszid, 
seldzueki wezyr w Persji, a i sam slynny Saladyn kilkakrotnie cudem 
uniknql przygotowanej przez nieh zasadzki. Terrorystami odwolujq
eymi siy do religijnej doktryny byli thugowie, wyznawcy hinduskiej 
bogini Kali. Rytualne morderstwa i skladanie ofiar stanowily po pro
stu ezyse ieh tradyeji, trwajqeej - bagatela! - prawie tysiqc dwieseie 
lat. Prawdopodobnie w eiqgu tego okresu na oltarzu Kali zamordo
wano prawie milion myzezyzn, kobiet i dzieci, co daje straszliwq 
w swym wymiarze sredniq - 800 os6b roeznie. Jako terroryst6w mo
zemy tez zapewne zaklasyfikowae zydowskieh zelot6w, walczqcych 
przeeiwko rzymskiej okupaeji Izraela, ale takZe mordujqcych swoich 
wsp610bywateli winnyeh zdrady lub apostazji, a najlepiej jednego 
i drugiego. Morderstwa dokonywano publieznie, sztyletem zwanym 
sica, co, rzeez jasna, mialo tez znaezenie psyehologiczne. Jak twier
dzi bowiem Bruce Hoffman, autor Obliczy terroryzmu, to wlasnie 
publiezny akt przemoey stanowil swoisty przekaz medialny, kt6ry 
niemal jak dzisiejszy obraz prezentowany przez CNN ezy BBC - mial 
trafie do zainteresowanyeh, ezyli rzymskiej administraeji oraz 6w
ezesnyeh mieszkane6w Izraela myslqcyeh 0 ewentualnej wsp61pracy 
z Rzymem. 

Jakkolwiek to wszystko jest dzisiaj historiq, musimy przyznae, ze 
wyglqdajqq jakos dziwnie znajomo - ezy to ze wzglydu na metody, 
ezy to ofiary, ezy nawet skaly uzywanej przemoey. Paradoksalnie, 
poezueie historyeznego deja vu musi bye ehyba wiyksze teraz anizeli 
20, 30 bqdi 40 lat temu. W6wezas terroryzm mial bowiem inny 
wymiar ideowy, byl przeeiez w duzym stopniu narzydziem przemo
ey uzywanym przez wyznawe6w ideologii swieckieh. Czlonkowie 
ETA, IRA, Czerwonyeh Brygad, Czarnego WrzeSnia, Frakeji Czer
wonej Armii bqdi Swietiistego Szlaku odwolywali siy przeeiez albo 
do koncepeji skrajnego naejonalizmu, albo do jakiejs formy lewae
kiej rewolueji majqeyeh ostateeznie wyzwolie "ueiemiyzonyeh" spod 
wladzy "narodu-okupanta" ezy "klasy wyzyskiwaezy". Chociaz ide
ologiezne podstawy dzialania poszezeg61nyeh organizaeji wydajq siy 
dzisiaj szalone, to jednak Sq dla Europejezyka zrozumiale. Tak witte 
jezeli nawet je potttpia (a tak czyni przeeiez zdeeydowana wittkszosc), 
to mimo wszystko jest w stanie uzasadnie j pojqe motywy, kt6rymi 
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kierowali si\! terrorysci. Wolnose narod6w, sprawiedliwy porzqdek 
spoleczny, rewolucja przeciw tyranom, te wszystkie - przyznajmy, 
ze bardzo mgliste i rozmaicie interpretowane - hasla mialy pewien 
oddzwi\!k wsr6d intelektualist6w czy radykalnej mlodziezy, zwlasz
cza niekt6rych ideowych potomk6w rewolty '68. Nawet odrzucenie 
przemocy jako srodka nie musialo oznaczae zaraz pot\!pienia same
go celu, kt6ry wyglqdal na bardzo sprawiedliwy. 

W latach 90. ubieglego stulecia nasqpil jednak radykalny prze
lorn. Coraz wi\!cej atak6w terrorystycznych Iqczono z ugrupowania
mi majqcymi konkretne afiliacje wyznaniowe. W 1994 roku stano
wity one jednq trzeciq wszystkich aktywnych grup terrorystycznych, 
rok p6zniej juz niemal polow\! . Przyrost byl zaprawd\! ogromny, al
bowiem ewiere wieku temu nie bylo ani jednej organizacji kojarzo
nej z jakqkolwiek religiq. W Iatach 90. owi "pobozni" terrorysci byli 
sprawcami lqcznie 25 procent wszystkich zamach6w, ale ponosili 
odpowiedzialnose za 58 procent smiertelnych ofiar. Zmienila si\! takZe 
zasada organizacji atak6w terrorystycznych. Nie chodzilo wylqcznie 
o spektakularne widowisko w mysl zalozenia: minimum zabitych, 
maksimum kamer telewizyjnych, dzi\!ki czemu zyskiwano ongis upo
wszechnienie wlasnej sprawy i przedstawiano polityczne postulaty. 
Cel stal si\! dramatycznie prosty: jak najwi\!ksza Iiczba trupaw. Wy
koncypowany w umyslach ideologaw wrog stracil bowiem twarz 
indywidualnego czlowieka, stajqc si\! wylqcznie obq ideowo masq' . 

11 wrzeSnia 2001 byl kulminacjq przerazajqcego zjawiska, a za
razem poczqtkiem wojny z tym, co dose eufemistycznie nazwano 
"globalnym terroryzmem". Media raz po raz prezentowaly listy naj
bardziej znanych organizacji terrorystycznych rozsianych po calym 
swiecie, a globalny terrorysta stal si\! wrogiem numer jeden. Dodaj
my jednakie zaraz rzecz oczywisq, ze nie chodzi bynajmniej 0 walk\! 
z terroryzmem w ogate, i to mimo roznie przedstawianych deklara
cji i publikowanych spisaw organizacji odwolujqcych si\! do przemo
cy. Bo to nie ETA podkladala bomby na Bali ani tez IRA wysadzila 
w powietrze hotel w Casablance, to rawniez nie japonska Aum Shin-

Por. B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, dum. H. Pawlikowska-Gannon, Warszawa 
2001. 

I 
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ry Kyo jest odpowiedzialna za zamachy w Turcji, podobnie jak 
i Swietiistego Szlaku nie oskarza si~ 0 masowe morderstwo w Ma
drycie. Za wszystkimi rymi zamachami stali ludzie odwolujqcy si~ do 
nauki islamu, ktorzy - bodajze po raz pierwszy w historii - zaplano
wali gJobaln'l strategi~ swoich zbrodniczych dzialan. 

Przypomnijmy jednakZe i kolejny fakt. Najwi~cej ofiar zamachow 
terrorysrycznych w ciqgu ostatnich 15 lat stanowiq muzulmanie. In
nymi slowy: organizacje terrorysryczne odwolujqce sit; do islamu kie
rujq ostrze przemocy przeciwko swoim wspolbraciom w wierze w nie 
mniejszym stopniu anizeli przeciwko rym, ktorych postrzegajq jako 
wrogow swojej religii. Ola skrajnych fundamentalistow symbol em zdra

)nicjuj~c wojnft z terrory
zmem, Stany Zjednoczo
ne, a w jeszcze wiftkszym 

stopniu Europa, weszly 
w srodek sporu, ktory 

toczy sift wewn~trz 
cywilizacji islamu. 

dy, ideologicznym arcywrogiem numer jeden by! 
onegdaj Kemal Atatiirk, tworca Republiki Tu
reckiej, nast~pnie krol Faruk oraz prezydenci 
Naser i Sadat w Egipcie, potem Hafiz al-Asad 
w Syrii i szach perski, wreszcie calkiem niedaw
no Saddam Husajn (sic!) b'ldi "zdradzieccy" 
ksiqz~ta z Arabii. Muhammad 'Abd ai-Salam Fa
radz, ideolog grupy, ktora dokonala zamachu 

na prezydenta Sadata, przedstawil rzecz brutalnie szczerze: "Walka z 
wrogiem blizszym jest duzo wazniejsza anizeli walka z wrogiem odle
glym. Tak wi~c w prowadzonym dzihadzie b~dziemy przelewac krew 
muzulmanow, az osiqgniemy ostateczne zwyci~stwo"2. 

Inicjujqc wojn~ z terroryzmem, Stany Zjednoczone, a w jeszcze 
wi~kszym stopniu Europa, weszly w srodek sporu, ktory toczy si~ 
wewnqtrz cywilizacji islamu. W tej nowej jakosciowo sytuacji nie 
powinno dziwic, ze doprowadzenie do wzajemnej wrogoSci miesz
kancow Zachodu i muzulmanow byloby idealnym celem przede 
wszystkim skrajnych grup fundamentalistycznych. Konflikt, zwlasz
cza w Europie, stanowilby niebezpieczne "paliwo mobilizacyjne" dla 
rych wyznawcow islamu, ktorzy generalnie dalecy od jakiejkolwiek 
idei stosowania przemocy, lecz zepchni~ci do polirycznego i spo
lecznego naroznika, z koniecznoSci wybierajq drog~ walki z "nie

2 Tekst ten, AI-Jihad: al-Farfda al-Gha'iba, podaje w swaim rlumaczeniu Bernard 
Lewis w: What Went Wrong, Western Impact and Middle Eastern Response, London 2003, 
s.120. 
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wiernymi". Niestety, ta ostatnia ewentualnosc, zwlaszcza po 11 marca 
2004 roku, nie wydaje silt tak bardzo niemozliwa. 

Nasza chata jui: nie z kraja 

Polozenie geograficzne Polski od dawna bylo opisywane przez 
rodakow jako historyczne przeklenstwo. Zmienialo silt to stopnio
wo w latach 90., niezwykIym zas paradoksem okazal silt 11 wrze
snia, kiedy w powszechnej swiadomoSci owo przeklenstwo geografii 
stracilo sw~ moe. Rzeczpospolita wydawaia silt bowiem bezpiecz
niejsza anizeli kraje Zachodu. Oczywiscie w czasie tragedii w No
wym Jorku niemal wszyscy "bylismy Amerykanami", podobnie wy
razalismy gniew i wspolczucie po zamachach na Bali, w Casablance, 
Moskwie ... Ale sarno wspolczucie, potltpienie czy gniew nie ozna
czaly jednak strachu 0 siebie, nawet po decyzji wysiania polskiego 
kontyngentu do Iraku. Terror byl gdzieS daleko, stanowil temat dys
kusji, rozwazan, artykulow, lecz przeciez nie wydawal silt realnym 
zagrozeniem. Bardzo sugestywnie podsumowal owczesne zbiorowe 
samopoczucie czytelnik "Nowego Panstwa", pisz~c: "Kocham tele
wizjlt! Gdy ogl~dam codziennie zwIoki i kataklizmy w wiadomo
sciach, to mysllt sobie, ze nie mam znowu tak zle, inni maj~ gorzej. 
Wtedy od razu usmiech pojawia silt na mojej twarzy". 

Zamach w Madrycie z 11 marca 2004 calkowicie to zmienil. Co 
prawda znow deklarowalismy, ze "wszyscy bylismy w tym poci~gu", 
ale wtedy oprocz wspolczucia i gniewu wysuniltto przerazaj~q suge
stilt, ze ten poci~g moze dotrzec takZe do Polski. Pojawi! silt strach. 

Informacje 0 zagrozeniu atakiem terrorystycznym podawano co 
prawda juz wczesniej, tyle ze najczltSciej w spos6b sensacyjny, krzy
kliwy, a przez to niezbyt wiarygodny. W grudniowym wydaniu dzien
nika "Fakt" czytelnikom zaserwowano bulwersuj~ce wiadomoSci 0 

tym, ze "Plttla terroru zaciska silt wok61 Polski" i ze "Osama bin 
Laden wybral Polaka, aby pokierowal jego siatk~ w naszym kraju". 
Dalej dowiedzielismy silt, ze pewien mieszkaniec Opola przeszedl na 
islam i "od tego momentu stal silt fanatykiem", kt6ry "koordynuje 
dzialania Arabow na terenie Polski". Autorzy wskazywali na ewen
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tualne kontakty dosc tajemniczych terrorystow (koniecznie islam
skich) z polskimi gangami, gotowymi - jak twierdzi cytowany anoni
mowy oficer Centralnego Biura Sledczego - do wspolpracy na ko
rzystnych warunkach finansowych. Na celowniku pojawil siy row
niez Jan Pawe! II, ktory mial podobno stac siy ofiarq zamachow 
podczas uroczystosci swiqt Bozego Narodzenia w 2003 roku . M ieli
smy wiyc relacjy 0 niezrealizowanych zamierzeniach: Papiez jakoby 
"mial zgin'lc w swiyta. Zamachowcy planowali rozbic samolot 
w Watykanie. Na placu sw. Piotra modlito siy wtedy kilkadziesiqt 
tysiycy ludzi. Gdyby terrorystom udal siy ich plan, doszloby do po
twornej tragedii". Na innych stronach cytowane Sq natomiast "''Ypo
wiedzi prezydenta Kwasniewskiego 0 mozliwych kolejnych polskich 
ofiarach w Iraku i ministra Szmajdzinskiego 0 ob!awach na terrory
stow "w naszej strefie". Ca!y misternie przygotowany plan wedlug 
wersji autorow "Faktu" przybiera ksztalt swiatowego trojkqta: Irak
Polska-Watykan. Dodajmy w tym miejscu, ze tekst 0 planowanych 
zamachach w Watykanie nie by! wymys!em polskich dziennikarzy. 
o planowanym jakoby ataku na Stolicy Apostolskq wypowiada! siy 
juz premier Silvio Berlusconi w mediolanskim "Libero" z 26 grudnia 
2003 roku3 • 

Dane 0 potencjalnych zagrozeniach terrorystycznych w Polsce 
zosta!y potwierdzone po zamachach w Madrycie. W mediach 
wspominano 0 podejrzanych wys!annikach, ktorzy mieli sfilmowac 
ukradkiem port lotniczy na Okyciu i dworzec kolejowy w Gdansku. 
Przypomniano rowniez wypowiedz Osamy bin Ladena, ie Polska, 
obok Hiszpanii, rna znajdowac siy na liScie celow terrorystow. "Ga
zeta Wyborcza" wydrukowala miniporadniki, w ktorych nadkomi
sarz Zbigniew Matwiej wyjasnia, dlaczego powinnismy byc czujni, 
natomiast Jacek Konieczny z Centrum Edukacji Obywatelskiej ra
dzi, jak rozmawiac z dziecmi 0 terroryzmie. 0 czujnoSci mowit tei 
w radiowej "Trojce" pose! Dziewulski, tym razem bez owijania 

J Numer specjalny "Faktu" poswiycony "wojnie z terroryzmem", 30 grudni a 2003, 
a w nim artykuly: Terrorysei eheieli zabii Ojea Swi(!tego T. Pompowskiego, AI-Kaidtl ma 
u nas swojego ezlowieka, podpisany "PI" (czytelnik zapewne domysli si" ie brak pelnego 
nazwiska i imienia wynika ze wzglydow bezpieczensrwa i obawy przed zemst'l bin Lade
na), Modll! sil!, zebym wr6cil ealo z lraku Renaty Cius, dalej wywiady z politykami i przed
stawicielami CBS 0 zagroieniu terroryzmem w Polsce. 
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w baweln~ podkreslaj,!c, ie chodzi tutaj w duiym stopniu 0 osobni
k6w maj,!cych ciemniejsz,! karnacj~ sk6ry. 

Stopniowo tworzy si~ wizerunek globalnego wroga. Niezwykle 
emocjonalne analizy przyczyniajq si~ do utrwalenia klasycznego ci,!
gu stereotyp6w - Arab-muzulmanin-terrorysta - i to akurat w kraju, 
gdzie wyznawc6w islamu jest na razie znikoma liczba i kt6ry bierze 
udzial w irackiej misji stabilizacyjnej, a wi~c wymagajqcej jakiegos 
minimum tolerancji dla muzulman6w. Co wainiejsze, tego typu wi
zerunki wroga przyjmowane Sq niemal bez sprzeciwu, a moina 
z duiym prawdopodobienstwem zaloiyc, ii ulegnq jeszcze wzmoc
nieniu po kolejnych informacjach 0 zagroieniu albo - nie daj Boie! 
- zamachach terrorystycznych. To zjawisko idzie w parze z jeszcze 
innym, dla ogromnej wi~kszosci Polak6w zupelnie niezrozumialym. 
"Newsweek" w numerze marcowym informuje bowiem 0 coraz wi~k
szej liczbie mlodych os6b nawracajqcych si~ na islam: 

Islamska fala - pisz" dziennikarze - kt6ra w ostatnich latach podniosla si~ 
na calym swiecie, dociera teraz do Polski. Podczas pi"tkowych zgromadzen 
[warszawskiJ meczet p~ka w szwach. ( ... ) Zwi~kszone zainteresowanie Polak6w 
islamem jest tei cZ~Sci" procesu 0 zasi~gu globalnym. Najwyrazniej i u nas za
dzialal efekt 11 wrzeSnia, kt6ry na calym swiecie, paradoksalnie, sci"gn,,1 do 
meczet6w tysi"ce ludzi. W Polsce ta fala objawia si~ nie tylko zwi~kszon" liczb" 
konwersji na islam, lecz takie wzrostem zainteresowania dla cywilizacji arab
skiej . ( ... ) Wsr6d tych nowych muzulman6w najwi~cej jest pracownik6w na
ukowych, student6w, artyst6w - m6wi imam Tomasz Miskiewicz, przewodni
cz"cy Rady Imam6w RP i dyrektor warszawskiego Centrum Islamu' . 

Dzisiaj, rzecz jasna, trudno przewidywac, czy to tylko kr6tko
trwaly trend czy tei odbicie pewnego szerszego zjawiska, mogqce
go w dluiszej perspektywie zmienic zasadniczo fundamenty euro
pejskiej spoiecznosci. Poddani cisnieniu fakt6w oraz ich interpre
tacji powoli jednak odkrywamy, ie stajemy si~ naprawd~ cz~sciq 
swiata wplqtanego w siec globalnych konfliktow i globalnych prze
mian, niekoniecznie inicjowanych tym razem przez cywilizacj~ za
chodniq. 

• "Newsweek Polska" z 14 marca 2004, z tytulem na okladce: Polskie dzieci Allaha; 
Czym islam uwodzi coraz wif!cej mlodych ludzi. 
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Stan permanentnego kryzysu 

Terror skrajnych ugrupowan w swiecie islamu jest wypadkowq 
bardzo wielu zmiennych. W tysiqcach opracowan podawano rozma
ite interpretacje jego powstania, ewolucji i mozliwosci ekspansji. 
Kolejne doniesienia wzmacnialy wnioski dotychczasowych analiz, 
ale tez obalaly re, kt6re sugerowaly zanadto optymistyczne bqdi skraj
nie pesymistyczne wersje wydarzen. Z duzq regularnoSciq opisywa
no jednak pewne zjawisko majqce ogromny wplyw na rozw6j wsp61
czesnych konflikt6w. Ot6z swiat islamu to w duzym stopniu swiat 
ludzi bardzo sfrustrowanych i niepogodzonych z rzeczywistoSciq, 
w kt6rej przyszlo im zye. Wycieczki do przeszloSci Sq coraz cz~stsze, 
albowiem to wlasnie "zloty okres", aczkolwiek rozmaicie rozurnia
ny, stanowi punkt odniesienia w ocenie terainiejszosci. Ta zas jest 
naprawd~ fatalna. 

Bernard Lewis w swojej ksiqzce The Crisis of Islam ... wskazuje na 
kilka znarniennych fakt6w. Por6wnanie osiqgni~e kraj6w islamu z 
innymi panstwami, i to nie tylko zachodnimi, jest przygn~biajqce. 
Na liScie kraj6w sklasyfikowanych wedlug wielkosci PKB najwyzszq, 
dwudziestq trzeciq pozycj~ zajrnuje Turcja, z ponad 60 milionarni 
rnieszkanc6w. Znajduje si~ mi~dzy Austriq a Daniq, liczqcyrni kazda 
po okolo 5 milion6w ludzi. Nast~pny z kraj6w muzulmanskich, In
donezja, z ponad 200 milionarni mieszkanc6w, jest za Norwegiq, 
kt6ra liczy ich zaledwie 4,5 miliona. Wedlug Banku Swiatowego pod 
koniec ubieglego wieku sredni roczny doch6d kraj6w rnuzulman
skich od Bangladeszu do Maroka stanowil jedynie polow~ sredniej 
swiatowej. Niestety, por6wnanie dochod6w per capita jest jeszcze 
gorsze. Przykladowo: doch6d PKB na jednego mieszkanca dla same
go Izraela byl 3,5 razy wi~kszy niz Iqczny doch6d Libanu i Syrii, 12 
razy wi~kszy od jordanskiego i 13,5 razy wi~kszy od egipskiego. Z 
kolei Iqczny PKB we wszystkich krajach arabskich wynosil 531,2 
miliarda dolar6w, czyli mniej niz PKB jednego tylko kraju europej
skiego, Hiszpanii (595,5 miliarda). Zatrwazajqce Sq r6wniez dane 
dotyczqce chociazby dzialalnoSci kulturalnej. Zesp6! arabskich inte
lektualist6w pracujqcy pod auspicjami ONZ przygotowal raportArab 
Human Development, kt6rego dane Sq wr~cz porazajqce. "Swiat arab
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ski tlumaczy rocznie 330 ksiqiek, czyli jednq piqtq tego co Grecy. 
Lqczna liczba przetlumaczonych ksiqiek od czasow kalifa Mamuna 
[IX w., sic!!!] wynosi oketo 100 tysi~cy, czyli tyle, ile przeci~tnie 
tlumaczy si~ w Hiszpanii w ciqgu jednego roku"5 . 

Dotychczasowe, roinego rodzaju ideowe lekarstwa nie przyniosly 
- jak widac - skutecznych rozwiqzan. Powstajq wi~c nowe, majqce 
swoich zwolennikow, ktorzy pochodzq z bar
dzo roinych warstw spolecznych i naleiq do 
rozmaitych narodow oraz obszarow kulturo
wych. To swoiste p~kni~cie ideowe i polityczne 
przebiega w niemal calym spoleczenstwie isla
mu. W dawnej epoce, to znaczy 50 czy 30 lat 
ternu, ten wewnqtrzcywilizacyjny spor nie mial
by wi~kszego znaczenia dla Europy czy Stanow 

Sp6r ideologiczny toczllcy 
silt w panstwach muzul
manskich rozlewa silt 
poza Swiat islamu, 
docierajllc posrednio Jub 
hezposrednio do kraj6w 
Zachodu. 

Zjednoczonych. Ale dzisiaj rzeczy majq si~ zupelnie inaczej. Ogromne 
migracje ludnosciowe, potworna moc raienia broni dost~pnej jednost
korn, globalny przekaz medialny i moiliwosci szybkiej komunikacji 
sprawily, ie znaczna cz~sc naszego swiata przypomina zbior naczyn 
polqczonych. Jedno, wydawaloby si~, malo istotne zjawisko wywo
luje ciqg kolejnych, wczesniej trudnych do przewidzenia. Nic wi~c 
dziwnego, ie p~kni~cie wewnqtrzcywilizacyjne prowadzi do konse
kwencji odczuwalnych poza samymi granicami jednej cywilizacji. Spor 
ideologiczny tOCZqcy si~ w panstwach muzulmanskich rozlewa si~ 
wobec tego poza swiat islamu, docierajqc posrednio lub bezposred
nio do krajow Zachodu. 

Globalny system naczyn pofqczonych 

Fouad Ajami wskazuje przykladowo na zjawisko ideologicznego 
p~kni~cia, ktore wyst~puje w obr~bie panstw arabskich i bezposred
nio dotyczy najpierw Stan ow Zjednoczonych, a nast~pnie kolejnych 
panstw zachodnich. Paradoksalnie - sugeruje Ajami - nieustanny 
konflikt mi~dzy fundamentalistycznq opozycjq a swieckimi reiima

5 B. Lewis, The Crisis of [slam, Holy War and Unholy Terror, London 2003, s. 88-89. 
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mi w krajach P6lnocnej Afryki i Bliskiego Wschodu nie jest juz w 
zadnej mierze konfliktem wewnytrznym, poniewaz niektore jego 
elementy zostaj'l przerzucone na sceny amerykaiisk'l b'ldi europejsk'l. 
Stany Zjednoczone i Europa staj'l siy niemal wrogami "zastypczymi", 
kojarzonymi z ideologi'l, kt6r'l w mniejszym lub wiykszym stopniu 
przyjmuje jedna ze stron wewnytrznego konfliktu w swiecie arabskim. 
Rowniez ze wzglydu na uwarunkowania wewnytrzne ow zastypczy 
sp6r przedstawiany jest jako "zderzenie miydzy cywilizacjami"6 . Naj
bardziej znanym przykladem jest naturalnie ideologiczne i polityczne 
pykniycie w Arabii Saudyjskiej, swiytej ziemi islamu. Osama bin Laden 
wyst~puje przeciwko - jak sam to okresla - "bezboznemu Domowi 
Saudow" byd'lcemu, przynajmniej formalnie, sojusznikiem Stanow 
Zjednoczonych. Walka z monarchi'l toczy si~ wediug nowej, global
nej strategii, calkowicie odmiennej od tych, kt6re byly stosowane 
jeszcze kilkadziesi'lt lat temu. Bezposrednie uderzenie na panuj'lc'l 
rodzin~, oficjalnych straznikow swi~tych miejsc islamu, byloby nie
latwe nie tylko z powod6w logistycznych, ale przede wszystkim ide
ologicznych. Trudno byioby si~ bowiem spodziewae w takiej sytu
acji powszechnego poparcia wiykszoSci muzulman6w, zwiaszcza spo
za samej Arabii Saudyjskiej. Duzo skuteczniejsze z punktu widzenia 
propagandowego jest uderzenie w najpot~zniejszego sojusznika, po
strzeganego dose powszechnie w swiecie muzulmaiiskim jako paii
stwo co najmniej niechytne islamowi, i to niezaleznie od swych ofi
cjalnych deklaracji. Ten wewn~trzny w zasadzie spar znajduje apo
geum 11 wrzeSnia 2001 roku, co z kolei doprowadza do calego juz 
laiicucha konflikt6w, w kt6rych p~kniycie wewn'ltrzcywilizacyjne 
powoduje niemal "zderzenia miydzy cywilizacjami". 

Podobne splecenie wydarzeii wewn~trznych z agresj'l na zewn'ltrz 
nast'lpilo wczesniej w Europie, a konkretnie we Francji, i bylo na
st~pstwem wojny domowej w Algierii prowadzonej w latach 1992
1997. Wybory do parlamentu, kt6re najprawdopodobniej wygralby 
fundamentalistyczny Front Wyzwolenia Narodowego (FIS), przerwa
10 brutalnie wojsko, kt6re w styczniu 1992 dokonalo zamachu sta
nu. Przeciwko niemu stanyla najpierw Muzuimaiiska Armia Ocale

6 Por. F. Ajami, America and the Arabs, The Sentry's Solitude, "Foreign Affairs", 
November-December 2001, s. 2-16. 
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nia, AlS, a nastypnie pyczniejqcy organizacyjnie zlepek r6znych odla
mow zwany Islamskq Grupq Zbrojnq, GIA. W ciqgu piyciu lat caly 
kraj targany byl potwornie brutalnymi aktami przemocy, kt6re spo
wodowaty smiere okolo 100 tysiycy ludzi. GIA nie toczyla walki 
jedynie z rzqdem, lecz r6wniez przeciw umiarkowanym fundamen

talisrom, kt6rzy nie chcieli akceptowae strategii slepego terroru. Sym
bolem tare wewnytrznych byla smiere szajcha Buslimaniego, popu
larnego kaznodziei z lokalnej partii Hamas. Szajch zginql, albowiem 
nie zgodzil siy na wydanie fatwy (opinii religijnej) uprawniajqcej prak
tyki GIA. Stopniowo wrogiem terroryst6w stawalo siy cate spole
czenstwo, oskarzane 0 bezboznose (kufr). 

Wreszcie wojna przeniosla siy poza granicy kraju, do Francji, kiedy 
to w swiyta Bozego Narodzenia 1994 roku porwano samolot Air 
France, a skonczyla - po krwawych zamachach w Paryzu - jesieniq 
1995 roku. Silom bezpieczenstwa udalo siy zniszczye calq siee grup 
wspierajqcych logistycznie algierskich terroryst6w. Gilles Kepel, je
den z najlepszych znawc6w politycznego islamu, pisze: 

Pod koniec grudnia 1994 roku na lotnisku w Algierze czlonkowie GLA opa
nowali francuski samolot, zawr6cony nad Marsyliq. ( ... ) Ta akcja sprawila wra
zenie, i.e grupa wkroczyla w nowe stadium walki i jest odtqd zdolna przeniesc 
wojn~ na teren Francji. Zyskala prestii. w oczach hittyst6w [bezrobotnej mlo
dzieiy], gdyi. uderzyla w dawnq nietykalnq pot~g~ kolonialnq, "najgorszego 
wroga islamu na Zachodzie", licz),la tei, ie po tym ataku rzqd francuski uzna, ii 
koszt przeniesienia terroryzmu na ziemi~ francuskq jest zbyt wysoki i w rezulta
cie \vycofa wszelkie wsparcie dla algierskiej [swieckiej i dyktatorskiej] wladzy, 
co przyspieszy jej upadek. Jednak liczba zabitych i rannych w zamachach z lata 
i jesieni 1995 roku wywolala odwrorny skutek i wzmocnila stanowczosc wladz 
francuskich wobec walki ze skrajnym ruchem fundamentalistycznym, kt6ry na
raial na niebezpieczensrwo pok6j spoleczny w srodowisku muzulmanskiej mlo
dzieiy wywodzqcej si~ ze srodowisk emigra nt6w Maghrebu7 

• 

System naczyil polqczonych w swiecie polityki i ideologii nie 
ogranicza siy jedynie do zjawiska eskalowania przemocy. Innym jesz
cze niezwyklym fenomenem, bydqcym paradoksalnq konsekwencjq 
11 wrzesnia, jest coraz wiyksza sitq przyciqgania samego islamu, cze

go wspomnianym juz przykladem, do pewnego stopnia, rzecz jasna, 

7 G. Kepel, Swi?ta wojna. Ekspansja i upadek (undamentalizmu muzulmaftskiego, 
dum. K. Pacnniak, Warszawa 2003, s. 271. 
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moze bye sarna Polska. W tym wypadku chodzi 0 eksport samej 
idei, niekoniecznie ubranej w szaty przemocy. Dzialania polityczne 
i militarne doprowadzajq bowiem do zmian ideologicznych, i to 
nie tylko w swiecie muzulmanskim, ale tabe w Stanach Zjedno
czonych. Tygodnik "L'Express" donosil w kwietniu 2003 roku, ze 
co roku od 50 do 80 tysi~cy Amerykan6w przechodzi na islam : 
"Zamachy z 11 wrzesnia nie odstraszyly ch~tnych. Wr~cz przeciw
nie - biali, Latynosi, czarni oraz Azjaci rzucili si~ na meczety". Osoby 
nawr6cone powtarzajq, ze powszechna "american way of life" ciq
zy im jak olow. Pogardzajq tym, co Cindy Hawkins, nawr6cona 
studentka nauk spolecznych z San Diego, okresla jako "Ameryk~ 
w stylu Fox News i CNN, kraj szalejqcego indywidualizmu, ener
gicznego konsumpcjonizmu, zjadliwego patriotyzmu i brutalnoSci 
na co dzien". Najbardziej krytycznie 0 Ameryce wyraza si~ tamtej
szy imam przedstawiajqcy si~ dziennikarzowi jako Abu Namousa: 
"Tutaj co trzy minuty dokonuje si~ gwalt! To oznacza 500 zgwal
conych kobiet dziennie i 175 tysi~cy w ciqgu roku! Zdajecie sobie 
spraw~? Panuje przemoc, narkomania, niemoralnosc, zaspokajanie 
zqdz. Kobiety Sq odzierane z godnoSci! Tylko islam moze to po
wstrzymaC"8. 

Tak tworzony wizerunek wlasnego kraju, do tego jeszcze autor
stwa samych Amerykan6w, musi silnie przemawiac do wielu muzul
manow. Zwlaszcza w sytuacji gdy Stany Zjednoczone wraz z sojusz
nikami zaangazowane Sq politycznie i militarnie w swiecie islamu. 
Kolejne warstwy owego wizerunku wzbogacone Sq, co oczywiste, 
o elementy "polityki imperialnej" Ameryki i wykorzystywane przez 
tych, kt6rych zalicza si~ do sprawcow p~kni~cia wewnqtrz cywiliza
cji. To tzw. salafici dzihadu, czyli zwolennicy najbardziej skrajnej 
wersji fundamentalizmu . Dzisiaj Sq czlonkami rozmaitych ugrupo
wan, polqczonych wspolnq ideologiq, a nierzadko i wi~zami organi
zacyjnymi. Wielu sposr6d nich poczqtki swej dzialalnosci lqczy 
z epokq walki przeciw dawnemu imperium sowieckiemu. 

8 "L'Express" z 3 kwietnia 2003, przedruk w "Forum" , 2-8 czerwca 2003: Nowa 
Ameryka. 
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Kryzys organizacji i sukces ideologii 

Antysowiecki diihad byl gigantyczn,! kuini,! kadr bojownik6w 
za wiar~. Ochotnicy z Pakistanu, Arabii 5audyjskiej, Egiptu, Algierii, 
Indonezji, Kaukazu czy indyjskiego Kaszmiru zdobyli na wojnie 
umiej~tnoSci nie tylko militarne, lecz r6wniei 
logistyczne, psychologiczne i finansowe. \Y.I 
1992 roku, po zdobyciu Kabulu przez mudia
hedin6w, wi~kszosc zdecydowala si~ opuscic 
Afganistan. Diihad dla nich si~ skonczyl, tyle 
ie po powrocie do domu odkrywali, ie miej
scowe wladze niekoniecznie wi taj,! ich jako 
godnych nasladowania bohater6w. Od kilku lat 
bowiem niekt6re kraje muzulmanskie doswiad
czaly coraz wi~kszych nacisk6w politycznych 

Fundamentalizm probuje 
objl!c swym zasif(giem 
call! wspolnotf(, tak wif(c 
interpretacja religijna 
powstala na przyklad w 
Egipcie czy w Pakistanie 
znajduje szybko swoich 
odhiorcow w Algierii, 
Indonezji czy Maroku. 

ze strony rodzimych organizacji fundamentalistycznych, dla kt6rych 
powracaj'!cy bojownicy stawali si~ warto§ciowymi sojusznikami. Brac
two Muzulmanskie w Egipcie, Islamski Front Wyzwolenia w Algie
rii czy Diama'at-i Islami w Pakistanie stopniowo zyskiwaly ogromn,! 
popularnosc, glosz'!c hasla "powrotu do islamu", co oznaczalo od
rzucenie zaloien panstwa swieckiego, ir6dla wszelkiego zla. 

Fundamentalizm, b~d,!c z zasady ruchem mi~dzynarodowym, 
pr6buje objqc swym zasi~giem calq wsp6lnot~, tak wi~c interpretacja 
religijna powstaia na przyklad w Egipcie czy w Pakistanie znajduje 
szybko swoich odbiorc6w w Algierii, Indonezji czy Maroku. Duiq 
rol~, zwlaszcza w skrajnym ruchu fundamentalistycznym, odegrali 
wiasnie "Afganczycy", czyli dawni bojownicy diihadu przeciw 50
wietom. Cz~sc z nich zaangaiowala si~ w dzialania zbrojne egipskiej 
Diama'at Islamijja, inni poparli czynnie walk~ prowadzonq przez 
algierskq CIA, jeszcze inni udali si~ do Europy, do Bosni. Przykla
dem niech b~dzie jeden z importowanych przyw6dc6w bosniackich 
- Abu Abd al-Aziz zwany Barbaros (Rudobrody), kt6ry walczyi 
w Afganistanie od 1984 roku, w 1992 zas, po upadku Kabulu, szu
kal moiliwoSci kontynuowania diihadu. Wahal si~ podobno mi~dzy 
Filipinami a Kaszmirem. \Y.I rozmowie z Cilles'em Kepelem tak m6wil: 
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"Uplynylo zaledwie piytnascie dni i zaczql siy kryzys w Bosni. Po
twierdzalo to wypowiedz Proroka, pokoj i blogoslawienstwo M u, ze 
dzihad bydzie trwal az do dnia Sqdu Ostatecznego. W Bosni roz
poczql siy nowy dzihad, pojechalismy tam i bierzemy w nim udziaJ, 
jeSli tak podoba siy Allachowi". 

Tragiczne wydarzenia, tym razem juz na ziemi europejskiej, oka
zaly siy kamieniem probierczym dla milionow muzulman6w zamiesz
kujqcych Europy Zachodniq. Wsp6lna wiyz religijna, mimo r6znic et
nicznych, okazywala siy w tym wypadku czynnikiem decydujqcym 
o krytyce Europy. Wielu potomk6w PakistaI1czykow i Banglijczyk6w 
z Wielkiej Brytanii, mieszkanc6w Maghrebu osiadlych we Francji bqdz 
Turkow zamieszkujqcych Niemcy zaczylo zastanawiac siy nad istotq 
wlasnej tozsamosci. No bo skoro muzulmanscy Bosniacy, bylo nie bylo 
- Europejczycy z pochodzenia, czysto blondyni 0 niebieskich oczach, 
mowiqcy tym samym jyzykiem i stanowiqcy od setek lat czysc jednego 
narodu, zostali ofiarami okrucienstwa Serbow innowierc6w, czyli fak
tycznie swoich wspolobywateli, a wszystko to przy praktycznej bier
nosci Europy, to jaki jest sens asymilacji muzulmanow imigranrow 
z dominujqcq kulturq zachodniq? Czy integracja moze zapewnic im 
bezpieczenstwo czy tez raczej osJabi tozsamosc wyznawc6w islamu, 
ktorzy w przyszloSci stanq siy ofiarami jakiejs kolejnej czystki? W Bo
sni polityka integracji zawiodla, argumentowala duia grupa dzialaczy 
islamskich, wobec tego wybawieniem jest raczej intensyfikacja wiyzi 
Iqczqcych wspolnoty religijnq, kulturowq i politycznq. O czywiscie ta
kie postawienie sprawy pozwalalo, przynajmniej na jakis czas, zapo
mniec 0 dzielqcych r6znicach i sku pic siy na wypracowaniu metod 
pomagajqcych tworzyc OWq jednosc. Wydawalo siy nawet, ie przesla
nie fundamentalistyczne trafilo tutaj na bardziej podatny grunt aniieli 
w muzulmanskich panstwach Orientu. 

Pomoc dla bosniackiego diihadu nie oznaczala tylko wsparcia 
finansowego, lecz przyjmowala taki e ksztalt jak najbardziej militar
ny. Dla salafit6w dzihadu sytuacja w Europie byla przeciei duio kla
rowniejsza anizeli w ich wlasnym kraju. Po drugiej stronie stali bo
wiem nie wyznawcy islamu, ale innowiercy, kt6rzy przelewali krew 
muzulmanskq. Wspomniany juz Barbaros dowodzil specjalnym od
dzialem El Mudzahidun, wyodrybnionym z 7 brygady armii bosniac
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kiej. 1ak pisze Kepel: "W okrucienstwie niczym nie ust~powali Ser
born, a zdj~cia arabskich bojownik6w potrzqsajqcych z usmiechem 
swieio odci~tymi giowami »serbskich chrzescijan« czy miaidiqcych 
je obcasami, zmusilo ostatecznie armi~ bosniackq do przej~cia kon
troli nad tymi bojownikami, kt6rych zbyteczny zapal wyrzqdzal jej 
jedynie szkod~"9 . 

Bosnia okazala si~ kl~skq dla salafit6w diihadu. 0 ostatecznych 
losach oddzialu El Mudzahidun zadecydowalo tzw. porozumienie z 
Dayton, podpisane w 1995 roku. Oddzialy "zagranicznych ochotni
k6w" poproszono 0 opuszczenie Bosni, zas ich miejsce mialy zajqc 
oddzialy amerykanskie. Tak wi~c zamiast wprowadzenia ideologii 
skrajnego fundamemalizmu bojownicy diihadu doczekali si~ kolej
nej wersji pax americana. Ich 6wczesna frustracja i wscieklosc nie 
mogly chyba bye wi~ksze. 

Kl~ska w Bosni byla jednakie dopiero poczqtkiem calej serii wy
darzen. W krajach muzulmanskich aurorytarne rzqdy stopniowo 
opanowaly stan wrzenia, jak chociaiby w Egipcie, gdzie ogromnq 
rol~ odgrywali Bracia Muzulmanie, czy w Algierii, gdzie po latach 
krwawej wojny zduszono represjami dzialalnosc CIA. W Pakistanie 
general Muszarraf powstrzymal ofensyw~ skrajnych partii fundamen
talistycznych, w Kaszmirze zas miejscowa intifada skonczyia si~ pa
tern. Bojownicy diihadu po raz kolejny stawali si~ banitami. Stan 
niemocy politycznej, ale przeciei takie i ekonomicznej - a to cho
ciaiby ze wzgl~du na ogromny przyrost naturalny - pozostal taki 
sam jak przedtem. Kraje muzulmanskie nadal znajdujq si~ w gl~bo
kim kryzysie. 

Cos si~ jednak zmienilo. Spory kolejnych rzqd6w z partiami fun
damentalistycznymi toczone byly nie tylko w wymiarze militarnym, 
lecz przede wszystkim na obszarze ideologii. Aby zneutralizowac ide
owego przeciwnika, naleialo wykorzystac niemalq cz~se jego prze
slania, po to aby samemu przedstawie si~ jako gorliwy i prawy wy
znawca islamu. Tak wi~c w Egipcie panstwo poszerzaio swobod~ 
dziaialnoSci religijnej, dajqc wolnq r~k~ telewizyjnym kaznodziejom 
ksztaltujqcym gusty muzulmanskich widz6w. Jui w latach 80. pan

9 G. Kepel, dz. cyt., s. 255. 
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stwowa telewizja nadawala rocznie 14 tysi~cy godzin emisji progra
mow fundamentalistycznych i 11 tysi~cy politycznych, cenzurujqc 
natomiast tzw. programy niemoralne, czyli na przyklad poswi~cone 
tancowi lub tei uznane za "niezgodne z wartoSciami islamu". W Al
gierii otwarto ogromny Uniwersytet Muzulmanski w Konstantynie, 
glownie po to, aby zapewnie wladzom przyszlych imamow goto
wych iyrowae ideologicznie dzialalnose swieckiego rzqdu. W celu 
uwiarygodnienia zamiarow sprowadzono czcigodnych szajchow egip
skich zwiqzanych z fundamentalistycznq organizacjq Braci Muzul
manow. W Pakistanie w latach 90. poszczegolne rzqdy toczyly z par
tiami fundamentalistycznymi spory 0 to, "kto bardziej jest wierny 
przeslaniu islamu". Owocowato to wprowadzaniem kolejnych ele
mentow szarijatu do obowiqzujqcego prawa. Sam prezydent Muszar
raf wyrainie rozroinial mi~dzy "niemoralnymi terrorystami" a "pra
wymi bojownikami diihadu", oczywiScie sobie zostawiajqc ostatecznq 
decyzj~ co do wlasciwej nominacji. 

Kontrofensywa przeciw organizacjom fundamentalistycznym szla 
w parze z cz~scioWq kapitulacjq przed ich ideologiq. Narzucenie przez 
formalnie swieckie panstwo skutecznej kontroli nad skrajnymi ugru
powaniami lub nawet spacyfikowanie ich, jak w wypadku Algierii, 
wcale nie oznaczato powstrzymania rozwoju fundamentalistycznej 
wersji religii. Ta bowiem z roku na rok rna si~ coraz lepiej. 

Nowe okolicznosci wymusity wi~c zmian~ polityki skrajnych fun
damentalistow. No bo skoro niemoiliwa, a przynajmniej bardzo trud
na, okazata si~ bezposrednia walka z reiimami autorytarnymi, mimo 
wszystko jednak muzulmanskimi, to czyi naprawd~ doskonalym 
rozwiqzaniem nie byloby skierowanie gniewu wyznawcow islamu 
poza obszar swojej kultury? Tutaj odpowiednio spreparowana inter
pretacja wydarzen moglaby przeciei okazae si~ duio skuteczniejsza. 
Skupienie si~ na "krzyiowcach dokonujqcych agresji na kraje isla
mu" daloby szans~ mobilizacji stronnikow w panstwach muzulman
skich, a to z kolei mogtoby w przyszloSci doprowadzie do ostatecz
nego zwyci~stwa i przej~cia wtadzy u siebie. 

Ten dose ztoiony scenariusz realizowany jest w duiej mierze przez 
"politycznych banitow", ktorzy nie odnioslszy sukcesu w ojczyinie, 
probujq - i to z niemalym sukcesem - materializowac go tym razem 
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na sposob globalny. Banitami, oprocz samego Osamy bin Ladena, Sq 
czolowi terrorYSci swiata: Ajman al-Zawahiri, zwiqzany ongis z egip
skim odlamem Muzulmanskiego Dzihadu, Saudyjczyk AI-Nasser, 
odpowiedzialny za zamach w Dahranie w 1998 roku, czy przebywa
jqcy na pograniczu afgansko-pakistanskim Egipcjanie Abdullah Ah
med Abdullah i Muszin Musa Manvali Anvah. Niestety, psycholo
giczna gleba dla ich przeslania w srodowisku muzulmanskim jest 
obecnie dose zyzna, sam zas Osama bin Laden stal siy wrycz me
dialnq ikonq. W badaniach Pew Research Center przeprowadzonych 
w marcu i kwietniu 2004 roku sze£ tzw. Al-Kaidy cieszy siy popar
ciem ponad 90 procent Pakistanczykow, takie w Jordanii i Maroku 
jego zwolennicy gorujq nad przeciwnikami. W Europie Osama naj
wiycej pozytywow uzyskal we Francji, a wiyc w kraju 0 najwiykszej 
mniejszoSci muzulmanskiej. Z kolei prezydent Bush to postae nie
mal diabelska dla zdecydowanej wiykszosci Jordanczykow, Maro
kanczyk6w i Pakistanczyk6w (90 procent glos6w negatywnych). 
Takie w Europie odwracajq siy od niego dotychczasowi zwolennicy. 
W Wielkiej Brytanii rna juz ponad polowy (57%) przeciwnik6w. 
Oczywiscie 0 Niemczech czy Francji lepiej nie wspominae lO. 

Prowadzona gl6wnie przez USA "wojna z terroryzmem" wkra
cza wiyc w nowq jakosciowq fazy. Zach6d jest podzielony jak nigdy 
dotqd, a dla kilkusetmilionowej muzulmanskiej spolecznoSci Stany 
Zjednoczone, uosabiane przez prezydenta Busha, stajq siy wrogiem 
numer jeden. To rokuje bardzo ile na przyszlose. Czerwona lampka 
ostrzegawcza historii juz nie miga. Pali siy na stale. 

I co da lej z naszq wojnq? 

Od razu podkreSlmy dwie zasadnicze sprawy. Chyba nikt odpo
wiedzialny nie kwestionuje obecnie sojuszu ze Stanami Zjednoczo
nymi ani nie mysli 0 natychmiastowym wycofaniu polskich jedno
stek z Iraku po zamachach w Madrycie, co byloby powszechnie od

10 Sondai zosral przeprowadzony przez waszyngtonski Pew Research Center na prze
lomie lutego i marca 2004 roku. Cz~sc jego wynikow zostala opublikowana przez "Gaze
t~ Wyborcz,!" z 20-21marca 2004. 
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czytane jako duzy sukces grup terrorystycznych. Ale inne kwestie nie 
Sq juz tak oczywiste. 

Pozwol~ sobie na kilka osobistych uwag. Pami~tam reakcje i ko
mentarze po decyzji wyslania polskiego kontyngentu do Iraku. Mo
wHo si~ 0 rosnqcej roli Polski w polityce mi~dzynarodowej, pozniej 
nawet 0 awansie do "pierwszej ligi", zwlaszcza gdy przyznano nam, 
obok Brytyjczykow, samodzielnq stref~ stabilizacyjnq. Pami~tam takie 
zapowiedzi i nadzieje dotyczqce "ogromnej fury grajcar6w", jakie to 

Polska miala zarobic w ramach przyszlych kontraktow w Iraku. Przy
chodzi mi tez na mysl jeden z zolnierzy, kt6ry szczerze przyznal w 
wywiadzie, ze jego morywacjq jest przygoda i pieniqdze, "potrzebne 
do ukonczenia domu". To wszystko dziwnie korespondowalo ze slo
wami Janiny Ochojskiej, ktora z ubolewaniem stwierdzila, ze rzqd 
RP najch~tniej nie dalby zlamanego grosza na jakqkolwiek akcj~ hu
manitarnq w Iraku, tak wi~c czlonkowie PAH muszq korzystac z fun
duszy amerykanskich. Pomyslalem wowczas sobie, ze gdyby jacys 
szaleni ideolodzy organizacji terrorystycznych zechcieli przygotowac 
materialy propagandowe, wystarczyloby im zrobic streszczenie ow
czesnych wypowiedzi Polakow. Nie trzeba by bylo zadnych mani
pulacji, aby wzbudzic wScieklosc muzulmanow oskarzajqcych Za
chad 0 zap~dy imperialne. Bo skoro "wojna z terroryzmem" w Iraku 
jest tylko srodkiem do celu, czyli wzmocnienia pozycji politycznej 
naszego kraju, a zarazem szanSq na zarobienie paru dolarow albo 
przynajmniej na zniesienie amerykanskich wiz, to wobec tego - su
gerowaliby muzulmanscy odbiorcy materialow propagandowych, i 
to nawet ci, ktorym daleko do pomyslow terrorystycznych - takie 
panstwo jest niczym innym, jak "tylko zwyklym najeidzq, wartym 
tego, aby mu porzqdnie przylozyC". 

Oczywikie nie wiem, czy takie materialy rzeczywiscie powstaly. 
Niewykluczone jednak, ze jezeli gdzies si~ pojawily, to ich odbiorcy 
uksztaltowali sobie bardzo ciekawy wizerunek Polski. 

Na szcz~kie te wypowiedziane bardzo glosno glupstwa nalezq 
juz do przeszlosci. Na szcz~Scie dowodztwo wojskowe w polskiej 
strefie post~powalo dose rozsqdnie w stosunku do przedstawicieli 
miejscowych wspolnot religijnych i etnicznych, co ostatecznie przy
czynilo si~ do relarywnie niewielkich strat w ludziach. T akZe na szcz~-
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§Cie polska polityka zagraniczna na Bliskim Wschodzie, a szczeg61
nie w Iranie, kt6ry rna spory udzial w tym, co w sqsiednim Iraku siy 
dzieje, byla realizowana w przemyslany spos6b. To wszystko wy
starcza jednak do kontynuowania strategii na kr6tki, no, moze sred
ni okres. Ale dzisiaj to jui za malo. 

Przede wszystkim wiemy jui, ze wszelkie analizy i debaty w Pol
sce, w kt6rych to por6wnywano Saddama Husajna do Adolfa Hitle
ra, wqtpliwosci zas co do militarnego rozstrzygniycia problemu do 
nieslawnych kompromis6w monachijskich, byly 

Jezeli amerykanski styl funta klak6w warte. G16wny pow6d interwen
post~powania polit)'cznecji w Iraku, czyli bezposrednie zagroienie bro
go wzgl~dem lraku b~dzieniq masowego razenia przez Husajna, okazal 
precedensem, to oznacza,

siy calkowicie nietrafiony. Wywiad amerykan
ze kazdy niemal powod do

ski przekazal blydne informacje i-co tu ukry
wojny zostanie uznany za 

wac - skompromitowal siy calkowicie. TakZe 
usprawiedliwiony.

oskarzenia 0 wspolpracy Iraku z Al-Kaidq nie 
znajdujq potwierdzenia. Prawdopodobnie wiycej majq na sumieniu 
Syria, Pakistan czy nawet tzw. monarchie naftowe, tyle ze akurat te 
kraje cieszq siy sporq swobodq dzialania, a nierzadko i amerykan
skim poparciem. 

Mozna naturalnie wysuwac tezy, ze usuniycie irackiego despoty 
w dalszej perspektywie przyczyni siy do stabilizacji regionu. Mozna 
takze powolywac siy na badania opinii Irakijczyk6w, sposr6d kt6
rych wiykszosc rna nadziejy, iz po wojnie bydzie im siy zylo duio 
lepiej. Ale konstruowane w ten spos6b odpowiedzi nie rozwiqzujq 
zasadniczego dylematu. Bo jezeli w przyszloSci amerykanski styl po
stypowania politycznego wzglydem Iraku bydzie precedensem, to 
oznacza, ze kaidy niemal pow6d do wojny, zwlaszcza m6wiqcy 
o porencjalnym zagrozeniu terrorystycznym, zostanie uznany za 
usprawiedliwiony. P6zniej, w razie wpadki, mozna go bydzie prze
ciei dowolnie zmieniac i podac na przyklad, ze chodzi 0 wprowa
dzenie demokracji, 0 przestrzeganie praw czlowieka albo 0 tuzin jesz
cze innych rzeczy, kt6re przyjdq do glowy nadgorliwym ideologom11. 

11 Dyskusja 0 erycznym i polirycznym wymiarze polskiej obecnosci w Iraku zostala 
przedstawiona chociaiby w numerze "Znaku" 7/2003 pt. Chrzeici;anin idzie na wo;n~ 
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Nie dziwmy siC; wic;c postawie ogromnej grupy Europejczykow, 
ktorzy podwai.ajq zasadnose amerykanskich metod "wojny z terro
ryzmem". I nie chodzi tu wylqcznie 0 problemy etyczne, lecz 0 fun
damentalnq kwestic; bezpieczenstwa wewnc;trznego. Wyobraimy so
bie Francjc;, majqq u siebie kilkumilionowq muzulmanskq mniej
szose, ktora przystc;puje do antyirackiej koalicji. W momencie gdy 
upadajq wszystkie argumenty za interwencjq, operacja militarna zo
staje w oczach miejscowych muzutmanow odebrana jako niczym nie
usprawiedliwiona agresja. W rezultacie pojawia siC; ogromny wzrost 
napic;cia, a nawet wybuch wic;kszej lub mniejszej intifady. Po szyb
kiej reakcji sit bezpieczenstwa dumiqcych otwarq rebelic; najbardziej 
radykalne odlamy decydujq siC; na dziatalnose terrorystycznq. Sku
tecznose planow dotyczqcych integracji spotecznosci muzulmanow 
z kulturq zachodniq spada wowczas niemal do zera. W dalszej per
spekty\vie oznacza to nieustanny konflikt, ktorego konsekwencje trud
no przewidziee. 

Nie sposob wic;c lekcewai.ye problemow wewnc;trznych krajow 
europejskich, i to w sytuacji gdy jestesmy partnerami w tworzeniu 
wspolnej polityki zagranicznej. "Wojna z terroryzmem" to prawdzi
we pole min owe, gdzie falszywy krok zwic;ksza, a nie zmniejsza za
groi.enie. Nie unikniemy zatem pytan, ktore zapewne coraz cZy-
Sciej zadajq sobie Niemcy, Francuzi czy Brytyjczycy. 

W jaki stopniu "wojna z terroryzmem" jest rzeczywiScie metodq 
likwidowania terroryzmu, a w jakim po prostu czysciq amerykan
skiego planu zbudowania "przyjaznej strefy wplywow" na Bliskim 
Wschodzie? Czy w drugim wypadku nadal jestesmy przekonani, i.e 
powinnismy brae w tym udzial? 

Kolejne pytania Sq konsekwencjq poprzednich. Czy jestesmy 
w stanie sami podsumowae obecny stan "wojny z terroryzmem", 

czy w numerze "Wi~zi " 3/2004 pt. Moralnosi po lraku. Glosny tekst popieraj'lcy inrer
wencj.y militarn'l w Iraku opublikowal Adam Michnik w "Gazecie Wyborczej" z 29-30 
marca 2003 (My, zdrajcy). Generalnie jednak wielkich, gor'lcych i intelekru alnie cieka
wych debat nie bylo zbyt duio. Takie pokazywany w sondaiach sprzeciw Polak6w wobec 
inrerwencji wydaje mi si~ dose plytki, zreszt'l punkry sondaiowe zmienialy si~ dose szyb
ko, w zaleinoSci od zaistnialej syruacji, np . zlapanie Saddama Hllsajna zwi,kszylo liczb~ 
zwolennik6w inrerwencji 0 kilka punktow. Chyba ile to swiadczy 0 naszej opinii publicz
nej - w kaidy m razie reakcje w Europie Zachod niej byly duio gwaltowniejsze. 
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a tym samym trzezwo spojrzec na realizacj~ naszego dotychczasowe
go sojuszu militarnego ze Stanami Zjednoczonymi? Liczba zamachow 
w czasie jej trwania bynajmniej nie zmaJala, a wydaje si~, i.e ci spo
srod muzulmanow, ktorzy byJi dotychczas neutraJni, zaczynajq si~ 
radykalizowac, poniewai. OWq "wojn~" uznajq jedynie za pretekst do 
rozszerzania amerykanskich wplywow w swiecie islamu. Czy wobec 
tego nie czas zmienic strategi~, albowiem dotychczasowa, oparta 
przede wszystkim na sile militarnej, jest tylko cz~sciowo skuteczna? 
I wreszcie - jak moi.na wciqgnqc do systematycznej wspolpracy rZq
dy i organizacje muzulmanskie, bo bez ich rzeczywistego, a nie po
zorowanego udzialu "wojna z terroryzmem" przeistoczy si~ w praw
dziwe zderzenie cywilizacji prorokowane przez Huntingtona? W tym 
ostatnim wypadku rola Polski jest calkiem niemala, mamy przeciei. 
histori~ bardzo dobrych kontaktow z krajami islamu, i to pOCZqwszy 
od Turcji, a skonczywszy na Iranie. Czy w takiej sytuacji mamy przy
gotowany jakis dlugo-, a przynajmniej sredniofalowy plan dzialania 
i jak by on wygJqdal we wspolpracy z krajami Unii Europejskiej, bez 
ktorej zwalczanie plagi terroryzmu po prostu nie rna sensu? 

Wszystkich odpowiedzi nie poznamy w najblii.szym czasie. To 
zwyczajnie niemoi.Jiwe. Ale jedno jest pewne. Odpowiedzi na te py
tania Sq dui.o wai.niejsze dla samej Europy anii.eli dla Stanow Zjed
noczonych. Chociai.by z powodu poloi.enia geograficznego i takiej, 
a nie innej struktury demograficznej, etnicznej i wyznaniowej. I wresz
cie rzecz najwai.niejsza. Po Madrycie globalne problemy Europy sta
ty si~ naszymi problemami. I globalny strach rowniei.'. 

PIOTR KLODKOWSKI, ur. 1964, dr orientalistyki. Wydal: Homo 
mysticus hinduizmu i islamu (1998),jak si~ modlq hindusi (red. i oprac., 
2000), Wojna swiat6w? 0 iluzji wartosci uniwersalnych (2002). Adiunkt 
w Wyiszej Szkole Informatyki i Zarz'ldzania w Rzeszowie, wykladowca 
Wyiszej Szkoly Europejskiej im. ks . J6zefa Tischnera w Krakowie . 

. Tekst ten powsral przed ujawnieniem mformacji 0 zn~caniu si~ amerykanskich iol· 
nierzy nad irakiiskimi jencami w wi~zieniu Abu Ghraib. 
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Wojciech Gielzynski 

Strach fi e 
rozpoznany 

I Dysputa z Piotrem Klodkowskim jest dla mnie 
I jakby polemikq z samym sobq, osobliwq odmianq 
I masochizmu, bo poglqdy nasze na meandry 
I Trzeciego Swiata Sq niemal identyczne. Wolalbym 

wystrzelic panegirykiem 0 Klodkowskiego znaw
stwie islamu, kt6re go odr6inia od kompanii Pan 

I Arabistek, dowodzqcych, ii Koran to apoteoza 
pokoju i milo sci, diihad wcale nie polega na walce 

: z niewiernymi, a muzulmanie to ludzie wyjqtko-
I wej poczciwosci. 

Alisci zaproszony zostalem do dwuglosu na temat szarad i rebu
sow, jakimi Sq wydarzenia na styku bqblujqcego swiata islamu z za
chodnim pojmowaniem ladu, jakim jest starcie wizji uniwersalistycz
nych z fenomenem relatywizmu kulturowego; a wszystko na tie ro
jeD. 0 KoD.cU Historii i I~kow przed widocznym juz jak na dloni 
Zderzeniem Cywilizacji. 

Nota bene Francis Fukuyama przetransferowal si~ ostatnio na 
Koniec Czlowieka. W nowej ksiqzce, pod tym tytulem, zawar! na
wet zdanie, kt6re musialo zamurowac ultraneoliberal6w z prof. Ja
nem Winieckim na czele: "Wolny rynek zazwyczaj dziafa dobrze, 
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lecz zdarzajq siy sytuacje awaryjne, kt6re wymagajq interwencji pan
stwa"l. Cieplo, cieplo ... Chyba nawraca siy Fukuyama na keyne
sizm? Maluczko, a wesprze moje boje 0 Trzeciq Drogy. 

Ale wracam do Klodkowskiego ... 

Terroryzm? Ktopot, ale ... 

Jui w pierwszym zdaniu swego eseju Klodkowski wyraznie od
r6inil terror "stosowany przez panstwo" od terroru jednostek i or
ganizacji. Ten ostatni nazwal powSciqgliwie "dose trwalym elemen
tern krajobrazu politycznego". Zasluguje to na uznanie, gdyi odbie
ga od histerycznych lament6w 0 "osi zla", 0 "panstwach zb6jeckich"; 
nie wzywa on do "krucjaty" - mimo ie wlasnie terroryzm religijny, 
g16wnie islamski, dominuje w poraiajqcym horrorze gwalt6w i zbrod
ni; ten hinduski nas nie parzy. 

Prosi si~ tu jednak 0 kilka zdan dodatkowych. 
Po pierwsze, terror panstwowy - holocaust, stalinowskie lagry 

i "rozwalki", niewyobraialne zbrodnie Mao i Pol Pota oraz kilku 
tuzin6w afrykanskich despot6w i latynoskich caudillos (a i Mussoli
niego naleiy przypomniee, i Franco, i Milosevicia) - szacuje si y 
lqcznie na 120 milion6w ofiar, r6wnie "niewinnych" jak te, kt6re 
usmiercil terroryzm ostatnich dekad. Al-Kaida i inne, Iiczone w set
kach, organizacje terrorystyczne majq na sumieniu mniej nii jednq 
tysiycznq hekatomby ofiar terroru panstwowego. Naleiy znac mia
r~ rzeczy strasznych. 

Po wt6re, wsp6lczesny terroryzm, nawet w najgorszym wydaniu 
islamskim, potwierdza wizjy Huntingtona (choc 0 szczeg61y moina 
siy z nim spierae, z Klodkowskim tei), ale nie stanowi - wbrew roz
licznym Kasandrom - najwi~kszego zagroienia Wolnego $wiata, za
chodniej cywilizacji, demokracji. Nie stanowi, gdyi jest bezsilny wobec 
potygi Stan6w Zjednoczonych, z dodatkiem reszty NATO. Obie 
wojny z Irakiem zakonczyly siy kompromitujqcymi klyskami milio
nowej armii Saddama, przy stratach wlasnych na skaly sredniej po-

F. Fukuyama, Koniec czlowieka, Krakow 2004, s. 138. I 
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tyczki. Pomijam straty w toku okupacji (pardon: "stabilizacji" Iraku, 
aieby byc poslusznym political correctness); to inny temat. Regular
nym wojskom najtrudniej walczyc z chaotycznq partyzantkq, dowio
dly rego i Wietnam, i Afganistan. TakZe Hiszpania za Napoleona... 

Przejdzmy tu od razu do kwestii pryncypialnej. 
Za par~ dekad okrutny festyn zamachow terrorystycznych - na 

Manhattanie, na Bali, pod Madrytern - b~dzie postrzegany jako 
pryszcz epoki przelomu stuleci. Groza nieporownanic wi~ksza wy
loni si~ nad Pacyfikiem. Ona si~ jui wykluwa. Chinski Smok urasta 
w tempie nieosiqgalnym dla innych panstw i krok po kroku zmie
rza do wladztwa nad Dalekim Wschodem, czyli polowq ludzkosci. 
Jui od dawna rna tam, prawie wsz~dzie, swe osadnicze, slepo wier
ne forpoczty. Kto si~ Smokowi przeciwstawi, gdy zechce on po
chlonqc zbuntowany Tajwan - ongis kluczowq baz~ strategicznq, 
dzis klopotliwy balast Amerykanow? Wysepki Spratly na Morzu 
Poludniowochinskim lykane Sq jak orzeszki pistacjowe. Przyjdzie 
czas na dania glowne: obie Koree, niezliczone wyspy Pacyfiku, pew
nie i na Japoni~ we wlaSciwym momencie. Chiny nie spieszq si~, 
majq inne poczucie czasu historycznego, ale i na Wietnam majq 
chrapk~, na Laos i Birm~, na krainy himalajskie, kt6rych skrawki 
jui wcielily niepostrzeienie: Aksai Chin, Godwin-Austen, kawalki 
przel~czy Spiti, Niti, Szipka i wielu innych2 

• Chiny post~pujq tak, 
jak im przykazal wielki Deng Xiaoping, ktory przerwal maoistowskq 
paranoj~, a prochy swe polecil rozsypac nad kierunkami przyszlej 
ekspansji. 

Do wielkomocarstwowych Chin doloimy Rosj~, sfrustrowanq 
utratq wielkomocarstwowej rangi i t~skniqq do jej odnowienia. Tok 
wydarzen pod wladzq Purina, coraz wyrazniej samodzierzawnq, tyl
ko niepoprawnym optymistom pozwala jeszcze snuc miraie rosyj
skiej demokracji; obym tu si~ pomylil! Drugie i trzecie supermocar
stwo, oboj~tne ktore b~dzie krorym, stanq si~ naturalnymi sprzymie
rzencami w podgryzaniu jedynego Hipermocarstwa. To dziejowa 
prawidlowosc; jest 90 szans na 100, ze tak wlasnie potOCZq si~ wy
darzenia najbliiszych dekad. Tego nie zmieniq naiwne perswazje, ie 
przeciez za carow obie te pot~gi rywalizowaly zajadle na mongol

2 Patrz: W. Gieliynski, Gra 0 Himalaje, Warszawa 1980. 
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skich i turkiestanskich rubieiach, ie Mao dar! koty z Chruszczo
wem, polala si~ nawet krew na malej amurskiej Wyspie Damianskiej 
- i ie Rosja driy przed zalewem Syberii przez skosnookich migran
tow. Owszem, tak byio, nawet i dzis trwaj"l wzajemne anse. Ale one 
nie b~d"l miee iadnego znaczenia, gdy dojdzie do chinsko-rosyjskiej 
ententy, niekoniecznie sformalizowanej. A wesprze j"l takie znaczna 
polae swiata muzulmanskiego, Iran rna znakomite stosunki i z Peki
nem, i z Moskw"l, podobnie Pakistan i sporo panstw arabskich. Na
wet Indie, kt6re przezywaj"l zdumiewaj"ley renesans, mog"l si~ stae 
kandydatem do przymierza przeciw Wielkiemu Szatanowi, zwlasz
cza ze ostatnie wybory wygrala tam niespodziewanie Partia Kongre
sowa, ktora jest 0 wiele blizsza pariasom niz krezusom. 

Stany Zjednoezone, choe mocarne, po trosze juz si~ wyszczerbiaj"l, 
ponoe nawet w nauee ich prymat jest zaehwiany. Paul Auster, pisarz 

kultowy, powiedzial Jackowi Zakowskiemu: Spadkohiercow dumnych 
"Irak jest gorszy niz Wietnam", mimo ze trans tradycji chrzescijanskich, 
porty trumien stamt"ld, ze Szcz"ltkami US-Boys, renesansowych, oswiece
S"l na razie stukrotnie mniejsze. Wygl"lda na to, niowych hf(dzie ubywac 
ze zaoceaniczne Hipermocarstwo, jak kazde po w liczbach hezwzgJf(d
przednie od Rzymu poczynaj"lc, po osi"lgni~ciu nych, a tym hardziej 
apogeum popada w kociokwik i pomalutku ob w stosunku procentowym 
suwa si~ z gorki. Jerzy Surdykowski, choe w do "kolorowych". 

Ameryce przedzierzgnql si~ z reportera w dyplomat~ i jest niq oczaro
wany z iscie krakowskq pasjq, takze - mimo wszystko - nie wr6zy jej 
wiecznego powodzenia; po nowej, tajlandzkiej fascynaeji napisai, ze 

"Iider moze si~ zmienie", ze centrum swiata przesun~lo si~ kiedys 
z Morza Srodziemnego nad Adantyk, a "dzis z wolna, ale niepowstrzy
manie w~druje dalej na wsch6d"3. 

"Tak moze wyglqdae - zakonezyi t~ kwesti~ - kolejny pokojowy 
podboj swiata; pax Asiatica w miejsee pax Americana. Jesli natural
nie swiat b~dzie jeszcze istnial". 

Ai. takim pesymistq nie jestem. Wpierw przeciez nast"lpi minima
lizacja Europy, nie tylko wskutek stagnacji czy depresji ekonomicz
nej i rozkladu welfare state; te proeesy mogq ulee spowolnieniu, na

3 J. Surdykowski, Dokqd zmierza Ameryka?, Warszawa 2001 , s. 157. 
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wet zahamowaniu - lecz nic chyba nie odwroci zlowieszczego sta
rzenia siy populacji i zapasci demograficznej. Nawet KOSciol nie 
znajduje na to iadnego remedium. Spadkobiercow dumnych tra
dycji chrzeScijanskich, renesansowych, oswieceniowych bydzie uby
wac w liczbach bezwzglydnych, a tym bardziej w stosunku procen
towym do "kolorowych". W miary zas ubywania i tracenia poli
tycznej rangi - mimo jednoczenia si y w Unii Europejskiej -
Europejczycy bydq coraz bardziej nastroszeni przeciw Ameryce 
i pacyfistyczni; a to w polityce "plus ujemny", jak by rzekl Walysa, 
bo czasem, niestety, powojowac trzeba. Chocby z tq zakalq - z ter
roryzmem. 

Bo terroryzm straszny jest. Fakt. Ale ja bylem swiadkiem terroru 
odgornego - masakry na placu Tian'anmen. Dlatego, w przeciwien
stwie do legionu cmokierow, ktorzy napawajq siy chinskim cudem 
gospodarczym, sklonny jestem raczej krakac. I ostrzegac. Prosila mnie 
o to ciiba poraionych i rozpieklonych Chinczykow, do ktorych na 
alei Changan strzelali siepacze z 27. Armii. 

W b.~dzie sq pocieszacze 

OczywiScie, naleiy szukac hade! oruchy nie tylko wobec auten
tycznie ogromnych zagroien, jakie przed Zachodem pojawiq siy mniej 
wiycej za trzy dekady, ale i wobec mniej w istocie groznych, lecz jui 
aktualnych i dotkliwych ekscesow, ktore niesie fala islamskiego fun
damentalizmu, a szczegolnie jego terrorystyczne ekstremum. 

Co prawda wielu publicystow ostatnio dowodzi, ie wojujqcy 
islam nie jest - mimo wszystko - ai tak okropny, jak siy powszech
nie sqdzi. Ze on obraca siy ostrzem nie przeciwko nam przede 
wszystkim - Huntington wcale nie mial racji z tym "zderzeniem 
cywilizacji" - ale w wake 0 wladzy atakuje glownie innych muzul
manow, bardziej potulnych wobec Zachodu, refleksyjnych, uwaia
nych za odszczepiencow; albo po prostu rywali tych, co siy mia
nujq wojownikami Allaha czy szahidami-myczennikami. Takie dy
wagacje Sq modne. Psychologicznie to zrozumiale: czlek czeka jakiejs 
pociechy, otuchy, gdy zza kaidego wygla moie strzelic zamacho
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wiee-muzulmanin, kaidy samoehod moie eksplodowac, kaidy list 
przyniesc zarazki w'lglika . 

Nawet u Klodkowskiego S'l fragmenty w poeieszyeielskim tonie. 
AliSei rewoluejonisei iarli si~ mi~dzy sob'l podezas wszystkieh po
przednieh burz, co ani troeh~ nie zmienilo owyeh burz istoty. 

Podezas Wielkiej Rewolueji Franeuskiej zgilotynowano nie tylko 
Ludwika XVI z famili'l; iyrondysei Seinali si~ z jakobinami, byeie 
sankiulorq weale nie gwarantowalo zaehowania glowy, takie kordy
lier6w dekapitowano, a oni to samo ezynili z innymi . 

Pdsudski byl wielkim patriot'l, i Dmowski byl, a jak si~ na siebie 
jeiyli? Ktory wrog gorszy, Moskal ezy Szwab? Ci~li si~ endeey 
z PPS-Frakej'l, esdeey tei strzelali, ehoeiai bez naleiytej patriotyez
nej motywaeji, wszysey walczyli ze wszystkimi, a koniee koneow 
i tak , gdy run~ly trzy moearsrwa, "ni z tego, ni z owego byla Polska 
na pierwszego". 

Maloz to bolszewiey rin~1i si~ z kierenszezyzn'l? Z mienszewika
mi? Z troekistami? A przepadl car, jak kiedys Swi~ta Monarehia 
Burbonow. To byly kamienie w~gielne Historii, a nie zapasy Danto
na z Robespierre'em, Pana Jozefa z Panem Romanem, Lenina z Troe
kim. Teraz b~dzie podobnie. Warto 0 tym pami~tac, gdy znawey 
Iraku wyolbrzymiaj'l swary Sistaniego z Al-Sadrem, ekseytuj'l si~ 
wrogosei'l sunnitow, szyitow i Kurdow, roztrz'lsaj'l knueie nawroeo
nyeh saddamistow, kto rzy z wrogow staj'l si~ nagle sojusznikami 
Amerykanow i b~d 'l ieh zast~powac w bojaeh 0 Faludi~ . Oni si~ 
zaeiekle wadz'l mi~dzy sob'l, ale najeh~tniej zarin~liby wszystkieh 
niewiernyeh co do jednego; moi e dla Polakow byliby nieeo lagod
niejsi, bo oni wol'l uprawiac logistyk~, patrolowanie i gry w pilk~ 
z arabsk'l dzieeiarni'l, nii pehac si~ na pierwsz'l lini~ - i ehwala Bogu! 

Co tam Sadr ezy Sistani ... Waine, ieby Busha pieklo poehton~lo, 
ieby diabli wzi~li jego mianowanea Szalabiego i ieby Irakiem zaez'll 
rZ'ldzic ktos moeny, skuteezny, w rodzaju Saddama, tylko lepszy 
nie tyran, leez zwykly dyktator. Wtedy wroei pokoj nad Tygrysem 
i Eufratem. I ten moment si~ zbliia... 
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Panta rhei. .. 

Dokladnie w polowie maja 2004 roku doszlo nagle do wielkiego 
zwrotu (a moze do zawrotu - glowy?) w dw6ch supermocarstwach 
naraz: w Stanach Zjednoczonych i w "Gazecie Wyborczej". 

Cywilny administrator Iraku Paul Bremer oglosil, ze mozliwe jest 
wycofanie amerykanskich wojsk z tego kraju, poniewaz "nie Sq one 
tam mile widziane"; deklaracja ta stanowi woltt; 0 180 stopni w sto
sunku do wszystkich poprzednich enuncjacji z Waszyngtonu. "Gazeta 
Wyborcza" natomiast (15-16.05.04) radykalnie zmienila swoje do
tychczasowe stanowisko wobec irackiego imbroglio, i to w dwoch 
obszernych tekstach naraz: w wywiadzie Milady Jt;drysik z George'em 
Iranim i w eseju Mariusza Zawadzki ego przebii mur nienawisci. 

Od tego drugiego zacznijmy. P61 roku wczesniej "Wyborcza" 
zorganizowala wielkq debatt; pod haslem Od dyktatury do demokra
cji, w kt6rej sam Adam Michnik wyrazil pewnose, ze w Iraku demo
kracja zwycit;zye musi, dobrej mysli bylo takZe kilku jego irackich 
gosci, a Tomasz Lis oznajmil, ze mu sit; "az krew burzy", gdy ktos 
powqtpiewa w zdolnose Arabow do budowy demokracji, gdyz takie 
stanowisko "ma mocny podtekst rasistowski". A teraz, co wypisuje 
ten Zawadzki? 

" ... ruch oporu przeciw koalicji zyskal szerokq spolecznq akcep
tacjt;". "Amerykanie stracili w oczach Irakijczyk6w moralnq legity
macjt; ... ". "Irakijczycy majq dose Amerykan6w, nie chq uczestni
czye w odbudowie (infrastruktury, demokracji, czegokolwiek ... )". 
"Panstwa demokratycznego nie da sit; budowae wbrew jego miesz
kancom". 

No prosz~! Jakby przeczytal m6j tekst Pok6j gore! ("Odra", 
1/2004) i dal sit; przekonae calkowicie. Grarulujt; Autorowi, gratu
lujt; Redakcji, kt6ra - choe z op6znieniem - weszla na slusznq drogtr 
i uczy sit; kanon6w relatywizmu kulrurowego. To, ze w dwa dni 
p6Zniej prezydent Bush powiedzial cos odwrotnego niz Bremer, rna 
mniejsze znaczenie. Bt;dq rozne zwroty, ale cos siy w Bialym Dornu 
zmlema. 

Mniej przejrzyste Sq wywody George'a Iraniego. Jako Ameryka
nin arabskiego pochodzenia chcialby i Panu Bogu swieczkt;, i diablu 
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ogarek, lecz nie rna pewnosci, gdzie B6g, a gdzie diabel. I on jednak 
dostrzegl krach amerykanskiej polityki: "Stalo si~ naprawd~ bardzo 
zle" - uznal w sprawie torturowania wi~zni6w w Abu Ghraib. 
I skonstatowal: "Amerykanska okupacja trwa w arabskich umy
slach". No tak, 820/0 Irakijczyk6w pragnie - wedle sondazy - zeby 
oni sobie poszli, a Sq to na pewno dane zanizone, bo ankieterzy nie 
docierajq do miejsc najbardziej zapalnych. Ale 
dlaczego tylko "w umyslach"? Reali6w co
dziennosci Irani nie zauwaza? Boleje nato
rniast, ze swiat islamski "nie potrafi wyjse 
z alternatywnym projektem islamu" - czyli nie 

Islam jeszcze bardziej nii 
chrzescijanstwo jest 
poszatkowany wieloma 
liniami podzialu. 

wie, ze wlasnie fundamentalizm, od paru dekad, jest alternatywq 
wobec staran 0 zmodernizowanie islamu, kt6re trwaly przez wiele 
poprzednich dziesi~cioleci. 

Jedno odkrycie Iraniego jest jednak sluszne, choe niezbyt orygi
nalne: "Cywilizacje nie Sq jednorodne. Nie rna jednego islamu, chrze
scijanstwa, judaizmu". To stwierdzenie wymaga szerszej eksplikacji. 
Islam jeszcze bardziej niz chrzescijanstwo jest poszatkowany wielo
rna iiniami podzialu. "Umma" - mistyczna wsp61nota wiernych - to 
rnrzonka. Owszem, moze clojse do jednosci muzulman6w przeciw 
"Wielkiemu Szatanowi", nawet przeciw wszystkim niewiernym 
przestrogi Huntingtona Sq sluszne - ale b~dzie to jednose nietrwala, 
bo istnieje wsr6d nich zbyt wiele sprzecznosci. 

Pierwsza linia podzialu islamu rna charakter doktrynalny czy ra
czej sekciarski. Juz nawet nasi mlodzi reporterzy w Babilonie zorien
towali si~, ze szyici Sq troch~ lepsi, zdatni do uglaskania poklepywa
niem ich szejk6w i cukierkami dla dzieciarni, a ci zajadli sunnici 
z Faluclzy Sq gorsi, bo t~skniq do czas6w, kiedy to oni rzqdzili pod 
czujnym okiem i twardq pi~sciq Saddama. Ale 0 pomniejszych wsp61
notach, przewaznie szyickich, wiemy malo. To na przyklad ismaeli
ci, zwani si6demkowcami, bo wierzq tylko w siedmiu legalnych na
st~pc6w Proroka, a nie w dwunastu, jak wi~kszose szyit6w. Alawici, 
w Syrii gl6wnie, podnidli wr~cz do rangi bostwa pierwszego imama 
Alego, tego, co spoczywa w Nedzefie, choe inni zdecydowanie bar
dziej CZCZq Husajna, imama trzeciego, pochowanego w Karbali. Je
rnenscy zaidyci Sq purytanami, acz umiarkowanymi, natomiast po
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tyzni wahabici w Arabii Saudyjskiej S'l tak rozkochani w czystosci, ze 
tytoniu nie pal'l' kawy nie pij'l, za to skrupulatnie kontroluj'l panuj'l
cy, wielotysiyczny rod Saudow, ktorzy purytanami nie S'l W najmniej
szym stopniu. Do tego mnostwo sekt pomniejszych, w tym "p6imu
zuimanskich" - jak libanscy druzowie, wyznawcy al-Hakima, ktory 
wroci na ziemiy na koniec swiata; jak nusajryci, ktorzy do islamu 
wl'lczyli nieco pojyC chrzeScijanskich i szczypty poganstwa; jak ah
madija, w Indiach, ktorych prorok Ghulam Ahmed ogiosii siy wcie
leniem Mahdiego, Chrystusa i Wisznu za jednym zamachem. 

Podziai drugi rna charakter intelektualno-emocjonalny. To cztery 
starodawne szkoiy prawno-religijne: hanaficka, uchodz'lca za Iibe
raln'l' malikicka - konserwatywna, szaficka - jakby posrednia, syn
kretyczna, oraz hanbalicka - tradycjonalna. Nade wszystko jednak 
istnieje rozgaiyziony i wpiywowy mistyczny ruch suficki, ktory dziaia 
jak gdyby w wyciszeniu, podskornie, dyskretnie, ale ksztaituje umy
siowosc oswieconych krygow wielu krain. Huston Smith4 poswiy
cil mu az 8 stron swego dziela, gdy szyizmowi zaledwie kilka lini
jek. W Polsce znawczyni'l sufizmu jest prof. Jolanta Sierakowska
Dyndo, ale czy sufici maj'l obecnie polityczne znaczenie - i gdzie, 
i w jaki sposob? - nie wiadomo. 

Trzeci natomiast podziai, na modernistow i fundamentalistow, 
rna charakter par excellence polityczny. Chomeini stale powtarzai, 
takZe gdy przyjmowai autora tych siow: "Islam jest religi'l polityczn'l". 
Oba te przeciwstawne nurty zrodzilo sfrustrowanie muzuiman6w 
klyskami, jakie - od Odsieczy Wiedenskiej - ponosili w zmaganiach 
z niewiernymi. W efekcie doszio (jak to okreslil Hossein Nasr z Uni
wersytetu Teheranskiego) do "kosmicznego kryzysu" w pojyciach 
muzulmanow5 , gdyz Koran im przeciez obiecywai zwyciystwo 
a raz po raz przegrywali. St'ld modernisci nawolywali: "Uczmy sicr 
od niewiernych, zeby ich pokonac ich wiasn'l broni 'l", fundamenta
liki zas, pocz'ltkowo znacznie siabsi: "Wrocmy do czystych korzeni 
islamu, a Allah nam da zwyciystwo". Nasr juz ponad 30 lat temu 
uprzedzai entuzjastow globalizacji i uniwersalizmu, ze "wpiyw re 
formatorow jest znacznie mniejszy niz tradycyjnych autorytetow mu

4 H. Smith, Religie 5wiata, Warszawa 1994 . 

.I Patrz: "Dzieje Najnowsze", rocznik VI , 1974, zeszyt 1. 
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zulmanskich" - ale malo kto mu wierzyl; a to si~ sprawdza akurat
nie. Naim Katta z Kanady przekonywal, ie arabska opozycja wobec 
wplyw6w Zachodu wynika nie tylko z powstrzymywania moderni
zmu w imi~ tradycji, ale tei dyktuje iq przemoine pragnienie zdoby
cia niezaleinosci od zwyci~zc6w. To warto przypomniec w kontek
kie doswiadczen irackich. A slawny orientalista Jacques Berque do
dawal: "Energia oporu przeciw kosmopolityzmowi ma jedno ze swych 
h6de! w islamie". 

Warta przemyslenia jest uwaga Ahmeda El-Din z uniwersytetu 
AI-Ahram w Kairze: przeci~tny czlowiek na Zachodzie got6w jest 
uwierzyc, ie komory gazowe byly jedynie przejkiowq plamq na eu
ropejskiej historii, ale kaidy akt okrucienstwa pope!niony w kraju 
nierozwini~tym traktuje jako integralnq cz~sc etosu danego spole
czenstwa i sqdzi, ie jego czlonkowie "urodzili si~ z okrucienstwem 
we krwi". Dokladnie taka byla reakcja Zachodu na okrutne i obrzy
dliwe obci~cie glowy amerykanskiemu zakladnikowi, prawdopodob
nie przez terroryst~ z AI-Kaidy. Ameryka, caly swiat, zamarly z obu
rzenia na t~ niewyobraialna makabr~. Tegoi dnia w Faludiy i Ne
diefie amerykanskie rakiety i czolgi usmiercily, bez strat wlasnych, 
okafo stu Irakijczyk6w, w wi~kszosci bezbronnych cywil6w; w tym 
takie dzieci. Nikt nad nimi nie wzdychal. 

Wreszcie podzial czwarty, bodaj najwainiejszy, lecz jakby igno
rowany przez religioznawc6w i profesor6w politologii (to bardzo 
modna i perspektywiczna nauka, choc nie jest pewne, czy istnieje): 
ot6i "koranicznq czystosC" islamu bardzo wyrainie modyfikuje 
i zabrudza podtoie etniczne. Dobrym przykladem jest najwi~ksze 
panstwo islamskie - Indonezja, a kislej Jawa, jego rdzen. Tamtejszy 
islam do tego stopnia nasiqkl etosem wczeSniejszych religii - hindu
izmu i buddyzmu - ie wielu religioznawc6w uiywa terminu "agama 
Djawa" - religia jawajska. Panienki nie nOSZq na glowach szmat, gu
stuj,! w sp6dniczkach mini i Sq nader swobodne w obyczajach. Pano
wie pijq ile wlezie, nie stroniq od wieprzowiny w ostrym sosie tjabe 
i tylko nieliczni przestrzegajq obowiqzku pi~ciokrotnej modlitwy. Co 
prawda, w ostatnich latach jawajski obyczaj ulegl pewnemu oczysz
czeniu, ze strachu przed ofensywq fundamentalist6w z "wysp ze
wn~trznych" i prawowiernych Sundajczyk6w z Jawy - ale od mode
lu arabskiego jest odlegly. 
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Inny casus to Afganistan, nieslusznie utozsamiany z fanatyczny

mi talibami. Pasztunowie, polowa ludno§Ci, na rowni szanuj<! dwa 
irodla wierzen i zachowan: Koran i plemienny kodeks Pasztunwa
Ii. Nie jest to dokument sformalizowany, istnieje w wielu wersjach 
plemiennych, ale zawiera kilka zasad naczelnych, jak melmestia 
go§Cinnosc i badal - zemsta oko za oko (jak sycylijska vendetta). 
JeSli smiertelny wr6g wejdzie do twego domu - masz otaczac go 
trosk<! i szacunkiem; zabij go dopiero, gdy wyjdzie poza pr6g... 

Muzulmanska Adzaria, autonomiczna republika Gruzji, rzadko 
przywoluje sw<! religijn<! odmiennosc, a jej tyran Abaszydze mial 
slynn<! sfory psow, zwierz<!t nieczystych. W Czeczenii tylko nieliczni 
partyzanci uwazaj<! siy za wojownik6w Allaha. Podobnie Kurdowie. 

Nie tylko chrzescijanski 
ZachOd jest obiektem 

napastliwosci 
fundamentalizmu. 

Byle srodkowoazjatyckie republiki ZSRR s<! 
mocno zlaicyzowane, choc w kotlinie Fergany 
nastypuje renesans islamu, kt6ry promieniuje 
na caly kr<!g panstw "w stadium krystalizacji". 

Na Balkanach bosniaccy "Muzulmanie" 
dawno stali siy grup<! etniczn<!, co znakomicie opisal podr6znik Alek
sander Jablonowski juz w XIX wieku6 ; ich przywi<!zanie do islamu 
mialo charakter obyczajowy - i dopiero ksenofobiczna agresja Ser
b6w spowodowala - jak to uj<!l Klodkowski - "intensyfikacjy wiyzi 
l<!cz<!cych wsp61noty religijn<!, kulturow<! i polityczn<!". Wojna odro
dzila religiy; mimo to wydaje mi siy, ie w tym punkcie Klodkowski 
nieco przesadzil, demonizuj<!c "bosniacki diihad"; ali§Ci kwestia bo
sniacka pozostaje w stanie hibernacji i kiedys wybuchnie na nowo. 
Panstwa tr6jnarodowe - jak Bosnia i Hercegowina (oraz... Irak) Sq 
skazane, niestety, na rozpad. 

Wsr6d Albanczyk6w, wedle statystyk glownie muzulmanow, prze
wazaj<! atei§Ci. W krajach afrykanskiego Sahelu islam znajduje wpraw
dzie coraz liczniejszych wyznawc6w, lecz oni - podobnie jak ci, co 

przyjyli chrzest - zachowuj<! mnostwo nawyk6w z rodzimych wie
rzen animistycznych. 

Powrocmy do fundamentalizmu. Nie tylko chrzescijanski Zach6d 
jest obiektem jego napastliwo§Ci. Islamski ruch Moro na Mindanao 

6 Pisma AJeksandra Jablonowskiego, tom V: Siowimiszczyzna Poludniowa, Warsza
wa 1911, teksty prasowe z lar 70 . wieku XIX. 
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oraz wyspach Basilan i Jolo wyrnusil na wladzach Filipin przyznanie 
rnuzulrnanorn autonornii. W Indonezji agresja rnuzulrnanow obraca 
si~ przeciw chrzekijanorn z Poludniowych Moluk6w (kto parni~ta, 
ie po odejkiu Holendrow stworzyli oni epizodyczn'l "niepodlegl'l 
republik('?), a poprzednio wyrnordowali setki tysi~cy chrzekijan 
w Tirnorze Wschodnirn; na cudownej Bali zas rnorduj'l hinduistow. 
W Tajlandii napastuj'l buddystow, stanowi'lcych 95% rnieszkancow; 
ich bojowcy, wyszkoleni w pakistanskich rnedresach, pod wodz'l 
Lertariyapongkula probuj'l utworzyc Islarnsk'l Republik~ Pattani (do 
1909 r. istnial pod t'l nazw'l wpol suwerenny suhanat). Hindusow 
rnuzulrnanie atakuj'l w Kaszmirze, Chinczykow - w Sinciangu; nie 
rnoina kwestionowac ich prawa do walki 0 wfasne panstwa, podob
nie jak prawa Palestynczykow w Gazie i na Zachodnirn Brzegu oraz 
Irakijczykow u siebie. Terrorystarni nie S'l, poki strzelaj'l do uzbrojo
nych okupantow. S'l powstancarni. Jak niegdys byli Polacy. 

Gdy powstawala ONZ, fundamentern ladu rni~dzynarodowego 
bylo prawo skolonizowanych narodow do sarnostanowienia. T eraz 
niekt6re z suwerennych jui panstw rnaj'l klopoty ze swoirni separa
tystami - Kurdarni, Ujgurarni, Kaszmirczykarni - ONZ zas dba przede 
wszystkirn 0 zasady nieingerencji oraz nienaruszalnosci granic, nie 
zwraca uwagi na kfopotliwe sarnostanowienie. ONZ staje si~ wi~c 
zb~dna, jak poprzednio Liga Narodow. Niesie tu i owdzie pornoc 
hurnanitarn'l, ale to sarno sprawniej czyni Janina Ochojska. 

Wqtki pomini~te, szesc konspektow 

T err 0 r y z rn j est z I e rn, ale bywaj'l wyj'ltki. Nie tylko wte
dy, gdy stanowi wst~p do wojny wyzwolenczej, jak bylo za szacha 
Pahlawiego w Iranie - i na co po ostrej dyskusji zgodzono si~ ... 
w pierwszyrn dniu Kongresu Zafoiycielskiego PPS w Paryiu, w roku 
1892. 0 przypadkach "zbawczego" terroryzrnu sporo napisal Artur 
Dornosfawski w swietnej ksi'lice Gorq:czka latynoamerykanska: jak 
porywano dyplornat6w i dygnitarzy, aby uzyskac zwolnienie kilku
dziesi~ciu towarzyszy z wi~zien, ocalic ich od kata. To si~ udawalo, 
nikt nie gin'll. Z doswiadczen rnoich: Eden Pastora, sandinista, wzi'lf 
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do niewoli ... caly parlament tyrana Somozy i posta wit ultimatum: 
wypuszcz~ ich, gdy Somoza we wszystkich swych mediach oglosi 
ape!... 0 obalenie Somozy! Tyran przystal na to - i uciekl z calq 
switq. Krwawa wojna sk06czyla si~ bez nast~pnych trupow. 

I m 0 s t r z e jAm e r y k ani eat a k u j q A I -Sad raw SWl~
tych miastach szyitow, tym wi~kszq zyskuje on popularnosc wsrod 
Irakijczykow - uwaza prof. Janusz Danecki, najwybitniejszy arabi
sta. Tegoz zdania jest gen. Koziej, ktory jako optymalne rozwiqzanie 
sugeruje (tak jak nizej podpisany) podzial Iraku na trzy pa6stwa. 
Z polskich generalow on jeden zdaje si~ myslec trzezwo; nic dziwne
go, jest w stanie spoczynku. 

Czy Bush powinien atakowac Irak, skoro nie 
bylo tam broni mas owego razenia? Oczywiscie! Sad
dama powinien byl zniszczyc juz jego ojciec, w operacji Pustynna 
Burza, ale kalkulowal, by pobitego uzyc jako zaport; przeciw wro
gowi "jeszcze gorszemu": Iranowi. Oto kryterium: gdy jakis tyran 
uprawia ludobojstwo, obowiqzkiem Zachodu jest zniszczyc go 
w obronie zycia zagrozonych - wedle naszych zasad etycznych. Nie
uprawnione Sq natomiast interwencje "w obronie demokracji" albo 
"praw czlowieka", bo moze oni ceniq wyzej zasad~ hierarchii i in
teres zbiorowy? W 1933 roku Pilsudski probowal dyskrecjonalnie 
sklonic Francuzow do wojny prewencyjnej przeciw Hitlerowi; gdyby 
na to przystali, moze nie doszloby do II wojny? A co powstrzymalo 
Amerykanow przed atakiem na Pol Pota, nieporownanie latwiej
szym niz na Saddama? Mogli kilkoma batalionami komandosow 
ocalic milion ludzi. Nie ocalili. Tak sarno w Rwandzie. Przedtem 
w Tybecie. Sq i inne przyklady. Wojny prewencyjne to nie agresja, 
to cz~stokroc wybawienie, choc Klodkowski w tej kwestii rna, zda
je sit;, inne zdanie. 

C z a s e m m y j est e s m yeo s win n i i m - tym, ktorych 
uwazamy za "bisurmanow", nie tylko w potocznej mowie, nawet w 
literaturze ... Sposrod hierarchow KOScioia jedyny bodaj Jan Paweill 
odwiedzil meczet i wypowiedzial pod ich adresem cieple slowa, Koran 
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natomiast wielokrotnie wspomina IsC; Oezusa) i Maric;, Matkc; Jego, 
z nalezytq atencjq; zwlaszcza w surze LXI: " ... Jezus, syn Marii, po
wiedzial: Dzieci Izraela, jam jest poslannikiem Boga do Was". 

Jezus jest drugim - obok Abrahama - prorokiem muzulmanow, 
oczywiscie po Mahomecie; nie uznajq co prawda Jego ukrzyzowa
nia. Na krzyzu zostal przybity zamiast Niego ktos inny, Isa zas skryl 
siC; i nauczal dalej. Mozemy 0 to miec do nich pretensje, ale zeby 
zaraz wyzywac ich od bisurmanow? 

ezy prof. Tomasz Nalc;cz, historyk, slyszal 
o hi j a I u? On publicznie komplementowal szyitow z polskiej stre
fy okupacyjnej (pardon: stabilizacyjnej), za to, ze Sq nam, stabilizato
rom, zyczliwi i przyjaini. Nie wie, ze na tym wlasnie polega hijal, 
wybieg, zalecany juz przez najstarszq hanafickq szkolC; islamu: do
zwolone i chwalebne jest zwodzenie wroga, komplementowanie nie
wiernych, usmiechy, serdecznosc, posluszensrwo - zeby wyzbyli siC; 
czujnoSci. A potem, w imic; prawdziwej wiary, dignqc go nozem 
w plecy. Na szczc;scie, obok tej cnoty obludy, zdarzajq siC; wsrod mu
zulmanow takie odruchy szczere. Polacy istotnie zachowuj'l siC; po
prawnie, wic;c ginq - jak siC; wydaje - jedynie przypadkowo. 

"Le Monde" az na dwoch kolumnach wlewal 
francuzom otuchC; - w wydaniu z 30 kwietnia. Omowione 
zostaly alba odnotowane dziela kilkunastu myslicieli, znawcow isla
mu. Tytul gl6wny: Reforma islamu jest moiliwa. Dalej zas: pojawi 
siC; islamski Luter albo Kalwin ... "Pragnienie islamu wolnego od wszel
kich obcych zanieczyszczen jest jedynie islam skim sloganem"... "Ani 
islam, ani swiat arabski nie Sq nieodwracalnie sklocone z ideq postc;
pu" ... I tak dalej, w podobnym duchu. To cenne poglqdy, one napa
wajq nadziejq czytelnikow. Niestety - tych francuskich. Gdyby "Le 
Monde" czytal chocby jeden na tysiqc Arabow frankofonow, to moze 
jeden na milion stalby siC; rzeczywiscie milszy dla niewiernych? 

Jedna z tego numeru informacja dla mnie wazna - i smutna: ze 
Abdulkarim Sorusz, slawny mysliciel iranski, wybral emigracjc; w USA. 
Mialem z nim, parc; lat temu, arcyciekawq rozmowc; - niestety, prze
rwanq wtargnic;ciem bojowki tajniakow, "Straznikow Rewolucji"; 
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zgarnyli m6j dyktafon, na szezy-
Scie - mialem przezornie drugi. 
Wyklady Sorusza sei<lgaly nie ty
si'lee, ale dziesi'ltki tysiyey slueha
ezy. Bez niego Iran jest gorszy. 
Gorszy jest ealy swiat islamu. 
Idzie ku jeszeze gorszemu. 
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1930, dziennikarz i publicysta. 
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TEMAT MIESI~CA. 

Timothy Garton Ash 

Terror przeciw 
nadziei 

]esli zahijemy dziesi~ciu terrorystow, nie zmie
niaj,!c uwarunkowan politycznych, i je§li stan'! si~ 
oni m~czennikami w swoich spolecznosciach, 
przyczynimy si~ do narodzin setki nast~pnych. 

Teksty historyczne odnotowuj'l' ii od roku 1939 do 1945 swiat 
ogarniyty byl II wojn'l swiatow'l' a od roku mniej wiycej 1946 - zimn'l 
wojn'l. Jak zatem historycy nazwaliby rozdzial historii swiata maj'lcy 
sw6j pocz'ltek 11 wrzesnia 2001?"- "Wojna z terrorem", proponuje 
administracja Busha. Ale c6i to wlaSciwie znaczy? Nazistowskie Niemcy 
i Zwi'lzek Sowiecki byly panstwami; terror to stan umyslu. 

Nawet jdli "terror" to dla nas po prostu mocniejsze okrdlenie 
terroryzmu, wci'li niezupelnie wiadomo, jakie S'l cele tej wojny 
i w jakich okolicznosciach moina by uznae j'l za wygran'l. 

Wysoki urzydnik Departamentu Stanu odpowiedzialny za dzia
lania antyterrorystyczne wyjasnia, ii celem amerykanskiej polityki 
jest "zagwarantowanie ostatecznego zwyciystwa w swiatowej woj

* Tekst pochodzi z ksiq i ki Timothy Gartona Asha, Free World, Why a Crisis of the 
West Reveals the Opportunity of Our Time , ktora ukaie si~ wkr6tce nakladem wydawnic
twa Znak. 
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nie przeciw terroryzmowi"l. Ostatecznego zwyciystwa! Terroryzm 
zostal przez rzqd amerykanski zdefiniowany jako "podejmowana 
z premedytacjq, politycznie umotywowana przemoc, stosowana 
wobec celow cywilnych przez subnarodowe ugrupowania lub taj
nych agentow, zwykle z zamiarem wywarcia nacisku na opiniy pu
blicznq"2. Doroczne raporty Departamentu Stanu na ternat form 
swiatowego terroryzmu oceniajq, ie tak zwany terroryzm wewnytrz
ny jest przypuszczalnie znacznie bardziej rozpowszechniony nii ter
roryzm miydzynarodowy, koncentrujq siy jednak na tym ostatnim, 
poniewai rna on "bezposrednie znaczenie dla in teres ow Stanow Zjed
noczonych". Ludzie ginqcy w Czeczenii, Ruandzie czy Sri Lance Sq, 
w mysl tego kryterium, mniej wainio Wed lug tych raportow terro
ryzm miydzynarodowy "dotyczy obywateli lub terytorium wiycej nii 
jednego panstwa". Sledzqc historiy miydzynarodowych atakow ter
rorystycznych, autorzy raportow wykazujq, ie osiqgnyiy one apo
geum nasilenia pod koniec lat osiemdziesiqtych, pozniej jednak ich 
liczba zmalala3 . Z powodu skali potwornoSci wydarzen z 11 wrze
snia rok 2001 odwrocil ty tendencjy, jednakie raport z 2002 roku 
odnotowuje czterdziestopiycioprocentowy spadek w stosunku do 
roku poprzedniego, czyli 196 atakow "miydzynarodowych terrory
stow" wobec 355 w roku poprzednim oraz 717 ofiar smiertelnych4 

• 

Owe "zamarzniyte lzy"5 , jak pewien statystyk nazwal takie suche 
liczby, obrazujq jedynie cZysc problemu, ale tak czy owak przywo
lujq kilka interesujqcych pytan. Czy przez nastypne lata i dziesiycio
lecia w programie polityki swiatowej rzeczywiscie dominowac by
dzie kwestia kilkuset miydzynarodowych atakow terrorystycznych, 

I Ambasador Francis X. Taylor, Patterns of Global Terron'sm 2001 (maj 2002), do
st~pne na stronie: <www.state .gov>. 

2 Fragment "Definicji" w dokumencie amerykanskiego Departamentu Stanu Patterns 
of Global Terrorism 2002 (kwiecien 2003) dost~pnym na stronie: <www.state.gov>. 
Raport stwierdza, ie "dla cel6w starysrycznych i analirycznych" rz~d USA wykorzysrywal 
t~ definicj~ od 1983 roku. 

3 Por. Charles Tilly, Violence, Terror and Politics as Usual, "Boston Review", sum
mer 2002, dost~pne taki.e na stronie: < www.bostonreview.net>. 

4 Dane za dokumentem amerykanskiego Departamentu Stanu, Patterns of Global 
Terrorism 2002 (April 2003). 

5 Sformulowanie przypisywane anonimowemu starysrykowi przez E. L. Jones, The 
European Miracle: Environments, economies and geopolitics in the history of Europe and 
Asia (Cambridge: Cambridge Universiry Press, 1987), s. xii. 
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szczegolnie jesli ich liczba, ogolnie rzecz biorqc, maleje? Wszystkie 
pojedyncze ataki, wraz z calq ich potwornosciq unaocznionq za po
srednictwem telewizji oraz niemozliwq do oszacowania ludzkq tra
gediq, politycy i media polqczyc mogq w megaopowiesc 0 "wojnie 
z terrorem" - zwlaszcza jeSli ofiarami Sq mieszkancy Zachodu. Jak 
jednak dfugo takie telewizyjne obrazy przyciqgae bydq zaintereso
wanie i podtrzymywac polityczne poparcie i tak juz umyczonej stra
chern opinii publicznej? Czy moze, jesli nie nastqpi drugi potyzny 
atak na amerykanskiej ziemi, nadejdzie dzien, w ktorym prezydent 
Stanow Zjednoczonych odczuje pokusy obwieszczenia koflCa, by tak 
rzec, "glownych dziafan bojowych" w "wojnie z terrorem"? JeSli 
mowimy, ze wiek XXI rozpoczqf siy dla Ameryki dniem strachu 11 
wrzesnia, nie oznacza to przeciez, ze Stany Zjednoczone strawiq cafy 
ten wiek na wake z kilkuset terrorystami. Nawet wielka wojna nie
koniecznie musi byc dfuga: II wojna swiatowa trwafa niecafe szeSc 
lat. A w stosunkach miydzynarodowych, jak w zyciu, problemy cZy
sto pozostajq nierozwiqzane i po prostu ustypujq miejsca nastypnym. 
Swiat rna ich wiele do zaoferowania. 

JeSli jednak uznamy owe "zamarzniyte izy" za wierzchofek gory 
lodowej, jesli, by posfuzyc siy innq metafoq, miydzynarodowe ataki 
terrorystyczne potraktujemy jak czyraki na skorze spofeczenstwa 
bydqce symptomami powazniejszych chorob, 0 ktorych mowa poni
zej - wowczas program dziafania bydzie ogromny, zaplanowany na 
dziesiyciolecia. Obejmowafby on nie tylko opanowanie problemu 
ugrupowan terrorystycznych, ale tez rozbojniczych lub nieudolnych 
panstw, ktore je wspierajq i udzielajq im schronienia, oraz rozprze
strzeniania broni masowej zagfady. W nieodpowiednich rykach bron 
ta moze stac siy narzydziem terroru dziesiyc tysiycy razy groiniej
szym niz porwany samolot uderzajqcy w wiezowiec. 

Wojna z terrorem zakonczy siy, jak powiedzial mi wysoki funkcjo
nariusz administracji Busha, "eliminacjq terrorystow". Nie istnieje jed
nak skonczona liczba terrorystow do "wyeliminowania". Ludzie nie 
rodzq siy terrorystami, tak jak rodzq siy Anglikami, Chinczykami czy 
Indianami z plemienia Creek. Stajq siy terrorystami w szczegolnych 
politycznych i osobistych okolicznosciach, i mogq przestac nimi bye, 
gdy okolicznosci te ulegajq zmianie. W pewnym momencie swojej 
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kariery Nelson Mandela by!, zgodnie z definicjq Departamentu Stanu, 
terrorystq. JeSli zabijemy dziesi~ciu terroryst6w, nie zmieniajqc uwa
runkowaii politycznych, i jesli stanq si~ oni m~czennikami w swoich 
spo!eczno§Ciach, przyczynimy si~ do narodzin setki nast~pnych. Ter
ror jest srodkiem, nie celem, z wyjqtkiem dzia!aii kilku psychopat6w. 
Niewqtpliwie nawet w wypadku ludzi, ktorzy nie majq sk!onnosci psy
chopatycznych, terroryzm moze z czasem stae si~ sposobem na zycie 
i podobno dla niekt6rych - na honorowq smiere. Cz~sto rna §Cis!e 
powiqzania z przest~pczo§Ciq zorganizowanq i spekulacjq. Niemniej 
jednak, dla wi~kszosci przyw6dc6w ugrupowaii terrorystycznych, nie
mal zawsze, terror jest jak wojna w slynnej definicji Clausewitza: kon
tynuacjq polityki innymi srodkami. 

JeSli przyjrzymy si~ uwazniej polityce terroryzmu przelomu wie
k6w, zauwazymy, ze roznica mi~dzy terroryzmem "wewn~trznym" 
i "mi~dzynarodowym" szybko si~ zaciera. "Wewn~trzny" w tym 
kontekscie oznacza dzia!ania "wewnqtrz kraju". Tymczasem celem 
wi~kszoSci terroryst6w na swiecie jest przeciez w!asnie doprowa
dzenie do rozpadu jednego kraju na dwa albo do utworzenia jed
nego paiistwa z dwoch cz~sci nalezqcych do roznych organizmow 
paiistwowych lub, w kazdym razie, zasadnicze przeorganizowanie 
paiistwa. Problem "ugrupowaii subnarodowych" zazwyczaj polega 
na tym, ze nie chq one jui bye subnarodowe. Tak bylo, na przy
klad, w wypadku Irlandzkiej Armii Republikaiiskiej, baskijskiej ETA, 
kurdyjskich organizacji terrorystycznych, Armii Wyzwolenia Ko
sowa (ktorq Stany Zjednoczone poczqtkowo uznaly za terrory
stYCZOq, a poiniej scisle z niq wspolpracowaly), Tamilskich Tygry
sow, Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Hamasu. Jak dowodzq 
dwa ostatnie przyklady, poczucie narodowej krzywdy - doznawa
ne przez Palestyiiczyk6w - tei bywa przyczynq terroryzmu mi~dzy
narodowego. W mysl jednej z interpretacji glownym celem Osamy 
Bin Ladena bylo "oczyszczenie" w duchu islamu polityki wlasnego 
kraju, Arabii Saudyjskiej. Aby wyeliminowae przyczyny, ktore mogq 
przemienie ludzi w "mi~dzynarodowych terrorystow", Zachod (jesli 
nadal istnieje) b~dzie musial zajqe si~ zaskakujqco szerokim spek
trum narodowych i polityczoych krzywd i pretensji, jak swiat dlu
gi i szeroki. 
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I nie jedynie narodowych krzywd. Terrorysci-samob6jcy z 11 wrze
snia 2001 nie byli biedakami, niemniej jednak bieda i beznadzieja mogq 
stanowic poiywk~ dla rozpaczy, kt6ra popycha kobiety i m~iczyzn 
do zabijania niewinnych obywateli, i siebie samych, dla sprawy. Za
machowcy samob6jcy, kt6rzy zamordowali brytyjskiego konsula 
w Istambule w listopadzie 2003, pochodzili z jednego z najbiedniej
szych kurdyjskich region6w Turcji. Tak czy owak, prezydent Bush 
dostrzega ten zwiqzek. Ogiaszajqc pi~cdziesi~cioprocentowq podwyi
k~ deklarowanego przez Stany Zjednoczone funduszu na oficjalnq 
pomoc w zakresie rozwoju, na kt6ry poczqtkowo przeznaczaiy naj
mniej ze wszystkich kraj6w rozwini~tego swiata, powiedziai: "Wal
czymy z biedq, poniewai nadzieja jest odpowiedziq na terror". 

W podrozdziale dokumentu "Strategia bezpieczenstwa narodowego 
Ameryki na rok 2002", poswi~conym zwalczaniu swiatowego terro
ryzmu, dostrzega si~ inny, niezwykle wainy zwiq
zek: mi~dzy terroryzmem a brakiem wolnosci 
politycznej. "Wolnosc i strach", stwierdzajq jej 
autorzy, "znajdujq si~ w stanie wojny". Mottern 
tego podrozdzialu jest jeszcze ambitniejsza de
klaracja prezydenta Busha, zawarta w jego prze
m6wieniu wygioszonym w Katedrze Narodowej 
w Waszyngtonie trzy dni po atakach z 11 wrze

Na tie wlasnej narracji 
strachu, rozpoczynajl!cej 
sift od koszmaru 
z II \\TZeSnia, Ameryka

. .. . . 
me rozWlJaH przepoJonl! 
jeszcze wiftkszym drama
tyzmem narracjft nadziei. 

snia: "odpowiedzialnosc Ameryki wobec historii" kaie "zareagowac 
na te ataki i u w 0 In i c s w i a t 0 d d i a b i a" (podkreslenie 
T. G. A.). Zgodnie z tradycyjnq teologiq chrzescijanskq, jedynym spo
sobem uwolnienia swiata od diabia jest uwolnienie go od istot ludz
kich, ale nawet przyjmujqc swiecki, oswieceniowy poglqd na natur~ 
ludzkq, nie jest to zadanie biahe. 

W krytycznej dla narodu chwili nie chc~ bye ziosliwy za cen~ 
dokonywania politycznej i moralnej hiperboli. Chc~ jedynie poka
zae, jak to si~ staio, ie program "wojny z terrorem" pod amerykan
skim dow6dztwem, kt6ry rozpoczqi si~ jako skoncentrowana woj
skowa, wywiadowcza i polityczna operacja majqca na celu udarem
nienie kilku tysiqcom aktywnych terroryst6w pozbawienia iycia 
nast~pnych Amerykan6w, przerodzii si~ w plan przemiany caiego 
swiata przez wyrwanie dw6ch miliard6w ludzi z n~dzy i niewoli, 
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w spos6b, w jaki nie pr6bowalo tego jeszcze dokonac zadne mocar
stwo w historii. A stalo siC; tak, poniewaz na tie wlasnej narracji stra
chu, rozpoczynajqcej siy od koszmaru z 11 wrzesnia, Amerykanie 
rozwijajq przepojonq jeszcze wic;kszym dramatyzmem narracjy na
dziei. Jest to opowiesc, podawana ustami zar6wno republikan6w, 
jak i demokrat6w, 0 wszechSwiatowym rozprzestrzenianiu siC; wol
nOSci i demokracji. Snujqc jq, sic;gajq az do ojc6w zalozycieli i trady
cji wilsonskiej. Przylqczajq siC; takZe do nurtu wielkiej ciqgloSci poli
tyki amerykanskiej, od proklamowania przez Roosevelta w 1941 roku 
"czterech wolnosci" - wolnoSci slowa i religii, wolnoSci od niedo
statku i strachu - przez caly okres zimnej wojny i wspanialomyslnq 
reakcjc; Ameryki na wybuch nadziei w Europie w 1989 roku. 

"Rodzaj ludzki stal siC; swiadkiem", pisze Condoleeza Rice, 
"w czasie nieco tylko dluzszym niz jedno pokolenie, najszybszego 
rozprzestrzeniania siC; wolnoSci w 2500-letniej historii demokra
cji"6. Amerykanscy uczeni, tak lewicowi, jak i prawicowi, zebrali 
dowody na poparcie tego odwainego twierdzenia. Na przelomie 
wiek6w XIX i XX istnialo okolo kilkunastu panstw na swiecie, 
kt6re mogly przekonujqco dowiesc posiadania rzqd6w obieranych 
w glosowaniu powszechnym, choc zadne z nich nie spelnialo wsp6l
czesnych norm stawianych pelnej demokracji. WiC;kszosc z nich na
lezala do Zachodu i dzielily siC; na trzy grupy. Pic;c, w tym najwic;k
sze, byly dziecmi Anglii: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Ka
nada, Australia i Nowa Zelandia. Druga grupa obejmowala 
kontynentalne kraje europejskie, z kt6rych najwazniejsza byla Fran
cja. Do starozytnych republik europejskich, jak Szwajcaria, dolq
czyly monarchie konstytucyjne 0 r6znym stopniu ograniczonej de
mokracji parlamentarnej, w tym Dania, Holandia, Belgia, Portuga
lia, Szwecja, Norwegia, Grecja oraz, do pewnego stopnia, Wlochy 
i Niemcy. Wszystkie mialy rodzime tradycje wolnosciowe, ale pozo
stawaly takze pod wplywem wspanialego przykladu Francji i Anglii. 
Trzeciq gruPC; tworzyly kraje Ameryki Lacinskiej. P61 wieku p6zniej, 
w roku 1950,22 sposr6d 80 suwerennych panstw swiata mialy ustr6j 
demokratyczny, spe!niajqcy znacznie bardziej rygorystyczne stan dar

6 2.500-year stOly , "Newsweek", specjaJne wydanie, Davos, grudzien 2003 - lury 
2004. 
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dy. Nadal wi<::kszose z tych demokracji znajdowaia si<:: na Zacho
dzie. Do roku 1973 bylo ich 39, ale poniewaz liczba kraj6w niepod
leglych rosia w rezultacie dekolonizacji, proporcje wci<}z byly mniej 
wi<::cej takie same - nieco ponad jedna czwarta. 

Patrz<}c z perspektywy czasu, wiosn<} 1974, wraz z "rewolucj<} 
gozdzik6w" w Portugal ii, przez swiat przetoczyia si<:: niez\vykia fala 
demokratyzacji. Obj<::la Grecj<:: i Hiszpani<::, znaczn<} cz<::se Ameryki 
Lacinskiej i Filipiny, a potem, po aksamitnych rewolucjach z 1989 
roku i upadku Zwi<}zku Sowieckiego w roku 1991, wi<::kszose post
komunistycznego swiata. I nie zatrzymala si<:: tarn. TrzydzieSci lat 
p6zniej, w roku 2003, Freedom House doliczyl si<:: 121 demokracji 
posr6d 192 suwerennych panstw swiata - to blisko dwie trzecie7 

• 

Mozna spierae si<:: 0 zaliczenie w poczet panstw demokratycznych 
tego czy innego kraju. Istnieje tez bardzo wazne rozr6znienie, usta
nowione przez samych naukowc6w, mi<::dzy "demokracjami obieral
nymi" a pelnymi "demokracjami liberalnymi". Opr6cz regularnych 
wybor6w liberalne demokracje charakteryzuj<} si<:: skuteczn<} prawo
rz<}dnosci<}, niezaleznym s<}downictwem, dobrze strzezonymi swo
bodami obywatelskimi, przestrzeganiem praw czIowieka i praw mniej
szoSci, wolnymi, pluralistycznymi mediami, cywiln<} kontrol<} nad 
sektorem wojskowym i silnym spoleczenstwem obywatelskim8 • Je
dynie te kraje w pelni korzystaj<} z wolnosci, kt6ra, jak twierdzit John 
Locke, nierozerwalnie I<}czy si<:: z prawem. 

Freedom House opracowal prost<} metod<:: oceny praw politycz
nych i swob6d obywatelskich. Stosuj<}c te kryteria, twierdzit, ze 89 
sposr6d tych 121 demokracji obieralnych jest "wolnych"9 . Kolejnych 
55 panstw jest "cz<::sciowo wolnych" (zwr6emy uwag<::, ze kraj moze 
bye "cz<::sciowo wolny", nawet jesli nie jest demokracj<}, jak to mialo 
miejsce w wypadku wielu europejskich kraj6w maj<}cych konstytucyj
nie ograniczone rz<}dy w wieku XIX i na pocz<}tku XX). Zaledwie 48 
kraj6w okazalo si<:: po prostu "niewolnymi". Wedlug tych \vyliczen 

7 Adrian Karatnycky (red.), Freedom in the World: The Annual Survey of Political 
Rights and Civil Liberties 2003 (New York: Freedom House, 2003), s. 9. 

8 T\, r6znic\, jasno eksplikuje Larry Diamond, Universal Democracy?, "Policy Re· 
view", czerwiec·lipiec 2003, s. 3-25, zwlaszcza s. 8. 

9 Dane za: Adrian Karatnycky (red.), Freedom in the World, dz. cyt., s. 7. 
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okolo 2,7 miliarda ludzi, blisko polowa calej populacji swiata, zyje 
w krajach wolnych, okolo 1,3 miliarda - w tych, ktore sklasyfikowa
no jako czysciowo wolne, a okolo 2,2 miliarda w krajach "niewol
nych". Wsrod tych "niewolnych" przeszto polowy stanowiq obywate
Ie jednego panstwa - Chin. T ak wiyc w ciqgu owych trzydziestu lat 
krolestwo wolnoSci rozszerzylo siy daleko poza Zachod, nawet jesli 
przyjmiemy najbardziej obszernq definicjy tego okreSlenia. 

Wszystko to Sq oczywiscie spostrzezenia natury bardzo ogolnej. 
Pojawia siy istotne pytanie, jak wiele osob sposrod tych 2,7 miliar
dow myzczyzn, kobiet i dzieci zyjqcych w panstwach uznanych za 
wolne, jest rzeczywiScie indywidualnie wolnych. FiIozof liberalny 

Trzeba bye wolnym, by si~ Isaiah Berlin zawszedomagal S~Y' wbrew wspol

rozwijae, i trzeba rozwijae c~esny~ ~~ ~arkslst?~, abys~y zdecydow~: 
si~, by bye wolnym. me odrozmalt wolnosc od ubostwa: wolnosc 

to wolnose, bieda to bieda. Ale oczywiscie bez
robotny marokanski nielegalny imigrant, ktorego spotkalem w pe
wien parny wieczor w Madrycie ("Zyjy - powiedzial mi - jak wilk"), 
nie jest wolny w takim sensie jak ja czy wy, jeSli macie pieniqdze, 
wyksztalcenie i czas na czytanie ksiqzek. "Czy biedni Sq wolni?" - to 

jedna z najpilniejszych kwestii, wobec jakiej stajemy my, ludzie wol
ni, na poczqtku XXI wieku. 

Dotyka ona jeszcze bolesniej niemal polowy ludzkosci zyjqcej za 
mniej niz dwa dolary dziennie. Ekonomista Amartya Sen dowodzi 
przekonujqco, ze wolnose i rozwoj Sq nierozerwalne lO • Jedynie powy
zej pewnego poziomu rozwoju czlowiek jest naprawdy wolny, jedno
czesnie zas dla rozwoju niezbydny jest pewien poziom politycznej 
wolnosci, dobry rzqd i praworzqdnosc. Trzeba bye wolnym, by siy 
rozwijae, i trzeba rozwijae siy, by bye wolnym. To nie przypadek, do
skonale zauwaza Sen, ze zadna demokracja nigdy nie zaznala glodu. 
Wspolzaleznose miydzy demokracjq a rozwojem szczegolowo wyja
sniajq inni autorzy. Btydne jest oczywiscie przekonanie, ze zadne bied
ne panstwo nie moze bye demokratyczne: ojczysty kraj Sena, Indie, 
stanowi tego miliardowy kontrprzyklad. Blydem jest tez twierdzenie, 

10 Amarrya Sen, Development as Freedom, Oxford: Oxford University Press 1999 
(wyd . polskie: Rozwoj i wolnosc, dum. Jerzy Lozinski, Zysk i S-ka, Poznan, 2002). 
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ze ludzie w biednych krajach, czy to islamskich, czy konfucjanskich, 
czy afrykanskich, nie pragnq wolnosci ani demokracji: sondaze 
opinii systematycznie wskazujq, ze jest inaczej. Wydaje si~ jednak 
empirycznie, historycznie prawdziwe, ze im wyzszy PKB per capi
ta, tym wi~ksza szansa na to, by panstwo stalo si~ i p 0 z 0 S t a I 0 

demokracjq. Rzadko kraj majqcy dochod ponad 6500 dolarow na 
glow~ nie jest demokratyczny (chociaz istniej~, jak zawsze, wyjqtki, 
zwlaszcza bogate w rop~ kraje arabskie). Maj~cy dochod ponizej 2000 
dolarow na glow~ kraj rzadko pozostaje na dluzej demokracj~. Za
dania wolnosci i rozwoju s~ wi~c nierozdzielne. 

Obecnie Amerykanie, z wlasciwym sobie historycznym optymi
zmem, przedstawiaj~ swiatu oszalamiaj~q propozycj~: abysmy my 
ludzie wolni - naszym wlasnym wysilkiem tak pobudzali ten bezpre
cedensowy post~p wolnoSci, by z czasem obj~1 on pozostal~ polow~ 
ludzkosci. Wowczas przyczyna terroru przestanie istniec. U podstaw 
tej wizji lezy rownie oszalamiaj~ce zalozenie analityczne. Wielkie 
batalie XX wieku, dowodzi pierwsze zdanie dokumentu "Strategia 
bezpieczenstwa narodowego Ameryki", zakonczyly si~ zwyci~stwem 
"jedynego trwalego modelu sukcesu narodowego: wolnoSci, demo
kracji i wolnej przedsi~biorczoSci"l1 . Przywodzi to na mysl tezy Fran
cisa Fukuyamy 0 "wszechswiatowej rewolucji liberalnej" zawarte 
w niezwykle znacz~cym artykule z 1989 roku i poiniejszej ksi~zce 
The End ofHistory 12 oraz tak zwany konsens Waszyngtonski mi~dzy 
MFW i Bankiem Swiatowym z lat 90. 

Obcesowa prostota postulatu "jedynego trwalego modelu" i kry
j~cego si~ za nim wizerunku Ameryki jako wzorca na przyszlosc dla 
calej ludzkosci urazila wielu Europejczykow, Airykanow, Azjatow 
i tych, ktorzy sami od dawna byli zagorzalymi wyznawcami takiego 
postoswieceniowego globalnego melioryzmu. Kofi Annan, na przy
klad, odbieraj~c pokojow~ Nagrod~ Nobla w 2000 roku, przyznan~ 

11 "Strategia narodowego bezpieczensrwa" z 17 wrzesnia 2002, cytary z wersji elek
tronicznej : < www.whitehouse.gov> . 

12 Francis Fukuyama, The End ofHistory and the Last Man, London: Penguin, 1992, 
s. 39 i nast~pne (polskie wydanie: Francis Fukuyama, Koniec historii, dum. Tomasz Bie
ron, Marek Wichrowski, Zysk i S-ka, Poznan 1996). Arrykul ukaza l si~ w " The National 
Interest", lata 1989, s. 3-18 pod rytulem The End of History ? Prosz~ zwrocic uwag~ na 
pytajnik. 
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mu w uznaniu jego dzialalnosei na stanowisku sekretarza general
nego ONZ, zauwazyl: "Poglqd 0 istnieniu jednego narodu b~dqee
go w posiadaniu prawdy, jednej odpowiedzi na bolqezki swiata ezy 
jednego rozwiqzania problem6w ludzkosei wyrzqdzal niewypowie
dziane szkody w eiqgu ealej historii - a szezeg6lnie w ostatnim stu 
leeiu"13. 

W Ameryee koneepeja ta takZe znalazla przeeiwnik6w. Kto wie, 
ezy nie jeszeze wazniejszy niz wypowiedz Fykuyamy polityezny esej 
Samuela Huntingtona Zderzenie cywilizacji przepojony jest gl~bo
kim, niemal staroeuropejskim pesymizmem. Huntington dowodzi, 
podobnie jak Oswald Spengler, ze Zaeh6d znajduje si~ w fazie upad
ku 14. Upadek Zaehodu, konstatuje, trwae moze r6wnie dlugo jak 
jego rozkwit - okolo ezterystu lat - co jest pewnym poeieszeniem. 
JednakZe juz teraz Zaeh6d stoi w obliezu wyzwania ze strony dw6eh 
wsp61zawodniezqeych "eywilizacji", islamu i Chin. Cywilizaeje te nie 
przystajq do Zachodu i jego modelu demokracji, moze wi~e clojse do 
zderzenia z nimi. "Niekt6rzy ludzie z kr~gu cywilizacji zachodniej", 
pisze Huntington, "z prezydentem Clintonem wlqcznie, utrzymujq, 
ze Zaeh6d nie ma zadnych problem6w z islam em, a jedynie z islam
skimi ekstremistami . Czterdziesci wiek6w historii dowodzi jednak 
czegos wr~ez przeeiwnego"15 . Ana zakonezenie roztaeza wizj~ woj
ny mi~dzy Stanami Zjednoezonymi a Chinami w roku 2010. Stany 
Zjednoezone powinny pozwolie innym "pansrwom-osrodkom" zaj
mowae si~ krajami ze swego kr~gu kulturowego, same zas powinny 
bronie wlasnego - upadajqcego Zaehodu. 

Tymezasem, jak si~ okazalo, po 11 wrzeSnia 2001 George 
W. Bush publieznie zgodzil si~ nie z Samuelem Huntingtonem, ale 
z Billem Clintonem. Nieustannie podkreSla, ze nie jest to starcie cy
wilizaeji z islamem. Jednym z najbardziej zadziwiajqeych zjawisk zwiq
zanyeh z kryzysem Zaehodu jest doprowadzenie do tego, ze gl~boko 
konserwatywni, naejonalistyezni Amerykanie opowiadajq si~ za re

13 Kofi A. Annan, "We the Peoples... " (przem6wienie noblowskie), New York: Ruder 
Finn Press 2001, s. 43 . 

1. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Or· 
der, London, Touchstone Books 1997, s. 83. 


15 Tamie, s. 209. 
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wolucjq liberalnq na swiecie. To propozycja, do kt6rej mUSZq siy te
raz ustosunkowac Europejczycy i wszyscy inni wolni ludzie. 

OczywiScie nie Sq to jedyne wypowiedzi czy paradygmaty, za po
moq kt6rych publicySci pr6bujq za jednym zamachem zinterpreto
wac i zmienic swiat na poczqtku wieku. Innym 
popularnym paradygmatem jest "globalizacja", 
precyzyjnie zdefiniowana przez Josepha Stiglit
za jako "scislejsza 'integracja panstw i narod6w 
swiata, spowodowana kolosalnym zmniejsze
niem koszt6w transportu i komunikacji oraz 
przelamaniem sztucznych barier dla przeplywu 

Szyhkie rozpowszechnie
nie sit; na calym Swiecie 
pojt;cia "glohalizacja" 
stanowi zarowno efekt, 
jak i katalizator procesu, 
ktory opisuje. 

d6br, uslug, kapitalu, wiedzy i (w mniejszym stopniu) ludzi miydzy 
granicami" 16 • Ludzie "mieszkajqcy na przeciwleglych krancach swiata 
[Sq teraz] powiqzani w spos6b wczesniej niewyobrazalny", pisze Pe
ter Singer we wspanialej ksiqzce 0 etyce globalizacji One World I7 • 

Siedzqc w domu w Paryzu, mozemy za posrednictwem Internetu grac 
w szachy z graczem z Chin. A kiedy wybierzemy siy do odleglej afry
kanskiej wioski, ujrzymy jej mieszkanc6w oglqdajqcych Pierwotny 
instynkt na wideo18 . 

Szybkie rozpowszechnienie siy na calym swiecie pojycia "globali
zacja" stanowi zar6wno efekt, jak i katalizator procesu, kt6ry opisu
je. Do pewnego stopnia jest to samospelniajqca siy przepowiednia. 
1m wiycej raport6w na temat populacji swiata, swiatowego rozwoju, 
handlu swiatowego, narkotyk6w na swiecie, przestypczoSci na swie
cie, swiatowego kina, gl obalnych d6br publicznych, swiatowego spor
tu, zdrowia na swiecie, globalnego spoleczenstwa obywatelskiego, 
im wiycej miydzynarodowych organizacji, tak oficjalnych, jak i po
zarzqdowych, nieustannie sledzqcych wypadki gwalcenia praw czlo
wieka i praw mniejszosci, wybory, wojny, ludob6jstwo czy AIDS, jak 
swiat dlugi i szeroki, tym bardziej utwierdzamy siy w przekonaniu, ze 
mamy jeden wsp61ny swiat. 1m bardziej jestesmy przekonani, ze mamy 

16 Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontents, London, Penguin 2002, s. 9 . 
,7 Peter Singer, One World: The Ethics of Globalization, New Haven, Yale Universi

ry Press 2002, s. 10. 
18 Ten (prawdziwy) przyktad pochodzi z: Anthony Giddens, Runaway World: How 

Globalisalion is Reshaping our Lives, London, Profile Books 2002, s. 6. 
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jeden wsp6lny swiat, tym bardziej staje siy on jednym wsp6lnym swia
tern. Dla wielu wolnych ludzi ponizej trzydziestki nar6d nie jest juz 
g!6wnym politycznym odniesieniem dla "wyobrazonej wsp6Inoty". 
Na jednej p/aszczyznie globalizacja to trudny ekonomiczny i technicz
ny proces, sterowany przez satelity, mikroprocesory i najnowsze tech
nologie w dziedzinie informatyki, transportu i komunikacji. Na innej 
zas jest to, jak wyrazil siy poeta W. H. Auden, "zdarzenie umyslowe". 
I chociaz zawsze trzeba uwazac, gdyz termin "globalizacja" jest po
jemny jak worek bez dna, r6wnoczesnie zdecydowanie nalezy przed
stawiac program dla cywilizacji Zachodu - lub tez post-Zachodu 
w postaci wyzwan, z jakimi musi siy ona zmierzyc. 

Globalizacja, ten potentat, ten Microsoft miydzy pojyciami, rna 
jednak powaznych konkurent6w. Gdyby komentator polityczny 
zasnql w roku 1963 i obudzil siy w 2003, zadziwiloby go odrodze
nie siy terminu "imperium" - stosowanego do okreslenia nie daw
nych mocarstw kolonialnych, takich jak Wielka Brytania czy Fran
cja, ale odwiecznego orydownika antykolonializmu, Ameryki. Pozy
cja Stan6w Zjednoczonych na swiecie jest obecnie niemal rutynowo 
charakteryzowana jako imperialna. Uniy Europejskq niekt6rzy ana
litycy takZe okreslajq mianem imperium, chociaz dodajq mu etykiet
ky "postmodernistyczne" albo "neosredniowieczne" - przy czym obie 
znaCZq wla§Ciwie to samo 19 • Ponadto pojawila siy skrajna teza spe
cjalisty "New York Timesa" od spraw zagranicznych, iz 11 wrzeSnia 
rozpoczql "III wojny swiatowq" miydzy "Swiatem Ladu" (zbudowa
nym na "piyciu filarach": USA, Unii Europejskiej, Rosji, Indii i Chin) 
a "Swiatem Nieladu" (obejmujqcym panstwa rozb6jnicze i zbankru
towane, panstwa zaniedbane, terroryst6w i przestypczosc zorgani
zowanq) 20 . Mozna tez przywolac twierdzenie Philipa Bobbitta, jako
by panstwa narodowe stawaly siy w coraz wiykszym stopniu "pan
stwami rynkowymi". 

19 Termin "imperia postmodernistyczne" pojawia si ~ w: Robert Cooper, The Breaking 
of Nations: Order and Chaos in the Twenty-first Century , London, Atlantic Books 2003 ; 
termin "imperia neosredniowieczne" w: Jan Zielonka (red.), Europe Unbound: Enlarging 
and reshaping the boundaries of the European Union, London, Routl edge 2002, s. 13. 

20 Por. Thomas Friedman, Longitudes and Attitudes: Exploring the World before and 
after September 11, London, Penguin 2003, s. ix-x. 
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Moglbym tak wyliczae bez 
konca. Wszelkie powazne proby 
zanalizowania - to znaczy uprosz
czenia dla lepszego zrozumienia 
- naszego nowego swiata zawsze 
witane Sq z radoSciq. Koncepcje 
takie majq wszak niemale znacze
nie, poniewaz czasami wplywajq, 
bezposrednio lub posrednio, na 
poczynania naszych przywod
cow. Na przyklad bl~dny poglqd, 
iz wojny 0 sukcesj~ jugoslo
wianskq byly nieuchronnym skut
kiem odwiecznych "nienawisci 
rodowych", wzmogl niech~e za
chodnich rzqdow do zaangazo
wania si~ w tym rejonie. Ozna
czalo to smiere wielu ludzi, kto
rzy wciqz mogliby zye. 

Tlum. Dominika Chylinska 

TIMOTHY GARTON ASH, 
Uf. 1955, historyk dziej6w naj
nowszyeh, pisarz, reporter, eseista. 
SpeejaJizuje si~ w problemaryee 
Europy Srodkowej i Wsehodniej. 
Napisa/ m.in.: Pols!w. rewolucja: 
Solidamosc (1987), Wiosna oby
wateli (1990), Tecz!w. (1997), Hi
storia na gorqco. Eseje i reportaze 
z Europy !at 90. (2000). Jest ezlon
kiem St. Antony's College w Oks
fordzie. 
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Dlaczego Bush musi odejsc? 
Slynny finansista i filantrop, rzecz· 
nik spoleczenstwa otwartego, smia· 
10 krytykuje poJityk~ zagranicznq 
obecnej administracji, argumentu
jqC, ie doktryna Busha stanowi za
groienie zar6wno dla demokracji, 
jak i bezpieczenstwa Stan6w Zjed
noczonych, a co za tym idzie - ladu 
swiatowego. SOfOS nie poprzestaje 
na wnikliwej diagnozie, wspartej 
fozleglq wiedzq ekonomicznq; 
w drugiej cZ~Sci ksiqiki przedstawia 
pozytywny program dla Ameryki 
i radzi, jak zreformowac organiza
cje mi~dzynarodowe. 
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Z zolnierzami 
przeciwko ideom 
Z Normanem Daviesem 

rozmawiajq Lukasz Tischner 

i Michal Bardel 

Terroryzm jest oczywiscie wielkim problemem, 
ale nie mozna walczyc z nim metodami militarny
mi, tylko policyjnymi. Nie mozna przeciw terro
rystom uzywac lotniskowcow! Wydaje mi sil(, ze 
administracja amerykanska musi przezyc dyplo
matyczn~ kll(skl(, by zrozumiec, jakie s~ granice 
jej imperialnych mozliwosci. 

Rene Girard, wkrotce po zamachu na World Trade Center, powiedzial 
w wywiadzie dla "Le Monde" (6 XI 2001): "Doswiadczamy dzis mi
metycznej rywalizacji w skali planetarnej. Kiedy czytalem pierwsze 
dokumenty 0 Bin Ladenie i sprawdzalem jego aluzje do amerykan
skiego bombardowania Japonii, poczulem od razu, ie znajdujf! sif! 
w wymiarze, ktory przekracza islam, w wymiarze calej planety. Pod 
plakietkq islamu odnajdujemy wolf! mobilizacji calego trzeciego swia
ta sfrustrowanych i ofiar w ich odniesieniu do mimetycznej rywaliza
cji z Zachodem. Zamachowcy byli bardzo amerykanscy w sposobie 
przeprowadzenia akcji ( ... ). Jestesmy w srodku mimetycznej zarazy". 
Czy Pan Profesor rowniei czuje sif! w srodku takiego globalnego terro
rystycznego systemu naczyn polqczonych? 

NORMAN DAVIES: Nie, nie czujcr sicr. Terroryzm nie zaczqt sicr trzy 
lata temu. Amerykanie zbudzili sicr dopiero teraz, ale terroryzm ist
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nieje juz od wiek6w. Je!ili mozna m6wie 0 globalnym terroryzmie, 
to w rym sensie, ze dzisiejsza globalna komunikaeja pozwala ekstre
misryeznym organizaejom wlaSciwie nigdzie realnie nie istniee, po
zwala im bye sieeiq kom6rek rozsianyeh po r6znyeh krajaeh i konry
nentaeh . Ale m6wiqe 0 og6lnoswiatowym terroryzmie, wlaSciwie 
wpadamy w pulapk~ samyeh terroryst6w - to oni ehcq, bysmy ieh 
walk~ postrzegali jako wojn~ eywilizaeji. Dlatego nie wolno przyj
mowae ieh opryki. 

Gdzie w takim razie szukat historycznych korzeni tego wsp6lczesnego 
terroryzmu? Czym r6inilby si~ on od tego znanego nam Z przeszlosci? 

To zalezy, 0 jakim terroryzmie Panowie myslq. Istniejq co najmniej 
dwa rodzaje terroryzmu. Po pierwsze terroryzm panstwowy: kiedy 
rezim uzywa terroru, by zastraszye spoleezenstwo (najlepszym przy
kladem jest tu oezywiseie terror stalinowski z lat trzydziesryeh XX 
wieku, osiqgajqey niewyobrazalne rozmiar: miliony ludzi zyly w stra
ehu przez eale dziesi~eioleeia). Jest takZe terroryzm anrypanstwowy: 
kiedy jednostki ezy male, slabe grupy, kt6re nie majq mozliwoSci 
militarnego przeeiwstawienia si~ panstwu, uzywajq ekstremalnych 
srodk6w, by osiqgnqe jakis eel. Ie dwa typy terroryzmu mozna ob
serwowae od rysi~ey lat. 

Timothy Garton Ash zauwaia, ie r6inica mi~dzy dwoma rodzajami 
terroryzmu - wewn~trznym i mi~dzynarodowym - zaczyna si~ zacie
rac. Bin Laden chcial poczqtkowo oczyscic Arabi~ Saudyjskq z "bru
du", kt6ry przyszedl z zewnqtrz, i po to, by rozwiqzac sprawy wewn~trz
ne, postanowil w swoim dzialaniu wyjSt na aren~ og6lnoswiatowq. 

W oezaeh Bin Ladena, kt6ry przeeiez poehodzi z Arabii Saudyjskiej, 
najwazniejszym zadaniem bylo, oezywiseie, obalenie monarchii, kt6rq 
popierali Amerykanie w ramaeh swojej poliryki naftowej, a zatem 
eel stal si~ mi~dzynarodowy - uwolnienie Arabii Saudyjskiej od sko
rumpowanej wladzy i jednoezesnie od obcych wplyw6w. Dla niego 
jedno z drugim Scisle si~ ze sobq wiqze. Jesli si~ nie myl~, Al-Kaida 
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powstala wowczas, gdy wojska USA po raz pierwszy wkroczyly na 
swic;te terytorium Arabii Saudyjskiej, czyli jakieS dwana§Cie lat temu 
podczas poprzedniej wojny w Zatoce. Przypuszczam, iz wtedy wla
snie Osama zdal sobie sprawc;, ze w Iranie, Palestynie, Algierii ist
nieje wiele innych sil antyamerykanskich, ktorych moze uzywac 
dla swoich potrzeb. Ruch lokalny stal siC; ruchem mic;dzynarodo
wym, ale od samego poczqtku dzialal w horyzoncie globalnym. Sy
tuacja, w ktorej Stany Zjednoczone od co najmniej 50 lat dominujq 
nie nad jednym panstwem, ale nad calym Bliskim Wschodem, w spo
sob nieunikniony prowadzi do terroryzmu mic;dzynarodowego. 

Caraz wi~cej atak6w terrarystycznych rna padlaze wyznaniawe. Czy 
ta, ze religia bywa uzasadnieniern akt6w przernacy, nie jest jakas nowq 
jakasciq wsp6lczesnega terraryzrnu? 

T akZe w przeszlosci srodki ekstremalne stosowane byly czc;sto w ce
lach religijnych - hiszpanska inkwizycja, palenie heretykow na stosie 
to rodzaje terroryzmu majqce na celu odstraszenie ewentualnych na
sladowcow. Nowe jest z pewno§Ciq rozszerzanie sic; ruchu funda
mentalistycznego w islamie. Zresztq kazda religia rna swoich funda
mentalistow: chrzeScijanstwo, judaizm, hinduizm ... 

Brytyjczykowi terror religijny kojarzy siC; z ruchem syjonistycz
nym. Syjonizm nowoczesny budowany jest przewaznie na podsta
wach religijnych. Stary Testament mowi 0 tym, ze Bog dal ziemic; 
dzieciom Izraela - powrot Zydow do swojej ziemi rna wic;c charak
ter fundamentalistyczny. W latach 40. wojowniczy syjoni§Ci, tacy jak 
Menachem Begin, stosowali terror wobec Brytyjczykow. Najwic;k
szy akt terrorystyczny w Palestynie, wysadzenie hotelu "David", 
w ktorym zginc;lo przeszlo stu ludzi, byl dzie/em Begina, p6zniejsze
go premiera Izraela (wiC;kszosc ofiar tej bomby to zresztq najpraw
dopodobniej Zydzi). Co ciekawe, odpowiedz Palestynczyk6w przy
szla bardzo pozno, dopiero w latach 70. Do tego czasu mozna bylo 
konflikt izraelsko-palestynski rozwiqzac pokojowo. Nie wiem, jak 
w Polsce, ale w USA rzadko mowi siC; 0 historii terroryzmu panstwa 
Izrael. 
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Jak to sif! dzieje, ze w Wielkiej Brytanii nie dochodzi do zadnych za
machow terrorystycznych ze strony Al-Kaidy, a jednoczesnie wlasnie 
tam zupelnie oficjalnie publikuje si{! wiele manifestow terrorystycz
nych? To przeciez w londynskim pismie "Al-Quds Al Arabi" Bin La
den oglosil deklaracj{! dZihadu. 

To znak liberalizmu, tolerancji (smiech). W Wielkiej Brytanii istnie
je specyficzny klimat - przei:ylismy przeciei: 35 lat terroryzmu ir
landzkiego, kt6ry stworzyla garstka ludzi z IRA (organizacji 0 ko
rzeniach marksistowskich, nielegalnej zar6wno w Republice, jak 
i w Kr6Iestwie). Jest istotnym osi,!gni~ciem Tony'ego Blaira, i:e kon
flikt mi~dzy Angli,! i Irlandi,!, choc jeszcze nie zakonczony, znacznie 
si<;: uspokoil. Zyjemy wi<;:c juz jakby po terroryzmie. Nie wiem, czy 
to kwestia przyz'A'Yczajenia, ale nie boimy si<;: jui: tak bardzo jego 
nowego oblicza. Na razie nie bylo atak6w islamistycznych w Wiel
kiej Brytanii, ale tei: nie wiemy, ile pr6b podejmowano, ile bomb 
unieszkodliwila nasza policja i slui:by bezpieczenstwa. J estern pewien, 
ze Wielka Brytania byla 0 wiele lepiej przygotowana do odparcia 
akt6w terroru nii: Stany Zjednoczone. Amerykanie nie wierzyli, ze 
ich kontynent moze zostac zaatakowany, 'A'Ydawalo si<;: im, ze zyj,! 
sobie gdzies poza swiatem, ze wojny ich nie dotycz'!. I to pomimo 
wewn<;:trznego terroryzmu amerykanskiego - 'A'Ystarczy wspomniec 
rok 1995, czyli zamach w Oklahomie, w kt6rym zgin<;:lo kilkuset 
ludzi. Od razu wszcz<;:to poszukiwania jakiegos arabskiego sprawcy, 
zamkni<;:to lotniska itd. I okazalo si<;:, ze zamachu dokonal Timothy 
McVeigh, rodowity Amerykanin. 

Wiele wskazuje na to, ie terroryzm islamski narodzil si{! pod wply
wem doswiadczen postkolonialnych, ze istnieje pewne iunctim mi{!
dzy frustracjq rejonu bliskowschodniego a terroryzmem. Czy Zach6d 
nie ma na swoim koncie jakichs win, bye moze zwiqzanych z agre
sywnq modemizacjq, poczuciem wyzszosci i brakiem wrailiwosci na 
specyfik{! lokalnej kultury? 

Na pewno tak. Bylo takie haslo, nie pami<;:tam czyje: "Walczyc z ter
roryzmem, ale najpierw zbadac jego ir6dla". Trzeba zrozumiec, sk,!d 
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pochodzq takie ekstremalne tendencje. A doskonalego przykladu 
dostarcza nam historia brytyjska - mam na mysli terroryzm katolicki 
w XVII wieku. "Spisek prochowy" z 1605 roku byl klasycznym przy
kladem terroryzmu: zabic kr6la, pos16w, lord6w, lqcznie prawie ty
siqc os6b. A wszystko to w odwecie za przesladowania katolik6w, 
wykluczenie ich z urzyd6w, zakaz odprawiania mszy, nawet prywat
nie. Rzqd Elzbiety I utozsamil katolicyzm ze zdradq panstwa. Z cza
sem represje i brak szacunku dla tradycyjnej wiary Anglii - Anglia 
jest przeciez krajem 0 glybokich korzeniach katolickich - dal wla
snie taki efekt: przygotowanie najwiykszego aktu terrorystycznego 
w naszych dziejach. 

Amerykanie, niestety, popierali niedemokratyczne rezimy Bliskie
go Wschodu, popierali dyktatury szacha, kt6remu sprzedawali bron, 
i w ten spos6b prowokowali rewolucjy islamskq. To nie przypadek, 
ze Iran jest dzis fundamentalistyczny. 

Czy jednak tylko Ameryka jest tu winna? Czy wina nie lezy takie po 
stronie kraj6w kolonialnych? 

Iran nigdy nie byl niczyjq koloniq. Co innego Irak - tw6r Brytyj
czyk6w z lat 20. zeszlego stulecia. Proszy spojrzec na historiy kolo
nii brytyjskich w Indiach. Brytyjczycy byli tam setki lat i w tym czasie 
wybuchlo tylko jedno wiyksze powstanie. Antybrytyjski ruch 
Gandhiego byi ruchem non violent - walczyi 0 wyzwolenie, ale me
todami bez przemocy. Nie wierzy, by istnialy jakies cechy narodo
we Arab6w, kt6re odr6znialyby ich od innych nacji. 

Czy nie jest paradoksem, ze po 11 wrzesnia islam stal si~ nieslychanie 
popularny w swiecie zachodnim? 

Kiedy ludzie buntujq siy przeciwko swoim tradycjom, w6wczas szu
kajq jakiejs ideologii obcej, nawet potypianej przez ich wlasne spole
czenstwo. Murzyni w Ameryce P61nocnej przez kilkaset lat byli wy
chowywani przez swoich pan6w w duchu chrzescijanskim. W latach 
60., kiedy nastqpila eksplozja ruchu wyzwolenia Murzyn6w w Ame
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ryee, ezyse ryeh wyzwolonyeh przyjyla islam po prostu na znak pro
testu - tak jak Muhammad Ali. W krajaeh zaehodnieh jest sporo 
mlodyeh, zbuntowanyeh ludzi, kt6rzy nie akeeptujq wiary swoieh 
rodzie6w, ale nadal ezujq duehowq potrzeby i idq w6wezas w bar
dzo r6inyeh kierunkaeh: jogi, buddyzmu... A teraz islamu, bo islam 
jest stale obeeny w mediaeh, bo 0 nim siy m6wi. 

Moim zdaniem jednak, wsp6lczesny islam weale nie musi bye 
religiq wojujqcq. Mamy sporo muzulman6w w Oksfordzie - i nie 
widae tam zadnego ekstremizmu. To bardzo 

Wp61czesny islam wcalezdyseyplinowani ludzie, szanujqey wartosei ro
nie musi bye religilldzinne. W Londynie istnieje sporo meezet6w, 
wojujllCll.ale rylko kilka z nieh znanyeh jest z tego, ie tam

tejszy imam wyglasza wojownieze kazania. (Nawiasem m6wiqe, rzqd 
bryryjski pr6buje wlasnie wyrzueie pewnego imama - bydqeego dose 
przeraiajqcq parodiq islamu: z opaskq na oku i z hakiem zamiast dlo
ni - kt6ry jest guru dla wielu mlodyeh ekstremist6w). Co eiekawe: 
terroryzm, Al-Kaida Sq atrakejq gl6wnie dla dobrze wyksztalconyeh 

mlodyeh ludzi. To nie jest jakas biedota ze slums6w w Kairze, ale 
synowie milioner6w. Tak jak Bin Laden. Tak jak zamaehowey z 11 
wrzesnia. Ciekaw jestem, jak ieh motywy dumaezylby Karol Marks. 
Wydaje mi siy, ie najgorszym z ludzkieh uezue jest upokorzenie. I to 
wlasnie mlodzi wyksztalceni ludzie Sq w stanie najlepiej dostrzee upo
korzenia, jakieh ieh rodaey doswiadezajq od Zaehodu. 

Jaki byl, Panskim zdaniem, podstawowy motyw amerykanskiej inwa
zji na Irak? Determinacja, by zdusic ognisko globalnego terroryzmu, 
ktory zagraza calej cywilizacji zachodniej wraz z jej zdobyczami, taki
mi jak demokracja czy prawa czlowieka, czy raczej dqzenie do posze
rzenia amerykanskich wplywow na Bliskim Wschodzie? A moze pi~k
noduchowskie przekonanie 0 misji gloszenia demokracji w kazdym 
mozliwym miejscu i czasie? 

Wszystko po trosze. Ale wojna w Iraku, jak sqdzy, nie miala prawie 
nie wsp6lnego z terroryzmem. Terroryst6w w Iraku nie bylo, Sad
dam jako w6dz partii Baas mial wiele wsp6lnego nie ryle na przy
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Had z Hitlerem, co ze Stalinem. By! or~downikiem narodowego 
arabskiego socjalizmu i przede wszystkim w r 0 g 0 sci w 0 b e cis
I a m u pol i t y c z neg o. Dlaczego Saddam wojowal z Iranem? Iran, 
panstwo fundamentalistyczne, by! dla Saddama przeszkodq. Bin La
den nie mia! zadnych baz ani poplecznik6w w Iraku - wszystko to 
zostalo wymyslone przez wywiad amerykanski. 0 co wi~c chodzilo? 

Atak na Irak zostal doktrynalnie przygotowany przez tzw. neo
konserwatyst6w, rodzaj sekty politycznej obejmujqcej 20-25 os6b 
na bardzo wysokich stanowiskach w Waszyngtonie (m. in. Richard 
Perle, Douglas Feith, Paul Wolfowitz, John Bolten, Elliot Abrams). 
To sekta 0 pochodzeniu syjonistycznym, ale jest to syjonizm niety
powy dla g!6wnego lobby iydowskiego w Ameryce. Kilka lat temu 
zupelnie otwarcie og!osili oni doktryn~ uiywania siiy wojskowej 
dla cel6w prewencyjnych: nie czekac na ataki, ale je uprzedzac i zmie
niac swiat na taki, jakim chcieliby go widziec. Przeciez to jest wlasci
wie doktryna Szarona - tej samej metody uiywa on w Palestynie. T a 
grupa, kt6ra dawno juz pozyskaia dla swoich poglqd6w Rumsfelda, 
Cheneya, a potem, po wyborach, takie Busha, dzia!a bardzo konse
kwentnie. Oni nie widzq r6znicy mi~dzy interesami Izraela i interesa
mi Stan6w Zjednoczonych. AJe to jest tylko jeden filar. 

Drugi to nafta. Neokonserwatysci widzieli jui dawno, ze Arabia 
Saudyjska, skorumpowana, religijnie rozbita, zbliia si~ ku rewolucji. 
Arabia Saudyjska jest g!6wnym dostawC'! ropy naftowej do USA. Co 
si~ zatem stanie, kiedy Arabia b~dzie przez pi~c-szesc lat ogarni~ta 
rewo)ucjq? Irak jest dla Ameryki substytutem Arabii - tam Sq drugie 
co do wielkosci w swiecie zapasy ropy naftowej. 

I wreszcie trzeci filar: interesy amerykanskich firm zbrojeniowych. 
D)a nich jest to sytuacja doskona!a: prezydent Bush deklaruje nie 
majqC'! konca wojn~, a budzet wojskowy rosnie astronomicznie. 

Czy to nie przesada dopatrywac sif? w polityce ameryka-/lskiej wylqcz
nie motyw6w interesownosci tub slepej obrony interes6w Izraela? 

Neokonserwatysci to niezwykle ciekawe srodowisko. Stanowiq oni 
mniejszosc wewnqtrz lobby zydowskiego, ale mniejszosc majqC'! kla
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rownq doktryny i konsekwentny plan dziaiania. T eoriy wojskowq 
tej grupy opracowai w latach 80. nieiyjqcy jui profesor Wolfstaet
ter. Zadai on podstawowe pytanie: jak moina uiywac sily wojsko
wej w swiecie nuklearnym? Nie moina byio zrzucic bomby na Mo
skwy, bo to doprowadziioby do Armagedonu. Trzeba byio wypra
cowac doktryny wojskowq, kt6rej moina by uiywac w panstwach 
mniej groznych. Naturalnie, to wszystko jest zwiqzane z misjonarskq 
wizjq demokracji amerykanskiej, z przekonaniem, ie jdli obali siy 
reiim na przykfad kr61a Arabii Saudyjskiej czy reiim rewolucyjny 
w Teheranie, w jego miejsce trzeba wstawic proamerykanski rzqd 
demokratyczny. Ale plan eksportu demokracji w rejon Bliskiego 
Wschodu jest strasznie naiwny i poza tym rna znaczenie drugorzyd
ne. Na pierwszym planie (po okresie rzqd6w CIintona, kt6ry 
w oczach neokonserwatyst6w nie doceniai sily wrog6w Ameryki) 
jest umocnienie interes6w amerykanskich na Bliskim Wschodzie. 

Ale skoro m6wimy 0 r6inych typach fundamentalizmu w swie
cie, to chciaibym zauwaiyc, ie bardzo istotne Sq w Ameryce wpiywy 
fundamentaIizmu protestanckiego. To grupa bardzo liczna (40-45 
min), bardzo zamoina i hojnie sponsorujqca rozwiqzania polityczne, 
kt6re popiera. FundamentaliSci protestanccy majq wiasne media 
(TBN), Sq 0 wiele liczniejsi nii lobby iydowskie, ale jednoczesnie 
caikowicie popierajq Izrael - iargonowo okresla siy to mianem "so
juszu Starego Testamentu". Michael Horowitz, ich gi6wny rzecznik, 
to protestant iydowskiego pochodzenia. To jest najmocniejsze lob
by w partii Busha i cos bardzo specyficznego dla Ameryki - w Euro
pie nie mamy tego typu fundamentalizmu, jaki reprezentuje 6w "Bi
ble Belt", odrzucajqcy teoriy Darwina, uwaianego za antychrysta. 
Fundamentalisci majq wyraznq wizjy polityki zagranicznej Ameryki 
i nie Sq podatni na iadnq argumentacjy. 

Bardzo ostra krytykuje Pan amerykanskq polityk~ zagranicznq. A jed
nak jeili por6wnac praktyk~ Amerykan6w do dzialan Europejczyk6w 
w tym .zakresie, to Europa nie wypada najlepiej. Wystarczy spojrzeC 
nieco wstecz, na przyklad na bierne przyglqdanie si~ Europejczyk6w 
rzezi w Bosni, w Kosowie, teraz w Czeczenii. Moze wi~c jednak pre
wencja zbrajna ma swoje zalety? 
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Nie chcy bronie Europejczykow. To jest, moim zdaniem, wielki skan
dal, ie Unia Europejska nie rna swojej polityki zagranicznej, nie rna 
nawet podstawowej organizacji wojskowej, ieby poslae pomoc do 
s,!siednich punktow zapalnych. Amerykanie to widzq, ich pogarda 
dla Europy czy niechye do wspolpracy z ONZ rna racjonalne pod
stawy. I to byl rzeczywiScie wainy argument dla neokonserwatystow: 
"Popatrzcie na Europejczykow, to mysmy musieli ratowae Kosowo. 
Popatrzcie na beznadziejne dzialania ONZ. My to zrobimy lepiej". 

Teraz dopiero wychodzi na jaw calkowita klyska wywiadu ame
rykanskiego. Dziyki swoim imigrantom Iran zdolal przekonae Ame
ryky, ie w Iraku jest bron atomowa. Amerykanie przyjyli za dobrq 
monety to, co chcieli uslyszee. Nie bylo iadnych dowodow, ie Sad
dam chroni terrorystow, ale skoro jest tam bron masowego raienia, 
to pojawia siy niebezpieczenstwo, ie wpadnie ona w tyce ekstremi
stow. Wszystko to zostalo jednak wymyslone na uiytek "wyiszego 
celu". 

Adam Workowski, komentujqc rok temu w ,,2naku" amerykanskq in
wazj~ na Irak, pisal, ie w sytuacji zagroienia nie ma znaczenia, czy ktos 
dysponuje rzeczywistq broniq, czy tylko niq straszy. Kiedy terrorysta na 
pokladzie samolotu grozi uiyciem broni, nie ma znaczenia, czy po jego 
obezwladnieniu znajdziemy przy nim pistolet czy plastikowq atraN. 
Sama groiba jest wystarczajqcym powodem do dzialania. 

Nie wydaje mi siy, by Saddam po klysce w Kuwejcie byl szczegol
nie niebezpieczny. Grozba jest tam, gdzie bron masowego raienia. 
A kto rna utajonq bron nuklearnq na Bliskim Wschodzie? Izrael, 
tylko Izrael. Amerykanie nie widzq, jakim zagroieniem jest Izrael 
w oczach swoich sqsiadow. Slabosciq polityki amerykanskiej jest 
to, ie nie potrafi ona wczue siy w poloienie innych. Dlaczego tak 
powszechna jest nienawise do Amerykanow? Bo Sq silni, bo w kai
dej chwili mogq wystartowae z lotniskowca i zbombardowae do
wolne miasto. Terroryzm antypanstwowy jest zawsze broniq sla
bych, ktorzy nie majq moiliwoSci konfrontacji militarnej i mUSZq 
dzialae w spos6b podstypny i skryty. 
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M6wi sit} 0 Ameryce i Izraelu jako gl6wnych przeciwnikach islamskie
go ekstremizmu. Ale ostatni zamach mial miejsce w Madrycie. A wi~c 
jednak Europa jest postrzegana w podobnych kategoriach? 

Fundamentalistyczny terroryzm islamistyczny, kt6ry zaczql si~ wsr6d 
Arab6w, jest atrakcyjny dla wielu grup islamistycznych dzialajqcych 
z daleka od swiata arabskiego . Pierwszego zamachu dokonano prze
ciez w Indonezji, na Bali. Bali jest hinduistycznq enklawq w srodku 
islamskiej Indonezji, istnq Sodomq i Gomorq dla muzulman6w: 
dziewczyny w bikini na plazach, mn6stwo turyst6w z Australii. I jakas 
grupa ekstremistyczna przej~la od Arab6w metody rozwiqzywania 
swoich spraw. A dlaczego Hiszpania? Bo Marokanczycy majq po
dobny problem, podobny historyczny konflikt polityczno-kultural
ny. Hiszpanie okupujq wciqi jeszcze kawalek Maroka, w Hiszpanii 

jest mn6stwo marokanskich imigrant6w. Podobnych akcji moina si~ 
spodziewae takie w innych miejscach Europy. Zupelnie nie przeko
nuje mnie teoria tlumaczqca zamachy w Madrycie zbliiajqcymi si~ 
wyborami i ch~ciq zmiany rzqdu w Hiszpanii. 

Zbigniew Brzezinski w swojej najnowszej ksiqice The Choice pisze 
o tym, ie przyj~cie amerykanskiej dominacji przez inne narody 5wiata 
jest koniecznym warunkiem unikni~cia politycznego chaosu, oczywi
kie 0 ile Ameryka b~dzie supermocarstwem w sensie pozytywnym (moe 
i prestii), a nie jedynie negatywnym (wylqcznie moe). 

Oczywiscie tak by mogio bye, ale nawet Brzezinski (rozmawialismy 
o tym niedawno) jest tutaj pesymistq. Twierdzi, ie hegemonia amery
kanska nie potrwa dlugo. Wszystko zaleiy od tego, jak Amerykanie 
b~dq uiywae sil, kt6rymi dysponujq. JeSli tak agresywnie, jak to robi 
administracja Busha, to strzelq sobie samob6jczego gola. Na razie nie 
mogq sobie dae rady z tak proporcjonalnie malym, 20-milionO\vym 
krajem jak lrak, a co dopiero m6wie 0 wielkim swiecie? 

Tym bardziej, ie nastfpnym przeciwnikiem mogq bye wielomiliono
we Chiny. 
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Tak, Chiny rozwijaj,! si~ w zastraszaj'!cym tempie. Na razie nie chc,! 
powodowac konfliktow, maj,! inn,! perspektyw~ czasu, potrafi,! cze
kac. Maj,! tez inne proporcje myslenia: Mao Zedong powiedzial kie
dys, ze moze stracic 500 milionow mieszkancow w jakiejs wojnie 
i nadal b~dzie mial najliczniejszy narod w swiecie - Amerykanie na
tomiast boj,! si~ stracic nawet jednego zolnierza. 

Czy widzi Pan jakis pozytywny scenariusz na przyszlosi? 

Terroryzm jest oczywiscie wielkim problemem, ale nie mozna wal
czyc z nim metodami militarnymi, tylko policyjnymi. Nie mozna 
przeciw terrorystom uzywac lotniskowcow! Miejmy nadziej~, ze kry
zys irakijski przeminie. Wydaje mi si~, ze administracja amerykanska 
musi przezyc dyplomatyczn,! kl~sk~, by zrozumiec, jakie s,! granice 
jej imperialnych mozliwoSci. Bush musi zrozumiec, ze nie mozna 
posytac zotnierzy przeciwko ideom. Ze trzeba miec lepsze idee i na
de wszystko prawdziwy szacunek dla glownych nurtow islamu. 

NORMAN DAVIES, ur. 1939 w Bolton (p6lnocna Anglia), doktoryzo
wal si~ na Uniwersytecie Jagiell0I1skim, prof. historii w School of Slavo
nic and East European Studies Uniwersytetu w Londynie, czlonek The 
British Academy i czlonek korespondent Polskiej Akademii Umiej~tno
sci w Krakowie. Napisal m.in.: Boze Igrzysko (1989-1991), Orzel bialy, 
czerwona gwiazda (1997), Europa. Rozprawa historyka z historiq (1998), 
Mikrokosmos (historia Wroclawia, wraz z Rogerem Moorhouse, 2002). 
Wkr6tce nakladem wydawnictwa Znak ukaze si~ Powstanie '44. 
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Przyw6dztwo czy 
dominacia? 

Nasz swiat moze obrac dwa kierunki: stopniowy 
ruch w stron(( wspolnoty interesow w ci'lgu naj
blizszych dwoch dekad lub coraz szybsze pogr'l
zanie si(( w chaosie. Przyj((cie amerykanskiego 
przewodnictwa przez innych jest warunkiem sine 
qua non unikni((cia chaosu. 

Swiatowa hegemonia Stan6w Zjednoczonych jest obecnie fak
tern!. Nikt, wlqczajqc w to Ameryk~, nie jest w stanie tego zmienic. 
Gdyby Stany Zjednoczone postanowily - jak Chiny ponad pi~cset 
lat temu - nagle zerwac swoje zwiqzki z resztq swiata, zagrozilyby 
wlasnemu istnieniu. W odr6znieniu od Chin, Ameryka nie moglaby 
si~ odizolowac od og61noswiatowego chaosu, kt6ry bylby tego wy
nikiem. Jednak w polityce sprawy tocz"! si~ podobnie jak w zyciu: 
pewnego dnia wszystko musi przemin,,!c. Hegemonia jest przejscio
wym etapem historii. Kiedys, nawet jezeli nie nast,,!pi to wkr6tce, 
swiatowa dominacja Ameryki si~ zakonczy. W zwi,,!zku z tym Ame
rykanie powinni juz teraz podj,,!c pr6b~ okreslenia ksztaltu spuscizny 
po swojej hegemonii. 

Pontiszy tekst pochodzi z podsumowania ksi'lzki The Choice. Domination or 
Leadership (Wybor. Dominacja czy przywodztwo), Basic Books, New York 2004, kt6rej 
polski przeklad ukaze si~ w paidzierniku nakladem wydawnictwa Znak. 

I 
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Prawdziwe wybory dotyczq tego, jak Stany Zjednoczone powin

ny korzystae ze swojej hegemonii, jak i z kim jq dzielie oraz do jakich 
wyzszych celow jej uzye. J aki jest podstawowy cel bezprecedensowej 
swiatowej potygi Ameryki? Odpowiedz na to pytanie zadecyduje, 
czy miydzynarodowy konsensus da amerykanskiemu przywodztwu 
legitymacjy i wzmocni je, czy tez prymat USA opierae siy bydzie glow
nie na stanowczej dominacji, ktorej podstawq bydzie sila militarna. 
Przyw6dztwo w warunkach konsensusu zwiykszyloby supremacjy 
Ameryki w stosunkach miydzynarodowych - legitymizacja wzmoc
nilaby jej pozycjy jako jedynego supermocarstwa. Dominacja wyma
galaby wiykszego nakladu sil Stanow Zjednoczonych, choe nadal 
dawalaby im jedynq w swoim rodzaju pozycjy. Innymi slowy, w wa
runkach konsensusu Ameryka bylaby supermocarstwem w sensie 
pozytywnym, w warunkach dominacji - supermocarstwem w sensie 
negatywnym. 

Jest zrozumiale sarno przez siy, ze pierwszym i najwazniejszym 
celem uzycia potygi USA musi bye zapewnienie bezpieczenstwa we
wnytrznego. W obliczu coraz bardziej zagmatvvanego obrazu spraw 
zwiqzanych z bezpieczenstwem na swiecie, szczegolnie biorqc pod 
uwagy rosnqce mozliwoSci dokonywania olbrzymich rzezi nie tylko 
przez panstwa, lecz rowniez przez tajne organizacje, bezpieczenstwo 
spoleczenstwa amerykanskiego musi bye podstawowym czynnikiem 
decydujqcym 0 swiatowej polityce Waszyngtonu. W naszej epoce jed
nak bezpieczenstwo narodowe w samotnoSci jest urojeniem. Dqzenie 
do zapewnienia sobie bezpieczenstwa musi wiqzae siy z wysiikami na 
rzecz uzyskania wsparcia ze strony cal ego swiata. W przeciwnym ra
zie niechye ze strony innych krajow oraz zawise zwiqzana z amerykan
skim prymatem mogq stanowie coraz powazniejsze zagrozenie. 

W pewnej mierze ta grozna tendencja juz siy zaznacza. Ameryka 
wyszla z zimnej wojny zwyciysko, jako supermocarstwo w sensie 
pozytywnym. Dziesiye lat p6Zniej grozi jej stanie siy supermocar
stwem w sensie negatywnym. W ciqgu dwoch lat po 11 wrzeSnia 
poczqtkowa solidarnose swiata z Amerykq w duzym stopniu zmieni
la siy w samotnose tej ostatniej, ogolne zas wspolczucie ustqpilo miej
Sca powszechnym podejrzeniom dotyczqcym prawdziwej motywacji 
uzycia amerykanskiej potygi. 
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W szczeg6lnoSci udana pod wzglydem wojskowym, lecz budzqca 
kontrowersje na swiecie inwazja na Irak doprowadzila do wprawia

jqcego w zaklopotanie paradoksu: wiarygod- Wiarygodnosc wojskowa 
nose wojskowa Ameryki ~~ s~iecie nig~~ nie Ameryki na swiecie nigdy 
~yia wyz~za, p~dc~as gdy J~J wl~rygodnosc p~- nie byta wyzsza, podczas 
htyczna Jest. naJnlzsza ~ hlStoru. Pow~zechnle gdy jej wiarygodnosc 
uznaJe Sly, ze Stany ZJednoczone Sq Jedynym polityczna jest najnizsza 
mocarstwem zdolnym do zorganizowania zwy- w historii. 
ciyskiej operacji wojskowej w dowolnym miej
scu swiata. Jednak uzasadnienie wojny przeciwko Irakowi, m6wiq
ce, ze kraj ten posiada bron masowego razenia - zarzut ten by! 
kategorycznie prezentowany jako fakt przez prezydenta i najwyz
szych rangq otaczajqcych go urzydnik6w - okaza!o siy nieprawdzi
we. Zaszkodzilo to pozycji Ameryki na swiecie, nie tylko wsr6d 
czysto antyamerykanskiej lewicy, lecz r6wniez na prawicy. Ponie
waz miydzynarodowa legitymizacja jest w duzej mierze pochodnq 
zaufania, trzeba uznae, ze dosz!o do powaznego oslabienia pozycji 
Stan6w Zjednoczonych. 

W oczach duzej czysci swiata, amerykanska wewnytrzna i zewnytrz
na polityka bezpieczenstwa po 11 wrzesnia k!adzie nacisk przede 
wszystkim na "wojny z terroryzmem 0 swiatowym zasiygu". Admini
stracja prezydenta Busha podjy!a szeroko zakrojone wysilki majqce na 
celu zwr6cenie publicznej uwagi na ty wojny. Terroryzm - mgliscie 
zdefiniowany, atakowany za pomOCq teologicznego i moralizatorskiego 
jyzyka, uznawany za niezwiqzany z regionalnymi problemami, cho
ciaz og6lnie kojarzony z islamem - ma bye zwalczany przez przypad
kowe koalicje reprezentujqcych podobne postawy partner6w, kt6rych 
lqczy (lub kt6rzy tak twierdzq dla osiqgniycia dorainych cel6w) po
glqd na terroryzm jako najwazniejsze obecnie wyzwanie dla bezpie
czenstwa. W zwiqzku z tym eliminacja tej plagi jest przedstawiana jako 
najpilniejsze zadanie Ameryki, uporanie siy z kt6ryrn rna uiatwie og61
nieisze dzialania na rzecz bezpieczenstwa swiatowego. 

Skupienie siy na terroryzrnie jest na kr6tkq mety atrakcyjne z po
litycznego punktu widzenia. Zaletq takiego podejscia jest prostota. 
Demonizujqc nieznanego wroga i wykorzystujqC nieskrystalizowane 
obawy, mozna zdobye powszechne poparcie. Na diuzszq mety jed
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nak strategia ta jest nietrwala, moze prowadzic do podzia16w mi~
dzynarodowych oraz nietolerancji ("kto nie z nami, ten przeciwko 
nam"), wyzwalac szowinistyczne emocje oraz sluzyc za punkt wyj
sci a dla arbitralnego etykietowania przez Ameryk~ innych kraj6w 
jako "wyj~tych spod prawa"2. W zwiqzku z tym zachodzi niebezpie
czenstwo, ze Stany Zjednoczone b~dq postrzegane za graniq jako 
kraj nie zwracajqcy uwagi na innych, a ideolodzy antyamerykani
zmu zyskajq mi~dzynarodowe poparcie, okreslajqc USA jako samo
zwanczego straznika porzqdku. 

Trzy podstawowe wnioski strategiczne, kt6re wysnuto z okresle
nia terroryzmu jako najwazniejszego zagrozenia dla bezpieczenstwa 
Arneryki - ze "kto nie z nami, ten przeciwko nam", ze wojskowe akcje 
wyprzedzajqce i zapobiegawcze Sq w r6wnym stopniu usprawiedliwio
ne i mozna te dwa poj~cia zlac w jedno oraz to, ze trwale sojusze moz
na zastqpic dorainymi koalicjami - wzbudziiy na swiecie powszechne 
zaniepokojenie. Uwaza si~, ze pierwszy z tych wniosk6w prowadzi do 
groinej polaryzacji, drugi przyczynia si~ do powstania nieprzewidy
walnej sytuacji strategicznej, zas trzeci powoduje komplikacje poli
tyczne. tqcznie skladajq si~ one na wizerunek Arneryki jako supermo
carstwa dzialajqcego w coraz bardziej arbitralny spos6b. 

Doswiadczony obserwator z Europy, por6wnujqc wsp6kzesnq 
Arneryk~ do starozytnego Rzymu, wnikliwie zauwazyl: "Pot~gi swia
towe bez rywali Sq odr~bnq kategoriq. Nie uwazajq nikogo za r6w
nego sobie, ch~tnie nazywajqc lojalnych zwolennik6w przyjaci61mi 
lub amicus populi Romani. Nie znajq juz wrog6w, lecz jedynie rebe
liant6w, terroryst6w i panstwa zb6jeckie. Nie walczq juz, lecz karzq. 
Nie prowadzq juz wojen, a jedynie zaprowadzajq pok6j. Sq szczerze 
oburzone, gdy wasale nie zachowujq si~ jak wasale"3 . Chcialoby si~ 
dodac - nie dokonujq inwazji na inne kraje, lecz jedynie wyzwalajq 

2 Dodatkowo komplikuje sprawy oficjalna definicja terroryzmu srosowana przez Stany 
Zjednoczone. Kladqc nacisk na to, ie terroryzm jest przemocq przeciwko niewinnym 
cywiJom, kt6rq stosujq dziaJajqce poza prawem prywatne grupy dqiqce do osiqgni~cia 
politycznych ceJ6w, definicja ta pomija terroryzm stosowany przez panstwa, taki jak zma
sowane rosyjskie bombardowania Groznego i "czystki" maj'lce na ceJu zastraszenie lud
nosci czeczenskiej czy tei dzialania innych panstw, stosujqcych na duiq skaly przemoc 
wobec ludnosci cywiJnej w ceJu stlumienia terroryzmu. 

) Peter Bender, America: The New Roman Empire?, "Orbis", zima 2003, s. 155. 
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je. Autor pisal te slowa przed 11 wrzeSnia, lecz jego komentarz ude
rzajqco celnie oddaje nastawienie niekt6rych amerykanskich decy
dent6w okazywane podczas debat na forum ONZ dotyczqcych de
cyzji 0 wojnie z Irakiem w 2003 roku. 

Alternatywny spos6b okreSlenia najwazniejszego wyzwania stra
tegicznego stojqcego przed Amerykq polega na szerszym spojrzeniu 
na og6lnoswiatowe niepokoje pojawiajqce si~ w r6znych regionach 
i spolecznosciach - kt6rych rzeczywiscie groinym objawem jest ter
roryzm - w celu zawiqzania trwalego i coraz scislejszego sojuszu re
prezentujqcych podobnq postaw~ demokracji w kompleksowej kam
panii na rzecz przezwyci~zenia warunk6w, kt6re powodujq te nie
pokoje. Niezwykle atrakcyjny dla swiata sukces amerykanskiej 
demokracji oraz promowanie jej na zewnqtrz dzi~ki humanitarnej 
odmianie globalizacji wzmocnilyby skutecznosc i legitymizacj~ ame
rykanskiej pot~gi oraz zwi~kszylyby zdolnosc Stan6w Zjednoczonych 
do zmierzenia si~ _. wsp61nie z innymi - z nast~pstwami i przyczyna
mi og61noswiatowego niepokoju. 

Niepok6j ten przejawia si~ na wiele sposob6w. Jest on podsyca
ny, choc nie w caloSci powodowany, przez chronicznq powszechnq 
n~dz~ i niesprawiedliwosc spolecznq. W niekt6rych regionach jego 
przyczynq Sq przeSladowania pewnych grup etnicznych, w innych 
konflikty mi~dzy klanami, a jeszcze gdzie indziej fundamentalizm 
religijny. Wywolane w ten spos6b wrzenie znajduje wyraz w wybu
chach przemocy oraz powszechnym nieladzie wzdluz poludniowych 
kranc6w Eurazji, na Bliskim Wschodzie, w duzej cZ~Sci Afryki oraz 
na niekt6rych obszarach Ameryki Lacinskiej. Prowadzi ono do nie
nawiSci i zazdroSci wobec silniejszych i zamozniejszych, a niebezpie
czenstwa tym spowodowane mogq si~ zwi~kszyc, szczeg61nie w zwiqz
ku z rozprzestrzenieniem si~ broni masowego razenia. Opisywana 
przemoc jest czasem 0 wiele bardziej masowa od terroryzmu, jezeli 
chodzi 0 Iiczb~ ofiar - co roku ginq dziesiqtki tysi~cy ludzi, setki 
tysi~cy zostajq okaleczone, a miliony doswiadczajq skutk6w walk 
toczqcych si~ z uzyciem prymitywnych srodk6w. 

Praktyczna kwestia zachowania pozycji przez Ameryk~ jest wi~c 
powiqzana z rodzajem jej swiatowego przyw6dztwa. Przyw6dztwo 
wymaga wskazania kierunku w celu zmobilizowania innych. Wladza 
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dla wladzy oraz dominacja majqCa na celu utrwalenie dominacji nie Sq 
przepisem na trwaly sukces. Dominacja jako cel sam w sobie jest sle
pym zaulkiem. Prowadzi ona w koncu do powstania opozycji, zas jej 
arogancja owocuje samooszukiwaniem sitr i historycznq slepotq. Nasz 
swiat moie obrac dwa kierunki: stopniowy ruch w strontr wsp6lnoty 
interes6w w ciqgu najbliiszych dw6ch dekad lub coraz szybsze pogrq
ianie sitr w chaosie. Przyjtrcie amerykanskiego przewodnictwa przez 
innych jest warunkiem sine qua non uniknitrcia chaosu. 

W praktyce mqdre przyw6dztwo w sprawach swiatowych v.'Y
maga, po pierwsze, racjonalnej i v.'Ywaionej polityki samoobrony 
w celu zlagodzenia najbardziej prawdopodobnych i najwitrkszych 
niebezpieczenstw dla spoleczenstwa amerykanskiego bez jednocze
snego wzbudzania paranoicznego poczucia narodowego zagroienia. 
Po drugie, wymaga ono cierpliwego i dlugotrwalego v.'Ysilku na rzecz 
uspokojenia wybuchowych region6w swiata, kt6re generujq witrk
szosc wrogich emocji btrdqcych poiywkq dla przemocy. Po trzecie, 
niezbtrdny jest ciqgly wysilek na rzecz wciqgnitrcia najbardziej ener
gicznych i przyjaznych cztrsci swiata do wsp6lnych dzialan na rzecz 
powstrzymania oraz, jeieli to moiliwe, wyeliminowania domniema
nych ir6del najwitrkszego zagroienia. Po czwarte, trzeba uznac globa
lizacjtr za cos witrcej nii tylko moiliwosc zwitrkszenia obrot6w han
dlowych i zysk6w - za zjawisko 0 gltrbszym wymiarze moralnym. Po 
piqte, musimy stworzyc wewntrtrznq kulturtr politycznq, kt6ra btr
dzie w pelni swiadoma zloionego charakteru odpowiedzialnosci 
wynikajqcej ze swiatowej wsp6lzaleinosci. 

Wsp6lne swiatowe przyw6dztwo, kt6rego potrzebujemy, wyma
ga swiadomego, sp6jnego strategicznie i skomplikowanego intelek
tualnie wysilku od osoby, kt6rq Amerykanie wybiorq jako prezyden
tao Prezydent musi nie tylko mobilizowac spoleczenstwo, lecz r6w
niei je edukowac. W wielkiej demokracji edukacja polityczna nie 
moie opierac sitr na patriotycznych sloganach, sianiu strachu lub 
przepelnionej pewnosciq siebie arogancji. Przed takimi pokusami stoi 
kaidy polityk i ulegnitrcie im bywa politycznie korzystne. Jednak ciq
gle granie na strunie terroryzmu znieksztalca spolecznq wizjtr swiata. 
Stwarza ono tei niebezpieczenstwo samoizolacji jako odruchu obron
nego, nie daje spoleczenstwu realistycznego obrazu zloionosci swia
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ta i prowadzi do dalszego oslabienia strategicznej sp6jnosci narodu. 
Ameryka b~dzie zdolna do dlugoterminowego sprawowania swiato
wego przyw6dztwa jedynie w6wczas, gdy spoleczeiistwo b~dzie le
piej zdawae sobie spraw~ z wzajemnego zwi'lzku mi~dzy bezpieczeii
stwem narodolA'Ym USA a bezpieczeiistwem swiatowym oraz z ci~
zar6w zwi'lzanych z prymatem swiatowym i wynikaj'lcej z nich 
potrzeby zawi'lzywania trwalych sojusz6w mi~dzy krajami de mokra
tycznymi, kt6re pozwol'l uporae si~ z niepokojami na swiecie. 

Wielki strategiczny lA'Yb6r stoj'lcy przed Ameryk'l niesie ze sob'l 
kilka specyficznych konsekwencji. Najwazniejsz'l jest kluczowy cha
rakter komplementarnego i coraz scislejszego 
swiatowego partnerstwa mi~dzy Ameryk'l a Eu
rop'l. Polegaj'lcy na wzajemnym uzupelnianiu 
si~, choe nadal asymetryczny sojusz atlantycki 
o ogolnoswiatowym zasi~gu jest niew'ltpliwie 
w interesie obydwu stron. W obecnoSci tego 
sojuszu Ameryka staje si~ supermocarstwem 
w sensie pozytywnym, Europa zas moze nadal 

Europa musi zdac sobie 
spraw'r, ie jej bezpieczen
stwo jest jeszcze bardziej 
nierozerwalnie zwi1!zane 
z bezpieczenstwem 
swiatowym nii bezpie
czenstwo Ameryki. 

si~ jednoczye. Bez Europy Ameryka nadal dominuje, lecz nie jest 
wszechmocna, Europa natomiast bez Ameryki jest bogata, lecz bez
silna. Niekt6rzy przywodcy oraz kraje europejskie mog'l czue poku
s~ d'lzenia do jednoSci poprzez antyamerykaiiskie (lub raczej anty
atlantyckie) samookreSlenie, lecz w wyniku takich dzialaii stracily
by zar6wno Ameryka, jak i Europa. Jako supermocarstwo w sensie 
negatywnym, Ameryka znacznie silniej odczulaby koszty sprawo
wania swiatowego przyw6dztwa, a prawdopodobieiistwo zjednocze
nia si~ Europy byloby jeszcze mniejsze, poniewaz antyatlantyckie 
stanowisko nie przyci'lgn~loby wi~kszosci obecnych i przyszlych 
czlonk6w UE. 

Jedynie wsp61praca po obu stronach Atlantyku moze doprowa
dzic do opracowania prawdziwie globalnego kursu, kt6ry da szans~ 
na znacz'lG! popraw~ stosunkow na swiecie. W tym celu Europa musi 
obudzie si~ z obecnej spi'lczki, zdac sobie spraw~, ze jej bezpieczen
stwo jest jeszcze bardziej nierozerwalnie zwi'lzane z bezpieczeiistwem 
swiatolA'Ym niz bezpieczenstwo Ameryki, oraz wyci'lgn'le nieuchronne 
wnioski praktyczne. Nie moze zapewnie sobie bezpieczeiistwa bez 
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Ameryki, nie moze siy przeciw niej zjednoczye ani nie moze na ni'l 
znacz'lco wplywae bez woli wspolnego dzialania. W najblizszym cza
sie gor'lco dyskutowana "autonomiczna" rola polityczna i wojsko
wa Europy poza swoim terytorium pozostanie bardzo ograniczona, 
glownie dlatego ze europejskie slogany z ni'l zwi'lzane id'l znacznie 
dalej niz gotowose zaplacenia za ni'l. 

Z kolei Ameryka musi powstrzymae siy przed pokus'l dzielenia 
swojego najwazniejszego partnera strategicznego. Nie istnieje "sta
ra" i "nowa" Europa. To rowniez slogan bez pokrycia w geografii 
czy historii. Ponadto stopniowe jednoczenie siy Starego Kontynentu 
nie zagraza Stanom Zjednoczonym - wrycz przeciwnie, Ameryka 
moze jedynie na tym skorzystae dziyki wzrostowi sily wspolnoty atlan
tyckiej. Polityka divide et impera, nawet jezeli poci'lgaj'lca ze wzgly
dow taktycznych, gdyz pozwalaj'lca zalatwie porachunki, bylaby krot
kowzroczna i przynioslaby efekty przeciwne do zamierzonych. 

Kolejn'l wazn'l kwesti'l, z ktor'l trzeba siy zmierzye, jest to, ze 
sojusz atlantycki nie moze bye doskonale wywazonym zwi'lzkiem 
dwoch rownych partnerow. Sarna koncepcja wycyzelowanej, syme
trycznej rownosci jest politycznym mitem. Nawet w swiecie biznesu, 
gdzie mozna dokladnie policzye udzialy, calkowicie rownoprawne 
uklady nie dzialaj'l. Skladaj'lca siy ze zroznicowanych i starzej'lcych 
siy panstw narodowych oraz usiluj'lca siy jednoczye, lecz wci'lZ dale
ka od zjednoczenia Europa nie jest w stanie dorownae mlodszej de
mograficznie, bardziej energicznej i politycznie zjednoczonej Ame
ryce pod wzglydem politycznym czy militarnym. Niemniej kazda ze 
stron Atlantyku posiada atuty potrzebne drugiej stronie. Ameryka 
pozostanie w najblizszym czasie gwarantem swiat owego bezpieczen
stwa, nawet jezeli Europa stopniowo wzmocni swoj wci'lZ niezbyt 
wielki potencjal wojskowy. Stary Kontynent moze wzmocnie potygy 
militarn'l USA, a pol'lczone zasoby gospodarcze Stan ow Zjednoczo
nych i UE uczynilyby wspolnoty atlantyck'l wszechmocn'l potyg'l na 
calym swiecie. 

W zwi'lzku z tym jedynq realistyczn'l opcjq nie jest europejski 
partner 0 rownym znaczeniu (Iub co gorsza - jako przeciwwaga), 
lecz partner 0 duzym wplywie na ksztaltowanie i wdrazanie wspol
nej polityki swiatowej. Wywieranie niezwykle waznego wplywu, 
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nawet jezeli nie wiqze siy z dokladnie r6wnym udzialem w podej
mowaniu decyzji, wymaga po obu stronach woli wsp61nego dziala
nia w razie potrzeby. Oznacza to r6wniez, ze gdy niezbydne jest dzia
lanie, strona posiadajqca ku temu wiyksze srodki lub bardziej zainte
resowana rezultatem rna wiycej do powiedzenia. Amerykanski prymat 
nie pociqga za sobq automatycznego podporzqdkowania Europy, zas 
partnerstwo nie musi skutkowae og61nym paralizem w razie POCZqt
kowej niezgody. Obie strony mUSZq postypowae w duchu kompro
misu, pielygnowae wsp61ne stanowisko strategiczne oraz dzialae na 
rzecz dodatkowych transatlantyckich mechanizm6w dlugotermino
wego globalnego planowania politycznego4 

• 

Nalezy doprowadzie do transatlantyckiego spotkania, na kt6rym 
przedyskutowane zostanq konsekwencje tej nowej rzeczywistosci. Jego 

tematem powinien ~ye nie tyl~o dlugotermino- Ohecne prohlemy swiata 
~y ~rogram strategJczny okreslonego od n~wa zachodniego s~ spowodo
1 byc moze przebudowanego SO)USZU , lecz row- wane niezdolnosci~ 
niez szersze, og61noswiatowe skutki tego, ze wzniesienia silt ponad 
Ameryka i Europa Sq wsp61nie rzeczywiscie zasciankowe sposohy 
wszechmocne. Jednym z nich jest to, ze Europa myslenia oraz w~sko 
powinna bardziej zaangazowae si y w dzialanie okreslone interesy. 
na rzecz swiatowego bezpieczenstwa. Jej wizja 
bezpieczenstwa nie moze ograniczae siy do samego kontynentu i jego 
peryferii. Biorqc pod uwagy obecnose NATO w Afganistanie, posred
nio r6wniez w Iraku, a wkr6tce bye moze tez wzdluz granicy pale
stynsko-izraelskiej, strategiczny zasiyg sojuszu atlantyckiego musi do
celowo objqe calose Eurazji. 

Prawdziwy sojusz transatlantycki miydzy USA i UE, oparty na 
wsp61nej wizji swiata, musi wywodzie siy ze wsp61nego poglqdu na 
natury naszych czas6w, najwazniejsze zagrozenie, przed kt6rym stoi 
swiat, oraz roly i misjy Zachodu jako calosci. Wymaga to powazne
go i dogl~bnego dialogu, nie zas wzajemnych oskarzen (czysto opar
tych na wydumanej argumentacji, jakoby Ameryka i Europa dryfo

4 Wielu Europejczyk6w ma na te sprawy realisryczny poglqd, swiadczq 0 tym m.in. 
mocne argumenry na rzecz odnowy sojuszu atlantyckiego zawarte w ksiqzce: Laurent 
Cohen-Tanugi , Les Sentinelles de la Liberte: l'Europe et l'Amerique au seuil du XXle siecie, 
Paris 2003. 
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waly w przeciwnych kierunkach). Prawda jest taka, ze Zach6d jako 
calosc ma wiele do zaoferowania swiatu, lecz moze to uczynic jedy
nie, jezeli wypracuje wsp6lnq wizjy. Obecne problemy swiata zachod
niego nie wynikajq z niedostatku sily militarnej (Stany Zjednoczone 
dysponujq jej nadmiarem) ani srodk6w finansowych (tutaj Europa 
dor6wnuje Ameryce). Sq one spowodowane niezdolnosciq wzniesie
nia siy ponad zaSciankowe sposoby myslenia oraz wqsko okreslone 
interesy. W erze niespotykanych wczeSniej wyzwan dla bezpieczen
stwa i dobrobytu ludzkoSci elity Zachodu CZysto wydajq siy intelek
tualnie bezplodne. Swiadoma debata na tematy strategiczne mogla
by zaowocowac potrzebnq nOWq, zakrojonq na skaly swiatowq myslq 
politycznq. 

Poza Europq, intensywne zainteresowanie Ameryki budzi Bliski 
Wsch6d, kt6ry jest r6wniez regionem waznym dla Starego Konty
nentu. Tak zawana mapa drogowa na rzecz pokoju izraelsko-pale
stynskiego - kt6rej sukces w duzej mierze zalezy od wsp6lnych i wy
trwalych wysitk6w Ameryki i Europy - jest nierozerwalnie zwiqzana 
z planem odbudowy Iraku jako stabilnego, niepodleglego i demo
kratyzujqcego siy panstwa. Bez spelnienia obydwu tych warunk6w 
pok6j w regionie nie jest mozliwy. Wsp61pracujqc ze sobq, Stany 
Zjednoczone i UE mogq r6wniez skuteczniej przeciwdzialac bezpo
sredniemu konfliktowi mi~dzy Zachodem a islamem oraz popierac 
korzystne tendencje w swiecie islamskim, kt6re wsp61grajq z wlq
czeniem go w obr~b swiata nowoczesnej demokracji. 

Jednak wsp6lne dzialanie na rzecz osiqgni~cia tego celu wymaga 
r6wniez dokladnego zrozumienia sit Scierajqcych si~ w swiecie isla
mu, Europa zas ma pod tym wzgl~dem przewag~ nad Amerykq. W do
datku poparcie USA dla wysilk6w Izraelczyk6w na rzecz zapewnie
nia sobie bezpieczenstwa jest r6wnowazone przez wsp6lczucie Eu
ropy dla losu Palestynczyk6w. Znalezienie pokojowego rozwiqzania 
konfliktu izraelsko-palestynskiego nie jest mozliwe bez uwzglydnie
nia obydwu tych kwestii5 • Pok6j pomoze z kolei doprowadzic do 

5 W czasie przygotowywania niniejszej ksi ~i ki do druku (19 wrzeSnia 2003 roku) 
wynik glosowania na forum Zgromadzenia Og61nego ONZ w sprawie rezo lucji ,,0 niele
ga lnych dzialaniach Izraela na okupowanych terytoriach palesrynskich" w dramaryczny 
spos6b ujawnil brak swi arowego poparcia dla coraz bardziej jednostronnej proizraelskiej 
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niezbydnej i bardzo opoznionej wewnytrznej transformacji s'lsied
nich krajow arabskich, a takZe zmniejszy wrogose wobec Ameryka
now. Niechye kilku amerykanskich rZ'ldow do chwycenia byka za 
rogi znacznie przyczynila siy do wzrostu ekstremizmu w regionie. 

Ameryka rna rowniez wyj'ltkow'l roly do odegrania w zakresie 
promowania demokracji w swiecie arabskim. Od ponad dwustu lat 
jest kolebk'l wolnoSci, portem przeznaczenia dla tych, ktorzy chq 
bye wolni, oraz irodlem inspiracji dla tych, ktorzy chq uczynie swoje 
kraje tak sarno wolnymi jak Stany Zjednoczone. Podczas zimnej wojny 
jedynie Amerykanie jasno oswiadczyli - za posrednictwem Radia 
Wolna Europa - ze nie zaakceptuj'l trwalego podporz'ldkowania 
Europy Srodkowej Moskwie. Ameryka pod rZ'ldami prezydenta Car
tera dzialala na rzecz praw czlowieka, spychaj'lc Zwi'lzek Radziecki 
do defensywy ideologicznej. Stany Zjednoczone byly wiyc wyrazi
cielem wspolnych aspiracji, nie staraj'lc si y narzucie wlasnej kultury 
politycznej. 

Nalezy 0 tym pamiytae obecnie, gdy dominuj'lca na calym swie
cie Ameryka publicznie glosi, ze zamierza zaprowadzie demokracjy 
w krajach muzulmanskich. Jest to cel szlachetny oraz praktycznie 
przydatny, poniewaz postypy demokracji, ogolnie rzecz bior'lc, 
sprzyjaj'l pokojowi na swiecie. Nie wolno jednak zapominac 0 waz
nej lekcji ptyn'lcej z historii: dowolna sluszna sprawa zmieni siy 
w SW'l antytezy w rykach fanatykow. Stalo siy tak, gdy zapal reli
gijny sredniowiecznej Europy doprowadzil do tego, ze pelna wspol
czucia i lagodna wiara zaczyla bye kojarzona z koszmarem inkwi
zycji. W blizszych nam czasach zdarzylo siy to, gdy symbol em prze
prowadzonej w imieniu wolnoSci, rownosci i braterstwa Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej stab siy gilotyna. Wiek, ktory wlasnie siy 
zakonczyl, przyniosl niespotykane ludzkie cierpienia w wyniku de
generacji idealow socjalizmu, przeksztalconych w nieludzki totali
taryzm leninizmu i stalinizmu. 

poliryki amerykanskiej. Wynik ten brzmial nast<:pujqCo: 133 glosy za, 4 przeciwko i 15 
wstrzymujqcych si<:. Czterema pallStwami glosujqcymi przeciwko rezolucji byly Stany Zjed
noczone, Izrael, Mikronezja oraz Wyspy Marshalla. Wszyscy najbliisi sojusznicy USA w 
Europie (wlqczajqc Wielkq Brytani<:) i Azji poparli rezolucj~. Podobnie uczynily Indie, 
Rosja, Brazylia oraz wiele innych kraj6w. 
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Dzialania na rzecz demokratyzacji, jezeli bt;dq prowadzone z fa
natycznym zapalem oraz bez zwracania uwagi na historyczne i kul
turowe tradycje islamu, mogq rowniez stworzyc dokladne przeci
wienstwo demokracji. Twierdzenie, ze po drugiej wojnie swiatowej 
Ameryce udalo Sit; zaprowadzic demokracjt; w Niemczech i Japonii, 
pomija wazne fakty historyczne. Przytoczmy tutaj tylko dwa: w 2003 

roku Berlin swit;towal setnq rocznict; zwyci~stwa SPD w wyborach 
municypalnych - w samej stolicy cesarskich Niemiec. Podporzqdko

wanie sit; Japonii reformom wprowadzanym po wojnie przez USA 
zyskalo legitymizacjt; spolecznq, poniewaz japonski cesarz publicz
nie popad zmiany. W obydwu wypadkach istnialy podwaliny spo
leczne, na ktorych Stany Zjednoczone mogly budowac demokra
tyczne konstytucje po drugiej wojnie swiatowej. 

Istniejq podstawy, choc mniej pewne, aby osiqgnqc to sarno na 
Bliskim Wschodzie, lecz bt;dzie to wymagae historycznej cierpliwo
sci oraz wrazliwoSci na odmiennosc kulturowq. Doswiadczenie kil

ku krajow muzulmanskich polozonych na peryferiach swiata zachod
niego - w szczegolnoSci Turcji, lecz rowniez Maroka oraz (pomimo 
fundamentalistycznej fasady) Iranu - sugeruje, ze jezeli demokraty
zacja nastt;puje na drodze organicznego wzrostu, nie zostaje zas w do
gmatyczny sposob narzucona z zewnqtrz, spoleczenstwa islamskie 

rowniez stopniowo przyswajajq sobie demokratycznq kulturt; poli
tycznq. 

Biorqc pod uwagt; nOWq, znaCZqq rolt; politycznq przyjt;tq przez 
Stany Zjednoczone na arabskim Bliskim Wschodzie w wyniku oku
pacji Iraku, kluczowq kwestiq jest, aby amerykanscy decydenci nie 
dali sit; uwieSe doktrynerom, domagajqcym sit; natychmiastowej, 
"odgornej" demokratyzacji wprowadzanej z zewnqtrz. Takie sloga
ny mogq czasem odzwierciedlae pogardt; dla tradycji islamu. W in
nych wypadkach mogq bye dzialaniem taktycznym, zwiqzanym z na
dziejq, ze nacisk na demokratyzacjt; przyniesie wytchnienie od wysil
kow majqcych sklonie Izraelczykow i Arabow do zaakceptowania 
niezbt;dnych dla pokoju kompromisow. Niezaleznie od motywacji, 
prawdziwa i trwala demokracja najlepiej kwitnie w warunkach, kto

re sprzyjajq stopniowej i spontanicznej zmianie, a nie lqczq przymus 
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z pospiechem. Pierwsze podejscie moze rzeczywiScie zmienic kultu
r~ polityczn,,!, drugie zas moze jedynie wymusic nietrwalq ze swej 
natury poprawnosc politycznq. 

Strategiczny zakres dzialan Sojuszu Atlantyckiego rozciqga si'r na 
wschodzie dalej, poza Bliski Wsch6d. Nowe swiatowe Balkany 
dotkni'rty kryzysem p61ksi'rzyc od Zatoki Perskiej po ciesnin'r Ma
lakka - stanq si'r mniej \'rybuchowe, jezeli zasoby trzech najlepiej 
prosperujqcych region6w swiata - energicznej politycznie Ameryki, 
jednoczqcej si'r gospodarczo Europy oraz dynamicznej handlowo Azji 
Wschodniej - zostanq polqczone w celu zmierzenia si'r z zagroze
niem powodowanym przez niepokoje na tym pokaznym obszarze. 
Zagrozenie to narasta w zwiqzku z posiadaniem broni jqdrowej przez 
dwie sqsiadujqce, lecz wrogie pot'rgi, Indie i Pakistan, z kt6rych kaz
da boryka si'r r6wniez z wewn'rtrznymi klopotami. Ameryka oraz 
Europa b'rdq musialy wywierac presj'r na Japoni'r i (w szczeg61nosci) 
Chi ny, aby zaangazowaly si'r we wsp61ne dzialania na rzecz powstrzy
mania tendencji dezintegrujqcych region. Bior,,!c pod uwag'r, ze oby
dwa kraje Sq juz obecnie silnie zalezne od dostaw energii z Zatoki 
Perskiej i Azji Srodkowej - a zaleznosc ta si'r pogl'rbia - nie mogq 
pozostac biernymi obserwatorami w obliczu wsp61nego wyzwania 
w tym wybuchowym regionie, w kt6rym dzialajqca samotnie Ame
ryka moze wpasc w pulapk'r. 

Na swiatowq stabilnosc wplynie r6wniez uklad sit na Dalekim 
Wschodzie ksztaltowany przez wzajemne kontakty mi'rdzy Amerykq, 
Japoniq i Chinami. Stany Zjednoczone powinny starac si'r przeksztal
cic powstajqq r6wnowag'r w swoich stosunkach z tymi krajami w bar
dziej ustrukturyzowane zwiqzki na rzecz zapewnienia bezpieczen
stwa w regionie. Z geopolitycznego punktu widzenia Azja przypo
mina nieco Europ'r sprzed pierwszej wojny swiatowej. Ameryka 
ustabilizowala Europ'r, lecz nadal stoi w obliczu potencjalnego kry
zysu strukturalnego w Azji, gdzie scierajq si'r wielkie pot'rgi, choc ich 
rywalizaci'r ogranicza strategiczna obecnosc USA na peryferiach re
gionu. Obecnosc ta opiera si'r na zwiqzkach amerykansko-japonskich, 
lecz wzrost pot'rgi Chin, kt6re zaczynajq bye dominujqq sitq w re
gionie, oraz nieprzewidywalnose Korei P61nocnej sugerujq, ze nie
zb'rdna jest aktywniejsza polityka Stan6w Zjednoczonych na rzecz 
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co najmniej tr6jstronnego zwi'lzku maj'lcego na celu zapewnienie 
bezpieczenstwa. Jak juz powiedziano, aby taki tr6jk'lt r6wnowagi 
by! trwaly, niezbt;dne jest silniejsze mit;dzynarodowe zaangazowa
nie Japonii, kt6ra bt;dzie musia!a stopniowo przyj'lc na siebie wit;k
sze zadania militarne. 

Doprowadzenie do tej r6wnowagi moze z kolei poci'lgn'lc za sob'l 
uformowanie transeurazjatyckich wielostronnych struktur, maj'lcych 
na celu uporanie sit; z nowymi problemami bezpieczenstwa na swie
cie. Niemoznosc sklonienia Chin i Japonii do wejscia w sklad (nie
koniecznie w pelni formalnych) struktur bezpieczenstwa moglaby 
doprowadzic do niebezpiecznej zmiany ukladu sil, byc moze wiqz'l
cej sit; z jednostronnq remilitaryzacjq Japonii, kt6ra posiada juz po
tencjal, by bardzo szybko stac sit; mocarstwem nuklearnym; opr6cz 
tego juz obecnie istnieje bardzo powazne zagrozenie zwi'lzane z dq
zeniem Korei P61nocnej do posiadania wlasnej broni jqdrowej. Po
trzeba zbiorowej regionalnej odpowiedzi na dzialania Phenianu jest 
r6wniez argumentem za tym, ze jedynie uwsp61niona amerykanska 
hegemonia moze sobie skutecznie radzic z coraz szerszym rozprze
strzenieniem broni masowego razenia zar6wno wsr6d panstw, jak 
i wsr6d ekstremistycznych organizacji. 

Ameryka bt;dzie musiala zmierzyc sit; z tymi dylematami w kon
tekScie historycznego zwiqzku mit;dzy swiatowq pott;gq Stan6w Zjed
noczonych a og6lnoswiatow'l wsp6!zaleznosciq w erze blyskawicz
nej komunikacji. Podstawowym problemem Amerykan6w bt;dzie 
nadal utrzymanie r6wnowagi mit;dzy suwerennq hegemoni'l a wyla
niajqC'! sit; swiatowq wsp6lnotq oraz mit;dzy wartosciami demokra
tycznymi a imperatywem globalnej pott;gi. Popierana i promowana 
przez Amerykt; globalizacja moze okazac sit; pomocna w roz!adowy
waniu niepokoj6w, 0 ile da biedniejszym krajom wplyw na sprawy 
swiata zamiast odbierac im prawo glosu oraz 0 ile bt;dzie niosfa ze 
sobq wartosci humanistyczne, nie zas wy!qcznie cht;c zysku. Postawa 
Stan6w Zjednoczonych wobec wielostronnych zobowiqzan, szcze
g61nie tych, kt6re nie Sq zgodne z ich partykularnymi i kr6tkotermi
nowymi celami, staje sit; wic;c papierkiem lakmusowym mierzqcym 
amerykanskq gotowosc do dzialania na rzecz globalizacji, kt6ra bt;
dzie rzeczywiscie prowadzic do r6wnoprawnej wsp6lzaleznoSci, nie 
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zas do nier6wnoprawnej zaleznoSci6 
• Spos6b, w jaki Ameryka odno

si sitr w ostatnich latach do wielostronnych zobowiqzan, prowadzi 
do powszechnego przekonania, ze stworzenie rownego swiatowego 
pola gry nie jest jej gtownyrn celern. 

Stany Zjednoczone rnUSZq bye bardziej swiadorne ryzyka wiqzq
cego si~ z tyrn, ze utozsarnienie ich z globalizacjq w niesprawiedli
wyrn wydaniu rnoze spowodowae na calyrn swiecie reakcj~ prowa
dzqcq do pojawienia si~ nowej, antyarnerykanskiej ideologii. Biorqc 
pod uwag~, ze bezpieczenstwo zalezy nie tylko od sily wojskowej, 
lecz w erze ogolnoswiatowego przebudzenia politycznego rowniez 
od tego, na czyrn skupiajq si~ narni~tnoSci spoleczne i fanatyczna 
nienawise, okreSlenie przez Ameryk~ kierunku globalizacji oraz wszel
kie dzialania z niq zwiqzane b~dq rnialy bezposredni wplyw na jej 
dlugoterrninowe bezpieczenstwo. 

Stany Zjednoczone powinny r6wniez zwracae uwag~ na nieprze
widziane konsekwencje polityczne swojego wyjqtkowego oddzialy
wania kulturalnego. Uwiedzenie swiata przez 
Arneryk~ prowadzi do efektu, ktorego nikt si~ 
nie spodziewal- rodzi bardzo wysokie oczeki
wania wobec niej. Stany Zjednoczone Sq oce
niane przez ludzi wedlug bardziej wysrubowa

Powab amerykanskiej 
kultury jest czynnikiem 
politycznie 
destabilizuj,!cym. 

nej skali ocen niz inne pans twa, nieraz z ich wlasnyrni ojczyznarni 
wlqcznie. Antyarnerykanizrn rna wiele cech odrzuconego uczucia. 
W konsekwencji niezadowolone, wi~cej oczekujqce od Ameryki spo
lecznosci Sq szczeg6lnie silnie oburzone, gdy w ich oczach nie czyni 
ona wystarczajqco duzo, aby porn6c irn w wyjsciu z trudnej sytuacji. 
W zwiqzku z tyrn powab arnerykanskiej kultury jest czynnikiern po
litycznie destabil izujqcyrn, rnirno ze Stany Zjednoczone starajq si~ 
w irni~ swoich strategicznych interes6w dzialae na rzecz stabilnoSci 

6 Choeiai konkretne zastrzeienia USA wobee pewnyeh konweneji miydzynarodo
wyeh mog,! bye uzasadnione, lista uklad6w, kt6ryeh ratyfikaeji Stany Zjednoezone od
m6wily w ostatnieh lataeh, jest symboliezna i niepokojqea: protok61 z Kioto 0 emisji 
gaz6w eicplarnianyeh, uklad 0 Miydzynarodowym Trybunale Karnym, Konweneja 0 Pra
wach Dzieeka (sprzeeiw USA wobee niej popada jedynie Somalia), szkie protokolu doty
czqeego srodk6w niezbydnyeh do wprowadzenia w iyeie zakazu uiyeia broni biologiez
nej, traktat 0 ograniczeniu system6w obrony przeeiwrakietowej (ABM), uklad zakazuj'!ey 
stosowania min itp. 
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na swiecie. Tak witrc jezeli Ameryka chce czerpac korzysci politycz
ne z rozptrtywanej przez siebie na calym swiecie rewolucji kultural
nej, musi przywiqzywae witrkSZq wagtr do prawdziwie wspolnych 
ogolnoswiatowych interesow. 

Poniewaz kluczowym irodlem swiatowej atrakcyjnoSci Ameryki, 
a witrc rowniez jej pottrgi, jest niezwykla sila przyciqgania jej demo
kratycznego systemu, Amerykanie mUSZq starac sitr zachowae deli
katnq rownowagtr mitrdzy prawami obywatelskimi a wymogami bez
pieczenstwa narodowego. Latwiej to uczynic, gdy wojny Sq odlegle, 
a ich koszty dajq sitr zaakceptowac przez narod. Jednak gwaltowne 
reakcje spoleczenstwa na zbrodnitr z 11 wrzesnia - bye moze celowo 
podsycane z powodow politycznych - mogq w fundamentalny spo
sob zmienic ttr rownowagtr. Mentalnosc obltrzonej twierdzy jest tru
ciznq dla kazdej demokracji. To, czego w Izraelu dokonala wrogosc 
w regionie, w Ameryce moze spowodowac strach wzbudzany przez 
wrogose calego swiata. 

Wynika z tego, ze do bezpieczenstwa wewntrtrznego trzeba dq
zye w sposob, ktory poprawia zarowno suwerennq pozycjtr Amery
ki, jak i jej legitymizacjtr w swiecie. W Stanach Zjednoczonych trwa 
obecnie trzecia od momentu powstania tego kraju wielka debata 0 wy
mogach bezpieczenstwa narodowego. Debata ta sku pia sitr, co zro
zumiale, na ochronie spo/eczenstwa w obliczu nowej rzeczywistosci 
rozprzestrzenienia roznorodnych broni masowego razenia, nieustan
nych niepokojow na swiecie oraz powszechnego strachu przed ter
roryzmem. 

Ameryka znajduje sitr w takiej sytuacji po raz pierwszy. Owocuje 
ona scislym zwiqzkiem mitrdzy bezpieczenstwem jej terytorium a sta
nem calego swiata. Ich rola w zapewnieniu bezpieczenstwa swiato
wego oraz bezprecedensowa wszechobecnose w swiecie daje Stanom 
Zjednoczonym prawo do starania sitr, aby zapewnic sobie witrksze 
bezpieczenstwo niz inne kraje. Ameryka potrzebuje w tym celu po
tencjalu pozwalajqcego na podjtrcie dzia/an wojskowych w kazdej 
cztrsci swiata. Musi usprawnic dzia/anie swojego wywiadu (zamiast 
marnowac srodki na olbrzymiq biurokracjtr zajmujqq si~ bezpieczen
stwem wewntrtrznym), co pozwoli zapobiec zagrozeniom. Musi row
niez zachowac przewag~ technicznq nad wszystkimi potencjalnymi 
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rywalami w zakresie zarowno sif strategicznych, jak i konwencjonal
nych. Powinna rowniez jednak okreslie swojq polityky bezpieczen
st\va w spos6b, kt6ry skioni inne kraje do podobnej mobilizacji we 
wiasnym interesie. Skutecznose tych ambitnych dziaian moze wzro
snqe, jezeli swiat zrozumie, ze strategicznym kierunkiem Ameryki 
jest st\\'orzenie swiatowej wspolnoty interesow. 

Twierdza na gorze moze jedynie stae samotnie, rzucajqc ziowiesz
czy cien na swiat ponizej. W tej roli Ameryka stalaby siy przedmio
tern powszechnej nienawiSci. Z kolei miasto na g6rze moze rozswie
die swiat nadziejq na postyp ludzkoSci - lecz jedynie w otoczeniu, 
w kt6rym postyp ten jest zarowno celem jak i realnq mozliwoSciq 
dla wszystkich. "Nie moze siy ukrye miasto polozone na gorze. ( ... ) 
Tak niech swieci wasze swiatlo przed ludimi, aby widzieli wasze 
dobre uczynki"7. Niech wiyc tak swieci Ameryka. 

Tlum. Bartlomiej Pietrzyk 

ZBIGNIEW BRZEZINSKl, ur. 1928 r., od 1961 r. profesor Columbia 
University. W latach 1977-1980 pelnil funkcj~ doradcy prezydenta USA 
Jimmy'ego Cartera ds. bezpieczenstwa narodowego. W 1995 r. zostal 
odznaczony Orderem Orla Biatego. W Polsce wydano m.in.: Wielka 
szachownica. Gl6wne cele polityki amerykm1skiej (1998), 0 Polsce, Eu
ropie i swiecie 1988-2001 (2002). Niebawem ukaze si~: Wybor. Domi
nacja czy przyw6dztwo. 

7 Me 5,14-16. 
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/1.L~· \
k.--;' -····-cl nspiracje 
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Czytelnikom zainteresowanym problematykq terroryzmu 
polecamy przede wszystkim prace, ktore pozwolq. zrozumiec 
historyczne tlo tragicznych wydarzen ostatnich lat. Warto siy
gnqc do ksiqiek Ryszarda Kapuscinskiego - Wojna Jutbo
lowa (Warszawa 1978) i Heban (Warszawa 1998), ktore 
wprowadzajq w gqSZCZ problemow postkolonialnego swiata. 
Natomiast problemy - ale takie kultura - swiata islamu zo
staly doskonale opisane przez Kapuscinskiego w Szachin
szachu (Warszawa 1982) oraz przez Wojciecha Jagielskie
go w tomie Modlitwa 0 deszcz (Warszawa 2002). Ty lektury 
moina skonfrontowac z pozycjami innych autorow - Samu
ela Huntingtona Zderzenie cywilizacji (Warszawa 1996) 
i Piotra Klodkowskiego Wojna swiat6w? 0 iluzji wartosci 
uniwersalnych (Krakow 2002). Kwestii terroryzmu dotyczy 
praca Bruce'a Hoffmana, Oblicza terroryzmu (Warszawa 
2001). W ksiqikach Bernarda Lewisa - The Crisis of Is
lam, Holy ~War and Unholy Terror (London 2003) i Gilles'a 
Kepela - Swi{?ta wojna. Ekspansja i upadekJundamentali
zmu muzulmanskiego (Warszawa 2003) znajdq Panstwo re
fleksje nad terroryzmem muzulmanskim. 0 nowym porzqdku 
w polityce miydzynarodwoej piszq w swych najnowszych ksiqi
kach, ktore wkrotce ukaiq siy nakladem wydawnictwa Znak, 
Timothy Garton Ash (Wolny swiat. Dlaczego kryzys Zacho
du wyjawia wyzwanie naszego czasu) i Zbigniew Brzezin
ski (Wyb6r. Dominacja czy przyw6dztwo). 

Odsylamy takie, jak zwykle, do archiwalnych numerow 
"Znaku" -Fundamentalizm (3/1998) i Chrzescijanin idzie 
na wojn{? (7/2003) . 
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Stefan Swiezawski 

Medytacia 0 smierci 

Chcialbym moim najblizszym opowiedziec 0 pew
nych rzeczach, ktore Sq mi w tej chwili bardzo 
bliskie - a wlasciwie nigdy 0 nich nie mowilem. 
Bctdzie to opowiesc 0 "dwoch prze!omach" w zy
ciu czlowieka. 

I. Kiedy swictty Justyn - wielki apologeta, filozof i teo log zyj'lcy 
w II wieku po Chrystusie - byi jeszcze poganinem, poszukiwai dla 
siebie swiada i sensu. I chodzii od m~drca do m~drca i od filozofa 
do filozofa, ale nikt go nie zadowalaL A filozofia byla wtedy tym, 
czym bye powinna: sposobem na zycie. Trafii wreszcie do platoni
kow - i ci go w jakis sposob przekonali, ze jest cos wazniejszego od 
spraw tego swiata. Wtedy zacz'li szukae dalej, az wreszcie znalazi 
starca, ktory zyi samotnie jako pustelnik. Ow starzec opowiedziai 
mu 0 Chrystusie, 0 zwyci~stwie nad smierci'l, 0 Ewangelii. "To byla 
filozofia, ktora mnie porwaia" - napisze p6zniej sw. Justyn. 

To, czego nauczyl si~ sw. Justyn, jest bardzo interesuj'lce. Bo wla
Sciwie filozofia miala bye odpowiedzi'l na zagadk~, ktor'l stawiali 
sobie juz Egipcjanie. Oni uwazali jednak, ze t~ wielk'l zagadk~ swiata 
mozna odczytac przede wszystkim dzi~ki ... astronomii. 

Kiedy mialem 11 czy 12 lat, do naszego mieszkania we Lwowie 
przychodzil m6j ojciec chrzestny, profesor J6zef Puzyna. On cudow
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nie gral Wagnera na fortepianie i opowiadal nam 0 matematyce 
i astronomii. To dzi~ki niemu przezylem wielkq fascynacj~ astrono
miq - kilka lat p6Zniej zalozylem nawet k61ko astronomiczne we 
Iwowskim gimnazjum. 

Astronomia byla dla mnie pierwszym krokiem w kierunku filo
zofii. To dzi~ki niej przezylem SWq "rewolucj~ kopernikanskq" - sta
nqlem wobec milion6w galaktyk, w kt6rych znajdujq si~ miliony 
gwiazd, cz~sto wiele razy wi~kszych od Slonca. I w tej perspektywie 
ujrzalem malenki pylek - Ziemi~. A jednoczeSnie uswiadomilem so
bie, ze jedna zywa kom6rka jest nieskonczenie wi~cej warta niz masy 
materii nas otaczajqcej. Jedna mr6wka, jeden mikrob Sq czyms nie
skonczenie wi~kszym od calego wszechswiata. 

Oto pierwszy wielki przelom, kt6ry kazdy musi przezye, jesli chce 
bye w petni czlowiekiem: zrozumiee, ze najwazniejsze i najwspanialsze 
nie jest wcale to, co za takowe uwaza codzienne doswiadczenie. 

II. Kiedy na dobre wkroczylem juz w rejony filozofii, najbardziej 
zainteresowala mnie filozofia klasyczna i sredniowieczna - tam bo
wiem zagadnieniami centralnymi Sq sprawy fundamentalne. 

Wieley filozofowie starozytni - tacy jak Platon czy Arystoteles 
m6wili, ze swiat, kt6ry nas otacza, jest zawieszony pomi~dzy genesis 
(rodzenie si~, powstawanie) i phthora (gini~cie, znikanie). Wszyst
ko, co powstaje, znika. Oto ten drugi przetom, kt6ry musi przezye 
czlowiek: zorientowac si~, ze tym, co stanowi istot~ zyeia tu, na zie
mi, jest swiadomose, iz - jak pisze sw. Pawe! - "przemija postac tego 
swiata". AJe to jeszcze nie wszystko: bo rzeczywistose, w kt6rej ak
tualnie zyjemy, jest niezmiernie wazna. W napisaniu kilku sl6w, ulo
zeniu przedmiot6w wok61 siebie, w uporz'ldkowaniu wszystko jed
no czego - jest cos bardzo istotnego. "To" wprawdzie znika, ale 
r6wnoczesnie trwa "cos". Zatem chodzi 0 swiadomose ustawiczne
go przemijania, starzenia si~ - i 0 r6wnoczesnq swiadomose wazno
Sci tego, co dokonuje si~ w tym swiecie. 

Platon powiedzial: "Doczesnosc, czas jest mijajqcym sladem nie
ruchomej wiecznosci" - i to jest bardzo gl~bokie. W kai,dym mo
mencie dotykamy slad6w wiecznosci, a r6wnoczeSnie to, co bylo, 
zanika. Heraklit mial racj~, kiedy m6wit: "Nigdy nie wstqpisz dwa 
razy do tej samej rzeki". 
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1m czlowiek jest starszy, tym wainiejsza staje si~ dIan tajemnica 

smierci. Przyznaj~, ie iadna filozofia - poza Ewangeli'l - nie daje 
nam tak wyrainej odpowiedzi na pytanie 0 smiere. Pan Jezus m6wi 
bardzo jasno, ie tylko ten zyska, czyli utrzyma w pelni swoje iycie, 
kto je straci. 

Smiere wydaje mi si~ czyms ogromnie ciekawym, bo jest wielk'l 
przemian'l, do kt6rej czlowiek powinien si~ przygotowae. Przemian'l 
przedziwn'l! W swiecie przyrody nas otaczaj'lcej mamy kilka przy
klad6w takiej przemiany - i one bardzo pomagaj'l mi to zrozumiee. 
Na przyklad embrion umieszczony w macicy albo zarodek, kt6ry 
zoajduje si~ w jajku. Czy - gdyby mial on moinose myslenia - m6g1
by sobie wyobrazic, co go czeka po \vyjsciu z macicy, po rozbiciu 
skorupki jajka? To cos niebywalego: ta r6inica mi~dzy iyciem za
rodka (bo to jest iycie) a pelnym iyciem jui po urodzeniu! Albo inny 
przyklad: przemiana g'lsienicy w motyla. Czy g'lsienica, gdyby my
slala, moglaby sobie wyobrazic, ie ona - tak odraiaj'lca w swojej 
postaci - nagle stanie si~ nosicielk'l czegos tak wspanialego jak pi~k
ny moty!? Pomyslcie tylko, jak z malenkiego ziarenka, z iol~dzia, 
kt6ry spadl na ziemi~, \vyrasta olbrzymi d'lb czy sosna lub modrzew. 
Gdyby to ziarenko moglo myslee, rozumiec, czy one wyobraziloby 
sobie cos tak wspanialego jak to, co wyrasta z jego smierci? Pan Je
zus \vyrainie m6wi: ziarno, wpadaj'lc w zierni~, urniera, a potem iyje. 
I to wlasnie jest tajernnica smierci, prawda 0 srnierci! 

My na smierc patrzyrny przez pryzmat grobu, ialoby, czarnego 
koloru etc. - gdy tyrnczasem to jest cos zupelnie innego: przejscie ze 
smutku i - jak to si~ rn6wi - zapachu zgnilizny ku pelni iycia. Moim 
zdaniem, w prawdziwym chrzescijanstwie powinnisrny srnierc prze
iywae radosnie, bo to rna bye radose ze spelnienia obietnic Chrystu
sowych. Modlimy si~ przeciei 0 to, abysmy si~ stali "godnymi obiet
nic Chrystusowych". A to wlasnie jest zmartwychwstanie, niebywa
Ie uczestnictwo czlowieka w iyciu samego Boga - nie przez 
sakrarnentalne znaki, ale w calej pelni. To jest cos nieslychanego! 

Pan Jezus powiedzial, ii czlowieka czeka najwi~ksze szcz~scie. 
Wszystko, co tu, na tym swiecie, jest prawdziw'l wartosci'l - to zna
czy kaide dobro, pi~kno, prawda, kaidy byt - to wszystko jest zako
rzenione w wiecznosci i z tego powodu srnierc b~dzie tego wszyst
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kiego odnalezieniem. My umieramy z zepsutq pamiyei'l, z zepsut'l 
wyobraini'l, z zepsutymi wladzami poznawezymi - a tam bydziemy 
posiadali cos nieporownywalnie wi~kszego. Sw. T omasz powiada, ze 
ezlowiek po smierei otrzyma moznose widzenia Boga, ale do tego jest 
mu potrzebna nowa wladza intelektualna, lumen gloriae - swiatlo ehwa
Iy. I to wlasnie jest swiatlose wiekuista, 0 ktor'l si'r modlimy. 

Czlowiek, zeby dojse do tego Swiatla i Dobra, ktorym jest Bog, 
musi zrozumiee, ze jego gotowose na zmartwyehwstanie Scisle I'lezy 
si'r z wyzwalaniem z niewoli egoizmu, wlasnego ja i bezwzglydnego 
przywi'lzania do doezesnoSci. 1m pelniejsze to wyzwolenie, tym wi~k
sza owa gotowose. Ale istnieje jeszeze wielka tajemniea ezyseea. Lu
dzie, ktorzy nie odpokutowali na ziemi swoieh grzeehow i win, musz'l 
w jakiejs tajemniezej (i przez nas nierozumianej) sferze to oezyszeze
nie przezye. Mysl~ jednak, ze ci, ktorzy umieraj'l, przeszedlszy swe 
zyeie w eierpieniu, duz'l ez~se kary za swe przewinienia juz odpoku
towali - i S'l gotowi do zbawienia, i po smierei natyehmiast przezy
waj'l zmartwyehwstanie. Nie rna bowiem ezekania duszy. Takie eze
kanie jest zasadne tylko w naszyeh warunkaeh ezasu i przestrzeni, 
ktore znikaj'l' gdy przeehodzimy w wieeznose, gdy zaezynamy uezest
niezye w bezezasie - bo wieeznose to bezezas. 

Skrocona i nieautoryzowana wersja wykladu wygloszonego w sierpniu 2001 
roku w szczawnickiej willi "Pod Modrzewiami" dla najblizszej rodziny prof. 
Stefana Swiezawskiego. Wyklad ten publikujemy za zgod'l Rodziny Profesora. 

(oprac. jp) 

STEFAN SWIEZA WSKI, ur. 1907, zm. 2004, filozof i historyk filozo
fii, em. prof. KUL, audytor swiecki na II Soborze Watykanskim. Autor 
wielu ksiqiek, m.in.: Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej (1948), 
Zagadnienie historii filozofii (1966), Dzieje filozofii europejskiej XV wie
ku, t. 1-8 (1974-1990), Dzieje europejskiej filozofii klasycznej (2000). 
Przedumaczyl m.in. Traktat 0 czlowieku sw. Tomasza z Akwinu (1956). 
Kawaler Orderu Orla Bialego. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Na
uki Polskiej (tzw. polski Nobel) i Nagrody im. ks. Jozefa Tischnera. 
Czlonek Zespolu miesi~cznika "Znak". Jui posmiertnie w wydawnic
twie Znak ukazala si~ jego ksiqika Alfabet duchowy. 
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Jacek W ozniakowski 

Myslenie i porzqdek 
Wspomnienie 0 Stefanie 
Swiezawskim 

Stefan wszftdzie, moze az do przesady, widzial 
sklonnosci i zdolnosci naturaliter filozoficzne, 
nawet metafizyczne, i cieszyl sift nimi z dziecinn~ 
radosci~, czy to odkrywaj~c je wsr6d wlasnych 
uczni6w i sluchaczy, czy tez wsr6d bliskich. 

Kiedy uslyszalem, ie powinienem napisac 0 Stefanie Swieiawskim, 
pierwszq reakcjq byl smutek, ie nie potrafi-r, tak jak by naleialo, scha
rakteryzowac jego osoby ani nawet powiedziec, ile mu zawdziftczajq 
przyjacieie, szczeg61nie ci z kr-rgu "Tygodnika Powszechnego". A druga 
mysl byla taka, ie piszqc 0 kims tak niezwykle uporzqdkowanym jak 
Stefan, moie uda si-r zachowac odpowiedni porzqdek i nie wkraczac 
po amatorsku na teren filozofii, zostawiajqc to osobom kompetent
nym. Ale od razu przyszla refleksja, ie to jest, niestety, niemoiliwe. Bo 
dla Stefana iycie codzienne, zawodowe, rodzinne czy przyjacieiskie 
wlasnie - bylo w tym samym stopniu nierozerwalnie splecione z filo
zofiq, co z religiq, to znaczy takie z iyciem KoSciola. 

Myslenie uporzqdkowane, gdyby umiec je przejqc od Stefana 
myslenie peine zaufania do tego, co naprawd-r jest, i do ludzkiej 
moinosci poznania prawdy - mogloby zapewne odseparowac kaidq 
z tych dziedzin: filozofi-r, religi-r, powszednie obowiqzki. Wszakie 
sapienti est ordinare, czlowiek rozumny winien porzqdkowac swoje 
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spostrzeienia i doswiadczenia. Ale to nie znaczy, ie rna on poprze
stac na ich klasyfikacji. Wobec Swieiawskiego bylaby to operacja 
sztuczna. Wydaje si~, ie idqc tropern swego rnistrza Jacgues'a Mari
taina, Stefan spontanicznie ornijal takie taksonornie, ktore by si~ 

wklinowywaly w sarno iycie. Maritain uwaial, ie naleiy "distinguer 
pour unir" ("rozroiniac, ieby l,!czyC") - i to byla chyba takie zasada 
Swieiawskiego. 

Jeszcze slowo 0 tyrn uporz,!dkowaniu i schludnoSci niernal staro
kawalerskiej, rnirno ie rnial przeciei ion~ i dwie corki: kaida rna
sywna popielniczka (dla gosci!) czy srebrna rarnka fotografii staly na 
grubych podkladkach filcowych, ieby nie porysowac stolu. Ksi"iki 
- nie tylko w dornu, ale i na uniwersytecie - z roinobarwnyrni (sto
sownie do dzialu) naklejkarni na grzbietach s"siadowaly ze sob" 
w nieskazitelnyrn ordynku. Stefan powiedzial rni kiedys, ie caly rok 
pracy poswi~cil niernal wyl"cznie na indeksowanie wlasnych notat, 
wypisow i wykladow. Kiedy si~ z nirn projektowalo jak"kolwiek 
irnprezcr czy wypraw~, nie dopuszczal, ieby to robic po lebkach, 
w przelocie czy w pospiechu. Trzeba bylo usi,!sc i spokojnie rzecz 
ornowic, oczywiscie takie jej aspekt rnaterialny. 

Zapewne byl to jeszcze jeden refleks tornistycznego rnyslenia 
o substancjalnoSci czlowieka: nierozdzielnosci na tyrn swiecie (i kie
dys w wiecznosci) rnaterii i forrny (dusza jest w tyrn rnysleniu form" 
ciala) - na antypodach roinych idealizrnow czy "angelologii". To 
byla podstawowa nauka, ktoq narn przynosily jego wyklady, refera
ty, wypowiedzi w dyskusjach (oczywiScie, byla ona nieporownanie 
bogatsza i gl~bsza, niibyrn tu zdolal j" opisac). Nauka bezcenna 
w owych ponurych czasach, kiedy wrnawiano ludziorn, ie tylko rna
terializrn dialektyczny urnoiliwia realistyczn" wizj~ czlowieka i ie 
katolicy rnateri" porniataj". Ale tabe i 0 wiele poiniej rozwijala sicr 
ta nauka, udzielana przez Stefana ai do ostatnich lat iycia z nie
zwykl" jasnosci", zapalern, kurtuazj" wobec roinego rodzaju sprze
ciwow. Nieraz widzialern, jak Stefan unika w dyskusji wykorzysty
wania przewagi swego wielojcrzycznego wyksztakenia i przernyslen; 
widzialern tei, jak wobec celnych w"tpliwoSci potrafi sicr przyznac, 
ie sprobuje na nie odpowiedziec po gruntowniejszyrn zastanowieniu 
sicr nad t" czy inn" kwesti". 
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Byly i w orbicie "Tygodnika" osoby nieprzemakalne dla tej opty
mistycznej wizji czlowieka, jakq dzielil si~ z nami Stefan, ludzie blizej 
zwiqzani z mysleniem Platona i Augustyna niz Arystotelesa i Toma
sza z Akwinu. Byly tez osoby obawiaiqce si~, by calych dziej6w no
wozytnego myslenia - od Kartezjusza do Kanta - nie zacz~to trakto
wac jako zdrady "jedynie slusznej" mysli Tomasza. Oczywiscie, to 
jest karykatura niekt6rych postaci tomizmu. Stefan chyba odchodzil 
od nich coraz dalej, najpierw wnikliwie badajqc "egzystencjalizm" 
wielkiej scholastyki, a potem - jakby z obawy przed "tomistycznq 
gnozq" (to sformulowanie Hansa Ursa von Balthasara!) - pogrqzajqc 
si~ w przelomach wieku XV. I wreszcie w swej trosce 0 KOSci6l, 
w milosci do Kosciola i przekonaniu 0 fundamentalnej roli ostatnie
go Soboru (byl tam jedynym swieckim jego konsultantem z naszej 
cz~sci Europy), znajdujqc bardzo dalekich od tomizmu sojusznik6w, 
kt6rych umial rycersko docenic. Owo Stefanowe "sentire cum Eccle
sia" szlo szcz~sliwie w parze z coraz bardziej - jeSli tak wolno powie
dziec - egzystencjalnym realizmem. Mysl~, ze jego listy do Jana Paw
fa II 0 sytuacji i roli KOSciola, zwlaszcza w Polsce, b~dq kiedys po
wszechnie znane jako przyklad wlasciwej, krytycznej roli laikatu (0 
sto mil oddalonej od cukrowania, takZe od apologetyki) - przyklad 
rzetelnego i smialego patrzenia rzeczywistoSci w oczy. 

Na zakonczenie jeszcze slowo 0 optymizmie Stefana. Istnieje 
w teologii takie poj~cie jak anima natura liter christiana. Obejmuje 
one ludzi najr6zniejszych wiar i przekonan. Ot6z Stefan wsz~dzie, 
moze az do przesady, widzial sklonnosci i zdolnosci natura/iter filo
zoficzne, nawet metafizyczne, i cieszyl si~ nimi - sit venia verbo 
z dziecinnq radoSciq, czy to odkrywajqc je wsr6d wlasnych uczni6w 
i sluchaczy, czy tez wsr6d bliskich. Dawal takiemu protofilozoficz
nemu mysleniu uszcz~sliwiony i szczodry kredyt. To byl jed en z uro
k6w jego goscinnosci. Bylo ich wiele: czula i pelna podziwu milosc 
do zony, muzykalnosc obu c6rek, kt6rym pi~knie akompaniowal na 
fortepianie, serdecznosc i ochocze poczucie humoru otaczaly iluz to 
ludzi z r6znych stron swiata atmosferq rodzinnq, domowq. Zamilo
wanie do ladu, 0 kt6rym pisalem, wcale tego nastroju nie usztywnia
10. Sapienti est ordinare! Nieraz bawilismy si~ - wzorem Tuwima czy 
Slonimskiego - dziwnymi przekladami takich maksym. Nie pami~-
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JUZ W SPRZEDAZY 

ffj"'H# 

Stefan Swieiawski 
Alfabet duchowy 
oprac. 
luiza Arabella 
Wawrzy~ska-Furman 

Ostatnia ksia,ika prof. Stefana 
Swieiawskiego (1907·2004) przygo
towana za jego zycia. Wyb6r mysli 
wybitnego historyka filozofii osnu
tych wok61 kolejnych hasel mikroen
cyklopedii religii i iycia duchowego: 
od A ("anioly") do Z ("Zydzi"). 

]ACEK WOZNIAKOWSKl 

tam, ezy i ty wziylismy pod uwa
gy, ale mozna przeeiez piyknie jq 
przelozyc: "sapanie jest ordynar
ne". Gdyby to uslyszal Stefan, 
jakZeby siy smial. 

JACEK WOZNlAKOWSKl, ur. 
1920, prof. dr hab., historyk sztu
ki , pisarz, wydawca, t1umacz, 
b. redaktor naczelny miesiyczni
ka "Znak" i wydawnictwa Znak, 
b. prezydent Krakowa. Wyda! 
m.in. : Laik w Rzymie i w Bom
baju (1965), Gory niewzruszone 
(1974), Czy artyscie wolno sif 
i eniC? (1978), Czy kultura jest do 
zbawienia koniecznie potrzebna? 
(1988). 



TEMATY I REFLEKSJE 

KOSCIOt - MOJ DOM 

Janusz Poniewierski 

Trzy mifosci 

I Najbardziej wstrz"lsaj"lca byla dla mnie wiado-
I mose, ze ani jedna uczelnia katolicka nie zdobyla 
I si~ na przyznanie Stefanowi Swiezawskiemu 
I doktoratu honoris causa. 

W homilii bp Bronislaw Dembowski wskazal 
na "trzy wielkie miloSci" Stefana Swiezawskiego: 

rodzinlt, szukanie prawdy i milosc do KoSciola. 

(KAl, relacja z pogrzebu prof. Stefana Swiezawskiego) 

Stefan Swiezawski poznal mlodszq od siebie 0 pierc lat Marier Stad
nickq w grudniu 1932 roku w Poznaniu. On byl wowczas swiezo 
upieczonym doktorem filozofii, ona - studentkq Wyzszej Szkoly 
Spolecznej. Oboje zwrocili na siebie uwager, choc ani ona, ani on nie 
przeczuwali jeszcze, ze jest to najwazniejsze spotkanie w ich zyciu. 

Po latach Profesor powie, ze nie istnieje cos takiego jak przypa
dek. To dzialanie OpatrznoSci: "Oto z dwoch odleglych zakqtkow 
Polski1 

( ••• ) wyjechaly do dalekiego Poznania dwie istoty, ktore nic 
o sobie nie wiedzialy, a ktore w tym pierknym mieScie mialy sier po
znac, aby sier wkrotce polqczyc na zawsze". 

I On pochodzil z okolic Hrubieszowa, a studiowal we Lwowie; ona przyjechala do 
Poznania z Nawojowej, spod Nowego S'Icza. 
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Spotkali si~ pO raz pierwszy 7 grudnia 1932, a juz w styczniu 
zye bez siebie nie mogli. 20 stycznia 1933 Swiezawski oswiadczyl si~ 
pannie Marii Stadnickiej - i zostal przyj~ty. Ich slub odbyl si~ 1lipca 
1933 roku. 

Przezyli razem ponad 70 lat. 1 lipca 2003, po Mszy sw. odpra
wionej z okazji jubileuszu, Profesor powiedzial do zgromadzonych 
gosci : "Szczytem miloSci jest przyjazn. Ja najwi~kszej przyjazni do
swiadczylem siedemdziesi'lt lat temu, kiedy spotkalem si~ z mojq 
zon'l". 

Byli malZenstwem niezwyczajnym - od pocz'ltku starali si~ bu
dowae wsp6Inot~: "W naszym zyciu malZenskim ci'lgle ze sob'l roz
mawialismy, nawet si~ z nas smiali nasi bliscy czy znajomi. Ot6z, 
dlatego bardzo duzo ze sob'l rozmawialismy, poniewaz wszystkie 
sprawy ( ... ) okreSlalismy razem. To byly zawsze wsp6lne decyzje". 
Przyjaciel rodziny bp Bronislaw Dembowski tylko raz widzial placz 
Stefana Swiezawskiego: kiedy jego ukochana Marys zapadla w spi'lcz
k~, stracita kontakt z rzeczywistosci 'l. 

OczywiScie, w przeszlosci przydarzaly im si~ konflikty i nieporo
zumienia, zwlaszcza w sprawach dotycz'lcych wychowania dzieci ("Nie 
umialem wychowywaC" - powie po latach prof. Swiezawski. - "Cza
sem mam wyrzuty sumienia, ze za malo zajmowalem si~ dzieeml. ( ... ) 
To wszystko spadlo na zon~. 0 wiele wi~cej czasu poswi~calem swo
im uczniom"). Konflikty moze i gwaltowne, i peine ernocji, ale nie za 
dlugie: "Przed zachodem slonca bylo po awanturze. Przepraszalismy 
si~ wzajernnie, widz'lc, ze kazde z nas cos przeskrobalo". 

Nie mieli przed sob'l tajernnic. Ich zdaniem, "malZonkowie po
winni wszystko 0 sobie wiedziee, nawet 0 bardzo trudnych spra
wach". Podejrzewam, ze Profesor rozmawial z zon'l takie 0 ... filozo
iii XV wieku. Byloby to calkowicie zgodne z jego dewiz'l zyciow'l: 
Contemplata aliis tradere ("przekazywae innym owoce konternpla
cji"). I z pojrnowaniern rnalzenstwa, kt6re rna bye solidarnyrn "nie
sieniern brzernion" i wsp6ln'l w~dr6wk'l ku swi~toSci. 

W dniu zar~czyn Marys Stadnicka zgodzita si~ zostae zon'l Stefana, 
"stawiaj'lc jeden warunek, abysrny nasz'l rodzin~ poswi~cili Najswi~t
szernu Sercu Pana Jezusa. Warunek ten naturalnie przyj'llern z rado
Sci'l" - pisal w swych parni~tnikach prof. Swiezawski. A potern byl 
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TEMATY I REFLEKSJE •Trzeci Zakon Dominikanski i duchowa bliskose ze wspolnotami brata 
Karola de Foucauld. I decyzja, ze ich rodzina (a wi~c takZe dzieci) 
powinna miee staIy, niemal codzienny kontakt z poboznymi ksi~zmi. 

Juz na poczqtku swojego malzenstwa postanowili zye "po swoje
mu", niezaleznie od rodzicow i tesciow. Wtedy (lata 30. XX wieku) 
- w dodatku w tym srodowisku (arystokraci Stadniccy, ziemianie 
Swiezawscy) - to byla rewolucja. Takich "rewolucji" bylo w ich zyciu 
wi~cej: na przyklad likwidacja (pod koniec zycia) warszawskiego 
mieszkania przy ulicy Wislanej i - wbrew porzekadlu, ze "starych 
drzew si~ nie przesadza" - przeprowadzka do osrodka "Tabita" 
w Konstancinie. Do domu opieki prowadzonego w dodatku przez 
protestantow! I rozdanie calego swego dobytku corkom i wnukom. 
"Z nieklamanq radoSciq mowili 0 tym zrealizowanym za zycia testa
mencie - pisal w "Tygodniku Powszechnym" ks. Adam Boniecki. 
To byl akt »ogolocenia«, 0 ktory na stare lata nie zawsze latwo". 

Maria Swiezawska zmarla jesieniq 2003 roku. Stefan zyl tylko 
kilka miesi~cy dluzej. Dobrze im bylo ze sobq. Kiedy spoglqdam na 
te siedemdziesiqt lat, ktore razem przezyli, lepiej rozumiem, czym 
jest sakrament malZenstwa. 

" 

Stefan Swiezawski byl filozofem, a to przeciez oznacza "milosni
ka mqdroSci". Przez cale zycie szukal prawdy i byia to dla niego 
sprawa smiertelnie powazna. Bardzo si~ denerwowal, kiedy ktos 
"bawil si~" filozofiq. Bo filozofia - powiadal- to szkoia kontempla
cji przyrodzonej (zdziwienia i zachwytu nad tym, co j est), ktora 
stanowi poczqtek drogi do Boga. Dlatego tak cenil filozofi~ klasycznq 
(starozytnq i sredniowiecznq), a filozofia bez kontemplacji byla dian 
"zdradq", "dr~twq mowq", czyms odpychajqcym. 

Profesor lubil cytowae XV-wiecznego mysliciela Pico della Mi
randol~: "Philosophia querit, theologia invenit, religio tenet" ("Filo
zofia szuka, teologia znajduje, religia bierze w posiadanie"). I ko
mentowal: "Istotq filozofii jest pytanie. WIa§Ciwie filozofia nigdy 
nie daje ostatecznej odpowiedzi, ona »otwiera okna«. ( ... ) Filozofia 
dobrze uprawiana, czyli kontemplacyjna, »otwiera ludziom oczy 
i uszy«. Przygotowuje ich na przyj~cie przeslania ewangelicznego". 
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Swiezawski znal granice fiIozofii i nie zarnierzal jej zast~powae 
teologi'l, ale bylo dIan rzecz'l oczywist'l, ze i w fiIozofii (tej klasycz
nej, rzecz jasna) chodzi w gruncie rzeczy 0 Boga: "Metafizyka jest od 
pocz'ltku teologi'l. Kazde gl~bokie wnikni~cie w problernatyktt rne
tafizyczn'l ( ... ) dotyka Boga - i nie rnoze nie dotykae, bo dotyka osta
tecznego zrodla ... ". "Jeze!i w ogole si~ zastanawiarny nad ostateczn'l 
przyczyn'l rzeczywistosci, to juz przez to sarno rnyslirny 0 Bogu, cho
ciaz Go tak jeszcze nie nazywarny". 

Szukal wi~c i pytal: 0 Byt, Dobro, Prawd~ i Pi~kno. I potrafit 
bronie swojego prawa do zadawania tych pytan! Ale kiedy stawal 
przed Bogiern - Tyrn, "Ktory Jest" (Milosci'l) - byl gotow, tak jak 
Tornasz z Akwinu, odrzucie te dociekania i wszystkie swoje dzieia 
niczyrn slorn~. 

* 
Stefan Swiezawski czul si~ "obywatelern Kosciola". 
Kiedy kilka lat ternu na tych larnach pytano go, dlaczego kocha 

Kosciol, rnowil: "To niewyobrazalnie wspaniale dzieio Ducha Swi~
tego, tworzone przez niezliczone pokolenia i kultury ( ... ). Porownu
j~ go czasern do cudownej tkaniny, ktor'l Duch tka w ci'lgu wiekow. 
Jej tworzywern S'l swi~ci - Kosciol jest utkany ze swi~tych". I opo
wiadal 0 ewangeIicznej perle: "Kiedy czlowiek j'l znajdzie, zaczyna 
jej pragn'le, a wtedy porzuca wszystko, sprzedaje to, co rnial, zeby 
tylko j'l kupiC". T'l perl'l, najcenniejszyrn skarbern, byl dla niego 
Chrystusowy KoSciol. 

Gl~boko przezyl Sobor - byl zreszt'l jego uczestnikiern (swieckirn 
audytorern) i razern z Guittonern i Maritainern odbieral z r'lk Pawia 
VI soborowe or~dzie do inteIektualistow. Dzi~ki Iekturze konstytu
cji Lumen gentium (0 KoscieIe) i Gaudium et spes (0 KOScieIe w swiecie 
wspokzesnyrn) odkryl istotne znarniona Kosciola, ktor~ powinien 
bye: wspoinotowy, sluzebny i otwarty. 

I stal si~ tego Kosciola prorokiern. Nie wahal si~ rnowic rnu gorz
kiej prawdy: 

Pelnej realizacji soborowych postanowien w polskim KOSciele zagraia kle
rykalizm, brak tolerancji, bogactwo, wladztwo. Przeciei proboszcz jest wciqi 
jeszcze w wi~kszosci parafii "wladq", a nie slugq swoich parafian, to on 0 
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TEM ..i\TY I REFLEKS1E •wszysrkim decyduje! Kosciolowi w Polsce brak prawdziwej ekumenii, isrniejq 
nacjonaIistyczne srodowiska, w kt6rych gltrboko zakorzeniona jest mental nose 
antysemicka. 

Bywal krytyczny nawet wobec wlasnego srodowiska (polemika 
z tomizmem pojmowanym jako ideologia). To, oczywiscie, wywoly
walo rozmaite reakcje - lqcznie z zarzutem (sformulowanym tuz po 
Soborze przez prymasa Wyszynskiego), ze jego poglqdy Sq "niezgod
ne z liniq KOSciola katolickiego w Polsce i z polskq racjq stanu". Ale 
najbardziej wstrzqsajqca byla dla mnie wiadomose, ze ani jedna (!) 
uczelnia katolicka nie zdobyla si~ na przyznanie mu doktoratu hono
ris causa. Musialo go to bolee, ale - z drugiej strony - byl swiadom, 
ze rna "drogocennq perl~", a w por6wnaniu z niq, powtarzal za au
torem Ksi~gi MqdroSci, wszystko jest "garSciq piasku" i "blotem". 

.. 
Trzy wielkie milosci Stefana Swiezawskiego: rodzina, szukanie 

prawdy i Kosci61. A moze ... cztery milosci? Albo jedna? Bo przeciez 
i w poszukiwaniu przezen prawdy, i w wi~zi z KOSciolem, a nawet 
w jego milosci do Zony - jako Ten Trzeci - byl (jest!) obecny Pan 
B6g. 

W czasie pogrzebu Profesora rozdawano obrazki z modlitwq "ma
lego brata" Karola de Foucauld, odmawianq codziennie przez Mari~ 
i Stefana Swiezawskich: 

... W rtrce Twoje oddajtr ducha mojego, 
bo koch am Citr calym sercem, 
i z ufnoSciq oddajtr Ci sitr bez reszty, 
bo jesteS naszym Ojcem. 

JANUSZ PONIEWIERSKl, UL 1958, cztonek redakcji "Znaku", w la
tach 1993-1997 kierownik dziatu religijnego "Tygodnika Powszechne
go", auror ksiqiek: Pontyfikat (1999; II wyd. 2003) i Kwiatki Jana Paw
fa II (2002). 
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Andrzej Franaszek 

GI6d rzeczy 
nieziemskich 

"Gwiazdo, chron nas - od szcz~scia i spokoju" 

Czeslaw Milosz, Siena 

"Sztuka jest narzt;dziem. Powiedzmy to sobie jasno, bez ogfupia
nia sit; wiarq w jej nadprzyrodzone pochodzenie. Sztuka jest narzt;
dziem w wake spoleczenstw 0 wygodniejsze formy bytu" (1931). 
"Nie rna prawdziwej sztuki bez irode! religijnych, a pisanie 0 sztuce 
tak, jakby te irodfa nie istnialy, jest mnozeniem wagonow zadruko
wanego papieru, zabawq zlq i bezuzytecznq" (1939). Dwa cytaty z ar
tykufow Czeslawa Mifosza pokazujq dlugq drogt;, jakq przebyf on 
w latach 30. minionego stulecia. 

Drodze tej mozemy dzis uwaznie sit; przyjrzec. Przygody mlode
go umyslu. Publicystyka i proza 1931-19391 to pierwszy tom Dziel 
zebranych Mifosza bt;dqcy nie wznowieniem, ale prezentacjq utwo
row do tej pory nieznanych szerszemu krt;gowi czytelnikow. Bo ilu 
z nas mogfoby zamknqc sit; w bibliotekach, by przeglqdac roczniki 
"Zagarow", "Kuriera Wilenskiego" czy "Orki na Ugorze"? Uu mialo 

1 Czeslaw Milosz, Przygody mlodego umyslu. Publicystyka i proza 1931-1939, Wy
dawnicrwo Znak, Krakow 2003. 
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w r~kach zbi6r Poszukiwania, ulozony przez Krzysztofa Kopczyn
skiego i wydany w podziemiu w polowie lat 80., przynosz'lcy zreszt'l 
tylko kilka przedwojennych tekst6w? Na szcz~Scie istnieje Agniesz
ka Stawiarska, redaktor Przyg6d ... (a takZe autorka ksi'lzki Gombro
wicz w przedwojennej Polsce), kt6ra z niezwyk1'l pracowitoSci'l i pie
czolowitoSci'l odnalazla i uporz'ldkowala rozproszone (a cz~sto tez 
zgola zapomniane) artykuly, opatruj'lc je obszernymi przypisami. Te 
przypisy to dzielko sarno w sobie - przewodnik po zyciu mlodego 
publicysty, po historii i literaturze Polski, Litwy, Francji ... 

Co znajdujemy w Przygodach ... ? Rzeczy blahe, drobiazgi i wypo
wiedzi fundamentalne, frapuj'lce nawet obecnie, po blisko siedmiu 
dekadach. Niewielkie recenzje teatralne i filmowe (z tak egzotycznych 
dzis obraz6w jak Suez czy poswi~cone kr610wej Wiktorii Sixty Glorio
us Years), om6wienia ksi'lzek, korespondencje z Francji, panoramy li
teratury litewskiej ... Dwie ciekawe nowele. Wreszcie manifesty i eseje 
b~d'lce znakami dojrzewania, pokazuj'lce, jak nieopierzony podrostek, 
troch~ niebezpieczny, a troch~smieszny demagog, zmienia si~ w po
waznego artyst~, kt6ry swiadomie ksztaltuje swe intelektualne i du
chowe poszukiwania, chqc znaleze odpowiedz na upiorne dylematy 
czasu zawieszonego mi~dzy faszyzmem a komunizmem. 

Bulion z gwoidzi 

Sztuka XIX wieku wypuscila ze swoich fabryk malowartokiowy material 
ludzki. Rezultatem jej wplyw6w S'l ci wieczni kibice, z rupieciami w glowie, 
pelni sentyment6w i obaw przed "ura:i:eniem godnosci czlowieka" ( ... ). Je:i:eli 
chodzi 0 zaprz.,:gni.,:cie ich do pracy nad przebudow'l stosunk6w w r6:i:nych 
dziedzinach wsp6lczesnej Polski, S'l smieciem na nic nieprzydatnym... 

Jeszcze i dzisiaj zdumienie budzi pogarda, jak'l slyszymy w tych 
zdaniach, pogarda dla ludzi innych przekonan, innej spolecznej czy 
kulturowej formacji, jawi'lcych si~ mlodemu Miloszowi jako wstr~t
na mas a bez twarzy. Zwlaszcza gdy pami~tamy czulose myslenia 0 po
jedynczej osobie, tak silnie znacz'lq pisarstwo autora Gdzie wscho
dzi slonce i k~dy zapada. Punkt wyjScia jest wi~c dose, co tu m6wie, 
meprzYJemny. 
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Pocz'ltek lat 30. Mitosz studiuje prawo na Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie, mieszka w akademiku na Bouffatowej G6rze, gdzie 
dyskutuje z Pranasem Ancevieiusem, emigrantem z Litwy, nieor
todoksyjnym marksist'l i sowietologiem. Poznaje komunistyczne re
alia, kt6re budz'l jego lerk i sprzeciw, ale tei fascynuj'l go chyba doko
nuj'lce sier w Rosji kulturowe i spoteczne przemiany, w obliczu kt6
rych Polska zdaje sier krajem zasciankowej stagnacji. Jest cztonkiem 
Klubu Wt6czerg6w i Kota Polonist6w, wsp6tredaguje pismo "Zaga
ry", staj'lc sier czersci'l grupy mtodych lewicuj'lcych tw6rc6w. Z wielo
rna z 6wczesnych koleg6w, Jerdrychowskim czy Putramentem, p6i
niejszymi dygnitarzami PRL-u, drogi Mitosza wkr6tce sier rozejd'l, ale 
te znajomoSci i wybory zasadniczo wptyn'l na cate dziesierciolecia bio
grafii. Czyta "Miesiercznik Literacki" i Brzozowskiego, kt6ry wsp6t
gra z mtodzienczym pryncypializmem i lewicuj'lC'l atmosferq epoki. 

A duch czasu coraz bardziej sier radykalizuje. Wkr6tce Wielki Kry
zys obnaiy nerdzer skryt'l za fasad'l polskiej "mocarstwowoSci", uni
wersytetami zaczn'l wstrz'lsae antyiydowskie zamieszki, mtodzi en de
cy wprowadz'l tawkowe getto, berd'l wybijae szyby w iydowskich skle
pach i bie swych koleg6w; z drugiej zas strony "spoteczna wrailiwosC" 
i ci'lgoty lewicowe zmieni'l sier w ortodoksyjny stalinizm, podporzqd
kowany Moskwie i niepozostawiaj'lCY miejsca na iadne w'ltpliwoSci. 

Jak jednak mimo wszystko spokojne i prowincjonalne musiato 
bye wtedy Wilno, skoro Warszawa (do kt6rej spr6buje sier przeniese 
w roku akademickim 1931/1932) zda sier mtodziutkiemu Litwinowi 
przeraiaj'lcym, demonicznym "Babilonem"! Szybko wraca w rodzin
ne strony, ale poczucie odrzucenia, upokorzenia, jakie ten pobyt 
w nim zostawit, moie po czerSci dumaczye wsciektose emanuj'lC'l z li
nijek wczesnych artykut6w. Jak zabawn'l figurq dla warszawskiej 
kawiarni, towarzyskiej wyroczni, musiat bye ten pochmurny Mitosz, 
niemaj'lcy w zanadrzu iadnego zrercznego "wica", pragn'lcy rozm6w 
istotnych i niesmiato formutuj'lcy swoje racje. Wyobrazmy go sobie 
- przystojny, jakos niedzwiedziowato silny, trocher nieokrzesany, 
tatwy do uraienia, przekonany, ii miast powagi otacza go tylko de
kadenckie zblazowanie, szorstki, z rerkami w kieszeniach, zacisnierty
mi w pierSci. Maj'lcy poczucie wtasnej smiesznosci, a zarazem prze
konany, ii jest kims wiercej, bo czuje i rozumie gterbiej od innych. 
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Oro plodne podglebie urazow, kompleksow prowincjusza, bun

tow mlodego wobec (choe trocher) starszych - znane doskonale twor
com wszystkich pokolen. Poczucie bycia pionkiem, gdy wszystkie 
glowne role Sq juz rozdane, chere udowodnienia swej przewagi 
wszystko to w pewnej mierze "podrasowuje" pierwsze artykuly Mi
losza. Jakby - chcqc przebie sier przez nieuwager sluchaczy, nie po
zwolie im na lekcewazqce wzruszenie ramion - prokurowal sobie 
gerber krwawego bolszewika. 

Wroemy do artykulu, ktorego fragment cokolwiek nas przed 
chwilq zbulwersowal. Jako poeta debiutuje Milosz w roku 1930. Jako 
publicysta - rok pozniej: gdy w grudniowych "Zagarach" ukazuje 
sier Bulion z gwotdzi, bo 0 nim mowa, autor rna lat zaledwie 20. Jak 
rozumial tytul swego tekstu? Myslal zapewne 0 racjach, ktore osta
tecznie wzmocniq polskq kulturer i spoleczenstwo, 0 potrawie, ktora 
pokrzepia. Ale trzeba jq lykae z wlasnq krwiq. Pisze: 

Sztuka jest narzerdziem. Powiedzmy to sobie jasno, bez oglupiania sier wiar~ 
w jej nadprzyrodzone poehodzenie. Sztuka jest narzerdziem w wake spoleezenstw 
o wygodniejsze formy bytu. ( ... ) Produeent d6br artystyeznyeh musi miee jasny 
i wyrazny eel. Tym eelem powinno bye urobienie takiego typu ezlowieka, jaki 
ze wzglerd6w spoleeznyeh jest w najbliiszej przyszloSci potrzebny. 

Brzmi to jak manifest socrealizmu, ale tez od razu pojawia sier 
zastrzezenie, iz uzytecznosci sztuki nie mozna sprowadzae do wybo
ru tematu; mowa raczej 0 wlaSciwej formie, oddajqcej nowy (rewo
lucyjny?) stosunek do swiata. W gruncie rzeczy Miloszowi chodzi 
nie tyle 0 socjalizm, a tym bardziej wprowadzenie sowieckiego mo
delu panstwa, ile 0 intelektualne ksztaltowanie odbiorcow - nawet 
wbrew ich woli. Dopowiedzmy, ze zamysly takie bez politycznej sank
cji Sq lltopijne, blisko im do mysli, iz przerabianie zjadaczy chleba 
w aniolow moze sier odbywae takZe za pomoq knuta. 

W pozniejszym 0 rok artykule Dwa {alsze et co. przedmiot ataku 
zostaje jasno wskazany: "Z rokiem 1918 mieszczanstwo wzierlo mo
nopol na tworzenie polskiej kultury. Otworzyly sier przed nim nowe 
mozliwosci rozwoju. Dzis jesteSmy swiadkami tego rozwoju i ogar
nia nas przerazenie". Milosz definiuje dwa, rownie mu wstrertne, sro
dowiska: z jednej strony polskie nacjonalistyczne drobnomieszczan
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stwo, z drugiej - pozbawiona intelektualnego programu, naiwnie li
beralna burzuazja i zydowska inteligencja. "Miodzi", w imieniu kt6
rych przemawia auror manifestu (wczesne lata 30. to kr6tki czas, 
kiedy Mitosz uzywa - takze w wierszach - pierwszej osoby Eczby 
mnogiej; p6zniej zarzucona, powr6ci pod koniec zycia w zupetnie 
innym kontekScie, ukazuj'lc wsp6lnot~ "wygnanc6w Ewy"), musz'l 
sprzeciwic si~ obu obozom. Pierwszy jest mniej niebezpieczny, bo 
stoi na straconych faszyzuj'lcych pozycjach, drugi jednak potrafi 
uwodzic i dlatego ,,»Wiadomosci Literackie« powinny stac si~ celem 
atak6w. ( ... ) Piachta tego pisma, stworzonego tylko dla geszeftu, 
przeslania jasny horyzont". 

Z wczesnych artykul6w Mitosza bije niezwykle wr~cz silna nie
ch~c do mieszczanstwa - jako spoiecznej, kulturowej, umysiowej 
kasty. Jakby gromadzito ono w sobie wszystko, co jest mu wstr~tne 
i zasadniczo, nieledwie biologicznie, obce. T abe p6zniej, w powo
jennej Ameryce, przybysz ze skrwawionej Europy zderzy si~ ze spo
kojnym swiatem "domk6w z ogr6dkiem", a w listach do Ireny i Ta
deusza Kronskich b~dzie zapisywaf swe zdumienie i pogard~ dla tych, 
kt6rzy - jak s'ldzi - chq jedynie zamoznoSci i swi~tego spokoju, nie 
zauwazaj'lc tragedii za progiem. Czy jednak my dzisiaj, po wszyst
kich spoiecznych i politycznych zmianach, jakie w ci'lgu dziesi~cio
leci dokonaiy si~ w Polsce, nie maj'lc w dodatku odpowiedniej dozy 
miodzienczej zarliwosci, jesteSmy w stanie zrozumiec przyczyny tej 
nienawisci? Co wlaSciwie zarzucaf autor Dw6ch falsz6w ... owym 
jak pisai Tuwim - "strasznym mieszczanom"? 

Owe fetsze et co. 

Pierwszy z zarzut6w jest najprostszy: chodzi 0 antysemityzm i wul
gamy nacjonalizm. W roku 1931 w Wilnie dochodzi do pogromu
Miodziez Wszechpolska doprowadza do walk ulicznych, rabunk6w, 
dewastacji, kt6rych ofiarami staj'l si~ Zydzi. Po obu stronach jest 
paruset rannych. W latach p6zniejszych burdy b~d'l staiym elemen
tem zycia na uniwersytetach, radykalizuj'lc si~ wraz ze zmianami za
chodz'lcymi na scenie politycznej, a wi~c rosn'lcym znaczeniem skraj
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nej prawicy. Postawa Mitosza wobec tych zjawisk jest znana; nim 
jeszcze mial okazj~ dac wyraz swoim poglqdom jako publicysta, 
w obronie iydowskich kolegow-studentow walczyl czynnie - z cit;i
kim drewnianym krzeslem jako ort;iem. Ale tym, co autora artykulu 
Dane do poemat6w (1932) bulwersuje szczegolnie, jest nie tyle na
wet prymitywizm mlodych endekow, ile postawa opinii publicznej. 
W tym samym czasie wilenski Teatr Miejski wystawia Zygmunta 
Augusta Wyspianskiego. Przedstawienie zbiera entuzjastyczne recen
zje, do ktorych nie przedostaje sit; ani slad rozpt;tanego wokol piekla 
nienawisci i pogardy. "T0 zestawienie wywoluje eksplozjt; w mojej 
w'Yobrazni. ( ... ) Spokojne moidiki sadzone na mit;kko wykonujq je
dynie najprymitywniejsze funkcje. Bic, bo Zyd. Chwalic, bo Wyspian
ski. Zrozumiec prawdt; wspolczesnoSci i przestraszyc sit; - to jui za 
trudny kunszt". Mitosz odczuwa, ii konflikty spoleczne osiqgajq sta
dium wrzenia, inteligencja zas, w wit;kszosci swej mieszczanska, nie 
chce tego dostrzec. Nie jest w stanie wyjsc z utartych myslowych 
kolein, odpowiedziec na wyzwania epoki. 

Punkt drugi jest bardziej skomplikowany: to - jak mowit Witka
cy - "bebechowatosC" kultury, utonit;cie tworcow we wlasnych emo
cjach, ubostwienie seksualnosci. W jednej z re
cenzji pisze Milosz: "wyznaczanie mitoSci 
pierwszego miejsca w sferze iycia jednostki, kult 
nieopanowanego uczucia - wszystko to najbar
dziej typowe objawy kultury i sztuki buriuazyj
nej. ( ... ) czy pisarz, ktory w 1931 roku opiewa 
swoje malutkie smuteczki, nie przypomina ko
koty, robiqcej makijai w kabinie storpedowa
nego okrt;tu?". Niezaleinie od rzeczywistych 

Niezaleznie od rzeczywi
stycb walorow luh hrakow 
omawianej ksi'lzki, latwo 
tu uslyszec glos mlodego 
demagoga rozliczaj'lcego 
literaturt; z wykonania 
zadaii, ktore sam jej 
postawil. 

walorow lub brakow omawianej ksiqiki, latwo tu uslyszec glos mlo
dego demagoga rozliczajqcego literatur~ z wykonania zadan, kt6re 
sam jej postawiL 

Rzecz 0 tyle jest ciekawa, ie wskazuje istotny rys osobowoSci 
Milosza. Manifestuje on sprzeciw wobec zdominowania literatury 
przez erotykt; czy w ogole zmyslowosc - nie czas na to, powiada, Sq 
dzis wainiejsze sprawy - i prywatnie zaczytuje sit; Iwaszkiewiczem. 
Wielokrotnie podkresla koniecznosc intelektualnej autokontroli ("Za
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miast emoejonalnosei - dyktatura intelektu"), silna nieeh<rc do "ob
nazania si<r" b<rdzie zresztq towarzyszyia mu zawsze, iagodniejqe lek
ko dopiero w p6inej staroki. A przeeiez wiemy doskonale; jak istotnq, 
fundamentalnq wr<rez skiadowq jego odezuwania swiata jest zmysio
wosc: od erotyeznego zaehwytu pi<rknem natury, miiosnyeh pogoni 
miodego przyrodnika i dojrzaiego tworey, pragnqeego utrwalic byt 
w siowie, poprzez zaehiannq faseynaej<r eiaiem kobiety ("Widz<r ieh 
nogi w minispodniezkaeh, spodniaeh albo w powiewnyeh tkaninaeh, 
/ Kazdq podglqdam osobno, ieh tyiki i uda, zamyslony, koiysany 
marzeniami porno" - napisze, majqe lat blisko dziewi<rcdziesiqt), az 
do najzwyklejszego zamilowania do wodki, befsztykow i truskawek. .. 
Nie sposob nie pomyslec, iz pot<rpiajqe tvvoreow lekeewazqeyeh wy
zwania Historii, zapisujqeyeh intymny dziennik nami~tnosei, Milosz 
w jakims stopniu walczy z samym sobq, tq ezqstkq duszy, ktorej si<r 
obawia, wewn<rtrznym ehaosem. Narzuea sobie ograniezenia, ehee 
wprz<rgnqc si<r w jarzmo spoieeznej siuzby, by zapomniec 0 kozioi
kujqeyeh w srodku "diabelskieh kariaeh pozqdan". 

Jest w nim wreszeie i ehiopi<ree jeszeze zbrzydzenie, odrueh z eza
sow, kiedy z niesmakiem patrzymy na mroezne, zwierz<ree zaehowa
nia dorosiyeh. Zza drapieznego publieysty wyehyla si<r dorastajqey 
ehlopezyk, ktory w ezasie wakaeji w Krasnogrudzie, kiedy dwor 
Kunatow zmieniai si<r w pensjonat, z pogardq przysluehuje si~ salo
nowym konwersaejom letnikow; przed towarzyskim konwenansem, 
kazqcym parom obraeac si<r w rytm taneeznej melodii, ueieka na diugie 
lesne w<rdrowki, z obrzydzeniem przeezuwajqe pod sztafazem formy 
rytualy godowe sameow i samie. G<rby pozerajqee, ehlepezqee, duste 
wargi i brzuehy, sprosne reehoty, obiapki ... - po lataeh Milosz przy
wola w wierszu swi<rtego Stanislawa Kostk<r, jednego z "niewinnyeh 
i bezbronnyeh, / Ktorzy t<rskniq do Krolestwa", teraz juz majqe petnq 
swiadomosc wiasnego skomplikowania. 

Oto l<rki grzeeznego ehiopea maskowane pryneypialnoseiq ide
ologa, ktory mruezy z satysfakejq: nie poznacie mej niepewnosei, 
mojego rozmamlania, bo skryj<r si<r w mundurze rewolueyjnej asee
zy. Duzo w Przygodach mlodego umyslu ... jest szyeia sobie kos tiu
mu, w ktorym mozna wystqpic publieznie, zaslaniajqe (takZe przed 
samym sobq) gl<rbsze, podatne na zranienie warstwy. Sam Miiosz tak 
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to zresztq dzis komentuje: "te moje przygody majq wiele z gry pozo
r6w, to znaczy Sq poszukiwaniem toisamosci, a raczej Sq pr6bami 
budowania toisamoSci i sporzqdzaniem maski, w ktorej moglbym 
wystqpie. Ich agresywnose pozwala domyslae si~ poza nimi nadwrai
liwego i bezbronnego czIowieka, ktory nie umie dae sobie rady ze 
swoimi powikianiami". Temat ten jeszcze do nas powroci. Tymcza
sem dodajmy, ii zmysiowose jest tylko cZ~Sciq zmagan, jakie toczy 
"rozdwojony w sobie" autor To. Ich najwi~kszym wspolnym mia
nownikiem jest ciqgIa ucieczka przed egotyzmem, mannowskq nie
zdolnoSciq do ciepia i miloSci, niezdolnosciq, ktorej brzemi~ nosi 
gemusz. 

Zarzut kolejny Iqczy si~ Scisle z poprzednim. Przodujqca kasta 
jest wedle MiIosza intelektualnie niedojrzala, powierzchowna, z upo
rem godnym lepszej sprawy powtarza zgrane banaly - patriotyczny 
frazes bez pokrycia bqdi "oswiecone" hasia rodem z czasow Wiel
kiej Rewolucji Francuskiej. Brak jej ognia, silnego ducha, rozmienia 
wszystko na drobne iarciki lub grz~inie w bunczucznych pohukiwa
niach. Skqdinqd, w tych atakach na t~pych filistrow mogi bye Mi
Iosz znacznie bliiej wzorcow romantycznych i mlodopolskich, nii 
sam chcialby przyznae ... Niezaleinie wi~c, czy autor Dw6ch (alszy ... 
mysli 0 mlodym korporancie ewiczqcym fechtunek, jakby trwal na
dal XVIII wiek, 0 endeku, ktoremu marzy si~ Polska bez "obcych", 
o "doktorowej z Wilczej", ktoq sportretowal Gombrowicz, czy 
wreszcie 0 Boyu i Sionimskim (ktorym mocno si~ od Milosza dosta
je - po latach b~dzie poeta odwolywal mlodziencze napasci) - wszy
scy oni, prawd~ powiedziawszy, jawiq mu si~ jako przeiytek, ktory 
jui wkrotce Historia wyrzuci na slynny smietnik. Przyszlose naleiy 
do kogo innego: robotnikow, mlodej "post~powej" inteligencji, mIo
dych tworcow, ktorzy przewietrzq zat~chle muzealne sale literatury, 
WpUSZCZq w nie prawd~ i iycie. Jak dziesi~ciolecia poiniej napisze 
Marcin Swietlicki: "trzeba zatrzaSnqe drzwiczki z tektury i otworzye 
okno, / otworzye okno i przewietrzye pokoj". ezy jesli pod "Wiado
mOSci Literackie" podstawimy wspoiczesnq kultur~ maSOWq, swiat 
talk-show "na kaidy temat", telezakupow i "Big Brotherow", a mo
ze raczej "Gazet~ Wyborczq" widzianq oczyma jej licznych kryty
kow, choe troch~ latwiej nam b~dzie zrozumiee owczesne zacietrze
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wienia? Kiedy trzeba bylo "ratowac inteligencj~ spod wplyw6w nie
zupelnie pachnqcej zdrowiem mieszczanskiej kultury. Przeciwstawic 
jej kultur~ opartq na zupelnym podporzqdkowaniu jednostki celom 
zbiorowosci, na dyscyplinie i na t~pieniu wszelkich objaw6w psychi
ki konsumpcyjnej"? .. 

Kim zatem byl na poczqtku lat 30. Czeslaw Milosz? Komunistq? 
W'!tpi~. Raczej poczqtkujqcym rewolucjonistq, anarchistq chcqcym 
rzucac born by na ministerialne gabinety, a nie budowac kolchozy. 
]ego mlodzienczy flirt z marksizmem, romans szcz~sliwie niezwien
czony malzenstwem, bral si~ - jak s,!dz~ - z oburzenia n~dzq, w ja
kiej tkwila wi~kszosc 6wczesnej Polski; z poczucia falszu zycia inte
lektualnego, spolecznego, politycznego, fasadowoSci kryjqcej pust
k~; z pokoleniowego konfliktu mi~dzy mlodym, kt6ry chce 
dramatycznej powagi i jasnych podzial6w, a starszym, kt6ry wie, ze 
swiat zyje w p6kieniach, nieraz zas cynicznie zaklada kl~sk~ wszyst
kiego, co wzniosle i czyste; z niech~ci wobec kapitalizmu sprowa
dzaj,!cego czlowieka do potrzeby jedzenia, seksu, wladzy (pobrzmie
wa tu gnostycka niech~c do materii). Wreszcie: z zawalenia si~ dzie
ci~cej wiary w Boga, gwaranta ladu swiata i sensu zycia. W koncu 
pierwszy ogloszony drukiem wiersz Mi!osza, Kompozycja, pokazy
wal Msz~ swi~tq jako jedynie przedstawienie, pod religijnym zna
kiem dostrzegal pustk~. St,!d potrzeba myslowego systemu dajqcego 
oparcie przeciw metafizycznej nicosci i egzystencjalnemu chaosowi. 
I moze jeszcze - jak wspomina w Rodzinnej Europie - z udr~czen 
sumienia, z pozqdania swiatowej katastrofy, wsr6d kt6rej zgin~laby 
i wlasna grzesznosc. 

Gdy czytam te najwczesniejsze publicystyczne wystqpienia Milo
sza, najwi~kszq ich skaz~ dostrzegam nie w politycznych koneksjach 
czy zap~dach inkwizytorskich, ale w tonie pogardy, z jakq odnosi si~ 
on do ideowych przeciwnik6w, pogardy, kt6ra tak naprawd~ nie 
pozwala zobaczyc w nich ludzi. Chwilami jawiq si~ tylko jako cz~sc 
swiata skazanego na zaglad~, swiata, kt6ry nalezaloby strawic 
w ogniu. Znajomo brz~czy w uszach zdanie lrzykowskiego 0 Stani
slawie Brzozowskim: "cierpienia skazanej na bezczynnosc nahajki". 
Minie kilka lat, nim Milosz zacznie patrzec na bliznich z wi~kszq 
wyrozumia!osciq. Min,! dekady, nim wybaczy nam naszq trywial
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nose, choc chyba nigdy jej w pelni nie zrozumie. Na razie powtarza 

za Naphq: "To nie wyzwolenie i rozw6j jednostki stanowiq tajem
nic~ i nakaz naszych czasow. Tym, czego one potrzebujq, czego 
pragnq, tym, co stworzq, jest - terror". 

"Sprawy francuskie" 

Czy anarchista mogi zmienie siy w oddanego sprawie dogmaty
ka? Kto wie - jego koledzy byli coraz bliiej Komunistycznej Partii 
Polski, Stefan Jydrychowski i Henryk Dembinski trafili w koncu na 
law~ oskarionych. Los jednak chcial inaczej. Choe kanadyjka wiozq
ca czlonkow Akademickiego Klubu Wlocz~gow tonie w wodach 
Renu, choe trzeba nocowac w przytuliskach dla bezdomnych i chyl
kiem wymykae si~ z niegoscinnych miasteczek, mlody poeta dociera 
w 1931 roku do Francji, by w Fontainebleau, w hotelowym pokoju 
pelnym jazgotu ptakow, spotkae po raz pierwszy swego kuzyna, 
Oskara Milosza: "Powieki podobne do powiek zmyczonego, dra
pieinego ptaka odsianialy gorqcq czarnq lawy albo, sluszniej powie
dziee, iarzqce si~ w~gle: przez to, przez powSciqganq g\valtownose 
i dumy, przez aur~ pustyni, przywolywal obraz ze stronic Biblii". 

Trzy lata pozniej wraca do Paryia na dziewi<:ciomiesiyczne sty
pendium. Szlifuje francuski, slucha wykladow z tomizmu w L'!nsti
tut Catholique (wkrotce kategorii zaczerpniytych ze sw. T omasza 
zacznie uiywac w esejach 0 sztuce), przyglqda si~ strajkowi studen
tow i widzi na murach napisy ,,Aux chiottes, les meteques". Rozcza
rowuje go wieczor autorski Paula Valery (po latach napisze 0 tym 
wiersz) - poezja oparta przede wszystkim na melodii j<:zyka i jej na
maszczona deklamacja jawiq mu si~ jako pokryte kurzem skamienia
loki. Bywa w awangardowych teatrach, a ujrzana wtedy Ludmila 
Pitojewa na zawsze pozostanie dian ucielesnieniem aktorskiej magii; 
ale bywa tei w barakach dla bezrobotnych Polakow w Levallois-Per
ret. Mi~dzynarodowy Kongres Pisarzy w Obronie Kultury nie pozo
stawia mu zludzen: z jednej strony dostrzega "rozgrywky komuni
stycznq pod szyldem »obrony kultury«", z drugiej (0 czym jednak 
nie napisze w prasowej korespondencji) - przemowienia broniqce 
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wartosci humanitarnych zadiwi~czq w jego uszach tonem stabym, 
skazanym na kl~sk~. Mitosz rna jui wtedy jasnq wiedz~ 0 obu totali
taryzmach (wspomina w Rodzinnej Europie, ie grozq przejql go zdy
scyplinowany, mechaniczny wr~cz dum niemieckich kibic6w pilkar
skich, zgodnie wyciqgajqcych r~ce w hitlerowskim pozdrowieniu), 
o tragicznym dylemacie wyboru mi~dzy dwoma nieludzkimi syste
mami: "Taki to byl kongres: ( ... ) dla tych, co ani w komunizmie, ani 
w iadnej z form panstwa totalnego nie znajdujq ratunku dla wsp6l
czesnego swiata ni podwalin istotnej kultury - byl jeszcze jednq chwilq 
gorzkiego namyslu". 

Przede wszystkim jednak odwiedza cz~sto budynek litewskiego 
poselstwa przy Place Malesherbes i pracujqcego tam Oskara Milosza 
- artyst~ i religijnego mysliciela, z kt6rym spotkanie wptyn~lo w za
sadniczy spos6b na artystycznq drog~ i iyciowe ~'Ybory polskiego 
poety. Autor Ars Magna jest dIan prorokiem i mistrzem duchowym. 
Jui w 1934 roku ukazuje w "Zagarach" Oskara jako mistyka, kt6re
go iarliwosc moina przeciwstawic bezrefleksyjnym deklaracjom wicrk
szosci katolik6w sprowadzajqcych wiar~ do niedzielnej wizyty w ko
sciele, klepania pacierza 

z mysl~ 0 iareiu, snie i milosei. Czym stalby sift porz~dek zwierz~eego iyeia, 
gdyby si'tgn't1i po przeraiaj~q istot't katolieyzmu? Lepiej wi'te, jesli taey misty
ey katolieey jak Oskar V. de L. Milosz pozostan~ nauezyeielami ... nielieznyeh 
rewolueyjnyeh poet6w. ( ... ) A jeieli zar6wno mistyeyzm, jak j rewoluejonizm 
s~ tylko formami tego samego nasyeenia, potrzeb~ serea, kt6re musi wykraezac 
poza graniee ezasu, graniee miejse? 

Napi~cie mi~dzy religiq indywidualnych duchowych poszukiwan, 
w swej gwaltownosci ocierajqcych si~ 0 herezj~ i bluinierstwo, a re
ligiq parafialnej wsp61noty obecne b~dzie w calej tw6rczosci Czesla
wa Mitosza, ai do Traktatu teologicznego. Ale w tym wczesnym tek
§Cie widac wyrainie cos wi~cej. Balansujemy na chybotliwej kladce, 
prowadzqcej od zacietrzewienia rewolucjonisty do glodu Boga, Jak
by ta sarna burzliwa energia znajdowala nowe ujscie: mrocznq wiar~ 
nawr6conego grzesznika, pelnq upadk6w i wzlot6w. 

W p6zniejszym 0 kilka lat radiowym odczycie Milosz m6wi, ie 
autor Miguela Maiiary pokazuje nam moiliwosc usprawiedliwienia, 
odkupienia przewin, upewnia, ie za absurdalnymi, wydawaloby si~, 
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kolejami losu kryje si~ Boski plan, do kt6rego realizacji si~ przyczy
niamy. Nie powinnismy odrzucac swiata, ale boldnie "przez doswiad
czenie i rozpacz zdobywac mqdrosc afirmacji". 
Ze wreszcie, zdaniem Oskara, sztuka XX wie
ku nie jest skazana na nihilizm, nie musi po
strzegac rzeczywistoSci zgodnie z przepisami 
darwinizmu czy marksizmu, moie odnowic 
przymierze z metafizykq, choc cenq, jakq zaplaci 
artysta, b~dzie pozostanie na uboczu targowi
ska pr6inosci w marnym czasie, gdy malo sza
nuje si~ tw6rc6w, kt6rym "dana jest misja po

Od polowy lat 30. 
w tworczosci autora 
Drugiej przestrzeni 
bftdzie trwale obecna 
perspektywa religijna, 
przekraczaj14ca wszystkie 
antyklerykalne i anty
mieszczanskie urazy. 

sredniczenia mi~dzy Bogiem i ludimi za pomoq poezji". 
M6wiqc najdobitniej: od polowy lat 30. w tw6rczoSci autora 

Drugiej przestrzeni b~dzie trwale obecna perspektywa religijna, prze
kraczajqca wszystkie antyklerykalne i antymieszczanskie urazy. Wi~
cej: stanie si~ on (czasem jawnym, czasem utajonym) obronq wia
ry w istnienie wyiszego porzqdku, nadziei, ii swiat, kt6ry znamy, 
nie jest jedynym, ie miliardy niepowtarzalnych ludzkich istnien nie 
ginq w ciemnych wodach nicoSci, ich nidmiertelne dusze trwajq 
po drugiej stronie czasu, czekajqc na ostateczne przywr6cenie. 
Wspomina w poswi~conym Oskarowi poemacie: "Jakie zmienilo 
to moje wiersze, oddane kontemplacji czasu, / Zza kt6rego odqd 
przezierala wiecznosC" . 

Chylqca si~ z wolna ku upadkowi, ale ciqgle emanujqca hip no
tycznym blaskiem, pelna historii, przepychu i niesprawiedliwoSci 
Stolica Zachodu leczy go z kompleks6w prowincjusza. Wyzwalajqc 
si~ z ideologicznych puiapek, z rozdarcia mi~dzy wlasnymi skionno
sci ami a poczuciem powinnoSci, czuje si~ instrumentem, medium 
napelnionym poezjq. Powstajq wiersze, kt6re wkr6tce zioiq si~ w Trzy 
zimy - jego najbardziej wizyjny, hermetyczny tom. Po powrocie z Pa
ryia w poiowie 1935 roku Czesiaw Miiosz jest cziowiekiem, kt6ry 
wspiqi si~ na nowy szczebel intelektualnego, artystycznego i ducho
wego rozwoju. Wkr6tce przypusci dwa zasadnicze ataki: na komu
nistycznych ideolog6w, sprowadzajqcych sztuk~ do propagandy, oraz 
awangardowych estet6w, odcinajqcych poezj~ od realnego iycia, co 
grozi jej caikowitym wyjaiowieniem. W obu wypadkach (choc z po
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zoru zdajq si~ skrajnie odmienne, bo mowa przeciei 0 sztuce propa
gandowej i tzw. sztuce czystej) artysta ponosi kl~sk~ - jego dzielo 
jest albo klamliwym artykulem, albo gq, popisem sprawnosci (i pr6i
nosci) swego tw6rcy. Preludium do tych batalii b~dzie recenzja z Czer
wonych tarcz Iwaszkiewicza - zdecydowana obrona literatury przed 
uproszczeniem, pochwala sity pisarski ego talentu, wizji b~dqcej "re
habilitacjq prawd trudnych, protestem przeciwko doktrynerskiemu 
schematyzowaniu iycia". 

"List do obroricow kultury" 

W poiowie lat 30.lewica "zwiera szeregi", domagajqc si~ od sym
patyk6w jasnych deklaracji. Koniec wqtpliwosci - trzeba bye jedno
znacznie "z nami", jdli si~ wahasz, jestes "przeciwko nam". A bye 
przeciw komunizmowi - to, naturalnie, popierae faszyzm. Na fal~ 
prasowych deklaracji dwudziestopi~cioletni Milosz reaguje "Listem 
do obronc6w kultury", ogloszonym w 1936 roku. Znajduje si~ w dra
matycznym poloieniu, usitujqC bronie skomplikowanej prawdy w cza
sie, kiedy przelicytO\vujq jq proste, acz efektowne kiamstwa. Z jed
nej strony obca jest mu opcja prawicowa, zwlaszcza w chwili gdy 
stopniowo zbliia si~ ona ku faszyzmowi. Z drugiej - widzi komuni
stycznq manipulacj~, faisz)'Wq alternatyw~, podstawianq niezdecy
dowanym: "wyraiam solidarnose z pisarzami podpisujqcymi odezw~ 
porozumienia lewicy literackiej. Nie chcialbym tylko, aby od urz~
dowych poskramiaczy kultury bronili jej ci, co majq ochot~ wyprue 
z niej bebechy". 

Choc witrc deklaruje SWq solidarnose w sprzeciwie wobec "bru
natnego niebezpieczenstwa", zasadnicza tonacja artykuiu jest inna: 
to wyraine odcitrcie si~ od wlasnych do niedawna przekonan, poie
gnanie z "towarzyszami podr6iy". Slychae tu gios czlowieka uwi
kianego w zaleinoSci ideowe i towarzyskie, kt6ry rna jui dose prze
milczen, przymykania oczu, kompromis6w. Chce wreszcie spraw~ 
postawie jasno, bardziej mu zaleiy na wiernoSci swym najgl~bszym 
przekonaniom nii na taktycznym bezpieczenstwie. Zarzuca komu
nistom (nieraz przeciei wlasnym przyjaciolom) falsz; choc przeczu
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czenia wypelniq wkr6tce ideowq pustklt. 

Trzeba przeciei zauwaiye, ie wystltPuje tu nie tyle obywatel oba
wiajqcy silt 0 demokratyczne swobody, ile tw6rca dostrzegajqcy za
groienie wolnoSci artystycznej, nie wolny przy tym od egocentryzmu: 

od humanist6w, kt6rzy zechq siIY wypowiadac przeciwko faszyzmowi, i'lda siIY, 
aby ich motywy w niczym nie przekraczaly normy ustalonej dla robotnika czy 
malorolnego chlopa. Humanista natomiast, jeieli decyduje siIY na przybycie do 
obozu walcz'lcego 0 nowe formy spoleczne - kieruje siIY wlasnymi wzglIYdami 
( ... ). Nienawidzi mieszczanstwa jako klasy: jej iycie, jej moralnosc i nalogi S'l 
mu wstrIYtne i jeieli tIYskni do spolecznych przewrot6w, to w nadziei, ie zniszczq 
one przedmiot jego nienawisci, wyzwalaj'lc go ku lepszej i czystszej prawdzie 
iycia. To, co kocha humanista, jest w dzisiejszym ukladzie zaniedbane i naraio
ne na zag1adIY : oswiata powszechna jest fikcj'l, sztuka nie rna dla kogo istniec, 
miliony ludzi s'l pozbawione dostIYpu do tego, co dla humanisty jest sensem 
egzystencji. WiIYc z Mickiewiczem i Dantem pod pach'l wkracza na now'l sciei
kIY, nie przewiduj'lc, ie spotka na niej wiernych, ale tIYPych wyznawcow, kt6rzy 
bIYd'l mu zarzucac, ze jest zanadto klasyczny, ze zanadto lubi ... Puszkina. I tak 
rozpoczyna siIY tragiczna podr6z "miIYdzy ustami a brzegiem pucharu" - wszyst
ko, co nadawalo smak tajemniczej wyprawie w wizje przyszloSci, zostaje huma
niScie odj~te. 

Cytat przydlugi, ale wskazuje szereg fakt6w. Oto m6wi silt wprost, 
ie lewica kulturlt traktuje jedynie jako narzltdzie w wake politycznej 
nieuchronnie banalizuje, sprowadza do poziomu politycznie slusznej 
czytanki - ale przy tym w gruncie rzeczy nie kwestionuje slusznoSci 
ustrojowej przemiany: dotychczasowe formy rzeczywiScie Sq zgnile 
i winny upase. Jest w tym jakis odcien podobienstwa do p6iniejszych 
polemik wewnqtrzpartyjnych: Sq b1ltdy, mozna wszakie lepiej zreali
zowae podstawowe, sluszne zalozenia. I tworzye literaturlt wybitnq, 
zaglqdajqcq do otchlani Iltk6w, niewiary i w<}tpliwoSci, a zarazem ksztal
tujqcq odbiorc6w w pozqdany spos6b, wplywaj<}cq na spoleczne i umy
slowe przemiany. Bye moze sam Milosz jeszcze nie calkowicie rozu
mial, ii jego duchowych oczekiwan nie da silt uzgodnie z partyjnymi 
dyrektyv,rami, ie marzenie 0 czlowieku wyzwolonym z drobnomiesz
czanskich umyslowych kolein (marzenie, jak jui wspomnielismy, ry
zykowne, groiqce konradowskq pychq) nijak silt rna do zadan "inzy
nier6w dusz", kt6rzy tworzye winni nie ludzi mqdrych, ale poslusz
nych. A moze, mimo wszystko, nadal trochlt gral, nie chcqc zamykae 
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przed sob'l wszystkich furtek? I wreszcie usilowal wplywae na par
tyjnych doktryner6w, niejako wmawiaj'lc im wlasne przekonania, 
jak w tym (czy jui wtedy nader odwainym?) fragmencie: 

nie mog~ pogodzie si~ z wplywami rosyjskimi, jakie ciqi.q na sposobie myslenia 
najzapalczywszych sposr6d literat6w lewicy. ( ... ) Jestesmy przeciwko obecne
mu porzqdkowi spolecznemu, ale to nie znaczy, i.e moi.na nas zaspokoie jakq
kolwiek jui. istniejqcq formq. Zjawiska nie powtarzajq si~, zdobycze kulturalne, 
jakie dadzq si~ osiqgnqe w kraju mesjanizmu i KI61a-Ducha, b~dq inne od zdo
byczy kraj6w Dostojewskiego i Gogola . 

Odpowiedzi na "List..." wskazuj'l' ii czas "rozszczepiania wlosa 
na czworo" rzeczywiScie si~ skonczyl, ton mial jui bye jednoznaczny 
- jak napisze p6iniej Herbert - "pozostal tylko b~ben". Jan Pawel 
Niemrawa (pod pseudonimem tym - podpowiada Stawiarska - kry
je si~ zapewne Jerzy Putrament) rozterek nie rna: 

odszedl autor "Listu do obronc6w kultury" od proletariatu. A i.e jest czlowie
kiem uczciwym, widzqcym calq zgnilizn~ obecnego systemu, nie m6g1 dojse do 
faszyzmu. Czyn sw6j trzeba jednak czyms uzasadnie, tworzy wiyc filozofi y po
nadklasowego poety, humanisty. Filozofia zas ta obiektywnie, pomimo jego 
woli, wychodzi na korzyse tym, kt6rych on nienawidzi. 

W tej polajance pobrzmiewa ton szczeg6lny, jakos podszyty fa
scynacj'l i trosk'l, jakby polemista byl przekonany, ii mimo wszystko 
Milosz jest "nasz", trzeba go tylko surowo, ale po ojcowsku skarcie, 
by wr6cil na sluszn'l drog~. 

Temu podejSciu zawdzi~czamy wszyscy bardzo wiele. Bo po woj
nie, gdy Putrament b~dzie partyjnym bonz'l' a Milosz robi'lcym ka
rier~ dyplomat'l, to wlasnie wahanie, op6inianie decyzji, czy Milo
szowi moina nadal ufae czy tei trzeba go jui zatrzymae w kraju, 
sprawilo, ie zyskal on dose czasu, by dojrzee do ucieczki z paryskiej 
ambasady, do zerwania maski, wyboru emigracji. 

"Piekto owad6w" 

Artysta w wieku ideologii, kt6re Scieraj'l si~ z sob'l , wyznawcom 
i przeciwnikom wykrzywiaj'lc twarze w sztuczne grymasy ... Wyzwa
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lanie - z side! ubostwionej historii, z pulapek miloSci wlasnej i sta
wiania sztuki ponad wszystkim - nie bylo latwe. Dzialala przeciez 
jakas sib przynoSZqca Miloszowi ratunek - od zachlysni~cia si~ poli
tycznym zabobonem, od podporzqdkowania klamstwu, od pogardy 
dla ludzi. Sita talentu zmierzajqcego zawsze do prawdy? Nauki Oska
ra? Zdrowy rozsqdek i milosc pierwszej zony Janki? OpatrznosC? Bo 
przeciez od dnia, gdy nie wybuch! granat wrzucony do jego dzieci~
cego pokoju, cos wielokrotnie zas!ania!o go przed smierciq, przed 
grozniejszym moze, duchowym zniewoleniem. 

Ma Milosz, jak powiedzielismy, swiadomosc grozy epoki, w kto
rej stan~ly naprzeciw siebie dwa totalitaryzmy. Intuicjq si~ga g!~biej 
niz przeczucie militarnej kl~ski: faszyzm i komunizm niosq zag!ad~ 
nie tylko fizycznq - niebezpieczenstwo rna wymiar demoniczny. To
talne panstwo zmienia jednostk~ w trybik mechanizmu, zabiera pod
danym dusze, pozbawia nadziei na zycie wieczne, bo jego polityczna 
sila zasadza si~ na filozoficznym determinizmie, niepozostawiajqcym 
miejsca na iskr~ ind)'\vidualnej nieSmiertelnoSci. Poeta pisze w szki
cu ZejScie na ziemi(! z 1938 roku: 

Powracamy do ( ... ) dogmatu nieSmiertelnoSci. Wszystko przemawia prze
ciwko niemu. U podstaw hasel, ktore stworzyly dzisiejsze mrowiska, lezalo jego 
zaprzeczenie i cale wychowanie od dziecka wpaja pokoleniom lekcewai.'lCY do 
niego stosunek. Totei. bujnie rozrosly si~ poganskie wierzenia, znajduj'lc skraj
ny swoJ wyraz w nacjonalistycznych i komunistycznych totalizmach. 

Najgl~bszym hodlem grozy jest zatem nie sarna smier<:, ale odar
cie z czlowieczej godnoSci, z pewnoSci, iz jest si~ odr~bnym, niepo
wtarzalnym istnieniem; nie trybikiem maszynerii, ale - jak w tluma
czonym pozniej przez Milosza Hymnie 0 perle - "synem Krola". 
Zawierzenie totalitarnej ideologii to swego rodzaju - jak w apokry
ficznej gnostyckiej opowiesci - zasni~cie w materii, zapomnienie 0 du
szy. R6zne drogi mag,! prowadzic do egipskiej niewoli, jednq z nich 
- dokonuje Milosz bolesnej autoanalizy - jest ch~c ukarania siebie za 
wlasny egotyzm, pych~ szepcz'!q: jesteS lepszy od innych, zajmujesz 
miejsce wyisze, z g6ry patrzysz na bezmyslny dum. Udr~czenie grze
chern prowadzi do dobrowolnej duchowej zatraty: 
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znam t~ samob6jcz'l woly, aby wyt~pic w sobie, pomin'lc, zepchn'lc na dalszy 
plan to, co nas od innych ludzi odr6inia! ( ... ) M6j pierwszy tom wierszy byl 
sladem takiej surowoSci wobec siebie, pr6b'l samozniszczenia i przemiany w cLlo
wieka rtumu, jakie niesprawiedliwie odartego z pragnien wi~kszych nii pra
gnienie jadla i spokoju. I z ialem widzialem, jak niknie we mnie moja wiara, jak 
rozwi'lzuj'l si~ pakty zawarte z Bogiem, jak bunt wsp6lczucia dla ludzi prze
ksztalca siy w bunt przeciwko noszeniu na sobie boskiego znamienia. Bylem 
teraz z nimi, jednym z nich, nie znaczylem, podnosilem razem ryky na przywi
tanie wodza; m6glbym mordowac z lekcewaieniem, z lekkosci'l, jak'l daje prze
konanie, ie smierc moja i smierc innych jest tylko ubytkiem kilku lusek na sk6
rze smoka ludzkoki, na olbrzymiej, migotliwej powierzchni, odradzaj'lcej siy 
bez granic. 

Skurez w gardle, poczucie zblizajqcego si~ nieuchronnie kresu, 
ehwili, gdy budowle znanego swiata rozpadnq si~, wypefniq proroc
twa zapowiadajqce nadejscie Antychrysta. Gdy na poczqtku 1937 
roku Mitosz wybierze si~ w krotkq podroz po Wloszech, z jego nie
pokojern wsp61grac b~dzie jedynie fresk Signorellego na seianach 
katedry w Orvieto, gdzie Antychryst rna ernanujqC'! slodyczq postac 
Chrystusa, ale za plecarni ukrywa dernona, wokol zas kipi rozp~tane 
przezen pieklo nienawisci i rnordu. Wiele Jat pozniej dla Zbigniewa 
Herberta, ktorego Milosz narnowil na wizyt~ w Orvieto, obraz ten 
stanie si~ asurnptern do refleksji nad godnoSciq dawnych rnistrzow. 
Autor Trzech zim odezuwa przede wszystkirn bezradnosc szmki wo
bee klarnstwa i zbrodni, bezsilnosc, ktora kaze artyScie rnilczec: 

Ale czym jest milczenie? Jakie jest do niego prawo? Gdybyi tylko ptynylo 
z tch6rzostwa! Gdybyi tylko bylo wygod'lludzi slabych! Ale nie, ono wynika 
z przeraionego zdumienia, z zalamania r'lk nad op~taniem i zbrodni'l, kt6rej 
nic nie powstrzyma. ( ... ) Nienawistny dum morduj'lcy si~ nawzajem. I na ubo
czu, u kraw~dzi malowidla, dwaj artyki, kt6rzy milcZ'l, nie bior'lc udzialu w wie!
kim swi~cie na czesc falszywego boga. Zadumani patrz'l, tylko patrz'l, jak my 
dzisiaj patrzymy, aby moze potem zamkn'lc to w formy hermetyczne, opowia
daj~ce prawd~ tylko dla wtajemniczonych. 

Odkrycie diabla, Ksi~eia Tego Swiata, skrytego w darwinistyez
nej wizji i jej polityeznyeh weieleniaeh, powoduje, ze juz wtedy, 
w poznych lataeh 30., Milosz z furi q atakuje sztuk~ - jak sqdzi 
nihilistycznq, zaprzedanq demonowi rozpaezy i zwqtpienia, zakta
rnujqC'! ludzkq kondyej~. Nirn powodern jego sprzeeiwu b~dq rno
gli stac si~ Beckett ezy Larkin, opisze niebezpieezenstwo na przy
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ktadzie Niecierpliwych Zofii Natkowskiej, ludzki swiat ukazujqcej 
jako "pieklo owad6w", przekraczajqcej granic~, "za kt6rq rozpo
kiera si~ nicosc" . 

Aby sztuka zdradzila ludzi, nie musi wcale swiadomie zaprzedac 
si~ Przeciwnikowi, dowodzic, iz nasze poczynania pozbawione Sq 
sensu, a decyzje i wybory - pozorne, bo w rzeczywistoSci rzqdzi nami 
biologia czy ekonomia. Wystarczy ustqpienie z pola bitwy, liczenie 
sylab miast ratowania dusz. Wi~kszoki 6wczesnej literatury zarzuca 
Milosz zaniechanie, pogrqzenie w estetycznych igraszkach, kt6rych 
stawkq jest ciekawszy rym, wymyslniejsza metafora, konsekwencjq 
zas - jalowosc i marginalizacja. To oczywiScie poczqtek batalii, kt6rq 
autor Traktat6w b~dzie toczyt przez dziesi~ciolecia: batalii 0 przy
wr6cenie poezji roli przewodnika w ludzkich zmaganiach z proble
mami polityki i metafizyki . W Klamstwie dzisiejszej "poezji" z 1938 
roku czytamy: 

Wi~c to rna bye poezja, te wasze wiersze pisane nie po to, aby dzielie si~ 
z luMmi jak'}s wiar,}, aby pochwalae i pot~piae, a tylko aby stwarzae zesp61 
wyobrazen i diwi~k6w? Nie odrywa s i~ bezkarnie sztuki od jej wlaSciwego pod
loza, od sfery poj~e zakresu rnetafizyki i etyki ( .. . ). Za pogwalcenie osobistosci 
i ograniczenie jej do lancucha galopuj'}cych swobodnie skojarzen trzeba placie. 
I plac'l setki zdolnych, rnlodych autor6w, kt6rzy mogliby bye uzyteczni w pi~k
nym zadaniu niesienia ludziorn pornocy. Plaq wyjalowieniem i na pr6zno ukry
wanym zniech~ceniem do sztuki pisarskiej . 

Daleki jest autor Trzech zim od naiwnego utozsamienia szla
chetnego zamyslu z artystycznym spetnieniem - wie naturalnie, iz 
ani moralnie nienaganne zycie, ani ch~c dawania swiadectwa praw
dzie nie \vystarczq, by wyniesc poezj~ na wyzyny. JednakZe zapo
mnienie 0 etyce, religii, 0 wsp6lczuciu z ludzkim bolem przynosi 
kl~sk~ t a k z e artystycznqi sztuka, kt6ra stuzy tylko samej sobie 
w ostatecznej konsek"vencji si~ unicestwia, popetnia - posilkuje si~ 
Milosz Maritainem - "samob6jstwo anielskie", jest tylko kolysankq, 
narkotykiem odwracajqcym uwag~ od grozy. "Prawdziwa rozkosz 
estetyczna - cytuje z kolei rumunskiego teoretyka literatury, Liviu 
Rusu - nie wynika z zalet formalnych, ale z oddzwi~ku, jaki moze 
obudzic wyrazona treSc duchowa". Trzeba wi~c opuscic zacisznq 
komnat~ na szczycie wiezy z kOSci sloniowej i zejsc na ziemi~ . 
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Zejscie na ziemi~ 

Prz)'\volany juz przed chwil,,! artykul 0 takim wlasnie tytule to 
analiza, jakiej poddaje jego autor wlasnq psychikcr, a zarazem przy
czynek do portretu duszy artysty, w ktorym odnaleic siy mogq twor
cy roznych czasow i miejsc. Pomoc w odczytaniu owczesnych wier
szy, ale tez w d,,!zeniu do zrozumienia osobowosci Mitosza, z wszyst
kimi jej suplami i tajemnicami. Choc tekst nosi skazy mlodego wieku 
autora, do swych dylematow podchodz,,!cego ze smiertelnq powagq, 
grzeSZqC nie tyle nawet egotyzmem, ile patosem, to zarowno wnio
ski, do jakich dochodzi, jak i sama potrzeba otwartego rozliczenia 
siy z sobq wskazujq, iz poeta dojrzal do artystycznego i myslowego 
przelomu. 

Szkic ukazuje zmiancr relacji ze swiatem, jaka staje sicr naszym 
udzialem w trakcie dojrzewania. Dziecinstwo i wczesna mlodosc to 
- w oczach Milosza - czas calkowitego, szczcrsliwego, wlaSciwie nie
winnego egoizmu, kiedy postrzegamy siebie jako absolutne centrum 
swiata, glcrboko przekonani 0 wlasnej wyj"!tkowosci, odrcrbnoSci od 
innych, 0 tym, iz nigdy nie powtorzymy smiesznoSci i blcrdow, ktore 
tak razq nas w doroslych. Poiniej jednak "przychodzi chwila, gdy 
obrocony na swoje wlasne uniesienia i rozpacze wzrok nuzy siy, a je
dynosc i niepowtarzalnosc tych procesow podlega zwqtpieniu. Ska
za na samoukochaniu rosnie", zaczynamy dostrzegac - autor Zej
{cia ... nie waha sicr wskazac paraleli z Buddq i chrzeScijanskim Bo
giem, przyjmujqcym los syna cidli - podobienslwa, zdawac sobie 
sprawcr z tego, iz micrdzy "nimi" a mnq wcale nie otwiera siy prze
pasco Jest to odkrycie tym bolesniejsze, im bardziej bezlitosna byla 
wczesniejsza ocena naszych bliinich. A wzrok mlodziutkiego Mito
sza byl pelen pogardy i, przede wszystkim, zdumienia: 

niepoj~ty mechanizm rozmnaiania si~, myslenia, zwi,!zkow krwi, wzniosloSci 
i glupoty. Z odraz,! przest~powalem progi ieh domosrw, w kwasnym zapachu 
kapusty, st~ehlej strawy, opar6w dymu i potu. ( ... ) Albo te bydJ~ee wieezory, 
kiedy fabryki wyrzueily jui potok zgnieeionyeh kaszkietow, obwislyeh od pu
styeh butelek kieszeni i tramwaje na przedmieSeiaeh S,! mow wypehane, kiedy 
wisz,!, docz,! si~ na stopniaeh, kiedy glowy tyeh, co siedz,! przy szybie, nie wy
raiaj,! nie proez ot~pialej, bezmyslnej oboj~tnosei ( ... ). r pomysJec, ze gdybysmy 
byli obdarzeni pal,!eym wzrokiem bogow, moglibysmy w jednym mgnieniu ogar
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niac rownoczesnie ich form~ u narodzin i w godzinie zgonu: bylby to obraz 
tragiczny i dobrze moze, ze go nam oszcz~dzono. 

Jak patrzymy na bezdomnych skulonych na posadzkach dwor
cow? Dum wracajqcy z pracy zadoczonym autobusem? Chyba nie 
az tak, brak nam rudymentarnego poczucia nieprzynaleznosci, bycia 
obok, ktore - mimo radykalnych zmian, jakie nastqpiq w Miloszo
wym odczuwaniu swiata - towarzyszyc b~dzie mu do poinej staro
Sci, gdy zapisze: "ukrywam przed Iudimi przekonanie, / ze nie je
stem stqd". 

Dramat przelomu - gdy zadziwiony obserwator uprzytamnia so
bie, iz nie jest wcale rozny od obiektu swych badan - autor Sieny 
i Piesni Levallois wznosi na najwyzszy mozliwy poziom. Oglqdany 
dum to dIan masa Iudzi okaIeczonych, wydziedziczonych z godno
Sci Bozych corek i synow, "Adamow zaprz~zonych w jarzmo", wla
sciwie: pozbawionych dusz. Gra toczy si~ 0 - ni mniej, ni wi~cej 
nieSmiertelnq cz~sc naszej osoby: skora wszyscy jestdmy poddani 
tym samym uwarunkowaniom, niewiele roznimy si~ od zwierzqt, to 
co wlaSciwie mialoby zagwarantowac nam zachowanie posmiertnej 
odr~bnosci? "Podobienstwo wszystkich ludzi mi~dzy sobq jest naj
wi~kszym zagrozeniem boskiego pierwiastka i w ogrodzie oIiwnym 
Jezus cierpial z jego powodu, odnalazlszy je w sobie w strachu przed 
m~kq". A wspolczesny dum, jak juz czytalismy, nadziej~ Kroiestwa 
Bozego zamienia na mechanicznq oboj~tnosc zniewolenia, oddajqc 
si~ pod wladz~ gardzqcych jednostkq totalitarnych systemow, na
miastek wiary. 

I co zrobic rna mlodzieniec, niechraniony odtqd slepotq milosci 
wlasnej? Pierwsze dwie Sciezki - ktore Milosz przew~drowal juz 
w swej tworczosci: w wierszach najwczesniejszych, gdzie bohater 
zmaga si~ z nieczuloSciq, zaglqda niczym duch z innego swiata do 
okien ludzkich domostw, i odrobin~ poiniejszych, gdy chce stac si~ 
krzykiem skrzywdzonych - to slepe zaulki. Nie jest rozwiqzaniem 
ani estetyczny eskapizm, ucieczka w "chmury samolubnej sztuki", 
ani tez draga przeciwna: desperacki skok w pospolnosc, z dojmujq
cym poczuciem zyciowej kI~ski. Odnalezienie lqcznosci z innymi nie 
moze zasadzac si~ na klamstwie, falszywym zanegowaniu swej od
r~bnoSci, resentymencie, bo wtedy dostajemy nie mi~dzyludzkie cie
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pIo, ale nihilistycznq rozpacz: "zarniast rnilosci ku sobie i pogardy dla 
innych ludzi rniaia bye pogarda dla siebie i rnilose nieszcz~sliwej rnasy. 
A naprawd~ jako wynik otrzyrnalern pogard~ dla siebie ipogard~ dla 
wszystkich, co rnnie otaczali". Rozwiqzaniern jest urniej~tnosc odnaj
dywania wieikoSci w kaidyrn napotkanyrn czIowieku, rnqdrose wyba

Nigdy juz howiem wjego 
tworczosci nie pojawi,! si~ 

hudz,!ce ohrzydzenie 
masy - zawsze to h~d,! 

jednostki, hl,!dz,!ce, 
grzeszne, nieraz duchowo 
okaleczone, ale jednostki. 

czania: "Tajernnica rniloSci do czIowieka pole
ga nie na poniieniu siebie, ale na pot~dze roz
woju wlasnej osobowosci i na sztuce dopatrzenia 
si~ w kaidyrn napotkanyrn przechodniu osobo
wosci tak sarno wainej, podobnej, a zarazern roi
nej, bo obdarzonej wlasnyrn, rozciqgajqcyrn sit;: 
na wiecznose zadaniern i jej tylko wlaSciwq 
scieikq prob. Kochac ludzi trzeba »starq rniIo

sciq, zuiytq przez litosc, sarnotnosc i gniew«". Zarowno pewnosc prze
znaczonego kaidernu z nas zadania, jak i cytat 0 pozbawionej ziudzen, 
ale trwajqcej rnilosci, zaczerpni~te Sq z autora Listu do Storge. "Trzeba 
znac Swedenborga - wyjasnia Ziemia Ulro - ieby przypornniee sob ie, 
ie storge, po grecku rnilosc opiekuncza, zarowno rnatczyna, jak oj
cowska, oznacza dla Oskara Milosza jego wlasnq rnitosc do ludzi i ie 
ona to przewodniczy jego dzialaniu oraz pisarstwu". 

Czy rzeczywiScie odtqd tak wlasnie b~dzie patrzyl na ludzi autor 
Trzech zim? Oczywiscie radykalna generalizacja, jak i wskazanie prze
Iornowej chwili - nie b~dq nigdy calkowicie uprawnione. Jednak za
sadnicza tendencja jest taka wlasnie. Nigdy jui bowiern w jego twor
czosci nie pojawiq si~ budzqce obrzydzenie rnasy - zawsze to b~dq 
jednostki, bIqdzqce, grzeszne, nieraz duchowo okaleczone, ale jed
nostki. J ak szacunek dla szczegolu pozwala uniknqc wyjaiowienia 
poezji, tak szacunek dla ludzkiej indywidualnoSci broni przed gry
rnasern pogardy, tyrn gryrnasern ironii, ktory dostrzegi w twarzy 
Antychrysta z fresku Signorellego. Poine lata 30. Sq wi~c przygoto
waniern do artystycznej rewolucji, znanej jako przelorn roku 1943 
w poezji Miiosza, przelorn, ktory przyniosl Swiat. Poema naiwne 
i Glosy biednych ludzi. 

Ale wyznania poczynione w Zejsciu na ziemi~ rnialy tei zgoia inne 
konsekwencje. Ignacy Fik, rniody lewicowy krytyk, weirnie je za punkt 
wyjscia do bezpardonowego ataku. Jego obszerny tekst Grzech aniel
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pelen nieporozumien i manipulacji, ukaze swego bohatera jako ide
owego kameleona, ktary zmienia si~ nieustannie, kierowany jeSli nie 
oportunizmem, to w kazdym razie chwiejnoSci,! i podatnoSci,! na 
intelektualne mody, jako roztkliwiaj,!cego si~ nad sob,! uciekiniera 
z rzeczywistosci: "slabose, sennoS(, bezradnose, m~czenstwo, osa
motnienie, grymas, poploch - ejze! Jesli to nie jest swiadoma i chy
tra poza, czy nie jest to prywatna tragedyjka zbankrutowanego spo
lecznie indywidualisty?". Choe ewidentna jest zla wola i polityczne 
podporz,!dkowanie krytyka, to przeciez w jego zarzutach b~dzie cos, 
co dotknie w Miloszu ukrytej, bolesnej struny. Rozdarcie mi~dzy 
ch~ci,! odizolowania si~ od historii, spoleczenstwa, codziennych ludz
kich spraw a poczuciem obowi,!zku uczestniczenia w nich za kilka 
lat wplywae b~dzie na decyzje strategiczne. Paszkwil Fika - pisze 
autor Rodzinnej Europy - "powi~kszaj,!c m6j strach przed »aniel
stwem«, magl bye jednym z glawnych bodic6w, ktare popchn~ly 
mnie do trzymania si~ Polski Ludowej". 

lIiolnierz Kosciola wojujqcego" 

Pod koniec lat 30. Milosz zdawal sobie spraw~, iz kleszcze si~ 
zaciskaj,!, koniecznose wyboru mi~dzy komunizmem a faszyzmem 
nie jest tylko lewicow,! propagand,!. lone sposoby myslenia 0 swie
cie ust~puj,! totalitarnym szablonom, niczym Prokrustowe loze przy
krawaj,!cym ludzi do zalozonej miary, a sztuka wybiera autocenzu
r~, liczenie sylab miast ostrzegawczego krzyku. Gdzie szukae ra
tunku? 

Zwraca si~ ku chrzeScijanskiemu personalizmowi, ku Maritaino
wi, srodowisku Lasek i "Verbum", choc naduzyciem byloby ukaza
nie go po prostu jako katolickiego intelektualisty. Zbyt silna jest jego 
osobowosc, rozpi~ta mi~dzy glodem ducha i ciala, zbyt silna obawa 
przed dominuj,!cym modelem wiary "narodowej". Nie mniej jed
nak, to wlasnie w religii widzi Milosz jedyne iradlo nadziei: ratunek 
dla czlowieka przed demonami historii i dla sztuki przed nud'l pie
kla estet6w. Swoje przekonania wypowiada znacznie bardziej otwar
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cie, nii b~dzie to robit p6Zniej ; w tw6rczosci powojennej wiara b~
dzie w duiej mierze kryptonimowana i dla wi~kszosci z nas, czytel
nik6w urodzonych grubo po roku 1939, byl przez lata Milosz raczej 
intelektualistq przyglqdajqcym si~ dziejom ludzkiego ducha, zap isa
nym w historii schizm i herezji, nii czlowiekiem religijnym, kt6ry 
w pelni odslonit si~ dopiero w Traktacie teologicznym. Tymczasem 
w Zejiciu na ziemi{? chrzeScijanstwo wprost wskazane jest jako od
trutka na gardzqce czlowiekiem ideologiczne trucizny: "kto wie, czy 
gdyby szacunek dla czlowieka jako osoby zdolal si~ odrodzie ( ... ) 
co nie jest moiliwe poza chrzescijanstwem - czy wtedy nie rozsypa
laby si~ w proch apostazja, dostrzegajqca w ludzkosci tylko liczb~". 
W p6zniejszym 0 rok szkicu Radoic i poezja wypowiada si~ jeszcze 
dobitniej: "Nie rna prawdziwej sztuki bez hode! religijnych, a pisa
nie 0 sztuce tak, jakby te hodla nie istnialy, jest ( ... ) zabawq zlq i bez
uiytecznq" . 

Czyta wtedy Bernanosa, Daniela Ropsa, Schelera, a przede wszyst
kim Jacques'a Maritaina, szuka ksiqiek, kt6re godzilyby sztuk~ 
z wiarq, ale tei wyrywalyby wiar~ z banalu, niedzielno-zdrowasko
wej konwencji. Zasadniczq cechq wsp6lczesnosci jest dian wielki glod 
duchowy - naturalny w czasie zam~tu, niepewnoSci, zbliiajqcych si~ 
katastrof - ktorego nie potrafi zaspokoie ani KOSci6l, ani tym bar
dziej artySci, jesli nawet przeczuwajqcy groz~ epoki, to w obawie przed 
"publicystykq" bojqcy si~ mowie 0 niej wprost. Pustk~ wype1niajq 
wi~c ideologie, werbujqc pod swe sztandary rzesze zlaknionych pew
nOSci wyznawcow. W eseju 0 milczeniu deklaruje: 

My wszyscy pragniemy wiedzy metafizycmej, czyhamy na chwil~ pomania, 
na nagly blysk objawienia, kt6ry odkryje sens, zagubiony bezpowrotnie sens 
swiata i naszego i.ycia na ziemi. Coraz nowe pokolenia przychodz'l, aby siebie 
wyrazie, a niepok6j coraz straszliwszy slychae w ich slowach, coraz. wi;rksze nie
nasycenie. Ogromna jest god nose tego ni epokoju, on to swiadczy 0 tym, i.e 
wolanie b6stwa do cz.lowieka nie ustaje. 

Prawdziwym artystq jest dla Milosza ten, kto otrzymal wlasnie 
"dar niepokoju, lask~ swi~tych i prorokow", odr6iniajqcy go od lu
dzi duchowo ospalych. Jak widae, mlodziencze napaSci na miesz
czanstwo mogly miee zaskakujqcy podtekst religijny, a zasadnicza 
linia podzialu przebiegalaby nie tyle mi~dzy robotnikiem a "buriu
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jem", ile mi~dzy czlowiekiem duchowych zmaga6 a czlowiekiem 
bezrefleksyjnego samozadowolenia, mi~dzy sakralnym dramatem 
a g~st'l ciemnosci'l materii. Smiertelnym wi~c grzechem jest sprze
niewierzenie si~ niepokojowi, zapomnienie 0 nim posrod estetycz
nych igraszek. 

T~skni Mdosz do czasu, kiedy wiara, moralnose i sztuka nie k16
cdy si~ z sob'l , ale dopeinialy, kiedy pi~kno nie musialo bye okupio
ne egotyzmem, oboj~tnosci'l na cierpienie, wlasnym zlem. "Wierz~, 
ze sztuka jest tylko narzr:dziem, za pomocq ktorego ten, co j'l two
rzy, wypeinia swoje indywidualne przeznaczenie, i ze dla jej oS'ldu 
nie rna innych zasad niz zasady, jakie sir: stosuje, wymawiaj'lc przy
kazanie »nie zabijaj« albo »nie kradnij«" - wyzna w pozniejszym ar
tykule. Przywoluje estetykr: tomistyczn'l, by wskazae, ze niezaleznie 
od skomplikowanych motywacji artysty, nadrzr:dnym celem dzieia 
jest sluzenie prawdzie, nie zas zaspokajanie mdoSci wlasnej swego 
tworcy, bycie wehikulem, ktory wyniesie artystr: ponad ludzkq wspol
notr: n~dzy i grzechu, pozwoli skryc ulomnosci. W Toascie powt6
rzy dobitnie: "A poezja jest prawda. I kto jq obedrze / Z prawdy, 
niech jej kupuje trumnr: kut'l w srebrze". 

Pir:kne to slowa, ale oczywiscie latwiej je wypowiedziee, niz uczy
nie z nich przestrzegan'l na co dzien zasadr: tworzenia. W deklara
cjach artystycznej pokory, wyrzeczenia sir: przez artystr: miloSci wla
snej, oddania w sluzbr: cel6w wyzszych, jest jakby potrzeba ekspia
cji, publicznego posypania glowy popiolem. Widae przez nie duchowq 
zapalczywosc Milosza, rozpir:tego mir:dzy krancowymi poz'ldania
mi slawy i cichoSci serca, wladzy i poddania sir:, spoglqdania z gory 
i przyklr:knir:cia w zachwycie, badajqcego SWq duszr: w udrr:czeniu, 
zanim jeszcze jej sprzecznoSci zaakceptuje na tyle, by zobaczyc w nich 
hodlo poetyckiej sHy. Bezwzgl~dnie istotna jest natomiast zapisana 
tu duchowa pasja, rozumienie religii jako nieustannego sporu, dra
matu, ktory Milosz ukazuje w entuzjastycznej recenzji z Pami{!tnika 
wiejskiego proboszcza Bernanosa. 

Ksiqzka ta "traktuje wlaSciwie wylqcznie 0 problemie swir:tosci, 
ktora, wbrew zapewnieniom pogodnych purystow, rodzi sir: w mr:
ce, graniczy z mrokiem, z otchlaniq, i jak wszystko, co warte jest cze
gos w ludzkich wysilkach, wqtpi 0 sobie samej" - czytamy w szkicu 
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Zolnierz Kosciola wojujqcego. Jej bohater to czlowiek, kt6rego psy
chika "zqda gwaltownej ekstazy, calkowitego oddania, wyrzeczen 
zupelnych albo zupelnych zdobyczy. ( .. . ) To dlatego w zyciorysach 
tylu swi~tych zbrodnia pelna jest glodu rzeczy nieziemskich". I da
lej, w osobistej juz perspektywie: 

Zachlannose i niecierpliwose goni'l nas, ludzi wsp6lczesnych, od doktryny 
do doktryny, od prawdy do prawdy, nas, nie mog'lcych zgodzie si~ na nikczem
nose tego, co jest dzisiaj naszym udzialem. Czyiby i w tym tkwil za1'liek nadziei, 
za1'liek przebaczenia? Czyibysmy naprawd~ mogli oczekiwae, i e grzech, wynika
j'lCY z "glodu serca", z przesadnej wrailiwoSci, b~dzie nam odpuszczony? 

Pot~ga wzlotu i groza upadku. Jasne swiado nieba i mistyczna 
noc. Bardzo daleko jestesmy od codziennosci wiary, jesli nawet nie 
sprowadzonej do powierzchownych gest6w, to cofajqcej si~ przed 
zbyt dociekliwymi pytaniami. Autor Oblok6w ukazuje si~ nam, w ca
loki swej biografii, jako czlowiek laknqcy, przerazony zlem i spra
gniony swi~toSci, buntujqcy si~ przeciwko Bogu i spieszqcy do jego 

M,!drosc odnalazla dom 
wjego poezji, b~d,!cej dla 

tak wielu z nas zr6dlem 
nauki i nadziei. 

koJan: od grozy swiata, odkrywanej w czasie 
przyrodniczych w~dr6wek, od czytanego 
z wypiekami na twarzy podrycznika historii 
Kosciola, poprzez Ziemi~ Vlro az po nadziej~ 
parafianina, czlonka wsp61noty "kruchych 

i przelamanych od srodka". Wtedy, na kilka chwil przed apoka
lipsq, jest rozedrgany, usiluje zrozumiec siebie, odczytac wlasne 
powolanie, odnaleic ir6dla pewnosci. Pisze w innym miejscu: 

jest to boj wewn~trzny z widmami wlasnej slaboSci, z niedotrzyman'l przysi~g'l 
czynow, ktore gasn'l, zanim je si~ zdolalo do korJ.Ca domyslec. 0, jakie daleka, 
jak trudna podroi przez noc wlasnych urazow, przez pokusy samolubnych, 
pustosz'lcych urokow, przez wyrzuty w kaidym ruchu wietrz'lcego oblud~ su
mienia. Poki si~ nie poczuje na sobie znaku powolania, p6ki si~ nie wypl'lcze 
wsrod martwych nici, jakie zostaly po obrachunku, jednej jasnej struny, kt6ra 
zdola poprowadzie nie ku chimerom artyzmu, ale ku wiedzy, ku dojrzalosci 
( ... ). Dzien kaidy b~dzie weedy niby fragment konstelacji, opowiadaj'lcy chwal~ 
swiata. I umyslem owladnie wielka umiej~tnose przebaczenia sobie samemu. 
M'ldrose sprawiedlivvych. 

Nigdy nie bylo dane Miloszowi osiqgnqc stanu, 0 jakim tutaj 
marzy; konstytutywnq cechq jego osobowoSci zawsze bydzie wlasnie 
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niepokoj, boj toczony z coraz to innymi demonami. Ale mqdrosc 
odnalazla dom w jego poezji , b~dqcej dla tak wielu z nas irodlem 
nauki i nadziei. 

o ktamstwie 

"Mysl 0 wlasnym klamstwie ( ... ) jest wyrzutem sumienia tak 
trudnym do uj~cia w slowa i przynoSZqcym tak niszczqce skutki, ile 
razy zostanie wypowiedziana - ie slusznie kaidy zachowuje jq na 
wlasny uiytek, nie chqc zbyt latwo burzyc budowli, ktore jui ist
niejq i majq innq wartose nii wartose prawdy czy falszu" - pisze 
Mitosz tui przed wybuchem wojny. W szkicu ° klamstwie dotyka 
dylematu, ktory naznaczy caiq jego tworczose i, w jakiejs mierze, 
drog~ iyciowq; opozycji skrywania i odslaniania, wypowiadania 
wprost i poslugiwania si~ szyfrem. Relacja mi~dzy prawdq i faiszem 
tylko z pozoru jest wyrazista, obudowujq jq bowiem liczne zastrze
ienia i wqtpliwoSci. Czy poeta przeczuwajqcy, ie ludzkie iycie moie 
bye jedynie absurdalnym widowiskiem, przez mgnienie oka roz
grywanym na skraju otchlani, rna dzielie si~ SWq wiedzq z innymi 
ludzmi czy tei nie? A skoro kamufluje swe odczucia (,,1 wyznaj~, ie 
moje ekstatyczne pochwaiy istnienia / Mogiy bye tylko ewiczenia
mi wysokiego stylu, / A pod spodem byio TO, czego nie podejmuj~ 
si~ nazwaC" - czytamy w znakomitym p6Znym wierszu), to co nim 
wlasciwie kieruje: troska m~drca, ktory nie chce nas pozbawie na
dziei, wydae na ier demona rozpaczy?, pycha - podejrzenie, ie nie 
jestdmy w stanie dojrzee grozy swiata?, a moie... l~k przed wysta
wieniem si~ na posmiewisko, obawa, ii zadowolony z siebie, pro
stacki dum wysmieje nadwrailiwca?, wreszcie - konsekwencja tego 
l~ku, przekonanie, ie szczegolnie bolesne trdci naleiy wprawdzie 
zapisae, ale nie wprost, tak by jedynie umysly wyewiczone odsun~
ly z czasem zaslony? Wszystkie te motywy w tworczosci autora To 
scierajq si~ z tendencjq przeciwnq, z bardzo mocnq potrzebq glo
snego wypowiadania prawdy. Stqd ciqgie napi~cie mi~dzy nakla
daniem maski (rowniei maski zadowolonego z siebie, przeci~tne
go cziowieka - by inni nie domyslali si~ naszych rozpaczy) a jej 
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odrzucaniem, dyktowanym takie i poczuciem, ze koniecznose skry
wania si~ uwlacza naszej godnoSci, budzi wstrcrt. 

Proces ten dotyczy roznych aspektow zycia, rozgrywa si~ na wie
lu pi~trach osobowoSci. Jest obecny tez w calkiem "prozaicznych" 
decyzjach, walkach 0 zyciowq pozycj~, spolecznq rang~, traktowa
nych nieraz przez Mitosza jako swiadomie podejmowana gra. W ar
tykule poswi~conym Czechowiczowi, ktory - zniech~cony napascia
mi krytyki - deklaruje odsuni~cie si~, zaprzestanie publikowania w of i
cjalnym obiegu, umieszcza autor Zdobycia wladzy takie oto 
stwierdzenie: "Wszystko toczy sicr pomi~dzy biegunami schizofrenii 
i geszefciarstwa i wlaSciwie nie wiadomo, kto naprawd~ zasluguje 
na szacunek - urojony krol w sali szpitalnej czy niestrudzony, zimno 
i jasno myslqcy plywak po fali interesow. Znaleie rownowag~ ... na 
to czasem i jednego zycia za malo". J akq wybrac pisarskq strategi~: 
odrzucie wszelkie kompromisy, narazajqc si~ na calkowitq izolacj~, 
czy placie trybut w zamian za bycie zauwazanym, czytanym i choeby 
jedynie w cZ~Sci, rozumianym? We frapujqcym splocie zywiolow, 
jakim jest Czeslaw Mitosz, istnieje tez i to ciekawe polqczenie: czlo
wieka dystansujqcego si~ od wszelkich spraw dotyczqcych " technicz
nej" materii zycia, a zarazem jednak przebieglego, ktoremu nieobca 
jest "litewska chytrosC". W koncu istnialy przyczyny, dla ktorych 
stosunkowo dlugo byl przez komunistow (przed-, a zwlaszcza po
wojennych) postrzegany jako "swoj". 1ak sam wspomina, musial klu
czye, grae - poki bylo to mozliwe, nie odslanial przylbicy, w jakiejs 
mierze praktykujqc samemu opisany pozniej ketman. 

Od gry z zyciem nie jest juz daleko do poddania si~. Rozmowy 
nad Wislq i Niemnem (1936) to zapis kuszenia poety przez demona 
konformizmu, spor z tq cZqstkq samego siebie, ktora zgodzilaby si~ 
przymknqe oczy na niesprawiedliwose w zamian za stypendia, wy
jazdy ... "Trzeba umiec milczee. Za t~ cen~ zyskasz to, co wiem do
brze, bardzo cenisz: czas. Czas, ktory ci pozwoli stworzye zamierzo
ne dzieia, ktory da ci smakowac niezrownanq pi~knose swiata". Ku
siciel pragnie zachowae polityczne status quo, podsuwajqc artyscie 
mysl, iz jesli nie b~dzie nawolywal do buntu, masy pozostanq uspio
ne, ich rewolta nie zmiecie dotychczasowego swiata, a wraz z nim 
tego wszystkiego, co najdrozsze tworcy - kulturowego dziedzictwa, 
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duchowej wrazliwosci. Cala ta psychomachia - majqCa oczywiScie za 
do polityczno-kulturalne rozgrywki mi~dzywojnia, przedtelewizyj
nej epoki, kiedy poeta mogl miee jeszcze cien pocZllcia, iz wplywa 
na spoleczenstwo niepoddane calkowicie dyktatowi kultury maso
wej - prowadzi nas do zasadniczego gestu sprzeciwu. Bohater Roz
mow ... odrzuca propozycj~, zbrzydzony wszechobecnym klamstwem 
pragnie prawdy, nawet gdyby mial zaplacic za niq wysokq cen~: "w 
ryku megafonow, w wianiu chorqgwi, w miamlaniu uroczystych 
obchodow: klamstwo, klamstwo. W parszywych kabaretowych pio
senkach, w merdaniu dziennikarzy, w glosach dzieci nawet: klam
StwO, klamstwo". 

Wielokrotnie Milosz zapisywal poczucie, towarzyszqce mu w la
tach 30., ze swiat II Rzeczypospolitej opiera si~ na falsZll, jest tylko 
teatralnq dekoracjq : na scenie wiruje w balowym korowodzie mala 
uprzywilejowana kasta (dobrze uposazony urz~dnik Polski ego Ra
dia sam zresztq do niej cz~sciowo nalezal), a za warstwq dykty i plot
na kryje si~ n~dza, beznadzieja, ideowa i myslowa pustka. Nie przy
padkiem tak duzq jego sympati~ budzi Bal w Operze Tuwima, grote
skowy obraz apokaJipsy, ktora spada nie na caly swiat, ale na jego 
wyfraczonq, obwieszonq klejnotami czqstk~. I nawet poczqtek woj
ny nie jest dian tylko katastrofq: to takZe godzina prawdy, ulga, wy
zwolenie z uwieraj'lcego urz~dniczego kostiumu, a nawet wi~cej 
mSciwa satysfakcja, bo oto spoleczne formy, budzqce niech~c sztucz
nOSciq i pychq, rozpadajq si~: prujq si~ maski, eleganckie egerie war
szawskich kawiarn brnq przez zapylone polne drogi, lamiq wysokie 
obcasy pantofli, blyskiem odsloni~tego ciala przyznajq si~ wreszcie 
do bliskoSci z kobietami wszystkich czasow, miejsc, klas. 

Istnieje granica gry; klamstwo (czy chocby bierne przyzwolenie 
na nie) moze w koncu okazae si~ zabojcze - mowi autor Zniewolo
nego umyslu i w jego wypowiedziach powraca gest wskazania, ze 
oto przepelnila si~ miara, dalej maski nosie nie sposob, trzeba wystq
pie otwarcie. Tak bylo w "LiScie do obroncow kultury", gdzie wy
znaje: "jezeli si~ nie ruguje koniecznoSci istnienia prawdziwej sztuki, 
nie wolno rugowae koniecznoSci prawdy. Gdybym opowiadal si~ 
przeciwko ustrojowi dlatego, ze CZllj~ solidarnose z maSq uposledzo
nych - klamalbym". Tak b~dzie w pozniejszym Nie, pierwszym arty
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kule ogloszonym w "Kulturze", gdzie (sk'ldin'ld nie kryj'lc przy tym 
niechC(ci do polskiej emigracji) napisze, iz potrafilby bez wiC(kszych 
problem6w ulozyc sobie zycie w komunistycznej Poke, gdyby nie 
koniecznosc nieustannego noszenia gorsetu klamstwa, kt6ry z cza
sem - dopowiedzmy - zmienia siC( w szatC( Dejaniry. 

Ale w tw6rczosci Mitosza maska to cos wiC(cej niz zaslona ukry
waj'lca nas przed wzrokiem innych. To takZe forma nadaj'lca ksztalt 
temu, co plynne, pozwalaj'lca - przynajmniej w jakims stopniu - za
panowac nad samym sob'l, wewnC(trznym chaosem, niepokojem. 
Wspominalismy juz 0 potrzebie samokontroli, brania siC( w karby, 
kt6r'l przejawia mlody Milosz publicysta i kt6ra budzi w nas prze
kome podejrzenie rozwichrzonej wewnC(trznej materii, najdalszej od 
ladu i spokoju. Nawet w najstarszym odnalezionym przez Stawiarsk'l 
tekScie - mlodzienczej jeszcze i blahej Kronice osobistej (1931) 
pojawia siC( fragment zdradzaj'lcy, choc w kontekscie nie do konca 
powaznym, to zagadnienie : "koniecznosc dorocznych egzamin6w 
jest jak mus codziennego mycia siC(. Gniecie butami rozmiamlane 
nerwy". W 0 wiele pelniejszej formie temat pojawia siC( w noweli 
Obrachunki nagrodzonej w konkursie "Pionu" w 1938 roku. 

Tutaj mask'l czy kostiumem jest cala zewnC(trznosc: spoleczne 
role i funkcje, maj'lce podkreslac powagC( gesty i zachowania, wszyst
kie pozy, ktore przybieraj'l dorosli - swiadomi uczestnicy gry pozo
row. Pod ni 'l tkwi bezbronnosc ciala, skrywane lC(ki, niepewnosc. 
Wejscie do laini jest w oczach dzieciC(cego bohatera wielk'l deziluzj'l, 
obnaieniem sztucznoSci: "kapelusze, krawaty, marynarki - caly rynsz
tunek bojowy opadal z nich i wchodzili do goqcych izb ze sczemia
Iym niskim sufitem zupelnie rozbrojeni". Ale zagl'ldniC(cie za zaslo
ncr, wiedza 0 skrywanych tajemnicach, budzi w chlopcu chC(c dalsze
go podawania w w'ltpliwosc tego, co bylo oparciem i pewnosci'l, jak 
ojciec - odqd podejrzewany 0 slabosc. "W bolesnym i przewrot
nym niszczeniu tego, co najbardziej cenilem ( ... ) wyrastalem z lat 
dziecinnych" - wspomina bohater Obrachunk6w, a my przypomi
namy sobie, ze jego obnazaj'lce, okrutne oczy blyskaly w niektorych 
wczesnych wierszach Milosza. Zdzieranie kostiumow moze prowa
dzic w nicosc. Zalozyc maskC( to czasem wysilkiem woli zapanowac 
nad wlasnym okrucienstwem i szalenstwem. 
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"Obrachunk6w" dokonuje ze sobq dorosly mltzczyzna, wspomi
najqc swe dziecinstwo i dojrzewanie, bltdqce, rzec mozna, wtajemni
czeniem w okrucienstwo, budowaniem siebie poprzez ponizenie in
nych. Dla mlodziutkiego chlopca otaczajqcy go ludzie Sq wzorem 
i obiektem zachwytu, ale z kazdym rokiem coraz bezwzglltdniej blt
dzie on oSqdzal obiekty swej adoracji. Taki los spotyka Kostusia, 
najpierw idola, p6zniej pogardzanego krewniaka nieudacznika: 

pierwszy gorzki smak g6rowania nad innym czlowiekiem przeiylem wtedy, gdy 
przeniknqlem kruchosc i chwiejnosc tego charakteru, kiedy potrafilem jego szyb
kim i bezladnym gestom przeciwstawic usmieszek ironii. Odgadlem, ie Kostus 
jest slaby ( ... ) slad prowadzil mnie coraz wyiej, ku nietykalnym do niedawna 
pOSqgom, kt6re obchodzilem naboinie, z szacunkiem i pokorq. ( ... ) Przez chl6d, 
przez uwaine, skryte przyglqdanie sii( ludziom moina bylo odtqd trafiac w miejsca 
bezbronne, kierowac, zadajqc niedostrzegalne uklucia, zagraiac samq wiedzq 
i porozumieniem wsp6lwiny. 

Bo spychanie innych w d6l nie wynika bynajmniej z poczucia sily, 
z wolnosci od powszechnej skazy; przeciwnie - jedynie na chwillt 
pozwala zapomniec 0 wlasnej ulomnosci lub rozciqgnqc na innych 
pogardlt, jakq zywi bohater wobec siebie, usprawiedliwic wlasnq k11t
skit w powszechnej miernosci. Bierze silt z resentymentu dziecka, kt6re 
uwaza, ze jest slabe, gorsze od innych, odrzucone. Wqdy chlopiec, 
wysmiewany przez r6widnik6w w sali gimnastycznej, traktowany 
z politowaniem przez nauczycieli, marzy 0 odegraniu silt, upokorze
niu tych, kt6rym zazdro§Ci. Na niechltc czy moze tylko obojlttnosc 
swiata odpowiada nienawi§Ciq, usatysfakcjonowanq, zdawaloby silt, 
wreszcie po latach, gdy dawni mistrzowie biezni i triumfatorzy b6
jek na korytarzach zmieniq silt w pozbawionych nadziei mltzczyzn 
o przygaszonych oczach. Ale - jak wiemy wszyscy z historii Tonia 
Krogera i wlasnych, choc moze nie tak gwaltownych doswiadczen 
odwet taki jest mocno spozniony, zaprawiony goryCZq: 

Wyprzedzilem ich, wydarlem iyciu wii(cej wladztwa, patrzq na mnie moie 
z zazdroSciq, ale gdyby wiedzieli, jakq za to zaplacilem ceni(! Jakie chi(tnie od
dalbym to panowanie nad ludzmi i nad pienii(dzmi, przemyslne, czujne trwa
nie, za jeden rok triumf6w dwunastoletniego sportowca, za laur pierwszenstwa 
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w bojce, za radosc zycia, ktore nic mqdrosci nie zawdziycza, gdzie wszystko jest 
darem tak niezasluzonym, jak wiosna i milosc! 

Dusze bohaterow nowel Mitosza Sq gl~boko naznaczone l~kiem 
i wstydem, bojq si~ oni mi~dzyludzkiego swiata, wstydzq wlasnej sla
bOSci - w walce z zyciem od razu wywieszajq bialq flag~. 1m bardziej 
czujq si~ slabi, tym bardziej pogardzajq cudzq slabosciq, pragnq trium
fow, ktore pozwolityby im - choeby tylko we wlasnych oczach 
poczue, ze Sq lepsi od innych. A moze raczej: ze to inni Sq gorsi od 
nich. Bohater Obrachunk6w czuje "pogard~ i wstr~t do slabej, czulej 
dobroci", modli si~, "blagaj'lc Boga 0 sit~, tylko 0 sil~". Kiepski uczen, 
nieraz bity przez kolegow Teodor, bohater drugiej z nowel, znako
mitego Trytona, pragnie posiadae cos wyjqtkowego, co posluzyloby 
mu za oslon~ przed swiatem, za tajemnic~ stawiajqq go ponad ro
wiesnikami. Stqd po cZ~Sci bierze si~ jego przyrodnicza pasja. Cieka
we, ze Milosz publicysta podobny mechanizm przypisze artystom, 
ktorym dzieia sluzq nie jako pomoc w poszukiwaniu prawdy, ale 
jako "tarcza dla kompleksow". Po dziesi~cioleciach zas przeczytamy 
w Traktacie teologicznym: "W latach szkolnych, w brutalnoSci bo
iska, uznalem si~ / za niezdolnego do walki i wczeSnie zaczqlem ukla
dae / zast~pcze powolanie". 

Mozna powiedziee, ze chlopcy, ktorym poswi~cone Sq oba przed
wojenne opowiadania Mitosza, nie dorosli jeszcze do "skazy na sa
moukochaniu" opisanej w Zejsciu na ziemi?, co szczegolnie jasno 
widac w Teodorze, z wielkim oddaniem hodujqcym kolejne zwie
rz~ta. Mimo zachwytu, jaki budz<! w nim jedwabniki, patyczaki czy 
tytulowe try tony, chlopiec w rzeczywistosci kocha (bo pi~kno zwie
rZqt budzi erotycznq wr~cz nami~tnose) nie tyle je, ile swoje zako
chanie. Bye moze nigdy pOiniej w tworczoSci autora Nieobj?tej zie
mi nie b~dzie mowilo si~ tak wyraznie 0 mrocznej stronie miloSci, 
ktora mieSci w sobie okrucienstwo, 0 bezlitosnym obliczu Erosa pod
suwajqcego nam kolejne obiekty zachwytu i adoracji. Bo pogon za 
pi~knem swiata, mitosci mlodego przyrodnika, to jednoczesnie wzgar
dliwe porzucanie wczeSniejszych wybrancow. Po nami~tnosci przy
chodzi znudzenie; zwierz~ta umierajq, opiekun troszczye si~ 0 nie 
zapomnial, a raczej nie chcial pami~tae, na poly swiadomie pragnqc, 
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by straciwszy urok nowosci - zdechly, uwolnily go od obowiqzk6w, 
a przede wszystkim zwolnily miejsce dla nowej fascynacji . 

"Nigdy nie przestanc;: lubic tryton6w. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Drc;:
czyla go pogarda dla doroslych, kt6rzy mogq nazywac jego uniesie
nie zabawq. Ja nie zmienic;: sic;:, nie chcc;: zmienic sic;:". W udrc;:kach 
Teodora, nc;:kanego wyrzutami matki i wlasnego sumienia, rozgry
wa sic;: tei moie prawdziwy dramat, nie tylko komedia zaklamujqce
go sic;: egoisty. Jasne jest tei, ie opowiesc 0 nim to w mikroskali za
pis okrucieitstwa, kt6rym naznaczone Sq nieraz nasze zwiqzki z inny
mi ludimi. Bo jak niewielka w gruncie rzeczy jest r6inica mic;:dzy 
chtopcem, kt6ry pozwala umrzec swym chwilowym ulubieitcom, 
a Don Juanem porzucajqcym kolejne kobiety, w nieukojonym pra
gnieniu zdobyczy, czy wreszcie kladqcym zimny cieit obojc;:tnosci na 
zwiqzki z innymi ludimi niezbywalnym chyba egoizmem, kt6ry udrc;:
cza artystc;:? I za kaidym razem swiat odslania swe niesprawiedliwe 
bogactwo: "Winien, winien, okrutnik. ( ... ) Slonce, kt6re zeslizgiwa
10 sic;: po wygic;:ciach porc;:czy, po nogach sto1u, bylo jednak tak weso
leo Cwir jask61ek lecial wysoko na jasnym, zlotawym niebie. Wypro
stowac kolano jedno, potem drugie. Podniesc sic;:. Biec polami, biec 
ziemiq po nowy dar, nOWq rozkosz". 

Dystans spojrzenia 

Druga po1owa lat 30. w iyciu Czeslawa Milosza to najpierw po
wr6t do Wilna i praca w radiowej rozglosni. Staje sic;: wtedy, wraz 
z T adeuszem Byrskim, kt6remu zajc;:cie to zawdzic;:cza1, ofiarq nacjo
nalistycznej nagonki. "Ma1y Dziennik" pisal 0 dzialajqcych w radiu 
kryptokomunistach, 0 popieraniu przez nich Zyd6w i Bialorusin6w, 
a lokalne w1adze zaiqdaly zwolnienia poety. Trudno powiedziec, jak 
potoczytyby sic;: jego losy, gdyby nie interwencja Haliny Sosnowskiej 
nalezqcej do liberalnej , pi1sudczykowskiej inteligencji jednej z dyrek
tor6w Polskiego Radia - kt6ra zatrudnila go w warszawskiej centrali. 
Ostatnie lata przed wojnq, wyjqwszy kr6tkq podr6i po Wloszech czy 
wypady na Litwc;:, spc;:dza autor Trzech zim w stolicy. Zdobywa SWq 
pierwszq zonc;: Janinc;: D1uskq, razem z J6zefem Czechowiczem nudzi 
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sitt na niekonczqcych siy biurokratycznych naradach, spotyka siy z Je
rzym Andrzejewskim - pozniej towarzyszem lat okupacyjnych - i Bo

Poiniej, coraz hardziej 
zanurzony wpracy 

urz~dnika i coraz lepiej 
wynagradzany, przede 

wszystkim jednak pragnll
cy poruszac sprawy 

naprawd~ istotne, ograni
cza si~ do wypowiedzi 

o duiym myslowym 
ci~iarze. 

leslawem Micinskim, z ktorego rodzinq bydzie 
przez lata wiqzac go serdeczna przyjazn. Poczqt
kowo pisze duio, takZe rzeczy dorazne, najwy
razniej zarabiajqc piorem. Pozniej, coraz bardziej 
zanurzony w pracy urzydnika i coraz lepiej wy
nagradzany, przede wszystkim jednak pragnqcy 
poruszac sprawy naprawdy istotne, ogranicza siy 
do wypowiedzi 0 duiym myslowym ciyiarze. 
Apogeum tej tw6rczoSci to lata 1938-1939, kie
dy powstajq m.in. szkice 0 milczeniu, ZejScie na 
ziemi~, Klamstwo dzisiejszej "poezji", Radosi 

i poezja, 0 klamstwie, obie nowele. 
Jak historia polskiej literatury zapamiytalaby Czeslawa Milosza, 

gdyby swoj tor zmienily kule, prujqce wokol niego cieple wrzeSniowe 
powietrze? Autor dwoch tomow wierszy, z ktorych jeden uznano za 
wybitny, i wielu wainych szkicow - swiadectwa powagi w mysleniu 
o sztuce. Jak pisal wtedy Gustaw Herling-Grudzinski: "czysta i jasna, 
i piykna jest droga rozwoju poetyckiego Czeslawa Milosza, nacecho
wana takq sumiennosciq i powagq w stosunku do kreowanej przez siebie 
sztuki, jakq odznaczajq siy nasze najtajniejsze i najbardziej wlasne my
sli 0 przedmiocie kultu religijnego". Czlowiek zdaje sier zatrzymany na 
progu nowego rozdzialu swej tworczosci, zbierajqcy sily przed sko
kiem, ktory nie nastqpil. W dywagacjach 0 dalszych losach poety (iadna 
z nich nie przescignylaby prawdziwego rozwoju wypadkow), moglby 
siy pojawiac proroczo brzmiqcy cytat z jego artykulu 0 Lautreamon
cie, przed smierciq planujqcym wielkq przemiany tworczoSci i swia
topoglqdu: "Nie wykonal nic z tego programu. Dla kaidego, kto ze
chce myslec 0 tajemniczym i zlowrogim poecie - to niewypelnienie 
bydzie najbardziej przejmujqq cZySciq iyciorysu". Na szczerscie tak 
siy nie stalo i po latach autor Drngiej przestrzeni wyzna Bogu: "Wsty
dzy siy, bo muszy wierzyc, ie prowadzileS i chronild mnie, / Jakbym 
mial u Ciebie szczeg61ne zaslugi". 

W tych latach ksztaltujqcych dojrzalego Milosza, artysttt i czlo
wieka, pojawia sitt jeszcze jeden brzemienny w skutki wqtek. Relacjo
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nujqc sprzeciwiajqcq si~ angazowaniu klerk6w i artyst6w w polityk~ 
wypowiedz Valery' ego, poeta dodaje: "Ola wszystkich tych, co wierzq, 
ze praca nad realizowaniem wiasnej osobowosci jest zarazem najlepszq 
siuzbq sprawie Europy, ten smiaiy sprzeciw Pawia Valery b~dzie wiel
kim pokrzepieniem i wielkq ulgq". W pisanym u progu wojny szkicu 
Dystans spojrzenia wskazuje: 

bohaterstwem b~dzle utrzymanie sztuki na wysokosci, na jakq pozwalatyby lata 
kwitnqce i szcz~sliwe. Pruszynski w swojej ksiqice 0 Hiszpanii opowiada 0 mlo
dym poecie baskijskim, kt6ry na froncie tlumaczy Antygon{! Sofoklesa. Ten po
eta rozumia!, ie nie wykresla si~ bezkarnie ani jednego roku z kultury narodu, 
ie przysz!e pokolenia zapomnq 0 stanie naszych nerw6w, ale nie zapomnq 0 do
brym przekladzie Antygony. 

Usilna nieprzerwana praca b~dzie znaczyla kolejne lata Czesiawa 
Milosza, czas okupacyjnego piekia, powojennej szarpaniny, francu
skiej udr"ki, amerykanskiej samotnosci. Z plon6w, kt6re przynio
sia, nieustannie korzystamy. 

ANDRZEJ FRANASZEK, krytyk literacki, redaktor "Tygodnika Po
wszechnego". Autor ksiqzki Ciemne trod/o. 0 tworczosci Zbigniewa 
Herberta (1998). 

Fragment przygotowywanej dla Wydawnictwa Znak ksiqzki poswi~co
nej zyciu i tw6rczoSci Czeslawa Milosza. 
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o ROZNYCH GODZINACH 

Halina Bortnowska 

* * * 

Odczytuj"!c rejestr pamitrci, piszemy w nim na 
nowo. Utrwalamy zapis, dodajemy podkre§lenia 
i odnosniki. 

Pami~c 

Przeci~ty pier1. Koncentryczne kr~gi stoj6w. Odsloni~ta po srnierci 
roslinna parni~c starego drzewa, dIuzsza nil. rnoja. Drzewo rna t~ 

jedn'l pami~c tozsarn'l z pniern. 

To, co byIo, ci'lgnie si~ za nami. To, czego dzis doswiadczamy, 
to tylko czolo korowodu. Nie jest tak, ze tego, co byIo, po prostu nie 
rna. "Co byIo, a nie jest, nie pisze si~ w rejestr". Z pami~ci'l jest ina
czej. Odczytuj'lC rejestr pami~ci, piszemy w nim na nowo. Utrwala
my zapis, dodajemy podkreslenia i odnosniki. 

Od pewnego wieku zrnieniaj'l si~ proporcje: przeszlosc staje si~ 
obfitsza, bogatsza nil. szanse na przyszlosc. Juz na pewno wiemy, ze 
trwala dIuzej, nil. rnoze potrwac to, co przed nami. Prawdopodob
nie to, co najwazniejsze, juz si~ wydarzylo. Tak s'ldzil biskup Wene
cji, nim zostal papiezern J an em XXIII. Byl starcem, rnial prawo my

142 



TEMATY I REFLEKSJE 

slec, ie pora jui tylko podsumowac doswiadczenia, by poloiyc na 
nich pieczyc pokuty i dziykczynienia. 

Sny 

Sen. Leiy na ziemi porosniytej rzadkq, kr6tk'l, zbrunatnialq trawq. 
Widzy poszczeg61ne idibla. Martwe. Ziemia powoli driy, pojawiajq 
siy pykniycia coraz szersze. 

Podnoszy siy, widzy - jak w telewizji, jak na obrazie, poruszajqce 
siy w brunatnej dolinie wieiyczki czolg6w, lufy szukajqce celu. Cisza. 

Jestem w tamtym swiecie, ale bez Scieiki diwiyku. Trawa i grudy 
ziemi osuwajq siy w pykniycia, bezszelestnie. 

* 

Sen. Dzieci, maly chlopiec i mala dziewczynka. To spotkanie jakby 
na skraju sosnowego lasu, niespodziewane. Dzieci majq podobne do 
siebie, blade, plaskie twarzyczki, lekko przymruione oczy, zacisniy
te wargi. 

To Sq sieroty. Cos mam dla nich zrobic, na cos czekajq milczqc. 
To ja mam to zrobic, to oczywiste. 

Jeszcze widzy za nimi pola i niebo ze zwalami granatowych chmur, 
jakie wciqi kojarzy z Podlasiem. 

Pani Marianna 

Wsr6d poduszek i pierzynek w bialym 16iku malenka postac, 
kruche cialko w pergaminowej sk6rze. Za ciyikimi okularami nie
widzqce oczy. G!aszcze mojq ryky delikatnymi cieplymi palcami. Gdy 
obejmujy skulone plecy, czujy napiycie. Wiem, ie dotykam ostatnie
go swiadka, ie w Marianrie-Miriam, jak w muszli z dna morza, od
brzmiewa echo tamtego przeraienia, krzyku, lamentu... 

Pani Marianna, wdowa po Stanislawie Ramotowskim z Radzito
wa zmada 29 kwietnia 2004. 
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Stary cztowiek i oda 

(glossa do poematu, na kt6rym oparty jest hymn Unii Europejskiej) 

Nasz statek przybija do wybranego brzegu. A raczej: wreszcie 
bezpiecznie cumuje przy tym brzegu, na kt6ry jUl przeskakiwalismy 
i przerzucalismy kolejne trapy. Teraz jUl nic pod stop ami nie drgnie. 
Wobec reszty swiata stajemy jako calosc. Zlolona, szukaj'lca WCi'll 
nowej r6wnowagi. Ale calosc. Nasze miejsce w tej caloSci? Moje 
pytanie, nie od dzis: jaka b~dzie ta calosc z nami jako elementem? 

Wi~c naprawd~ tej nocy cos si~ zmienia, cos rzeczywistego, choc 
ta zmiana nie jest widzialna, nie sprowadza si~ do zadnej z konkret
nych nowoSci. Tej nocy na nieskonczenie kr6tki moment historia 
Europy zastygnie, jak ocean przy odmianie plywu. 

Dla mnie to chwila wielkiej powagi. A gdzie radosc? Moze przyj
dzie. Jesli jest C6rk'l Raju - Tochter aus Elysium - jak chce Schiller, 
to nawiedza kogo chce. To, co czui~, blizsze jest nie ekstatycznej 
radosci, lecz zadowoleniu, ze ten krok jest dokonany i juz nie padnie 
ofiar'l techniki "dwa kroki wstecz". 

A tak naprawd~, przeSwietna RadoSci, cala z Beethovena, sporo 
jeszcze czar6w musisz uczynic, zanim pod twoim skrzydlem wszyscy 
ludzie b~d'l bracmi. Szczerze m6wi'lc (a tak trzeba) - nie wierz~, by 
twoje jednocz'lce obrz'ldki juz si~ mialy rozpOCZ'lc. Raczej tak si~ to 
teraz odbywa, jak w dyskretnej karykaturze Jacka Gawlowskiego 
z "Gazety Wyborczej" (30 kwietnia 2004). Tam wsr6d wielkich liter 
tytulu reprezentant Starej Unii zwraca si~ do Aplikanta: Well, come! 
Czyli nie m6wi: "Witaj", lecz "No, niech tam, wejdi". Nie widac 
entuzjazmu przy owym zrastaniu si~ tego, co podzielil los. To nie 
powitanie, tylko pozwolenie. Korzystamy, ladujemy si~, ale to nie 
jest radosny poch6d powrotu na swoje miejsce, chor to przeciez jest 
wlasnie taki powr6t. Wydaje si~, ze po obu stronach opadaj'lcej ba
riery malo kto pami~ta, sk'ld wlaSciwie wracamy. I dlaczego nie bylo 
nas od pocz'ltku. Dla nas dopiero teraz rzeczywiscie konczy si~ Dru
ga W ojna XX wieku, wszcz~ta w Europie. 

W "Duzym Formacie" Kalicki w sam'l por~ przypomina jeszcze 
jedn'l niedawn'l rocznic~ - dzien Czarnobyla. Jak wyl~gla si~ kata
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strofa? Wciqz budzi groz~ radioaktywna poswiata nad szczqtkami 
reaktora i sylwetki strazak6w, kt6rzy pr6bujq gasie dach nad tym 
zarzewiem. Groza jeszcze trwalsza to ludzkie przyczyny tego, co 
si~ stalo. Nad tymi przyczynami dotqd nikt nie wzni6s1 ochronne
go sarkofagu: samodzierzawie, ot~piajqcy strach i poddanstwo, 
zgoda na glupiq latanin~ kosztem bezpieczenstwa i zycia ludzi. Rzecz 
najgorsza: bl~dy mogq rOSnqe nieuznane, nienaprawiane. Czy nie 
rna i w nas tej zarazy, czy nie tkwi gdzid, jak slady Czarnobyla 
w kokiach i z~bach? 

Nie idealizuj~ ani krajow Unii, ani samego unijnego centrum. 
Dzi~ki wsp61pracy z PHARE, wczesnie, zaraz na poczqtku bezpo
srednich kontaktow z Brukselq, mialam okazk przekonae si~ i 0 do
brodziejstwach "forsy na zasiew" (seed money) i 0 ci~zarach biuro
kracji. Sq niemale. Ale tego, 0 czym pisze Kalicki, tam nie rna. TO 
ow sluzalczy strach i zaklamanie - nie osiqga tam masy krytycznej. 
Pojawia si~, ale reakcja odrzucenia zalqzka nowotworu jest silna i za
sadniczo skuteczna. Tak si~ tam teraz rozprawiajq z manipulacjami 
w sprawie zaangazowania w Iraku, z wieloma sprawami wczdniej. 
Ciesz~ si~ wi~c, ze jestesmy w Unii, choe nie podskakuj~ na jednej 
nodze, jak Egipcjanie na czese nowego faraona. A hymn sobie nuc~ 
na razie bez slow, dla mnie zbyt dumnych, zbyt bliskich apoteozy 
wlasnych osiqgni~e Europy, jej kultury czy mistycznej duszy konty
nentu. Gdybym sprobowala, przypomn~ sobie oczy poety Grynber
ga, peine b61u i wstr~tu wobec plemion europejskich, ktore godzily 
si~, by Zaglada zostala dopelniona wsrod nich i przez nie. Nie mog~ 
odrzucie jego swiadectwa, choe nie jest wobec Europy sprawiedli
wy. Mog~ jednak miee w sobie wi~cej tolerancji dla Europy, ktora 
przeciez teraz ustanawia trudne dla siebie standardy Praw Czlowie
ka przeszkadzajqce w zamykaniu granic ciasniejszych czy rozszerzo
nych. Unijna Europa bez kary smierci, gwarantujqca, ze to nie wroci. 
Dzielqca si~ tym post~pem i koncem nie jednej, ale, jak mozna si~ 
spodziewae, koncem wszech-wojen przynajmniej na swoim, unijnym 
terenie, chociaz tu, tu, gdzie teraz nalezymy. 

* 
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Trzeba znac smak radoSci. Jest nie do zapomnienia, choc trudno 
go przywolac. Dawne nieszczr:scia latwiej odzywajq sir: echem nawet 
wtedy, gdy juz rzeczywiscie minq. Duzo trzeba, by uwierzyc, ze mi
nr:ly, zawsze mozna 0 tym zwqtpic. A radosc da sir: odciqc. Staje sir: 
niewiarygodna w swietIe tego, co przyszlo potem. 

Wierzr:, ze kazdy na pewno doznal kiedys wspanialej prywatnej 
radosci, wir:c wie, czym moze byc "iskra bogow, corka raju". Myslr: 
o radosci potwierdzenia wyboru, odkrycia wzajemnoSci, olsnienia 
prawdq, pir:knem, dobrociq, spotkaniem - wreszcie przeczuciem 
"Ojca nad gwiazdami, wielkiego, Nieznanego na swym tronie". 

"Wszyscy ludzie stajq sir: bracmi" - to dzieio wspolnej, glr:bokiej 
radoSci, chocby krotkotrwale, chocby tylko na godzinr: uniesienia, 
z ktorej pozostaje slad, przekonanie, ze warto przetrwac. 

Radosc spoleczna, radosc we wspolnocie, przenikajqca wspolno
tr:; nie zaczyna sir: od siebie samej, lecz od tego, ze "mnostwo... rna 
serce jedno" (por. Dz 4, 32 i dalsze) i czuje to. Wir:c uniesienie, jed
nak nie takie, ktore plynie z poczucia mocy, nie jakis "Sieg Hei!" ... 
widzr: w tym uniesieniu poczucie bycia obdarzonym tym braterstwem, 
ktore otwiera sir: szeroko ku innym jeszcze - nie szuka wrogow, pra
gnie wyzwalac, a nie poddawac sobie. Czy cos takiego istnieje? Po
swiadczam, ze tak, ale nie byl to dla mnie dar Nocy Europejskiej. 
Kiedy jq poznalam, tr: radosc mocniejszq od wszystkich imion, jakie 
mozna jej nadaC? Jako zupelnie nowy smak to przyszlo, kiedy usly
szalam we wrzesniu 1980, ze to, co tworzymy, to nasze odgir:cie 
grzbietow i podniesienie glow, to pochwycenie losu, by go ksztalto
wac - br:dzie sir: pewnie nazywac "Solidarnosc". A potem w Hali 
Olivii, gdy - wbrew kalkulacjom - na I Zjeidzie "S" padly slowa 
o solidarnoSci szerszej, ponad granicami, oglaszajqcej nicosc impe
rium wciqz wznoSZqcego sir: nad naszymi glowami. 

Smiejcie sir: ze mnie, z naiwnej utopicznoSci dumnych slow ... 
Mozecie. Smak jest smakiem, to byla ta radosc, 0 ktorej Schiller cos 
wiedzial, moze cos odgadl, a moze napisalo mu sir: - moze to bylo 
echo jakichs wtajemniczen. Dla nas byla iskrq w bialy dzien, wsrod 
wszystkiego, co raczej moze wiarr: i radosc odebrac, na tie klotni 
i paranoi wyborczych zabiegow. Przez to wszystko przebii sir: - na 
chwilr: - wspanialy, cudowny blysk. 
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To zapewne nie przypadek, ze mysl~ 0 tamtym "Poslaniu" wla
snie tej noey, ehoc nie wygl'ldam skrzydla Corki Raju wsrod dale
kieh fajerwerkow. 

Bialowieia 

Tym razem bez ogl'ldania krolow puszezy w zagrodzie. Tylko 
przejazd w'lskotorow'l kolejk'l przez majowy las zasnuty mgl'l. Pada 
rz~sisty deszez. Gdy wypada postoj, slyehac rowny, jednostajny szum 
zlozony z milioo6w drobnyeh pluskow i klasni~c 0 napi~te jasnozie
lone liScie. Proste strugi l'lez'l ciemne ehmury z rozlewiskiem u stop 
drzew. Tu i owdzie bielej'l wyspy kwitn'leyeh zawilcow. Gqd ust~
puje otwartym wodom tuz przy torze. Droboe, prawie nieruehome 
fale sieeze siloiejszy deszez. Przy brzegu armia wyprostowanyeh nie
ruehomo trzeio. JakieS ptasie furkoty, przeloty, kwakania. 

Podobno kiedys juz nie bylo tu puszezy, ale wr6eila. 

HALINA BORTNOWSKA, publicystka, dzialaczka spoleczna, czlonek 
kolegium redakcyjnego pisma "Polis", animatorka Warsztatow Dzien
nikarskich Mlodych organizowanych przez to pismo. 
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Wok6l artykulu George'a Weigla, 

Europe's Problem - and Ours, 

"First Things", luty 2004 

Marek Gadzala 

Europa - problem 

transatlantycki 


Przy okazji konfliktu irackiego doszlo do gwaltownych spi~c mi~
dzy Ameryk'l i Europ'l. Europejczycy uslyszeli, ze S'l z Wenus - czyli 
tch6rzliwi, wygodni i kr6tkowzroczni. Amerykanie z kolei dowiedzieli 
si~ 0 swej arogancji i imperialnych ambicjach. Wzajemne zarzuty pod
kopaly wiar~, ze wci'lz istnieje transatlantycka wsp61nota wartoSci. Na 
tym tie zgola inaczej brzmi'l wypowiedzi George'a Weigla, autora ce
nionej w Polsce biografii Papieza Swiadek nadziei. Choc i on krytykuje 
Europejczyk6w, to jednoczesnie akcentuje szacunek i wdzi~cznosc dla 
Starego Kontynentu - kolebki Stan6w Zjednoczonych. Nie kwestionuje 
r6wniez wsp61noty wartoSci. Trudno zreszt'l 0 inne stanowisko w przy
padku tego autora. 

Weigel od pocz'ltku bronil decyzji prezydenta Busha, by interwe
niowac w Iraku. Dowodzil, ze uprzedzaj'lca akcja wojskowa jest zgodna 
z doktryn'l wojny sprawiedliwej. Ostatnio zabral glos w sprawie kryzy
su Europy. Do jego przejaw6w zaliczyl stanowisko Europejczyk6w wla
snie w kwestii irackiej. 0 ile mozna pow'!tpiewac, czy Weiglowi udalo 
si~ zaadaptowac teori~ wojny sprawiedliwej do reali6w walki z terrory
zmem, 0 tyle trudno zanegowac, ze jego diagnoza choroby tocz'lcej nasz 
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kontynent trafia w sedno. Poniewaz choroba ta moze rozprzestrzenic 
sit( po drugiej stronie Atlantyku, Weigel ostrzega Amerykanow: "Pro
blem Europy to rowniez nasz problem". 

Zadanie dla nast~pnego papieza 

Na czym polega ow "problem"? Zdaniem Weigla Europa, zwlaszcza 
Europa Zachodnia, pogrqzyla sit( w glt(bokim kryzysie moralno-kulturo
wym na skutek triumfu ideologii sekularyzacji. Po wyrugowaniu z zycia 
publicznego odniesien transcendentnych Europejczycy utracili najwazniej
szy powod, by przejawiac odpowiedzialnosc za SWq przyszlosc. W konse
kwencji popelniajq samobojstwo demograficzne - ujemny przyrost natu
rainy i starzenie sit( spoleczenstw to wspolna cecha wszystkich krajow Sta
rego Kontynentu. Zjawisko to nie rna precedensu, jesli wziqc pod uwagt( 
wysoki poziom zdrowotnoSci oraz zamoznosc Europejczykow, a talcie brak 
wyniszczajqcych wojen i kataklizmow. Kryzysu Europy nie zdolal sku
tecznie zazegnac nawetJan Pawel II. W artykule opublikowanym w "Wa
shington Post" z 31utego 2004 Weigel przewiduje, ze "wielkq, pilnq i nie
zalatwionq kwestiq, ktorq zajmie sit( nastt(pne konklawe, bt(dzie to, co 
przyszly pontyfikat moze uczynic w zwiqzku z zalamaniem sit( katolicy
zmu w jego historycznej kulturowej ojczyznie. Jest to zarazem kwestia, 
ktora rozstrzygnie 0 przyszloSci Zachodu". 

Na lamach "First Things", amerykanskiego kuzyna "Znaku", George 
Weigel wymienil inne przejawy "europejskiego problemu" - odwrot od 
demokracji w miart( jak unijna biurokracja rozszerza swe kompetencje; 
niemoc politykow niebt(dqcych w stanie ograniczyc rozbuchanego usta
wodawstwa socjalnego; propagowanie fikcji, ze istnieje - w sensie poli
tycznym - "spolecznosc mit(dzynarodowa", ktorej najwyzszq emanacjq 
jest Rada Bezpieczenstwa ONZ; swoista amnezja, je§li chodzi 0 chrze
scijanskie korzenie Europy czy wrt(cz "chrystofobia" (okre§lenie ]. H. 
HWeilera) wielu europejskich elit. 

Dla Weigla nie ulega wqtpliwosci, ze irodlem infekcji atakujqcej 
europejskq cywilizack jest ateistyczny humanizm wraz z jego progra
mem radykalnej przebudowy swiata. "Problem Europy" zaczql sit( za
tern w XIX wieku - wiqze sit( z pozyty\vizmem Comte'a, subiekty\vi
zmem Feuerbacha, materializmem Marksa i filozofiq Nietzschego. Se
kularyzacja, towarzyszqca postt(pom swieckiego humanizmu w Europie 
Zachodniej, byla brzemienna w skutki odczuwane do dzis. Nad moral
nosciq sfery publicznej przestal rysowac sit( horyzont transcendencji. Jak 
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powiada Pierre Manent, francuski historyk idei, nastal czas "samoubo
stwienia" czlowieka, jego zas nieokielznana pycha wkrotce zrodzila dwie 
wojny swiatowe, Auschwitz i Gulag. 

Podobnie jak Solzenicyn, Weigel uwaza, ze kryzys ducha europej
skiego ujawnil si~ po raz pierwszy w latach I wojny swiatowej. Podczas 
nast~pnego konfliktu i w okresie zimnej wojny pokonano wprawdzie 
najbardziej przerazaj'lce i groteskowe formy ateistycznego humanizmu, 
niemniej nie znikly intelektualne i duchowe irodla kryzysu. Jak bowiem 
wydumaczyc dominuj'lq pozycj~, jak'} w Europie zajmuje zeswiecczo
ny "humanizm wyl'}czny"? Humanizm ten, wed Ie slow Charlesa Taylo
ra, pi~tnuje jako iluzj~ (grozn'} dla pokojowego wspolistnienia) przeko
nanie, ze zycie ludzkie zmierza ku czemus, co je przekracza, i w zwi'}zku 
z tym wyklucza je ze sfery publicznej. 

Czy jest szansa, ze Europa upora si~ ze swym "problemem"? Zda
niem Weigl a konieczna jest odnowa chrzescijanstwa, zwlaszcza katoli
cyzmu, w krajach b~d'}cych ongis historycznymi centrami wiary. Jest to 
dlugofalowe zadanie, ktorego po\vodzenie b~dzie zalezec od przemian 
w indywidualnych sumieniach i od odrodzenia si~ chrzescijanskiej kul
tury. Nieprzypadkowo Weigel mowi 0 tym jako 0 wielkim wyzwaniu 
stojqcym przed kolejnym papiezem. 

Wspomniany filozof kanadyjski Charles Taylor uwaza "koniec swiata 
chrzescijanskiego" za per saldo korzystny. Ma na mysli kres cywilizacji, 
w ktorej polityka i kultura byly zorganizowane wokol pewnej wizji du
chowej. Z odejSciem tej cywilizacji znikla mozliwosc p~tania ludzkich 
sumien, pojawila si~ szansa nowych, gl~bszych form duchowoSci. Pro
blem w tym, ze likwidacja patologicznych uwiklan religijno-politycznych 
spod znaku Konstantyna jest - jak dot'}d - zaledwie wst<;pem do de
strukcji calego ladu moralno-kulturowego. Odnowa chrzeScijanstwa, 
ktor'} postuluje Weigel, musialaby doprowadzic nie tylko do pogl~bie
nia indywidualnej duchowosci, lecz w konsekwencji do przywrocenia 
zagubionego ladu cywilizacyjnego. 

Zemsta Kara Mustafy? 

Istnieje tez mozliwosc, ze Europa Zachodnia nie poradzi sobie z kry
zysem. Dramatyczne skutki odczuj'} wowczas takZe Amerykanie, ana 
calym swiecie pod znakiem zapytania stanq losy demokracji. Jezeli w Eu
ropie Zachodniej ostatecznie zwyci~zy idea demokracji odcinaj'}cej si~ 
od wszelkich odniesien religijnych i moralnych, to w Ameryce wzmoc
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ni~ si~ podobne tendencje w kulturze, a nast~pnie w prawodawstwie. 
W Europie t~ wersj~ demokracji sil~ rzeczy przejm~ panstwa wst~puj~ce 
do Unii. George Weigel powtarza za angielskim historykiem Christo
pherem Dawsonem: zsekularyzowanej demokracji, konstytucyjnie i po
litycznie niezdolnej, by zaakceptowae wplyw transcendentnych warto
sci moralnych w sferze publicznej, grozi autodestrukcja. Taki los, dopo
wiada amerykanski teolog, moze spotkae demokracj~ w swiecie, jezeli 
dojdzie do przerzutow "europejskiej choroby" i przeniesie si~ ona poza 
aktualne granice Unii. 

Weigel dostrzega rowniez inne dlugofalowe zagrozenie dla Stanow 
Zjednoczonych i dla swiata. Prozni~ demograficzn~ w Europie wypel
niaj~ imigranci z Afryki i Azji, przewaznie muzulmanie. Bye moze z cza
sem stan~ si~ tolerancyjnymi Europejczykami. Calkiem jednak mozliwe, 
ze "obecne trendy demograficzne doprowadz~ w koncu do powstania 
Europy, w ktorej przekreslone zostanie zwyci~stwo Sobieskiego pod 
Wiedniem. Oznaczafoby to, ze w XXII wieku, lub nawet pod koniec 
wieku XXI, Europa znajdzie si~ pod coraz wi~kszym wpfywem, a bye 
moze zostanie nawet zdominowana przez zradykalizowanych wyznaw
cow islamu, przekonanych, ze tylko krok dzieli ich od dfugo odraczane
go z\'.ryci~stwa w sercu Europy". 

W niektorych kr~gach w Stanach Zjednoczonych i w Europie na 
dlugo przed zamachami z 11 wrzeSnia zdano sobie spraw~ z zagrozen 
zwi~zanych z dynamik~ islamu. Cz~se strategow, zwlaszcza w Ameryce, 
nie wyklucza mozliwoSci, ze zachodnia Europa, rezygnuj~c z konstytu
uj~cych j~ wartoSci, nie zdola si~ oprzee tym zagrozeniom i przeksztalci 
si~ w rejon nieprzyjazny wobec Stanow Zjednoczonych. W wywodach 
George'a Weigla wyraznie sfychac echo tych obaw. OczywiScie, mozna 
podobne pogl~dy uznac za przejaw zachodniego antyislamizmu. Czyni 
tak na przyklad Piotr Klodkowski, wybitny znawca Orientu, widz~c 
w tych obawach tendencj~ do "globalizacji nienawiSci", wykorzystuj~q 
stereotypowy wizerunek wroga. 

Wizja Europy zdominowanej przez muzulmanow moze si~ wydawae 
istotnie nieco fantastyczna. Nie wynika ona jednak z apriorycznych uprze
dzen do cywilizacji islamu. Jest projekcj~ w przyszlose nader realnych ten
dencji demograficznych i kulturowych w Europie, a zarazem reakcj~ na 
objawy nienawi§Ci do Zachodu, nieograniczone bynajmniej do kr~gu is
lamskich fundamentalist6w. Cos w tym jest - pisaf Roger Scruton - ze tak 
wielu muzulmanow przybylych na Zachod zywi nienawise do spofe
czenstw, wsrod kt6rych zyje, i zyczy tym spoleczenstwom jak najgorzej. 
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Cos w tym jest, ze dzieci nawet zasymilowanych imigrant6w, wychowane 
w nowych warunkach, przyl'lczaj'l si~ do dzihadu, nie dbaj'lc 0 zycie. 

Rozwazania Weigla 0 kryzysie Europy nie przekonaj'l bye moze czy
telnik6w preferuj'lcych scjentystyczne uj~cie zamiast historiozofii. Jed
naki.e w sukurs tej ostatniej przychodz'l ustalenia dwojga ekonomist6w 
z Uniwersytetu Harvarda, opublikowane niedawno na lamach "Ameri
can Sociological Review". Robert Barro i Rachel McCleary po prze
analizowaniu imponuj'lcej liczby r6znorakich wskainik6w empirycznie 
potwierdzili tez~ Maxa Webera 0 korelacji mi~dzy religijnoSci'l spole
czenstw a wzrostem gospodarczym. Nic wi~c dziwnego, ze zsekularyzo
wanej Europie Zachodniej coraz dalej uciekaj'l pod wzgl~dem gospodar
czym Stany Zjednoczone nalez'lce do najbardziej religijnych panstw w swie
cie. Ogromnemu wzrostowi gospodarczemu w Malezji, Singapurze czy 
Korei Poludniowej towarzyszyl nie mniej dynamiczny rozw6j chrzesci
janstwa. Rzeczywisrq szans~, by przegonie pod wzgl~dem ekonomicznym 
Stany Zjednoczone, maj'l konfucjanskie Chiny. Moze wi~c strategi~ li
zbonsk'l, dzi~ki kt6rej Unia Europejska chce dogonie Ameryk~, powinna 
uzupelnic dyrektywa nakazuj'lca z powrotem wierzyc w niebo i pieklo? 

MAREK GADZALA, ur. 1959, historyk, publicysta. 

Leszek Jesien 

Na marginesie 

p,kania narod6w we 

wsp6tczesnym raju 

Robert Cooper, 
The Breaking of Nations. 
Order and Chaos 
in Twenty-First Century, 

Atlantic Books, London 2003 

Ksiqika Roberta Coopera wpisuje si~ w ci'lg intelektualnych wysil
k6w zrnierzaj'lcych do zrozumienia wsp6lczesnego swiata. Podstawowy 
problem to porz'ldek mi~dzynarodowy, a w nim - miejsce i ksztalt pan
stwa. Prac~ Coopera nalezy dopisac do szeregu takich dziei, jak Koniec 
historii Francisa Fukuyamy, Zderzenie cywilizacji Samuela Huntingtona 
czy - co w tym wypadku najwazniejsze - Pot~ga i raj Roberta Kagana. 
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Historia tego typu pisarstwa jest podobna: za ka:i:dym razem zanim ukaze 
si~ ksiqika, we wsp6lczesnych "toistych zurnalach" publikowane S'l kon
trowersyjne artykuly (wazn'l rol~ pelni'l tu amerykanskie "The National 
Interest", gdzie pierwotnie pojawily si~ szkice Fukuyamy i Huntingtona, 
oraz "Foreign Affairs"), a dopiero p6zniej - na podstawie krytyki i cz~sto 
nami~tnego sporu - powstaj'l dziela wielkosci ksiqiki. Dzielo Coopera 
jest bezposredni'l polemik'l ze slynniejsz'l nieco Pot?gq i rajem Kagana. 

Wszystkie te prace maj'l jeszcze jedn'l cech~ wsp6In'l: wprowadzaj'l 
nowy styl debaty 0 "trudnych sprawach", 0 kt6rych kiedys dyskutowali 
wyl'lcznie dyplomaci w "zadymionych salonach" lub ezoteryczni akade
micy w swych pustych wiezach z kosci sioniowej. S'l wi~c pisane stosun
kowo prostym j~zykiem, posluguj'l si~ skr6tem myslowym, wreszcie obfi
tuj'l we frazy, kt6re mog'l wejse do j~zyka potocznego. Wszak dzis nie 
trzeba juz wyjasniae, co rozumiemy przez "koniec historii", "zderzenie 
cywiIizacji", a Kaganowskie ,,Amerykanie S'l z Marsa, Europejczycy - z We
nus" bylo tak bliskie popularnym wersjom psychologii, ze z czasem przy
sionilo koncowe przesianie ksi'lzki - wezwanie do jednosci USA i UE. 

Tytul ksi'lzki Coopera mozna przelozye jako "P~kanie narod6w. 
Porz'ldek i chaos w XXI wieku". Sugeruje on dwa zwi'lzane ze sob'l w'ltki, 
kt6re stanowi'l najwazniejszy przedmiot namysiu nad aktualn'l sytuacj'l 
mi~dzynarodow'l. Po pierwsze, z jakim (jakimi) panstwem (panstwami) 
mamy do czynienia w dzisiejszym swiecie. Po drugie, jak mozemy opi
sac porz'ldek mi~dzynarodowy po atakach terrorystycznych na World 
Trade Center w Nowym Jorku i waszyngtonski Pentagon oraz po dw6ch 
akcjach maj'lcych zwalczae mi~dzynarodowy terroryzm w Afganistanie 
i Iraku. Historyczne pr6by opisania obu w'ltk6w znamy z pisarstwa 
Hobbesa, namysiu nad swiatem powestfalskim czy wreszcie studi6w 
dotycz'lcych dwubiegunowego porz'ldku sil z okresu zimnej wojny. 

Odwoluj'lc si~ do swych opublikowanych wczeSniej artykul6w, Coo
per wprowadza podstawowe rozr6znienie na panstwa przednowoczes
ne, nowoczesne i ponowoczesne. Jest to kategoryzacja modelowa, a wi~c 
z koniecznoSci upraszczaj'lca rzeczywistose. Kraje przednowoczesne to 
wlaSciwie niepanstwa, brak im bowiem sp6jnosci wewn~trznej. Wpraw
dzie S'l uznanymi podmiotami prawa mi~dzynarodowego, ale de facto nie 
spelniaj'l kryterium monopolu na stosowanie sily wewn'ltrz. W rezultacie 
na ich terytorium dominuje chaos i anarchia. Ich udzial w stosunkach z in
nyrni panstwami jest iluzoryczny, choe bywaj'l przedmiotem dzialan ze 
strony innych, nowoczesnych panstw, zaniepokojonych (ekonomicznie, 
moralnie, politycznie) ich siabosci'l. Najcz~Sciej S'l to interwencje na rzecz 
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przywrocenia porz"dku wewn~trznego. Przyklady to Somalia, Afganistan 
czy Liberia. Mi~dzynarodowy swiat przednowoczesny - gdyby istnial 
bylby swiatem Hobbesa, wojny wszystlcich ze wszystlcimi. Najnowsza strate
gia bezpieczenstwa Stanow Zjednoczonych rna wlasnie zapobiec talciej 
ewentualnosci - chaosowi, ktory moze powstae, gdyby bron masowego 
razenia dostala si~ w r~ce mi~dzynarodov"ych terrorystow. To polqcze
nie: terroryzm plus brudna bomba atomowa, mogloby uczynie z chaotycz
nego wewn~trznie niepafistwa potencjalne zagrozenie dla dowolnego in
nego panstwa w dowolnym miejscu kuli ziemslciej. 

Kraje nowoczesne to tradycyjne pans twa narodowe. Sq spojne we
wn~trznie, silnie legitymizowane, zdolne do pelnego odwolania si~ do 
tozsamosci obywateli (narodu), b~dqcej hodlem ich pot~gi. Dzi~ki niej 
bywajq sklonne do stosowania sily w rozstrzyganiu sporow mi~dzyna
rodowych. Ich spojnose wynika rowniez z jasnego rozroznienia mi~dzy 
kwestiami wewn~trznymi a polityk" zagranicznq. Swiat nowoczesny, 
a wi~c zorganizowany przez tak rozumiane panstwa nowoczesne, to na 
przyklad swiat ONZ, ktora probuje ustanowie porzqdek mi~dzy nimi, 
za punkt wyjscia biorqc doktryn~ nieograniczonej suwerennoSci pafi
stwa na swoim terytorium. W tym swiecie s" oczywiScie rowni i rowniej
si. Pi~e mocarstw rna prawo weta w Radzie Bezpieczenstwa po to, by ow 
porzqdek nie stal w sprzecznosci z ich podstawowymi interesami. W re
zultacie - zdaniem Coopera - najbardziej charakterystyczn" cechq swiata 
nowoczesnego jest porzqdek oparty na rownowadze sil. Moze ona doty
czye cal ego globu, moze tez miee znaczenie regionalne (tak dzieje si~ w wy
padku rownowagi mi~dzy Chinami, Indiami, Pakistanem i Japoniq). W ta
kim swiecie moze wylonie si~ imperium kontroluj"ce rownowag~ sil. 
WspokzeSnie niew"tpliwie globaln" pozycj~ dominuj"cq uzyskaly Stany 
Zjednoczone. Nie jest to jednak dla Coopera powodem do obaw. W ukla
dzie regionalnym wylanianie si~ pans twa dominuj"cego musi prowadzie 
do naruszenia rownowagi sil, co staje si~ czynnilciem destabilizuj"cym sy
tuacj~. W ten sposob autor przedstawia sens pierwszej wojny w Zatoce 
Perslciej: interwencja koalicji na rzecz uwolnienia Kuwejtu byla prob" przy
wrocenia rownowagi sil w tym regionie. 

T rzeci stan, w jalcim mog" znalezc si~ wspokzesne panstwa, to pono
woczesnose. Tu porz"dek sily jest wypierany przez porz"dek prawa. Spo
strzezenie to rna dotyczyc zarowno polityki wewn~trznej, jak i stosunkow 
mi~dzy panstwami. Dominuje prawo, a nawet filozofia porzqdku praw
nego. Zamazuje si~ roznica mi~dzy sferq spraw krajowych a relacjami 
mi~dzynarodowymi. Gospodarka opiera si~ na uslugach. "Unia Europej

154 



ZDARZENIA - KSlf\ZKI - LUOZIE 

ska to najbardziej rozwini~ty przyklad systemu ponowoczesnego. Polega 
[on] na bezpieczenstwie dzi~ki przejrzystosci i na przejrzystoSci dzi~ki 
wsp6lzaleinoSci. Jest to system raczej transnarodowy nii ponadnarodo
wy". Przejrzystosc i wsp61zaleinosc majCj tu prowadzic do narastania po
czucia bezpieczenstwa, a to dlatego ie niemoiliwa staje si~ wzajemna pod
stawowa nJeufnosc, kt6ra w poprzednim porzCjdku mi~dzynarodowym 
prowadzila do koniecznosci zbrojenia si~, utrzymywania pokaznych sil 
wojskowych, wreszcie - przy niekorzystnym zbiegu okolicznoSci - do 
wyScigu zbrojen, a ostatecznie do wojny. Panstwa ponowoczesne wiedzCj 
o sobie nawzajem tyle, ie nie muszCj si~ siebie obawiac. Tym samym, zda
niem Coopera, system ten staje si~ mocniej legitymizowany w oczach 
obywateli, poniewai dostarcza im tego, co rna dac kaidy system mi~dzy
narodowy: bezpieczenstwa. I robi to lepiej nii inne modele - czy to sys
tem r6wnowagi sil, czy dominacja hegemona. Poj~cie transnarodowoSci 
pochodzi z wczeSniejszych prac analitycznych systemu Unii Europejskiej, 
m.in. Helen Wallace. 0 takim typie relacji mi~dzy panstwami m6wi si~ 
w6wczas, gdy intensywnosc kontakt6w mi~dzy nimi przekracza pewien 
pr6g, po kt6rym nast~puje socjalizacja narodowych e1it, pozwalajCjca im 
na jednoczesne realizowanie interesu narodowego i wsp6lnotowego. W re
zultacie trudno dzis m6wic 0 takim rodzaju panstwa narodowego, jaki 
znamy z przeszloSci. P~kajCj tei narody, kt6re kiedys te pans twa okreslaly. 

Waina uwaga Coopera dotyczy wCjtpliwoSci, czy Stany Zjednoczone 
sCj panstwem nowoczesnym czy moie ponowoczesnym. SCj jednoczeSnie 
i takie, i takie. Nowoczesne sCj w6wczas, gdy - zgodnie z NarodowCj Stra
tegiCj Bezpieczenstwa - zwalczajCj mi~dzynarodowy terroryzm i zapobie
gaj,! rozprzestrzenianiu si~ broni masowego raienia. Ponowoczesne nato
miast w tym znaczeniu, ie prowadzCj ponowoczesnCj polityk~ bezpieczen
stwa w stosunku do swych s,!siad6w: Kanady i Meksyku, oraz w stosunku 
do swego strategicznego sojusznika: Europy. Autor zatem rozr6inia rol~ 
regionalnCj (ponowoczesnCj) Ameryki od jej roli globalnej (nowoczesnej). 
W tej ostatniej dominuje relacja sily, a sklonnosc do jej stosowania jest 
przeciei naturalnCj cechCj nowoczesnosci. 

Co ciekawe, Cooper sytuuje kraje przyst~pujCjce obecnie do UE, 
w tym Polsk~, jui w swiecie ponowoczesnym. Jakkolwiek negatywne 
byloby nasze zdanie 0 porzCjdkach we wlasnym kraju, uwaga ta nie rna 
sugerowac, ie swiat ponowoczesny ucieleSnia jakis ideal. Jest natomiast 
pewnym porzCjdkiem, w kt6rym wojna - z innych przyczyn, zdaniem 
autora, nii hegemonia lub r6wnowaga si!- wydaje si~ niemoiliwa (przy
najmniej mi~dzy panstwami naleiCjcymi do tego porzCjdku). Wydaje si~, 
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ze w Polsce czasem trudno nam przychodzi spogl,!dac na siebie samych 
z tej perspektywy. 

Wazniejsza jest jednak uwaga koncowa autora, w ktorej postuluje 
on wi~ksz,! aktywnosc Europy i jej znaczniejsz,! odpowiedzialnosc za 
porz,!dek mi~dzynarodowy. Sugeruje wspo!prac~ z USA, ale z wlasciw,! 
sobie brytyjsk,! ironi,! zauwaza: "Nie jest satysfakcjonuj,!ce, gdy w kwe
stii obronnoSci 450 milionow Europejczykow tak bardzo zalezy od 250 
milionow Amerykanow". Z tym trudno si~ nie zgodzic, podobnie jak 
z oczywistymi stwierdzeniami 0 niech~ci - na szcz~Scie - do uzywania 
sily przez Europejczykow, co wynika przeciez z samej istoty integracji 
europejskiej. Autor, podobnie jak Kagan, posluguje si~ slowem "Euro
pa" tak, jakby byla to jakas jednostka polityczna, a nawet podmiot poli
tyczny. Europa wydaje si~ jednoSci,!, a nawet czasem ni,! bywa. Tak sir: 
dzieje, gdy negocjuje umowy handlowe czy w polityce konkurencji. Tu 
mamy do czynienia z prostym uwspolnotowieniem - Unia reprezentuje 
wszystkich i calosc. Dzieje si~ tak dzi~ki oddaniu w!adzy w r~ce Komisji 
Europejskiej w tych w!asnie sprawach. Jednak jest to w mechanizmach 
wewn~trznych UE sytuacja raczej wyj,!tkowa nil. trwala. W znakomitej 
wi~kszoSci pozostalych spraw UE okazuje si~ skomplikowanym syste
mem rozstrzygania sporow 0 interesy, wyrazaj'!cym tymczasowe prefe
rencje. UE traci wiele ze swej spoistosci tam, gdzie chodzi 0 sprawy maj,!ce 
charakter strategiczny. Swiadczy 0 tym na przyklad historia jej posze
rzenia 0 kraje Europy Srodkowej i Wschodniej, ktora z przedsi~wzi~cia 
o charakterze - w swej istocie - dziejowym, przerodzila sir: w biurokra
tyczne "negocjacje 0 pietruszk~". Nie znaczy to, ze pietruszka jest nie
wazna, toutes proportions gardees. Szkopu! w tym, ze rozmaite pietrusz
ki przyslonily histori~, a przez to rowniez pomniejszyly sam,! "Europ~", 
t~ rozumian,! jako podmiotowa calosc. 

I Cooper, i Kagan mowi,! 0 potrzebie Europy jako powaznego gra
cza mi~dzynarodowego, ktory wyst~puje u boku sojuszniczej Ameryki. 
Ten dawny mit jest niew'!tpliwie wazny i dzisiaj. Obecnie moze nawet 
bardziej nil. w przesz!oSci. Powstaje pytanie: czy Europa - rozleniwiona 
w swym raju, jak go nazwa! Kagan - potrafi? A jesli w ogole potrafi, to 
czy zd,!zy na czas? A jesli nawet zd,!zy na czas, to czy Ameryka wytrwa 
w cierpliwosci? Stawka jest wysoka. 

LESZEK lESIEN, dr, wykladowca WSE im. ks. lozefa Tischnera, byly 
doradca premiera lerzego Buzka i ministra lana Kulakowskiego. Wydal 
m.in.: Europa w lustrze eurosceptycyzmu. Brytyjska Partia Konserwa
tywna wobec integracji europejskiej (1999). 
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Bartosz Wieczorek 

Ouzo wi~cei niz 
science-fiction 

Jerzy Jarz~bski 
Wszechswiat Lema, 

Wydawnictwo Literackie, Krakow 2003 

(informacja bibliograficzna, 

kalendarium zycia i tworczosci 

Stanislawa Lema, indeks bohaterow 

jego ksiqzek, indeks nazwisk) 

"Szedl drogq wiary w przyszlosc i zlatywal po kamienistym stoku 
pesymizmu. Cieszyl si~ wszechmoq futurologii i zniech~cil latwosciq 
wiatrem podszytego prognozowania. Lem wziql udzial w budowie wspa
nialego gmachu literackiej science-fiction, teraz Lem podklada bomby 
pod ten gmach. Lem jest jui lekko zm~czonym terrorystq, ktory wysadzi 
ten palac pychy ludzkiej w powietrze". Te slowa Tadeusza Konwickie
go ze Wschod6w i Ztlchod6w ksi~i;yca Sq dobrym literackim wprowadze
niem do przedstawienia najnowszej ksiqiki Jerzego Jarz~bskiego, wiel
kiego znawcy i krytyka autora Solaris . 

Praca J arz~bskiego WszechSwiat Lema nie jest monografiq, lecz zbio
rem dziesi~ciu wczeSniej publikowanych tekstow, ktore gl~boko son
dujq roine aspekty mysli Stanislawa Lema. W osobie Jarz~bskiego nie
wqtpliwie znalazl Lem godnego siebie krytyka, ktory znajqc calosc jego 
dorobku, potrafi ujqC go nie tylko od strony literaturoznawczej, ale i osa
dzic go w kontekscie naukowym, filozoficznym i aksjologicznym. Moi
na tylko wyrazic ubolewanie, ii skoro Jarz~bski nie czuje si~ powolany 
do caloSciowego przedstawienia mysli Lema, to coi majq powiedziec 
inni lemologowie. Nadal wi~c ostatniq probq calosciowego uj~cia mysli 
Lema pozostaje rozprawa Malgorzaty Szpakowskiej Dyskusje ze Stani
slawem Lemem. 

Nie sposob omowic wszystkich wqtk6w ksiqiki Jarz~bskiego. Autor 
we Wst~pie zaznacza, ii przedstawia swoje prywatne odczytanie Lema, 
choc rownoczeSnie proponuje pewnq nadrz~dnq perspektyw~, ktora 
wyraia si~ m.in. w pojmowaniu eseistyki i prozy literackiej autora Glo
su Pana jako uzupelniajqcych si~ sposobow mowienia 0 tych samych 
zagadnieniach. Glowne tematy pracy wymienione przez Jarz~bskiego 
to: "aspekt polityczny fantastyki, aksjologia i jej uwiklanie w problema
tyk~ przypadku, dzieje Rozumu, sprawa kontaktu z Obcosciq, krytyka 
wspokzesnej cywilizacji, problem lektury swiata, relacji mi~dzy natural
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nOSci'l i sztucznoSci'l, wreszcie ewolucja Lemowych swiatow jako odbi
cie ewolucji swiatopogl'ldu aurora" (s. 6). 

Najwazniejsze w ksi'lzce wydaj'l si~ poszczegoJne, bardzo wnikliwe 
i ciekawe analizy, naswietlaj'lce z roznych stron cos, co mozna nazwac 
"wszechswiatem Lema", ktorym rZ'ldzi szczegolna filozofia i swoisty ry
gor logiczny. Jarz~bski mowi wr~cz 0 wersji "swieckiej metafizyki" (s. 30), 
ktor'l mozna wyinterpretowac z dziel Lema. Czym mialaby ona bye? 

Aby odslonic najgl~bsze poklady mysli Lema, warto wyjsc od poj\!
cia przypadku i stworzonej przez niego "filozofii przypadku", czyJi 
jak pisze Jarz~bski - "hipotezy 0 statystycznym jedynie charakterze 
wszelkich praw funkcjonuj'lcych we wszechswiecie" (s. 30). Jest to j'l
dro mysli Lema, z ktorego niczym z kokonu wysnuwaj'l si~ poszcze
goJne elementy jego wizji swiata. Koncepcja statystycznego tlumacze
nia zjawisk, znana i uznana na terenie fizyki czy biologii, uogolniona 
jest u Lema na calosc wszechswiata, wliczaj'lc w to oczywiscie zycie 
spoleczne. Przypadek, ktory istnieje na wszelkich szczeblach rzeczywi
stosci, wywiera decyduj'lcy wplyw na kultur~ i zycie czlowieka. Ludz
kie instytucje, systemy wartosci, powstaj'lc calkowicie przypadkowo 
na bazie koniecznych determinacji fizycznych i biologicznych, tworz'l 
z czasem uklad znaczen. Ow uklad wi~zi czlowieka, ktory uznaje go za 
cos niezmiennego i jedynego w swoim rodzaju. Kultura, choc powsta
je w wyniku szeregu przypadkow, jest jednak dla czlowieka niezb~d
na. Dlaczego? Jak pisze Lem w Die Kultur als Fehler w Pr6ini dosko
nalej: "Kultura jest narz~dziem adaptacyjnym nowego typu: ona bo
wiem nie tyle sarna z przypadkow powstaje - iJe ona temu sluzy, zeby 
wszystko, co jest w naszej kondycji de facto przypadkowe, stan~lo w bla
sku wyzszej, doskonalej koniecznosci". 

W swietnym artykule Kosmogonia i konsolacja Jarz~bski stara si~ 
uchwycic metafizyczne i religijne zalozenia mysJi Lema. Nie chodzi tu 
oczywiscie 0 metafizyk\! w sensie greckim czy scholastycznym, ale 0 me
tafizyk~, ktora jest prob'l spojrzenia na swiat z absolutnego punktu wi
dzenia, co jest stalym elementem mysli Lema. ReJigijny aspekt pojawia 
sit; przy okazji analizy rozwazan Lema osadzonych na fiJozofii przypad
ku, ktore maj'l pomoc czlowiekowi odnaJezc odrobin~ ladu i sensu (czy
li przynieSc mu pociech~), gdyi potrzebuje ich on w swym skonczonym 
swiecie. Jarzt;bski odczytuje Lemow'l kosmogoni\! jako " hipotez~ 0 cha
rakterze konsolacyjnym" (s. 101). Jest wit;c Lem naszym wspolczesnym 
Boecjuszem, ktory chce nam przynie§c pociech\! na miar~ swiata prze
nikni\!tego bez reszty technik'l i nauk'l. Albowiem wbrew powierzchow

158 



ZDARZENIA - KSI~K1 - LUQZIE 

nym s'ldom jest Lem krytykiem ezystej teehnologii, ktora niepodporz'ld
kowana og61nym celom i wartosei, jak'l jest ezlowiek, staje si'r wielkim 
zagroieniem i eZ'rsto nieludzkim instrumentem przemoey. 

Jakie jednak poeieszenie moie odnaleie ezlowiek w swieeie, kt6re
mu nauka odebrala lad i eelowosC? Ot6i ta sarna nauka moie jednak 
dae ezlowiekowi pewn'l konsolaej'r, ehoe nie tak'l , jaka plynie z wizji 
swiata religijnego. Jak'l jednak? Jak odpowie na odwieezne pytanie: unde 
malum? Jak objasni przeznaezenie ezlowieka? 

Jarz~bski stwierdza, ii model swiata i kultury zbudowany na filozo
fii przypadku oslabia najwainiejsze pytania ezlowieka i uezy go spokoj
nie patrzee na swoj los. Uezy go przede wszystkim szaeunku dla swiata 
ludzkiej kultury - dla jedynego sehronienia ezlowieka w obeym mu swie
eie. Model statystyezny tlumaezy bowiem przyezyny wszelkiego niezro
zumienia swiata - skoro opiera si'r on na przypadku, nie moie dae iad
nyeh ostateeznyeh odpowiedzi, kt6re wskazywalyby na jakis zewn'rtrz
ny eel. Przypadek uezy pogody dueha. Odpowiada tei na problem zla 
i wszeehmoey Boga, tak nurtuj'ley przeciei Lema. Zio w takiej wizji swiata 
ginie w odm'rtaeh przypadkowoSci. W Glosie Pana Lem pisze: "Wspo
mnialem, ie Donald, przyjaeiel moj, nie iyje. Zdarzylo mu si'r staty
styezne odehylenie potoku kom6rkowyeh podzialow: rak". Jedyny 
"Bog", jaki moie istniee w takiej wizji, to "B6g kaleki", demiurg, ktory 
nie odpowiada w pelni za swoje dzielo i nie moie bye z tego wzgl'rdu 
oskariany 0 jego niedoskonalose. Nie rna wi~e wedle Jarz'rbskiego 
u Lema powszeehnej "semiotyki kosmosu", jest jednak proba zlagodze
nia nieludzkiego swiata i zneutralizowania trueizny maniehejskiej. 

Na marginesie moina dodae, ii eiekawym tropem byloby przebada
nie zbieinosei mysli Lema z koneepejami maniehejskimi ezy - szerzej 
gnostyekimi. Upowainia nas do tego stwierdzenia niew'ltpliwie idea "ka
lekiego Boga" (tak znamienna dla gnostyeyzmu), silny u Lema dualizm 
ezlowieka i swiata materialnego, wizja ezlowieka jako obeego w swie
eie, akeentowanie zla w swieeie przyrody. Koneepeje te S'l wei'li obeene 
w kulturze europejskiej - moina je ehoeby odnaleie u Czeslawa Milo
sza, Simone Weil ezy Emila Ciorana. (Milosz stwierdza, ii jeieliby przy
j'le istnienie determinizmu w swiecie, to rna my prawo odgadywae, ie 
"Bog wydzieriawil wszeehswiat diablu"). 

Odezytuj'le "swieek'l metafizykf' Lema, trzeba przyjrzee si'r bliiej 
temu, co w niej najwainiejsze, ezyli Absolutowi. W mysli Lema miej
see Boga zajmuje Rozum "jako pierwiastek stale w swieeie obeeny, 
w istoeie niepodlegly, bo nierozwijaj'ley si'r w mysl ludzkieh zamie
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rzen ... " (s. 142). Rozum i racjonalnosc zawsze byly Lemowi bliskie, 
gdyz nigdy nie wqtpil w obiektywny walor praw logiki. Nie wiedziec 
jednak czemu, proponuje on koncepcj~ Rozumu jako elementu auto
nomicznego, ktory od chwili powstania nieustannie rozwija si~ i do
skonali, co widac na przykladzie Golema XIV - superkomputera, kto
ry uwaza siebie za nast~pnq, doskonalszq inkarnacj~ rozumu ludzkie
go. Rozum jest wi~c pasazerem, ktory korzysta z roznych srodkow 
komunikacji, by nieustannie posuwac si~ naprzod - rozwijac i pozo
stawiac za sobq zuzyte pojazdy, w tym takZe czlowieka. "Dosiadiszy 
mechanizmow, Rozum zapewne znow wyzyska ich mozliwoSci do gra
nic, by zaraz przesiqsc si~ na nowego, doskonalszego wierzchowca 
i tak ad infinitum" (s. 143). Rozum coraz bardziej wyzbywa si~ funkcji 
pragmatycznych, a dqzenie do absolutnego poznania jest jego jedynq 
silq nap~dowq. On sam zas staje si~ swieckq wersjq OpatrznoSci. Ro
zum jest bowiem "furtkq wiodqq poza swiat" - rodzi si~ wprawdzie 
w swiecie, ale ucieka od niego, aby podporzqdkowywac sobie natur~ 
przez dyktowanie jej swych praw. W tym wlasnie wymiarze Rozum 
moze wplywac na sfer~ niezmiennikow, ktore dostrzegamy w prawach 
fizyki, przez co traq one swoj charakter bezwzgl~dnego przeznacze
nia. Owa kuratela nadludzkiego Rozumu nie jest wprawdzie porow
nywalna z Bozq opiekq, ktorej doswiadcza czlowiek religijny, ale dzi~
ki niemu skr~powanie mysli i dzialania ludzkiego bezwzgl~dnymi pra
wami natury staje si~ bardzie znosne. 

Co ciekawe, w poznej eseistyce Lema Rozum nie zajmuje juz tak 
kluczowej roli. Lem uznaje obecnie, iz nie da si~ uzgodnic ze sobq my
slenia ludzkiego i maszynowego, a wi~c marzenie 0 uniwersalnym Ro
zumie jest utopiq. Traci przez to bardzo wazny element swego systemu 
namiastkowe "zakotwiczenie w transcendencji" (s. 239). Pop ada tez 
w wi~kszy pesymizm. Coraz bardziej podziwiajqc konstrukcj~ biologicznq 
czlowieka (wczeSniej cz~sto z niej szydzit), ostrzega przed ingerencjq 
w kod genetyczny - ingerencjq, ktorej skutkow nie umiemy przewidziec. 
Widzi goniqC'l za odkryciami nauk~, ktora stracita z oczu swoj cel, jakim 
jest czyste poznanie i sluzba czlowiekowi. Nauka, ktora wiqze si~ ze 
swiatem interesow, mediow i reklamy, staje si~ dla Lema coraz odleglej
sza od jego idealu, ktory wyrazil w rozmowach ze Stanislawem Bere
siem: "Ja chc~ wiedziec i ta wiedza jest dla mnie wartoSciq per se; warto
sciq nie wymagajqC'l dalszych uzasadnien". Lem strzeze kulturowej ni
szy czlowieka - chce chronic przed rozpasanq naukq kulturowe zakazy 
i wartoSci. Stal si~ wi~c Lem owym "Iekko zm~czonym terrorysq", kto
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ry wysadza gmach pychy ludzkiej, a po cz~sci i swoich pomyslow, na
dziei i marzen. 

Jednak ten "terrorysta", co jasno wyplywa jako jedno z glownych 
przeslan ksi'lzk.i Jarz~bskiego, jest przede wszystkim apologeq czlowie
czenstwa i aksjologicznych kryteriow zrodzonych po cZ~Sci z przypad
ku, ale b~d'lcych naszym jedynym kompasem w coraz bardziej obcym 
I meprzYJaznym nam swiecie. 

BARTOSZ WIECZOREK, ur. 1972, doktorant w Instytucie Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowal w "Przeglqdzie Filozoficz
nym", "Studia Philosophiae Christianae". 

Michal Heller 

Od zfozonosci do 
transcendencii 

From Complexity to Life 
On the Emergence 
of Life and Meaning, 

red. N. H. Gregersen, 
Oxford University Press, Oxford 2003 

Wystarczy jedno spojrzenie nieuzbrojonym okiem, aby si~ przeko
nac, ze swiat wokol nas sklada si~ ze zlozonych struktur: od ksztaltu 
liscia na przydroznym krzaku i ubarwienia skrzydel motyla az po nas 
samych - bogata architektura biochemii i zewn~trznej geometrii ksztal
tow. Do niedawna fizyka nie mogla marzyc 0 tym, by zmierzyc si~ 
z problemem powstawania i ewolucji zlozonych struktur. Wszystko wska
zyvvalo na to, ze jej zadanie sprowadza si~ do rozkladania struktur bar
dziej zlozonych na najprostsze elementy i wykrywania praw, ktore rzqdzq 
wzajemnym oddzialywaniem tych e1ementow na siebie. A struktury, ktore 
nalezalo zbadac, byly tak skomplikowane, ze wydawalo si~ to zadaniem 
beznadziejnym. Od ostatnich dziesiqtkow lat XX wieku sytuacja pod 
tym wzgl~dem zacz~la zmieniac si~ radykalnie. Ku pewnemu zaskocze
niu okazalo si~, iz do sprostania temu zadaniu wcale nie potrzeba zadnej 
"nowej fizyki". To wlasnie stare - wydawaloby si~, dobrze znane - pra
wa klasycznej fizyki, gdy spojrzec na nie bardziej wnikliwie, zawierajq 
w sobie wr~cz nieograniczone mozliwoSci tworzenia coraz bardziej zlo
zonych, nieprzewidywalnych struktur. Dzis mozemy juz spokojnie stwier
dzic, ze na podstawie starych praw powstal nowy dzial fizyki, zajmuj'lcy 
si~ powstawaniem i ewolucjq zlozonoSci. Nie rna on jeszcze ustalonej 
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nazwy. Niekiedy uzywa si~ okreSlen "teoria zlozonoSci" lub "teoria kom
pleksyfikacji" czy bardziej opisowej nazwy "teoria powstawania i ewo
lucji struktur", ale za kazdym razem wiadomo, 0 co chodzi. Stalo si~ 
tabe jasne, ze teoria ta (jakkolwiek bysmy j'l nazwali) rna znaczenie 
wykraczaj'lce daleko poza sam'l fizyk~. Nie moze si~ bez niej obejse bio
logia, socjologia i wiele innych dyscyplin, kt6re maj'l do czynienia ze 
zlozonymi ukladami. Wiemy juz na pewno, ze zycie nie jest intruzem 
w swiecie fizyki, lecz wykwitem niezwykIej wlasnoSci praw fizycznych, 
polegaj'lcej na zdolnoSci generowania coraz to bardziej zlozonych ukIa
dow. A narodziny swiadomosci i zwi'lzanego z ni 'l swiata znaczen, kt6
ry - jak si~ wydaje - wykracza poza wszystko, co bylo dotychczas, takie 
przeciez zaklada istnienie zlozonych ukIad6w, i to 0 bardzo wysokim 
stopniu organizacji. Nic dziwnego, ze teoria powstawania i ewolucji zlo
zonoSci prowokuje do pytan filozoficznych. 

W dniach 14~16 pazdziernika 1999 roku odbylo si~ w Santa Fe, 
w Nowym Meksyku, spotkanie dziesi~ciu wybitnych matematyk6w, fi
zyk6w, biolog6w i teologow, kt6rego celem bylo przedyskutowanie "gra~ 

nicznych problem6w" wyIaniaj'lcych si~ ze styku teorii zlozonoSci i teo
logii. Spotkanie prowadzit znany fizyk i autor wielu poczytnych ksi'lzek 
popularnonaukowych Paul Davies. Ksi'lzka, jak'l mamy przed sob'l, pod 
wymownym tytulem "Od zlozonosci do zycia - 0 emergencji zycia i sen
SU"1 jest wynikiem tego spotkania. 

Nalezy oczywiscie zacz'le od tego, co to znaczy zlozonose. Poniewaz 
nie jest to Iatwe pytanie, trzeba poszukae jakieS "prostej zlozonoSci" 
i od niej rozpocz'le analiz~. Problem ten podj'li Gregory Chaitin, wybit~ 
ny specjalista od informacyjnych podstaw matematyki. C6Z moze bye 
prostszego (i bardziej "logicznego") od liczb. Tym lepszy to obiekt do 
analizy, ze przeciez "wszystko jest matematyczne". 

Rozpatrzmy zatem dwie liczby w zapisie zero~jedynkowym: 
1010101010101010101010 oraz 0110110011011110001011. Kt6ra 
z nich jest bardziej zlozona? Wystarczy rzut oka, by stwierdzie, ze druga. 
Pierwsza jest "bardzo uporz'ldkowan'l" liczb'l - to po prostu ci'lg "dzie
si'ltek". Bez trudu mozna napisae program, ktory nakazalby komputero
wi kontynuowae ten ci'lg zer i jedynek dowolnie dlugo. Program m6gIby 
wyglqdae nast~puj'lCO (oczywiScie w j~zyku zrozumialym dla maszyny): 
"drukuj na przemian zera i jedynki". W drugiej z powyiszych liczb nie 
widae zadnego "porz'ldku", nawet po dIuzszym wpatty\'Vaniu si~. W isto-

J Angielski v"Yraz "meaning" moina tlumaczyc jako "znaczenie" lub "sens". 
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cie Iiczba ta powstala przez rzucanie monet<j: orzel- 1, reszka - zero. Nie 
da si~ przewidziee, jaki by/by wynik nast~pnego rzutu. Nie da si~ wi~c 
napisae programu, ktory moglby nakazae komputerowi wydrukowanie 
takiego ci<jgu zer i jedynek. Jest to typowy przyklad generowania tzw. 
liczb losowych. Ci<jg liczb nazywamy losowym, jezeli najmniejszy generu
j<jcy go program zawiera (w przyblizeniu) tak<j sam<j liczb~ bitow infor
macji, jak<j zawiera sam ci<jg. Niekiedy mowi si~, ze "losowose jest nieScis
nialna" lub - nieco dokladniej - "algorytmicznie niescisnialna". 

Nasze intuicyjne stwierdzenie, ze druga z powyzej wypisanych liczb 
jest "bardziej zlozona" niz pierwsza, sugeruje zwi<jzek pomi~dzy zlozo
nOSci<j a Iosowosci<j. Przez zlozonose ci<jgu liczb rozumie si~ liczb~ bi
tow informacji, jak<j musi zawierae program potrzebny do tego, aby 
komputer na wyjsciu wyprodukowal ten ci<jg liczb. Tak rozumiana zlo
zonose jest rownoczesnie miar<j losowosci. Ci<jg liczb jest wi~c losowy, 
jezeli nie istnieje program komputerowy zdolny do wygenerowania tego 
ci<jgu, istotnie krotszy od samego ci<jgu. 

We wspo!czesnej nauce panuje przekonanie, ze nieodwracalne pro
cesy przebiegaj<jce w przyrodzie wykazuj<j tendencj~ do samoorganiza
cji, czyli do spontanicznego generowania zlozonoSci. Aieby zrozumiee 
natur~ tych niezmiernie waznych procesow musimy dysponowae miar<j 
zlozonoSci ukladow fizycznych. Prace Chaitina dotycz<jce liczb losowych 
i zlozonosci systemow formalnych S<j tylko niezb~dnym preludium do 
podj~cia tego zagadnienia. Na spotkaniu w Santa Fe przegl<jdu sytuacji 
dokonal Charles Bennett, jeden z najwi~kszych autorytetow w badaniach 
w tej dziedzinie. Wymiefimy za nim kilka stosowanych w fizyce (i na
ukach pokrewnych) miar zlozonosci: 

1. Dose cz~sto jako miary zlozonosci S<j wykorzystywane potencjaly 
termodynamiczne (entropia, wolna energia). Miara ta jednak nie odpo
wiada intuicyjnemu poj~ciu zlozonoSci. Na przyklad roztwor sterylnej 
pozywki dla bakterii odznacza si~ wi~ksz<j woln<j energi<j (czyli wi~ksz<j 
zlozonoSci<j w sensie tego kryterium) niz cala kultura bakterii, ktora moze 
na niej powstae po "zainfekowaniu" choeby jedn<j bakteri<j. 

2. Czas potrzebny do wyliczenia (przez komputer) danej funkcji moze 
bye uznany za miar~ jej zlozonosci. 

3. Za jeszcze inn<j miar~ zlozonosci danego obiektu moze sluzye dlu
gose najkrotszego programu (na uniwersalny komputer) potrzebnego 
do tego, by wyprodukowae ten obiekt. (Miara ta - zwana algorytmiczn<j 
informacj<j - w oczywisty sposob nawi<jzuje do om6wionych poprzed
nio prac Chaitina). 

163 



____ _____ __ ______ __ __ _______ ___ _____ ______ _______ ____ __~I!~_~~~_~_-: _~~~ :-_~,!p"~l~ 

Wszystkie przedstawione powyiej miary zloionosci okrdlajq raczej 
zloionose procesu nii struktury. Ponadto, miary (2) i (3) majq bardziej 
formalny charakter i nie jest rzeczq bezposrednio oczywisq, jak je sto
sowae do okreslania zloionoSci uklad6w fizycznych. Trzeba wiyc od
wolae siy takZe do innych propozycji. Na przyklad: 

4. R6inica pomiydzy Iqcznq entropiq dwu odleglych obszar6w ukla
du a sumq ich entropii wziytych oddzielnie mierzy tzw. dlugodystan
sowq informacjy zawartq w ukladzie i moie tei bye uznana za miary 
jego zloionoSci. Jeieli w jakims ukladzie wystypujq korelacje miydzy jego 
odleglymi od siebie cZysciami, to uklad ten jest bardziej zloiony (w tym 
sensie) od ukladu, w kt6rym takie korelacje nie wystypujq. Popularnie 
m6wi siy, ie w takim ukladzie "calose jest wiyksza od sumy jego czy
sci". Jest rzeCZq interesujqCCJ:, ie oddzialywania przenoszqce korelacje 
pomiydzy odleglymi cZySciami ukladu nie muszq siy rozchodzie w fi
zycznym osrodku, stanowi'lcym "material", z kt6rego "uktad jest zro
biony". Na przyklad informacja zawarta w dwu gaze tach, wychodz'l
cych tego samego dnia w tym samym mieScie, jest wysoko skorelowa
na, pomimo ie nie przechodzi ona w iadnym fizycznym osrodku 
z jednej gazety do drugiej. 

5. Sam Bennett wprowadzil miary zloionoSci zwan'l gtybi'llogiczn'l 
(logical depth) . Jest to czas potrzebny do wygenerowania danego obiek
tu przez prawie nieScieSnialny (tzn. niedaj'lcy siy zasadniczo skr6cie) 
program komputerowy. Wprawdzie i ta definicja rna charakter formal
ny, ale trafnie ujmuje ona intuicjy, jak'l zwykle wi'liemy ze zloionosci'l. 
Uklady maj'lce dui'l glybiy logiczn'l S'l wynikiem dynamicznych proce
s6w symulowanych przez powolne (a wiyc dlugotrwale) komputacje. 
Takimi ukladami S'l organizmy iywe, kt6re powstaly w wyniku dlugie
go i powolnego procesu dynamicznego, zwanego ewolucj'l. 

6. Miaq zloionosci moie bye r6wniei po prostu ilose entropii wy
produkowana podczas procesu ewolucji, kt6ra doprowadzila do powsta
nia danego ukladu. Ty miary nazywa siy glybi'l termodynamiczn'l (ther
modynamic depth). Ta - wydawaloby siy - przejrzysta definicja okazuje 
siy jednak mocno zaleina od tego, do jakiego ukladu siy j'l stosuje. Nie
kt6re uk lady osi'lgaj'l stany, jakie bylibysmy sklonni uznae za proste, na 
drodze 0 duiej produkcji entropii; i odwrotnie - uklady, kt6re uznali
bysmy za zloione, na drodze 0 niskiej produkcji entropii. 

Widzimy wiyc, ie nie znaleziono dotychczas uniwersalnej miary zlo
ionoSci, kt6ra stosowalaby siy do wszystkich sytuacji i wszystkich ukla
d6w. Wydaje siy, ie pojycie zloionosci jest tak zloione, ie trzeba siy 
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zadowolie roinymi jej miarami, z ktorych kaida ujmuje jakis inny jego 
aspekt. Wybor konkretnej miary b~dzie wi~c zaleiee od tego, jaki aspekt 
zloionosci chcemy w danym przypadku uchwycie. 

Dlaczego problem miary zloionosci jest taki wainy? Bo waina jest 
sarna zioionose. Zycie powstalo dzi~ki wzrostowi zloionoSci i, chc'1c 
zrozumiee iycie, musimy nauczye si~ t~ zloionose mierzye. Wspolczes
ny paradygmat biologiczny glosi, ie iycie powstalo na mocy dzialania 
mechanizmu naturalnego doboru. Ale - jak zauwaia znany biolog Stu
art Kauffman - hodlem zloionoSci jest nie tylko naturalna seiekcja. 
Swiadcz'1 0 tym choeby subtelne symetrie platkow sniegu, kt6re nie po
wstaly dzi~ki wake 0 byt, lecz na skutek przejse fazowych, 0 ktorych 
uczy wspolczesna fizyka. Kauffman twierdzi, ie zloionose organizmow 
jest wynikiem wspoldzialania naturalnego doboru i spontanicznej ten
dencji do produkowania zloionoSci, zakodowanej w prawach fizyki. 
Stawia on pytanie: czy w zwi'1zku z tym istnieje jakas "czwarta zasada 
termodynamiki", ktora rZ'1dzi otwartymi ukladami termodynamiczny
mi, takimi jak biosfera? 

Na pierwszy rzut oka wydaje si~ , ie zasada taka nie istnieje. Przema
wia za tym argument odwoluj'1cy si~ do miar zloionosci. Jeieli miar'1 
zloionosci ukladu jest najkrotszy program, ktory moie ten uk lad wy
produkowae (symulowae jego wyprodukowanie), to ostatecznie wszyst
ko sprowadza si~ do ci'1gu zer i jedynek wybranych losowo. A wi~c nie 
rna szans na zasad~ (czyli prawo fizyki), ktora rZ'1dzilaby tworzeniem 
zloionoSci ukladow otwartych. A jednak Kauffman s'1dzi, ie taka zasa
da musi istniee, trudno bowiem pozostawie wszystko nieprawdopodob
nemu przypadkowi. I wysuwa wlasn'1 propozycj~. Wsrod ukladow zlo
ionych moina wyroinie "autonomicznych dzialaczy" (autonomous 
agents), czyli samoreprodukuj'1ce si~ uklady, ktore mog'1 przetwarzae 
srodowisko "na swoj'1 korzyse". A poszukiwane prawo mowiloby, ie 
"autonomiczni dzialacze" wspolewoluuj'1 w ten spos6b, ieby maksyma
lizowae roinorodnose w zbiorze wszystkich autonomicznych dzialaczy. 
Bye moie prawo to (lub jakieS inne jemu podobne) rZ'1dzi takie innymi 
(nii nasza) biosferami we wszechswiecie. Kauffman zdaje sobie spraw~ 
z wysokiej hipotetycznosci swojego "prawa". Pierwsze pytanie, jakie si~ 
nasuwa, brzmi : wszystko pi~knie, gdy jui w biosferze s'1 "autonomiczni 
dzialacze", ale jakie prawo rZ'1dzi ich powstawaniem? No i oczywiScie 
chcialoby si~, ieby prawo, rZ'1dz'1ce biosferami, nie bylo tak przerazli
wie jakoSciowe. Wlasnie po to poszukuje si~ miary zloionoSci, ieby pra
wa przyrody mialy postae operacyjn'1, tzn. ieby pozwalaly mierzye roz
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maite wtasnosci, czyli wyrazac je w liczbach i wyliczac przyszle zacho
wania ukladu. OczywiScie jest to naukowy ideal. W fazie poszukiwan 
dopuszczalna jest wiyksza tolerancja. W ostatnich latach dowiedzieli
smy siy sporo na temat zlozonych struktur i ich ewolucji, ale ciqgle 
jeszcze znajdujemy siy na poczqtkowych etapach poszukiwan. 

Zagadnienie wzrostu zlozonosci i samoorganizacji rna takie swojq 
teologicznq skladowq. Poswiyca jej swoj esej redaktor tomu Niels Gre
gersen. Wyzwanie, jakie teologowi stawia teoria zlozonosci, ujmuje on 
krotko: "Jezeli przyroda stwarza sarna siebie, to Bog nie stwarza przyro
dy" (s. 211). Teoria samoorganizacji bylaby wiyc kolejnym krokiem 
w procesie "wypychania Boga ze swiata". Takie - trzeba przyznac, dosc 
prostackie - postawienie sprawy nie rozwiqzuje jednak problemu, prze
suwa go rylko na wyzszy poziom. Problem celowego urzqdzenia swiata 
- bo 0 to tu ostatecznie chodzi - nie rozgrywa siy wprawdzie na pozio
mie poszczegolnych procesow czy zdarzen w przyrodzie, bo one "stwa
rzajq same siebie", lecz na poziomie praw przyrody. Wszak cala strate
gia wzrastania zlozonoSci i samoorganizacji jest mozliwa rylko dlatego, 
ze prawa przyrody Sq takie, a nie inne. Co wiycej, wiadomo dzis, ze 
gdyby prawa przyrody byly rylko odrobiny inne, wszechswiata albo nie 
byloby wcale, alba bylby jalowq, bezpostaciowq pusryniq (ukazaly to 
wymownie dyskusje na temat tzw. zasady antropicznej). 

Gregersen jednak nie idzie tym tropem. Owszem, odnotowuje go, 
ale przechodzi na bardziej teologiczne pozycje. Jego zdaniem, jezeli 
ktos przyjmuje istnienie dobrego i hojnego Boga, to powinien samoor
ganizacjy obecnq w przyrodzie traktowac jako najwyzszy przejaw Bo
zego celowego dzialania. "Pozostawienie miejsca dla innosci jest 10
gicznq konsekwencjq idei stworzenia; sprawienie, by stworzenia spra
wialy siy same mozna rozumiec jako kolejny wyraz autonomii laskawie 
danej stworzeniom" (s. 207). Ci religijni mysliciele, ktorzy za wszelkq 
ceny chq znaleic "dziury" w dzialaniu praw przyrody, by wypelnic je 
Bogiem i w ten sposob konstruowac dowody na Jego istnienie, nie 
rylko grzeszq przeciw naukowej metodologii, lecz rowniez popelniajq 
gruby blqd teologiczny. Odmawiajq bowiem Bogu mozliwosci osiqga
nia swoich celow za pomoq praw przyrody i tego, co nazywamy przy
padkiem. Jak dzis dobrze wi adorno, to wlasnie subtelne oddzialywa
nie miydzy prawami przyrody a przypadkowymi zdarzeniami jest silq 
napydowq procesow samoorganizacji (warto przy okazji zauwazyc, ze 
przypadki nie znalazly siy w swiecie "przypadkiem": to prawa przyro
dy Sq takie, ze zostawiajq miejsce na pojawienie siy przypadkow). Co 
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by to byla za teologia, ktora w naturalnych procesach widzialaby kon
kurencj~ dla Boga? 

Jeszcze raz nowy obraz swiata wymusza na teologach rewizj~ nie
ktorych zalozen. Trzeba porzucic model przyrody jako "wielkiego lan
cucha by tow", zaplanowanego przez Najwyzszy Byt - lub w natural i
stycznej wersji - daj'lcego si~ calkowicie zredukowac do dzialania pod
stawowych praw przyrody. Swiat przedstawia si~ nam dzis jako "historia 
stawania si~", ktora w wielu swoich rozwidleniach jest otwarta na rozne 
mozliwosci. Gra prawdopodobienstw nie jest tylko rachunkow'l sztuczk'l 
do radzenia sobie z brakiem wiedzy lub niepewnosciami, lecz - jak po
wiedzial Popper - z ontologicznego punktu widzenia stanowi prawdziw'l 
sil~, ktora dziala w swiecie. 

Czy w tej nowej wersji Bog traci kontrol~ nad swiatem? Niew'ltpli
wie daje on stworzeniom wi~ksz'l przesrrzen wolnoSci, ale Boga nie wolno 
oddzielac od Jego dzialan i Jego strategii, a nawet gra prawdopodo
bienstw jest cZ~Sci'l- lub moze lepiej: aspektem - Jego stworczego aktu. 

Lektura tej ksi'lzki napawa pewnym optymizmem. Dobrze, ze S'l juz 
teologowie, ktorzy nie tylko widz'l koniecznosc dialogu z nauk'l, lecz 
takZe staraj'l si~ z niego wyci'lgac wnioski. 

KS. MICHAL HELLER, ur. 1936, prof., filozof, fizyk, kosmolog, wy
kladowca PAT, czlonek Papieskiej Akademii Nauk. Ostatnio wydal: Sens 
zycia i sens Wszechswiata. Studia z teologii wspolczesnej (2002). 

Agnieszka Maria 
Por~bska 

"Niszcz~, wi~c 
iestem" 

Andre Glucksmann, 

Dostojewski na Manhattanie, 

dum. Maryna Ochab, 
Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2003 

W traktuj'lcej 0 "irodlach globalnego nihiIizmu" ksi'lzce Dostojew
ski na Manhattanie Andre Glucksmann - jeden z najbardziej znanych 
wspolczesnych filozofow francuskich - probuje nakreslic obraz dzisiej
szego swiata wraz z istniej'lcymi w nim, cz~sto niedostrzeganymi lub tez 
bagateIizowanymi zagrozeniami. 
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Glownym "bohaterem" ksiqzki jest nihilizm, kt6ry - choe przybiera 
najrozmaitsze maski polityczne bqdi tez religijne i dochodzi do glosu w 
najr6zniejszych okolicznoSciach historycznych i warunkach geograficz
nych -- pozostaje w swej istocie zawsze ten sam, niezaleznie od tego, czy 
jest akurat "hybris lobuzow sprzymierzonych w burzeniu" starozytnego 
miasta, czy tez islamskim terroryzmem uderzajqcym w miasto wsp6lcze
sne. Definiujqcq cechq nihilizmu jest wedlug autora to, ze jest on "sza
lonq ucieczkq do przodu", dzialaniem, ktore samo nie podlegajqc zad
nym normom, jak gdyby stwarza nowe normy i stawia swiadk6w przed 
faktem dokonanym: nihilista "zaniedbuje trosk~ 0 zycie na rzecz go
rqczki dzialania, a scislej chce wylqcznie dokonywae wyczynow: bye to 

dzialaC" (s. 72). "Nami~tnose dla nami~tnoSci i dzialanie dla dzialania 
jednako obchodzq bokiem szanse i ryzyko refleksji" (s. 96). Tej karyka
turze aktywizmu, b~dqcego elementem konstytutywnym zachodniej cy
wilizacji, nie przyswieca zaden cel, nie patronuje zadna ideologia: "Co 
znaczy nihilizm? To, ze najwyzsze wartoSci tracq wartosC" - powtarza 
Glucksmann za Nietzschem. "Brak celu, brak odpowiedzi na pytanie: 
»dlaczego? «" (s. 67), albowiem "nihilista (... ) znajduje rozkosz w inten
sywnoSci raczej niz w wynikach tej celowoSci bez celu" (s. 120). 

W dzialaniach nihilisty Glucksmann dostrzega jednak mimo wszyst
ko pewien cel: "Nihilista nie kultywuje transgresji dla transgresji ani nie 
szuka spektaklu dla spektaklu. Jego program to wedrzee si~ w swiado
mose drugiego czlowieka, by go znieprawiC". Aby urzeczywistnie ten 
zamiar, nihilista dokonuje spektakularnych, niedajqcych si~ przewidziee, 
jak gdyby niewydumaczalnych, absurdalnych w swej grozie aktow ter
roru, stara si~ wzbudzie jak najwi~kszy l~k, uderza znienacka, cz~sto nie 
informujqc 0 tym, kim jest, kogo reprezentuje, czego si~ domaga, 0 co 
walczy. Akt terroru ma za zadanie padajqcq jego ofiarq spolecznosc 
wprawie w os!upienie, zachwiae podstawami !adu spo!ecznego, spowo
dowae, by nikt, nigdy i nigdzie niczego nie by! pewien. 

W nihilizmie dostrzega Glucksmann najwi~ksze niebezpieczen
stwo, ktoremu musi stawie czolo wsp6lczesny swiat, niebezpieczenstwo 
tym bardziej zagrazajqce, ze cz~sto - i to mimo tak wyrainych swia
dectw jego obecnosci jak "potop ognia na Manhattanie" - niezauwaza
ne, juz to z powodu przeslaniajqcych pole widzenia teorii 0 "koncu hi
storii" czy "zderzeniu cywilizacji", juz to ze wzgl~du na jego wieloposta
ciowose. I tak na przyk!ad upatrywanie wroga wy!qcznie w islamskim 
fundamentalizmie pozwala zamknqe oczy na to, ze nieprzyjaciel kryje 
si~ nie tylko w obozie "cywilizacji islamu", lecz moze takZe przywdzie
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wac szaty ofiary i przeciwnika islamskiego terroryzmu. Jednq z wielkich 
zaslug Glucksmanna jest przerwanie zmowy milczenia wokol potwor
nych zbrodni popelnianych przez Rosjan w Czeczenii, zbrodni, na ktore 
"demokratyczny Zachod z ulgq przymyka oczy" (s. 155), poswi~cajqc 
spraw~ Czeczenii dla dobra SOjUSZll z Putinem, tak jak wczeSniej poswi~
cal spraw~ Polski (i nie tylko Polski), gdy sprzymierzal sicr ze Stalinem. 

Nihilizm - jak to juz bylo powiedziane - wlaSciwie obywa sicr bez 
ideologii, jest to "przemoc, ktora nie przejmuje si~ juz wcale albo bar
dzo niewiele teoretycznymi uzasadnieniami i ideologicznymi rachunka
mi" (s. 71), nie uznaje zadnych zasad, nie stawia zbcrdnych pytan, zara
zem jednak zr~cznie potrafi wykorzystywac najrozniejsze ideologie, po
dobnie jak "pasozytuje na wszystkich wielkich religiach" (s. 38). 

T ak jak nihilizm jest wlaSciwie formq bez treSci, pustym dzialaniem 
bez celu, tak tez i sami nihilisci Sq ludimi wewn~trznie pustymi, bez
dusznymi, a przy tym potrafiqcymi umiej~tnie manipulowac cudzymi 
emocjami, takie emocjami zbiorowymi: "Ma wiele masek, nie rna twa
rzy" pisal 0 wladcy Rosji markiz de Custine, a Glucksmann odnosi te 
slowa do wspolczesnosci, opisujqc ogromnq "zdolnosc W. W. Putina do 
przywdziewania niezliczonych kostium6w, p6z i j~zykow" (s. 49). 

Skqd bierze si~ nihilizm, co jest przyczynq jego powstawania? Na 
ten temat Glucksmann nie pisze zbyt wiele, skupiajqc si~ przede wszyst
kim na istocie zjawiska nihilistycznej przemocy, a takZe na roznego ro
dzaju "uspokajajqcych" teoriach, kt6re odwracajq uwag~ od wszechobec
nego, a zarazem niezmiernie trudnego do zlokalizowania zagrozenia. 
Autor krytykuje wr~cz tych "historykow, socjologow i filozofow, kto
rzy biorq plewy za ziarna i komentujq w nieskonczonosc otoczk~ dziala
nia" (s. 123), miast skupic sicr na samym dzialaniu; krytykuje takie eks
pertow usilujqcych takimi czy innymi okolicznoSciami tlumaczyc akty 
nihilistycznego terroru. A przeciez mimo ie dzialania nihilistow postrze
gane Sq jako transgresja, wyjScie poza dobro i zlo, poza to, co racjonalne 
i nieracjonalne, tak naprawdcr nie Sq "cialem obcym" wewn'!trz otacza
i,!cego nas swiata, przeciwnie, S,! tego swiata cz~sci,!, nie przerywajq 
w zaden spos6b lancucha przyczynowosci: "Nie mogli si~ uskarzac na 
bied~. Porz'!dne wyksztalcenie. Obiecui,!ca kariera zawodowa" (s. 81) 
pisze Glucksmann 0 zamachowcach z 11 wrzesnia. W innym miejscu 
stwierdza zas, ze "nihilista nie jest bynajmniej uposledzony motorycz
nie, spolecznie czy umyslowo". Bye moze rzeczywiscie S,! tacy ludzie, 
ktorzy dla tego momentu "bardzo osobliwej egzaltacji" (s. 137), gdy "cos 
drzy, kiedy zycie oscyluje mi~dzy bye a nie bye" (s. 138), gotowi S,! prze
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zye kilkadziesi'lt lat w kamuflazu, zeni'lc siy, zakladaj'lc rodziny, podej
muj'lc pracy, wtapiaj'lc siy w swoje nowe otoczenie spoleczne - tylko po 
to, by na koniec zgin'le w samobojczym zarnachu terrorystycznym. 

Glucksmann sprzeciwia siy postrzeganiu nihilisty tylko jako czlo
wieka pozbawionego moralnosci. Nie chodzi jedynie 0 to, ze nihilisci 
gwalq dobre obyczaje (choe tym siy rowniez zajmuj'l), tylko 0 cos znacz
nie istotniejszego: 0 to, ze cechuje ich charakterystyczny dla psychopa
tow calkowity chlod emocjonalny, owo "okaleczone serce, nieczule su
mienie" (s. 101), kompletna uczuciowa pustka - pustka, ktor'l musz'l 
wypelnie ekscesywnym dzialaniem. Powierzchownose emocji, brak sil
nych wiyzi z kimkolwiek, niezdolnose do kochania i szanowania kogo
kolwiek i czegokolwiek: jest to faktycznie - jak pisze Glucksmann 
"biofobia". Nihilista nie czuje, wlaSciwie nie zyje, egzystuje tylko; st'ld 
jego nieprzytomna pogon za intensywnosci'l, st'ld jego "dzialam, wiyc 
jestem", "niszczy, wiyc jestem". Nihilisty okresla to, czego mu brakuje, 
a brakuje mu milosci, zdolnoSci do kochania, do nawi'lzywania pelnych 
dobra, ciepla i serdecznoSci, prawdziwie ludzkich kontaktow ze swia
tern; przemoc jest jedynym znanym mu sposobem komunikowania siy 
z innymi, a jedynym rodzajem relacji miydzyludzkich, jaki zna, jest rela
cja wladzy. Nihilista nie jest zdolny do kontaktow na plaszczyznie po
ziomej, nigdy nie jest partnerem, moze bye tylko manipulatorem b'ldi 
manipulowanym, panem cudzego zycia i smierci b'ldz pozbawionym 
wszelkich praw niewolnikiem: gdy jest pasywny, "kocha i podziwia tego, 
kto zyje zamiast niego. Aktywnego bawi niszczenie ( ... ) dziwnych stwo
rzen, ktore siy do niego przywi'lzuj'l" (s. 138). 

"Nie rna nihilistow nieszczysliwych" (s. 100) - stwierdza Glucksmann. 
Trudno jednak uwierzye w ich szczyscie. Nihilista co najwyzej nie zdaje 
sobie sprawy z glybi wlasnego nieszczyScia, nie zdaje sobie sprawy z tego, 
czym jest zycie, z tego, co traci, gdy na swoj sposob zyskuje, gdy "wygry
wa ten przedostatni moment, kiedy los drzy, kiedy zycie oscyluje miydzy 
bye a nie bye, zniszczye drugiego albo siebie" (s. 138). 

Wiele uwagi poswiyca Glucksmann Iiterackiemu portretowi nihili
zmu, ktory odnajdujemy na kartach dziel takich tworcow jak Flaubert, 
Dostojewski i Czechow. Autor podkresla tu szczegolnie wyj'ltkow'l za
slugy pisarzy rosyjskich: "Przeklenstwo nowego despotycznego swiata 
pierwsi ukazali, opisali, zanalizowali, zdemistyfikowali i zwalczyli sami 
Rosjanie" (s. 212). RownoczeSnie Gluchsmann sprzeciwia siy jakiemu
kolwiek szufladkowaniu nihilizmu, uspokajaj'lcemu postrzeganiu go na 
przyklad jako zjawiska specyficznie rosyjskiego: ,,«Zniszczye i zdeptae slabe 
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niewinne kobiety ... ot, tak, bez powodu, z glupia frant, po rosyjskw>. Nie 
tylko po rosyjsku, panie Czech ow, remember Manhattan" (s. 128). 

R6wnoczesnie dose miejsca, jakie Glucksmann poswi~ca rosyjskim 
wsp6lczesnym zbrodniom popelnianym w Czeczenii przy milcz,!cej ak
ceptacji Zachodu, literaturze rosyjskiej, ktora jak iadna inna ukazala nihi
listyczne zagroienia, rozmaitym mitom na temat Rosji funkcjonuj,!cym 
w swiadomoSci ludzi Zachodu od czasow Piotra I po wspokzesnosc 
wszystko to swiadczy jednak 0 pewnej rosyjskiej specyfice, 0 tym, ie choc 
nihilizm nie zawsze jest rosyjski, a to, co rosyjskie, nie zawsze jest nihili
styczne, to jednak na rosyjskiej glebie nihilizm pleni si~ szczegolnie buj
nie: "No i pomysl: czy jest ktos bardziej okrutny od naszego narodu? ( ... ) 
Do poiaru, do b6jki biegnie cale miasto, a jak ialuj,!, ie wszystko skon
czylo si~ tak pr~dko! Nie kr~c glow,!, nie kr~c: ialuj,!! A jak si~ ciesz,!, 
kiedy kto zon~ prawie na smierc zatlucze, chlopaka spierze na kwasne 
jablko albo pastvvi si~ nad nim? To wywoluje u nas najwi~ksz,! wesolosC" 
(Iwan Bunin, Wies, Warszawa 1979, s. 49). 

Sprzeciwiaj,!c si~ utoisamianiu nihilizmu z Rosj,!, Glucksmann od
rzuca tei zamykanie go w obozie "cywilizacji islamu". Krytykuje teori~ 
Huntingtona, kt6ra wedlug niego wygodnie upraszcza otaczaj,!C'! nas 
rzeczywistosc. S,!dz~ jednak, ie choc nihilizm rna oczywiscie wiele t\va
rzy, to podobnie jak nie moina nie dostrzegac specyfiki rosyjskiej, tak 
i nie powinno si~ tracic z oczu specyfiki islamu, 0 ktorej pisal Hunting
ton. "Religia miecza", ktorej zaloiyciel sam walczyl z broni,! w r~ku, 
religijny nakaz diihadu, pojmowanego przeciei nie tylko jako wewn~trz
na walka wiernego muzulmanina z wlasnymi slabosciami, "plon,!ce gra
nice islamu" - wszystko to s,! fakty, tak sarno jak stulecia jarzma mon
golskiego, biurokratyczny autorytaryzm wladzy i brak b,!di powierz
chownosc wielu zjawisk obecnych w kulturze Zachodu w wypadku Rosji. 

Ksi,!ik~ Glucksmanna warto przeczytac - traktuje 0 sprawach aktu
alnych i wainych, napisana jest z wielkim zaangaiowaniem (zaczyna si~ 
zreszt'! od stow: "Trzeba zachowac emocje"), opisana zas w niej "wy
cieczka" autora do Czeczenii swiadczy 0 prawdziwosci jego zaangaio
wania, przejawiaj,!cego si~ takie w czynach. Zywy, emocjonalny tekst 
pelen jest odwolan literackich, historycznych, filozoficznych. Najgl~bsz,! 
treSci,! tej ksi,!iki S,! jednak przemyslenia samego autora przepojone trosk,! 
o los wspokzesnego swiata. 

AGNIESZKA MARIA PORJ;,BSKA, ur. 1977, absolwentka socjologii 
UJ, publikowala w kwartalniku "Pressje". 
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-_.,..... Marcin Zyla 

Mlodzi 
no rotunek 

Co roku szeregi gorskich organizacji ratowniczych w Polsce zasila 
kilkudziesiyciu mlodych ratownik6w. Ziozenie przyrzeczenia - ulozo
nego prawie sto lat temu przez Mariusza Zaruskiego - jest uwiencze
niem wielomiesiycznych staran popartych wysilkiem fizycznym, ale tak
ze wyrzeczeniami, ktore glyboko zmieniaj'l ich zycie prywatne. Przy
chodz'l z pozytywn'l motywacj'l: chociaz ostatni'l, powazn'l ankiety na 
ten temat przeprowadzano w GOPR 20 lat temu, zapytani, dlaczego 
chq sluzyc, dzisiaj wci'lz odpowiadaj'l tak sarno: "Kocham gory", "Chcy 
siy w nich speiniC" i najczysciej: "Chcy pomagac". 

S'l mlodzi, maj'l rozne wyksztalcenie, pochodz'l z odmiennych sro
dowisk. L'lczy ich jedno: kazdy z nich pragnie zyskac w przyszloSci pra
wo do noszenia charakterystycznego czerwonego swetra z bialo-niebie
sko-bialym paskiem na ramieniu. Maj'l do wyboru: Tatrzanskie Ochot
nicze Pogotowie Ratunkowe, zalozone w 1909 roku jako pierwsza tego 
typu organizacja w Polsce, oraz G6rskie Ochotnicze Pogotowie Ratun
kowe, kt6rego siedem grup regionalnych pomaga ofiarom wypadk6w 
w Karkonoszach, Beskidach i Jurze Krakowsko-Czystochowskiej. TOPR 
i GOPR maj'l podobne systemy szkolenia, w kt6rych starsi i bardziej 
doswiadczeni uCZ'l pocz'ltkuj'lcych. 

W bieszczadzkim GOPR trudno jest zostac nawet kandydatem na 
ratownika. "Egzamin wstypny obejmuje: test z topografii rejonu dziala
nia grupy, jazdy na nartach i sprawdzian kondycyjny, czyli bieg na trzy 
kilometry i cwiczenia silowe" - wyjasnia Grzegorz Chudzik, naczelnik 
Grupy Bieszczadzkiej GOPR. W innych grupach kryteria S'l jeszcze 
ostrzejsze - organizuje siy obozy, ktore weryfikuj'l potencjalnych ratow
nik6w. A zaliczenie egzaminu kandydackiego to dopiero pocz'ltek dwu
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letniego stazu, podczas ktorego mlodzi razem z doswiadczonymi ratow
nikami bior,! udzial w dyzurach i akcjach ratunkowych. "W Bieszcza
dach norm,! dla kandydatow jest 120 godzin dyzurow, ale zwyczajowo 
wymagamy od nich wi~cej. Ich aktywnose i zaangazowanie decyduj,! 
o przyj~ciu na odbywany w ramach stazu kurs ratowniczy I stopnia". 

Same ch~ci i umiej~tnoSci nie wystarcz'!. Mlody kandydat musi zo
stae "wprowadzony" w struktury GOPR przez dwoch czynnych ratow
nikow, ktorzy zar~cz,! za jego dotychczasow,! postaw~ etyczn'!. Musi 
bye zdrowy, miee nie wi~cej niz 35 lat i przynajmniej w stopniu pod
stawowym powinien potrafie udzielae pierwszej pomocy. Tej zimy kry
teria naboru spelnilo w Bieszczadach 15 osob i to oni spotkali si~ 
w schronisku na Poloninie Wetlinskiej na egzaminie kandydackim. Na 
razie w poczet kandydatow przyj~to siodemk~. Podobne wymagania 
obowi,!zuj,! w kazdej z siedmiu grup regionalnych GOPR, a w ratow
nictwie tatrzanskim dodatkowo trzeba pochwalie si~ doswiadczeniem 
we wspinaczce. "Zazwyczaj zglaszaj,! si~ do nas ludzie w wieku 20-25 
lat" - mowi Mieczyslaw Ziach, szef wyszkolenia w Tatrzanskim Ochot
niczym Pogotowiu Ratunkowym. "To jest wlaSciwy moment, zeby zo
stae ratownikiem - nie powinno si~ podstawowych gorskich szlifow 
zdobywae w Pogotowiu". 

Podczas stazu dla wielu z kandydatow przychodzi najci~zszy mo
ment: chcieli pomagae ofiarom gor, a na razie pomagaj,! ... starszym 
ratownikom. Wykorzystuje si~ ich glownie do dzwigania sprz~tu, ubez
pieczania dzialan innych. Na razie sluz,! swoj,! kondyci'! fizyczn'!. Cz~se 
z nich, gdy sprobuje tej pracy, szybko rezygnuje. Zostaj,! wytrwali" 
dodaje Ziach. 

Ambicje mlodych oraz ich pragnienie pokazania si~ w akcji trzeba 
czasami tonowae. W koncu wszystkim chodzi 0 to, by w gorach nie bylo 
wypadkow. Grzegorz Chudzik: "Jest to problem wszystkich sluzb ratow
niczych. Na dyzurze S,! momenty skupienia, emocji - w kazdej chwili moze 
zadzwonie telefon, moze si~ cos dziac. I z jednej strony ktos potem mowi, 
ze sp~dzil w gorach tydzien, bylo nudno, nic si~ nie zdarzylo i w zwi,!zku 
z tym nie cwje si~ potrzebny. Ale z drugiej strony, uslyszalem kiedys pi~kn,! 
odpowiedz starszego ratownika na pytanie 0 najlepiej zapami~tany dy
zur: ze najlepszy dyzur to taki, po ktorym wraca si~ do domu bez zadnej 
interwencji. Skoro nie musz~ wychodzie z dyzurki, to znaczy, ze jest spo
koj i nic si~ nie dzieje. Nikt nie cierpi" . 

Rota przyrzeczenia ratowniczego oraz regulaminy dyzurow i akcji 
ratunkowych GOPR i TOPR stanowi,! takZe zbiory zasad etycznych. 
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W srodowisku istnieje silne poczucie wsp610dpowiedziainoSci za pre
stiz ratowniczego fachu, dlatego szef bieszczadzkiego COPR-u podkre
sla, ze mlodych trzeba tez wychowywac. Kurs dla kandydat6w obejmo
wal dotqd gl6wnie zagadnienia typowo ratownicze, ale w tym roku do 
programu wpisano nowe zaj~cia, przekornie nazwane "kulturalno-oswia
towymi". "To zaj~cia na temat etyki i moralnoSci, spotkania ze starszy
mi ratownikami. Mlodzi ludzie powinni pami~tac 0 etosie COPR-u" 
mowi Chudzik. "Szkolilismy czasem kandydat6w swietnych technicz
nie, ktorym jednak brakowalo poczucia, ze Sq kontynuatorami tradycji. 
Sq zasady, kt6re obowiqzujq ratownika bez wzgl~du na to, czy jest 
w swetrze ratowniczym czy nie". Nie wszyscy potencjalni goprowcy, 
z ktorych wi~kszosc dopiero zaczyna dorosle zycie, mogq temu spro
stac. Co roku odbywa si~ weryfikacja kandydat6w - ostatnio w Crupie 
Bieszczadzkiej przygod~ z COPR zakonczylo czterech m~zczyzn. 

Najwazniejszym powodem skre§lenia z listy kandydat6w jest "brak 
aktywnoSci". COPR wymaga wlaSciwie stalej dyspozycyjnoSci, a po
zostajqc sluzbq ochotniczq, nie zapewnia czlonkom zadnych docho
dow. Aspirujqc do ratownictwa, mlodzi r6wnoczeSnie kontynuujq stu
dia, pracujq zawodowo czy pomagajq rodzicom w prowadzeniu go
spodarstw. Cz~sto okazuje si~, ze ostatecznie nie b~dq mogli "stawic 
si~ na kazde wezwanie Naczelnika lub Jego Zast~pcy", do czego zobo
wiqzuje ich tekst przyrzeczenia. Wielu z nich konczy studia gdzieS 
w Polsce i tam zostaje, ktos poznaje dziewczyn~ w Szczecinie, inny 
wyjezdza za pracq ... "Wraz z kolejnymi rocznikami liczba aktywnych 
ratownik6w, kt6rzy razem zaczynali staz, maleje. Tylko okolo 30 pro
cent z nich jest rzeczywiscie zainteresowanych gorami, praq w TOPR 
i niesieniem pomocy" - opowiada Mieczyslaw Ziach. "Ludzie, kt6rzy 
zaczynajq w zbyt mlodym wieku, bo nie wiedzq specjalnie, co z sobq 
zrobic, zazwyczaj odpadajq". 

Kiedy po skonczonym stazu zlozq przyrzeczenie, otrzymajq czerwo
ny polar, odznak~, w swoim srodowisku zyskujq olbrzymi prestiz: wia
domo - to goprowcy. Od tej pory jednak nakaz niesienia pomocy b~
dzie dla nich nakazem podstawowym. Zdarzalo si~ juz, ze szybko p!acili 
za przywiqzanie do niego najwyzszq cen~. Dwa lata temu, ratownicy 
TOPR Bartek Olszanski i Marek Labunowicz zgin~li w lawinie pod Szpi
glasowq Przel~czq, podczas akcji ratowniczej. Mieli 24 i 29 lat. Poze
gnano ich, zgodnie ze zwyczajem, ga!qzkq kosodrzewiny. 
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Ks. 16zef Tischner JEDENASTA 

Trag iczny blqd 
WIECZOREM 

terroryzmu 

Myslt;, ze dzisiaj wielu ludzi zadaje sobie pytanie, kim byl czlowiek, 
kt6ry odwazyl sit; na taki czyn" . Wydaje mi sit;, ze terroryzm jest dzia
laniem czlowieka na ludzi poprzez strach, poprzez wzmaganie strachu. 
TerrorYSci Sq w spoleczenst\vie mniejszoSciq. Wiadomo, ze wit;kszosc 
jest przeciwko nim. Chqe witte osiqgac swoje cele, muszq szerzyc po
ploch, It;k, przerazenie. Dlatego atakujq z ukrycia, znienacka, potem 
uciekajq. Co po nich zostaje? Przede wszystkim strach. Twierdzq terro
rysci, ze ich cele Sq wzniosle - najcht;tniej m6wiq 0 walce z imperiali
zmem, walce 0 wyzwolenie ucisnionyeh, 0 sprawiedliwosc spOieCZllq. 
Sq to pit;kne cele. Wierzq oni - i tutaj ehyba dotykamy tragedii terrory
zrnu - ze te ich pit;kne i wzniosle cele mozna osiqgac bez wzglt;du na 
srodki, bo cel srodki uswit;ca. Oto zasada dzialania terroryzmu. I w tym 
tkwi ich tragiczny blqd. 

Cala nasza sr6dziemnomorska kultura wyrosla na innej zasadzie. Na 
zasadzie pewnego heroizmu -Iepiej jest samemu zginqc, niz zadac smierc 
niewinnemu. Simone Weil powiedziala kiedys: "Ktokolwiek bierze mieez, 
zginie od miecza. A ktokolwiek nie bierze miecza (albo go z rqk wypusz
cza), zginie na krzyzu"l. 

I tego wlasnie bylismy swiadkami. 

KS. JOZEF TISCHNER (1931-2000), profesor filozofii, wicedyrektor 
Instyrutu Nauk 0 Czlowieku w Wiedniu. Autor m.in. Filozofii dramatu 
i Sporu a istnienie czlowielw. Ostatnio ukazala sit; jego ksiqzka Myslenie 
w i,ywiole pir;kna (2004). 

,. Wypowiedi dla radia po zamachu na Papieia w dniu 13 maja 1981. 

1 Simone Weil, Wyb6r pism, przeklad i opracowanie: Czeslaw Milosz, Krakow 1991, 


s.90. 
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Summary 


Terrorism is a venerable malady as old as the world itself. It may well date 
back to the first time war was ever waged . Nevertheless, the opening years of 
our new millennium have forced us to reconsider the occurrence of war and 
terrorism. Exactly one year ago (in Znak, no 578) we attempted to diagnose the 
new face of warfare. In this issue we endeavor to look more closely at the 
novelty of global terrorism, something hitherto largely unknown. What just 
yesterday constituted a difficult, painful, but at the same time a specifically local 
problem - like that in Israel and Palestine, the Basque country and Spain, En
gland and Ireland - today, with a bomb set off in Madrid having resulted in 
tragedy in the heart of one of Europe's countries, has come to affect each and 
everyone of us. It has come to be one of our own problems. 

We have invited a number of outstanding experts on the Middle East and in 
the field of international politics to contribute to our July Znak in an effort to 
jointly seek an answer to the question of whether any means exists capable of 
stopping the domino effect set into motion on 9/11, and whether it is indeed at all 

possible to wage war against terrorism. Wojciech Jagielski tells of his encounters 
with terrorists and the motives behind their activity. Piotr Klodkowski delineates 
how terrorism has evolved and points to the consequences of its having become 
a global phenomenon - to wit, further widening rifts not only between the world 
of Islam on the one hand and America on the other, but also between the coun
tries of Europe and within Islam itself. Wojciech Gieli:ynski takes a different 
stand, warning against the danger of China's growing power, a matter that few 
bother to notice now that all are engrossed in the events taking place in the 
Middle East. Timothy Garton Ash writes on various ways to combat terrorism 
and on the obliteration of the differences between domestic and international 
terrorism. In a conversation with Znak's editors, Norman Davies speculates on 
the reasons underlying America's decision to invade Iraq, and Zbigniew Brzezin
ski argues that US preeminence - if only it opts for a positive form (i .e. force and 
prestige) as distinct from a negative form (naked force) - represents the only 
realistic means whereby the world may avoid descending into general chaos. 

In "Topics and Reflection" we dedicate space to remembering a great man, 
one of Poland's most eminent historians of philosophy, the late Prof. Stefan Swie
i.awski, who died on May 18. We also highly recommend the "Diagnoses" pages, 
which boasts Barbara Fedyszak-Radziejowska's text on the phenomenon of the 
Polish populist Andrzej Lepper, and Andrzej Franaszek's essay on Czeslaw Mi
losz. Last but not least, this month we are pleased to launch a new column - "At 
Different Hours" - by Halina Bortnowska. 

176 



Zespo l 

Wojciech Banowicz, Halina Bortnowska, Tomasz Fialkowski , Tadeusz Gadacz, Stan islaw 
Grygiel, ks. Michal Hell er, Waclaw Hryni ewicz OMI, ks. an Kracik, ks. Grzegorz Rys, Marek 
Skwarnicki, Stanislaw Stamma, Wladyslaw Stroiewski, Ste an Swieiaws i , ks. Tomasz W~
clawski, Stefan Wilkanowicz, Jacek Woiniakowski 

Redakcja 

Michal Bardel (sekretarz redakcji), Olgierd Chmielewski (opracowanie graficzne), Jaroslaw Go
win (redaktor naczelny), Janusz Poniewierski , Krysryna S tr~czek, Karol Tarnowski, Lukasz Tisch
ner, Stefan Wilkanowicz (przewodnicz~cy Fundacji Kultury ChrzeScijanskiej ZNAK) , Elibieta 
Woiicka, Henryk Woiniakowski, Dorota Zanko 

NOWE, KORZYSTNE WARUNKI PRENUMERATY 

Cena pojedynczego numeru - 18 zl 


Cena numeru w prenumeracie: 

przy zakupie jedenastu kolejnych nllmerow - 12 zl; sZeSciu numerow - 14 zl; 


tr7.t:ch numerow - 16 zl. 


UWAGA! 
Od roku 2004 numer wakacyjny (Iipiec/sierpien) b~dzie I"czony, 

PRENUMERAT~ moina rozpocz'!c od wybranego numeru. Cena prenumerary w 2004 roku: 
prenumerata rocZIla 11 numerow: 132 zl, 6 numerow: 84 zl, 3 numery : 48 zl. Wplary przyjmuje 
srw Znak Sp. z 0.0., ul. KOSciuszki 37, 30-105 Krakow, 80 1440 1127 0000 0000 0197 0054 
(Nordea Ballk Polska S.A. , Krolewska 51, Krakow). 

Prenumerat, miesi~cznika "Znak" prowadzi dzial handlowy SIW ZNAK. Wplat~ kwoty na 
prcnumerat, rozpoczynajqq si, od wybranego numeru prow; zglaszac na adres e-mail: dzial_han
dlowy@znak.com.pl, pod numerem bezplatnej infolinii : 0800 130 082 lub przeslac oa nr faksu: 
(+12) 6199563. 

DO PRENUMERATY zach~camy Czytelnikow mieszkajqcych poza Polskq. Rocznq prenumerat, 
zagraniczn~ moina rozpoczilC od wybranego numeru. Koszry preou merary wraz Z op laq za 
wysy lk, lornicz'!: Eu ro pa - 62 euro tub 72 $, Ameryka Pn. i Afryka - 87 $, Ameryka Pd. i Lac. , 
Azja - 107 $, Australia i Oceania - 132 $. Wplary w zlotowkach (wed lug aktualnego kursu NBP) 
prosz, kierowac pod adrese m jw. 

KAZDY PRENUMERATOR jesr czlonkiem Klubu PrzyjacioJ Znaku i otrzymuje zaproszenia na 
wszystkie spotka nia i dyskusje organizowane przez miesi,cznik "Z nak". 

KAZDY PRENUMERATOR otrzymuje raz w roku nieodplatnie ksi~ik,. W roku 2004 jest to 
Przezroczyslosc ks . .l ana Twardowskiego z PJytil CD. 

PRENUMERATA KRA./OWA I ZAGRANICZNA PROWADZONA PRZEZ "RUCH" 

Cena prenumeraty w Ill kwartale 2004 wynosi 32 zl. SzczegoJowe informacje we wlasciwych dla 

miejsca zamieszkania prenllmeratora oddzialach "Ruch" lub w urz~d ach poczrowych. Prenumerata 

z,1graniczna jest 0 100% droisza od prenumeraty krajowej i za II[ kwartal 2004 r. wynosi 64 zl. 


adres redakcji: 

30-105 Krakow, ul. Kosciuszki 37, td. (+12) 61 99530, fax (+12) 61 99.5 02; 


e-mail: miesiecznik@znak.com.pl 

Dzial reklamy i promocji, re! ./fax: (+ 12) 61 99 550 


t-,'larerialow niczamowionych nie odsylamy 

Naklad 2400 egz. 


Sklad i laman ie: .!:.ukasz Mazurkiewicz 


Druk: Drukarnia Colonel, Krakow, ul. Dilbrowsk iego 16 




Wnumerze: 

Lepper - zdolny uczen czarnoksi,inika, s. 6 
Barbara Fedyszak-Radziejowska: Trzeba choc na chwil~ uwolnic si~ od ste
reotypu dominujllcego w polskich mediach, zgodnie z ktorym polscy roinicy ~ "nie majll racji, sll roszczeniowi, niezbyt rozgami~ci i nie zaslugujll ani na do
platy wyrownawcze, ani na unijnll polityk~ rolnll". 

2J 
Terror przeciw nadziei, s. 55-56 
Timothy Garton Ash: Ludzie nie rodZll si~ terrorystami, tak jak rodzll sift 
Anglikami, Chinczykami czy Indianami z plemienia Creek. Stajll si~ ten'ory
stami w szczegolnych politycznych i osobistych okolicznosciach ( ... ). Jesli 
zabijemy dziesi~ciu terrorystow, nie zmieniajllc uwarunkowan politycznych, 
i jeSli stanll si~ oni m~czennikami w swoich spolecznosciach, przyczynimy sit( 
do narodzin setki nastt(pnych . 

• 
Gt6d rzeczy nieziemskich, s. 116 
Andrzej Franaszek: Gdy czytam najwczesniejsze publicystyczne wystllpienia 
Milosza, najwi~kszll ich skaz~ dostrzegam ( ... ) w tonie pogardy, z jakll odnosi 
si~ on do ideowych przeciwnikow, pogardy, ktora tak naprawd~ nie pozwala 
zobaczyc w nich ludzi. ( ... ) Minie kilka lat, nim Milosz zacznie patr.Gec na blii
nich z wit(kszll wyrozumialoscill. Minll dekady, nim wybaczy l1am naszll try
wialnosc, choc chyba nigdy jej w pelni nie zrozumie. 

o ksiqice From Complexity to Life, s. 167 
Ks. Michal Heller: Jeszcze raz nowy obraz swiata wymusza na teologach re
wizj~ niektorych zaloien. Trzeba porzucic model przyrody jako "wielkiego lan~ cucha by tow", zaplanowanego przez Najwyiszy Byt ( ... ). Swiat przedstawia si~ 
nam dzis jako "historia stawania Si,:", ktora w wielu swoich rozwidleniach jest 
otwarta na roine moiliwosci. 
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