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Łatwo krytykować liberalną demokrację posiłkując 
się gąszczem specjalistycznych terminów. Pokusa 
popadania w czystą teorię jest tym większa, im 
bardziej skupiamy się na precyzji języka. Kosztem 
jest często jakość ogólnych wniosków. Zanim po-
dejmiemy próbę połączenia precyzji z ogólnością 
oraz naukowego instrumentarium z wiedzą użyt-
kową, warto pochylić się najpierw nad potocznym 
doświadczaniem liberalnej demokracji, ponieważ 
największym problemem funkcjonowania w obrę-
bie tego systemu jest konflikt rodzący się na prze-
cięciu sfery prywatnej i publicznej. Pozbawiani je-
steśmy wówczas możliwości wiernej ekstrapolacji 
własnego światopoglądu w obrębie szeroko pojętej 
polityczności. To, siłą rzeczy, musi dotyczyć nas 
wszystkich.

Zacznijmy od ilustracji, która przynajmniej dla re-
ligijnego mieszkańca średniej wielkości miasta jako 
pierwsza narzuca się na myśl. Wyobraźmy sobie pra-
cownika restauracji, który późno wieczorem kończy 
swoją pracę. Jest niedziela i jedyne co mu zostało, to 
ostatnia msza w kościele na rynku. Pokonując krótki 
dystans, kilkukrotnie odmawia zaproszenia do barów 
i klubów nocnych. Zmierzając do świątyni położonej 
w bezpośrednim sąsiedztwie tych miejsc, mija tłumy 
hałaśliwych, nierzadko agresywnych ludzi. Z powodu 
dominującej ludyczności centrum miasta nawet prze-
kraczając próg kościoła, nie może poczuć jakościowej 
różnicy przestrzeni, do której spieszył się po pracy. 
Człowiek religijny musi czuć się wówczas jak Indianin 
wkraczający na teren swojego rezerwatu – miejsca 
sztucznie wydzielonego z obcej przestrzeni. 

Uświadomić 
getto

Konstanty Pilawa
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Teoretyzacją tego problemu może być myśl Mircea 
Eliadego, zawarta w jego najbardziej znanej książce – 
Sacrum i profanum. O istocie religijności (Eliade 1999). 
Wielokrotnie podkreślone zostało tam znaczenie 
separacji sfery świeckiej od świętej. Dla teisty – rów-
nież współcześnie – przestrzeń nie jest jednolita, a 
świątynia oraz domostwo ustalają i podtrzymują po-
rządek uniwersum. Eliade opisuje również wagę hie-
rofanci – a więc wtargnięcia sfery świętej w świecką 
(Ibidem: 15-22). W opisanej scenie mamy jednak do 
czynienia z odwróconą hierofanią – to chaos wkra-
cza w kosmos, a „drabina transcendencji” ustępuje 
nudnej powierzchowności. Prywatna potrzeba kultu 
nie może być urzeczywistniona, bo rozgrywana jest 
w zdominowanej ludycznością przestrzeni centrum 
miasta. W tak zdefiniowanej sferze publicznej czło-
wiek religijny nie może swobodnie zamanifestować 
swojego światopoglądu. Nie potrafi znaleźć elemen-
tarnej płaszczyzny porozumienia z ludźmi, dla któ-
rych przestrzeń spłaszczona została do jednej tylko 
perspektywy. W przywołanej scenie nie pojawia się 
żaden dialog - nie dlatego, że ugruntowany metafi-
zycznie pracownik restauracji traktuje z lekceważącą 
wyższością napotykanych ludzi; milczy, ponieważ 
jak Indianin czuje się kolonizowany przez Inność, a 
co gorsza zauważa, że wielu członków jego plemie-
nia przechodzi na drugą stronę. Nie przeszkadza 
mu jednak zupełnie, że sam bardzo często z dużą 
przyjemnością zostaje częścią tej ludyczności. W 
ciągu jednej chwili staje się wówczas „takoż-samy” 
i oswojony – zyskuje prawo w dyskusji, a z Innego 
przeistacza się w pełnoprawnego obywatela liberal-
nej demokracji.

Następny przykład odzwierciedla krytykę funk-
cjonowania polskich uniwersytetów, która została 
przedstawiona na łamach 45 teki „Pressji”. Redakcja 
pisała wówczas we wstępie do numeru o „fałszywej 
wizji neutralności” promowanej dziś na studiach 
(Pressje 2016: 3). Zobaczmy, jak ten pozorny plura-
lizm funkcjonuje w praktyce oraz jaki jest jego zwią-
zek z wadami liberalnej demokracji.

Na jednym z humanistycznych kierunków podczas 
zajęć z historii marksizmu omawiana jest postać 
Włodzimierza Lenina. Audytorium składa się z 
trzech osób: anarchisty, konserwatysty i socjalde-
mokraty. Wykładowca pyta o stosunek Lenina do 

Marksa i o znaczenie jego myśli dla historii Związku 
Radzieckiego. Wszyscy, cytując odpowiednie frag-
menty, zgadzają się ze sobą: „Lenin wypaczył myśl 
polityczną Marksa dla celów politycznych, co okaza-
ło się kluczowe dla powstania Związku Sowieckiego”. 
Rzecz w tym, że prawdziwa atmosfera okazuje się 
niezwykle gęsta. W oczy rzuca się kontrast między 
wymuszoną jednomyślnością uczestników zajęć, a 
trwającą na sali wojną symboli :znak Antify pierw-
szego tudenta kłóci się z patriotyczną koszulką 
drugiego oraz portretem Brzezińskiego na pulpicie 
komputera trzeciego. Profesor natomiast, ubrany w 
neutralny garnitur, czuwa do końca zajęć nad liberal-
nym charakterem każdej z wypowiedzi.

Przykład ten pokazuje, że problem ekstrapolacji po-
glądów w przestrzeni publicznej nie dotyczy wyłącz-
nie ludzi wierzących. Każdy student może prezento-
wać swój światopogląd, lecz musi czynić to w obrębie 
odpowiedniego języka, który w teorii ma zapewniać 
wzajemny szacunek oraz możliwość deliberacji. Jest 
to język współczesnego liberalizmu – rawlsowskiej 
sprawiedliwości rozumianej jako bezstronność. Tyl-
ko czy wybór bezstronności pozbawiony jest warto-
ściowania? Jego źródłem nie jest przecież wyłącznie 
polityczny pragmatyzm dążący do minimalizowania 
ryzyka wystąpienia otwartych konfliktów. Stoi za 
nim głębokie, liberalne przeświadczenie o metafi-
zycznej równości wszelkich prywatnych światopo-
glądów. Problem polega na tym, że bardzo często 
owe prywatne światopoglądy nie uznają takiej rów-
ności, ponieważ w naturalny sposób własny system 
wartości uważają za nadrzędny. W efekcie pozornie 
dominuje – oparty o nihilistyczne przesłanki – plu-
ralizm, faktycznie jednak wszystkie strony dyskusji 
zostają podporządkowane nadrzędnej narracji. Po-
stulowana bezstronność nie jest pozbawiona zało-
żeń i paradoksalnie dąży do ujednolicenia wszelkiej 
różnicy. Zakres tego ograniczania tworzy intrygu-
jącą antynomię, ponieważ nawet człowiek o libe-
ralnym światopoglądzie nie może do końca szcze-
rze prezentować swojego stanowiska. Wyobraźmy 
sobie liberalnego studenta, któremu nie w smak 
byłoby zaliczenie kursu z historii marksizmu. Wo-
lałby uczestniczyć w monograficznym przedmiocie 
poświęconym dajmy na to de Tocqueville’owi. Czy 
mógłby w imię swojego liberalnego oburzenia, za-
prezentować własną opinię, czy raczej, biorąc pod 

KONSTANTY PILAWA — UŚWIADOMIĆ GETTO
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uwagę zwolenników kursu o Marksie, powstrzymał-
by ekspresję swej irytacji? 

Ostatnia ilustracja, oparta odoświadczenia z wizyty 
w teatrze, stanowi szerszą metaforę problemów, z 
którymi borykamy się w liberalno-demokratycznej 
codzienności. Swoją wagę, choć w mocno ironicznym 
sensie, zachowują w tym kontekście słowa Szekspira 
z Hamleta, które upatrywały funkcję sztuki w „nada-
waniu kształtu swojej epoce”.

Teatr publiczny wystawiał Kosmos Gombrowicza. 
Niestety, dyrekcja zaoferowała pewnej korporacji 
tańsze bilety w zamian za deklarację zapełnienia 
widowni. Menadżer zmobilizował służbowym po-
leceniem cały dział. Przyszło 450 osób, które nie 
oczekiwały subtelnej dawki kultury. Awangardowy 
spektakl oparto o dialogi, a oszczędna scenografia 
zdominowana została przez niepokojącą muzykę. 
Nikt przed spektaklem nie kupił programu, nikt nie 
słyszał również o książce Gombrowicza. W całym 
przedstawieniu zainteresowanie wzbudziło: kilka 
nieznośnych dzwonków telefonu kobiety z pierw-
szego rzędu, irytujący śmiech mężczyzny spod ścia-
ny naigrywającego się z powieszonego wróbla oraz 
młoda aktorka, która w prześwitującym stroju wzię-
ła kąpiel w plastikowym basenie.

Absurd tej sytuacji pokazuje przepaść między pozio-
mem refleksji prezentowanej w sferze publicznej, a 
zdolnością jej zrozumienia dla pojedynczego odbior-
cy. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o obrażanie „kor-
poracyjnych szczurów”, ale o krytykę współczesnego 
teatru, który zrezygnował zupełnie z funkcji eduka-
cyjnej albo na rzecz popadania w treści zbyt wysubli-
mowane, albo kosztem dostarczania jedynie prostej 
rozrywki. W jaki sposób człowiek nieprzygotowany 
intelektualnie, a w dodatku zmęczony monotonną 
pracą, może zyskać choć nić porozumienia z treścia-
mi, które wysyłane są do niego ze współczesnej sce-
ny? Dlaczego aktorzy (a to dotyczy również intelek-
tualistów) tak mocno wyalienowani są z nastrojów 
typowego widza teatru, który mimo wszystko znaj-
duje czas i pieniądze na tę niepopularną rozrywkę? 
Przykład teatru możemy również rozumieć w per-
spektywie meta-politycznej. Problem polega bowiem 
na braku komunikacji w sferze publicznej. W teatrze 
spotykamy się z barierą języka, która uniemożliwia 

prowadzenie dialogu, a więc i drogę do wzajemnego 
rozumienia. Wydaje się jednak, że artyści mogą być 
również w pełni świadomi niezrozumienia swojego 
przekazu. Stylizują się, poprzez symulowany bełkot, 
na prawdziwych awangardowych artystów, naigry-
wających się z klientów, którzy płacą i potulnie sy-
mulują rozumienie sztuki. 

Jest też druga strona współczesnego teatru – nasta-
wiona na prowokacyjne komentarze do rzeczywisto-
ści polityczno-społecznej. Jednak czy znane i głośne 
przykłady takich form teatralnych nie przypominają 
raczej kłótni w studiu telewizyjnym lub emocjonal-
nie przesyconych politycznych manifestacji? Jeśli 
zgodzimy się z tym mocno uproszczonym obrazem, 
to czy współczesny teatr nie wyda się nam kolejnym 
polem, które w wyraźny sposób manifestuje anihila-
cję dialogu ze sfery publicznej? Dialogu, który prze-
cież w zamyśle klasycznych liberałów miał prowadzić 
do osiągania trwałych politycznych konsensusów! W 
tym sensie liberalno-demokratyczny teatr może sta-
nowić metaforę współczesności, ponieważ zamiast – 
jak w poprzednim systemie – być enklawą zdrowej 
sublimacji myśli, staje się kolejnym polem intelek-
tualnego zadzierania nosa, prostackiej przyjemności 
lub hałaśliwego konfliktu uniemożliwiającego jaki-
kolwiek dialog.

TĘSKNOTA ZA WOLNOŚCIĄ STAROŻYTNYCH

Pojawia się pytanie o możliwość alternatywy. Dla-
czego, jeśli te przykłady nie wydadzą się nam od-
osobnione, człowiek współczesny, mimo funkcjo-
nowania w ramach demokracji, nie potrafi pogodzić 
sfery publicznej i prywatnej? Zacznijmy od tego, że 
podział ten nie jest wcale sprawą oczywistą. Choć 
w przekroju historii cywilizacji zachodniej stanowi 
relatywnie świeże odkrycie, to jednak już w XVII

-wiecznej filozofii politycznej sfera prywatna i pu-
bliczna nie były ze sobą tożsame. Thomas Hobbes, 
najbardziej charakterystyczny myśliciel tego czasu, 
bodaj jako pierwszy podzielił stosunek do religii 
właśnie na publiczny i prywatny. Publiczna religia 
w obrębie wszechmocnego Lewiatana stanowiła jed-
ną z gwarancji bezpieczeństwa, wolność wyznania 
prywatnego miała natomiast katalizować wszelkie 
formy ewentualnego buntu (Hobbes 2005: 414-
415). Za istotne należy uznać słowa Carla Schmitta, 
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który interpretując dzieło Hobbesa zauważa w tym 
miejscu istotną dla nas prawidłowość: „Kto w ogóle 
akceptuje opozycję między wnętrzem a zewnętrzem, 
ten uznał już tym samym zasadniczą wyższość sfery 
wewnętrznej nad sferą zewnętrzną, niewidzialnego 
nad widzialnym, milczenia nad głosem” (Schmitt 
2008: 80). Jeśli w politycznej refleksji podzielimy 
ludzkie działanie na prywatne i publiczne, w sposób 
naturalny to, co bardziej konkretne i bliższe nas sa-
mych uznawać będziemy również za bardziej rzeczy-
wiste, a więc i bardziej wartościowe. Ten sposób my-
ślenia widoczny jest w dojrzalszej formie w znanym 
eseju Benjamina Constanta napisanym ponad sto 
lat później (Constant 1992). W „O wolności staro-
żytnych i nowożytnych” w radykalny sposób oddzie-
lony zostaje intelektualny świat Greków od świa-
domości oświeconego Zachodu. Starożytni czuli się 
wolni, gdy mogli bezpośrednio jako obywatele polis 
decydować wspólnie o najważniejszych sprawach dla 
wspólnoty. Im więcej sił i czasu poświęcali na zaan-
gażowanie w sferę publiczną, tym mocniej odczuwali 
swoją podmiotowość. Świadkowie czasów Constan-
ta wolność rozumieli już zupełnie inaczej: „ta zaś 
wolność, do której my jesteśmy przeznaczeni, tym 
bardziej będzie nam droga, im więcej nasze życie 
polityczne pozostawi nam czasu na nasze prywat-
ne interesy” (Ibidem: 7). Constant twierdził więc, że 
kluczem do optymalnego zorganizowania państwa 
nie będzie zanegowanie wolności publicznej, lecz 
ubogacenie jej o szacunek wobec wolności prywat-
nej. Polityczność miała zatem zostać ograniczona do 
koniecznego minimum. Różnorodność poglądów w 
tak zaprojektowanym systemie zyskiwała olbrzymią 
wartość, aczkolwiek musiała generować nieustanne 
spory. Myślenie klasycznych liberałów było ugrun-
towane na wierze w ewolucyjny charakter mądrości 
społecznej. Obywatele wyposażeni w jednorodny 
rozum mieli drogą wolnej deliberacji każdorazowo 
osiągać nowy konsensus, aż do ukonstytuowania 
stałej politycznej jedności.

Aktualna refleksja na temat relacji sfery prywatnej 
i publicznej niekoniecznie charakteryzuje się takim 
optymizmem. W „Społeczeństwie jako domu towa-
rowym” Ryszard Legutko zauważa, że współczesny 
liberalizm zachował dogmat różnorodności, pozby-
wając się jednocześnie wiary w ewolucję mądrości 
społecznej (Legutko 2006). Efektem tego przesu-

nięcia jest pojawienie się „kulturowej schizofrenii”: 
„Mieszkaniec silnie zróżnicowanego świata liberalne-
go posiadać musi dwa światopoglądy: jeden, który 
wiąże go z własną wspólnotą, i drugi, który naka-
zuje mu wspierać różnorodność jako ogólną zasadę 
całego społeczeństwa” (Ibidem). Legutko krytykuje 
współczesność za intelektualny eskapizm, w którym 
upatruje źródła tego niepokojącego stanu rzeczy. 
Trudne wybory podejmowane w imieniu wspólno-
ty politycznej są dzisiaj rzadkością, ponieważ de-
cydenci obawiają się zarzutu dyskryminacji. W tej 
gorzkiej krytyce widoczna jest tęsknota do wolności 
starożytnych jako niedoścignionego ideału myślenia 
o polityce. Polityka w tym ujęciu stanowiłaby kon-
kretyzację greckiej kultury, która przechowała się w 
naszej wyobraźni jako dumna manifestacja cywiliza-
cyjnej dominacji wobec barbarzyństwa. Zasadniczo, 
argumentacja profesora zgadza się z krytyką demo-
kracji, zawartą w platońskim Państwie, gdzie filozof 
nazywa życie zwolennika tego ustroju różnobarw-
nym i pozbawionym ładu, ale uchodzącym za przy-
jemne (Rep. 561b-e). 

Pytanie o alternatywę wciąż jednak pozostaje nie-
rozstrzygnięte. Jak wiemy, radykalne rozwiązanie 
w tej materii zaproponował Karol Marks. I choć po-
równanie Ryszarda Legutki do autora Kapitału może 
budzić uzasadnione zdziwienie, to jednak podobień-
stwo obranej strategii w krytyce liberalizmu warte 
jest odnotowania. Trzonem programu emancypacyj-
nego była dla młodego Marksa idea dojścia do isto-
ty gatunkowej człowieka, która miała dokonać się 
poprzez zniesienie alienacji pracy (Walicki 1996). W 
efekcie otrzymalibyśmy coś na kształt wolności sta-
rożytnych, ponieważ społeczeństwo przyszłości nie 
byłoby przeciwstawione państwu, a wolność czysto 
formalna ustąpiłaby miejsca realnej (Ibidem:54-62). 
Człowiek realny (prywatny) musi połączyć się więc z 
człowiekiem formalnym (publicznym) po to, aby wy-
zwolić ciemiężony proletariat spod władzy burżuazji. 
Hołdowanie rewolucji oraz wszystkie dobrze znane 
konsekwencje myśli Marksa powinny stanowić naj-
ważniejsze ostrzeżenie przed frywolnym przejściem 
od krytyki liberalnego status quo do proponowania 
jakichkolwiek radykalnych rozwiązań.

Zauważmy jednak, że marksistowskie nawoływanie 
do rewolucji (albo wieszczenie jej nieuchronności) 
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stawiało na szali wolność prywatną. Dla „urzeczy-
wistnienia obywatela” i „upolitycznienia człowie-
ka” należało poświęcić siebie w walce o lepsze jutro. 
Współcześnie tego typu koncepty mogą wywoływać 
jedynie ironiczny uśmiech. Problem relacji sfery pu-
blicznej i prywatnej, choć w zmienionej formie, po-
zostaje jednak wciąż aktualny. Czy wobec tego nie 
powinniśmy poszukać rozwiązań, które nie narusza-
jąc wolności prywatnej, będą proponowały strategię 
przeorganizowania sfery publicznej?

GRAD, RACJONALNOŚĆ, TRADYCJA

Pewną propozycją alternatywnego zorganizowania 
sfery publicznej jest książka Pawła Grada „O pojęciu 
tradycji” (Grad 2017). Zanim przywołam jej myśl 
przewodnią, na początku trzeba jeszcze expresis 
verbis przedstawić materialną przyczynę, dla któ-
rej krytykowana jest tutaj obecna organizacja sfery 
publicznej. Wydaje się, że genezy alienacji obu sfer 
należy poszukiwać w reakcji na pojawienie się w 
Europie niespotykanej do tej pory różnorodności 
oraz, co za tym idzie, powstania poglądu metafi-
zycznie ugruntowanej równości każdego człowie-
ka, jednak już bez bezpośredniego odwołania do 
chrześcijańskiej antropologii. Nie tracąc czasu na 
zawsze wątpliwe generalizacje, dla uspokojenia na-
szej historycznej świadomości, można wskazać dwa 
przełomy, które pozbawiając obywateli arystokra-
tycznego etosu, stanowiły bezpośrednią przyczynę 
ukonstytuowania się nowego politycznego ładu. 
Były to niewątpliwe: Wielka Rewolucja Francuska 
oraz Rewolucja Przemysłowa XIX wieku. Echa tego 
typu myślenia możemy znaleźć chociażby w „Eseju 
o wolności”  Raymonda Arona (Aron 1997: 25-39), 
u którego również widoczna jest pewnego rodzaju 
tęsknota za nadaniem substancjalnej treści sferze 
publicznej w nowych, liberalnych warunkach. Opo-
zycyjna postawa Arona wobec dominującej w zim-
nowojennej Francji fascynacji komunizmem oraz, 
przede wszystkim, poczucie wyobcowania i intelek-
tualnego ostracyzmu autora „Eseju o wolności” są, w 
kontekście propozycji Grada, ciekawym przykładem 
zachodniego problemu ze sferą publiczną. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę olbrzymią mozaikę za-
równo etniczności, jak i światopoglądów w większo-
ści demokracji liberalnych, to jedynym rozwiązaniem 

(by uniknąć marksistowskiego zamroczenia) jest 
poszukiwanie realnego kompromisu. Słowo „kom-
promis” wywołuje jednak często reakcję uczulenio-
wą. Kojarzone jest mimowolnie z rezygnacją z części 
własnych przekonań. To z kolei, prowadzić może do 
hipokryzji, a więc grania własnym światopoglądem 
w służbie pokojowego współżycia z „Innością”. Żeby 
poradzić sobie z tym zarzutem, spójrzmy, jak Grad 
definiuje kluczowe dla niego pojęcie: „Tradycja jest 
systemem komunikacji opartym na jawnej (języko-
wej) artykulacji różnicy” (Ibidem: 77). W odróżnie-
niu do realiów obecnej, liberalno-demokratycznej 
wspólnoty komunikacyjnej, tradycja nie znosi różnic 
przez postulowanie bezstronności, lecz właśnie z 
odmienności czyni pojęcie nadrzędne. Grad próbuje 
argumentować, że tak rozumianą tradycję cechuje 
racjonalność, ponieważ jawność, a więc otwarte pre-
zentowanie różnicy, wystawia system komunikacji 
na widok publiczny, co wymusza konfrontacje na po-
ziomie języka. Oczywiście nie chodzi tutaj o wąsko 
rozumianą tradycje narodów czy grup etnicznych. 
Każda grupa, tworząca jakiś odrębny system komu-
nikacji, może uznana zostać za tradycyjną. Dlatego 
również demokratyczni liberałowie, a więc nominal-
ni apologeci obecnego status quo, tworzyliby zapew-
ne swój własny system komunikacji. Wydaje się, że 
największa wartość propozycji Grada polega na re-
waloryzacji pojęcia tradycji, kojarzonej w mainstre-
amie przede wszystkim z irracjonalnymi praktykami, 
które nowi członkowie przyjmują bezrefleksyjnie 
na zasadach dziedziczenia przyzwyczajeń. Tymcza-
sem, to właśnie w intelektualnym przepracowaniu 
własnego dziedzictwa i nie tylko w rozumieniu, ale 
przede wszystkim postulowaniu różnicy wobec od-
mienności, tkwi sedno tego pojęcia.

Nasuwa się wobec tego pytanie: „Jak pomiędzy tak 
rozumianymi wspólnotami mógłby wyglądać dialog 
i czy w ogóle byłby możliwy?”. W tej perspektywie 
zmianie ulega cel funkcjonowania sfery publicznej, 
nie nastawionej już na osiągnięcie powszechnej woli 
politycznej, lecz na stworzenie warunków do współ-
egzystowania odmiennych światopoglądów, któ-
rych nie da się sprowadzić do wspólnego mianow-
nika. Uniwersalny język pełni tutaj jedynie funkcję 
koniecznej translacji wewnątrz-wspólnotowych 
praktyk oraz stanowi pole kontrolowanego sporu 
różnych tradycji. Zasadniczy teoretyczny manewr 
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polega więc na minimalizacji uniwersalizujących 
celów w służbie osiągnięcia ścisłej analogii między 
zestawem poglądów wyrażanych prywatnie, a tych 
prezentowanych w dyskursie publicznym.

Przeciw teorii przedstawionej przez Pawła Gra-
da można sformułować dwa poważne argumenty. 
Pierwszy i najbardziej podstawowy dotyczy krytyki 
efektu, jaki przyniesie przeorganizowanie sfery pu-
blicznej w tym duchu. Można twierdzić, że reguła 
różnicy będzie prowadzić do jej radykalnej getto-
izacji. W efekcie nie będziemy mieli już żadnej sfery 
publicznej, lecz grupy wojowniczych fundamentali-
zmów, które na złamanie zasad reagować będą świę-
tym oburzeniem. Jest to zarzut pozorny, ponieważ 
jeśli zgodzimy się na to, że i w środowisku liberalnej 
demokracji mamy ugruntowane światopoglądy, lecz 
nie możemy bez uszczerbku manifestować ich w sfe-
rze publicznej, to okaże się, że radykalna gettoizacja 
już istnieje. W pierwszej kolejności musimy wyod-
rębnić istniejącą gettoizację ze społecznej podświa-
domości, by zacząć poszukiwania optymalnego roz-
strzygnięcia – w myśl zasady, że bez sformułowania 
problemu, nie da się go rozwiązać. Nawet tworząc 
tekst naukowy, musimy przecież na początku podać 
definicję używanych terminów właśnie po to, aby 
umożliwić dyskusję. Jak w perspektywie politycznej 
mamy ze sobą rozmawiać, skoro nasze poglądy i tak 
siłą rzeczy muszą rozmywać się w sferze publicznej?

Drugim zarzutem wobec tej propozycji jest konsta-
tacja, że oparcie funkcjonowania społeczeństw na 
regule różnicy będzie wytwarzać realne zagrożenie 
używania przemocy. Grad w zakończeniu swojej 
książki sam próbuje odpierać ten zarzut. Twierdzi bo-

wiem, że łączenie reguły różnicy z przyzwoleniem na 
przemoc, jest wyrazem posttotalitarnej świadomo-
ści. Liberałowie każdą różnicę, która nie pojawia się 
w kontekście pokazywania szacunku wobec Inności, 
uważają za zwiastowanie powrotu promowania agre-
sji. Grad broni się również przed zarzutem, jakoby był 
zwolennikiem zniszczenia liberalizmu. Twierdzi, że 
teoria tradycji jako systemu komunikacji nie neguje 
liberalnego porządku, a jedynie próbuje oprzeć jego 
funkcjonowanie na kontrolowany sporze, anie na wy-
muszonym konsensusie (Ibidem: 256-258).

Jeśli jednak przyjmiemy, że demokracja liberalna 
jest systemem, w którym obywatele prezentujący 
różnorodne poglądy wybierają swoich przedstawi-
cieli, oczekując jednocześnie, aby wszyscy uznawali 
ontologiczną równorzędność wszelkich narracji, to 
komentowana propozycja stanowi negację takiego 
systemu. Demokracja Grada byłaby liberalna zupeł-
nie w innym sensie – każdy uczestnik miałby prawo 
do wyrażania poglądów, jednak poglądy te mogłyby 
być ontologicznie ugruntowane. W praktyce kon-
cepcja ta powraca więc do rozwiązań zbliżonych do 
klasycznego liberalizmu, w którym metafizyczna 
równość przekonań ustępowałaby równości wobec 
prawa. Walka o nowe zdefiniowanie tradycji stano-
wi więc kolejną konserwatywną walkę z nihilizmem. 
Pojawia się pytanie: „Czy jest to jedynie walka z wia-
trakami?”.

Tutaj refleksja meta-polityczna musi ustąpić propo-
zycji konkretnych rozwiązań politycznych. Pamię-
tajmy jednak przy tym o temperującym zapał sfor-
mułowaniu Waltera Bagehota: „Nie można uczynić 
ludźmi dobrymi przy pomocy ustawy parlamentu”.

KONSTANTY PILAWA — UŚWIADOMIĆ GETTO
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I. PORAŻKA MULTI-KULTI 1.0

Europę czekają silne wstrząsy. Kontynent zaczyna 
dziś trzeszczeć w wyniku segregacji, fundamen-
talizmu, tarć kulturowych, rasizmu i nietolerancji. 
Jakby tego było mało, część osób z europejskimi 
paszportami odmawia integracji, a politycy już na-
wet nie udają, że niekontrolowaną wędrówkę ludów 
z innych części świata da się okiełznać. Stabilne do-
tąd kraje żyją w strachu przed terroryzmem, a tłu-
my gniewnych ludzi palą opony i auta na ulicach. W 
wielu pięknych, pamiętających średniowiecze mia-
steczkach zbudowanych w stylu Altbau, rady dziel-
nicowe rezygnują ze stawiania świątecznych choinek 
na rzecz finansowania ramadanu. Nie wszystkim się 
to podoba. Dlatego do roku 2050 w krajach Europy 

Zachodniej, zgodnie z obecną dynamiką kulturową 
i demograficzną, najprawdopodobniej wybuchną 
regularne zamieszki na tle kulturowym i religijnym. 

Wielu polityków widzi trendy, ale zachowuje mil-
czenie: widzą to niektórzy politycy w Niemczech, 
widzą to Francuzi i Szwedzi. Cierpią jednak po 
cichu, samotnie, bo boją się dawać pożywkę skraj-
nej prawicy; cierpią też dlatego, że tak naprawdę 
trochę im wstyd – zdają sobie bowiem sprawę, że 
sami ponoszą współodpowiedzialność za dzisiejszy 
stan Europy. Instynktownie też czują, że w modelu 
wielokulturowości, który wybrała Europa po Dru-
giej Wojnie Światowej coś poszło naprawdę nie tak. 
Psychologia międzykulturowa z roku na rok odkry-
wa kolejne błędy, które popełnili eksperci opraco-
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wując dekady temu narodowe plany europejskiego 
multi-kulti. 

Choć z różnych względów przyszłej stabilności wie-
lu rejonów Europy nie da się zachować (Lewicki 
2017), to w Polsce sytuacja wygląda nieco inaczej. 
Wielokulturowość u nas tak naprawdę dopiero się 
zaczyna. Jako kraj jednolity etnicznie i religijnie 
mamy jeszcze czas na zaplanowanie takiej wielokul-
turowości, która nie skończy się płonącymi oponami, 
zmuszaniem 9-latek do zamążpójścia i wjeżdżaniem 
tirami w świąteczne jarmarki. Zamiast „z automatu” 
kopiować model zachodni zastanówmy się wreszcie 
szczerze: jakie to błędy popełniła Europa? Czy da się 
je naprawiać? Jak Polska może podobnych błędów 
uniknąć, pozostając przy tym krajem otwartym i de-
mokratycznym? Wreszcie, zapytajmy: czy dziedzic-
two Polski jagiellońskiej daje nam dziś wskazówki na 
przyszłość?

NAZIZM IMULTI-KULTI 1.0 JAKO DWA BIEGUNY 

NIEMIECKOŚCI 

W krótkim eseju nie da się scharakteryzować wie-
lokulturowości w całej Europie. Z konieczności po-
trzebny jest reprezentatywny przykład – niech bę-
dzie nim multi-kulti z Niemiec, czyli kraju który jest 
liderem jednoczącej się Europy i ma ogromny wpływ 
na język, którego używamy w debatach europejskich. 

Poczujmy się zatem na moment Niemcami. Poczuj-
my się, jak ci zwykli Niemcy, których zaangażowa-
nie w system totalitarny opisała Hannah Arendt 
pisząc o „banalności zła” (Arendt 1998). To właśnie 
ci zwyczajni Niemcy, jeden po drugim, poprzez brak 
oporu i sumienne wypełnianie swoich małych zadań 
w machinie zagłady ponieśli wielką moralną klęskę. 
I dobrze o tym wiedzą. Po wojnie, całe pokolenia 
Niemców upadały symbolicznie na kolana, ćwiczone 
w poczuciu winy, za to co zrobili Żydom, Polakom i 
reszcie Europy. Wszystko po to, by coś podobnego 
już nigdy się nie powtórzyło. 

Po wojnie w Niemczech czymś zupełnie oczywistym 
było myślenie, że dzielenie ludzi na „lepszych” i 

„gorszych” zaprowadzi nieuchronnie do strasznego 
świata, gdzie – zacytujmy Miłosza – wiatr zawiewa 
dymem z krematoriów i dzwoni w wioskach dzwon 

na Anioł Pański (Miłosz 2001). Po wojnie jakakol-
wiek refleksja nad specyfiką światowych kultur była 
dla Niemców czymś niegodnym, niebezpiecznym 
i zakazanym. Dlatego, gdy przyszło do łatania po-
pulacyjnej wyrwy i rekonstrukcji Europy po drugiej 
wojnie światowej, nikt w Niemczech nie rozmyślał 
o czymś takim jak kompetencyjny profil migranta, 
czy potencjał integracji różnych osób, z różnych, od-
miennych od siebie kultur. To był teren intelektual-
nie zakazany. 

W ten sposób, poprzez wplecenie emocjonalnej 
traumy nazizmu w tryby polityki Niemcy popełnili 
pierwszy, fatalny w skutkach, błąd antropologiczny 

– nazwijmy go redukcjonizmem ekonomicznym. Za-
łożyli mianowicie, że każdy migrant w systemie spo-
łecznym Niemiec może być zredukowany do funkcji 
ekonomicznej; inaczej mówiąc, założyli, że jego kon-
kretna kultura, marzenia, wierzenia, kompetencje i 
preferencje nie mają długofalowo żadnego znacze-
nia dla systemu. Jakby w ogóle nie istniały. Jakby 
Hindus, Meksykanin, Pakistańczyk i Chińczyk byli 
osobami o identycznej jaźni kulturowej i jakby cenili 
identyczne memy kulturowe jako najbliższe sercu.

Nad tym błędem nadbudował się kolejny, który moż-
na nazwać ukrytym rasizmem. Polega on na nieświa-
domym zakładaniu przez Niemców, że ich kultura 
jest tak atrakcyjna, że z czasem na pewno stanie się 
atrakcyjna dla nowych przybyszów, którzy zinterna-
lizują jej normy. Zgodnie z tym tokiem myślenia wy-
starczy zagwarantować migrantom warunki dobro-
bytu materialnego i edukację, aby pokochali kulturę 
gospodarza jak swoją, ulegając z czasem asymilacji 
albo integracji, gdzie integracja oznacza otwarcie się 
przez jedną kulturę na drugą, ale z pielęgnowaniem 
własnej odrębności, podczas gdy asymilacja oznacza 
akceptację przez kulturę przybysza kultury gospo-
darza, co ostatecznie prowadzi do zlania się dwóch 
kultur w jedną (zob. Berry 2003).

Jest to pewien rodzaj rasizmu, ponieważ zakłada 
a priori, że „nasza kultura” jest lepsza, i nie trzeba 
tego nikomu nic wyjaśniać, aby z czasem uznał jej 
normy za swoje własne – i lepsze.

Przybysze z innych kontynentów jednak nie mieli w 
umysłach traumy niemieckiej i za nic w świecie nie 

GRZEGORZ LEWICKI — NOWY MULTIKULTURALIZM…
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chcieli zostać wtłoczeni w ramy istot o pobudkach 
wyłącznie materialnych. Wręcz przeciwnie, przy-
nieśli ze sobą konkretną tradycję religijno-prawną, 
swoje wartości, kompetencje, swoje marzenia i wie-
rzenia. 

Co więcej, kolejne pokolenia migrantów niejedno-
krotnie dalej cenią te tradycje i z chęcią wprowadzili-
by je w Niemczech, nawet kosztem dorobku kulturo-
wej tradycji gospodarza.

RADYKALIZM TAM I Z POWROTEM. OD ZAGŁADY 

LUDÓW DO ZLEPIANIA LUDÓW

Tak oto na gruzach zniszczonej przez nazizm Euro-
py Zachodniej powstała niemiecka, europejska wer-
sja wielokulturowości – nazwijmy ją multikultura-
lizmem 1.0. Cechą rozpoznawczą takiego podejścia 
do wielokulturowości jest radykalizm wynikający 
z naiwnego, dualnego przeciwstawienia pojęć „na-
zizm – multikulturalizm” (1.0). Na jednym biegunie 
jest nazizm, czyli rasizm i całkowite zamknięcie na 
migrację, na drugim z kolei multi-kulti 1.0, czyli 
bezwarunkowa tolerancja i otwarcie na wszelką mi-
grację.

Niestety, fatalny błąd takiego dualnego myślenia 
polega na tym, że pomija ono realnie istniejące 
spektrum pośrednich stanów między totalnym za-
mknięciem, a totalnym otwarciem. Znamy w historii 
wiele innych rodzajów multikulturalzmu – na przy-
kład szczątkowo tolerancyjny system milletu, w któ-
rym poprzez nierówne traktowanie inne od islamu 
religie skazywano długofalowo na marginalizację, 
lecz bez uciekania się do wyrzucania innowierców 

z kraju, masowych mordów czy zupełnego zakazu 
praktyk religijnych. Taki system długo obowiązywał 
w Turcji (Kłodkowski 2016). Innym rozwiązaniem 
pośrednim jest system jagielloński, który gwaran-
tował wyjątkową w skali europejskiej tolerancję, nie 
wikłając się przy tym jednak w absurdalne założenia 
o człowieku typowe dla niemieckiego multi-kulti 1.0.

System jagielloński opiszę w dalszej części pracy, na 
tym etapie kluczowe jest tylko zauważanie, że Niem-
cy (i inne kraje europejskie) wyparły ze świadomości 
szerokie spektrum możliwości stanów pośrednich 
pomiędzy modelem zupełnego zlepiania i spraso-
wania ludów, a  ich zupełną dyskryminacją. Zamiast 
tego świat dzieli się w debacie publicznej zerojedyn-
kowo: jeśli nie jesteś za sprasowaniem wszelkich lu-
dów, z pewnością jesteś za dyskryminacją, a nawet 
zagładą, ludów innych, niż twój. Co gorsza, taki na-
iwny dualizm daje użyteczne narzędzie ideologom. 
Umożliwia bowiem stygmatyzowanie, wykluczanie 
i ośmieszanie nawet umiarkowanych krytyków: za-
stanawiasz się, czy jedne osoby mogą pasować lepiej, 
od innych do krajowych schematów kompetencji po-
pulacji? Du bist ein Nazi! Zastanawiasz się, jaki jest 
dystans kulturowy osób z różnych kultur do kraju 
gospodarza? Du bist ein Nazi! Kwestionujesz „racjo-
nalne i przemyślane” podejście do wielokulturowo-
ści, które po namyśle uznaliśmy w kraju za jedyne 
właściwe i dobre? Du bist ein Nazi!

To może wydawać się niewiarygodne, ale kilkukrot-
nie słyszałem od niemieckich dziennikarzy, że oso-
by kwestionujące naiwny dualizm multi-kulti 1.0 w 
wersji niemieckiej muszą być albo irracjonalne, albo 
mają niecne (nazistowskie) zamiary, albo wreszcie 

<< Wyparte spektrum wielokulturowości>>

Biegun radykalizmu: 
Nazizm

Biegun radykalizmu: 
Multikulturalizm 1.0

Turecki 
millet

Tolerancja  
jagiellońska

Ryc.1 Naiwny dualizm pojęć i wyparte spektrum podejść pośrednich między biegunami całkowitego zamknię-
cia i nietolerancji (nazizm), a bezwarunkowej tolerancji i całkowitego otwarcia na migrację (multi-kulti 1.0).
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nie lubią Niemców i dlatego „się czepiają”. Inne moż-
liwości są niemożliwe a priori.

Taki tryb myślenia to jest spowodowany nie tylko 
matrycą myślenia w kategoriach „albo nasz model, 
albo nazizm”. To także wynik tzw. ślepoty kulturo-
wej – to znaczy niemożności dostrzeżenia własnych 
uwarunkowań kulturowych (Boski 2010). Na czym 
polega ta ślepota? To proste: tak jak ryba nie widzi, 
że znajduje się w wodzie, która warunkuje całe jej 
życie, tak ślepa kulturowo osoba nie widzi, że część 
rzeczy uznanych przez nią za „oczywiste”, „jedyne 
racjonalne” czy „bezdyskusyjne” mogą być uwarun-
kowane przez specyficzne, konkretne, lokalne nor-
my kulturowe. U osoby ślepej kulturowo następuje 
więc wyparcie wymiaru kultury z umysłu, czy to z 
ignorancji czy z powodów autoterapeutycznych.

Paradoksalnie, korzenie takiej ślepoty we współcze-
snych Niemczech są szlachetne i związane są z rolą, 
jaką pełnią media w Niemczech po II wojnie świa-
towej. Związane są też z powyżej opisaną traumą, 
skutkującą naiwnym dualizmem.

„Media państwowe w Niemczech często sprawiają 
wrażenie, jakby chciały ukryć prawdę” – tłumaczy 
niemiecki myśliciel Gunnar Heinsohn. – „To dlatego, 
że widzą same siebie jako instytucje służące do edu-
kowania ludzi” – dodaje.–  „Ta tradycja sięga czasów 
pohitlerowskich. Obawiano się wówczas, że Niem-
cy już na zawsze zostaną nazistami, antysemitami, 
stąd oczekiwanie, czy wręcz domaganie się „mediów 
demokratycznych”. To jednak od samego początku 
powodowało paradoks. Jeśli cenzorujesz media po 
to, by były demokratyczne, stawiasz się w trudnej 
sytuacji” (Heinsohn 2016). Dlatego, że sama cenzu-
ra jest zaprzeczeniem demokratyczności.

W ten sposób Niemcy, a z nimi część Europy, prze-
szli po wojnie z jednego radykalizmu w drugi – od 
postulatu zagłady wszelkich ludów, który znajduje 
się na jednym biegunie spektrum, do postulatu bez-
warunkowego i losowego sprasowywania kultur i 
wszystkich ludów oraz dekretowania nieważności i 
nierealności różnic kulturowych. Było to niejako po-
kutą za winy nazizmu. W tym radykalnym dyskursie, 
obecnym nie tylko w mediach niemieckich, nazistą 
(lub co najmniej ksenofobem) zostaje każdy, kto 

w ogóle rozważa czynnik kulturowy jako istotny w 
życiu społeczeństw, analizuje kompetencje pożąda-
nych w kraju migrantów lub kwestionuje – choćby 
aspektowo – przyjęte w kraju rozwiązania.

ACHTUNG! GERMANS ON THE RISE! THIS TIME WE’RE 

FUCKING NICE

Takie podejście dobrze ilustruje piosenka „Be Deut-
sch”, której autorem jest niemiecki satyryk Jan 
Böhmermann. Fabuła tego stylizowanego na pio-
senki Rammsteina utworu opisuje triumf wielokul-
turowych (w wersji 1.0) i pokojowych Niemców nad 
faszystami, rasistami i nacjonalistami. Zdobyła swe-
go czasu wielką popularność za Odrą; zaczyna się 
od wspomnienia „nocy długich noży” (nazistowski 
mord na Żydach) i stanowi przestrogę dla Europy, że 
brak otwarcia niechybnie prowadzi do wykluczenia i 
nazizmu. W piosence padają m.in. słowa: „Jesteśmy 
tu byś zrozumiał z nami, że też kiedyś byliśmy głup-
cami”, a także „Maniacy z dziwacznymi fryzurami? 
Myśmy to już kiedyś przerabiali” (w tle fryzury a’la 
Trump) oraz „Chcesz silnych liderów, murów i ścian, 
lecz żeby być jak my trzeba większych jaj” (wśród mi-
gawek z twarzami polityków twardej prawicy widać 
byłą premier Szydło). Multikulturalizm niemiecki 
streszczony jest tu dość infantylnie, jako postawa, w 
której trzeba „próbować być miłym”.

Co ciekawe, z perspektywy niemieckiej słowa tej 
piosenki mogą być rzeczywiście zasadne, jako że 
to Niemcy wymyśliły nazizm. Jednak nie jest wca-
le powiedziane, że teza o nieuchronności nazizmu 
pod nieobecność bezwarunkowej tolerancji propo-
nowanej przez multi-kulti 1.0 da się zastosować do 
wszystkich innych narodów (takie założenie byłoby 
właśnie ślepotą kulturową). Historia pokazuje coś 
odwrotnego: faszyzmy w innych krajach Europy 
przebiegały o wiele łagodniej niż w Niemczech. A 
jednak podmiot liryczny z jakichś powodów milczą-
co zakłada, że jeśli inne narody nie przyjmą tych sa-
mych rozwiązań, które wybrały Niemcy, to automa-
tycznie i niechybnie pójdą w brunatną stronę. Widać 
tu wyraźnie naiwny dualizm „albo-albo” . Tertium 
non datur. 

Co do zasady nie należy jednak winić Europejczyków 
za traumy nazizmu i kolonializmu. To wynik skom-
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plikowanej historii oraz chwalebnej refleksji moral-
nej nad dokonanym bliźniemu złem. Europejczykom 
można jednak zarzucić, że nawet dziś nie chcą przy-
znać, iż ślepota kulturowa na własne traumy przy-
słania im zdroworozsądkowe i umiarkowane podej-
ście do planowania polityki migracyjnej.

Ten problem zauważyła sama kanclerz Angela Mer-
kel w 2010 roku, oceniając polityke migracyjną swo-
jego kraju w latach 1960-tych, czyli właśnie multi-
kulturalizm 1.0: „Oczywiście tendencja była wtedy 
taka, żeby powiedzieć ‘przyjmijmy koncept wielokul-
turowy i żyjmy szczęśliwie jedni obok drugich’. Ale 
ten koncept upadł. I to upadł zupełnie” (Connolly 
2010). Co ciekawe, ta sama kanclerz Merkel kilka lat 
później zaprosi migrantów do Europy, tym samym 
wyzwalając reakcję łańcuchową i doprowadzając do 
wielkiej migracji, która nie ustanie przez całe XXI 
stulecie. Nota bene to właśnie z tym procesem po-
wiąże Merkel historia Europy pisana przez naszych 
wnuków.

POSTĘP PSYCHOLOGII JAKO GWÓŹDŹ DO TRUMNY 

MULTI-KULTI 1.0

Jeśli jednak ktoś wątpi w deklaracje, nawet umiarko-
wanych, europejskich polityków, że multi-kuli 1.0 nie 
działa, być może uwierzy naukowcom. Szczególnie, że 
gromadzimy dziś wiedzę, która pozwala na ocenienie 
zasadności założeń multi-kulti 1.0 w sposób naukowy 
i empiryczny. Mowa tu m.in. opsychologii międzykul-
turowej, która analizuje wpływ czynników kulturo-
wych na tożsamość i osobowość. W odróżnieniu od 
klasycznego podejścia do psychologii, które zakładało 
uniwersalność i identyczność procesów psychicznych 
u wszystkich mieszkańców Ziemi, coraz więcej na-
ukowców zaczyna dziś badać zmienne kulturowe oraz 
ich wpływ na takie procesy jak akulturacja, tożsamość 
czy nawet poznanie. W dobie globalizacji i sieciowania 
się tożsamości oraz przenikania się idei pochodzących 
z różnych kręgów kulturowych oraz cywilizacyjnych 
ta nowa gałąź psychologii ma świetlaną przyszłość. 
Choć największe sukcesy ma jeszcze przed sobą, to 
jej dotychczasowy dorobek wyraźnie wskazuje, że 
charakterystyczny dla multikulturalizmu 1.0 reduk-
cjonizm prowadzący do traktowania przedstawicieli 
wszystkich kultur jako identyczne, kulturowe trybiki 
w maszynie ekonomicznej jest czymś absurdalnym.

Wręcz przeciwnie, okazuje się, że migranci przywożą 
ze sobą swoją własną kulturę oraz zestaw lepszych 
lub gorszych narzędzi do radzenia sobie z sytuacją 
dwu- lub wielokulturowości. Ich integracja nie za-
wsze jest rzeczą prostą. Jak pisze Paweł Boski „inte-
gracja… może być czynnikiem sprzyjającym adapta-
cji psychologicznej, ale [niejednokrotnie] stwarza 
[też] wysokie obciążenie dla funkcjonowania w 
dwu odrębnych systemach i dla prób godzenia ich w 
swym życiu” (Boski 2010).

Chodzi o to, że w swoim nowym domu migranci pró-
bują uspójniać metody i tradycje funkcjonowania z 
dwóch kultur. Starają się godzić je w duszy. Aby się 
zasymilować lub zintegrować nie wystarczy jednak 
zwyczajne zanurzenie w dwóch kulturach, jak naiw-
nie głosi multikuturalizm 1.0 („dajmy migrantom 
dobrobyt, a staną się tacy jak my”). Konieczne jest 
coś więcej – uzyskanie stanu psychicznej zgodności 
dwóch kultur (Martinez, Heritatos 2005). Proble-
my pojawiają się jednak, gdy ze względu na dystans 
kulturowy taką zgodność uzyskać trudno, tzn. gdy 
dwie różne tradycje zalecają sprzeczne podejścia  
(np. jedna kultura zleca równość kobiet i mężczyzn, 
a druga wyższość mężczyzn nad kobietami). Wtedy 
uspójnianie kultur wymaga dużych nakładów pra-
cy, kreatywnej obróbki i kompetencji kulturowych. 
Wobec konieczności takiej wytężonej pracy część 
migrantów może jej odmówić, wybierając separację. 
To niejako droga na skróty i ucieczka przed światem 
do własnego gniazda kulturowego. 

WRACA WYPARTE. INTEGRACJA KONFLIKTOWA I 

DYSTANS KULTUROWY

Występowanie tego zjawiska pokazują m.in. badania 
migrantów tureckich w Holandii autorstwa J. Arend-
s-Toth. Uświadamiają one zwolennikom multikultu-
ralizmu 1.0 rzecz bardzo przykrą: to, co dotychczas 
uważano za bezproblemową integrację jest często in-
tegracją bardzo powierzchowną, w której głębi kryje 
się stres i wewnętrzny konflikt między sprzecznymi 
zaleceniami dwóch kultur (jest to tzw. integracja 
konfliktowa). 

Nowe wyniki uzyskano dzięki rozbiciu pojęcia „in-
tegracja” na integrację w sferze publicznej (kontakt 
migranta z instytucjami) oraz prywatnej (interakcje 
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w rodzinie i kręgu bliskich). Dzięki temu okazało się, 
że migranci często pozostają zintegrowani z kulturą 
gospodarza wyłącznie w sferze publicznej, w sferze 
prywatnej wybierając zaś separację. Nie potrafiąc, 
lub nie chcąc, pogodzić w psychice sprzecznych za-
leceń kultury własnej i kultury gospodarza, zaskle-
piają się we własnym kręgu kulturowym. Sęk w tym, 
że to właśnie sfera prywatna, dom rodzinny i relacje 
z bliskimi, odpowiadają najsilniej za reprodukcję 
kultury. W ostatecznym rozrachunku tacy migranci 
wybierają na stałe alienację z cienką warstewką in-
tegracji w sferze publicznej i podobne nastawienie 
kulturowe przekazują potomstwu. Stąd już tylko 
krok do gettoizacji, samoizolacji i potencjału rewo-
lucyjnego, który widać wyraźnie w wielu dzielnicach 
Brukseli, Paryża, czy Malmo. 

Co więcej, podtrzymywanie mitu o  dobrobycie 
materialnym jako idealnej recepcie na akulturację 
często wcale migrantom nie pomaga. Wręcz prze-

ciwnie, potęguje wrażenie wyobcowania – w końcu 
migranci przeżywają w sercu nieznośne napięcie i 
sprzeczności między kulturami, a tu – jakby nigdy 
nic – gospodarze udają, że problemu wcale nie ma. 
Niestety – dzieje się tak, ponieważ przez gospoda-
rzy przemawia albo ignorancja, albo wspomniany 
wcześniej ukryty rasizm, każący zakładać, że sama 
tylko edukacja i pieniądze wyrobią w przybyszach 
przekonanie o wartościowości kultury, w którą zo-
stają zanurzeni.

Do obrazu klęski multi-kulti 1.0 należy dodać jeszcze 
wspomniane już wyżej pojęcie „dystansu kulturowe-

go”. Jest to koncepcja w ogóle nie mieszcząca  się w 
akulturowym języku multi-kulti 1.0. U jej podstaw 
kryje się założenie, że kultury są jak zębatki o róż-
nym (a więc nie identycznym) potencjale sprzężenia. 
Aby uspójniać różne kultury ze sobą potrzebny jest 
więc nakład pracy na dopasowanie tych „zębatek”. 
Nakład pracy jest tym większy, im większy dystans 
kulturowy zachodzi między przedstawicielami róż-
nych kultur. Choć integracja wszystkich kultur ze 
sobą nawzajem jest oczywiście czymś ostatecznie 
wykonalnym, to jednak mniej pracy we wzajemne 
uspójnianie kultur włożą przedstawiciele kultur o 
małym dystansie.

Co ciekawe, według Boskiego kultury o małym i 
dużym dystansie mają nieco inną charakterystykę: 

„Bliskość kulturowa owocuje problemami na pozio-
mie symbolicznym, co tłumaczy się historią konflik-
tów między sąsiadami, natomiast podobieństwem 
na poziomie językowym oraz aksjologicznym. Z 

kolei znaczna odległość kulturowa manifestuje się 
neutralnością odrębnych systemów symbolicznych, 
trudnościami w nabywaniu języka oraz konflikto-
wością na poziomie aksjologicznym” (Boski 2010). 
Na przykładzie: choć Polak pokłóci się z Niemcem 
o Bismarcka, a z Ukraińcem o Banderę (symbole), 
to w kwestii nauki języka, aksjologii i ideałów będą 
mieć istotną nić porozumienia o małym potencjale 
sprzeczności (wartości). Z kolei muzułmanin z Paki-
stanu nie pokłóci się z Polakiem o Bismarcka i Ban-
derę, bo ze względu na dystans kulturowy te terminy 
nic dla niego nie znaczą. Jednak może mieć a priori 
większy problem z językiem i uspójnieniem swoich 

Spójność (+), lub niespójność (–)różnych wymiarów dwóch kultur zależnie od małego, lub dużego 
dystansu kulturowego między nimi

Dystans kulturowy Mały Duży

Symbole – +

Język + –

Wartości + –

Tab.1. Mały i duży dystans kulturowy między kulturami jako ważna zmienna w procesach akulturacji (na 
podst.: P. Boski 2010, s.550).
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wartości z polskimi. Można to przedstawić w nastę-
pującej tabeli:

Zwolennicy multi-kulti 1.0 mają dziś dysonans po-
znawczy. Z jednej strony słusznie dostrzegają, że 
nadmierne podkreślanie różnic kulturowych może 
prowadzić do dyskryminacji, ksenofobii oraz ra-
sizmu. Z drugiej strony widzą, że różnice kulturowe 
istnieją realnie niezależnie od tego, czy tego chcemy 
czy nie, i że mają realny wpływ na życie społeczeństw. 
Tego faktu nie zmienią najmocniejsze nawet zaklę-
cia ideologiczne i wypieranie niewygodnych faktów 
ze strumienia przekazów medialnych.

Najwyraźniej entuzjaści multi-kulti 1.0 zaczynają ro-
zumieć, że zlepianie ludów jest możliwe tylko wtedy, 
gdy chęć zlepienia i kompetencje do tego potrzebne 
występują po obu stronach. Coraz częściej widzą, że 
ta wyparta dynamika kultur o różnym wzajemnym 
dystansie definiuje nam już teraz kształt Europy XXI 
wieku. Niektórych procesów – w wyniku decyzji po-
litycznych opartych o traumy – w niektórych krajach 
nie da się już zatrzymać.

II. CZEGO NAS UCZY POLSKIE „PAŃSTWO BEZ 

STOSÓW”

UCZMY SIĘ OD JAGIELLONÓW

Polacy, w odróżnieniu od Niemców, nie żyją z pięt-
nem nazizmu; w odróżnieniu od Francuzów i Brytyj-
czyków nie muszą mierzyć się z cieniem koloniali-
zmu. To dobrze – dzięki temu ich myślenie o polityce 
nie jest zatrute pewnymi, wypartymi do podświado-
mości, traumami. W konsekwencji dla wielu Polaków 
z wielu względów jest dziś oczywiste, że od przedsta-
wicieli innych kultur należy pewnych rzeczy wyma-
gać – że mają nie tylko uprawnienia, ale też obowiąz-
ki. Polacy nie widzą w tym niczego rasistowskiego. 
Nie widzą też niczego strasznego w stwierdzeniu, 
że przedstawiciele różnych kultur mogą mieć różny 
dystans kulturowy do siebie nawzajem i trzeba ten 
dystans brać pod uwagę prowadząc politykę.

Polacy to oczywiście nie pozbawione skazy „baranki 
Boże”, jednak takiej nietolerancji jak np. nazistow-
ska na naszym terytorium nie było nigdy. Mimo 
ksenofobii oraz zaściankowości wielu Polaków oraz 

działalności polskich narodowców nie zanosi się na 
to, aby Hitler miał ponownie narodzić się w Polsce. 
Piosenki o tym, że nazizmu można uniknąć tylko 
dzięki uczeniu się wielokulturowości od Niemców, 
wielu znających historię Polaków słuchać będzie za-
pewne ze zdziwieniem, a wielu badaczy stosunków 
międzykulturowych – ze smutkiem. Tym bardziej, 
że według wszelkich znaków na niebie i ziemi akurat 
multi-kulti 1.0 poniosło w Europie porażkę.

Zamiast ślepo imitować projekt, co do którego 
wątpliwości z roku na rok rosną, lepiej zgodnie ze 
współczesną wiedzą nt. wielokulturowości oraz bez 
obciążeń traumami historii zastanowić się nad na-
stępującym pytaniem: „Jak sprawić, aby Polska XXI 
wieku stała się krajem tolerancyjnym i stabilnym 
oraz nie powieliła błędów wielokulturowości 1.0 z 
państw Europy Zachodniej?”. To pytanie może nie-
którym wyda się dzisiaj mało ważne, ponieważ wciąż 
jesteśmy jednym z najbardziej jednolitych etnicznie 
i religijnie krajów w Europie, jednak wraz ze stop-
niową destabilizacją Europy, rosnącą segregacją, no-
wymi inicjatywami politycznymi, naporem migracji 
z zewnątrz oraz wewnętrznymi migracjami w samej 
UE to pytanie stanie się najważniejszym dla prze-
trwania Polski jako bytu kulturowego i narodowego 
(Lewicki 2016).

Warto już dziś przypomnieć o tym, że w odpowie-
dzi na wyzwania wielokulturowości możemy sięgnąć 
także do własnych tradycji. Mamy w polskiej histo-
rii okresy chwalebne, takie jak czas „państwa bez 
stosów” w epoce jagiellońskiej – okres wielokultu-
rowości i tolerancji niespotykanej nigdzie indziej w 
ówczesnej Europie (XVI- XVII wiek). Był to czas, w 
którym – jeśli mu się dobrze przyjrzeć – ład publicz-
ny opierał się o konkretne założenia na temat natury 
ludzkiej i dobra wspólnego. To okres, w którym do 
Polski zjeżdżali żydzi oraz protestanci z zachodu Eu-
ropy, a w relacjach z Islamem udało się odnieść nie-
samowity sukces –udaną integrację Tatarów.

Oczywiście, model o którym tu mowa to pochodzi 
z innej epoki i nie jest możliwy do przeniesienia 
wprost na współczesność. Co więcej, nawet w prze-
szłości nie wszystkim się podobał. Piotr Skarga róż-
ne nieszczęścia Polski wywodził właśnie z jagielloń-
skiej tolerancji wobec różnowierców, a Teodor Beza 
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nazywał tę tolerancję wręcz „diabelską”. Inni, jak 
Michał Bobrzyński uważali, że tolerancja ta wynika-
ła z braku silnych religijnych przekonań w narodzie. 
Jeszcze inni, jak Tadeusz Boy Żeleński uważali zaś, iż 
wynikała ona głównie z łagodnego charakteru Pola-
ków. Jak było naprawdę?

JOGAIŁA –AGENT POGAN I FAN ISLAMU 

Dynastia Jagiellonów panowała w Polsce w latach 
1386-1572. Jej początek dał Władysław Jagiełło 
(znany także jako Jagal czy Jogaiła), który był osobą 
wielokulturową oraz chrześcijańskim neofitą: godził 
w sercu wiarę katolicką, kulturę pogańską oraz sym-
patie do chrześcijańska rytu wschodniego. Wielokul-
turowe korzenie miała też jego małżonka, Jadwiga. 
Jak pisze Wojciech Mazur, nowa para królewska w 
Polsce „należała do grona świeżych przybyszów – na-
leżąc do innych zgoła nacji i kultur. Choć bowiem w 
powszechnym dziś nad Wisłą mniemaniu Jadwiga 
uchodzi za Polkę, to w istocie polskiej krwi w żyłach 
nie miała zbyt wiele” (Mazur 2016). Z kolei sam 
Jagiełło „do końca życia pozostał wierny upodoba-
niom wyniesionym z rodzinnego domu, fundując w 
gotyckich kościołach bizantyjsko- ruskie malowidła, 
gdyż … bardziej upodobał sobie tę sztukę niż łaciń-
ską” (Mazur 2016).

Polska z czasów pierwszych Jagiellonów nie była 
jeszcze krajem szczególnie tolerancyjnym. Przypo-
minała inne państwa średniowiecza, gdzie za prze-
stępstwa karano odcinaniem kończyn, a za bardziej 
poważne przewinienia można było spłonąć na stosie, 
zostać utopionym, ugotowanym w kotle żywcem, 
lub też umrzeć w męczarniach po zalaniu gardła go-
rącym, płynnym ołowiem. Jednak w ciągu XV i XVI 
wieku ewoluowała w stronę kraju, w którym stosy 
rozpalano jedynie dla morderców i gwałcicieli, nie 
zaś dla heretyków i polemistów dogmatycznych – 
jak to niestety miało miejsce w Europie Zachodniej. 

Trzeba też pamiętać, że jeśli mamy na myśli toleran-
cję, mówimy przede wszystkim o tolerancji religijnej, 
z którą dopiero pośrednio – niejako w konsekwencji 

– związana była tolerancja obyczajowa i kulturowa. 

Warunki brzegowe dla tej tolerancji zaczęły kiełko-
wać, gdy doszło do unii polsko-litewskiej w 1385 

roku. W wyniku tego wydarzenia Polska stała się nie 
tyko jednym z największych królestw w Europie, ale 
też jednym z najbardziej wielokulturowych i wielo

-religijnych.

Politycznej siły nowemu bytowi dodało zwycięstwo 
pod Grunwaldem w 1410 nad Krzyżakami. Po tej 
porażce Zakon Krzyżacki próbował ograniczyć roz-
miar swojej klęski oskarżając przed Papieżem Polskę 
o… tolerancję oraz wielokulturowość właśnie. Krzy-
żacy insynuowali, że w połączonej z pogańską Litwą 
Polsce panuje mieszanka nieprzystających do siebie 
religii i kultur, wrogich Rzymowi. Rzekomo widać to 
było pod samym Grunwaldem, gdzie katoliccy ryce-
rze z Polski byli tak naprawdę w mniejszości, a prym 
wiedli pogańscy Litwini, podejrzani chrześcijanie 
rytu wschodniego, a nawet – o zgrozo – islamscy Ta-
tarzy (Zamoyski 2015). W tej narracji armia Jagiełły 
była prezentowana jako wielokulturowa, a przez to 
cywilizacyjnie obca, mająca rzekomo tyle wspólnego 
z prawdziwym chrześcijaństwem, co armia muzuł-
mańskiego Saladyna – sułtana Egiptu i Syrii.

Kłamstwo to zawierało ziarno prawdy, ponieważ 
między Polską a Litwą rzeczywiście istniały pew-
ne różnice kulturowe. Jak pisze Adam Zamoyski: 

„Polska była zakorzenionym narodowo państwem 
chrześcijańskim z rozwiniętymi instytucjami i sil-
nym instynktem konstytucyjnym. Z kolei Litwa była 
amalgamatem pogańskich Bałtów i prawosławnych 
Słowian rządzonych przez autokratyczną dynastię” 
(Zamoyski 2015). Dochodziło z tego powodu do na-
pięć na tle religijnym i kulturowym.

Politycznie kraj zdołał jednak zachować stabilność: 
na przełomie wieków XV i XVI Polska i Litwa pokry-
wały około 1/3 powierzchni całej Europy – od Bałty-
ku, przez Morze Czarne, aż po Adriatyk. Król pano-
wał nad wielkim terytorium, w wyniku czego często 
nie było go w stolicy – szlachta wykorzystywała to 
dla rozwoju swoich wpływów. I to właśnie ona (dziś 
powiedzielibyśmy: wyższa klasa średnia!) miała póź-
niej przyczynić się do rozkwitu tolerancji w Polsce.

KRAKÓW. NIEMIEC, ŻYD I POLAK W JEDNYM STALI 

DOMKU

Zanim jednak system społeczno-polityczny zaczął 



24

PRESSJE 2017 — TEKA 51/52

zdecydowanie ewoluować w tym kierunku musiało 
minąć jeszcze sto lat. W międzyczasie prześladowa-
nia innowierców były w Polsce normą. Nawet XV 
wiek nie zapowiadał jeszcze rozwoju jagiellońskiej 
tolerancji.

Kraków czasów Jagiełły był jednak miejscem wy-
jątkowym i – w skali europejskiej – dość tolerancyj-
nym oraz zróżnicowanym etnicznie. Było to w końcu 
miasto uniwersyteckie, z sukcesami rywalizujące z 
Oksfordem, w którym prym wiodły ludność polska, 
niemiecka oraz żydowska: w tym czasie w Krakowie 
żyło około 5000 Polaków, 3500 Niemców, 800 Żydów, 
a także 500 Węgrów i 200 osób innej narodowości 
(Wyrozumski 1992). Akademia Krakowska, czyli 
późniejszy Uniwersytet Jagielloński, przyciągała Ślą-
zaków, Prusaków i Prażan, a charakter uniwersytecki 
miasta wzmocnił sam Jagiełło inwestując zgodnie z 
wolą Jadwigi jej klejnoty w odnowienie Akademii w 
1400 roku. Dzięki temu zasięg i renoma uniwersytetu 
znacznie wzrosła, przyciągając studentów z całej Eu-
ropy – Szwajcarów, Anglików, Włochów, Francuzów, 
Niemców, czy Rusinów (Mazur 2016). 

Nie oznacza to oczywiście, że w Krakowie panowa-
ła bajkowa, wielokulturowa idylla. Średniowieczny 
tłum bywał zapalczywy i irracjonalny, zwłaszcza, gdy 
zagrano mu na strunie religijnej. Nic dziwnego, że w 
stolicy Polski też zdarzały się napięcia na tle religij-
nym i etnicznym – wydaje się, że częściej dochodziło 
do nich między Polakami i Żydami, niż Polakami i 
Niemcami, bo polsko-niemiecki dystans kulturowy 
związany był z odmienną narodowością, jednak przy 
tej samej religii, podczas gdy dystans polsko-żydow-
ski związany był zarówno z odmiennością narodową, 
jak i religijną. Przykładowo, w 1407 roku w wyniku 
oskarżeń doszło do grabieży i krwawych rozruchów 
przeciw Żydom, w wyniku których spłonął m.in. ko-
ściół Świętej Anny. Zdarzały się też niesnaski między 
studentami – dokuczano  Niemcom, wyśmiewano 
się z Mazurów. Jednak ogólnie rzecz biorąc, na tle 
wydarzeń podobnego typu w reszcie Europy, w Kra-
kowie panowała społeczna harmonia. 

TROCHĘ RACJI W REFORMACJI

Nic tak nie jednoczy jak poczucie zagrożenia. Wielo-
kulturowa Rzeczpospolita Obojga Narodów jest tego 

dobrym przykładem. Na przełomie XIV i XV wy-
kształciła się tu pokojowa doktryna stosunku do in-
nowierców. Ich dorobek kulturowy i chęć współpracy 
politycznej był przez króla i szlachtę doceniany, przy 
czym nie bez znaczenia była pomoc innowierców, 
takich jak Litwini czy islamscy Tatarzy, przeciwko 
zakusom Zakonu Krzyżackiego. Zakon, szukający 
okazji do wtargnięcia na polskie terytorium w imię 
obrony czystości wiary był widoczną antyreklamą 
religijnego fanatyzmu. Polska doktryna zakładająca 
wstrzymywanie się od przemocy wobec pokojowo 
nastawionych pogan (łac. pagani pacifici) autorstwa 
Andrzeja Laskarza czy Pawła Włodkowica związana 
jest właśnie z tą antykrzyżacką dynamiką, jednoczą-
cą innowierców wobec zagrożenia zewnętrznego.

Co ciekawe, Polska XV wieku różniła się od Europy: 
w odróżnieniu od Francji, Włoch, Anglii czy Nie-
miec nie była krajem jednolitym wyznaniowo. Dla-
tego, gdy zepsucie Kościoła Katolickiego otworzyło 
nowy rozdział w historii religii, zwany reformacją, 
Polska – w odróżnieniu od zachodu Europy – miała 
już tradycje wieloreligijnego współistnienia. Oczy-
wiście, królowie jagiellońscy pozostawali katolikami, 
jednak ich stosunek do Stolicy Apostolskiej był do 
bólu pragmatyczny – starali się balansować mię-
dzy interesem kraju, a uniwersalistycznym intere-
sem papiestwa, które mogły czasem stać ze sobą w 
sprzeczności.

Chociaż Jagiellonowie formalnie stali na straży 
katolicyzmu, to jednak szlachta – coraz silniejsza 
kosztem słabnącego króla – nie bała się nowinek 
wyznaniowych napływających do kraju w okresie 
reformacji. Wręcz przeciwnie, często dla interesów 
grupowych czy politycznych przejmowała nowe wy-
znania wyłaniające się w chrześcijańskim tyglu re-
formacji, a król nie chcąc tracić jej przychylności nie 
ingerował w sprawy wyznaniowe. Bodźcem do zmia-
ny wiary było często znużenie degeneracją Kościoła 
Katolickiego, a także korzyści polityczne wynikające 
z konwersji w postaci nowej sieci wpływów wśród 
współwyznawców z innych krajów. Pozycja szlachty 
w Polsce była z resztą wyjątkowa w stosunku do po-
zostałych państw europejskich; polska szlachta była 
i bardziej wpływowa i bardziej liczebna, niż jej od-
powiedniki w innych krajach: w XVI wieku szlachta 
stanowiła aż 8% narodu polskiego, czyli około pół 
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miliona osób, podczas gdy we Francji przed rewolu-
cją jej odpowiedni stanowił zaledwie 1,5% (Zamoy-
ski 2015).

Tolerancja religijna wyraźnie zaznacza się w czasie 
panowania Zygmunta I. Choć gorliwie katolicki król, 
zgodnie z wytycznymi Watykanu, ciskał słowne gro-
my w innowierców, nawet najostrzejsze jego edykty 
kończyły się upominaniem i pozostawały groźne wy-
łącznie na papierze, a przeszukania domów w poszu-
kiwaniu heretyckich tekstów kończyły się albo fia-
skiem, albo słownym napomnieniem innowierców. 
Ostatecznie w Polsce z okresu „bez stosów” (XV-XVI 
wiek) z powodów różnic dogmatycznych czy teolo-
gicznych palono co najwyżej księgi innowierców. Z 
punktu widzenia dzisiejszych pojęć jest to oczywi-
ście nietolerancja, ale gdy uświadomimy sobie, że 
w tym samym czasie w Anglii czy Francji palono, 
wieszano i topiono samych innowierców razem z ich 
księgami, to uzyskujemy świadomość skali różnicy.

Królowie Zygmuntowie. Granicą tolerancji jest inte-
res publiczny

Dobrym przykładem tolerancji jest – paradoksalnie – 
krytyczny stosunek króla do anabaptystów, których 
zobowiązali się zwalczać zarówno katolicy, jak i lu-
teranie. Okazało się, że krytyczny edykt Zygmunta 
I z 1535 roku zakazujący wpuszczania do kraju tej 

„bezbożnej i zbrodniczej sekty” zadziałał na nią jako 
zachęta do przyjazdu do Polski z krajów, gdzie była 
prześladowana i mordowana. Z czasem nawet du-
chowieństwo polskie zaczęło doceniać korzyści pły-
nące z pozwoleń na osiedlanie się dla anabaptystów, 
ponieważ byli oni wzorowymi rolnikami.

Koncyliacyjnemu Zygmuntowi nie przeszkadzało to 
wszystko gdy odstępstwa i występność ograniczały 
się wyłącznie do sfery dogmatycznej (np. negowanie 
istnienia Trójcy Świętej), nie zaś politycznej (np. po-
stulaty rewolucji z użyciem przemocy). Jagiellońskie 
granice tolerancji kończyły się więc tam, gdzie zaczy-
nało się bezpieczeństwo i ważny interes publiczny.

Widać to wyraźnie na przykładzie reakcji króla na 
tzw. tumult gdański, czyli rewolucję religijną, któ-
ra nie ograniczyła się tylko do dogmatów. Gdy w 
styczniu  1525 roku pospólstwo gdańskie wyzna-

jące luteranizm obaliło władze miejskie i kościelne 
oraz zadeklarowało zlikwidowanie postów, mszy, a 
nawet państwowych obciążeń podatkowych w imię 
ideałów nowej wiary, król zareagował zdecydowa-
nie. Szczególnie, że rewolucja deklarowała zupełne 
obalenie starego ustroju politycznego. W 1526 roku, 
za radą abpa Jana Łaskiego Zygmunt I wraz z 8000 
wojska zjechał do Gdańska, a czternastu przywód-
ców rewolty kazał ściąć. Bunt ten ostatecznie potępił 
także sam Luter.

Stało się to wszystko mimo zdecydowanej niechęci 
Zygmunta I Starego do rozlewu krwi. Działał on w 
przekonaniu, że dalsza tolerancja dla wywrotowości 
politycznej wśród innowierców będzie mieć długo-
falowo katastrofalne konsekwencje. Podobną, choć 
jeszcze bardziej koncyliacyjną postawę prezentował 
jego syn, ostatni Jagiellon Zygmunt II August, któ-
ry chciał być mediatorem między wyznaniami. Choć 
doradcy zapewniali go o tym, że za odstępstwami 
dogmatycznymi innowierców z konieczności mu-
szą iść odstępstwa polityczne („skoro ktoś nie boi 
się Boga, to tym bardziej nie monarchy!”), to Zyg-
munt II był realistą i oddzielał sferę duchową od po-
litycznej. Dlatego nie wierzył w widmo politycznej 

„siekaniny” wynikającej bezpośrednio i wyłącznie z 
podziałów religijnych.

Tę tolerancję stabilizowała rosnąca pozycja szlachty. 
Walcząc z możnymi oraz duchowieństwem o wpływy 
nie chciała rozpraszać energii na spory dogmatycz-
ne. Nawet szlachta katolicka, niechętna reformacji, 
pozostawała tolerancyjna: jak zauważył przeciwnik 
reformacji Paweł Emil Giovanni, choć polscy kato-
licy oczywiście pochwalali przemowy o unikaniu 
nowinek religijnych, to jednak na sejmikach nie byli 
zbyt chętni do dawania duchowieństwu narzędzi do 
egzekwowania czystości doktrynalnej. Biskupi chcą-
cy zachowywać czystość wiary katolickiej przymu-
sem nie spotykali się z posłuchem, a ich działalność 
traktowana była niejednokrotnie jako zamach na 
wolność szlachecką.

Paradoksalnie, kolejnym czynnikiem stabilizującym 
tolerancję była silna wciąż pozycja Kościoła Kato-
lickiego. Zygmunt I, gorliwy katolik, nieco znużo-
ny potencjałem rozgałęziania się poszczególnych 
wyznań protestanckich nalegał wręcz, aby wszyscy 
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protestanci uzgodnili między sobą „jakąś wspólną 
konfesję”. W ten sposób, chcąc-nie chcąc, integrował 
i tłumił wewnętrzne spory protestantów, które w 
innych krajach prowadziły do rozlewu krwi. Bardzo 
korzystnie na chęć do współdziałania wśród prote-
stantów podziałała wieść, że oto do Polski zjeżdża-
ją przebiegli jezuici, by rozpocząć kontrreformację. 
Dzięki odpowiedniej strategii ostatecznie się ona 
udała.

KONFEDERACJA WARSZAWSKA. STRACIŁEŚ WIARĘ – 

JEDŹ DO POLSKI

W 1572 zmarł Zygmunt II, ostatni z Jagiellonów. 
Polska została bez tolerancyjnego władcy, a prote-
stanci bez gwarancji równouprawnienia. Przykład 
krajów europejskich, m.in. Francji, gdzie po wojnach 
religijnych pozostawały spalone wsie, trupy i lud 
przymierający głodem, działał w Polsce jako pilna 
zachęta do utrzymania wypracowanych przez Ja-
giellonów rozwiązań.

Aby przeciwdziałać chaosowi, uchwalono w 1570 
zgodę sandomierską, a w 1573 konfederację war-
szawską, która miała na celu zapobieżenie buntom 
na tle religijnym, m.in. poprzez zobowiązanie się 
wyznawców różnych religii do odrzucenia przemocy, 
konfiskowania dóbr, stosowania kar więzienia czy 
wygnania. Mimo ograniczenia dobrodziejstw tole-
rancji religijnej przede wszystkim do szlachty konfe-
deracja warszawska stanowiła najszerzej pod wzglę-
dem wyznaniowym pomyślany akt prawny oraz 
szczytowe osiągnięcie polskiej tolerancji, wyjątkowe 
na skalę Europy i świata. Opracowany na zachodzie 
Europy, „konkurencyjny” pokój augsburski umożli-
wiał co prawda władcom księstw wybór katolicyzmu, 
lub luteranizmu jako religii panującej, nie oferował 
jednak podobnego poziomu tolerancji indywidual-
nej. W główniej mierze dlatego, że na zachodzie po 
decyzji panującego wszyscy poddani musieli albo 
przyjąć jego wyznanie, albo opuścić kraj według za-
sady cuius regio eius religio (czyj kraj, tego religia).

Polskie rozwiązania robiły wrażenie w innych kra-
jach Europy, m.in. we Francji,  jak pokazują choćby 
wypowiedzi hugenotów Huberta Langueta czy Fili-
pa Duplessis-Mornaya – obaj wykazywali, że mimo 
wielości wyznań w kraju Polacy słuchają króla, a 

urzędy rozdawane są bez preferencji wyznaniowych. 
Z kolei według ówczesnego arcybiskupa Canterbury 
Edwina Sandysa utarło się wtedy w Europie powie-
dzenie: „Jeśli straciłeś wiarę, to jedź szukać jej do 
Polski” (Kras 2017). Wśród wielości znajdziesz coś 
dla siebie.

Niestety, dekady później duch konfederacji zaczął 
się ulatniać. Szczególnie, gdy zaczęły wychodzić na 
jaw nieścisłości zapisów konfederacji. Stanowiło to 
zarzewie nowych konfliktów, a Kościół Katolicki 
wcale nie ułatwiał sprawy zachęcając Polaków – w 
ramach walki o odzyskanie straconych w reformacji 
dusz – do potępiania innowierców. Był to początek 
końca epoki jagiellońskiej. 

Co ciekawe jednak, metoda katolicka miała w sobie 
przez długi czas dużo umiarkowania i mądrości – na 
tyle dużo, że okazała się skuteczna i w efekcie zwy-
cięska. W przeciwieństwie do metod konwersji z 
zachodu Europy zakładała ona wyłącznie walkę ide-
ologiczną: bez wojen, stosów i egzekucji. Duchowni 
katoliccy wiedzieli dobrze, iż radykalne środki kon-
trreformacji z pewnością wpłynęłyby na dalszą po-
pularyzację protestantyzmu. Wtedy też zaczął wyła-
niać się koncept Polaka-katolika, wiążący etniczność 
polską z katolicyzmem.

III. MULTI-KULTI 2.0, CZYLI NOWA POLSKA 

JAGIELLOŃSKA

Dziesięć cech „państwa bez stosów” jako inspiracja 
dla Polski XXI wieku

Wiele było czynników, które wpłynęły na wyłonienie 
się i trwanie jagiellońskiej tolerancji. Z pewnością 
były to przedreformacyjne tradycje wielokulturo-
wości i wieloreligijności, zagrożenie fanatyzmem re-
ligijnym z północy (Krzyżacy) oraz zachodu (rzezie 
reformacji), a także słabnąca pozycja króla i rosnąca 
pozycja szlachty, która wykorzystywała reformację 
do wzmocnienia swej pozycji.

Fascynującym zjawiskiem tego okresu jest powol-
na dyfuzja tolerancji z wymiaru religijnego do wy-
miaru kulturowego. Praktyczna tolerancja religij-
na stopniowo stawała się czymś więcej. Jak pisze 
Tazbir „stan faktyczny i prawny pociągał bowiem 
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za sobą przemiany w umysłowości szerokich mas 
szlacheckich, umożliwiając w XVI w. rozwój swobód 
religijnych i hamując w następnym stuleciu wzrost 
nietolerancji”. Dzięki temu w późniejszych sporach 
protestantów z katolikami krzyżowały się zazwyczaj 
pióra, a nie szable, ż spór reformacji z kontrrefor-
macją odbywał się niejako między równymi. Gdy w 
XVII Kościół chciał zmienić reguły gry i zaczął trak-
tować protestantów „z góry”, wybierając połajanki z 
pozycji siły zamiast merytorycznej debaty, poziom 
kontrreformacji wyraźnie się obniżył.

Podsumowując, jagielloński multikulturalizm okre-
su „państwa bez stosów” odznaczał się m.in.:

pragmatyzmem politycznym i nadrzędną wartością 
chrześcijańskiej jedności ponad podziałami;

prymatem ideału stabilności społecznej nad idealną 
czystością dogmatu religijnego (tolerancja dla od-
stępstw teologicznych, nietolerancja dla separaty-
zmów politycznych);

wolnością jednostki, ograniczoną jednak nadrzędną 
wagą dobra wspólnego;

wspólnym poczuciem zagrożenia fanatyzmem z ze-
wnątrz (Krzyżacy, rzezie reformacji);

inkluzywnością religijną sięgającą poza chrześcijań-
stwo (integracja islamskich Tatarów);

wielością graczy religijnych muszących respektować 
wspólne i te same zasady brzegowe;

tolerancją warunkową, czyli założeniem, że tole-
rancja kończy się wtedy, gdy nowe wyznanie łamie 
prawe i/lub dąży do wprowadzenia nowego, kon-
kurencyjnego wobec ustanowionego porządku poli-
tycznego;

zadeklarowaną duchową katolickością władców, któ-
ry jednak studzili wojowniczy zapał Stolicy Apostol-
skiej i akceptowali, lub co najmniej tolerowali, wie-
lość kultur oraz religii;

dużym wpływem szlacheckiej „opinii publicznej” na 
kształt systemu tolerancji;

 w okresie reformacji koniecznością przystąpienia 
katolicyzmu jako religii głównej, do „rywalizacji ryn-
kowej” o dusze na uczciwych zasadach;

Te cechy jagiellońskiego systemu multi-kulti powin-
ny stanowić dziś źródło inspiracji na przyszłość w 
obliczu dysfunkcji multikulturalizmu 1.0. Co wię-
cej, kreatywna reinterpretacja tych cech może po-
służyć do stworzenia programu wielokulturowości 
2.0 – wolnego od patologii systemu obowiązującego 
Europie Zachodniej, ale zachowującego jego cechy 
pozytywne.

Oczywiście, sytuacja jest zupełnie inna. Ze względu 
na laicyzację z jednej strony i islamizację z drugiej, 
protestantyzm w Europie może za jakiś czas zupeł-
nie zaniknąć, a w trudnej sytuacji jest również ka-
tolicyzm. Elity rządzące w wielu krajach Unii Euro-
pejskiej odrzucają dziś chrześcijaństwo jako źródło 
aksjologicznej inspiracji, naiwnie wierząc w możli-
wość trwania areligijnej i akulturowej próżni stelażu 
instytucjonalnego UE. Słabnie też katolicki „rząd 
dusz” ze względów demograficznych (ujemny przy-
rost naturalny), czego nie da się powiedzieć o islamie.

Można wręcz powiedzieć, że dziś Europa podlega no-
wej, wielkiej „reformacji” za sprawą islamu i kultury 
arabskiej czy tureckiej, których dystans kulturowy 
jest istotnym czynnikiem w dynamice akulturacji. 
Ponadto mamy w Europie samą Unię – parapaństwo 
uniwersalne posiadające własną filozofię tolerancji i 
otwarcia na wielość kultur, która umożliwia religiom 
działalność misjonarską.

Mimo tych różnic wiele z jagiellońskich cegiełek 
ideowych może dziś przydać się w budowie pol-
skiej wielokulturowości gotowej na wyzwania XXI 
wieku. Szczególnie, że współczesny świat chcąc-nie 
chcąc zmierza w stronę wielokulturowego nowego 
średniowiecza –  a neoliberalny porządek dryfuje 
w stronę porządku neomediewalnego (zob. dalsza 
część tekstu).

POWRÓT DO JAGIELLONÓW. WIELOKULTUROWOŚĆ 

DLA NASZYCH WNUKÓW

Jak mogłaby wyglądać nowa Polska jagiellońska? Z 
pewnością model neojagiellońskiej wielokulturowo-
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ści (czyli multikulturalizm 2.0) nie powinien popeł-
niać błędów założycielskich wielokulturowości 1.0. 
Nie może więc być oparty o naiwne założenie akul-
turowości  człowieka i redukować go do ekonomicz-
nego trybiku. Wręcz przeciwnie, powinien zakładać 
personalizm: przyrodzoną godność osoby ludzkiej i 
szacunek dla odmienności kulturowej. Ponadto musi 
dopuszczać możliwość, że migrant może z czasem 
dążyć do realizowania swoich własnych skryptów 
kulturowych nawet kosztem kultury gospodarza. 
Koncepcja osoby w tym duchu uwzględniać powinna 
czynniki ekonomiczne, kulturowe, społeczne i reli-
gijne oddziałujące na nią; nie może jednego, czy dru-
giego czynnika pomijać w imię politycznej popraw-
ności, lub innych założeń ideologicznych.

W tym duchu nowy model powinien też odrzucić 
ukryty rasizm typowy dla multikulturalizmu 1.0. 
Liczne współczesne badania naukowe pokazują, że 
terroryści i inni wywrotowcy nienawidzący „Zacho-
du” to bardzo często osoby o dobrym statusie mate-
rialnym, które odebrały staranną edukcję (zob. Van 
San 2015). Nie bieda ani nieświadomość są przyczy-
ną ich postawy. To ważna wiedza zdobyta w ostat-
nich latach -  Europejczycy po II wojnie światowej 
nie mieli do niej dostępu gdy  projektowali swój mo-
del wielokulturowości. Polacy tworząc swój powinni 
wziąć ten stan wiedzy pod uwagę. 

Model neojagielloński powinien założyć, że między 
imigrantami a kulturą gospodarza musi istnieć mi-
nimalna wspólnota celów oraz wspólnych założeń 
kulturowych. Inaczej mówiąc – prymat współist-
nienia „obok siebie” bez jakiegokolwiek spoiwa w 
postaci wartości czy preferencji nt. organizacji ży-
cia publicznego (multi-kulti 1.0) to o wiele za mało 
dla dobrego życia razem. Jagiellońskość oznacza 
różnorodność, ale taką, w której kultury składowe 
nie dążą do obalenia czy zniesienia istniejącego 
porządku społecznego i nie negują powszechnych 
rozstrzygnięć kultury genetycznej danego teryto-
rium. Wręcz przeciwnie, jagiellońskość 2.0 wymaga 
chęci wspólnego budowania Polski lub co najmniej 
niewykraczania przeciw jej kulturowym skryptom 
regulatywnym.

W tym duchu system neojagielloński mógłby pa-
trzeć preferencyjnie na kultury o mniejszym dystan-

sie kulturowym wobec Polski, jako na te, które mają 
niższą barierę „wejścia” w polski system wartości, a 
więc łatwiej będzie je uspójnić z wymogami naszego 
systemu społecznego. Co więcej, należy rozszerzyć 
obowiązującą na zachodzie Europy koncepcję jed-
nostki jako nośnika praw (uprawnień) dodając do 
tego jasno sprecyzowane obowiązki – takie jak tro-
ska o dobro wspólne i interes społeczny całości. Jeśli 
migranci będą świadomi kulturowego pakietu, który 
wiąże się z osiedleniem w Polsce, to po pierwsze, nie 
będą tu przyjeżdżać „w ciemno” w celu wyłącznie 
ekonomicznym, a po drugie, kultura lokalna nie po-
traktuje ich jak akulturowych trybików ekonomicz-
nych. Dzięki temu nie zostawi ich samym sobie. Co 
więcej, kultura neojagiellońska będzie wymagać mi-
nimalnej, ale z czasem postępującej, integracji kultu-
rowej, która nie będzie jedynie programem opcjonal-
nym i mało „opłacalnym kulturowo”.

Od Jagiellonów możemy się również nauczyć, że 
granicą tolerancji musi być interes publiczny, a ramą 
dla wielokulturowości jest stabilność polityczna i 
bezpieczeństwo państwa. Ktokolwiek tych zasad 
nie przestrzega, ten nie pasuje do systemu. Z tego 
względu neojagiellońskie multi-kulti powinno od-
znaczać się nietolerancją dla ruchów totalitarnych, 
wywrotowych, separatystycznych czy teokratycz-
nych.

Mimo tego, model neo-jagielloński nie powinien 
bać się obecności religii w sferze publicznej i przy-
wiązania do kultury „genetycznej” czyli polskiej, hi-
storycznie obecnej na danym terytorium. Za czasów 
zygmuntowskich katolickość króla nie była prze-
szkodą dla tolerancji i wieloreligijności. Dziś wy-
znanie religijne prezydenta czy premiera także nie 
powinno być czymś, co trzeba wstydliwie ukrywać. 

Neojagiellońskość to także konieczność stanięcia w 
prawdzie dla Kościoła Katolickiego, który musi zejść 
z piedestału narracji o swojej wyższości i zacząć dbać 
o marketing usług religijnych oraz oczyszczenie 
własnych szeregów ze złych złogów, szczególnie, że 
udział katolicyzmu w rynku europejskim się kurczy, 
a religijna gorliwość spada –  według ostatnich da-
nych tylko niecałe 37% katolików w Polsce uczęszcza 
na mszę.  Tak jak Święty Paweł, dostosowując wiarę 
chrześcijańską do niegdysiejszych warunków Cesar-
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stwa Rzymskiego i tak jak jezuici w drugiej połowie 
XVI wieku, tak dziś działacze katoliccy powinni 
przystosować polskie chrześcijaństwo do wyzwania 
jakim jest gra o dusze Europy. Pozostali liczący się 
gracze to islam i areligia –  system ideowy oparty 
o ateizm. Podkreślanie narracji o oblężonej przez 
konsumpcjonizm i ateizm twierdzy będzie tu mało 
pomocne.

Zasady neojagiellońskiej wielokulturowści można 
przedstawić w poniższej tabeli.

Oczywiście, od ogólnych założeń do opracowania 
spójnej strategii multikulturalizmu jeszcze długa 
droga. Powyższa analiza pokazuje przynajmniej 
którymi ścieżkami iść nie należy, a które warto 
rozważyć. Największy błąd to wchłanianie ludów 

„losowo”, bez wiedzy o ich marzeniach, wierzeniach 
i kompetencjac hmiędzykulturowych oraz umiejęt-
nościach  (wpływających na potencjał akulturacji). 
Niestety, tak właśnie dzieje się w Unii Europejskiej. 
Nadmieńmy, że gdy Zygmunt I decydował się na 

niewyrzucanie anabaptystów, zasięgnął był wcze-
śniej języka i dowiedział się od zaufanych osób, że 
w innych krajach uznani są za „nieszkodliwych”. W 
podobnym duchu, planując politykę migracyjną Pol-
ska powinna sprawdzić stań badań naukowych na 
temat integracji oraz doświadczenie akulturacyjne 
poszczególnych grup w Europie.

Warto pamiętać jeszcze o jednej lekcji Jagiellonów – 
różnice dogmatyczne czy teologicznie są niegroźne, 
o ile nie mają w sobie potencjału politycznie wywro-
towego. Demonizowany dziś przez wielu islam może 

pasować do nowej Polski jagiellońskiej o ile byłby in-
terpretowany w „bezpieczny” sposób. Kryteria takiej 
interpretacji spełnia na przykład nasz polski islam 
tatarski czy podkreślający prymat uniwersalnej mi-
łości sufizm. Niestety, najwyraźniej nie spełnia tych 
kryteriów wiele „odmian” islamu z Europy Zachod-
niej. Interakcja kultury europejskiej z islamską to 
jedno z najważniejszych zagadnień dla przyszłości 
kontynentu, warto poświęcić mu kilka osobnych 
słów. 

GRZEGORZ LEWICKI — NOWY MULTIKULTURALIZM…

Multikulturalizm 1.0 

(np. współczesny niemiecki)

Multikulturalizm2.0 (neo-
jagielloński)

Koncepcja człowieka Redukcjonistyczna (błędna) Wielowymiarowa (pełna)

Relacja jednostki wobec pań-
stwa

Nacisk na uprawnienia jednostki Nacisk na uprawnienia i obo-
wiązki zarazem

Spoiwo (wspólna idea) Prymat współistnienia Prymat wspólnego celu

Aksjologia Dowolna/niedefiniowana Wspólne minimum

Dystans kulturowy przy decy-
zjach migracyjnych

Bez znaczenia Ma znaczenie

Zachęty do integracji Ekonomiczne Aksjologiczne

Ostateczny efekt integracji Raczej integracja tylko w sferze pu-
blicznej

Raczej integracja w sferze pu-
blicznej i prywatnej

Akceptacja migrantów Bezwarunkowa Warunkowa

 Tab.2Multikulturalizm 1.0 a multikulturalizm 2.0 (neojagielloński)
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IV. ISLAM A SPRAWA POLSKA

KORAN PO POLSKU

Polscy Tatarzy dają nam lekcję ważną dla całej dzi-
siejszej Europy. Mało osób wie, że są oni światowymi 
pionierami w tłumaczeniu Koranu. W 2017 naukow-
cy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(Więcławski 2017) odkryli, że zabytkowa księga, 
którą badali, jest w istocie polskim przekładem Ko-
ranu z XVI wieku. Przekład tatarski jest więc – po 
łacinie i języku włoskim – trzecim przekładem Ko-
ranu na świecie.

Tatarzy, dziś żyjący na Podlasiu i Pomorzu, to przy-
kład udanej integracji i asymilacji w klasycznym tego 
słowa znaczeniu. Przybyli do Polski w XIV wieku, a 
w czasach jagiellońskich służyli Polsce (m.in. przy-
czynili się do polskiego zwycięstwa pod Grunwal-
dem). Przez wieki zintegrowali się z polską kulturą i 
czują się także Polakami, zachowując równocześnie 
odrębność religijną i specyfikę kulturową – po żony 
niejednokrotnie jeżdżą na Krym, a odejście od wia-
ry przodków skutkuje gniewem wspólnoty i naraża 
na wykluczenie społeczne (jednak, co bardzo waż-
ne, wspólnota nie ucieka się nigdy do przemocy czy 
mordu na apostacie, jak to dzieje się w innych kultu-
rach islamskich). 

Od 2004 z Muzułmańskim Związkiem Religijnym 
(Tatarzy) rywalizuje radykalna Liga Muzułmańska 
(Arabowie), która według orientacyjnych szacunków 
już dziś zrzesza kilkukrotnie więcej wiernych, niż 
związek tatarski (Łyszczarz 2013). Kiedyś było ina-
czej: gdy Arabowie byli mniej liczni, dominowała w 
Polsce współpraca między dwoma grupami, a Tata-
rzy uczyli arabskich studentów polskiego i oswajali 
z polską specyfiką kulturową. W zamian studenci 
zza granicy uczyli dzieci tatarskie arabskiego i an-
gażowali się w życie kulturalne Tatarów. Problemy 
zaczęły się, gdy Arabowie stali się bardziej liczni 
i rozpoczęli działalność misyjną na terenie Polski. 
Arabowie chcieli modyfikować obrzędowość tatarską 
aby przystosować ją do swoich norm, z kolei Tatarzy 
wyrzucali Arabom brak zainteresowania dialogiem 
kulturowym  (a więc tendencję do kulturowej sepa-
racji) oraz płytką teologicznie, ludową interpretację 
Koranu. 

W efekcie, jak Pisze Michał Łyszczarz, „relacje mię-
dzy Tatarami a Arabami od kilkunastu lat obciążone 
są wzajemną nieufnością, wynikającą głównie z od-
miennego podejścia do islamu i rywalizacji pomię-
dzy konkurującymi organizacjami wyznaniowymi. 
Imigranci z Bliskiego Wschodu uznają swój model 
religijności za jedynie słuszny, gdyż uważają, że ję-
zyk, w którym został spisany Koran, jest ich ojczy-
stym; prorok Muhammad – podobnie jak oni – był 
Arabem; a ich wiara opiera się bezpośrednio na treści 
objawień. Tatarzy natomiast wskazują, że mieszkają 
w Polsce od kilkuset lat i ich podejście do religijności 
nabrało specyficznego kolorytu, dostosowując się 
do wymogów stawianych mniejszościom żyjącym w 
chrześcijańskim kraju” (Łyszczarz 2013).

Tatarzy zarzucają też Arabom wywrotowość, rady-
kalizm i fascynację szariackim totalitaryzmem, a 
więc postawy niesprzyjające integracji i stabilności. 
Arabowie z kolei twierdzą, że Tatarzy są niewystar-
czająco przywiązani do tradycji. W efekcie dochodzi 
dziś do sytuacji, w których Arabowie mieszkający w 
Polsce, oraz ich świeżo nawrócone na islam polskie 
żony, chcieliby „nawracać” polskich Tatarów, który 
praktykują islam od kilkuset lat.  Wpływ na te dzia-
łania mają duchowni wyedukowani w Arabii Saudyj-
skiej – kraju, gdzie obowiązuje skrajna, sięgająca do 
korzeni interpretacja islamu, wahhabizm. Od 2004 
na muftiego Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Polskiej został wybrany absolwent studiów reli-
gijnych w Arabii Saudyjskiej Tomasz Miśkiewicz  (w 
2013 Tatarzy próbowali go odwołać – nieskutecznie). 
Uważa on, że zbyt mocno przesiąknięty kulturą eu-
ropejską islam tatarski powinien wracać „do korze-
ni”. Tak oto „przesiąknięcie kulturą europejską” sta-
je się wobec muzułmanina w Europie zarzutem.

Polscy Tatarzy są dziś przy tym wielkim darem dla 
Polski, bo jako wyznawcy uspójnionego z polskością 
islamu stanowią „czujnik” wywrotowości drzemią-
cej w części propagowanych dziś interpretacji islamu. 
Politycy powinni wyraźnie wsłuchiwać się w ich opi-
nie i wspierać, także finansowo, bo pobrzmiewa w 
nich mądrość wiekowego współistnienia. Prezydent 
Gdańska, Paweł Adamowicz, w wielokulturowej 
Radzie Imigrantów umieścił fundamentalistę i is-
lamskiego radykała. Takie historie będą się zdarzać 
coraz częściej jeśli zapomnimy o naszych Tatarach. 



31

GRZEGORZ LEWICKI — NOWY MULTIKULTURALIZM…

Islam jest przyszłością Europy. Badania PewRese-
arch Center pokazują, że choć dziś stanowi on 5% 
populacji Unii Europejskiej, to do roku 2050 odse-
tek ten może wzrosnąć do 14%. Liczba muzułma-
nów może się więc potroić, a do tego należy jeszcze 
dodać napływ muzułmanów spoza Europy. Biorąc 
pod uwagę naturalną predyspozycję różnych religii 
do koncentracji według zasad sieciowania  hierar-
chicznego (ang. scale-free networking), w wielu 
miejscach Europy powstaną obszary na których 
ludność muzułmańska będzie stanowić większość, 
często przeważającą. Pozostaje nam wybrać, jaki 
typ islamu chcemy wspierać w Polsce. Być może 
warto zapytać o to Tatarów. Choć w Europie tylko 
część muzułmanów wspiera radykalizm, odrzuca 
lojalność wobec państwa gospodarza oraz mini-
mum lojalności wobec jego kultury (Parekh 2006), 
to pozwolenie tej mniejszości na swobodne dzia-
łania w dobrze finansowanych meczety może stać 
się zarzewiem negatywnego wpływu na większość.  
Lepiej szybko zdecydować jakim nurtom islamu 
dać preferencję w sieciowaniu się z naszą kulturą. 
Zachód Europy w przeszłości wchłonął przypad-
kowo różne nurty islamu (zapewne bez wiedzy o 
różnicach między nimi) i dziś ma ograniczone pole 
manwru. Europa Środkowo-Wschodnia ten wybór 
ma wciąż przed sobą. Powinna go dokonać samo-
dzielnie.

V. POGODA NA JUTRO

ROK 2050, CZYLI NOWE ŚREDNIOWIECZE

Ci, którzy na skutek ukrytego rasizmu zakładają 
wyjątkową atrakcyjność zachodnioeuropejskiego 

„way of life” mają dziś jednakową prognozę dla Eu-
ropy. Zakładają oni, iż laickość jest czymś podświa-
domie pożądanym przez większość Europejczyków, 
a także przyjmują iż wysoka dzietność migrantów 
islamskich w ciągu kilku pokoleń spadnie do śred-
niej europejskiej (1,2,3 dzieci na parę). W tym sa-
mym czasie wywrotowość radykalnych mniejszości 
islamskich separujących się od reszty miałaby spa-
dać wraz z postępującą laicyzacją. Jest to scenariusz 
zakładający, że ostatecznie Europa wróci na tory sta-
bilności społecznej, kulturowej i politycznej. Recep-
tą na problemy jest tu formuła „więcej multi-kulti 
1.0” i „więcej laickości”.

Niestety ten scenariusz jest nierealistyczny. Po 
pierwsze, nie uwzględnia nieustannej migracji w ra-
mach wielkiej wędrówki ludów z Afryki i Bliskiego 
Wschodu. To w ogromnej większości religijni muzuł-
manie, którzy trwale zmienią mapę religijną i kultu-
rową Europy. Jak prognozuje szef niemieckiego wy-
wiadu Bruno Kahl, w niedalekiej przyszłości miliard 
ludzi będzie gotowy do zmiany miejsca zamieszka-
nia, a wielu z nich wybierać będzie Europę. Pomoc 
rozwojowa dla krajów Afryki jeszcze tę gotowość 
zwiększy, ponieważ dzięki niej więcej osób będzie w 
stanie sfinansować podróż. Wędrówka ludów wcale 
nie ustanie. 

Opisany powyżej, naiwny scenariusz jest ślepy nie 
tylko na trendy demograficzne i społeczne, ale też 
na dynamikę religii. Nie bierze on wcale pod uwagę 
roli strumienia gotówki z radykalnych teologicznie 
krajów islamskich, które uważają islamizację Europy 
za swoją misję cywilizacyjną i będą finansować is-
lamskie inicjatywy w następnych dekadach. Politycy 
europejscy w najbliższej przyszłości nie będą mieć 
odwagi, aby to finansowanie przerwać – po pierwsze, 
z obaw przed zamieszkami i protestami środowisk 
islamskich; po drugie, z własnej ignorancji i niewie-
dzy na temat tego, co konkretnie jest finansowane; 
po trzecie, z obawy przez zarzutami o „dyskrymina-
cję” jakiejś grupy religijnej – a więc w imię wewnętrz-
nego komfortu psychicznego, jaki daje mentalne po-
zostawanie w obszarze poprawności politycznej. 

W efekcie laicyzacja w Europie nie będzie mieć wy-
marzonej przez lewicę dynamiki. Wręcz przeciwnie, 
islam będzie zdobywać sobie coraz większą pozycję i 
koncentrować się geograficznie w wybranych regio-
nach, tak jak to ma miejsce na przykład we Francji, 
Niemczech czy Holandii. Warto pamiętać, że kościo-
ły i zbory w tych krajach przerabiane są dziś nie tyko 
na dyskoteki i księgarnie (ku uciesze ateistów), ale 
też na meczety i islamskie domy kultury (ku uciesze 
muzułmanów). Właśnie grupy islamskie o spójnym 
światopoglądzie będą oddolnie wprowadzać nowy 
ład społeczny, częściowo zgodny, a częściowo nie-
zgodny z europejskimi normami i prawem.

To co nas czeka określam zbiorczo mianem „nowe-
go średniowiecza” -  erą, w której da się rozpoznać 
makrostruktury i zjawiska społeczne podobne do 
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tych ze średniowiecza. Te zjawiska zostały opisane 
jak dotąd jedynie w dziedzinie stosunków między-
narodowych. Od dawna jednak rozwijam tezę, że 
średniowieczne w duchu zjawiska wracają także w 
sferze społecznej, kulturowej, ekonomicznej, a na-
wet urbanistycznej – szczególnie w Europie (Lewicki 
2016). UE zmienia się od zewnątrz i od wewnątrz.

Jednym z tych nowośredniowiecznych zjawisk jest 
wspomniana wyżej wielka migracja, czyli wędrówka 
ludów podobna do tej, która zmieniła oblicze Cesar-
stwa Rzymskiego i utorowała drogę średniowieczu. 
Drugą jest krzykliwy powrót religijności i – szerzej – 
dyskursu otwartego na religię do zateizowanej sfery 
publicznej w państwach zachodu UE. Trzecia cecha 
neomediewalizmu to napięcia społeczne, fragmen-
tacja kulturowa i podział na różne odseparowane 
symbolicznie i kulturowo regiony. Równocześnie z 
fragmentacją na poziomie lokalnym, występuje jed-
nak dążenie do zjednoczenia „o poziom wyżej”, tj. na 
poziomie ponadnarodowym. Czwartą cecha neome-
diewalizmu w moim rozumieniu to deterytorializa-
cja i fragmentacja systemów prawnych – powoli pro-
wadząca do oddolnego wyłaniania się obszarów, w 
których szariat i tradycje islamskie są oddolną inspi-
racją dla większości osób na danym terytorium. Te 
osoby będą dążyć do uznania zasad własnej tradycji 
prawnej w obrębie prawa laickiego, lub do możliwo-
ści wyboru „swojego” systemu prawa, w konkurencji 
do systemu prawa państwa laickiego.

PIĘĆ REGUŁ JAGIELLOŃSKICH

Jak pokazałem, era jagiellońska daje nam całkiem 
konkretne sugestie na temat tego, jak mogłaby wy-
glądać neojagiellońska postawa wobec wielokultu-
rowości. Na koniec pokuśmy się więc o stworzenie 
pięciu ogólnych reguł regulatywnych dla jagielloń-
skiego multikulturalizmu 2.0.

(1) Powinno istnieć spoiwo. Era jagiellońska cha-
rakteryzowała się – w całej swojej różnorodności 

– posiadaniem większościowego spoiwa religijnego, 
którym były szeroko pojęte wartości chrześcijańskie. 
W obliczu różnorodności i potencjalnych konfliktów 
katolików z protestantami często podkreślano więc 
tę wspólnotę jako nadrzędną wartość ponad podzia-
łami teologicznymi i doktrynalnymi. Jakieś metafi-

zyczne spoiwo dla stabilnej wspólnoty jest koniecz-
ne. Pozostaje pytanie, do jakiego wspólnego spoiwa 
powinna odwoływać się polska neojagiellońska? To 
pytanie pozostawiam otwarte. W przeszłości niein-
wazyjne, tolerancyjne chrześcijaństwo (katolicyzm) 
stanowiło inspirację dla królów, którzy buforowali 
i łagodzili konfrontacyjne zalecenia wychodzące od 
hierarchii kościelnej.

(2) Tolerancja musi być warunkowa: granica toleran-
cji to stabilność kraju. Różnice religijne czy kultu-
rowe mogły być uznawane za nieistotne tak długo, 
jak długo nie przeradzały się w samowolę polityczną, 
negację praworządności, rewolucyjność czy sepa-
ratyzm. Gdy do niej dochodziło, wyciągano konse-
kwencje, co pokazuje choćby historia tumultu gdań-
skiego. Wystarczającym warunkiem przynależności 
do Polski jagiellońskiej była więc nie wywrotowość i 
akceptacja polskiego systemu politycznego (Lewicki 
2016).

(3) Opinia publiczna powinna piętnować fanatyzm. 
W erze jagiellońskiej fanatyzm religijny siejący spu-
stoszenie poza granicami Polski (rzezie reformacji, 
Krzyżacy) pozwalał lepiej dojrzeć korzyści z toleran-
cji. Dzięki temu fanatyzm importowany zza granicy 
był piętnowany w pismach intelektualistów, a ta 
krytyka przenikała do świadomości szlachty, czyli 
ówcześnie „opinii publicznej” . W ten sposób poten-
cjał wywrotowości związany z wielokulturowością 
był ograniczany, a niechęć do fanatyzmu rosła.

(4) Racja integracji stoi przed racją teologii. Złota 
reguła islamskich Tatarów doskonale pokazuje, że 
szacunek dla kraju gospodarza umożliwia dobrą in-
tegrację oraz asymilację, natomiast przekonanie o 
wyższości cywilizacyjnej własnej kultury lub religii 
prowadzi do groźnej w skutkach alienacji. A zatem 
uznanie, że interpretacje świętych ksiąg religii przyj-
mowanych do Polski nie mogą prowadzić do rewolu-
cji z wykorzystaniem przemocy wydaje się niezbęd-
nym zobowiązaniem wśród doktryn akceptowanych 
w Polsce.

(5) Religijna rywalizacja rynkowa jest zdrowa. W 
okresie kontrreformacji doktryny religijne walczyły 
w Polsce raczej na argumenty, niż na szable. Kościół 
Katolicki w Polsce zdał sobie wtedy sprawę, że musi 
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walczyć o dusze nie przy pomocy połajanek – od-
stręczających ludzi – ale przy pomocy argumentów 
i zwiększania atrakcyjności prawd wiary w oczach 
Polaków. Dzięki temu, niejako z konieczności, do-
stosował się do nowych czasów, w których nie miał 
monopolu na prawdę religijną.

Wbrew pozorom, te proste reguły dla wielu nie wy-
dają się wcale oczywiste. Co więcej ze względu na 
polską specyfikę kulturową (ukształtowaną m.in. 
przez rozbiory czy komunizm), wprowadzenie nie-
których z nich w życie będzie łatwiejsze niż innych. 

Jeśli chodzi o punkty 1 i 5, to przekonanie hierar-
chów polskiego Kościoła Katolickiego, że katolicyzm 
powinien zreformować swoje metody ewangelizacji 
i na warunkach fair play pokazywać zalety wiary 
chrześcijańskiej w wymiarze porównawczym (tzn. 
poprzez porównanie się z ateizmem czy islamem) 
wymagać będzie i odwagi, i wielkiej kreatywności 
intelektualnej. 

Bardzo ważnym punktem jest reguła 2, która mówi o 
tym, że wolność religijna nie może być praktykowa-
na kosztem porządku publicznego. Prawdopodobnie 
Jagiellonowie nie tolerowaliby ani utrudniających 
identyfikację chust islamskich w urzędach, ani pro-
cederu długotrwałego blokowania ulic przez muzuł-
manów specjalnie zwożonych w określone miejsca 
autokarami, aby wymusić zbudowanie im meczetu 
w „bardziej godnym” miejscu. W tym kontekście 
współczesne, trudne relacje polskich Tatarów z mu-
zułmanami arabskimi w Polsce powinni przestudio-
wać dziś wszyscy islamoznawcy.

Do przestrzegania reguły 3, hamującej fanatyzm,  
potrzebna jest popularyzacja toposów jagiellońskich 
wśród szerokiej opinii publicznej, która wykazuje się 
coraz mniejszą znajomością historii. W dzisiejszej 
Polsce ksenofobia ma się całkiem dobrze, a rosnące 
poczucie zagrożenia – choćby ze trony islamizmu 

–  wcale nie sprzyja wyhamowaniu tego trendu. Jak 
zauważa psycholog społeczny Jonathan Haidt, w 
czasach niespokojnych prawicowe matryce myśle-
nia dominują nad lewicowymi, ponieważ ludność 
poszukuje poczucia komfortu i bezpieczeństwa we 
własnych  sprawdzonych systemach wartości (Haidt 
2014). Topos jagielloński może być tu bardzo uży-

teczny: to jedyny rodzaj efektywnego i tolerancyjne-
go multikulturalizmu, który Polacy uznają za „wła-
sny”. Z tego względu może być łatwiej akceptowalny 
nawet przez Polaków o inklinacjach ksenofobicz-
nych. Multi-kulti jagiellońskie może zawczasu roz-
broić część potencjału wywrotowego i radykalnego, 
który narasta z roku na rok w Europie.

Jak pokazuje rycina na początku tego tekstu (Ryc. 
1) obrazująca wyparte spektrum wielokulturowości, 
neojagielloński model multikulturalizmu jest syste-
mem o względnie dużej otwartości, dzięki czemu pa-
suje do czasów globalizacji. Jest oczywiście a priori 
mniej otwarty niż multikulturalizm 1.0, za to opie-
ra się na realnych założeniach antropologicznych 
i obiecuje większą stabilność społeczną. Pozostaje 
przy tym systemem o wysokiej otwartości – co widać 
szczególnie w porównaniu z modelami wielokultu-
rowości wprowadzanymi na różnych etapach dziejo-
wych w innych częściach świata (rozwinięcie tej tezy 
to oczywiście temat na osobną prace badawczą). 

TRUDNA JEST TA MOWA?

Zdaję sobie sprawę, że u niektórych czytelników 
część tez tego eseju może spowodować bolesny dy-
sonans. Tak stanie się szczególnie u tych, którzy 
dotychczas naiwnie wierzyli, że możliwy do pomy-
ślenia jest akulturowy świat bez napięć, gdzie róż-
nice kulturowe w ogóle nie mają znaczenia; świat 
rządzący się prostymi zasadami, według których 
otwartość jednej strony zawsze poskutkuje taką 
samą otwartością i chęcią integracji z drugiej. Taki 
świat nie istnieje. Chociaż wzajemność w otwarto-
ści międzykulturowej się zdarza, to nie występu-
je zawsze i nie co do reguły. Lepiej skupmy się na 
tworzeniu w Polsce realistycznych ram dla kolejnej 
formy wielokulturowości – czyli multi-kulti 2.0 albo 
wielokulturowości neo-jagiellońskiej. Zróbmy to jak 
najszybciej jeśli marzy nam się Europa przyszłości, 
w której będą istnieć kraje zarówno tolerancyjne, jak 
i stabilne politycznie oraz kulturowo. Takie kraje, w 
których będziemy spokojnie umierać, bez obaw, że 
nasze wnuki staną się kolejnym już pokoleniem do-
świadczającym, że „piekło to inni”.

Warto zaznaczyć, że krytyka multikulturalizmu 1.0 
w tym tekście istotnie różni się od prawicowej kry-

GRZEGORZ LEWICKI — NOWY MULTIKULTURALIZM…
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tyki wielokulturowości, która według części auto-
rów polega na tym, że korzenie kryzysu multi-kulti 
utożsamiane są z samym zaistnieniem różnorod-
ności, albo ze „zbyt wielką” różnorodnością (Len-
tin 2014). Kryzys wielokulturowości w UE wynika 
raczej ze sprasowania i sklejenia różnorodności w 
coś jednowymiarowego; wynika ze ślepoty na fakt, 
ze różnorodność jest sama w sobie – no właśnie 

-różnorodna, a odmienności kulturowe mogą mieć 
różną genezę, różny wymiar, różną intensyfikację i 
różną dynamikę

Przyjmijmy, iż realnie istnieją zarówno różne kul-
tury, jak i różne cywilizacje. Te różnice mają swoje 
konsekwencje. Tylko mówiąc o nich otwarcie może-
my mieć szansę na dobrą przyszłość dla nas. Trzeba 
określić istotę Europy w obliczu jej różnorodności. W 
Polsce możemy jeszcze to zrobić. Część krajów Euro-
py zachodniej już dokonało swoich wyborów. Niejed-
nokrotnie wybrały źle. 

Anno Domini 2018 do Europy wędrują i płyną utar-
tymi już szlakami bardzo różni ludzie – część z nich 
chce schronić się przed nędzą, część wierzy we wła-
sna misję cywilizacyjną niesienia islamu Europie, a 
część po prostu idzie na oślep, dobrze wiedząc, że ich 
własne kraje nigdy nie zagospodarują ich jako ogniw 
w systemie społecznym.

Gdy kończę pisać te słowa trzystu nisko wykwalifi-
kowanych mężczyzn szturmuje granicę z Hiszpanią 
w ekslawie Melilla w Maroko (Reuters. “Two hun-
dred migrants reach Spain after storming fence”, 7 
stycznia 2018, www.reuters.com ). Prawdopodob-
nie w większości to muzułmanie. Dwustu z nich 
szturm się uda, a kosztem przeprawy będzie zale-
dwie kilku rannych żołnierzy – u jednego oderwa-

ne ucho. To mała cena za sukces dla ludzi, których 
marzenia o lepszym, europejskim życiu podsycają 
zdjęcia na Facebooku i historie znajomych, będą-
cych już po tej drugiej, lepszej stronie. To oczy-
wiście tylko kropelka w morzu migracji, która co-
dziennie płynie do Europy. 

Ta nowa wędrówka ludów trwa i długo nie ustanie. 
Zarządzenie nią jest dziś koniecznie, bo Unia Euro-
pejska nie radzi sobie z tym zjawiskiem ani w wy-
miarze praktycznym, ani w wymiarze aksjologicz-
nym. Wręcz przeciwnie, dochodzi do napięć między 
Europą Zachodnią a Środkową, bo urzędnicy unijni 
próbują narzucać nieefektywne rozwiązania nowym 
krajom UE. Część krajów UE nie jest już w stanie 
dokonać korekty swojego podejścia do wielokultu-
rowści bez utraty stabilności społecznej i wywołania 
rozruchów. One rzeczywiście nie powinny dokony-
wać korekt, jeśli cenią spokój publiczny. Jednakże 

– trochę w wyniku zacofania i utknięcia Europy Środ-
kowo-Wschodniej na półperyferiach globalizacji 

– taka korekta jest wciąż możliwa w Polsce i innych 
krajach regionu. Należy jej czym prędzej dokonać 
i to nawet jeśli część polityków unijnych z jakichś 
względów uważa, że nieefektywne modele wielo-
kulturowości z ich krajów trzeba bez modyfikacji za 
wszelką cenę eksportować dalej.

Gra w migrację to gra różnorodna i złożona. Nie da 
się wygrać w każdej sytuacji stosując tą samą takty-
kę. Jeśli wprowadzimy jagiellońskie reguły współ-
istnienia, a przybysze do Polski obiecają je przyjąć, 
to jest szansa, że nawet obywatele z uprzedzeniami 
zaczną doceniać ich wkład w dobro wspólne Polski 
i Europy. Jagiellonowie intuicyjnie to wyczuwali, 
spontanicznie konstruując swój system tolerancji. 
Nie zmarnujmy ich mądrości.
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Krzysztof Mazur: Liberalna demokracja coraz sła-
biej odpowiada na wyzwania stojące przed nami w 
XXI wieku, bo jest mocno osadzona w konfliktach ro-
dem z wieku XX. Centralnym problemem dwudzie-
stowiecznej demokracji liberalnej było ryzyko domi-
nacji większości nad jednostką. Kłopoty demokracji 
w nadchodzących dekadach będą polegały na czymś 
zupełnie innym: utracie antropologicznej podstawy, 
na której opierał się liberalizm, czyli kryzysie wiary 
w wolność i racjonalność jednostki. Taki wniosek 

wypływa z wydanej przez pański zespół książki Sa-
mobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe tech-
nologie pustoszą ludzki świat. Przykłady z obszaru 
neurologii pokazują, że z chwilą, gdy „zhakujemy” 
ludzki umysł, dokona się dekonstrukcja wolnego 
podmiotu. Zatem już nie wspólnota, a nauka i tech-
nologia zagrażają dziś demokracji liberalnej. 

Andrzej Zybertowicz: Podział na problemy XX 
i XXI wieku jest ładny intelektualnie, ale nie mówi 

Kryzys czy 
zmierzch 

demokracji?
Z Andrzejem Zybertowiczem rozmawia Krzysztof Mazur

Należy się zastanowić, która z trzech sytuacji nabrzmiewa: kryzys w ramach 
demokracji, kryzys demokracji jako systemu władzy, czy może nawet jej 
zmierzch? Sądzę, że obecnie nie ma naukowych metod pozwalających de-
finitywnie rozstrzygnąć, która z tych możliwości się rozgrywa; w efekcie po 
prostu nie wiemy, w jakim świecie żyjemy. Jeśli demokracja rzeczywiście jest 
już w fazie agonii, to ci gracze, którzy odpowiednio wcześnie wprowadzą u 
siebie jakąś formę łagodnego autorytaryzmu, uzyskają większą kontrolę 
nad pewnymi procesami i w konsekwencji większą podmiotowość dla swo-
ich krajów i społeczeństw. Ci którzy tego nie zrobią, padną ofiarą np. jakiejś 
formy kolonializmu cyfrowego ze strony tych pierwszych.
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nam za czym i przeciwko czemu mamy się odpowie-
dzieć. Co mamy wspierać, a czemu się przeciwsta-
wiać? Jak Pan by to przełożył na współczesne realia? 

KM: Przełożenie tego na spory toczące się obecnie 
w Polsce jest bardzo proste. Silna władza sędziow-
ska oraz Trybunał Konstytucyjny miał gwarantować 
jednostce ochronę przed uzurpacją większości. W 
skrajnych przypadkach – jak ograniczenie przez Sąd 
Najwyższy w Polsce lustracji czy zasad stosowania 
prowokacji policyjnej – w imię obrony praw jednost-
ki ograniczano wyraźnie wolę większości. Obecny 
rząd widział szansę na zerwanie z imposybilizmem 
państwa w ograniczeniu autonomii władzy sądowni-
czej ale nie dostrzega, że jej osłabienie może nas w 
przyszłości pozbawić kogoś, kto postawi skuteczne 
bariery dla uzurpacji techno-koncernów chcących 

„hakować” nasze umysły. PiS odpowiadając na wy-
zwania XX wieku nie widzi, że za moment będziemy 
mieli zupełnie inne problemy. Silna władza sądow-
nicza może być kluczem do ich rozwiązania. Podob-
nie jest zresztą z naszymi sporami z Unią Europej-
ską. Dziś krytykuje się ją w Polsce, gdyż ogranicza 
suwerenność państw narodowych. W wielu sporach 
prawnych widać jednak, że to właśnie Komisja Euro-
pejska, a nie pojedyncze państwo narodowe, jest w 
stanie zablokować interesy Google’a czy Facebooka 
uderzające w prawa jednostki. 

AZ: Kłopot w tym, że ograniczając wolę większości 
pod hasłem obrony praw jednostki można chronić 
establishment przed rozliczaniem za jego nadużycia 
przy gospodarowaniu powierzonym zasobem, czyli 
państwem. Ten wymiar retoryki praw człowieka tak-
że trzeba brać pod uwagę. 

Bodaj czy nie klasyczne państwo autorytarne, Prusy, 
było państwem prawa. Warto też uświadomić sobie, 
że nigdy nie istniała, poza podręcznikami historii, 
władza absolutna, nieograniczona, w jakimś przybli-
żonym do dosłownego sensie. Każda władza, nawet 
tyrania czy teokracja, obraca się w polu równowagi 
pewnych sił. Dotyczy to także Google’a i Facebooka. 
Formułę trójpodziału władz Monteskiusza interpre-
tuje się czasami, w sposób funkcjonalny, następują-
co: władza ma zawsze przewagę nad ludem i tylko 
dzieląc ją na konkurujące ze sobą sektory ogół może 
mieć coś do powiedzenia. Dlatego m.in. wymyślono 

społeczeństwo obywatelskie, czyli pola organizacji 
w zdezorganizowanej masie ludowej (dziś powiemy: 
masie konsumenckiej), które mają pewien wpływ 
na większość. Sądownictwo jako arbiter w spra-
wach społecznych jest jak najbardziej potrzebne, a 
kwestie związane z działaniami nauki (choć trafniej 
pewnie mówić o technonauce) i korporacji coraz czę-
ściej stają się sprawami społecznymi. Nawet tyran 
od czasu do czasu pragnie móc zawołać: patrzcie, to 
niezależny sąd rozsądził spór na moją korzyść. To go 
legitymizuje.

KM: Tylko, że taki sąd w żaden sposób nie rozliczy 
władcy z wyroku.

AZ: To zależy od kontekstu kulturowego, w jakim 
sprawy się toczą. Od tego, czy sędziowie sami wierzą 
w praworządność i sprawiedliwość, czy ich „wrażli-
wość” kończy się na lojalności wobec procedury – bo 
na tym polu najłatwiej ocenić ich pracę.

Z drugiej strony mamy problem znany z teorii prawa- 
jak pogodzić niezależność i niezawisłość sędziowską 
z (nie)rozliczalnością tej korporacji, z odpowiedzial-
nością za błędy i nadużycia przy orzekaniu. Jednym 
z pomysłów był zarysowany przez Jarosława Ka-
czyńskiego na posiedzeniu ekspertów PiS bodaj w 
2013 roku w Białobrzegach, który zakładał, że na 
poziomie Sądu Najwyższego powinna być izba, w 
której składzie są osoby również spoza korporacji 
prawniczej. To jednak jedynie „technologiczny” wy-
miar problemu. Na poziomie fundamentalnym nie 
ma między nami różnicy w podejściu do sądów: ład 
społeczny potrzebuje instancji zdolnych do pełnie-
nia roli wiarygodnego arbitra w różnych, natural-
nych dla życia społecznego, sporach. 

KM: Jeśli popatrzymy na sądy z perspektywy woli 
politycznej, która jest blokowana przez Trybunał 
Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i rozmaite trybunały 
europejskie, to rzeczywiście widzimy opór. Z per-
spektywy krótkoterminowej korzystne jest odblo-
kowanie tej woli, bo pozwala to szybciej realizować 
niezbędne reformy. Pytanie czy w dłuższej perspek-
tywie toruje to drogi nowemu autorytaryzmowi.

AZ: Na poziomie ogólnym – zgoda. Przekładając to 
na kryzys demokracji liberalnej, która opiera się na 
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mechanizmie check and balnaces pomiędzy różnymi 
instytucjami, nie zawsze czysto formalnymi, nale-
ży zadać sobie pytanie, czy Unia Europejska w swej 
obecnej kondycji (liczne kryzysy, ciśnienie z jednej 
strony interesów oligarchicznych, z drugiej zaś „are-
alizm” liberalno-lewackich ideologii) w ogóle jest w 
stanie posiadać instytucje wiarygodnego rozstrzy-
gania sporów, czy też jak najszybciej winna zostać 
zrekonfigurowana?

KM: W jaki sposób należałoby przeprowadzić tę re-
konfigurację?

AZ: Najpierw należy przyjąć do wiadomości, jak fak-
tycznie działa demokracja i w jakim zakresie osiągal-
na jest jej naprawa. Ciągle powielany jest mit, że jak 
tylko skupimy się na edukacji, dzięki której wycho-
wamy dobrze poinformowanych, racjonalnych, świa-
tłych obywateli, którzy nadadzą demokracji party-
cypacyjny kształt, to sytuacja się poprawi. Dawniej 
nie było to możliwe, gdyż edukacja nie była masowa. 
Potem, gdy ją umasowiono, okazało się, że edukacja 
dobrej jakości była dostępna tylko nielicznym. Na-
stępnie wielkie nadzieje łączono z Internetem, któ-
ry każdemu chętnemu miał dać dostęp do wiedzy 
wysokiej jakości. To okazało się kolejną utopią. W 
warunkach gospodarki konsumpcyjnej, przebodźco-
wania informacjami z Internetu oraz coraz bardziej 

profesjonalnego wykorzystywania technologii uza-
leżniających w Sieci wiara w obywatela, który jest za-
razem racjonalny i masowy okazała się złudzeniem. 
Słowem: ani nie sposób wszystkich upolitycznić, ani 
usunąć z demokratycznych sporów emocji, demago-
gii i populizmu!

Kolejny mit nazywam fundamentalizmem demo-
kracji. Zakłada on, że władza demokratyczna jest w 
każdych warunkach lepsza niż autorytarna. Błęd-
ność tego podejścia dobrze ilustruje wsparcie przez 
Zachód Arabskiej Wiosny. Nie przyniosło to korzy-
ści ani ludności tamtych krajów, ani Europie. Wręcz 
przeciwnie, upadek autorytarnych reżimów przy-
niósł chaos i tysiące ofiar, a w efekcie kryzys migra-
cyjny w Unii.

KM: W Samobójstwie Oświecenia zachęca Pan do 
powrotu do metafizyki chrześcijańskiej, czyli uzna-

nia godność człowieka za fundament aksjologiczny, 
choć naukowo jest to nie do dowiedzenia. Twierdzi 
Pan, że choć jest to aksjomat niedowodliwy racjonal-
nie, to jedynie w oparciu o niego można zabezpie-
czyć ludzi przed zgubnymi skutkami dalszego postę-
pu technonauki. A przecież godność to fundament 
idei praw człowieka!

AZ: Wybitny brytyjski filozof John Grey mówi, że 
zgodnie z dzisiejszym „fundamentalizmem praw 
człowieka” każdy ma prawo do swobodnej ekspresji 
swojej dowolnie wykreowanej tożsamości, a pań-
stwo powinno to nie tylko chronić, ale i finansować 
roszczenia związane z nowym „ja”. To apologia hipe-
rindywidualizmu. Tymczasem metafizyka chrześci-
jańska niczego takiego nie gwarantuje i nie promuje. 

KM: Czyli tak naprawdę krytykując „fundamenta-
lizm praw człowieka” nie chodzi Panu o potępienie 
praw człowieka jako takich. Rzecz w tym, że trzeba 
być bardzo precyzyjnym, aby umieć rozdzielić te 
dwie tradycje.

AZ: Debata publiczna nie lubi precyzji (co, oczywi-
ście może nam doskwierać), ale tak już jest. Zwłasz-
cza współcześnie, w obliczu oceanu infozgiełku i 
fake-newsów typowe dla niej jest przekształcanie 
proponowanych postulatów w ich najskrajniejsze 
wersje. Przykładowo, zostałem źle zrozumiany po-
stulując międzynarodowe moratorium technologicz-
ne w celu spowolnienia tempa zmian społecznych, a 
zwłaszcza prac nad sztuczną inteligencją. Typowa 
była reakcja jednej z posłanek obecnych podczas 
mego wykładu w Trybunale Konstytucyjnym, która 
zapytała, czy przypadkiem nie chcę, by wszyscy lu-
dzie zaczęli żyć jak Amisze.

KM: Bez ochrony jakiejś formy praw człowieka nie 
uratujemy w przyszłości jednostki przed zakusami 
techno-koncernów redukujących człowieka do zbio-
ru algorytmów. 

AZ: Formuła tych praw nie może być jednak zakorze-
niona w wizji oświeceniowej,  postulującej absolutną 
suwerenność rozumu. Przecież Oświecenie właśnie 
samo się unicestwia – wyzwolona przezeń z okowów 
kultury technonauka doprowadziła do sytuacji, w 
której coraz poważniej stawiane jest pytanie, czy w 
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kolejnej fazie (techno)ewolucji w ogóle potrzebny 
jest człowiek. Uświadomienie sobie takich właśnie 
kontekstów rodzi propozycję, by formuła praw czło-
wieka była zakotwiczona w znacznie od Oświecenia 
starszej – i metafizycznie ufundowanej – antropo-
logii człowieka. Oczywiście, stoimy także w obliczu 
sporu o to, jak tradycję chrześcijaństwa interpreto-
wać,  oraz w jaki sposób możną ją rewitalizować. To 
także problem komunikacyjny dotyczący tego, jaki 
przekaz kierować do Europy Zachodniej, która wy-
daje się mieć obecnie alergię na chrześcijaństwo. 

KM: W pełni się z tym zgadzam. Jaki zatem pro-
gram pozytywny Pan rekomenduje? 

AZ: Być może na początek należy się zastanowić, 
która z trzech sytuacji nabrzmiewa: kryzys w ramach 
demokracji, kryzys demokracji jako systemu władzy, 
czy może nawet jej zmierzch? Sądzę, że obecnie nie 
ma naukowych metod pozwalających definitywnie 
rozstrzygnąć, która z tych możliwości się rozgrywa; 
w efekcie po prostu nie wiemy, w jakim świecie ży-
jemy. Jeśli 

demokracja rzeczywiście jest już w fazie agonii, to ci 
gracze, którzy odpowiednio wcześnie wprowadzą u 
siebie jakąś formę łagodnego autorytaryzmu, uzy-
skają większą kontrolę nad pewnymi procesami i 
w konsekwencji większą podmiotowość dla swoich 
krajów i społeczeństw. Ci którzy tego nie zrobią, 
padną ofiarą np. jakiejś formy kolonializmu cyfro-
wego ze strony tych pierwszych. Natomiast gdyby 
taka diagnoza była błędna, to ci którzy przedwcze-
śnie zdystansowaliby się wobec demokracji, postawi-
li na instytucje autorytarne, zostaną mocno utempe-
rowani przez nadal dynamicznie rozwijającą się łady 
demokratyczne. 

KM: Jak to rozumieć?

AZ: Interesujący kontekst dla poszukiwania odpo-
wiedzi na to pytanie, wskazuje książka Joshua Kur-
lantzicka State Capitalism: How the Return of Statism 
Is Transforming the World (Oxford 2016). Przyjął on, 
że gdy co najmniej jedna trzecia z 500 największych 
firm w jakimś kraju znajduje się pod faktyczną kon-
trolą państwa, to mamy do czynienia z kapitalizmem 
państwowym. Następnie rozważył związki pomię-

dzy poziomem obecności firm pod kontrolą państwa 
a efektywnością gospodarki oraz zróżnicowaniem 
krajów z wysokim etatyzmem na osi: autorytaryzm/
demokracja. Numerem jeden okazała się Norwegia 

– wysoki etatyzm, duża sprawność gospodarki i do-
bra demokracja. Kurlantzick przywołuje statystyki 
obrazujące, że w ostatnich dekadach kapitalizm 
państwowy nasila się, a zarazem (co pokazał w swej 
wcześniejszej książce Democracy in Reatreat) dyna-
mikę straciły tendencje do demokratyzacji. 

Porzucając stare (czytaj: neoliberalne) schematy my-
ślowe możemy zmierzyć, ile państw z kapitalizmem 
państwowym ma efektywną gospodarkę, które są 
demokratyczne, które autorytarne. Fatalnym przy-
kładem jest Rosja: gospodarka upaństwowiona i 
nieefektywna, a polityka niedemokratyczna. Innym 
przykładem jest Indonezja, która szybko się rozwija, 
mimo że w praktyce mocno chroni swój rynek we-
wnętrzny. Z kolei specyficznie wyglądają Filipiny, w 
których demokratycznie wybrany prezydent Rodri-
go Duterte, mający poparcie ok. 80% społeczeństwa, 
publicznie ogłosił bezkarność samosądów wobec 
handlarzy narkotyków. Do niedawna było nie do po-
myślenia, żeby demokratycznie wybrany prezydent 
autoryzował tak brutalne, z ducha niezgodne z pra-
wami człowieka działania. Robiąc kwerendę na ten 
temat, zwróciłem uwagę, iż w jednym z numerów 

„Tygodnika Powszechnego” autor pisząc o sytuacji na 
Filipinach twierdził, że skoro nic innego nie działało 
w walce z narkotykami, a prezydent nie narusza trój-
podziału władzy, to w zasadzie jest OK… 

KM: Ale w jaki sposób podważenie liberalnych dog-
matów przez Duterte ma w przyszłości zabezpieczyć 
Filipińczyków przed „hakowaniem” ich umysłów 
przez techno-koncerny? To raczej prezydent wyko-
rzysta nowe narzędzia techno-nauki do inwigilowa-
nia swoich mieszkańców. W Samobójstwie Oświecenia 
postuluje Pan powrót do metafizyki chrześcijańskiej. 
Teraz pokazuje perspektywy nowego autorytary-
zmu, którego władza zostanie powiększona o nowin-
ki technologiczne. To wewnętrznie sprzeczne. 

AZ: Akurat sam Duterte na masową skalę nadużywa 
Facebooka do celów propagandowych (przy pewnej 
bierności samego FB w tej sprawie). Tylko czy bez ja-
kiegoś powściągnięcia fundamentalizmu praw czło-

Z ANDRZEJEM ZYBERTOWICZEM ROZMAWIA KRZYSZTOF MAZUR
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wieka można chrześcijańską antropologię godności 
osoby uczynić busolą działania jednostek i państw?

Krzysztof Kłopotowski komentując ideę morato-
rium technologicznego, które ma służyć ogranicze-
niu niekontrolowanego pojawiania się radykalnych 
(po angielsku określanych jako disruptive) innowacji 
rewolucyjnie zrywających całe połacie dotychczaso-
wych praktyk biznesowych, a czasem i tkanki spo-
łecznej w ogóle, zasygnalizował możliwość odejścia 
od dogmatu wolnej konkurencji. 

Patrząc na świat poprzez optykę ścierania się państw 
i wielkich korporacji, można dostrzec obszary, w 
których państwa narodowe są na smyczy wielkich 
koncernów. Tymczasem, to państwa pochodzące z 
woli wyborców powinny posiadać instrumenty po-
zwalające na okiełznanie oligarchów krajowych i za-
granicznych gdyby zaszła taka potrzeba. Oczywiście 
tego typu uprawnienia muszą mieć mocną legitymi-
zację. Jeżeli po II Wojnie światowej wykorzystując 
zasoby prawne i kulturowe udało się objąć kontrolą 
broń masowego rażenia, to dlaczego nie można by 
zrobić tego samego w przypadku budowy sztucznej 
inteligencji? 

KM: Zgadzam się, że taka regulacja jest potrzeba. 
Nie zgadzam się jedynie, że zabezpieczy nas przed 
tym zagrożeniem jakiegoś rodzaju quasi-autoryta-
ryzm.

AZ: Mówiąc językiem oświeceniowym, musi nastą-
pić proces racjonalizacji władzy mającej być zaporą 
przed zagrożeniem ze strony nowych technologii.

KM: A co z globalizacją? Jej obecna faza charakte-
ryzuje się tym, że twórcy całego procesu, czyli Za-
chód, nie są już jej jedynymi beneficjentami. Ciężar 
ekonomiczny przesuwa się do Azji, a USA i Europa 
tracą miejsca pracy, czują się coraz bardziej niepew-
nie i stąd może pojawić się zapotrzebowanie na silną 
władzę państwa. Czy widzi Pan takie tendencje anty

-liberalne i quasi-autorytarne na Zachodzie? 

AZ: A fale populizmu, o których tak wiele i nerwowo 
się mówi? W pewnych wymiarach władza w takich 
krajach jak Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy 
jest bardzo silna. Ale, obawiam, się, że nie na polach, 

które są ważne dla podmiotowości państwa. Mecha-
nizmy służb specjalnych, policji czy przestrzegania 
poprawności politycznej są mocne. Siła państw ist-
nieje, ale nie jest skierowana tam gdzie trzeba. 

Gdyby do azjatyckich tygrysów jak Singapur, Tajwan 
czy Korea Południowa zaczęli w masowy, niekon-
trolowany sposób przypływać imigranci z Afryki, 
to należy przypuszczać, że rządy tych państw nie 
zawahałyby się użyć fizycznej przemocy, by przy-
byszy odstraszyć. Nie sposób zachować przestrzeni 
pewnych wartości, pewnych form ładu zbiorowego, 
bez roztropnego regulowania procesów otwartości/
zamkniętości systemów społecznych.

KM: Panie Profesorze, problem nie polega na tym, 
czy władza ma siłę czy nie, ale na tym, czy może jej 
użyć, nie patrząc na względy moralne. 

AZ: Demokracje zawsze zawierają enklawy autoryta-
ryzmu: wojsko, służby specjalne, część administracji, 
wreszcie korporacje. Być może trzeba zastanowić się, 
czy sytuacja się nie odwróci: pola autorytaryzmu, w 
których będą enklawy demokracji liberalnej. Powin-
niśmy przestać traktować taki scenariusz jako temat 
tabu. Musi być podmiot, który mógłby zadecydować 
o zamknięciu zewnętrznych granic Unii i użyciu siły 
wobec tych, którzy w skali masowej będą ją niele-
galnie przekraczali. 400 uchodźców to problem hu-
manitarny; 400 tysięcy (nieważne, uchodźców czy 
imigrantów ekonomicznych) to także problem bez-
pieczeństwa.

KM: Gdzie w takich wypadkach są granice stosowa-
nia przemocy i jak ma się to do postulatu oparcia 
ładu światowego o chrześcijańsko rozumianą god-
ność każdego człowieka?

AZ: To problem odpowiedzialności za bezpieczeń-
stwo obywateli oraz odpowiedzialności za dziedzic-
two kulturowe i cywilizacyjne. Nie uciekniemy od 
dramatu rozstrzygania, jak dalece będzie trzeba się-
gać po przemoc, gdy zagrożony stanie się nasz ład 
społeczny. Czym rozważanie dopuszczalności prze-
mocy w tym kontekście różni się od obecnych norm 
kulturowych i jednocześnie uregulowań prawnych: 
mamy prawo sięgnąć po przemoc w obronie własnej, 
ale potrzebującym pomagamy. Jarosław Kaczyński 
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w przemówieniu w Sejmie z 2014 roku o migracji 
mówił o tradycyjnym porządku miłosierdzia – ordo 
caritatis: najpierw pomagamy rodzinie i osobom naj-
bliższym, następnie rodakom, potem ludziom z na-
szego kręgu kulturowego, a potem przedstawicielom 
innych cywilizacji. Mówiąc o pomaganiu musimy 
oddzielać papkę medialną karmiącą się emocjami od 
rzeczywistych procesów dziejących się w Europie i 
wokół niej.

KM: Jaki charakter mają te procesy?

AZ: To, między innymi, populizm, nacjonalizm, szo-
winizm, izolacjonizm: rzeczywiste elementy zmian 
w krajach Europy. Jeśli nie założymy z góry, że one 
istnieją i nie będą zanikać, lecz istnieć dalej, to nie 
będziemy w stanie ich powstrzymać. Ciągle musimy 
uczyć się odróżniać zmiany, które wynikają z nie-
uchronnych procesów od tych, które są częściowo 
sterowalne i mogą być modyfikowane według na-
szych wartości czy wyobrażeń. 

KM: Carl Polanyi, węgierski intelektualista, pisząc 
o sytuacji świata pod koniec XIX wieku pokazał, że 

chcąc ograniczyć globalizację, wprowadzano inter-
wencjonizm tam, gdzie dotąd była wolność handlu, 
a to doprowadziło do I wojny światowej. Uderza 
mnie, że Pan Profesor nie dostrzega, iż wzmocnienie 
władzy wykonawczej w celu powstrzymania nega-
tywnych zjawisk społecznych może doprowadzić do 
quasi-autorytaryzmu i nowej wojny. 

AZ: Pytanie brzmi: czy zakładamy, że w ogóle na ja-
kieś procesy szerszej skali możemy mieć racjonalny 
(czy ostrożnie racjonalizujący) wpływ, czy też przyj-
mujemy, że jedynie płyniemy w rzece zdarzeń? Mię-
dzy skrajnym anty-etatyzmem a wizją totalitarnego 
wszechsterowania jest przecież spore pasmo strate-
gii środka.

Problem można wyartykułować np. tak: co w demo-
kracji (czy ogólnie w systemie politycznym) musimy 
zmienić, żeby zachować przestrzeń ludzkiej wolno-
ści? Najwyraźniej z góry tego nie wiemy. Musimy 
rozważać rozmaite opcje, również te mniej przyjem-
ne..Jest to zredagowany i uzupełniony zapis roz-
mowy, która 23 sierpnia 2017 odbyła się w Klubie 
Jagiellońskim w Warszawie.

Krzysztof Mazur

Doktor politologii, filozof, działacz społeczny; prezes Klubu Jagiellońskiego, 
członek redakcji „Pressji”; pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.
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Krzysztof Mazur: Dlaczego przegraliście? 

Bartłomiej Sienkiewicz: Bo rozbudziliśmy aspira-
cje Polaków, którym nie umieliśmy sprostać. 

KM: „Rozbudziliście aspiracje Polaków”? Przecież to 
był rząd pozbawiony jakichkolwiek większych aspi-
racji, rząd „ciepłej wody w kranie”. 

BŚ: Zaraz Pan zacznie mówić o wielkiej idei, którą 
musi mieć partia rządząca, bo tylko ona pociąga lu-
dzi. Typowe prawicowe myślenie. 

KM: A nie musi?

BŚ: Na potrzeby propagandowe. Rzeczywistości 

jednak nie zmieniają słowa, tylko fakty. Tymczasem 
często w naszych analizach dotyczących strategii 
politycznych popełniamy błąd pewnego ahistory-
zmu. Zapominamy, że w przeciągu ostatnich stu lat 
Polska trzykrotnie była absolutnym bankrutem. Za-
równo w 1918, jak i w 1945 oraz 1989 roku, w każ-
dym z tych przypadków zaczynaliśmy życie społecz-
ne, gospodarcze i polityczne od kompletnego zera. 
Trzykrotnie zaczynaliśmy, jak u Herberta, od trawy. 
Za każdym razem jednak, w zdumiewającym tempie, 
udawało się odbudować tę pełnię życia. 

KM: I to ma uzasadnić doktrynę „ciepłej wody w 
kranie”? Na więcej po prostu nas nie stać?

BŚ: Zarzut, że znalazł się taki rząd w Polsce, który 

Między 
„szarpnięciem 

cuglami” a „ciepłą 
wodą w kranie” 

Ambitna wizja polityki czy zgoda na zależność od Niemiec? Wola polityczna 
czy legalizm prawniczy? Polityczny ostracyzm czy zgoda na peryferyjność? O 
logice rządzenia według PO i PiS, dwóch wizjach rozwoju oraz alternatywach 
polskiej polityki dyskutują Bartłomiej Sienkiewicz oraz Krzysztof Mazur.
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schował do kieszeni marzenia o podmiotowej polity-
ce i nie jest w stanie realizować jakiejś własnej agen-
dy, a koncentruje się na tym, aby te trzy bankructwa 
nadrobić i nie doprowadzić do podobnych tragedii w 
przyszłości, jest niepoważny. Efektem takich rządów 
była przecież istotna zmiana w sferze stosunków 
społecznych. Przypominam, że jeszcze 17 lat temu 
wskaźnik przestępstw wynosił 4 tysiące na 100 ty-
sięcy obywateli; teraz wskaźnik ten wynosi około 2 
tysięcy. Skala zmniejszyła się więc o 100 procent, a 
stosunki międzyludzkie zaczęły się cywilizować, lecz 
nie na skutek stworzenia ideowego formatu wspól-
noty polskiej, ale dzięki wypracowaniu elementarnej 
zasobności: oświetlono ulice, policja zaczęła odro-
binę lepiej zarabiać i trochę lepiej się organizować. 
Skończyła się „juma” w Niemczech, a Państwo Pol-
skie wygrało z mafią. To były najważniejsze proble-
my Polski w latach 90. 

KM: A polityka społeczna? Dla „wykluczonych” mie-
liście tylko prostą radę, by „zmienili pracę i wzięli 
kredyt”. Te słowa pochodzące z kampanii prezydenc-
kiej waszego kandydata trudno uznać za wzór soli-
darnego programu społecznego. 

BŚ: Mówienie dzisiaj o całym społeczeństwie w 
kategoriach jednolitego podmiotu jest oczywistym 
socjologicznym kłamstwem. Polacy są w miarę 
nowoczesnym społeczeństwem, a więc i mocno 
zróżnicowanym: ideowo, pod względem pochodze-
nia czy poziomem wykształcenia. Głęboka różnorod-
ność interesów tworzy bardzo trudną do rozplątania 
siatkę. Dzisiaj ta całość może wyrażać się jedynie 
podczas meczu polskiej reprezentacji bądź w sytu-
acji wojny na Ukrainie. Wszyscy wtedy zaczęliśmy 
myśleć, jak obronić nasze państwo. Polskiemu społe-
czeństwu znacznie bliżej jest jednak do Zachodu, niż 
do warunków panujących za naszą wschodnią grani-
cą. W takim środowisku rząd ma przede wszystkim 
pilnować, aby nie dochodziło do konfliktu społeczne-
go, który zawsze utrudnia nie tylko samo rządzenie, 
lecz również budowanie elementarnego konsensusu. 
Konsensusu tak potrzebnego do funkcjonowania 
społeczeństwa w normalnych warunkach. Czyli od-
wrotności polityki teraz realizowanej.

KM: Konsensus jest ważny, ale jeszcze ważniejszy 
okazał się program 500+. Czemu sami nie urucho-

miliście tego programu? Przecież wcześniej postulat 
400 PLN na dziecko zgłaszał PJN. To PO mogła go 
podchwycić. Zabrakło wam słuchu społecznego?

BŚ: Być może. Trzeba jednak pamiętać, że wcześniej 
był kryzys gospodarczy, za który Platforma płaci do 
dnia dzisiejszego. W tym czasie zamroziliśmy pensje 
Polaków, bardziej nawet niż miało to miejsce w Chi-
nach. Była to konsekwencja dwóch czynników: bar-
dzo słusznej refleksji Tuska i Rostowskiego, że praca 
za jakiekolwiek pieniądze jest lepsza niż żadna, oraz 
obawy przed totalną zapaścią, która uniemożliwiła-
by wywindowanie naszej późniejszej pozycji wraz z 
przełamaniem kryzysu w Niemczech. Przez zamro-
żenie pensji, ale utrzymanie pracy, udało się nam 
zapanować nad największym niebezpieczeństwem i 
utrzymać poziom absorpcji unijnych środków, co z 
kolei warunkowało nadrabianie strat. Przez szereg 
wydarzeń przeoczyliśmy rzeczywiście moment, w 
którym można było zrealizować 500+. Ta dyskusja 
toczyła się wówczas wewnątrz rządu, choć przypo-
minam sobie, że ciążyła nad nami wtedy jeszcze unij-
na procedura deficytu budżetowego.

KM: Możliwy był jednak inny scenariusz. W 2005 
roku kandydatem PO na premiera był przecież Jan 
Rokita, który wiele wówczas mówił o „szarpnięciu 
cuglami” i zwiększeniu podmiotowości państwa. 
Gdybyście wtedy wygrali wybory parlamentarne i 
stworzyli rząd, to na pewno nie byłby to rząd „cie-
płej wody w kranie”. 

BŚ: (…)Powiem Panu tak: trudno mówić o pod-
miotowości w kraju, w którym przez pół pokolenia 
w dwudziestoleciu międzywojennym administracja 
była suwerenna, a przez następne pół wieku admi-
nistrację polską w gruncie rzeczy traktowano jako 
obcą. Podmiotowość i sprawczość polityczna musi 
wyrażać się przez instytucje, a instytucje to nie są 
tylko ludzie, procedury i technologie, ale to jest tak-
że brand, czyli zaufanie. 

KM: Nie jesteśmy w stanie odbudować tych insty-
tucji?

BŚ: W Polsce przez pokolenia nie będzie zaufania 
do instytucji, ponieważ istnieje coś takiego w życiu 
społecznym jak długie trwanie. I my tego nie prze-

Z BARTŁOMIEJEM SIENKIEWICZEM ROZMAWIA KRZYSZTOF MAZUR
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skoczymy w wyniku jednej zmiany. Ahistoryzm 
myślenia o polityce w Polsce polega na tym, że ro-
zumiemy, co znaczy długie trwanie w perspektywie 
ukraińskiej czy indyjskiej, a nawet w perspektywie 
niemieckiej, ale gdy dochodzi do autorefleksji, wy-
łączamy nagle to myślenie. Uważamy, że jesteśmy w 
stanie zbudować w ciągu jednego pokolenia instytu-
cje powszechnego szacunku. Pytam: „Na mocy jakiej 
reguły?”. „Szarpnięcie cuglami” nie tworzy instytu-
cji. I żeby była jasność, z jakiej pozycji rozmawiamy 

– ja zawsze byłem analitykiem. A w analityce, przy 
dużej niepewności epistemologicznej, szuka się za-
wsze najprostszych rozwiązań, bo trzeba podejmo-
wać decyzje przy posiadaniu co najwyżej 50% puzzli 
dla całego obrazka. Jednak tak samo jak za analityka, 
uważam się również za gawędziarza, tak więc często 
odruchowo wyżej od konceptów teoretycznych cenię 
sobie rozmowę w kawiarni przy dobrze zastawio-
nym stole. Wiec raczej do gawędziarstwa zaliczam 
głos prof. Zybertowicza, który stwierdził, że w trak-
cie ostatniej nawałnicy, która przetoczyła się przez 
Polskę, rząd doświadczył przeciążenia informacji 
i stąd wyniknęły wszystkie problemy. Chaos, jaki 
wtedy powstał, jest dobrym przykładem na to, co 
tak naprawdę otrzymujemy poprzez „ściągnięcie 
cugli” w instytucjach. Powszechne na prawej stro-
nie przekonanie, że przeprowadzenie gwałtownych 
instytucjonalnych zmian w państwie prowadzi do 
polepszenia sytuacji, jest po prostu błędem poznaw-
czym. Ta diagnoza jest nie tylko błędna, ale również 
szkodliwa, bo lekceważy bardzo istotną perspektywę 
długiego trwania oraz przykuwa uwagę do pojęć, a 
nie do rzeczywistości.

KM:W jaki sposób łączy Pan chęć zwiększenia 
sprawczości państwa z chaosem jaki powstał po tej 
nawałnicy?

BŚ: Otóż to nie doświadczenie przeciążenia infor-
macyjnego było powodem tej katastrofalnej reakcji 
rządu na nawałnice. Na początku lipca ludzie pracu-
jący w Rządowym Zespole Kryzysowym otrzymali 
wypowiedzenie z dotychczasowego miejsca pracy.  
Dotychczasowy gmach został przejęty przez kogoś 
innego, jeszcze nie do końca wiadomo przez kogo. 
Tam znajdowała się wybudowana kosztem 2 mi-
lionów publicznych pieniędzy sala, z której można 
było połączyć się z każdym wojewódzkim centrum 

kryzysowym, z każdą komendą wojewódzką policji i 
z każdą komendą straży pożarnej włączonej w Kra-
jowy System Ratownictwa. Można było połączyć się 
online oraz w trybie poufnym. Salę przygotowano 
w taki sposób, aby umożliwić na miejscu podejmo-
wanie wszystkich niezbędnych decyzji politycznych, 
niemalże oglądając miejsce katastrofy na ekranach. 
I można było to zrobić w przeciągu 15-20 minut. 
Tymczasem Pani Premier naradzała się przy kawie 
razem ze swoimi ministrami w swoim gabinecie trzy 
dni po tragedii. Przecież równie dobrze mogłaby na 
bieżąco oglądać w przejętym centrum zakres znisz-
czeń i odbierać raporty z miejsca katastrofy. To jest 
właśnie pochodna takich wielkich ideowych kwan-
tyfikatorów, tzn. wypatroszenia instytucji w imię 
wyższych racji w przekonaniu, że poprzednicy nic 
dobrego dla Polski nie byli w stanie zrobić. Ten sam 
mechanizm objawił się w bardzo podobny sposób w 
Trybunale Konstytucyjnym. Obawiam się, że jest to 
pewien charakterystyczny model działania dla obec-
nej prawicy. Jeśli mówimy o kryzysie demokracji 
zachodniej, to uważam, że jedynymi kotwicami w 
momentach przełomu są instytucje. Jeśli się je po 
prostu niszczy, to jednego jestem pewny: kryzysy 
podobne do tych z Borów Tucholskich będą zdarzać 
się częściej.

KM: Podaje Pan przykład konkretnego błędu jako 
dowód, że jakakolwiek zmiana instytucjonalna nie 
jest w Polsce możliwa. Filozofii „ciepłej wody w kra-
nie” można z kolei postawić zarzut, że rezygnuje ona 
z jakichkolwiek aspiracji, nie daje w ogóle szansy, by 
próbować wyrwać się z rozwoju zależnego. Z defi-
nicji zatem skazuje nas na peryferyjność. Możemy 
jedynie skoncentrować się na absorbcji środków eu-
ropejskich oraz dalszym uzależnianiu się od Niemiec. 

BŚ: U źródła tak rozumianej doktryny „ciepłej wody 
w kranie” leżało głębokie poczucie własnej słabości, 
którą można przezwyciężyć nie w wyniku idei, ale 
poprzez codzienne budowanie zasobności. O tym 
często się nie mówi, bo i nie jest to powód do dumy, 
ale wszystkie cztery kraje Europy Środkowej funk-
cjonują jako elementy wewnętrznej gospodarki Nie-
miec. Na tych samych zasadach funkcjonuje również 
Polska, gdyż nasza gospodarka jest ściśle uzależnio-
na od niemieckiej. Strategia Tuska wynikała ze świa-
domości tej zależności. 



45

KM: A może jest tak, że tą zależność wzmacniają 
dodatkowo zasady rządzące demokracją liberalną 
oraz reguły narzucane nam przez UE? Przecież w de-
mokrację liberalną od zawsze wpisany jest konflikt 
między wolą polityczną a normami prawnymi. Na-
rasta on, gdy coraz bardziej złożony system prawny 
nie pozwala państwu prowadzić jakiejkolwiek ambit-
niejszej polityki przemysłowej. Świetnym przykła-
dem może być tu sprawa polskich stoczni, których 
państwo nie mogło ochronić, bo oznaczałoby to nie-
dozwoloną pomoc publiczną. Dobrym przykładem 
jest również specyfika funkcjonowania komisji sej-
mowej, która z przez lata z automatu przyjmowała 
zewnętrzne dyrektywy legislacyjne UE. Okazuje się 
zatem, że wraz ze strumieniem europejskich środ-
ków strukturalnych napłynęła do nas sieć regulacji 
ograniczających podmiotowość państwa. Czy to nie 
skazuje nas na zależność? 

BŚ: Zacznę od sprostowania. Zauważyłem, że czę-
sto mówi się w kontekście kryzysu demokracji o 
kryzysie demokracji liberalnej, jak gdyby był to ja-
kiś szczególny jej rodzaj. Uważam, że jest to okre-
ślenie wprowadzające w błąd. Mówmy po prostu o 
demokracji zachodniej. Nie ma innej demokracji niż 
demokracja zachodnia. Nie można jej zestawiać z 
ustrojem w Azerbejdżanie czy w krajach północnej 
Afryki. Co do dychotomii między wolą polityczną 
a prawem, to jest ona w złagodzonej formie kopią 
dylematów obecnych w słynnej polemice Carla 
Schmitta z konstytucjonalistami w czasie Republiki 
Weimarskiej. Schmitt argumentował wówczas, że 
to wola polityczna musi posiadać nadrzędną wobec 
instytucji pozycję, co miało rozwiązać najbardziej 
wówczas palące problemy Republiki, a więc: olbrzy-
mie bezrobocie oraz poczucie totalnej klęski po I 
wojnie światowej. Zwyciężył Schmitt. Dalej wiemy 
co było - wymordowano 50 milionów ludzi w czasie 
II wojny światowej. Dokonała się wobec tego pewna 
refleksja, podobna skądinąd do tej po okresie wo-
jen religijnych w XVII wieku, dotycząca tego czym 
może się skończyć nadrzędność woli politycznej nad 
normami prawa. Dylematy, o których Pan mówi, zo-
stały zatem rozstrzygnięte na Zachodzie po II woj-
nie światowej. Dziś dotyczą jedynie Polski i Węgier. 
Nie widać ich w centrach cywilizacyjnych będących 
motorem zmian. Nie ma tego w Niemczech, mimo 
ostatniego wyniku AFD ani we Francji, mimo suk-

cesu Marine Le Pen. Co więcej, ta niechęć do demo-
kracji skutej instytucjami i prawem nie wyraża się 
w partycypacji politycznej społeczeństw, ponieważ 
w naszej części Europy, na czele z Polską, możemy 
jedynie marzyć o takich wynikach frekwencyjnych, 
jakie osiągane są na Zachodzie. Próbujmy więc albo 
zdiagnozować problemy demokracji zachodniej, 
albo Polski i Węgier. 

KM: Nie mamy zatem wyjścia i musimy zostać „ele-
mentem wewnętrznej gospodarki Niemiec”? Z Pana 
słów wynika, że nie jesteśmy nawet w stanie zarzą-
dzać środkami unijnymi. Żeby nie operować tylko na 
ideach, podam pewien istotny przykład. Otóż mam 
okazję przyglądać się dużej instytucji publicznej, któ-
ra rozdaje środki na innowacje pochodzące głównie 
z funduszy europejskich. Po dłuższych rozmowach 
z pracownikami okazuje się, że główną strategią 
tej instytucji jest stworzenie takich mechanizmów, 
żeby w razie, gdyby ktoś spotkał się z odmową przy-
znania środków lub zarzutem błędnego ich wyko-
rzystania, nie było prawnych możliwości poddania 
w wątpliwość takiej decyzji. W praktyce więc prawo 
służy, aby chronić urzędnika, a nie maksymalizować 
szansę dobrego inwestowania w innowacje. W całym 
tym procederze chodzi o kryterium formalne, a nie 
celowościowe. W efekcie sąd nie ocenia, czy te pie-
niądze zostały prawidłowo wydane, lecz czy z for-
malnej perspektywy konkurs był przeprowadzony w 
sposób prawidłowy. Nikt nie patrzy na skutek wyda-
wania tych pieniędzy, a jedynie na stronę formalną. 
Jeśli uświadomimy sobie, że co roku w ten sposób 
wydawanych jest miliardy złotych w wielu innych 
tego typu instytucjach, a co więcej jest zgoda, że tak 
po prostu musi być, to widzimy na czym w praktyce 
polega polityka „ciepłej wody w kranie”. Aż prosi się 
o instytucjonalne „szarpnięcie cuglami”. Tak działa 
cały system wydatkowania środków europejskich!

BŚ: Otóż ja nie mam przekonania, że Polska jako 
całość dobrze spożytkowała unijne pieniądze. Taki 
wnioski będziemy mogli wyciągnąć za parę lat, gdy 
trzeba będzie utrzymać wybudowaną infrastrukturę, 
na przykład w sytuacji, gdy zostaniemy płatnikami 
netto. Ten egzamin jest przed nami. Hiszpanie te-
raz go przechodzą. Wyłączają całe odcinki autostrad, 
bo nie potrafią ich utrzymać. Pewne jest natomiast, 
że w kraju, który jeszcze całkiem niedawno nie miał 

Z BARTŁOMIEJEM SIENKIEWICZEM ROZMAWIA KRZYSZTOF MAZUR



46

PRESSJE 2017 — TEKA 51/52

żadnego kapitału, ten kapitał widać gołym okiem. 
Nic tego nie zmieni, nawet jeśli przepływy finanso-
we idą bardzo dziwnymi ścieżkami i są rozdzielane 
według klasycznych, biurokratycznych reguł. Wszę-
dzie biurokracja działa identyczne – biurokrata ma 
przede wszystkim zabezpieczyć swój interes prawny.

KM: To właśnie nazywam dyktatem reguł. Powinny 
liczyć się raczej efekty, niż kryteria formalne. 

BŚ: Ale w całej Unii Europejskiej panuje dyktat reguł 
nad wolą. Dlatego Unia Europejska ma prawo istnieć 
i może właśnie dlatego jest jedynym ciałem, które 
zdolne jest przeciwstawić się globalnym koncernom, 
czego nie jest w stanie zrobić państwo narodowe. 
Nie mówiąc już o tym, że inne imię dyktatu reguł to 
wolność dla każdego, a nie tylko tego, który ocenia 
efektywność.

KM: Nie zmienia to jednak faktu, że również pań-
stwa narodowe powinny dbać o podnoszenie jakości 
administracji. Przecież „państwo optimum” to był 
główny postulat przyjętego przez was Planu Bonie-
go. Po latach sami członkowie tego zespołu mówili, 
że nigdy nie miał on wejść w życie.

BŚ: To był jedynie materiał analityczny.

KM: Materiał analityczny, którym chwalił się rząd? 
Przecież ludzie brali Plan Boniego na serio. Zresz-
tą w wielu aspektach tezy tam zawarte znalazły się 
również w Planie Morawieckiego. Tym razem rząd 
twierdzi, że ma ambicje go zrealizować. 

BŚ: A Pan uważa, że mu się uda? Oczekuje Pan, że 
po „szarpnięciu cuglami” zostaną powołane instytu-
cje, które będą w stanie idealnie i celowo zagospoda-
rować te środki, i nie znajdziemy się wśród urzędni-
ków biurokratycznych odruchów? Bardzo chciałbym, 
żeby tak było. Jednak całe moje doświadczenie życio-
we mówi, że tak nie będzie i że skończy się jak zwy-
kle. Nie na tym polega siła lub słabość poszczególnej 
ekipy. Co więcej, nie będę robił z tego zarzutu Mora-
wieckiemu, ponieważ uważam, że działają tu zupeł-
nie inne reguły. Jestem wellerstainowcem, zarówno 
z przekonania, jak i z doświadczenia. Rozumiem, że 
lewicowe koncepcje globalnego systemu zależności i 
przekonanie, że istnieją centra cywilizacyjne, nie są 

w środowisku Klubu Jagiellońskiego popularne. Nie-
stety jednak relacja wygląda w ten sposób, że idee, 
pieniądze i technologie płyną z centrów na peryferie, 
a nie odwrotnie.

KM: Idee i technologie na pewno. W przypadku pie-
niędzy jest chyba jednak dokładnie na odwrót. Prze-
cież z każdego euro trafiającego do Polski 80 centów 
wraca do Niemiec. 

BŚ: Nie da się, proszę Pana, zbudować w Polsce nie-
mieckiej fabryki, jeśli nie będzie się miało stamtąd 
kapitału. I to się opłaca zarówno niemieckiemu, jak i 
polskiego przemysłowi. Co więcej, opłaca się to rów-
nież przedsiębiorcy, który wziął na tę fabrykę kredyt 
i do tego utrzymuje rodzinę, załogę, płacąc jeszcze 
przy tym podatki do państwowej kasy. Proszę mi 
uwierzyć – inwestycje to naprawdę dobry biznes. To 
cały ciąg zależności, gdzie na każdym etapie ktoś po-
biera dywidendę.

KM: Nie mówię o inwestycjach prywatnych firm, ale 
o absorbcji środków europejskich. Proszę przyjrzeć 
się tym wszystkim centrom badawczo-rozwojowym, 
które powstały za waszych rządów. Kupiono do nich 
bardzo specjalistyczny sprzęt od zachodnich firm, 
ale nie jest on dostosowany do potrzeb polskiego 
przemysłu. Dlatego dzisiaj te centra stoją puste. W 
tabelce wszystko się zgadzało: „zaabsorbowaliśmy” 
miliony euro. Kłopot polegał na tym, że zostały one 
skonsumowane przez zachodnie firmy, a pożytek dla 
polskich firm był ograniczony. 

BŚ: Tak się jednak składa, że innowacyjna gospo-
darka to taki uciekający horyzont. Zna Pan jakieś 
państwo, które zaczynając z pozycji biednego lub 
półbiednego, osiągnęło taki poziom rozwoju? 

KM: Izrael, Korea, Finlandia...

BŚ: Dziękuję za te przykłady. Po pierwsze wymie-
nione przez Pana kraje osiągnęły ten poziom gospo-
darki jeszcze zanim to hasło zostało wymyślone; po 
drugie istotą innowacyjnej gospodarki są bariery cel-
ne. Bez nich nie da się zbudować gospodarki. Przy-
pominam, że Japonia, aby poradzić sobie z własnym 
rynkiem, posuwała się do tego, że zabraniała wwozu 
na swój teren amerykańskich kijów baseballowych. 
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Gdy Amerykanie powołali się na klauzulę, to japoń-
scy celnicy po prostu sprawdzali jakość każdego kija, 
wiercąc w każdym nich dziurę. W ten sposób Amery-
kanie zaprzestali eksportu kijów baseballowych do 
Japonii. Takich przykładów jest dużo więcej. Działa-
jąc w naszym kontekście, a więc wewnątrz otwartych 
granic, ze swobodami przepływu technologii i kapi-
tału, bez możliwości odgrodzenia się barierami cel-
nymi, nie mamy warunków do stworzenia takiej go-
spodarki. Gospodarki, która pod kloszem ceł będzie 
tworzyć własne technologie, a w późniejszym czasie 
dzięki protekcji stworzy warunki do ich eksportu. 
Innowacyjna gospodarka w naszych warunkach to 
nic innego jak uciekający horyzont. A ci, którzy w to 
wierzą, na czele z tzw. „startupowcami”, tak napraw-
dę zasilają jedynie globalne firmy. Strategia tych 
najważniejszych podmiotów gospodarczych polega 
na tym, że wybierają one najlepsze „rodzynki” z tego 
startupowego tortu i wychodzą na tym z ogromnym 
zyskiem.

KM: Co potwierdza tylko moją tezę, że strumień 
pieniędzy nie płynie, jak Pan mówił z centrum na 
peryferie, lecz z peryferii do centrum.

BŚ: Tak, zaraz zaczniemy tutaj mówić sobie, jak 
bardzo się ze sobą zgadzamy oraz jaki to świat jest 
niesprawiedliwy. Jest po prostu tak, że ten, kto ma 
więcej pieniędzy, wykorzystuje swoją przewagę kon-
kurencyjną i żyje kosztem biednych. 

KM: Podsumowując, po pierwsze, pieniądze wę-
drują jednak z peryferii do centrum, a nie odwrot-
nie; po drugie, czego się nie spodziewałem, inno-
wacyjna gospodarka jest możliwa jedynie poza 
Unią Europejską. Mam nadzieję, że Donald Tusk 

nie przeczyta tych słów swojego byłego doradcy 
(śmiech). 

BŚ: Najważniejsze pytanie, jakie można zadać w 
polityce, a tym bardziej w gospodarce brzmi: „jaka 
jest alternatywa?”. Moim zdaniem jesteśmy krajem 
peryferyjnym. Na taką rolę skazała nas historia, 
czy raczej nasi przodkowie, którzy nie byli w stanie 
wytworzyć w czasie I Rzeczpospolitej rzeczywistej 
wagi i siły politycznej trwałości. Jesteśmy zależni 
od innych centrów i musimy brać to pod uwagę przy 
kształtowaniu swojej agendy w stronę stopniowe-
go bogacenia oraz rozwoju stosunków społecznych. 
Jest to proces powolny, nudny i nieefektywny. Oczy-
wiście możemy uznać, że taka droga nas nie intere-
suje. 

KM: Jaka jest w takim razie alternatywa dla Polski? 

BŚ: Możemy wypisać się z Unii Europejskiej i posta-
wić granice celne. Ale ile wówczas zajmie nam czasu 
stoczenie się do poziomu autarkii krajów, z którymi 
nie chcemy mieć niczego wspólnego? I gdzie jest 
przyzwolenie społeczne na tak radykalny ruch? Ła-
two tworzy się w polityce konstrukty w zupełnym 
oderwaniu od pytania o alternatywę. Jeśli ktoś 
takich pytań sobie nie zadaje, to znaczy, że tak na-
prawdę nigdy nie chciał zrozumieć polityki. Może o 
polityce wiedzieć wszystko, ale nie będzie rozumieć 
jej mechanizmów. Pytanie o alternatywę jest zabój-
cze dla wszystkich, którzy uważają, że w imię wyż-
szych racji można zniszczyć część instytucji państwa, 
które mają za sobą kilkadziesiąt lat funkcjonowania, 
bądź zmienić radykalnie relacje Polski z centrum, 
które budowaliśmy przez prawie 30 lat. Oba te sce-
nariusze są prowadzeniem Polski do katastrofy.  

Z BARTŁOMIEJEM SIENKIEWICZEM ROZMAWIA KRZYSZTOF MAZUR
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W polskim systemie prawnym ideę wolności słowa 
wyraża 54. artykuł Konstytucji, zgodnie z którym 
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich po-
glądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania infor-
macji. Analizując tę formułę wyróżnić można trzy 
aspekty, które składają się na wolność słowa. Po 
pierwsze, jest to powszechna swoboda wyrażania 
poglądów: „każdemu zapewnia się wolność” ich 
wyrażania. Tego rodzaju swoboda dotyczy w szcze-
gólności wolności negatywnej (np. brak ograniczeń 
w rodzaju cenzury) a być może wymaga także pew-
nych elementów pozytywnych (np. zapewnianie 
pluralizmu światopoglądowego w mediach). Drugi 
aspekt dotyczy autonomii, jako że wolność słowa nie 
jest wolnością wyrażania dowolnych poglądów, lecz 

„swoich poglądów”. Wydaje się jasne, że idea wolno-

ści słowa nie byłaby zrealizowana, gdyby ludzie mo-
gli jedynie biernie powtarzać cudze przekonania. Po 
trzecie, konstytucyjne sformułowanie idei wolności 
słowa ma także swój aspekt zakresowy: wolność do-
tyczy wyrażania poglądów, a nie musi obejmować 
wolności do wyrażania czegoś, co poglądem nie jest.

Wydaje się dość jasne, że każdy z tych aspektów jest 
konieczny dla pełnego urzeczywistnienia idei wol-
ności słowa. Wolność ta jest istotna, ponieważ bez 
niej trudno o realizację jednej z głównych potrzeb 
wynikających z natury ludzkiej, jaką jest potrzeba 
poznawania prawdy. Nie można osiągnąć postępu 
w dążeniu do prawdy jeśli nie ma się dostępu do 
informacji oraz jeśli samemu nie można przekazywać 
dalej własnej wiedzy (swoboda wyrażania poglądów). 

Liberalna 
wolność słowa 

w epoce fake 
news

Błażej Skrzypulec
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Samo jednak odbierania i przekazywanie informacji 
nie wystarczy, jeśli nie można poddać ich refleksji, 
tak aby ustalić, które z nich są bardziej wartościowe 
od innych i w konsekwencji przyjąć je jako własne 
(autonomia poglądów). Ponadto przekazywanie in-
formacji wymaga odpowiednich form logiczno-języ-
kowych, dlatego też do poznania prawdy może pro-
wadzić wymiana wyrażonych w zdaniach poglądów 
a nie na przykład okrzyków bądź wyzwisk (aspekt 
zakresowy).  

W tekście będę argumentował, że wbrew istotności 
wszystkich powyższych aspektów, istnieje histo-
rycznie uzasadniona tendencja do utożsamiania idei 
wolności słowa z jednym z nich: ze swobodą wygła-
szania poglądów. Jednakże w obecnej sytuacji to nie 
ograniczenia swobody lecz autonomii są najwięk-
szym zagrożeniem dla wolności słowa, a nadmier-
ne skupianie się na swobodzie wrażania poglądów 
ukrywa, a może nawet pogłębia ten problem. 

SWOBODA WYRAŻANIA POGLĄDÓW

W perspektywie historycznej walka o wolność słowa 
związana jest ściśle z oporem wobec państwowej 
cenzury, zwłaszcza cenzury prewencyjnej. Od czasu 
upowszechnienia się druku umożliwiającego szersze 
propagowanie różnorodnych idei, władze państwo-
we i kościelne za pomocą cenzury starały się ograni-
czyć zasięg oddziaływania pewnych poglądów, moty-
wując to zazwyczaj ochroną porządku społecznego i 
moralności (McQueen et al. 2007). 

Cenzura stanowi oczywiste zagrożenie dla swobody 
głoszenia poglądów. Pozwala ona ograniczyć zakres 
rozprzestrzeniania się wybranych treści, umożli-
wia ich modyfikację poprzez usuwanie pewnych 
informacji z całości przekazu, a także zniechęca do 
rozpowszechniania poglądów jeśli grożą za to sankcje. 
Jednocześnie cenzura nie jest mechanizmem, który 
w istotny sposób ograniczałby autonomię poglądów. 
Pomimo istnienia cenzury osoba dalej posiada swoje 
poglądy, a jedynie ma ograniczone możliwości aby 
dzielić się z nimi z innymi ludźmi.

Pewne kroki w kierunku ograniczenia autonomii 
poglądów podejmowały państwa totalitarne, któ-
rych władzom zależało aby obywatele nie poddawali 

krytycznej refleksji panującej ideologii, lecz auto-
matycznie akceptowali te przekona, których akcep-
tacji pragnie panujący reżim. Idealny, pozbawiony 
autonomii obywatel totalitarnego państwa byłby 
jak bohater Orwella (1984), który jest mniej skłon-
ny uwierzyć, że 2 + 2 = 4, jak podpowiadają mu jego 
własne władze umysłowe, niż w sąd 2 + 2 = 5, któ-
rego akceptacji wymaga władza. Dla osiągnięcie celu 
cenzura jest niewystarczającym środkiem, dlatego 
istotnym elementem działania systemów totalitar-
nych było tworzenie rozbudowanego systemu pro-
pagandy. Obywatel poddany działaniu propagandy, 
w dodatku niemający dostępu do innych kanałów 
komunikacji niż te zarządzane przez państwo, miał 
zostać zamknięty w informacyjnej bańce i myśleć 
tylko za pomocą tych kategorii, które były zgodne 
z linią władzy.  

Jednak w praktyce ustroje totalitarne nie były w 
stanie zlikwidować autonomii poglądów. Nawet u 
szczytu ich potęgi popularne było przyjmowanie po-
staw w ramach których ludzie rozdzielali prywatne, 
autentyczne poglądy, od tych, jakie publicznie każe 
głosić władza – przykładem może być opisany przez 
Miłosza „ketman”,  (Miłosz 1999). Co więcej, dłuż-
sze trwanie ustrojów totalitarnych było zazwyczaj 
związane z degeneracją ich ideologicznych podstaw, 
tak że nawet funkcjonariusze ustroju przestawali 
uznawać za własne poglądy forsowane przez pań-
stwową propagandę. W przypadku polskiej „Solidar-
ności”, opozycja nie miała problemu aby przeciwsta-
wiać autentyczne poglądy społeczeństwa fałszywej 
propagandzie władz, choć za sprawą istnienia cen-
zury rozpowszechnianie opozycyjnych poglądów 
było utrudnione (Mazur 2017). Obrona autonomii 
poglądów była dodatkowo ułatwiona scentralizowa-
nym charakterem totalitarnych ustrojów. W takiej 
sytuacji nietrudno rozpoznać, że różnorodne treści 
propagandowe są faktycznie wytwarzane przez ten 
sam ośrodek, co umożliwia zarysowanie mentalnej 
granicy pomiędzy naszymi poglądami, a poglądami 
oferowanymi przez totalitarną władzę. 

Wydaje się więc, że nawet starania systemów to-
talitarnych stanowiły większe zagrożenie dla swo-
body głoszenia poglądów aniżeli dla ich autonomii. 
W tym kontekście nie dziwi tendencja, aby ściśle 
wiązać ochronę wolności słowa z ochroną swobody, 
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optymistycznie zakładając, że autonomia obroni się 
sama. Dalej będę wskazywał, że są obecnie podstawy 
bu uznawać ten optymizm za nazbyt pochopny.  

AUTONOMIA POGLĄDÓW

Przed rozważaniem zagrożeń dotyczących autono-
mii poglądów, warto zapytać, co to właściwie znaczy, 
że ma się „swoje” albo „cudze” poglądy. W trywial-
nym sensie wszystkie posiadane przez nas poglądy 
są „nasze”, gdyż stanowią one treść naszego, a nie 
cudzego, życia psychicznego. Wydaje się jednak, że 
wciąż można mówić o braku autonomii i posiadaniu 

„cudzych” poglądów jeśli weźmie się pod uwagę, że 
proces myślowy związany z formułowaniem poglą-
dów może być sterowany z zewnątrz.

Dokładniej rzecz ujmując, aby pozbawić kogoś au-
tonomii w kwestii posiadanych poglądów trzeba 
kontrolować trzy rzeczy: nabywanie poglądów, ewa-
luację poglądów, oraz werbalizację poglądów. Proces 
nabywania poglądów można kontrolować ogranicza-
jąc źródła informacji, z jaki osoba korzysta, tak aby 
wszystkie otrzymywane dane wspierały idee, które 
chcemy je wpoić. Z kolei sterowanie procesem ewa-
luacji polega na osłabieniu mechanizmów pozwala-
jących na krytyczną analizę otrzymywanych treści, 
na przykład poprzez wywoływanie silnych emocji 
albo powiązanie pewnych poglądów z poczuciem 
tożsamości i samooceną jednostki. Wreszcie proces 
werbalizacji jest sterowany przy pomocy czynników 
skłaniających osobę do powielania poglądów na 
jakich nam zależy. W rezultacie jednostka staje się 
jeszcze jednym źródłem informacji, które służy do 
sterowania procesem nabywania poglądów u kolej-
nych ludzi.

Należy mieć na uwadze, że brak autonomii w kwe-
stii posiadanych poglądów, to nie to samo co po-
siadanie „głupich poglądów”. Niedoskonałości w 
działaniu procesu ewaluacji mogą wynikać z wielu 
przypadkowych czynników i nie świadczą jeszcze 
o braku autonomii (czasem mogą wręcz świadczyć 
o jej nadmiarze). Podobnie o braku autonomii nie 
świadczy fakt, że ktoś jest bardzo mocno przeko-
nany co do prawdziwości jednej opcji światopoglą-
dowej. Sama siła przekonań może być właśnie wy-
razem autonomii, jeśli została poprzedzona analizą 

poglądów w świetle informacji pochodzących z wia-
rogodnych źródeł.

Powyższy opis ograniczania autonomii poglądów 
pokazuje, że likwidacja autonomii jest niezależna 
od likwidacji swobody wyrażania poglądów. Duży 
poziom autonomii może współistnieć z istotnym 
ograniczeniami swobody. Tak działo się nieraz w 
państwach stosujących cenzurę prewencyjną. Po-
dobnie, duża swoboda może współistnieć z brakiem 
autonomii. Więcej - swoboda bywa korzystna dla 
podmiotów ograniczających autonomię, gdyż spra-
wia, że ludzie mogą bardziej efektywnie propagować 
wpojone im „cudze” poglądy.

Wspomniane wcześniej państwa totalitarne chciały 
ograniczać zarówno swobodę wyrażania poglądów 
jak i ich autonomię stosując łącznie cenzurę i pro-
pagandę. Wydaje się, że obecnie za sprawą rozwoju 
technologicznego mamy raczej do czynienia z sytu-
acją, w której autonomia poglądów jest zagrożona 
przy zachowaniu swobody ich wyrażania. 

Jak wskazywałem wyżej, pierwszym krokiem do 
ograniczenia autonomii jest zapanowanie nad pro-
cesem nabywania poglądów, poprzez kontrolowanie 
źródeł z jakich osoba czerpie informacje. Obecnie 
istnieją znaczące możliwości multiplikowania źródeł 
informacji, np. w postaci stron na Facebooku lub ka-
nałów na YouTubie, w taki sposób, aby nie było łatwe 
do ustalenie, że źródła te nie są od siebie niezależne 
(Howard 2016). Poza samą łatwością w generowa-
niu dużej liczby komunikatów przekazujących tę 
samą treść pozwala to na wywoływanie przekonania, 
że dana treść jest warta uwagi, skoro podaje ją tak 
wiele różnych źródeł. Te proste techniki pozwalają 
osiągnąć coś, co w większości przypadków nie było 
dostępne systemom totalitarnym, gdzie pomimo 
wszechobecności propagandy łatwo było dostrzec, 
że różne jej formy pochodzą z tego samego źródła. 

Co więcej, narzędzia algorytmiczne umożliwiają 
obecnie zarówno na ustalanie jakiego typu informa-
cji będą najbardziej atrakcyjne dla danego odbiorcy 
oraz na dostarczanie mu większej ilości treści po-
dobnych do tych, jakimi był zainteresowany w prze-
szłości. A to wszystko na podstawie informacji jakie 
użytkownik sam zostawia w Internecie (Fukuyama 
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2017, The Economist 2017). Dzięki temu proces na-
bywania poglądów może być kontrolowany poprzez 
zamykanie osoby w „informacyjnej bańce”, gdzie 
dostaje ona odpowiednio sprofilowane informacje, 
a wybierając je dodatkowo coraz bardziej zwiększa 
prawdopodobieństwo otrzymywania podobnych 
treści w przyszłości.   

Kolejnym krokiem w kierunku ograniczenia auto-
nomii jest kontrolowanie mechanizmów ewaluacji 
poglądów, które powinny pozwalać na nieprzyjmo-
wanie tych przekonań, które są niejasne bądź słabo 
uzasadnione. Wpływ na mechanizmy ewaluacji ma 
już opisana wyżej możliwość profilowania treści w 
taki sposób, aby z jak największym prawdopodo-
bieństwem zostały pozytywnie ocenione przez daną 
osobę. Podobnie przy użyciu technologii informa-
tycznych możliwe jest generowanie wielkiej liczby 
fałszywych informacji, przez co osoby nie mogą we-
ryfikować swoich poglądów w sposób, który przybli-
żałby je do prawdy (Wooley, Gorbis 2017).

Ponadto, działanie mechanizmów ewaluacji moż-
na osłabić prezentując informację w sposób poru-
szający emocje oraz wiążąc przekazywane treści 
z tożsamością jednostki. Przy użyciu takich środ-
ków kontroluje się proces ewaluacji sprawiając, że 
osoba odrzuca pewne treści ponieważ doświadcza 
ich jako czegoś zagrażającego albo uderzającego 
w godność grupy z jaką się identyfikuje. Podob-
nie, inne treści mogą być łatwo przyjmowane jeśli 
wzbudzi się przekonanie, że jednostka otrzymuje 
głębszy wgląd w sprawy, wobec których większość 
osób pozostaje ignorantami (Latour 2004) lub że 
posiadając pewne poglądy zrobimy na złość nielu-
bianym przez nas grupom (Tabuchi 2016). Wydaje 
się, że jednym z głównym narzędzi ograniczania 
autonomii poglądów stały się obecnie tzw. media 
tożsamościowe, które stanowią rodzaj informacyj-
nej pornografii. Sednem ich działania nie jest do-
starczanie jak najbardziej wiarygodnych informacji, 
lecz informacji takich, które bez podejmowania 
większego wysiłku intelektualnego sprawią jak naj-
większą przyjemność określonej grupie odbiorców 
poprzez utwierdzania ich w zastanym światopoglą-
dzie oraz przedstawianiu ideowych przeciwników 
jako pozbawionych logiki głupców bądź moralnych 
degeneratów.  

Ostatnim elementem na drodze do ograniczenia 
autonomii jest kontrolowanie artykulacji poglądów. 
Istotną pomocą jest tutaj sam charakter współcze-
snych mediów społecznościowych, które opierają 
się na treściach wytwarzanych i przekazywanych 
przez użytkowników. Na największe zainteresowa-
nie mogą liczyć właśnie te treści, które przyczyniają 
się do osłabiania mechanizmów ewaluacji: nacecho-
wane emocjonalnie i odnoszące się do grupowych 
tożsamości. 

Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że współcze-
sne technologie informatyczne mogą być skuteczny-
mi narzędziami do ograniczania autonomii poglą-
dów nie redukując przy tych swobody ich wyrażania. 
Finalnym efektem zabiegów ograniczania autono-
mii byłoby „informacyjne zombie” - osoba, która zo-
stała mentalnie skolonizowana przez cudze poglądy. 
Czerpie ona informacje ze źródeł potwierdzających 
narzucony światopogląd, nie poddaje poglądów kry-
tycznej refleksji oraz sama służy jako jeszcze jedno 
źródło treści kolonizujących kolejne osoby. Co wię-
cej, obecne sposoby ograniczania autonomii przy 
zachowaniu swobody wyrażania poglądów mogą 
okazać się skuteczniejsze, niż metody państw tota-
litarnych, w których ograniczenia swobody szły w 
parze z ograniczeniami autonomii. Jest tak przede 
wszystkim dlatego, że nowoczesne technologie po-
zwalają na skuteczniejsze ukrycie mechanizmów 
ograniczania autonomii. Rozproszone źródła infor-
macji są trudne do powiązania z jakimś centralnym 
ośrodkiem wytwarzania propagandy, zwłaszcza, że 
część z tych źródeł stanowią już „skolonizowane”, 
znajome osoby. Podobnie sposoby kontrolowania 
procesów ewaluacji prowadzą do tego, że sterowane 
z zewnątrz poglądy wydają się nam jak najbardziej 

„nasze”, jako ściśle powiązane z przypisywaną sobie 
tożsamością. Wreszcie dalsze przekazywanie poglą-
dów w większości przypadków nie wymaga bycia 
motywowanym zewnętrznie funkcjonariuszem reżi-
mu, lecz wypływa z wewnętrznej potrzeby dzielenia 
się treściami w mediach społecznościowych. 

ZAKRES WOLNOŚCI 

Utożsamienie idei wolności słowa ze swobodą wy-
rażania poglądów prowadzi również do rozmycia 
zakresowego aspektu wolności. Choć wolność słowa 
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ma być wolnością do wyrażania poglądów, to nacisk 
na swobodę wyrazu sprawia, że chronione są także 
wypowiedzi, które de facto nie przekazują żadnych 
poglądów. Jak sądzę, również to zjawisko niesie ze 
sobą zagrożenie dla autonomii.

Żeby zobaczyć to wyraźniej, trzeba zastanowić się 
czym właściwe są poglądy mające zostać objęte 
wolnością słowa. Po pierwsze, poglądy są formuło-
wane po to by wyrazić sąd o własnościach jakichś 
obiektów bądź związanych z nimi wartości. Dlatego 
też poglądy będą wyrażane przez zdania takie jak 
Dopalacze są zdrowe, Andrzej Duda jest piękny, lub 
Incitatus byłby najlepszym konsulem. Ich wspólną ce-
chą jest to, że co do zasady mogą aspirować do bycia 
prawdziwymi lub fałszywymi (choć oczywiście w 
przypadku sądów etycznych i estetycznych faktycz-
ne posiadanie przez nie wartości logicznej jest kon-
trowersyjne), a przez to ludzie wyrażający niezgod-
ne ze sobą poglądy mogą popaść w spór. Szczególną 
klasą poglądów są opinie, które mówią o relacji 
podmiotu do jakiejś rzeczy. Przykładowo stwier-
dzenie, że Szpinak jest smaczny mówi o tym, jaki 
on jest w relacji do mnie. Przez to wypowiedziany 
przez inną osobę sąd Szpinak nie jest smaczny ma 
małą zdolność do generowania sporów, gdyż jako 
mówiący o relacji szpinaku z inną o sobą nie wcho-
dzi w konflikt z moją opinią na jego temat. Nie zna-
czy to jednak, że opinie nie mogą być prawdziwe 
bądź fałszywe, w końcu mógłbym skłamać mówiąc, 
że szpinak jest dla mnie smaczny.

Po drugie, poglądy poza wyrażaniem sądu, który 
może pretendować do bycia prawdziwym lub fałszy-
wym, mają także aspekt subiektywny. Poglądem da-
nej osoby jest coś, co do czego prawdziwości ta osoba 
jest przynajmniej w jakiejś mierze przekonana. Jeśli 
wygłaszam coś, co do czego wiem, że jest fałszywe, 
to nie wygłaszam żadnego ze swoich poglądów. Je-
dynie udaję, że wygłaszam pogląd aby osiągnąć dzię-
ki temu jakieś inne cele niż przekazanie innym tego, 
co uważam za prawdę.

Biorąc pod uwagę dwa powyższe aspekty za poglą-
dy nie należy uważać kłamstw, manipulacji czy też 
treści przekazywanych w ramach różnego rodzaju 
fake newsów, jako że nie spełniają one subiektyw-
nego aspektu poglądu. Ktoś kto je wygłasza nie jest 

przekonany o prawdziwości wyrażanych sądów. Co 
więcej, poglądami nie są wypowiedzi czysto emocjo-
nalne lub pełniące jedynie pewną funkcję pragma-
tyczną, jak na przykład wyzwiska, ponieważ w ogóle 
nie wyrażają niczego co mogłoby być oceniane pod 
względem prawdziwości. 

Chociaż nie ma istotnych powodów by zapewniać 
wolność słowa w odniesieniu do różnorakich wy-
powiedzi nie będących wyrazem poglądów, to utoż-
samienie wolności słowa ze swobodą wyrazu rodzi 
wrażenie, że jakiekolwiek ograniczenia wypowiedzi 
automatycznie stanowią niedopuszczalną cenzurę. 
Takie podejście jest jednak groźne, gdyż właśnie 
swoboda formułowania i przekazywania treści nie 
będących poglądami, np. fałszywych informacji lub 
czysto emocjonalnych komunikatów, jest ważnym 
składnikiem strategii mających na celu ograniczenie 
autonomii poglądów.  

OCHRONA AUTONOMII

Przeprowadzone do tej pory rozważania pokazują, 
że utożsamianie wolności słowa ze swobodą wyra-
żania poglądów niesie, w obliczu obecnego rozwo-
ju technologii, zagrożenie dla autonomii poglądów. 
Jest tak po pierwsze dlatego, że swoboda wyrażania 
poglądów nie chroni przed takim używaniem tych 
technologii, które ogranicza autonomię, ale wręcz to 
ograniczanie ułatwia. Po drugie, kładzenie nacisku 
na swobodę wyrażania poglądów prowadzi do 
nadmiernego rozmycia samej kategorii „poglądów”, 
przez co chronione są także praktyki, które z 
wyrażaniem poglądów nie mają wiele wspólnego, a 
mogą pomagać w ograniczaniu autonomii.

Jakie zatem należałoby podjąć działania aby pełniej 
chronić wolność słowa także w zagrożonym aspek-
cie dotyczących autonomii poglądów? Oczywiście 
rozwiązaniem nie może być prosty powrót do cen-
zury prewencyjnej. W ten sposób popadałoby się po 
prostu w innego rodzaju błąd polegający na ochronie 
autonomii poglądów przy nadmiernym ogranicze-
niu swobody ich wyrażania. Poza tym można mieć 
wątpliwości, czy stosowana przez państwo cenzura 
byłaby efektywna wobec treści publikowanych w 
Internecie bez jednoczesnego ograniczenia wielu in-
nych wolności obywatelskich.
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Właściwe metody ochrony autonomii powinny 
uwzględniać trzy elementy. Po pierwsze, powinny 
móc radzić sobie z możliwością generowania dużych 
ilości treści i samych źródeł informacji za pomocą 
technologii informatycznych. Wydaje się, że aby to 
spełnić potrzebny jest automatyczny komponent, 
opierający się na analizie treści i źródeł przy po-
mocy algorytmów. Po drugie, skuteczne mechani-
zmy ochrony autonomii muszą zawierać możliwość 
wprowadzenia sankcji wobec podmiotów, które swo-
imi działaniami autonomii zagrażają. To oznacza, że 
pewną rolę odgrywać musi w nich państwo, które 
posiada monopol na stosowanie środków przymu-
su. Po trzecie, aby te mechanizmy same nie stały się 
narzędziem do kontroli obywateli, muszą zawierać 
oddolny, społeczny komponent.

Wszystkie te trzy aspekty powinny funkcjonować 
tak, by przeciwdziałać kluczowym procesom pro-
wadzącym do ograniczenia autonomii poglądów, ta-
kim jak tworzenie pozornie niezależnych od siebie 
źródeł treści przekazujących fałszywe informacje, 
zamykanie osób w informacyjnej bańce, osłabianie 
mechanizmów ewaluacji poprzez wiązanie treści 
z samooceną jednostki oraz propagowanie takich 
form wypowiedzi, które nie stanowią wyrazu żad-
nych poglądów. Należy zauważyć, że w przeciwień-
stwie do typowej cenzury prewencyjnej blokowanie 
mechanizmów ograniczających autonomię nie musi 
wiązać się z wykluczaniem żadnych konkretnych 
treści. Ochrona autonomii ma raczej charakter for-
malny i polega na ograniczaniu takich form przeka-
zu informacji, które mają pewne ogólne cechy, np. 
pochodzą z niewiarygodnego źródła lub są zbudowa-
ne głównie ze sformułowań, którym w ogóle można 
przypisać prawdy bądź fałszu.    

Naczelną zaletą automatycznego, algorytmicznego 
aspektu ochrony autonomii poglądów jest możliwość 
szybkiej analizy dużej ilości treści oraz możliwość 
rozpoznawania wzorców, które często nie są łatwe 
do dostrzeżenia przez ludzi. Odpowiednio zbudowa-
ne automatyczne systemy mogłyby badać czy źródła 
informacji są faktycznie od siebie niezależne lub czy 
przekazywane treści mają cechy charakterystyczne 
dla fake news. Na przykład takie formalne cechy jak 
podobieństwo używanych sformułowań lub brak 
odniesienia do danych zwiększają prawdopodobień-

stwo, że źródła treści nie są od siebie niezależne a 
sama treść jest fałszywa. Co więcej, za pomocą na-
rzędzi algorytmicznych można analizować typy 
wyrażeń, z jakich składa się treść, tak aby wyszukać 
te, które nie przedstawiają poglądów lecz stanowią 
jakąś inną formę wypowiedzi, np. groźby lub obelgi. 
Na podstawie znalezionych wzorców automatyczne 
mechanizmy mogą sterować przepływem informa-
cji, na przykład sprawiając, że podejrzane treści są 
trudniejsze do wyszukania lub wręcz wymuszając 
przebijanie „informacyjnej bańki” sprawiając, że 
po otrzymaniu pewnej liczby informacji z jednego 
źródła wzrasta prawdopodobieństwa otrzymywania 
treści pochodzących od innego nadawcy.

Działanie mechanizmów automatycznych musi być 
jednak uzupełnione o działanie władz państwowych, 
tak aby produkcja treści ograniczających autonomię 
wiązała się z kosztami i ryzykiem. Do oczywistych 
rozwiązań należą tutaj kary finansowe, proporcjo-
nalne do ilości negatywnie zweryfikowanych infor-
macji oraz uzyskiwanego przez nie zasięgu, a także 
ograniczenia w dostępnie do infrastruktury, takie 
jak zamykanie stron internetowych lub ogranicze-
nia prędkości przesyłu danych. Podobną, mniej in-
wazyjną metodą mogłoby być tworzenie publicznych 

„czarnych list” źródeł, które zostały sklasyfikowane 
jako mało wiarygodne.

Należy jednak zauważyć, że automatyczne mecha-
nizmy oceniające treści prawdopodobnie nigdy nie 
będą mogły wykryć wszystkich istotnych cech su-
gerujących możliwość ograniczania autonomii, a 
poza tym ich działanie będzie musiało co jakiś czas 
podlegać modyfikacjom. Ich funkcjonowanie powin-
no podlegać jakimś formom obywatelskiej kontroli 
przede wszystkim dlatego, że działania rozpoznane 
jako zagrażające autonomii poglądów będą spotykać 
się z sankcjami prawnymi. Oddolny, obywatelski 
aspekt ochrony autonomii poglądów może wyrażać 
się w kilku rodzajach działań. Po pierwsze, obywa-
tele mogą sami zgłaszać źródła, które ich zdaniem 
przekazują fałszywe treści lub formułują przekaz, 
który w ogóle nie polega na wyrażaniu poglądów. 
Taka ocena obywatelska powinna być, obok oceny 
algorytmicznej, składnikiem całościowej ewaluacji 
źródła informacji. Z jednej strony naprawiałoby to 
nieuniknione błędy jakie występują przy automa-
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tycznych mechanizmach oceny a z drugiej strony 
komponent automatyczny zabezpieczałby przed 
sytuacjami, w których cała ocena źródła informa-
cji zostaje wygenerowana przez jego fanów bądź 
przeciwników. Po drugie, obywatele mogliby być 
zachęcani do angażowania się w fact-checking, czyli 
sprawdzanie prawdziwości przekazywanych infor-
macji. Zastosowanie znalazłyby w tym wypadku 
mechanizmy grywalizacji, na przykład pod postacią 
nagradzania za każdy znaleziony fałsz, najlepiej ze 
środków uzyskanych od nadawcy z kar nakładanych 
za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. 
Publikowane mogłyby być również rankingi źródeł 
informacji, które najczęściej publikowały fałszywe 
treści. Wreszcie po trzecie, obywatele powinni być 
angażowani w proces decydowania, poprzez kon-
sultacje bądź głosowania, jakie będą kryteria wedle 
których dokonuje się ocena automatyczna.

Wszystkie powyższe rozwiązania mogą być inter-
pretowane jako pewne ograniczenia swobody wy-
rażania poglądów. W końcu mogą one wpływać na 
zasięg pewnych treści, na nadawców treści mogą być 
nakładane kary, a ponadto zawęża się zakres tego, co 
w ogóle jest traktowane jako pogląd. Rzecz w tym, że 
żadne z nich nie polega na typowej cenzurze treści 
wypowiedzi. Ich cel to doprowadzenie do sytuacji, w 
których wypowiedzi będą spełniały pewne warunki 
formalne, tak aby nie mogły w łatwy sposób służyć 
do ograniczania autonomii poglądów. Wydaje się, 
że tego rodzaju ograniczenia są raczej sposobem na 
znalezienie równowagi pomiędzy ochroną swobody 
wyrażania poglądów oraz ochroną autonomii poglą-
dów. Dopiero kształtując swobodę wyrażania poglą-
dów w taki sposób, aby nie stanowiła ona zagrożenia 
dla autonomii można mówić o autentycznej realiza-
cji idei wolności słowa. 

Błażej Skrzypulec

Doktor filozofii, absolwent filozofii i socjologii UJ. Naukowo zajmuje się onto-
logią treści percepcyjnej. W „Pressjach” porusza tematy interesujące dla nieco 
szerszego kręgu odbiorców.
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U końca dwudziestego wieku triumf kapitalizmu 
i demokracji wydawał się tak pewny, że ponownie 
wskrzesił heglowskie widmo „końca historii” – scho-
dzenie się ku ostatecznej formie ludzkiego rządu, 
który ucieleśnia rzekomą uniwersalność liberalizmu. 
Wtedy to dwudziesty pierwszy wiek nagle ukazał 
nam „wznowienie” historii, które zakwestionowało 
zarówno samozadowolenie jak i kształt Zachodu. 
Wpierw przyszło zewnątrz-cywilizacyjne wyzwanie 
islamizmu po 2001 roku, następnie wewnątrz-cywi-
lizacyjne finansowe i społeczne załamanie po 2008 
roku. Oba wyzwania obnażyły ograniczenia dwóch 
liberalizmów dominujących w polityce Zachodu 
przez ostatnie półwiecze: społeczno-kulturowego 
liberalizmu lewicy po 1960 i ekonomiczno-politycz-
nego liberalizmu prawicy po 1980. Te liberalizmy 

zapewniły niektórym większe wolności osobiste 
i indywidualne możliwości, ale dziś mogą być po-
strzegane jako atomizujące i autorytarne. Jest tak 
dlatego, że razem służyły one celom scentralizowa-
nego państwa i zglobalizowanemu rynkowi, które 
w sposób kolizyjny doprowadziły do bezpreceden-
sowego wzrostu władzy i koncentracji bogactw w 
rękach niewielu (Polanyi 2001; wyd. pol.: Polanyi 
2010) W konsekwencji nowa, wykorzeniona oligar-
chia uprawia teraz manipulacyjny populizm, mając 
w pogardzie prawdziwe priorytety większości ludzi 
(Rothkopf 2008; Mount 2012; Freeland 2013; wyd. 
pol.: Rothkopf 2009).

Te dwa liberalizmy zawsze były w cichym, sekretnym 
sojuszu. Teraz bardziej jawnie połączyły się, by gło-

Polityka cnoty. 
postliberalizm 

i przyszłość 
człowieka. Wstęp 

do książki
John Milbank, Adrian Pabst
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sić credo dzielone tak przez lewicę, która przyjęła 
ekonomiczny liberalizm razem z bezosobowym sta-
tyzmem, jak i prawicę, która otwarcie zbratała się z 
kulturowym liberalizmem, gardząc swoim natural-
nym elektoratem. Książka ta ukazuje w zamian, że 
polityka potrzebuje teraz nowego i paradoksalnego 
zestawienia dwóch starszych i szlachetniejszych tra-
dycji: połączenia prawych i cnotliwych elit z większą 
ludową partycypacją: większym poczuciem kultu-
rowego obowiązku, hierarchii wartości i prawości, 
obok znacznie bardziej autentycznej równości oraz 
prawdziwej, kreatywnej wolności w wymiarze eko-
nomicznym i politycznym. Umożliwić to może nowe, 
wzajemnościowe podejście – w sprawach wewnętrz-
nych i zewnętrznych –  które dominację rynku, pań-
stwa i technokracji, zastępuje prymatem społeczeń-
stwa, kultury i międzyludzkich zależności.

By zrozumieć pełniej to, co to nowe podejście zawie-
ra, koniecznym jest przyjrzenie się bliżej znaczeniu 
pojęcia „post-liberalizm”, o które nam chodzi. „Post-” 
jest inne od „pre-” i nie implikuje, że cały liberalizm 
jest zły, ale że ma inherentne problemy i braki. Dłu-
gie wieki i ostatnie dekady liberalizacji zapewniły 
pewną ochronę przed najgorszymi transgresjami 
wolności jednych przeciwko wolności innych. Mimo 
to nigdy indywidualne prawa i nieskrępowany eko-
nomiczny kontrakt nie będą w stanie same zapewnić 
bezpieczeństwa, dobrobytu i ludzkiej pomyślności 
dla wielu. Odwołania do emancypacji i sprawiedliwo-
ści społecznej ignorują związki, które mogą dostar-
czyć treści takim abstrakcyjnym normom. Istnieje 
potrzeba by wynaleźć lub odkryć nowe, bardziej 
partycypacyjne sposoby samo-ograniczania i odpo-
wiedzialności, sprawiedliwości ekonomicznej oraz 
współdzielonego dobrobytu.

METAKRYZYS LIBERALIZMU

Nie tylko bliźniacza, liberalna rewolucja staje się 
przedmiotem dyskusji - cała liberalna tradycja stoi 
przed nowym rodzajem kryzysu, ponieważ libera-
lizm, jako filozofia i ideologia, okazuje się być we-
wnętrznie sprzeczny, auto-destrukcyjny i pasożyt-
niczy dla dziedzictwa grecko-rzymskiej cywilizacji i 
judeo-chrześcijańskiej tradycji, które to zniekształca 
i drenuje. Za sprawą dzisiejszego triumfu liberali-
zmu w coraz większym stopniu urzeczywistnia się 

to, co on sam zakładał:: „wojnę wszystkich przeciw 
wszystkim” (Hobbes) i ideę człowieka jako samo-po-
siadającego się zwierzęcia (Locke). To nie dowodzi 
słuszności jego założeń, ponieważ tylko liberalizm 
wyprodukował w praktyce warunki, które pierwot-
nie przyjął w teorii (Michéa 2009). Tak oto libera-
lizm oznacza niepotrzebne zwycięstwo występku 
nad cnotą – samolubności, chciwości, podejrzliwo-
ści, przymusu nad korzyścią wspólną, szczodrością, 
miarą zaufania i siłą perswazji.  Tak jak myśl liberal-
na przedefiniowała naturę ludzką jako fundamen-
talnie indywidualne istnienie wyabstrahowane od 
społecznego uwikłania, tak również liberalna prak-
tyka zastąpiła poszukiwanie wzajemnego uznania i 
wspólnego wzrastania pogonią za bogactwem, wła-
dzą i przyjemnością – prowadząc do ekonomicznej 
niestabilności, społecznego nieładu i ekologicznego 
wyniszczenia.

Alternatywą dla tej antropologii jest, po pierwsze, 
starożytne pojęcie człowieka jako „zwierzęcia po-
litycznego”, rozszerzone przez Tomasza z Akwinu 
do „zwierzęcia społecznego”. To oznacza że, para-
doksalnie, przez naturę jesteśmy również sztuczny-
mi wytwórcami rzeczywistości politycznej i żyjemy 
naszymi specyficznie ludzko-zwierzęcymi życiami 
tylko przez wymysł społecznej i legalnej konwencji 
bazującej na sztuczkach narzędzia i znaku (Milbank 
2013: 114-269). Po drugie, właściwie chrześcijań-
ską ideą jest wyjątkowość i uniwersalność wartości 
osoby (nie jako jednostki, atomistycznego przykła-
du ogólnej normy) wewnętrznie realizowanej przez 
konstytutywne relacje z innymi osobami i rzeczami 
poprzez dynamiczną, wykraczającą poza samą istotę, 
partycypację w nieskończonym, uporządkowanym i 
transcendentnym Logosie (Pabst 2012: 54-151, 201-
271; Laos 2015: 187-215). 

Zatem w teorii i praktyce, liberalizm jest przeciwni-
kiem ziarna człowieczeństwa i przeciwnikiem świata, 
który zamieszkujemy – rozumianym tak, jak ujmują 
je starsze tradycje. Przeto, aktualny kryzys nie jest 
zaledwie tymczasowym czy cyklicznym, ani koniecz-
nie ostatecznym kryzysem, ale raczej „metakryzy-
sem”, gdyż teraz, w końcu, to wypaczenie zaczyna 
być odsłaniane w swym pełnym, nihilistycznym 
zakresie. Metakryzys liberalizmu polega dokładniej 
na jego coraz bardziej uwidacznianej tendencji do 
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abstrahowania rzeczywistości przy jednoczesnym 
sprowadzaniu wszystkiego do nagiej materialności. 
Ta bliźniacza tendencja pozostawia nieredukowalną 
aporię pomiędzy ludzką wolą i sztuczkami z jednej 
strony, a wyobrażonymi prawami natury i historii 
z drugiej – brutalny „stan natury” (dla Hobbesa) 
lub nękane konfliktem stowarzyszenie ludzkie (dla 
Rousseau), które wymagają naprawy przez zniewa-
lającą kontrolę państwową i rynkową rywalizację. W 
ten sposób liberalne idee i instytucje opierają się na 
brutalnej ontologii i pesymistycznej antropologii, a 
te zachęcają do złego postępowania i nagradzają za 
nie. […]

Jedyną prawdziwą alternatywą jest post-liberalna 
polityka cnoty, która zmierza do połączenia więk-
szej sprawiedliwości ekonomicznej ze społeczną 
wzajemnością. Odrzuca podwójną liberalną bezo-
sobowość – umowy handlowej pomiędzy nieznajo-
mymi, oraz indywidualnego uprawnienia w relacji 
do biurokratycznej maszynerii. Zamiast mieszanki 
kontraktu bez daru, oraz jednostronnego i zatrute-
go daru znikąd, a tym często bywa państwowe świad-
czenie, proponuje „wymianę daru”, czy społeczną 
wzajemność jako ostateczną zasadę zarządzania za-
równo ekonomiczną jak i polityczną rzeczywistością.

Tak więc w obliczu podwójnego niepowodzenia po-
wojennego modelu „zagnieżdżonego liberalizmu”, 
który znacjonalizował ekonomię, i neoliberalnego 
modelu, który sprywatyzował państwo, domagamy 
się nowej ugody, która opiera się na stowarzyszeniu i 
wzajemności. Proponujemy wzajemnościowy model 
współdzielenia ryzyka, odpowiedzialności i zasobów, 
gdzie nagroda jest ponownie połączona z osobisty-
mi wymaganiami - tak dla zróżnicowanego samo-
spełnienia, jak i odpłacania wkładu społecznego.

DEFINIUJĄC ETYKĘ WARTOŚCI

W naszym użyciu „cnota” nie jest pustym, mora-
lizatorskim słowem. Zamiast tego, wskazuje na 
etyczne i polityczne podejście, które poddaje w 
wątpliwość podstawowe liberalne i świeckie przy-
zwyczajenia umysłu, które tak się zakorzeniły, iż 
rzadko kiedy je zauważamy (MacIntyre 1981; Ma-
cIntyre 1988; wyd. pol.: MacIntyre 1996; MacInty-
re 2007). Te przyzwyczajenia zakładają, że znaczna 

część rzeczywistości nie ma nic wspólnego ani z 
dobrem ani złem, że jest „gdzieś tam” w swej nie-
wywiedzionej daności. To dotyczy w pierwszym 
rzędzie i przede wszystkim fizycznego środowiska 
które nas otacza, w którym się znajdujemy i w które 
jesteśmy włączeni. W drugim rzędzie to włączenie 
jest rozumiane w ten sposób, że większość ludz-
kiej rzeczywistości – nasza konsumpcja, produkcja, 
wymiana i językowy wyraz – także bierze udział w 
tej samej naturalnej neutralności. W konsekwencji, 
każda zwyczajna ludzka aktywność i polityczny, czy 
społeczno-ekonomiczny, proces są traktowane jako, 
w najlepszym wypadku, amoralne, a często także 
jako nieuchronnie lekceważące wszelkie postrze-
galne moralne imperatywy. Etyczność nie jest wi-
dziana, jak to było we wcześniejszych zachodnich 
tradycjach, jako samo-ugruntowana w rzeczywisto-
ści dobra i nie jest uważana za prawdziwie faktycz-
ny i wartościujący przedmiot ludzkich dążeń. 

Etyka cnoty, całkowicie odmiennie, przebiega ra-
zem z naszą spontaniczną inklinacją do widzenia 
dobra w naturze, w sposobie wzrastania wszyst-
kich rzeczy dopóki spełniają swój charakter i 
uświadamiają sobie swe wrodzone cele, by roz-
powszechniać się, rosnąć i pomnażać. Wynika z 
tego, że dla takiego alternatywnego i tradycyjnego 
poglądu, podstawowy wymiar etyczny jest ciągły. 
Postawa moralna, przede wszystkim, nie polega 
na zadawaniu pytań co powinienem zrobić posta-
wiony w takiej a takiej sytuacji, ale raczej co powi-
nienem konsekwentnie robić w ogóle. Jaki kształt 
może przyjąć moje całe życie? Jakiego rodzaju 
osobą chcę być i jak powinienem uporządkować 
to pragnienie w akceptowalny sposób w relacji do 
moich związków z innymi? Na te pytania, mimo 
że są nieuniknione, zwłaszcza w kluczowych mo-
mentach przemiany życia, można odpowiedzieć 
tylko jeśli zapytamy jakiego społeczeństwa wszy-
scy chcemy. Do jakich celów powinno zmierzać i 
jakie indywidualne zadania mogą być ustalone 
przez to społeczeństwo? W jaki sposób osobiste 
aspiracje (dążenia) mogą współgrać z tymi dzie-
lonymi wspólnie? W sposób naturalny nikt nigdy 
naprawdę nie przewiduje dla siebie roli ex nihilo 

– my wszyscy idziemy za, w jakkolwiek buntowni-
czej formie, pierwszymi społecznymi podszepta-
mi. 
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Od tego momentu możemy sobie uzmysłowić, 
wbrew różnym formom etycznego „sytuacjonizmu”1, 
że zarówno stosunkowo trwała cnotliwa postawa 
jak i każda chwilowa reakcja na przygodne okolicz-
ności, są tak samo zakładane i przyjmowane od 
społecznego otoczenia (Ross, Nisbett 1991; krytykę 
zob. Kandekar 2004: 458-491). Nie jest prawdą, że 
spójna cnota jest iluzją, która jest odsłaniana przez 
jakąś formę behawioryzmu, gdyż zarówno publicz-
nie przypisane role jak i wewnętrzne życie osoby 
wykazują wzorce spójności, które są zawsze połą-
czone, jedne z drugimi. Bez tego nie byłoby możli-
wości przeżywanej czy opisywanej narracji – ani jako 
historii, ani jako autobiografii, gdzie obie są zawile 
splątane i wzajemnie założone. Z pewnością sytu-
acje historyczne i wydarzenia mogą szokować nas 
przekształcającą życie traumą lub naginać nasze 
istniejące nawyki ku nowym kierunkom. Rzecz w 
tym, że same wydarzenia zawsze obrazują w sposób 
nieidentyczny powtórzenia nawyku, w jakkolwiek 
nowej formie, tak bardzo jak wprawiają je w nowe 
odchylenie. Zatem czysty „sytuacjonizm” jest po 
prostu sprzymierzony ze straconą, ale i niebezpiecz-
ną, próbą  współczesnego liberalizmu, aby uczynić 
nas wszystkich pozbawionymi ducha, pasywnymi 
przedmiotami spektakularnego szoku i zbieracza-
mi przemijających wrażeń. Próba dokonania tego 
jest kluczowym aspektem liberalnego metakryzysu 

– jego reductio ad absurdum, kwestionując przy tym 
samą spójność jego zasad. 

Etyka cnoty jest mniej moralizatorska tak od liberal-
nego konsekwencjonalizmu (imperatyw szczęścia), 
jak i liberalnej deontologii (imperatyw obowiązku za-
chowania wolności), ponieważ zakłada, że etyczność 
jest normalnym i zasadniczym składnikiem ludzkie-
go działania. Większość dobrych ludzkich działań 
jest dokonywana nieświadomie i bez przyjmowania 

„świętej” postawy – jeśli bycie świętym ma znaczyć 
bycie wyjątkowym. Najbardziej fundamentalna 
ludzka dobroć jest codzienną kwestią wykonywania 
dobrze naszej pracy, bycia dobrym kochankiem, 
małżonkiem, rodzicem, przyjacielem, kolegą i 
obywatelem, czy nawet czerpania przyjemności z 
rozrywki czy podróżowania. Jeśli dobroć jest czymś 
danym w naturze, a nie czymś z czym się trudzimy 
od czasu do czasu, wtedy zwykła wdzięczność jest 
kluczowym aspektem cnoty. 

DEFINIUJĄC POLITYKĘ CNOTY

To alternatywne, ale bardziej tradycyjne, podejście 
do etyki jest mniej moralistyczne o ile jest bezpo-
średnio, nawet w pierwszym rzędzie, polityczne. 
Punkt ciężkości przeniesiony zostaje z polityki cnoty 
na polityczność tejże. Ta równie zamierzona inwer-
sja wskazuje, że przez „politykę cnoty” nie mamy na 
myśli nowego, pobożnego postulatu o więcej moral-
ności w życiu publicznym, tak jakby etyczność była 
czymś obcym dla polityczności w pierwszym rzędzie 
i pozostawała w napięciu ze swoimi bardziej pragma-
tycznymi i realistycznymi wymogami. Zamiast tego, 
kluczowym punktem dla cnotliwej etyki jest to, że 
nie może być żadnej ludzkiej działalności, która jest 
zawsze wspólnotowa, jeśli nie zmierzamy do jakie-
goś dobra i nie mamy jakiegoś pojęcia w jaki sposób 
je rozpoznawać oraz jak skutecznie do niego dążyć. 
Dla etyki cnoty moralność nie jest jakimś opcjonal-
nym dodatkiem do historycznego czy politycznego 
procesu, gdyż jest ona w sposób nieunikniony – na 
skutek samej natury konkretnego ludzkiego, histo-
rycznego zdarzenia jako takiego – historią ludzkiej 
odwagi, wyobraźni i kreatywnego wysiłku by osią-
gnąć prawe cele. Gdyby tak nie było, to nie mogła 
by to również być opowieść o okresowej i ciągłej 
katastrofie – żałosnej porażce w zmierzaniu do wy-
starczająco dobrych celów, porażce w osiągnięciu ich, 
jak i również tendencji do wypaczania ich na leniwe, 
chciwe i sadystyczne zamiary. 

Ktoś mógłby tu zapytać, czy nie jest to przypadkiem 
jakiś rodzaj pozornie wiktoriańskiego poglądu, któ-
ry słusznie nie przetrwał horrorów ubiegłego stu-
lecia i trwających horrorów aktualnego. Jednakże, 
kontr-pytanie do tego teraz typowego stanowiska 
brzmiałoby: co jeśli horrory są w pewnym stopniu  
samospełniającą się przepowiednią i jeśli stopniowy 
upadek Zachodu w teoretyczny nihilizm i kulturową 
rozpacz były w części odpowiedzialne za polityczną 
dezintegrację praktykowanego dobra?

Może jednak być tak, że jeśli wszelkie ludzkie, histo-
ryczne działanie jest etyczne tylko dlatego, że jest 
ludzkim działaniem, wtedy niemoralne jest rów-
nież zaniechanie działania jako takiego, zaniecha-
nie praktyki takiej, jaką jest ona naprawdę. Wtedy 
niemoralne działanie jest z samej swej natury nie-
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prawdziwe, ponieważ niemoralność ze swej definicji 
oznacza pomylenie prawdziwego spełnienia i niepeł-
ny lub niewłaściwy sposób dążenia do niego. Wykła-
dając to w najprostszy sposób: robić coś błędnie to 
również robić coś źle, spartaczyć sprawy w ten spo-
sób, że są skazane prędzej czy później (nawet jeśli 
dekady czy wieki później) na niepowodzenie, ponie-
waż występki są trudne do podtrzymania i ostatecz-
nie autodestrukcyjne. Kłamstwa wychodzą na jaw, 
brak zaufania pozostawia ludzi samymi sobie, słabe 
wykonanie umniejsza nawet nasz materialny dobro-
byt, a produkty na których nie można polegać za-
zwyczaj nie sprzedają się dobrze lub nie sprzedają w 
ogóle – nawet jeśli te okoliczności są dzisiaj masowo 
zakłócane przez fałszywy blask marek towarowych. 
Nawet wtedy to co niezdrowe lub brzydkie może być 
sztucznie podtrzymywane przy życiu i może zawsze 
nagle zawieść – jak najbardziej prymitywne rodzaje 
fast-foodów czy powojennej architektury. 

Tak więc częścią twierdzenia tej książki, którą mamy 
nadzieję szczegółowo i  porządnie wyłożyć, jest to, 
że współczesna polityka zawodzi, ponieważ myli 
samą naturę realistycznego – co jest w ostateczności 
zbieżne z etycznością. Według osiemnastowiecznego 
neapolitańskiego „społecznego ekonomisty” Anto-
nio Genovesiego, „Cnota nie jest „wynalazkiem  filo-
zofów… [ale w zamian] konsekwencją natury świata” 
(Genovesi 2013: II.10.xiii, 349). Wbrew temu, od 
zarania wczesnej nowoczesności, liberalizm uprzy-
wilejowywał występek poprzez dążenie do jakiegoś 
rodzaju symulakrum prawdziwego stowarzyszenia, 
które składa się z „automatycznego” równoważenia 
strachu strachem, egoizmu egoizmem i samolub-
stwa samolubstwem. To, rzeczywiście, wydaje się 
działać, ale także rodzi coraz to szybciej wzrastający 
kryzys społeczny i ekologiczny. 

Zatem etyka cnoty kontr-diagnozuje zaledwie cy-
niczne werdykty, które same w sobie są zawsze nie-
wystarczająco realistyczne. To z pewnością prawda, 
że w historii cnotliwe przedsięwzięcia notorycznie 
zawodzą – od zaniku umiejętności wytwórczych, po 
deprywację rządzących echelonów. Nie zmienia to 
jednak faktu, że są one jedynymi możliwymi przed-
sięwzięciami i że wyzwaniem nie jest zrównoważe-
nie rozważań etycznych z pragmatycznymi, ale pró-
ba podjęcia bardziej ludzkiego działania. To znaczy 

działania z większymi umiejętnościami, z większym 
wkładem sztuki, taktu, z bardziej stanowczą subtel-
nością i większą wizją, zważywszy, że nierealistycz-
na wizja nie jest w ogóle wizją, ale iluzją. 

Jeśli będziemy działać w ten sposób to będziemy 
także działać z bardziej receptywną wdzięcznością, 
bardziej porozumiewawczą szczodrością, i w taki 
sposób, który z kolei otwiera możliwość zaufania i 
dalszego samopoświęcenia ze strony innych. Cnota 
i dar są nierozdzielne: cnota, jak widzieliśmy, zaczy-
na się we wdzięcznym cudzie i jest podtrzymywana 
tylko poprzez prawe „próbowanie bycia cnotliwym”, 
jak również posiadanie wewnętrznie prawidłowej 
intencji. Czyny muszą być publicznie przedstawione 
i w ten sposób oferowane, a najwyższym rezultatem 
cnotliwej praktyki jest obopólne dawanie, które jest 
przyjaźnią, na której – w  starszej zachodniej tradycji, 
ale nie według liberalizmu – powstaje ludzkie miasto. 
W ten sposób wewnętrzna cnota jest nieoddzielna 
od zewnętrznej, jawnej prawości. Tak jak sprawie-
dliwość, musi być widziana by być sprawowana, jeśli 
ma naprawdę trwać. 

A zatem, działać z prawą szczodrością nie oznacza 
wcale określać polityki przymiotnikiem „cnotliwa”. 
Nasz tytuł naprawdę prowadzi do nieuniknionego 
błędu. Ten kto działa z prawą szczodrością działa 
w bardziej politycznym sensie jako takim. […] Polity-
ka jest wspólnym żądaniem jawnego wzajemnego 
uznania i szacunku, gdyż sprawiedliwość i przyjaźń 
są współ-pochodne i nierozdzielne.   

Tak skonstruowana cnota zrywa również z po-
tocznym przeciwstawieniem „lud przeciw elitom”. 
Po pierwsze: cnota jest demokratyczna, gdyż jej 
praktyka jest dostępna dla wszystkich, zwłaszcza 
w przypadku najwyższych cnót miłości, zaufania, 
nadziei, miłosierdzia, życzliwości, przebaczenia i 
pojednania; wszyscy mieszkańcy Zachodu mamy je 
odziedziczone z nauk Biblii. Po drugie: jest również 
życzliwie niedemokratyczna, gdyż praktyka cnoty 
wymaga pokierowania w czasie przez już cnotliwych, 
uzdolnionych, szczodrych  i mądrych na każdym 
szczeblu społeczeństwa – od hydraulika po dowód-
cę dywizjonu. W obliczu, w znacznej mierze, samo-
lubnych elit, które są skorumpowane i nihilistyczne, 
dzisiejsze społeczeństwo rozpaczliwie potrzebuje 
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prawych i powszechniej dostępnych przywódców, 
którzy mogą pokierować za pomocą przykładu na 
wszystkich ścieżkach życia. Bez dobrych przykładów, 
nie może być kierownictwa wprowadzającego w do-
brą praktykę.

POZA KOMUNITARYZMEM

Post-liberalna polityka cnota nie jest zwykłą prze-
róbką komunitarystycznego myślenia. Budujemy na 
komunitarnej krytyce liberalizmu, ale nasze podej-
ście akcentuje rolę wolnych i nowo ukształtowanych 
stowarzyszeń ponad ledwie „określonymi” etycznymi 
i kulturalnymi solidaryzmami. Dążymy również do 
powiązania bezsprzecznie „nieokreślonej” i niede-
finiowalnej natury danej wspólnoty w konkretnym 
miejscu i czasie z bardziej znaczącym i pluralistycz-
nym kształtem stowarzyszenia wokół wspólnych dą-
żeń oraz wokół idealnego celu, który prowadzi do po-
łączenia różnych ludzkich ról i tradycji (Nancy 1991; 
rozdziały 1, 2 i 3 ukazały się w wyd. pol. Nancy 2010; 
Agamben 1993; wyd.pol.: Agamben 2008). 

Ponadto, staramy się rozwinąć post-liberalną „eko-
nomię obywatelską”, zaś komunitarystyczna myśl 
albo milczy w kwestiach ekonomicznej organizacji 
albo postrzega rynek jako koniecznie pozbawiony 
cnoty; przez to odwołuje się prawie wyłącznie do 
państwa, by ograniczyć szkody wyrządzone przez 
wymianę handlową (Sandel 2010; Sandel 2013; wyd. 
pol.: Sandel 2013a; Sandel 2012). Spowodowane jest 
to tym, że błędnie rozumie on wspólnotę jako -  albo 

-  nienaruszony grunt przygotowany na wprowadze-
nie rynku, albo jako wyrównanie poczynionych prze-
zeń spustoszeń (Anderson 1993). […] Jeśli nie da 
się osiągnąć autentycznego „społecznego rynku” to 
samo społeczeństwo będzie coraz bardziej erodować. 
Komunitarystyczne myślenie nie traktuje dostatecz-
nie poważnie możliwości, że działalność rynkowa 

może mieć poprawny telos i że cnotliwe zachowanie 
jest kompatybilne z godziwym powrotem do indy-
widualnego i społecznego pożytku (Bruni, Sugden 
2013: 141-164).

Komunitaryzmowi brakuje również prawdziwie po-
litycznego wymiaru. Popada on w nostalgiczne, jed-
nostronne odwoływanie się do praw grup, autono-
mii i pluralizmu. Nasza książka łagodzi to podejście, 
które może przecież prowadzić do nacjonalizmu lub 
atawistycznego etnocentryzmu. Ogranicza to rów-
nież dążenia mainstreamowej lewicy i prawicy, które 
po prostu zmierzają do zwiększania zakresu wol-
ności, równości i demokratycznego wyboru, co jak 
pokazuje nam historia, prowadziło często do jeszcze 
bardziej przeraźliwych i bezwzględnych tyranii. My 
łączymy nasz program obywatelskiej ekonomii z 
programem politycznym, który odnawia starożytną 
i chrześcijańską wizję mieszanej konstytucji jako osi, 
priorytet edukacji jako paidei dla spraw wewnętrz-
nych i prymat kulturowego zrzeszenia i wspólnej 
suwerenności dla spraw zewnętrznych. 

[…]

Cały nasz wywód prowadzi do tego, że na dłuższą 
metę szlachetność jest bardziej realistyczna niż re-
alizm. Jest tak, gdyż szlachetność polega na pod-
trzymywaniu wysokiej jakości działania i prawego 
społecznego etosu, który hojnie rozpoznaje i rozwi-
ja każdą próbę dobra, jakkolwiek kruchą. Bez tych 
właściwości nie pozostanie żadna określona cecha 
naszego człowieczeństwa. Z tego powodu powrót do 
wspólnego dobra jest najmniej nieprawdopodobny 
ze wszystkich bezspornie nieprawdopodobnych po-
zytywnych alternatyw dla współczesnego metakry-
zysu liberalizmu.

Tłumaczył Piotr Popiołek
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rozumu i inteligencji) i że jest determinowane przez zewnętrzne “sytuacyjne” czynniki, a nie jakieś wewnętrzne, stałe 

motywacje.
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Błażej Srzypulec: Już na samym początku książki 
Milbanka i Pabsta, rzuca się w oczy twierdzenie, że 
liberalizm jest dominującą ideologią współczesności. 
Nawet w wydawałoby się sprzecznych opcjach świa-
topoglądowych, lewicowych i prawicowych, moż-
na odnaleźć istotne wątki liberalne. Oczywiście w 
przypadku prawicy mamy najczęściej do czynienia 
z liberalizmem gospodarczym, a w przypadku lewi-
cy ze światopoglądowym. Pomimo tego, że libera-
lizm przybiera różne formy, to zdaniem Milbanka i 
Pabsta wszystkie one łączy skupienie się na jednost-
ce i jej wolności negatywnej. W pewnych wariantach 
będzie to wolność od ingerencji państwa, a w innych 
od społecznych norm. Autorzy książki uważają, że ta 
koncentracja na wolności negatywnej jest źródłem 
problemów, które w konsekwencji wywracają cały li-

beralny projekt. Okazuje się wręcz, że w liberalizmie 
jednostka tak naprawdę traci wolności i że libera-
lizm może prowadzić do umocnienia autorytarnych 
instytucji państwowych.

Mateusz Tondera: Kluczowe jest tutaj przekonanie, 
że wolność negatywna rozumiana jako wolność od 
ograniczeń, prowadzi do paradoksu. Milbank operu-
je w duchu dobrej, angielskiej tradycji pisania o spra-
wach wolności i widać, że lubi te paradoksy tropić. 
Zwraca uwagę, na to że skupienie się na wolności 
jednostki, czy to na płaszczyźnie ekonomicznej czy 
też na polu walki z opresją społeczną,  musi w natu-
ralny sposób prowadzić do wzrostu roli formalizmu 
i prawa pozytywnego. Jakiś rodzaj kośćca struktu-
ralnego będzie i tak potrzebny, żeby jednostki były 

W poszukiwaniu 
utraconej cnoty
O Milbanku, liberalizmie i wolności rozmawiają Piotr Popiołek, Błażej 
Skrzypulec i Mateusz Tondera
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maksymalnie wolne i swobodnie mogły ze sobą za-
wierać kontrakty czy rozstrzygać spory. Eliminując 
z dyskursu lub z życia społecznego-gospodarczego 
coraz więcej ciał pośredniczących, w różnym ich 
rozumieniu, siłą rzeczy zwiększa się funkcja i zna-
czenie państwa. Pomimo, że ono formalnie ma za 
zadanie regulować tylko relacje między jednostkami 
to w rzeczywistości realnie je współtworzy. To jest 
drugi aspekt koncepcji Milbanka – liberalizm wy-
chowuje ludzi w pewien konkretny sposób,  tworzy 
pewien typ człowieka, kształtując go swoistym sys-
temem nagród i kar. Jest to typ człowieka, który i 
tak nie jest do wolności realnie zdolny, więc zostawia 
coraz większe i  szersze pole państwu. Trudno jesz-
cze powiedzieć czy totalitarnemu, ale już na pewno 
formalistycznie rozumianemu lewiatanowi. 

Piotr Popiołek: Chciałbym zwrócić uwagę na  in-
dywidualizm, który jest według mnie inherentną 
właściwością  liberalizmu i  jego skontrastowanie ze 
starszymi modelami, z jednej strony judeo-chrze-
ścijańskim a z drugiej strony starożytnym, czyli tra-
dycyjnym.  Liberalizm rozbija te modele całkowicie 
i, można powiedzieć, że jest on całkowicie antyper-
sonalny -  indywidua w liberalizmie to są właśnie 
takie wolne monady jak u Leibniza, które mają z 
jednej strony absolutną wolność, a z drugiej strony 
ta wolność jest regulowana przez państwo. Może to 
być silne „państwo minimum”, albo lewicowe pań-
stwo dobrobytu. Chodzi przed wszystkim o to, że 
to jest władza, która reguluje zakres wolności poje-
dynczych i Milbank nazywa to w pewnym momencie 
biologicznym totalitaryzmem w którym ludzie nie 
mogą się rozwijać. Według niego rozwój człowie-
czeństwa w ramach liberalizmu jest ograniczony, 
więc dochodzi do skrajnych konfliktów, których nie 
można rozwiązać. 

BS: Fascynuje mnie w tym tekście bardzo mocne 
postawienie tezy, że liberalizm pod pozorem zwięk-
szania wolności rzeczywiście stwarza warunki, w 
których musi wzrosnąć rola państwa i muszą być 
zintensyfikowane sposoby, za pomocą których 
państwo zarządza obywatelami. Milbank i Pabst 
uważają, że liberalizm ekonomiczny kładąc nacisk 
na konkurencję między jednostkami o ograniczoną 
ilość zasobów wymusza działania państwa polega-
jące, na przykład, na redystrybucji, łagodzeniu nie-

równości, czy dbaniu o przestrzeganie zawieranych 
umów. Podobnie dzieje się w przypadku lewicowe-
go liberalizmu obyczajowego – prawo każdego do 
realizowania swojej woli czy światopoglądu oczywi-
ście musi wejść w konflikt z podobnymi, wolnymi 
wyborami pozostałych osób. Nie ma innego spo-
sobu na rozwiązanie tych sprzeczności niż taki, że 
państwo zaczyna regulować gdzie przebiega sfera 
osobistej wolności i kto może realizować swoje pre-
ferencje w sytuacji występowania konfliktów. Zda-
niem autorów, liberalizm stworzył dwubiegunowe 
społeczeństwo – konkurujące negatywnie wolne 
jednostki i państwo, które nimi zarządza. Zupeł-
nie pominięto została natomiast pośrednia sfera 
wspólnot, w ramach których ludzie mogą realizo-
wać wolność pozytywną.  

MT: To o czym mówisz, Błażeju, jest bardzo cieka-
wie uzasadnione kontekstem antropologiczno-hi-
storycznym. Państwo zarządza taką plątaniną kon-
fliktowych sytuacji w taki sposób, że z jednej strony 
mamy lewiatana, który jest całkowicie świadomy 
potrzeby zagwarantowania ludziom  maksymal-
nej wolności, a z drugiej ludzi, którzy będą jej cały 
czas nadużywać (o czym lewiatan wie). W związku 
z czym musi on szykować coraz to nowe narzędzia, 
żeby skutecznie tym wszystkim zarządzać i wycią-
gać z tego jakieś większe dobro. Zdaniem Milbanka 
źródło takiego myślenia o ludziach wypływa głównie 
z kalwinizmu i jego podejścia do relacji człowieka z 
Bogiem, oraz roli łaski w życiu ludzi. Istota ludzka, 
w purytańskim ujęciu, jest opanowana przez grzech 
pierworodny, który jest zdarzeniem tak wszechpo-
tężnym i tak fundamentalnym, że człowiek nie jest 
w stanie sam z siebie zrobić niczego dobrego. Tylko 
Bóg jest zdolny wyprowadzać pewne dobro z czynów 
złych ludzi tocząc swoistą „grę” z ich przywarami. W 
pewnym sensie liberalizm przejmuje ten model my-
ślenia o człowieku, tyle że zamienia Bożą opatrzność 
na państwo lub na rynek. Stąd właśnie bierze się 
charakterystyczny dla liberalizmu sposób myślenia 
w którym negatywne dążności człowieka, różnego 
rodzaju przywary (np. chciwość, rywalizacja, agre-
sja), dzięki mądremu prawu i jakiejś wzajemnej dy-
namice, są w stanie harmonizować się w większe 
dobro. Tym wszystkim w sferze politycznej musi 
zarządzać państwo poprzez stworzenie abstrakcyj-
nego, formalnego prawa pod którego reżimem „wady 
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będą mogły zamienić się w zalety”. „Niewidzialna 
ręka rynku” Smitha również jest przykładem narzę-
dzia, które ma sprawiać, że ludzie działający podług 
swoich własnych przywar doprowadzą, nie dzięki 
swoim intencjom, ale dzięki jakimś ogólnym „zasa-
dom gry”, do sytuacji, która będzie pozytywna dla 
wszystkich. Jest w tym coś z myślenia magicznego. 
Właściwie dlaczego miałoby się tak wydarzyć? Na 
takim myśleniu jest właśnie ufundowany liberalizm 
ekonomiczny i społeczny. 

BS: Twoje spostrzeżenie Piotrze, dotyczącego tego, 
że liberalizm zakłada  negatywną antropologię, jest 
ciekawe z punktu widzenia rozróżnienia na wolność 
negatywną i pozytywną. Wydaje się, że negatywna 
antropologia prowadzi do deprecjacji wolności po-
zytywnej, gdyż w perspektywie takiej antropologii 
istota ludzka nie może się sama doskonalić coraz 
pełniej realizując swoją naturę. W konsekwencji, 
wolność może być rozumiana jedynie jako wolność 
negatywna, której kluczowym elementem jest nie-
zdeterminowany wybór wypływający z samej woli 
i niepodatny na zewnętrzne ograniczenia. Istnieje 
jednak inne rozumienie wolności, które można po-
wiązać na przykład ze św. Augustynem. W tym uję-
ciu kluczowym aspektem wolności nie jest niezdeter-
minowany wybór ale wybór dobra i w konsekwencji 
osiąganie doskonałości przez wypełnienie swojej 
natury. Osiągając doskonałość jest się najbardziej 
wolnym w tym sensie, że wówczas ma się najwięk-
szą moc do działania poprzez posiadanie pełnych 
zdolności właściwych dla tego rodzaju bytu, którym 
się jest. Wzrost tak rozumianej pozytywnej wolności 
nie musi być w ogóle skorelowany ze wzrostem wol-
ności negatywnej, bo możliwość dokonywania wielu 
niezdeterminowanych wyborów w żaden sposób nie 
gwarantuje, że będziemy wybierać te rzeczy, które 
prowadzą do doskonałości. Milbank i Pabst chcą 
pokazać, że w liberalnym państwie brakuje struktur, 
które kształtowałby ludzi tak, aby osiągali doskona-
łość i wybierali dobro. W pewnym zakresie jest to 
właśnie spowodowane negatywną wizją antropolo-
giczną – jeżeli człowiek jest zepsuty, może być tylko 
zewnętrznie kierowany i na wolność pozytywną nie 
zostaje już wiele miejsca.

PP: W tej kwestii Milbank przedstawia dość kon-
serwatywne rozwiązanie - powrót do  tradycyjnego 

modelu antropologicznego. Z jednej pisze, że po-
stliberalizm nie jest jakimś preliberalizmem, a więc 
nie chodzi w nim o całkowite odrzucenie osiągnięć 
ostatnich 200 lat i nie polega on na całkowitej nega-
cji, ale na ukazaniu wewnętrznych problemów libe-
ralizmu i budowaniu alternatywy opierającej się na 
powrocie do antropologicznych korzeni i na restau-
racji  polityki cnoty. Polityki, która jest jednocześnie 
powrotem do prawidłowego myślenia o moralności, 
która jest czymś całkowicie odmiennym od „morali-
zatorstwa”. Milbank często odwołuje się do tradycji 
Arystotelesowskiej i pisze o praktykowaniu cnoty 
jako o dążeniu do określonego celu. Inaczej niż w 
liberalizmie, gdzie cele są rozproszone, a każda jed-
nostka wybiera sobie jakiś cel i są one traktowane w 
pluralistyczny sposób, jak równoważne. U Milbanka 
i Pabsta cel musi się łączyć z jakimś obiektywnym 
dobrem czy obiektywną prawdą.

MT: Moim zdaniem Milbank nie ma złudzeń, że 
będzie się dało obiektywnie zbudować  szybko 
jakiś model dobra, który będzie można ludziom 
przedstawiać. Istotna nić jego wywodu na temat 
cnót jest taka, że liberalizm nie tylko nie daje moż-
liwości rozwoju wolności pozytywnej ale też utrud-
nia korzystanie z niej tworząc sytuację, w której 
praktykowanie różnego rodzaju cnót jest nieprzy-
datne i nieopłacalne. Sądzę że zdaniem Milbanka 
kiedy ludzie będą mogli rozwijać w sobie takie 
oczywiste cnoty jak  życzliwość, dobroć, szczodrość 
itd. to dopiero wtedy będą w stanie zbudować ja-
kąś nie-subiektywną koncepcję dobra. Dopiero 
jednostki mające potencjał wolności pozytywnej, 
przeżywające swoje życie jak najlepiej, spotykające 
się i rozpoznające się jako ludzie, którzy starają się 
zgodnie z tymi cnotami żyć, będą w ogóle w stanie 
tworzyć pewien etyczny dyskurs. Nie będzie on mu-
siał być opresyjny i nie będzie konieczności, by od 
razu definiował obiektywne cele do jakich należy 
dążyć. Rzecz w tym, że będzie tworzył przestrzeń, 
w której będzie się mógł realizować powrót do 
polityczności, tak przecież bliski „Pressjom”. W ra-
mach paradygmatu liberalnego na taki dyskurs nie 
ma w ogóle miejsca.

PP: W postulacie powrotu do obiektywnej etyki, 
wzorem Arystotelesa, kryje się możliwość dyskursu 
o tradycji republikańskiej.
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MT: Liberalizm ten dyskurs tylko obiecał, ale stwo-
rzył zasady gry w których on nie może się realnie 
odbywać. 

BS: Zgadzam się, że zdaniem autorów istnieje po-
trzeba wytworzenia nowej, nieliberalnej “waluty 
społecznej”, którą nie byłby pieniądz tylko na przy-
kład honor lub dobre imię.

PP: Wartości, których nie da się przełożyć na rynko-
we mechanizmy.

BS: Mimo wszystko jestem trochę sceptyczny w sto-
sunku do pomysłu Milbanka i Pabsta. Zawsze przy-
jemnie jest wskazywać na sprzeczności liberalizmu, 
ale też trudno się oprzeć wrażeniu, że skoro ta ide-
ologia zatriumfowała, a jej wpływ jest dość trwały, to 
musiała mieć ona jakieś autentyczne zalety. W tym 
kontekście budzi się we mnie marksowska podejrzli-
wość. W  nieliberalnych społeczeństwach wolność po-
zytywna  była często wyrażonym w etycznej formie 
światopoglądem pewnej klasy społecznej, wedle któ-
rego wszyscy byli wartościowania, chociaż ze wzglę-
du na swoją pozycję społeczną, nie wszyscy mogli go 
dostatecznie realizować. W konsekwencji znajdowali 
się niżej w hierarchii honoru i prestiżu. Liberalizm ma 
jednak moc do rozpuszczania wszystkiego co trwałe 
i stałe. Wychodząc z pozycji liberalnych ludzie mogli 
powiedzieć: „Teraz my wam, arystokracjo, pokażemy, 
że wasza wizja dobra była przygodna i że przez pie-
niądz możemy osiągnąć ten sam prestiż, którego wy-
ście nam odmawiali”. Ten równościowy aspekt, który 
oczywiście potem prowadzi do sprzeczności wskazy-
wanych przez  Milbanka i Pabsta, jest wyzwalający i 
stanowi o sile liberalizmu.  Ponadto, postulowany 
przez autorów programem odtworzenia ideału cnoty 
rodzi wątpliwości, które czasem wysuwa się również 
wobec arystotelesowskiej etyki i polityki. Ideał cnoty 
może zostać określony w ramach niewielkiej wspólno-
ty, takiej jak polis, która jest zjednoczona wspólnymi 
interesami i sposobami życia. Trudno powiedzieć czy 
taką zgodność da się również uzyskać w zglobalizowa-
nym społeczeństwie i czy taka różnorodna wspólno-
ta mogłaby w ogóle zgodzić się na inną od pieniądza, 
etyczną „walutę społeczną”.

PP: Stawiam hipotezę, że to co proponuje Milbank 
jako politykę cnoty, to tworzenie wewnątrz świata 

liberalnego czegoś w rodzaju wysp społecznych. To 
właśnie jest problem, bo on zauważa, że liberalizm 
na to nie pozwala. Trzeba pewnym stopniu wymusić 
na tych zepsutych, wykorzenionych elitach, które 
krytykuje, żeby pozwoliły w ramach wolności nega-
tywnej na  zrzeszanie się grup ludzi w taki sposób, 
by w ich ramach funkcjonowała zwiększona party-
cypacja, wzajemność, odpowiedzialność i dzielenie 
się nie tylko dobrobytem ale i ryzykiem między sobą 

– gdzie cnoty mogłyby być realizowane. Problem z 
liberalizmem, tak jak rozumie go Milbank, to skala 
z jaką ideologia ta faworyzuje  przywary i występki. 
Państwo, w imię wolności negatywnej, zazwyczaj nie 
pozwala na tworzenie się takich wysp, bo one pod-
ważają legitymizację samego państwa czy społeczeń-
stwa liberalnego. Mimo tych trudności postulowane 
przez niego rozwiązanie jest – zamiast dążenia do 
stworzenia jakiegoś ustroju opartego na  polityce 
cnoty lepiej dążyć do tego, żeby mogły powstawać 
zrzeszenia i zbiorowiska ludzi, które chciałyby tę 
politykę realizować. Można podać przykład szkół, 
w których powstawałyby elity mniej wykorzenio-
ne od elit liberalnych - swoiste fabryki świeckich 
świętych, a więc ludzi starających się żyć moralnie 
i dawać przykład życiem, gdzie  telos dobra, piękna, 
prawdy może być realizowany lepiej.  Wypracowanie 
wewnątrz  modelu liberalnego takich wspólnot, któ-
re będą umożliwiać przeciwstawienie się prymatowi 
zysku, produkcji, nastawiania na ilość i sprzedaż. 
Mówi się, że nie ma etycznej konsumpcji w kapita-
lizmie, ale Milbank zwraca uwagę że można starać 
się do niej dążyć. Za przykłady mogą posłużyć np. 
tworzenie produktów fair trade, czy też wznowienie  
tradycji cechów, którą liberalizm zniszczył, by po-
wrócić do tworzenia produktów „z duszą”, gdzie nie 
następuje alienacja człowieka od swoich dzieł.

MT: To co ważne w etyce cnoty Milbanka to pro-
pozycja, aby zmienić logikę myślenia o etyce nawet 
bez zmiany całego systemu. Liberalizm i wolność 
negatywna tworzą niesamowicie moralizujące elity, 
które uwielbiają pouczać. Widać to w przypadku 
elit wspierających liberalizm ekonomiczny, który 
cały czas prawią morały na poziomie dziwacznej 

„etyki cnót formalnych” (takich jak pracowitość czy 
oszczędność). Z drugiej strony elity lewicowo-li-
beralnych moralizują nieustannie – wydaje się, że  
istnieją tylko dla tego i że robią tylko to. Wolność 
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negatywna narzuca takie myślenie w etyce, gdzie 
ciągle zastanawiamy się jakiego zła nie popełnić. 
Wszystko jest w porządku dopóki my nie popełnia-
my zła i ostrzegamy innych, by sami go zło nie po-
pełniali. Zdaniem Milbanka etyczne życie polega na 
ciągłym staraniu się, by uczynić jak najwięcej dobra 

- przestawiamy nasze myślenie etyczne na inne tory. 
Należy zastanawiać w jaki sposób każdy z nas może 
dzisiaj wykonać jak najwięcej dobra – w ten sposób 
buduje się zadowolenie etyczne. W  przypadku my-
ślenia negatywnego można byś z siebie zadowolo-
nym wtedy, kiedy nie przekroczy się żadnej „czer-
wonej linii”, nie popełni jakiegoś ewidentnego zła.  
Dopóki nie przekroczymy tej granicy, dopóty – w 
liberalnym paradygmacie etycznym – nasze działa-
nia są całkowicie amoralne, nie podlegają myśleniu 
etycznemu.

Wolność pozytywna niesamowicie zmienia optykę 
myślenia o sobie w świecie i sądzę, że nawet gdy-
by polityka cnoty została sprowadzona jedynie do 
edukacji „przestawiającej” na inny sposób myśle-
nia, to i tak mogłaby przynieść bardzo poważne 
skutki. Myślenie o etyce jakie zaszczepił w ludziach 
liberalizm sprawia, że każdy zastanawia się przede 
wszystkim nad tym, by w nie przekraczać granic 
innych. Stes, który wywołuje niechęć do wejścia w 
czyjąś przestrzeń i złamania tych  moralizatorsko

-formalnych ograniczeń sprawia, że optymalną stra-
tegią postępowania z innymi staje się obojętność i 
ucieczka „w siebie”. Ryzykowne stają się wszelkie 
próby zarażania swoim dobrem innych. Czynienie 
dobra wobec innych często ma formę jakiejś perswa-
zji, która może zostać odebrana - w ramach takiego 
nadwrażliwego myślenia liberalnego - jako przekro-
czenie pewnej granicy. Faktycznie oznaczałoby za-
sugerowanie komuś, że coś byłoby dla niego dobre. 
To za czym tęskni Milbank to społeczeństwo ludzi, 
którzy mają odwagę się ścierać w tej walce o dobro, 
ludzi mówiących: „ja bym chciał, żeby to było do-
bre, w takim razie zróbmy to tak”. Ktoś inny może 
oczywiście zaproponować coś innego, ale w takiej 
wizji relacji społecznych ludzie nie drżą cały czas o 
swoją wolność negatywną, która może zostać jakoś 
uszczuplona przez każdy kontakt z innym człowie-
kiem. Zamiast tego kreują razem przestrzeń, w w 
której realizują swoje potencjały i nie boją się siebie 
nawzajem. 

PP: Wydaje mi się, że warto wziąć pod uwagę, iż Mil-
bank - jako anglikanin o monarchistycznych sympa-
tiach – może tworzyć wizję społeczeństwa na wzór 
pewnego typowego dla Wielkiej Brytanii ideału: har-
monijnego sojusz ołtarza z tronem. Relacja między 
władzą państwową a kościołem jako wspólnotą po-
wszechną, która zmierza do jakiegoś jednego telosu, 
w którym wszyscy są złączeni… jest to rodzaj wspól-
noty idealnej. Nawet jeśli włącza się osoby z innych 
wspólnot - muzułmanów, hindusów, buddystów - to 
powstaje środowisko, w którym zostaje zachowana  
równowaga,  optimum w którym każdy będzie miał 
możliwość najlepszego realizowania swojego czło-
wieczeństwa.

MT: Możliwe. Można też wyobrazić sobie taką 
wspólnotę, która by akceptowała swoisty neome-
diewalizm  rozumiany w ten sposób, że państwo już 
nie pełni roli liberalnego rozjemcy tylko godzi się na 
to, żeby ludzie żyli w ramach innych porządków, in-
nych wspólnot, pozostając jednocześnie wewnątrz 
danego państwa.  Współczesny liberalizm się na to 
nie zgadza. Zawsze będzie dążył do tego, żeby zrów-
nywać ekonomicznie albo szukać opresji kulturowej, 
która się gdzieś odbywa i którą należy przełamać. 
Uważam, że można sobie wyobrazić państwo, któ-
re jest  w pewnym sensie neutralne światopoglądo-
wo, ale akceptuje istnienie takich wspólnot, pilnuje 
sytuacyjnej równowagi między nimi i nie próbuje 
stworzyć na siłę abstrakcyjnych reguł, które doty-
czą wszystkich – godzi się z odmiennościa reguł w 
różnych wspólnotach. Do tego pilnuje ogólnych za-
sad wspólnego policy i tworzy jakiś etos państwowy 
(bo musi to zrobić dla ludzi, którzy chcą działać w 
ramach samej organizacji państwowej, niejako obok 
swoich wspólnot). Patrząc z innej perspektywy, nie 
jest to model idealny, bo w takiej sytuacji państwo 
staje się czymś zewnętrznym wobec tych wspólnot. 
Każda z nich będzie rozpoznawała siebie i będzie pa-
triotyczna względem siebie samej, zaś trudno sobie 
wyobrazić jakie motywacje miałyby skłaniać człon-
ków takich społeczności do jakiejkolwiek silniejszej 
więzi z „zewnętrznym” państwem. Siłą nowożytno-
ści, której częścią był liberalizm, było przezwycię-
żenie takich partykularyzmów i wykucie „jednego 
narodu na jednym terenie”. Zapewn jak długo, jak 
długo istnieć będą nowożytne państwa będą się one 
kierowały tą logikę, bo ona je definiuje. 
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BS: Musiałoby się dokonać odejście od wizji naro-
dowej jedności. Aparat państwowy musiałby gwa-
rantować partycypację i reprezentację przedstawi-
cielom różnych etycznych wspólnot i działać raczej 
na zasadzie arbitrażu w ramach którego rozstrzyga 
się występujące konflikty bez ustalania ogólnych, 
obowiązujących wszystkich reguł. Celem byłoby wy-
pracowanie warunków życia dla wspólnot, którym 
zdarzyło być razem w tym samym miejscu; bez ko-
nieczności wytworzenia wizji dobra obowiązującej 
dla wszystkich. 

PP:  Liberalizm często stara się „rozłożyć parasol 
nad wszystkimi” przez co nierzadko dochodzi do 
absurdów wynikających z prób połączenia różnych 
porządków. Widać to na przykładzie Francji, gdzie 
w ramach sekularyzacji i w imię wolności religijnej 
wprowadza się absurdalne zakazy i trzeba się nie-
ustannie zastanawiać w którym momencie np. no-
szenie symboli religijnych jest naruszeniem wolno-
ści drugiej osoby.

MT: Milbank uważa, że nowożytne państwa libe-
ralne podejmują decyzje tego typu zupełnie arbi-
tralnie. Coś trzeba szybko postanowić, rozwiązanie 
musi być ogólne i abstrakcyjne (a więc dotyczyć 
wszystkich obywateli), a dodatkowo nie można się-
gnąć po żadną miarę etyczną, bo to wykraczałoby 
poza demoliberalną logikę. Dla przykładu palenie 
papierosów: dlaczego nie wolno w autach, a wolno 
w zamkniętych domach?  Prof. Nowak w wywiadzie 
z 49. teki „Pressji” mówił, że w Polsce myślenie o 
cnocie obywatelskiej było bardzo silne, ale dla mnie  
wszędzie, nawet w tych wspólnotach w których 
różne społeczności łączyły się w jeden organizm, 
istniała zawsze jakaś idea „gospodarza”. Ewentual-
nie król danej ziemi stanowił symbol reguł jakie w 

„naturalny sposób” na niej obowiązywały - przynosił 
pewien porządek metafizyczny który ugruntowy-
wał państwo. Moim zdaniem w I Rzeczpospolitej, 
pomimo tego, że różne wspólnoty miały się w niej 
dobrze i mogły się rozwijać, istniała pewna dorozu-
miana idea, że politycznie rozumiani Polacy-katoli-
cy są gospodarzami tego państw. W okresie refor-
macji ta idea przechodziła oczywiście duży kryzys,  
ale ostatecznie rzecz biorąc nie było wątpliwości, 
że Rzeczpospolita jest państwem chrześcijańskim, 
które innym udziela gościny. 

PP: W ramach chrześcijańskiej inkluzywności.

 MT: Sądzę, że nie ma innego rozwiązania, tylko te-
raz społeczeństwa nie są chrześcijańskie, więc taka 
możliwość nie jest już możliwa do zaadoptowania. 
Jeżeli Milbank ma rację i liberalizm  wypłukał lu-
dzi z jakkolwiek rozumianej wolności pozytywnej, 
już nawet w duchu świeckiego humanitaryzmu ala 
Camus, to wyrządził on ogromne szkody etosom 
niereligijnym. Kiedyś jeszcze stosunkowo łatwo 
było znaleźć przykłady bardzo cnotliwych, w rozu-
mieniu Milbankowskim, ludzi  dobrej woli, o dużej 
potencjalności. Funkcjonował etos „świeckiego 
humanisty”, zwykle ateisty lub agnostyka, trochę 
socjalizującego, troszczącego się o ubogich, pra-
gnącego zmieniać świat, etc. Liberalizm takiej po-
stawie wyrządził ogromne szkody. Współczesny 
social justice warrior jest  marnym cieniem kogoś 
takiego. Jego potencjalność jest zwykle niska, ale 
silnie „nadrabiana” pragnieniem ciągłego wyzna-
czania granic i wskazywania czego nie wolno. To już 
nie pielgrzym z kagankiem oświaty, który niczego 
się nie boi i do każdego chce dotrzeć, ale ktoś, kto 
cały czas kroi  „tort wolności negatywnej” na coraz 
mniejsze kawałki.  Jeżeli docieramy do takiego mo-
mentu, w którym nie jesteśmy w stanie w żaden 
sposób podzielić się swoim doświadczeniem, wyjść 
z nim do innego człowieka, jeśli ciągle drżymy o 
własne odczucia to instynktownie szukamy podob-
nych sobie ludzi i chcemy się obwarować razem z 
nimi by uciec od samotności. Liberalizm nie daje 
nam żądnych narzędzi do budowy wspólnoty, która 
się nie lęka. Wszyscy budują wieczerniki, których 
drzwi są zamknięte z obawy.

 BS: Dochodzimy do standardowej refleksji, że li-
beralizm jest nie do przezwyciężenia. Przykładowo 
w I Rzeczpospolitej rzeczywiście istniała pewna 
wspólnota cnoty, jednak została ona skorumpo-
wana przez rodzący się globalny kapitalizm. Cnota 
przegrała, gdy okazało się, że opłacalne jest ograni-
czanie wolności chłopów i rozwoju miast aby stać 
się jak najlepszym klientem dla nowych kapitali-
stów z Holandii. Stąd wynika mój sceptycyzm co 
do idei jednego gospodarza, który zezwala na róż-
ne rzeczy innym, mniejszościowym wspólnotom. 
Wydaje mi się, że pluralistyczny system, w którym 
różne wspólnoty na równych prawach decydują o 
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dobru wspólnym jest trudniejszy do skorumpo-
wania. Nie wystarczy wtedy skorumpować jedne-
go podmiotu, a też poszczególne wspólnoty mają 
większe możliwości by kontrolować siebie nawza-
jem. Nieliberalne państwo wcielające w życie ideały 
Milbanka i Pabsta to właśnie nie dom, w którym go-
spodarz wynajmuje innym pokoje, lecz już prędzej 
squat, gdzie różne grupy spotykają się, deliberują i 
dzielą obowiązki.  

PP:  Gdzie jest punkt, w którym należałoby przejść 
na alternatywny model? Milbank  napisał, że po-
mimo wewnętrznych wad liberalizmu, które widać 
coraz wyraźniej i kryzysów jakie wywołuje nie jest 
wcale tak, że musi on koniecznie upaść. Nie ma po-
wodów, by zakładać, że z jakiegoś powodu kapita-
lizm nagle się skończy, sam z siebie. 

MT: Może istnieć jeden powód jego upadku, ale jed-
nocześnie istnieje szansa przełamania tej przyczyny 
przez produkcje maszynową.. W XIX wieku kapita-
lizm potrzebował pewnej etyki cnót. Wiktoriańska 
była już nastawiona na potrzeby kapitalizmu, ale 
ciągle było w niej obecne pragnienie wychowywania 
ludzi w konkretnych cnotach takich jak: punktual-
ność, pracowitość, bycie honorowym (nawet jeśli 
był to już bardziej kupiecki typ honoru). Wśród elita 
panowało przekonanie, że warto w niższych klasach 
zaszczepiać tego typu postawy. Po pierwsze, była to  
pewna misja stanowiąca „parasol etyczny” nad kapi-
talizmem. Po drugie, sam system istotnie potrzebo-
wał pracowników i konsumentów wyposażonych w 
te cnoty. Współczesny liberalizm zarzucił pragnienie 
jakiegokolwiek wychowania ludzi. Pytanie czy nie 
dojdzie w końcu do momentu, w którym liberalizm 
zacznie „produkować” ludzi o zerowej potencjalno-
ści. Może się okazać, że system nie będzie w stanie 
dalej działać mając za podbudowę tak „słaby mate-
riał ludzki” W rezultacie może dojść do kompletnej 
stagnacji, albo ogromnej duchowej rewolucji jaka 
zmiecie cały zastany porządek. 

PP: Kiedyś takie osoby zmieniające całkowicie regu-
ły gry to byli ludzie Kościoła: Dominik Guzman, czy 
Franciszek z Asyżu. To byli ludzie, którzy przepro-
wadzali reformę od wewnątrz. Tylko czy ktoś teraz 
poszedłby za osobą, która namawiałaby do ubóstwa 
i wyrzucenia smartfonów? To niemożliwe.

MT: Teraz jest to niemożliwe, ale w sytuacji w której 
ludzie mieliby świadomość, że ich życie jest całko-
wicie bezwartościowe, szanse na zmianę by wzrosły. 
Inna możliwość to sytuacja, w której konsumpcja 
bardzo by podrożała albo przestała być atrakcyjna 
dla niższych warstw. Z drugiej strony pytanie: czy 
liberalizm sobie z tym nie poradzi za pomocą pro-
dukcji maszynowej? Najbardziej mroczna wizja do-
tycząca rozwoju kapitalizmu i liberalizmu jest taka, 
że liberalizm przyszłości będzie musiał jedynie pil-
nować, żeby ludzie - dla których nie będzie już nic do 
roboty -siedzieli w spokoju i mieli zapewnione jakieś 
rozrywki. Albo żeby ich w ogóle nie było. Może jeśli 
ludzie przestaną być potrzebni już nawet jako tania 
siła robocza, to przestaną być potrzebni w ogóle. Ich 
istnienie będzie czynnikiem destabilizującym ten 
system. 

BS: Zygmunt Bauman wprowadził rozróżnienie na 
nowoczesne i ponowoczesne podejście do biedy. We 
wczesnym kapitalizmie, kiedy główną siłą napędową 
rynku była raczej produkcja niż konsumpcja, biedny 
był potencjalną siłą roboczą, którą trzeba było skło-
nić do pracy. Odzwierciedlało się to w metaforze leni-
wej biedoty, która powinna być przymuszana do pra-
cy. We współczesnym, ponowoczesnym kapitalizmie, 
gdzie dominującą siłą jest konsumpcja, biedny jest 
raczej kimś, kogo trzeba usunąć poza widok, żeby 
swoją nieatrakcyjną obecnością nie przeszkadzał w 
czerpaniu przyjemności z nabywania towarów.

PP: Dobrze ilustruje to przykład bezdomnego przy-
chodzącego do kawiarni - nawet jeżeli ma pieniądze 
to zostanie wyrzucony. Jest  jednostką „estetycznie 
niepożądaną” w danym miejscu. 

MT: Nikogo to za bardzo nie oburza, bo tenże bez-
domny nie spełnia obiektywnych kryteriów, które 
można opisać za pomocą liberalnego języka. Oczy-
wiście są na lewicy środowiska broniące praw takich 
ludzi do uczestnictwa w przestrzeni publicznej i 
kilkukrotnie zetknąłem się osobiście z obroną ludzi 
bezdomnych przed różnego rodzaju „interwencja-
mi”. Problem polega na tym, że bardzo trudno wy-
kazać w jaki sposób uchybiono wolności negatywnej 
kiedy ktoś zostaje potraktowany w taki sposób. Li-
beralizm nie ma narzędzi, żeby kogoś takiego wziąć 
w obronę w ramach swojego paradygmatu.

ROZMAWIAJĄ PIOTR POPIOŁEK, BŁAŻEJ SKRZYPULEC I MATEUSZ TONDERA
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MT: Warto zauważyć, że obecnie liberalizm ma pro-
blem z ruchami identarystycznymi, które mogą się 
w przyszłości przyczynić do jego upadku. Zjawisko 
to przeraża często nawet pokolenie starszych lewi-
cowych liberałów. Mówię tu o najnowszych ruchach 
emancypacyjnych typu black life matters. Tam poja-
wiają się coraz śmielej pomysły w rodzaju: „impreza 
wyłącznie dla Czarnych”.  Na popularnym, amery-
kańskim blogu lewicowym czytałem wpis kobiety, 
która wprost powiedziała, że ona nie będzie zachę-
cać swojego dziecka do przyjaźnienia się z Białymi 

- wie, jakie wiąże się z tym ryzyko (zranienia i odrzu-
cenia) i woli aby przyjaźniło się ono tylko z Czarny-
mi. Ludzie z pokolenia walki o prawa obywatelskie 
oburzają się i mówią:  „idąc za naszymi plecami 
niszczycie owoce naszej walki”. Pojawia się gigan-
tyczny mur nieporozumienia. Skrajny allrightowiec  
jak Milo Yiannopoulos w pewnym sensie broni wizji 
liberalnego społeczeństwa „z wczoraj”. Etapu w któ-
rym homoseksualiści powinni byli wreszcie ogłosić: 

„tak wygraliśmy, jesteśmy częścią społeczeństwa taką 
samą jak inni, więc pora wreszcie skończyć z rozma-
wianiem o tym i identyfikowaniem się jako grupa”. 
Jego zdanie Afroamerykanie też mają to o co im 
chodziło, więc powinni przestać postrzegać samych 

siebie jako osobną grupę stanowiącą podmiot poli-
tyczny. To przecież marzenie liberalizmu! Dziś jest 
rozsadzane przez grupy, które są tego liberalizmu 
spadkobiercami.

BS: Lewica tożsamościowa teraz jest mocno kry-
tykowana z różnych pozycji, ale z perspektywy  
milbankowskiej jest ona potencjalnym zaczynem 
czegoś pozytywnego.  Wydaje się, że w takich 
grupach rzeczywiście wymyślono i zaczęto posłu-
giwać się swoistą nieliberalną walutą społeczną. 
Należenie do tej kultury, grupy, wytwarzanie tej 
kultury jest tym co nadaje ci wartość i w sumie 
nie jest już takie ważne jak ty uczestniczysz w eko-
nomicznym, całościowym, liberalnym systemie. 
Taka opcja, którą ty Mateusz przypisałeś Milo, by-
łaby na wskroś liberalna: „aha, jesteś homoseksu-
alistą ale to nic nie znaczy - po prostu jesteś takim 
samym pracownikiem, konsumentem jak wszyscy 
inni i tylko to cię określa”. Właśnie ta  negatywna 
ekskluzywność kulturowa daje szanse do budowa-
nia innych struktur społecznego prestiżu, Rzecz w 
tym, że to jest ciągle oparte raczej na  negatywnej 
obronie przed ingerencją z zewnątrz, a mniej na 
rozwijaniu cnót.

Piotr Popiołek

Absolwent religioznawstwa UJ i teologii UPJPII, szczęśliwie wrócił ze stypen-
dium w Chińskiej Republice Ludowej. Specjalizuje się w historii chrześcijaństwa 
i teologii Azji Wschodniej.

Błażej Skrzypulec

Doktor filozofii, absolwent filozofii i socjologii UJ. Naukowo zajmuje się onto-
logią treści percepcyjnej. W „Pressjach” porusza tematy interesujące dla nieco 
szerszego kręgu odbiorców.
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Zmierzch i upadek Zachodniego systemu liberalne-
go, jak i polityczno-moralne bankructwo leżących 
u jego podstaw założeń filozoficznych, wieszczy się 
od lat przy każdej nadarzającej się okazji. Obecność 
Donalda Trumpa w Białym Domu, Brexit, kryzys 
uchodźczy czy inne ewidentne problemy projektu 
europejskiego przydają wiarygodności tezom, któ-
re były wszak wypowiadane wiele wcześniej, kiedy 
podobne scenariusze jeszcze nikomu się nie śniły. 
Liberalizm miał rzekomo umrzeć lata temu, choć 
diagnozy samozwańczych pato-politologów różnią 
się co do przyczyny; według jednych zabiły go in-
herentne sprzeczności kapitalizmu, prowadzące do 
rozwarstwienia i wykluczenia społecznego na skalę 
uniemożliwiającą powszechną równość korzystania 
ze swobód i wolności; według innych  konsumpcjo-

nistyczny pościg za nieosiągalnym nasyceniem pro-
stymi przyjemnościami i posiadaniem przedmiotów 
wyprał Zachodnie społeczeństwa z wartości, na 
których system liberalny był zbudowany i bez któ-
rych nie mógł istnieć; kolejna jeszcze grupa wska-
zuje na panoszący się na części uniwersytetów i w 
niektórych mediach miks relatywizmu moralnego i 
bezrefleksyjnego samo-potępienia wszystkiego co 
Zachodnie jako katalizator i jednocześnie symptom 
nieuchronnej katastrofy. Kasandra ma dziś tyle twa-
rzy, ile motywów i intelektualnych idiosynkrazji; nie 
jest też tak, że wady, na które wskazuje, nie są po-
ważne i nie wołają o szereg głębokich reform. Śmiem 
jednak twierdzić, że źródła narastającego przekona-
nia o nieuchronnym upadku liberalizmu tkwią gdzie 
indziej. Łatwiej je też zanalizować, choć też trudniej  

Liberalizm 
- „Żadnych 

marzeń, 
panowie?”

Maciej Zając
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przejść do porządku dziennego nad ich implikacjami.

Systemy i ideologie, tak jak ludzie, umierają kiedy 
zabraknie im celu, i to celu, którego sięgnąć jesz-
cze nie mogą. Patrząc z tej perspektywy Fukuyama 
wieszczył nie tryumf liberalizmu, lecz jego śmierć. 
By przywołać słynny passus z Huntera Thomsona, 

„wielka fala która nas niosła wyrosła ponad wszyst-
ko co widzieliśmy, i zatrzymała, i cofnęła się”. Lata 
dziewięćdziesiąte, moment absolutnego tryumfu 
liberalnych demokracji na każdym polu – gospodar-
czym, politycznym,  technologicznym, militarnym i 
moralnym – zaczęły się od sporów o losy świata, a 
zakończyły sporami o losy prezydenckiej stażyst-
ki. To Bill Clinton właśnie najlepiej uosabia rzeko-
my kryzys systemu liberalnego. Prezydujący nad 
prężnie rozwijającą się gospodarką, ale niezdolny 
przeprowadzić umiarkowanych reform pod ostrza-
łem szybko radykalizującej się opozycji; światowy 
hegemon, ukrywający przed światem trywialny ro-
mans; pierwszy od pokoleń, któremu nie wiązała rąk 
przeszłość, i pierwszy od pokoleń, który nie umiał 
swoim rodakom obiecać przyszłości lepszej niż stan, 
który zastał. Jego następca nie był inny. Słynny ze 
śledztwa w sprawie Watergate tytan amerykańskie-
go dziennikarstwa Bob Woodward opisał w książce 

„Bush na wojnie” początki kampanii prezydenckiej 
Juniora – szokujący brak jakiegokolwiek programu, 
myśli przewodniej, wizji, i rozpaczliwe poszukiwanie 
jakiegokolwiek celu politycznego poza władzą rozu-
mianą nie jako środek, ale jako rodzaj zaszczytu, po 
który szkoda by było nie sięgnąć.

Wszyscy przeciwnicy systemu liberalnego – ci z 
prawa, z lewa, ci skoncentrowani na kwestiach go-
spodarczych i ci myślący o kwestiach społecznych 

– wszyscy oni marzą o epoce innej niż Teraz, więk-
szość zresztą, co charakterystyczne, marzy o jakiejś 
wyidealizowanej epoce z przeszłości. Marzą kon-
serwatyści, marzą libertarianie, marzą co skrajniej-
si lewicowcy – liberalizm ma, tu i teraz. Świadomy, 
że dał światu najlepszą epokę w historii, patrzy jak 
płyną lata. Każdy rok jest lepszy od poprzedniego 
(znalazłszy się pośród cywilizacyjno-technologicz-
nego prymitywizmu roku 2007, Drodzy Czytelni-
cy zajęczeliby ze zgrozą) – ale jest lepszy jedynie 
trochę! Marzeniem o trochę lepszym aucie, trochę 
lepszym mieszkaniu, trochę wygodniejszym życiu i 

trochę dłuższych wakacjach niepodobna jednak żyć. 
Rozdmuchuje się więc problemy, odkrywa się je bądź 
wręcz tworzy. Liberalizm dyszy, przygnieciony cięża-
rem tak tych trudności, którymi jego beneficjenci z 
nudów i zblazowania hojnie stwarzają swoim współ-
obywatelom, jak i realnie zagrażających jego ideałom 
kwestii, którymi rzeczeni beneficjenci nie chcą się 
zająć (wygody liberalizmu spowszedniały im, ale nie 
aż tak bardzo, żeby ratować świat albo chociaż refor-
mować więziennictwo).

Wygląda zatem na to, że system liberalny, zwycięzca 
w trzech wojnach światowych, zdobywca księżyca, 
wynalazca komputera i Internetu, pogromca – jak 
słusznie zauważył N. Y. Harari – odwiecznych plag 
ludzkości w postaci wojny, epidemii czy głodu – 
umrze z nudów, zanim jeszcze zdążą go zabić choro-
by, na które rzekomo miał skonać. Czyżby więc cze-
kało nas już tylko Nowe Średniowiecze i, jak pisze 
Poeta, los „ludów co dojrzały do śmierci/ z rąk ludów 
niedojrzałych do życia”?

W rzeczywistości liberalizm i stojące za nim koncep-
cje filozoficzne obudziły jeszcze więcej marzeń, niż 
ich spełniły, wkraczając w wiek XXI z programem 
wielokroć ambitniejszym niż w stulecie XX, czas 
swojego tryumfu. I Wy, Drodzy Czytelnicy, podzie-
lacie część, jeśli nie całość, tych marzeń, nawet jeśli 
nie wyrażacie ich explicite i nie nadajecie im miana, 
pod którym znane są w kręgach naukowych i aka-
demickich – miana transhumanizmu. O transhu-
manizmie powiem więcej niż słów kilka za chwilę; 
teraz jednak prześledźmy drogę, która zaprowadziła 
liberalizm od jego początkowo skromnych postula-
tów po ogrom wizji do której, jak wykażemy, zdolny 
jest teraz (Tych z Czytelników, których interesuje 
bardziej teraźniejszość przyszłość niż historia idei, 
zapraszam do opuszczenia następującej sekcji z czy-
stym sumieniem).

LIBERALIZM, I JAK SIĘ ZMIENIAŁ

Początki liberalizmu omawia się zazwyczaj z punktu 
widzenia procesów, które doprowadziły do powsta-
nia państwa liberalnego lub też stronnictw czy sił 
społecznych, które można by uznać za jego orędow-
ników i twórców. Zazwyczaj taki proces wyglądał 
następująco: rosnąca w pewnych okresach rola czy 
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to szlachty, czy mieszczan, czy towarzystw kupiec-
kich zapewniała im lepszą pozycję vis-a-vis władzy 
monarszej, która za wsparcie militarne bądź gospo-
darcze oddawała danym grupom część uprawnień 
lub wpływów – klasycznym przykładem byłyby tu 
przywileje nadawane polskiej szlachcie przez kolej-
nych Jagiellonów. Otrzymawszy przywilej – mają-
cy zazwyczaj postać zwolnienia podatkowego bądź 
prawno-politycznego immunitetu – szlachta dążyła 
do utworzenia instytucji, takich jak np. sejmiki, po-
zwalających jej bronić swoich zdobyczy. To istnienie 
i sprawne funkcjonowanie tych właśnie instytucji, 
osiągające swoje apogeum w rozwiązaniach syste-
mowych konstytucji Stanów Zjednoczonych, stano-
wiło największy wkład klasycznego liberalizmu w 
myśl polityczną.

Złożoność realnych i postulowanych rozwiązań w tej 
sferze nie powinna jednak przysłonić nam faktu, jak 
minimalistyczna była rzeczywista treść żądań for-
mułowanych przez XVII- czy XVIII-wiecznych libera-
łów wobec państwa czy społeczeństwa. Wolność od 
uznaniowo wymierzanej przemocy w postaci tortur, 
egzekucji czy bezterminowego uwięzienia w kosz-
marnych warunkach; prawo do wyboru dla siebie i 
rodziny tego z kilku ortodoksyjnych odłamów chrze-
ścijaństwa, który najlepiej pasował ich odczytaniu 
Biblii (arianie, kwakrzy czy tym bardziej ateiści nie 
zawsze kwalifikowali się pod ochronę prawa); ochro-
na mienia przed bezpośrednią konfiskatą i zestaw 
podstawowych wolności osobistych, pozwalający 
zarabiać na utrzymanie niezwykle ciężką pracą – to 
było wszystko. Brytyjski kolonista z Massachusetts 
czy kresowy szlachcic nie oczekiwali, że nie spotkają 
się w życiu z bardzo brutalną przemocą, ryzykiem 
ekonomicznym grożącym im zupełnym zubożeniem 
czy koniecznością poddania się tej czy innej trady-
cji religijno-społecznej, która będzie w ogromnym 
stopniu reglamentować kształt ich życia. Wierzyli 
natomiast, że władza państwowa nie powinna wal-
nie przyczyniać się do istnienia tego typu zjawisk 
w ich życiu, i pragnęli być wyposażeni w narzędzia 
ograniczania jej zdolności ku temu.

Miał więc liberalizm polityczny w swoim pierwszym 
okresie istnienia program zdecydowanie negatywny, 
to jest dążył raczej do zapobiegania temu co postrze-
gał jako zło, niźli aktywnemu pomnażaniu dobra 

poprzez życie polityczne. Zjawisko to jest najlepiej 
widoczne w tendencjach liberalizmu amerykańskie-
go, który, pozbawiony przez większość czasu poważ-
nych rywali ideologicznych, miał największą swo-
bodę samookreślenia. Myśliciele oświeceniowi tacy 
jak Franklin, Jefferson, Madison czy Hamilton byli 
już w pełni zdolni dostrzegać pozytywny potencjał 
projektu liberalnego, natomiast z wyjątkiem tego 
ostatniego wszyscy zdawali się widzieć rolę pań-
stwa przede wszystkim w zapewnianiu bezpiecznej 
i niezakłóconej przestrzeni dla rozkwitu organizacji 
biznesowych, naukowych czy społecznikowskich, 
mających stopniowo acz stale zmieniać świat na lep-
sze. Poważne odejście od tego libertariańskiego spoj-
rzenia na rolę państwa następowało tylko wobec po-
jawienia się w amerykańskim życiu politycznym sił 
zagrażających samemu istnieniu liberalnych insty-
tucji. Wielcy liderzy obozu liberalnego reagowali na 
te sytuacje znaczną ekspansją roli państwa; podczas 
Wojny Secesyjnej Abraham Lincoln został zmuszony 
do gwałtownego rozwinięcia amerykańskiego apara-
tu rządowego w odpowiedzi na otwarty atak ze stro-
ny otwarcie aspirującej do władzy nad krajem klasy 
posiadaczy niewolników; w tzw. Erze Progresywnej 
Teodor Roosevelt znacznie rozszerzył uprawnienia 
regulacyjne państwa w reakcji na niesłychaną wcze-
śniej koncentrację władzy gospodarczej i politycznej 
w rękach wielkiego biznesu. Po każdej z tych inter-
wencji państwo wycofywało się jednak z życia spo-
łeczno-gospodarczego, dając początek erze, nomen 
omen, wolnej amerykanki (okresy circa 1876-1901, 
i 1920-1932).

Ostatnim klasycznym liberałem piastującym stano-
wisko prezydenta USA był Herbert Hoover, inżynier, 
przedsiębiorca i działacz, człowiek wielu cnót i wiel-
kich zasług, zarządca amerykańskiego programu 
pomocy humanitarnej dla Europy, w tym Polski, w 
okresie I wojny światowej i formowania się II Rze-
czypospolitej. Jego świetną karierę od-pucybuta

-do-milionera utrąciła dogmatycznie libertariań-
ska postawa, którą zajął wobec nagłego zubożenia 
amerykańskiego społeczeństwa na skutek Wielkie-
go Kryzysu. Gdy po całym kraju wyrastały slum-
sy dla bezrobotnych, ochrzczone przez krytyków 
prezydenta mianem „Miasteczek Hoovera” („Ho-
overvilles”), ten powtarzał coraz bardziej zniecier-
pliwionym wyborcom, że rynek skoryguje się sam. 
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Miażdżące zwycięstwo Franklina Delano Roosevelta 
pokazało, ze swoje oblicze skorygować miał raczej 
sam liberalizm.

Polityka „Nowego Rozdania”, „Nowego Systemu” czy 
też „Nowej Umowy [Społecznej]” - wszystkie te zna-
czenia zawiera bowiem w sobie rooseveltowskie ha-
sło „New Deal” - stanowiła radykalne odejście od go-
spodarczego, a w dużym stopniu także społecznego 
leseferyzmu, stanowiącego do tej pory program ko-
lejnych rządów federalnych. Roosevelt rozumiał, że 
w społeczeństwie które nie znało wojny czy (za wy-
jątkiem mniejszości rasowych) państwowej opresji 
na dużą skalę, negatywne wolności oferowane przez 
klasyczny liberalizm stanowiły nie obiekt aspiracji, a 
zastaną i naturalną rzeczywistość. W momencie gdy 
zakończyło się państwowe rozdawnictwo darmowej 
ziemi rolniczej na Zachodzie, a samo rolnictwo stało 
się skomplikowanym biznesem zależnym od pozio-
mu inwestycji technologicznych, państwowych pro-
jektów infrastrukturalnych i irygacyjnych, a nade 
wszystko stosunków z pośrednikami, negatywne 
prawo do nieskrępowanego poruszania się po kraju 
przestało wystarczać jako gwarant bezpieczeństwa 
ekonomicznego, i związanej z nim minimalnej zdol-
ności do podejmowania obowiązków obywatelskich 
(jak i walki o własne prawa). Istnienie mas osób nie-
zdolnych do zapewnienia sobie samym bytu byłoby 
ogromnym problemem z punktu widzenia klasycz-
nej teorii liberalnej. W latach trzydziestych doszło 
doń zrozumienie, ze to właśnie poziom dobrobytu 
związany ze stabilną, dobrze opłacaną pracą, po-
zwalającą robotnikowi na samodzielne utrzymanie 
rodziny, tak jak godność i status społeczny płynący 
z osiągnięcia tego dobrobytu, są istotą wyjątkowości 
Amerykańskiego Modelu. Liberalizm musi od tam-
tego czasu konkurować z innymi systemami spo-
łeczno-politycznymi jako silnik kreacji i dystrybucji 
dóbr, a jeśli tej roli nie da się pogodzić z tradycyjnie 
definiującymi go postawami, takimi jak nieufność 
wobec państwa – tym gorzej dla tych postaw, czego 
przykładem losy podatku dochodowego za oceanem.

Ideologiczna rywalizacja z systemami totalitarnymi, 
rozpoczęta za Roosevelta a zakończona dopiero w 
epoce Clintona nie tylko nie pozwoliła liberalizmo-
wi na odrzucenie gospodarczego dobrobytu jako 
kryterium oceny, ale także zmusiła go, wspólnie z 

oczywistymi implikacjami jego własnych ideałów, do 
postępującej inkluzywności. Najpierw białe mniej-
szości etniczne, potem kobiety, wreszcie mniejszo-
ści rasowe i seksualne upomniały się tak o prawa 
obywatelskie, jak i pozycję ekonomiczną. Tu jednak 
pojawił się kolejny problem. Historyczne efekty dłu-
gotrwałej dyskryminacji, połączone ze znacznie wol-
niejszą ewolucją moresu społecznego w stosunku do 
prawa pozytywnego oznaczały, że faktyczna relega-
cja przedstawicieli tych grup do rangi obywateli dru-
giej czy nawet trzeciej kategorii nie mogła zniknąć 
bez aktywnej interwencji państwa. Ameryka podjęła 
się tego trudnego zadania w sposób letni, niespój-
ny, niekompetentny, a często wręcz szkodliwy – a 
jednak w sferze ideologicznej zmiana była ogromna, 
szczególnie, jak się zaraz okaże, z perspektywy tran-
shumanizmu. Do listy praw człowieka i obywatela 
dopisano bowiem wolność od szkodliwego wpływu 
przygodnych charakterystyk takich jak rasa, narodo-
wość, płeć czy orientacja seksualna na los i szczęście 
jednostki. Przypadki urodzenia i biologii – choć na 
razie tylko te przypadki, których przygodny charak-
ter był dla społeczeństwa oczywisty, jako że dotyka-
ły tylko niektórych ludzi – miały być przez system 
liberalny nie tylko ignorowane, ale i w miarę potrze-
by niwelowane. Logika tego myślenia prowadziła 
już wprost ku postulatom transhumanizmu. Zanim 
jednak zajmiemy się pomysłami na jutro, zrekapitu-
lujmy pokrótce, co liberalizm obiecuje nam dzisiaj.

Idealna wizja społeczeństwa i świata liberalnego, 
której jej najbardziej dojrzałą formę nadali John 
Rawls (za oceanem) i Jurgen Habermas (na gruncie 
europejskim), wyglądałaby mniej więcej następują-
co: tyle swobody ile można, tyle ograniczeń i zobo-
wiązań wobec państwa, aby każdemu z obywateli 
zapewnić możliwie największe i najbardziej rzeczy-
wiste szanse na szczęście, rozumiane jako funkcja 
samorealizacji na wybrane przez jednostkę sposoby. 
Podstawowym założeniem jest uzyskanie przynaj-
mniej pasywnej zgody większości rządzonych po 
zapewnieniu im pewnego równomiernego poziomu 
tak praw i swobód obywatelskich, jak i dobrobytu. 
Tak polityczna, jak etyczna konieczność uzyskania 
takiej zgody, leżąca w samym sercu współczesnego 
liberalizmu, prowadzi do dwóch konsekwencji. Po 
pierwsze, to obywatele znajdujący się wciąż poza 
strefą wolności, równości i spełnienia potrzeb ma-
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terialnych w rozsądnym zakresie mają pierwszeń-
stwo jeśli chodzi o uwagę i interwencje państwa; po 
drugie, państwo narzuca swoim obywatelom cele i 
wartości tylko w zakresie absolutnie koniecznym do 
funkcjonowania sprawnego organizmu społecznego, 
zdolnego generować dobrobyt. „Nie zabijaj” musi 
pozostawać w mocy, „nie cudzołóż” natomiast abso-
lutnie nie może być egzekwowane przez administra-
cję państwową w żadnym aspekcie.

Liberalizm nie osiągnął jeszcze pełni swoich celów 
nawet w Szwajcarii, Holandii czy Szwecji, nie mó-
wiąc już o Polsce czy USA, a i teoretyczne tarcia i 
sprzeczności dają się zauważyć w powyższym szki-
cu. Jednakże dalsze zanudzanie czytelników wysoce 
abstrakcyjnymi szczegółami na temat sporów we-
wnątrz tej doktryny nie będzie konieczne. Sięgnijmy 
po dalece skuteczniejsza metodę przedstawienia, 
która pomoże nam zrozumieć postęp, jaki dokonał 
się dzięki liberalizmowi, jego dzisiejszy kryzys i po-
tęgę nowego ducha, który wlewa weń transhuma-
nizm.

KRÓTKA HISTORIA NASZYCH MARZEŃ

Czym różni się nasze życie od życia człowieka sprzed 
kilku wieków, a czym od życia naszych rodziców? Cze-
mu jest lepsze, jeśli w ogóle jest lepsze? Wiele osób, 
wychowanych w dzisiejszej kulturze abstrakcyjnego 
myślenia, odruchowo wymieni kwestie takie jak pra-
wo do glosowania czy wolność słowa; inne wspomną o 
tym czy innym wynalazku technologicznym; ale o ile 
nie jesteś, Droga Czytelniczko, profesjonalna dzien-
nikarką lub nie zasiadasz w Sejmie, kwestie rodzaju 
pierwszego nie dotykają Cię bezpośrednio; mam też 
nadzieję, że relacja z tym czy innym gadżetem techno-
logicznym nie jest główną relacją dla większości osób, 
które czytają te słowa; zresztą jeżdżenie samochodem, 
oglądanie telewizji czy posiadanie Facebooka nie czy-
ni nikogo szczęśliwym samo w sobie. Główne różni-
ce, choć rzeczywiście olbrzymie, polegają na czymś 
zupełnie innym, znacznie bardziej fundamentalnym, 
ale i prozaicznym.

„Od powietrza, głodu, ognia i wojny” - te cztery 
najgorsze plagi zwykli byli wymieniać w swoich 
modlitwach nasi przodkowie. Są one dziś zupełnie 
obce doświadczeniu większości z nas, jak podkreśla 

wspomniany już Y. N. Harari, a także inni luminarze 
dzisiejszych studiów nad historią widzianą z szer-
szej perspektywy, tacy jak Steven Pinker czy Jared 
Diamond. Ogromna większość z nas nie doświadcza 
przemocy w życiu codziennym, nie spodziewamy 
się też wziąć za naszego życia udziału w konflikcie 
zbrojnym. Nie jesteśmy już zdani na łaskę bólu, cho-
rób czy kataklizmów natury – Ibuprom, antybiotyki 
czy straż pożarna mogą się nam wydawać oczywiste, 
ale dla ludzi sprzed kilku wieków zdawałyby się nie-
samowitym szczytem wygód i błogosławieństw, jeśli 
nie wprost magią. Mało który rodzic traci dziecko, 
mało która kobieta umiera w połogu; wyruszając w 
podróż nie spodziewamy się, ze możemy z niej nie 
wrócić, tak jak nie spodziewamy się żadnej innej 
śmierci niż tej ze starości, we własnym łóżku (sam 
fakt powszechnego podróżowania zdałby się zresz-
tą naszym przodkom nie mniej cudowny). Nasza 
codzienna praca nie jest walką o bezpośrednie prze-
trwanie w ciągu miesiąca lub roku, a kontakt z obcą 
osobą, czy nawet osobą z zupełnie innej kultury, po-
wodem do lęku i nieufności. Trudno jednoznacznie 
przypisać wszystkie te zdobycze cywilizacji i postę-
pu technologicznego liberalizmowi, trzeba jednak 
stwierdzić otwarcie, że to w liberalnych państwach 
Zachodu dokonał się on najszybciej i najpełniej, i 
stamtąd rozprzestrzenił na resztę świata. Trudno 
też jednoznacznie odrzucić krytykę postaci takich 
jak Freud, Waltzer, Baumann czy McIntyre, wskazu-
jących na cenę, którą przyszło nam zapłacić za nowo-
czesność i związane z nią przywileje, tym niemniej 
za niewiarygodne czy wręcz kabotyńskie uznamy 
stwierdzenie, ze cena ta nie była warta rezultatu.

Tyle odnośnie różnicy między jakością doświadcze-
nia życiowego naszym i przodków. Ci z Państwa, 
którzy doświadczyli autorytarnego zacofania PRL, 
mogą, uczciwszy proporcje, powiedzieć o sobie że w 
przeciągu jednego żywota przeskoczyli ową przepaść 
w jej mniej radykalnej formie. To istnienie (albo per-
cepcja istnienia) tej przepaści między codziennym i 
realnym doświadczeniem pokoleń, dystans między 
wolną Polską a komuną, opresją a emancypacją,  re-
publiką wolnych rolników a pańszczyzną, nie zaś 
siła intelektualnych abstraktów, stanowił i stanowi 
legitymację ustroju liberalnego. Nie bez przypadku 
tak Abraham Lincoln, jak John Kennedy i mój tato 
definiowali zalety liberalizmu przez kontrast z Rosją.
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Problem współczesnego liberalizmu najłatwiej jest 
mi zdefiniować patrząc na różnice pomiędzy do-
świadczeniami mojego dwudziestoletniego brata 
a kilkuletnich siostrzeńców – są kosmetyczne. Sio-
strzeńcy bawią się lepszymi zabawkami, jeżdżą na 
bardziej egzotyczne wakacje i oprócz angielskiego 
mają także hiszpański, ani brat ani siostrzeńcy nie 
mają jednak chyba wspomnień dotyczących nagłej 
poprawy materialnego bytu swoich rodzin, typowe-
go dla osób urodzonych w latach dziewięćdziesiątych 
a związanego z pełną integracją polskiego rynku w 
system Zachodni. Nie będą też mieli szansy dostrzec 
ogromnej różnicy między patriarchalną atmosferą 
małżeństwa swoich dziadków a zdecydowanie bar-
dziej partnerską relacją swoich rodziców. Dobrobyt, 
inkluzywność społeczna, a co dopiero stare liberalne 
wolności to dla nich rzeczy oczywiste, znane z psy-
chologii motywacji niesymetrycznie postrzegane 
dobra podstawowe, których brak postrzegamy jako 
skandal, ale których sama obecność w żaden sposób 
nie zadowala.

Czym więc przyciągnąć to nowe pokolenie i, by znów 
przywołać Poetę, mannę jakich gwiazd sypnąć, aby 
mieli co chcieć? Głos wielki odpowiada: Mannę 
Transhumanizmu!

TRANSHUMANIZM, CZYLI NA KRANIEC BYTU I 

JESZCZE DALEJ!

Ustaliliśmy już, że żyjemy nieporównanie lepiej, 
niż u zarania liberalnego projektu. Ale czy żyjemy 
dobrze? Czego właściwie można żądać od dobrego 
życia, a co należy uznać za na zawsze poza naszym 
zasięgiem? Pamiętajmy, że wcześni ojcowie libera-
lizmu prawdopodobnie nie byliby w stanie przewi-
dzieć osiągnięć naszej cywilizacji, przynajmniej nie 
wszyscy i nie w ich pełnej krasie (choć  Benjamin 
Franklin spekulował na przykład na temat istnienia 
wojsk spadochronowych). Żeby nie ograniczać się 
zbytnio do perspektyw i realiów technologicznych 
naszej epoki przy zadawaniu pytania o to, co w życiu 
dobre, a co warte odrzucenia, przeprowadźmy, Dro-
ga Czytelniczko, eksperyment myślowy. Zapomnij-
my o naszych dzisiejszych limitacjach i załóżmy, że   
standard świadomej zgody, który liberalizm uczynił 
normą w relacjach gospodarczych, politycznych i 
społecznych, daje się zastosować w każdym aspekcie 

życia. Ile z naszego życia chcielibyśmy pozostawić, 
ile zmienić, a ile bezpowrotnie zostawić za sobą?

Zacznijmy od początku dnia – od snu. Jedna trze-
cia naszego życia upływa w stanie przymusowej 
nieprzytomności, której krótkotrwały brak męczy 
nas i otępia, natomiast chroniczny – trwale upośle-
dza. Czy gdybyśmy mogli wybrać, zagłosowalibyśmy 
dobrowolnie na konieczność snu? Sen, oczywiście, 
bywa przyjemny, a marzenia senne są źródłem tak 
radości, jak inspiracji. Ile dałbyś, Czytelniku, aby 
móc zapaść w sen za każdym razem gdy chcesz, ile 
za sny wolne od koszmarów, ile za noce wolne od 
bezsenności?

Sen to tylko początek naszych problematycznych 
potrzeb. Jeść lubimy, ale czy lubimy głód, związane 
z nim rozdrażnienie, ciągłe przestanki w poważnej 
pracy, niestrawność, otyłość, uczucie przejedzenia? 
Lubimy sok z mango, cierpkość aronii czy wina, ale 
czy ktoś z nas lubi pić wodę, być spragnionym, mdleć 
z pragnienia? Kąpiel jest przyjemna, uczucie zbruka-
nia po długiej podróży – już nie bardzo. Nawet jeśli 
nasza cielesność przysparza nam więcej przyjemno-
ści niż bólu, co nie jest raczej prawdą w życiu milio-
nów chorych na tysiące wynikłych z absurdalnych 
przypadków ewolucji chorób, bylibyśmy szczęśliwsi, 
mogąc zaprojektować ją na nowo. Nikt nie tęskniłby 
chyba za odczuciem krwawienia, gorączki czy kataru.

Są jednak poważniejsze źródła cierpienia w naszym 
życiu niż bolączki cielesności. Nie wspominając na-
wet o piekle chorób psychicznych, będących według 
badań najintensywniejszym źródłem nieszczęścia 
w naszym świecie, jak wielki procent naszego życia 
spędzamy w gniewie, smutku, upokorzeniu, poczu-
ciu zwątpienia czy beznadziei? W małych dawkach te 
emocje mogą stanowić ciekawe i pouczające dodatki 
do palety ludzkich wrażeń – czy nie byłoby jednak 
lepiej, gdybyśmy kontrolowali bezpodstawny gniew 
i nic nie wnoszący smutek? Co z nudą i apatią, zmę-
czeniem i otępieniem – czy one też coś wnoszą?

Nie powinienem jednak przedstawiać Państwu 
uproszczonego, zgoła hedonistycznego poglądu na 
wartość życia. Są cechy, cele i wartości wyższe niż 
dobre samopoczucie. Przymioty intelektu, dobroci 
czy odwagi; sukces naszych planów i przedsięwzięć; 
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rodzina, wspólnota, ojczyzna, drugi człowiek i cała 
ludzkość. Tu jednak nasze ciała i umysły okazują się 
być przystosowane jeszcze gorzej niż w wypadku 
osiągania przyjemnych stanów i samozadowolenia. 
Postępy w naukach od fizyki i biologii po psycholo-
gię i ekonomię ukazują nam bezsprzecznie szereg 
rażących ułomności intelektualnych i charaktero-
logicznych, którymi zdajemy się być przeklęci niby 
darwinowskim grzechem pierworodnym. Nie tylko 
ledwo radzimy sobie na wyższych piętrach fizyki i 
matematyki, zdając się powoli osiągać limity dostęp-
ne ludzkiemu poznaniu, nie tylko nie jesteśmy już 
w stanie ogarnąć nawet ułamka zgromadzonej przez 
nas wiedzy, co skutkuje rażącą ignorancją w spra-
wach bardziej skomplikowanego świata, ale nawet 
na płaszczyźnie moralnej czy gospodarczej dajemy 
się beznadziejnie manipulować tak przypadkowi czy 
świadomym złoczyńcom, jak i brzydkim, zwierzę-
cym aspektom własnej natury. Nie ma takiego  dzia-
łania czy celu, które nie skorzystałoby na eliminacji 
wbudowanych w nasze myśli i emocje wad. Nie ma 
też takiego systemu wartości, ideologii czy sposobu 
na życie który nie skorzystałby, i nie zalecał w jakimś 
stopniu, eliminacji czy transcendencji naszych ludz-
kich ograniczeń. Czym innym są w końcu instytucje 
takie jak prawo, nauka czy edukacja jak zorganizo-
wanymi próbami osiągnięcia tego właśnie celu.

Ostatnia już ilustracja – wyobraź sobie, Czytelnicz-
ko, że dowolną część swojego życia możesz przeżyć 
wyłączając swoją świadomość z zachowaniem pełnej 
funkcjonalności i wspomnień, niejako na autopilocie 
albo jak lunatyk. Często mówimy przecież – chciała-
bym obudzić się już w weekend. Czy chciałabyś prze-
zywać przejazdy metrem, czy też po prostu wyłącza-
łabyś je całkowicie? Które części swojej pracy byś 
pozostawiła? Które obowiązki? Jak wiele ze swojego 
życia wybrałabyś z prawdziwym entuzjazmem, i jak 
wiele dałabyś za możliwość takiego wyboru?

Jeśli cokolwiek z powyższych rezonuje w Twojej, 
Czytelniku, duszy, jeśli cokolwiek z powyższego 
uważasz za godny i prawdziwie wielki obiekt marzeń, 
i jeśli dodatkowo uważasz, że jakaś część tych celów 
może zostać osiągnięta za pomocą rozsądnie zarzą-
dzanego postępu technologicznego – jesteś transhu-
manistą. Nie jest jednak transhumanizm jedynie 
projektem odrzucenia tego, co w człowieczeństwie 

bolesne, niegodne czy szkodliwe. Pozytywny, twór-
czy projekt transhumanizmu sięga daleko dalej, wad 
mamy wszak skończoną ilość, natomiast przestrzeń 
możliwości zdaje się nie mieć końca. Sam tylko eks-
pansja horyzontów, możliwości i doznań spowodo-
wana wynalazkiem pisma powinna uświadomić nam 
skalę i stawki, o jakich jest mowa. Cały szereg stra-
tegii rozwoju technologicznego, eksplorację których 
postuluje transhumanizm – wzmocnienie mocy po-
znawczych ludzkiego mózgu albo ludzkiej kontroli 
nad naszymi emocjami -  mógłby okazać się równie 
przełomowy.

MAKE LIBERALISM GREAT AGAIN

Współczesny, inkluzywny liberalizm, najlepiej re-
prezentowany przez programy polityczne Unii Eu-
ropejskiej i amerykańskiej Partii Demokratycznej, 
znajduje się w głębokim kryzysie. Kryzys ten ma 
wiele przyczyn i wymagać będzie wielu reform i roz-
wiązań; jednak na płaszczyźnie ideologicznej jest 
on przede wszystkim kryzysem percepcji. Znaczny 
odsetek obywateli dzisiejszego Zachodu postrzega 
system liberalny nie tylko jako niezdolny do osią-
gnięcia celów, które sam przed sobą postawił, ale 
jako niezdolny do sformułowania wystarczająco in-
spirujących postulatów. Rzekoma impotencja aksjo-
logiczna liberalizmu pozostawia charakterystyczny 
dla okresów typu  fin de siècle głód wielkich wartości 
do zagospodarowania ideologicznym rywalom, na-
wet jeśli Ci rywale mają do zaoferowania śmiesznie 
mało. Rojenia o Międzymorzu czy pomysł wyniesie-
nia Donalda Trumpa na najwyższy urząd w państwie 
stają się bardziej zrozumiałe, gdy uświadomić sobie, 
że połączenie „ciepłej wody w kranie” z emancypacją 
coraz bardziej egzotycznych dla zwykłego wyborcy 
grup społecznych ma małe szanse na wywołanie 
autentycznego entuzjazmu. Liberalizm może pozo-
stawać najlepszą z konkurujących ideologii, ale by 
zachować swoje miejsce na szczycie, musi stać się 
najświeższą, najbardziej atrakcyjną, najchwytniej-
szą. Musi obiecać przyszłość, o której można marzyć, 
nie tylko przyszłość, którą można, po głębokim na-
myśle, woleć.

To właśnie transhumanizm jest tą treścią, którą libe-
ralizm powinien wypełnić się, by znów królować na 
rynku idei. Ogromna wizja śmiałej zmiany, sięgająca 
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daleko w przyszłość i  bezpośrednio dotykająca każ-
dego aspektu ludzkiego życia, możliwa do realizacji 
tylko na drodze rozłożonego na dekady projektu, 
którego każdy członek społeczeństwa stałby się czę-
ścią i na którym każdy by skorzystał. Realna, pełniej-
sza wersja wydmuszek, promowanych przez prze-
ciwników z prawa i z lewa, pozwalająca, o czym pisze 
na tych łamach Marcin Garbowski, uciec do przodu 
od rozmaitych problemów i sprzeczności, trapiących 
dziś społeczeństwa liberalne. Wreszcie szansa na to, 
by świadomy i dobrowolny wybór, który liberalizm 
uczynił osią relacji państwo-obywatel, stał się pod-

stawą każdej dosłownie płaszczyzny ludzkiego bytu. 
Ostatnia Emancypacja, już nie z okowów tyranii 
czy ubóstwa, ale z łańcuchów samej Natury, mająca 
dokończyć historię ewolucji Człowieka Wolnego – 
Współautora nie tylko rządzących nim praw i insty-
tucji, ale swojego DNA i mózgu, ciała i umysłu, serca 
i duszy. Oto cel godny wielkich marzeń, wielkich 
wysiłków i wielkiego entuzjazmu. Gdy te są obecne, 
społeczeństwa liberalne nie mają raczej problemu z 
przezwyciężeniem praktycznych trudności na dro-
dze do swoich celów. Byliśmy przecież na Księżycu. 
Czas sięgnąć gwiazd.
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W dobie eskalacji konfliktu między tendencjami lewi-
cowo-liberalnymi a lokalistyczno-konserwatywnymi 
transhumanizm może być rozjemcą zarówno w świa-
topoglądowych jak i ekonomicznych sporach, które w 
XX wieku stanowiły o rozróżnianiu na prawicę, lewicę, 
konserwatyzm i liberalizm, a które uległy przemie-
szaniu na początku obecnego wieku. Transhuma-
nizm jako swoisty nurt ideologiczny opiera się przede 
wszystkim na wykorzystaniu narzędzi pozyskiwa-
nych w ramach postępu techniki (szczególnie w dzie-
dzinie biotechnologii i informatyki) do przedłużania 
ludzkiego życia i doskonalenia natury ludzkiej w za-
kresie jej potencjału intelektualnego, emocjonalnego 
czy nawet moralnego. Pomimo proponowania wielu 
dalekosiężnych utopijnych postulatów, np. transfe-
rów umysłów ludzkich do nośnika cyfrowego, wiele 

„technologii transhumanistycznych” może stanowić 
rozwiązanie dla problemów społecznych oraz rozwi-
kłania dylematów moralnych, które stanowią oś spo-
rów między lewicą a prawicą, która w obecnych cza-
sach przybrała wymiar konfliktu między tendencjami 
globalistycznymi a lokalistycznymi. Transhumaniści 
mają tutaj pole do popisu, gdyż postęp w dziedzinie 
biotechnologii, czy powiązanych z rozwojem sztucz-
nej inteligencji oraz nanotechnologii gałęzi informa-
tyki i inżynierii mogą przyczynić się do powstawania 
rozwiązań dla tak różnorodnych problemów jak zmia-
ny klimatyczne, starzenie się społeczeństw, głód na 
świecie, czy ochrona życia poczętego.  

Postęp techniczny może mieć charakter wykładni-
czy, tak jak to wynika z prawa Moore’a1, niemniej nie 

Transhumanistyczny 
rozjemca: Czy 

postęp techniczny 
pogodzi globalistów i 

lokalistów? 
Marcin Garbowski
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odbywa się w próżni, lecz w kontekście społecznym, 
gdzie poziom absorbcji owoców postępu technicz-
nego jest nierównomierny. W szerszym kontekście 
historycznym postęp społeczny ma raczej charakter 
dialektyczny – okresy rozwoju i budowy (podobnie 
jak w przypadku heglowskiej tezy) są przeplatane 
kontestującymi dany trend okresami konfliktu z 
uprzednim porządkiem (heglowską antyteza), któ-
re prowadzą do kolejnego etapu syntetyzującego 
aspekty poszczególnych etapów. Przez to sumarycz-
nie trend rozwoju ludzkiej cywilizacji ma charakter 
wznoszącej się sinusoidy. 

Praktyka wdrażania poszczególnych rozwiązań 
technicznych na szeroką skalę znamionuje chaos 
ze względu na występowanie licznych zmiennych 
oraz nie zawsze racjonalny charakter ludzkiego 
działania, które potrafi zupełnie inaczej pokierować 
rozwojem danej dziedziny niż by to wynikało z ide-
alistycznych założeń futurologów. Transhumaniści 
mogą wpłynąć na kierunek postępu, ale muszą kla-
rownie usytuować się wobec stron konfliktu – czyli 
globalizmu (tezy) i lokalizmu (anty-tezy) – po to, 
aby wyjść z synkretyczną propozycją, jednocześnie 
kompromisową względem nich, a zarazem przesu-
wającą dyskurs społeczny w kierunku umożliwiają-
cym realizację własnych postulatów w możliwie jak 
największym zakresie w nowych uwarunkowaniach 
społecznych.   

Pierwsze transhumanistyczne manifesty na Zacho-
dzie, jak choćby Principles of Extropy Maxa More’a, 
definiujące transhumanizm jako światopogląd po-
stulujący ciągłe doskonalenie człowieka przy pomo-
cy owoców postępu technicznego, odwoływały się do 
indywidualistycznych i libertariańskich interpretacji 
rzeczywistości oraz wizji społeczeństwa. Natomiast 
wtedy, kiedy ukonstytuowały się pierwsze między-
narodowe organizacje zrzeszające transhumani-
stów, pod koniec lat 90-ych, trend przybrał bardziej 
kolektywny i demokratyczny charakter. Wyrazem 
tego był manifest egalitarnego transhumanizmu 
demokratycznego zawarty w Citizen Cyborg Jamesa 
Hughes’a oraz ustanowienie przez Nicka Bostroma 
oraz Davida Pearce’a World Transhumanist Associa-
tion (obecnie Humanity Plus) w 1998 roku. Dlacze-
go taki proces miał miejsce? Najczęściej pomija się 
aspekt historyczny, socjologiczny i geopolityczny w 

ocenie wizji roztaczanych przez wiodących wizjone-
rów transhumanizmu. Natomiast jeśli spojrzymy na 
projektowane ówcześnie wizje przyszłości bardzo 
istotne jest usytuowanie tych rozważań w odpo-
wiednim czasie, przestrzeni i szeroko-rozumianych 
warunkach politycznych. Z jednej strony okres zim-
nej wojny dobiegł końca i główna motywacja dla kon-
centrycznego inwestowania przez rządy, czy wielki 
kapitał w technologie związane z obronnością ode-
szła do lamusa; z drugiej strony zakończenie długo-
trwałego okresu napięcia otworzyło wielorakie moż-
liwości dla rozwoju kontaktów międzyludzkich w 
obrębie całej planety. Świat stał się jednobiegunowy, 
zglobalizowany i względnie bezpieczny. O ile przez 
ponad 40 lat po drugiej wojnie światowej mieszka-
niec rozwiniętego świata nie był pewien, czy utrzy-
ma się kruchy pokój między wielkimi mocarstwami 
nuklearnymi, tak w ostatniej dekadzie dwudziestego 
wieku i w istocie aż do kryzysu gospodarczego prze-
łomu 2008 i 2009 roku mieszkaniec Zachodu mógł 
czuć się w miarę bezpiecznie.

Co ciekawe, zarówno manifesty o charakterze tran-
shumanistycznym, jak i słynna zdezaktualizowana 
koncepcja „końca historii” Francisa Fukuyamy po-
wstawały w podobnym okresie. Mimo, że transhu-
maniści i sam Fukuyama niejednokrotnie starli się 
polemicznie w swoich ocenach wizji przyszłości 
(Fukuyama określał wizję ulepszania natury ludz-
kiej przy pomocy nowoczesnej technologii mianem 

„największego zagrożenia dla ludzkości”), to jednak 
wspólnie wpisywali się w pewien globalistyczny nurt 
oparty o optymistyczne założenie, że człowiek jest 
istotą z gruntu otwartą na innych, której bliskie są 
ideały poszanowania wolności jednostki. Przecież 

„dobry, demokratyczny, liberalny Zachód” wygrał 
zimną wojnę, więc czyż nie znaczy to, że te wartości 
zatriumfowały? 

Zarówno transhumaniści, jak i Fukuyama oraz po-
zostałe nurty globalistyczne nie do końca odrobili 
lekcję z twardej geopolityki zimnej wojny, bagateli-
zującej znaczenie choćby wyciągnięcia Chin z orbity 
wpływów ZSRR przez administrację Nixona w latach 
70-ych, przegranej przez ZSRR wojny w Afganista-
nie, oraz eskalacji wyścigu zbrojeń przez Ronalda Re-
agana w latach 80-ych. Kapitalizm w modelu, który 
obecnie określa się mianem neoliberalnego, okazał 
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się wydajniejszy w porównaniu z ustrojem gospo-
darki centralnie sterowanej w bloku wschodnim, 
aczkolwiek moralność tego modelu jest co najmniej 
dyskusyjna. Bankructwo największego wroga USA i 
rozpad jego imperium przyczyniło się do poszerze-
nia strefy wpływów zachodnich, łącznie z kapitałem 

– zarówno finansowym, ludzkim, jak i o charakterze 
know-how. Nastąpił więc okres bezprecedenso-
wego pokoju, ale i spokoju. W czasie zimnej wojny 
Europa, czy USA nie doświadczyły wyniszczających 
konfliktów, ale groźba obustronnie „gwarantowanej” 
atomowej zagłady (w ramach doktryny M.A.D) nie-
ustannie wydawała się realna.  

Mówi się, że wojna jest motorem postępu technicz-
nego i jest to w dużej mierze prawdą, ale głównie 
w odniesieniu do technologii o zastosowaniu mili-
tarnym. Dopiero okres pewnego rozprężenia i sta-
bilizacji pozwala na szersze zastosowanie owoców 
tego postępu w sektorze cywilnym. Stąd, przykła-
dowo, komputery osobiste zaczęły upowszechniać 
się w latach 80-ych, ale sieć Internet, istniejąca od 
lat 60-ych, została udostępniona do komercyjnego 
użytku dopiero w 1991 r. (nomen omen w roku, 
w którym rozpadł się ZSRR).  To w tym właśnie 
okresie zaczął się boom na wszystko co związane 
z technologią informacyjną, rozwinęły się usługi 
telekomunikacyjne, postępowała automatyzacja 
procesów produkcyjnych, a telefonów komórko-
wych przybywało z każdym rokiem. Wydawało się, 
że dzięki technologii każdy stanie się aktywnym 
uczestnikiem procesów globalizacyjnych. Sądzono, 
że dzięki powszechnemu dostępowi do środków 
masowego przekazu nie tylko niedawne konflikty 
międzynarodowe nie powrócą, ale również uda się 
skutecznie zwalczać inne zagrożenia – jak choćby 
degradację środowiska naturalnego, zmiany klima-
tyczne, czy choroby.

W 2018 roku minie dwadzieścia lat od powstania 
World Transhumanist Association i bynajmniej nie 
możemy powiedzieć, że „historia się zakończyła”. 
Mimo niebywałego postępu w dziedzinie przeno-
śnych urządzeń podłączonych do sieci Internet 

– tabletów i smartfonów – oraz ich szerokiego roz-
przestrzenia, w tym w krajach rozwijających się, 
pojawienia się mediów społecznościowych, możli-
wości komercyjnych lotów w kosmos, jak również 

rozwoju w badaniach nad mózgiem oraz ludzką 
genetyką, w wielu dziedzinach dalej jesteśmy da-
leko od „transhumanistycznej wizji przyszłości”. 
Powróciły także demony przeszłości oraz nowe 
zagrożenia. Rozpoczęta na skutek ataków terrory-
stycznych na World Trade Center 11 września 2001 
roku wojna z terroryzmem, pomimo początkowych 
spektakularnych sukcesów militarnych USA i koali-
cjantów w Afganistanie i w Iraku, przyczyniła się do 
otworzenia puszki Pandory na Bliskim Wschodzie. 
Zbliżenie niemiecko-rosyjskie za kadencji Gerharda 
Schroedera, kryzys finansowy w 2008 roku, „Arab-
ska Wiosna”, a przede wszystkim wzrost znaczenia 
Chin, i w końcu aneksja Krymu doprowadziły do 
poważnych pęknięć w architekturze unilateralnego 
porządku światowego. Wzrost znaczenia ruchów 
społeczno-politycznych, o alter-globalistycznej, 
czy inaczej mówiąc „lokalistycznej” narracji, spo-
wodowały kształtowanie się nowego krajobrazu 
świata przywracając do mainstreamu nacjonalizm 
i protekcjonizm gospodarczy. Dobitnymi sympto-
mami tej tendencji były, m.in. zwycięstwo Donalda 
Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, Brexit, 
samodzielne rządy PiS w Polsce, czy obecny impas 
polityczny w Niemczech, nie wspominając o wzro-
ście zagrożenia dla dotychczasowego porządku ze 
strony Korei Północnej, który skłania choćby Ja-
ponię do remilitaryzacji. Co ciekawe, do tej często 
również oddolnej walki z „globalizmem” wykorzy-
stywano zasięg i oddziaływanie mediów społeczno-
ściowych – owoc techniki, który miał to globalne 
społeczeństwo scalić. Wiele cywilnych projektów o 
charakterze cywilizacyjnym – w tym przeciwdzia-
łanie zmianom klimatycznym, dywersyfikacja po-
zyskiwania źródeł energetycznych, czy eksploracja 
kosmosu – rozwija się w wolniejszym tempie niż 
to się wydawało futurologom w latach 80-ych i 90-
ych, nie mówiąc już o hiper-optymistach z czasów 

„ery kosmicznej” z poprzednich dekad. Natomiast 
na nowo zdaje się eskalować postęp w dziedzinie 
militarnych zastosowań technologii, a czołowi spe-
cjaliści do spraw sztucznej inteligencji obawiają się, 
że napędzany w ten sposób rozwój technologiczny 
może doprowadzić do katastrofy. Mówią o tym nie 
tylko Stephen Hawking, Bill Gates, czy Elon Musk, 
ale też Nick Bostrom, który również nie ukrywał 
swojego entuzjazmu wobec postępu w dziedzinach 
GRIN/NBIC2. 
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Narastanie lokalistycznych tendencji prowadzących 
do nowego „koncertu mocarstw” przy jednocze-
snym postępie w dziedzinie „transhumanistycznych” 
technologii dla celów militarnych prowadzi nas do 
konstatacji, iż wspomniany przez Fukuyamę „ko-
niec historii”  raczej nam nie grozi, a na pewno nie w 
tak sielskiej postaci, w jakiej to sobie wyobrażał po 
rozpadzie ZSRR. Ambitne plany z ery względnego 
spokoju wydają się oddalać w dobie coraz intensyw-
niejszej rywalizacji o wymiarach geo-strategicznych. 
Niemniej, podobnie jak w czasach wzmożonego 
postępu, nie należy w swoich przewidywaniach bez 
końca ekstrapolować pozytywnej koniunktury, tak 
samo nie warto popadać w skrajny katastrofizm w 
przypadku, kiedy dana koncepcja spotyka się z opo-
rem materii. 

Rozwiązanie tego dialektycznego konfliktu, w której 
globalizm jest „tezą” a lokalizm „anty-tezą” musi 
czerpać siłą rzeczy z dorobku ideowego tezy, a 
jednocześnie pacyfikować zastrzeżenia anty-tezy 
względem niej. Także centralistycznie narzucona 
wizja globalizmu, na którą odpowiedzią jest obecnie 
wizja centralistycznych lokalnych bloków kontynen-
talnych, nie może lub przynajmniej nie powinna być 
skwitowana wizją rozwoju w stronę jeszcze bardziej 
scentralizowanego globalizmu, czyli pewnej formy 
komunizmu o zasięgu globalnym. Taka wizja łączy-
łaby się niewątpliwie z dehumanizacją, a nie tran-
scendencją człowieka przy pomocy techniki. Nie-
mniej obserwując trendy w rozwoju poszczególnych 
technologii można przypuszczać, że taka wizja or-
wellowskiej alternatywy dla obecnego stanu rzeczy 
nie może być remedium na nasze bieżące problemy. 
Aby można było spiąć te tendencje w spójną całość 
potrzebna jest synkretyczna, a zarazem pro-rozwo-
jowa ideologia, która okaże się wystarczająco atrak-
cyjna zarówno dla decydentów, jak i dla zwykłych – 
często żyjących w poczuciu zagubienia – ludzi. 

Transhumanizm wraz ze swoim szerokim wachla-
rzem technicznych rozwiązań opartych o wzmożony 
postęp w dziedzinach takich jak sztuczna inteligen-
cja, nanotechnologia, czy biotechnologia, oferuje 
ucieczkę do przodu w kwestiach wielu z wymienio-
nych wyżej impasów i „wąskich gardeł” rozwojowych 
dla współczesnej cywilizacji technicznej. Postęp w 
dziedzinie biotechnologii – czy to modyfikacja DNA 

przy pomocy technologii CRISPR, sztuczne łożyska 
lub sztucznie wyprodukowane mięso – może wspo-
móc rozwiązanie wielu bieżących problemów zwią-
zanych z tak szerokimi gałęziami działalności ludz-
kiej jak medycyna, rolnictwo, czy polityka rodzinna. 
Co ciekawe, już niebawem technika może dostarczyć 
odpowiednich narzędzi, by wyeliminować dylemat 
moralny związany z aborcją, który podnosi tempe-
raturę sporów politycznych i światopoglądowych 
w wielu krajach – sztuczne łożyska mogą pozwolić 
przetrwać oraz rozwinąć się tym płodom, które by-
łyby w przeciwnym wypadku usunięte, a dzięki do-
skonalszym terapiom genowym wszelkie uszkodze-
nia skazujące dziecko i jego rodziców na cierpienie 
po urodzeniu mogłyby być skuteczniej eliminowane. 
Przy pomocy analogicznych metod biotechnologicz-
nych oraz przy wsparciu szeroko rozumianej nano-
technologii można przeciwdziałać biodegradacji gleb 
i wód, a także realizować projekty geoinżynieryjne 
mogące ograniczać lub wręcz redukować zanieczysz-
czenie powietrza oraz negatywne skutki zmian kli-
matycznych. Wykorzystanie rozwiązań z zakresu 
informatyki i robotyki, które często określa się mia-
nem „sztucznej inteligencji” może stanowić istotne 
wparcie dla rozwiniętych gospodarek świata Zacho-
du i Dalekiego Wschodu, szczególnie w sytuacji, w 
której spada podaż rąk do pracy w kluczowych bran-
żach, a na skutek oporu ze strony poszczególnych 
społeczeństw przyjmowanie imigrantów z mniej 
rozwiniętych krajów jest utrudnione. Automaty i 
boty (wyrafinowane programy symulujące osoby w 
środowisku cyfrowym) wyposażone w „sztuczną in-
teligencję” mogą więc pogodzić zarówno gospodar-
czych liberałów obawiających się kryzysu na skutek 
niedostatecznej liczby rąk do pracy, jak i protekcjo-
nistów zatroskanych o negatywny wpływ społeczny 
związany z niereglamentowanym mieszaniem się 
kultur. Przy wsparciu doskonalszych metod pozy-
skiwania energii oraz decentralizacji produkcji (m.in. 
dzięki drukarkom 3D) może się okazać, że autarkia 
gospodarcza jest możliwa, a konieczność migracji 
ekonomicznych nie będzie koniecznością z punktu 
widzenia jednostek, jak i stabilności gospodarczej 
państw (lub tego co je zastąpi). Z kolei robotyzacja, 
a także ekspansja w kosmos (przede wszystkim w 
celu komercyjnej eksploatacji złóż w asteroidach) 
mogą umożliwić lepszą łączność na poziomie global-
nym – nieodgadniony, jak dotąd, potencjał rozwoju 
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gospodarczego (z zaznaczeniem, że jeżeli dana kor-
poracja faktycznie pozyska złoża metali rzadkich z 
danej asteroidy to z miejsca może uzyskać potencjał 
finansowy przekraczający większość krajów na zie-
mi).  Wykorzystanie maszyn może także wpłynąć na 
zmianę kształtu konfliktów wojskowych, a nawet 
przyczynić się do całkowitego wyeliminowania tych-
że konfliktów w obecnej postaci.

Te zarysowane powyżej rozwiązania już funkcjonują 
na etapie wczesnego wdrażania i celowo nie poru-
szałem najbardziej ambitnych pomysłów wizjone-
rów transhumanistycznych, by pokazać, że nawet te 
procesy, które już zostały zainicjowane mogą dostar-
czyć wiele korzyści poszczególnym jednostkom oraz 
ludzkości jako takiej. Nie musimy osiągnąć „osobli-
wości technologicznej”, czy dokonywać transferu 
naszej jaźni do maszyny, by poprawić wiele wskaź-
ników ilościowych związanych z odpowiedzialnym 
rozwojem naszej cywilizacji, a także zniwelować 
przyczyny obecnych konfliktów geopolitycznych, 
sporów światopoglądowych i niepokojów społecz-
nych. Diabeł jednak zawsze tkwi w szczegółach i 
niestety dopóki narracje globalistów i lokalistów 
mają kolektywistyczny, wsteczny i często anty-ka-
pitalistyczny charakter, to nie brakuje mocnych, 
politycznych przesłanek, że podobne rozwiązania 
staną się agendą szerokiego, mającego wpływ na kre-
owanie światopoglądów mas, ruchu. Wykładniczy 
charakter postępu technicznego w optymistycznej 
wizji Kurzweila jest korygowany o nie zawsze chęt-
ny zmianom czynnik ludzki. Dopóki nie zaistnieją 
niezależne, świadome automaty, musimy się z tym 
czynnikiem liczyć.

W kwestiach związanych ze społecznym wpły-
wem „transhumanistycznych technologii” jestem 
umiarkowanym optymistą, co być może wiąże się 
z moją wiarą w to, że w momencie, gdy wszystkie 
inne opcje zawiodą ludziom pozostanie instynkt 
samozachowawczy i zdrowy rozsądek. W tej kwe-
stii transhumanizm jest nad wyraz kompatybilny 
z wieloma dogmatami pochodzącymi z bardziej 
klasycznej, okcydentalnej wizji człowieka, gdyż 
pomimo swoich oświeceniowych źródeł skupia się 
przede wszystkim na „ilościowych” przemianach 
natury ludzkiej, które zdają się nie mieć znacznego 
przełożenia na „jakościowy” wymiar życia człowie-

ka. Dłuższe życie, sprawniejszy mózg, lepsze zdro-
wie, a nawet (na razie!) futurystyczne koncepcje 
transferu umysłu człowieka, nie dostarczają same 
w sobie treści, czy poczucia sensu. Konieczność 
utrzymania tego stanu rzeczy rzecz jasna postawi 
przed zmodyfikowanymi technicznie ludźmi kolej-
ne wyzwania, polegające choćby na konsekwentnej 
ekspansji w kosmos: naszą kruchą cywilizację tech-
niczną może unieszkodliwić na pokolenia odpo-
wiednio mocny rozbłysk fal elektromagnetycznych 
na Słońcu, wybuch superwulkanu, nie mówiąc już o 
zderzeniu Ziemi z asteroidą. Niemniej transhuma-
niści lubią kusić – ale i straszyć – dalekosiężnymi 
konsekwencjami rozwoju technologii, które są w 
fazie prototypowej lub dalekiej od masowego wdro-
żenia, a pomijają czynniki ekonomiczne, politycz-
ne, czy społeczne, stanowiące nierzadko bariery w 
proliferacji tychże technologii. 

Powszechnym „straszakiem” wykorzystywanym 
najczęściej przez lewicowych transhumanistów, jest 
rzekome masowe bezrobocie technologiczne, które 
nastąpi „już za 10, 20 lat” wraz z zastąpieniem wie-
lu miejsc pracy przez wyrafinowane automaty. Ten 
spodziewany rezultat trendu, który obecnie jest sze-
roko obecny w mediach (choć znawcy branży SI, tacy 
jak Rodney Brooks czy Kevin Kelly zachowują scep-
tycyzm) ma być pretekstem do opodatkowania au-
tomatów (a zatem właścicieli najbardziej innowacyj-
nych przedsiębiorstw) i redystrybucję tych środków 
w formie Uniwersalnego Dochodu Gwarantowanego.  
Alternatywna wizja serwowana przez futurologów 
jest taka, iż zabierające pracę roboty umożliwią nam 
beztroski żywot pełen uciech (przede wszystkim w 
wirtualnej rzeczywistości) lub – ambitniejszym po-
śród nas – kontemplację filozoficzną. Pomija się w 
tych prognozach pewne istniejące już i nieubłagane 
trendy związane choćby ze starzeniem się społe-
czeństw w świecie Zachodu, a także w Chinach i na 
Dalekim Wschodzie, gdzie ów trend modernizacyjny 
jest szczególnie widoczny. Pomija się również fakt, 
że już teraz podaż rąk do pracy nie wystarcza do za-
pełnienia etatów w kluczowych dla gospodarki, ale 
też dla samych podstaw funkcjonowania państwa 
sektorach – takich jak transport, służba zdrowia, czy 
rolnictwo. Mniej uchwytnym, aczkolwiek niewiele 
mniej istotnym czynnikiem jest kwestia wpływu już 
istniejących artefaktów z obszaru sztucznej inteli-
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gencji na przyćmiewanie naszych obecnych zdolno-
ści poznawczych, szczególnie w przypadku uzależ-
nionej od mediów elektronicznych młodzieży.  Jak 
bardzo byśmy tego nie pragnęli – pozytywny trend 
dążący do automatyzacji potrzebnej, a często nie-
wdzięcznej, ludzkiej pracy może jednak nie zdążyć 
na czas, by zagwarantować brak zadyszki gospodar-
ce w obliczu narastania skutków związanych z wyżej 
wspomnianymi trendami negatywnymi. 

O ile w pewnym zakresie postęp techniczny oraz 
związany z nim wzrost poziomu osobistego dobro-
bytu na ograniczonym obszarze raczej nie wyhamu-
je, o tyle może dojść do rozpowszechnienia „rosyj-
skiego modelu” transhumanistycznej gospodarki, 
cechującej się wysokim poziomem nierówności 
społecznych i majątkowych. Taki wariant, który 
już w pewnej mierze funkcjonuje w Rosji, ale tak-
że Chinach i innych autorytarnych państwach, stoi 
w sprzeczności z egalitarystycznymi koncepcjami 
Jamesa Hughes’a, Nicka Bostroma i innych, którzy 
postulowali swobodny dostęp do zdobyczy postępu 
technicznego. Co ciekawe, w Rosji funkcjonuje bo-
daj najprężniej działający ruch transhumanistyczny, 
gdzie zaszczepiona jeszcze przez Nikołaja Fiodorowa 
i Kontantyna Ciołkowskiego koncepcja kosmizmu i 
doktryna immortalizmu trafiają na podatny grunt 
wśród nowego pokolenia oligarchów. Natomiast 
szerokie masy społeczne mają problem z przeżyciem 
z dnia na dzień, a dwudziestopierwszowieczne, czy 
wręcz dwudziestowieczne wynalazki – z kanaliza-
cją na czele – są nieosiągalnym luksusem. Nietrud-
no sobie wyobrazić przeszczepienie analogicznego 
modelu (może mniej skrajnego) na grunt innych 
państw, szczególnie biorąc pod uwagę ewentualność 
powszechnej inwigilacji oraz manipulacji przekazem, 
które są umożliwiane dzięki transhumanistycznym 
wynalazkom „krótkiego zasięgu”. Oznacza to, że dla 
wielu mieszkańców rozwiniętego świata obietnica 
transhumanistycznej przyszłości może być nieosią-
galna, dopóki faktycznie technologia umożliwiają-
ca „powszechny dobrobyt” nie stanie się znacznie 
tańsza. Nie ma potrzeby rozpisywania się na temat 
bardziej apokaliptycznych wariantów związanych z 
wykorzystywaniem rozmaitych rozwiązań technicz-

nych do celowej depopulacji planety, czy obrócenia 
się zaawansowanej sztucznej inteligencji przeciwko 
człowiekowi, niemniej nie wypada również zupełnie 
lekceważyć zagrożeń związanych z postępem tech-
nicznym.

Jeżeli transhumanistom zależy na tym, by postęp 
techniczny faktycznie rozwiązywał problemy spo-
łeczne i przyczynił się do powszechnego dobrobytu 

– jak to się rysuje w wizjach Raya Kurzweila i Petera 
Diamandisa – konieczna jest oddolna, organiczna 
praca, zarówno, jeśli chodzi o edukowanie społe-
czeństwa, jak i pośredniczenie między zaangażo-
wanymi w rozwój tychże innowacji start-up’ami 
a decydentami politycznymi. Postęp techniczny, 
powinien stanowić atrakcyjną, upodmiotawiającą 
człowieka ofertę niezależnie od jego statusu mająt-
kowego. Lecz aby to umożliwić nie wystarczy mu 
dać smartfona i zapomogę umożliwiająca przeżycie 
od pierwszego do pierwszego. Konieczny jest dialog 
z instytucjami tradycyjnie sceptycznymi wobec po-
stępu technicznego, które obawiają się naruszenia 
społecznego status quo, w tym kościołami i związ-
kami wyznaniowymi. Przedstawiciele poszczegól-
nych grup tożsamościowych (narodowości, religii, 
czy światopoglądów) muszą zyskać przekonanie, że 
globalny porządek wspierany za sprawą postępującej 
technologii nie będzie stanowić fundamentalnego 
zagrożenia nie tylko dla ich egzystencji, ale i warto-
ści przez nie wyznawanych. Transhumanizm może 
zaproponować wizję świata otwartego na różnorod-
ność i na wielu płaszczyznach zdecentralizowane-
go, a jednocześnie skoordynowanego w kwestiach 
fundamentalnych dla przetrwania i utrzymania 
podstaw bytowych naszej cywilizacji jako całej – w 
wymiarze globalnym, a nawet szerzej. Człowieka, 
aby mógł żyć pełnią życia i dążyć do osiągania celów 
wykraczających poza samą biologiczną naturę – tak 
jakby tego pragnęli transhumaniści – nie wystarczy 
podrasować wyłącznie pod względem psycho-soma-
tycznych właściwości. Potrzebny jest cel (również w 
życiu doczesnym), którego realizacja nada tej zmo-
dyfikowanej naturalistycznie rozumianej egzystencji 
sens. Życie bez takiego celu byłoby pozbawione sen-
su, nawet jeśli miałoby trwać wiecznie. 
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1. Prawo Moore’a to prawo empiryczne, wynikające z obserwacji, że ekonomicznie optymalna liczba tranzystorów w ukła-
dzie scalonym zwiększa się w kolejnych latach zgodnie z trendem wykładniczym (podwaja się w niemal równych odcin-

kach czasu). Autorstwo tego prawa przypisuje się Gordonowi Moore’owi, jednemu z założycieli firmy Intel, który w 1965 

r. zaobserwował podwajanie się liczby tranzystorów co ok. 18 miesięcy. Prawo Moore’a stanowiło w dziedzinie nowych 

technologii podstawę dla wielu hipotez futurologów, którzy obserwowali analogiczne trendy w innych dziedzinach tech-

nologicznych. Zatem dla Raya Kurzweila, autora Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, Prawo 

Moore’a stanowi podstawę dla wyabstrahowania Prawa Narastających Zwrotów włączającego wykładniczy trend w kwestii 

technologii informacyjnych do ogólnego trendu ewolucji cząstek informacji w coraz to bardziej złożone organizmy, które 

łącznie mają osiągnąć postulowany punkt Osobliwości technologicznej, utożsamianej z momentem kiedy „sztuczna inte-

ligencja” prześcignie potencjał intelektualny wszystkich ludzi na ziemi.  

2. Sumaryczny akronim określający zsynchronizowany postęp w ramach takich dziedzin techniki jak biotechnologia, na-

notechnologia, informatyka i robotyka, które łącznie mają przyczynić się do wystąpienie osobliwości technologicznej, 

czyli pełnej integracji człowieka z wysoce wyrafinowaną „sztuczną inteligencją”; GRIN – genetics, robotics, information 

technology, nanotechnology; NBIC – nanotechnology, biotechnology, information technology, cognitive science.

Marcin Garbowski
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Kryzys jest określeniem, które regularnie pojawia 
się w przestrzeni publicznej. Odmieniane przez 
wszystkie przypadki ma stanowić smutną diagnozę 
obecnych czasów. Nie jest to jednak gorzka konsta-
tacja, lecz zdecydowanie bardziej emocjonalny krzyk, 
wyrażający jednocześnie ubolewanie oraz zgrozę. 
Niekoniecznie wiąże się z melancholijnym wspomi-
naniem starych, dobrych czasów, w których – nie 
inaczej! - było lepiej. O wiele częściej wskazuje na 
postępującą degrengoladę wartości, nie zastępowa-
nych przez nowe, szczytne ideały, kiedy harmonia 
przestała już nawet wchodzić w szranki z rozkładem. 
Poważny kryzys jest trwały. Nie da się go zbyć ani 
uczonymi dysputami w poważnych mediach, ani za 
pomocą życzeniowego zaklinania rzeczywistości. I 
musi (jest to do niego przypisane niejako ex defi-

nitione) raz po raz powracać. Żadna destrukcja nie 
będzie sobą, jeśli nie potrafi natrętnie narzucać się 
przed oczy. Obecność wywołuje lęk tylko wtedy, gdy 
kamufluje się pozornym odejściem, a zatarcie nie 
okazuje się usunięciem.

E.R. Courtius wraz ze swym uczniem G.R. Hocke 
rozwijali koncepcję powracającego manieryzmu, 
który w tym ujęciu przestawał być charakteryzowa-
ną estetycznie epoką, lecz stawał się diagnozą sta-
nu kultury. Każdy zestaw idei, przekonań, sądów, 
mniemań, zasad, czyli całość świata inteligibilnego 
danego etapu dziejów (naturalnie sformułowanego 
i wyrażonego po stosownym opadnięciu zamętu ów-
czesności, gdzie realność przykrył kurz historii, co 
daje sposobność do mówienia humanistyce) posiada 

Niech żyje 
kryzys!

Daria Chibner
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swój manierystyczny kontrapunkt, czyli obok po-
wszechnie uznawanych przekonań zawsze istniały 
opozycyjne poglądy, podważających to, co ogólnie 
szanowane i przyjęte. Z jednej strony świadczy to o 
niestabilności porządku rzeczy, mimo jego pozornej 
oczywistości, podczas gdy z drugiej strony umożli-
wia reagowanie na nowe problemy społeczne, które 
wcześniej nie były przedmiotem rozważań, a nawet 
spotykały się z trwożnym pomijaniem. Centrum 
musi ścierać się z marginesem, ponieważ wprowa-
dza on do dyskursu rzeczy przemilczane, niewygod-
ne, niepasujące jednocześnie pozwalając się z nimi 
uporać. Zmaganie się z kryzysem nie powinno pro-
wadzić do bierności, lecz twórczej aktywności. Jed-
nakże człowiekowi łatwiej postrzegać odstępstwa 
od przyjmowanych reguł jako błąd lub wyjątek. Nie 
trzeba się wtedy z nimi mierzyć lub – co gorsza ! - 
analizować. Jeszcze gorzej sytuacja rysuje się w per-
spektywie społecznej ponieważ niesłychanie ciężko 
obecnie dostrzec, gdzie znajdują się peryferia. W za-
leżności od wybranego punktu orientacyjnego, ciem-
ność różnie wygląda z odmiennych miejsc. Godzi 
się powiedzieć, że manieryzm napiera na nas gdzie 
okiem nie sięgnąć. Aczkolwiek stroi się w szaty kry-
zysu, zapominając o  ożywczych i twórczych dodat-
kach. Prawda przepadła, kryzys żyje. Zresztą, czym 
tu się przejmować? Czy nie powiedzieliśmy właśnie, 
że popadanie w kryzys jest szczególnym rysem kul-
tury Zachodu? Daleko nam do stanu dobrobytu, ale 
pewne burze trzeba po prostu przeczekać. Szarpa-
nie się z nieuniknionym nie ma sensu. Spokoju i 
rozwagi – tego nam trzeba. Wielką nadzieję budzi 
obserwacja minionego. Prorokowano już wiele do-
tkliwych załamań w świecie człowieka. Zasadniczo 
nie ma i nie było rzeczy, zjawiska lub idei, nie posą-
dzanej o rychły oraz nieodwracalny rozkład. Upadek 
skrywa się za postępem historii. Na szczęście mimo 
bezspornych deklaracji o końcu wszystkiego, co 
ważne, jeszcze żaden kryzys się nie udał. Oczywiście 
poruszamy się w przestrzeni logosu, a nie realnych 
konfliktów polityczno-gospodarczych. Wielokrotnie 
ze smutnym spokojem grzebano chrześcijaństwo, 
konserwatyzm, tradycyjne wartości (jakkolwiek ro-
zumiane) równocześnie przepowiadając rychły ko-
niec feminizmu, anarchizmu bądź ruchów na rzecz 
praw zwierząt. Właściwie do tak zarysowanej opo-
zycji można wstawić dowolnie wybrane koncepcje, 
których celem jest aktywne wpływanie na społecz-

ną rzeczywistość. Przewidywanie klęski jest stałe. 
Niektóre powtarzane półżartem prawdy na temat 
polskiego społeczeństwa, utwierdzają wizję jego naj-
lepszego funkcjonowania w stanie agonalnym. Do 
apokalipsy bierność, aby później dać upust wzmo-
żonemu działaniu. Nie brakuje na to przykładów hi-
storycznych. Od rozbicia dzielnicowego, Krzyżaków, 
potop szwedzki, przez rozkład ustroju państwowego 
w drugiej połowie XVII wieku, rozbiory, krótki ży-
wot Księstwa Warszawskiego, aż do II wojny świa-
towej i czasów PRL-u. Tajne zgromadzenia, powsta-
nia, Polskie Państwo Podziemne, akcje dywersyjne, 
strajki – nic tylko żyć w niebezpieczeństwie. Już Jan 
Kochanowski w Pieśni V pisał:

Wieczna sromota i nienagrodzona 
Szkoda, Polaku! Ziemia spustoszona 
Podolska leży, a pohaniec sprosny, 
Nad Niestrem siedząc, dzieli łup żałosny!

Niewierny Turczyn psy zapuścił swoje, 
Którzy zagnali piękne łanie twoje 
Z dziećmi pospołu a nie masz nadzieje, 
By kiedy miały nawiedzić swe knieje.

(…)

Wsiadamy? Czy nas półmiski trzymają? 
Biedne półmiski, czego te czekają? 
To pan, i jadać na śrebrze godniejszy, 
Komu żelazny Mars będzie chętniejszy.

Skujmy talerze na talery, skujmy, 
A żołnierzowi pieniądze gotujmy! 
Inszy to darmo po drogach miotali, 
A my nie damy, bychmy w cale trwali?

Dopóki nie nastanie kataklizm, dopóty będziemy 
się trzymać półmisków. Walka z dobrze sprecyzo-
wanym zagrożeniem zawsze jest łatwiejsza niż z 
niejasno określonym stanem rozkładu, bardziej 
przeczuwanego niż wyrażanego w klarownych sło-
wach. I tym właśnie jest kryzys. Pewną atmosferą 
unoszącą się w powietrzu. Aurą, która uniemożliwia 
odnalezienie bezpiecznego punktu oparcia. Symbole 
przestają znaczyć, stając się bezużytecznymi alego-
riami. Świat inteligibilny okazuje się pusty, gdyż jego 
żywotność po prostu przestaje obowiązywać. Mimo 
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że żaden kryzys nie osiągnął swojej pełni, to jego od-
działywanie pozostawia po sobie nieciekawe konse-
kwencje.  Obecnie największym problemem nie jest 
sam kryzys, lecz samo podejście do niego. Próby jego 
przezwyciężenia zastąpiła obezwładniająca bierność, 
którą z powodzeniem można nazwać obiegowym ni-
hilizmem. Nie ma on żadnego związku z jakąkolwiek 
refleksją filozoficzną, ale sprawdza się z powodze-
niem jako wymówka do braku działania. Nie wiado-
mo co wybrać lub za czym się opowiedzieć? Toteż le-
piej nie podejmować żadnej decyzji. Wszystko jakoś 
się ułoży, żyjmy z dnia na dzień. Ktoś za nas załatwi 
nasze sprawy, ponieważ nielicznym jeszcze zależy. 
Niech inni próbują, załatwiają i dyskutują. A my pój-
dziemy z prądem. Co ciekawe taka postawa nie jest 
charakterystyczna tylko dla „pospolitego człowie-
ka”, wpisującego się łatwo w schemat niemyślącego, 
obojętnego oraz zgorzkniałego przedstawiciela tych 
wszystkich cech, którymi gardzi obywatel światły, 
wykształcony i kulturalny. Tak skonstruowane prze-
ciwstawienie (masa kontra inteligencja) świadczy 
na rzecz nie tylko wpisanego głęboko w tkankę spo-
łeczną podziału, lecz także ujawnia konieczność jego 
istnienia. Lepszy fałszywy, ale widoczny problem 
niż niewiadomy stan zawieszenia, uderzający z nie-
samowitą siłą w to, co najważniejsze. Po zasłonięciu 
zostajemy jedynie z pustką. 

Keiji Nishitani, jeden z najważniejszych przedstawi-
cieli filozofii japońskiej, należący do słynnej Szkoły 
z Kioto, był zachwycony ideą nihilizmu, choć nie ro-
zumiał go w klasyczny sposób. Zarazem nie potrafił 
przeniknąć zachowania swych europejskich kolegów. 
Dziwił się ich bezczynności oraz zobojętnieniu. Nie 
potrafił dostrzec podstaw, z których wynikały takie 
a nie inne tendencje nieradzenia sobie z nieokre-
ślonością wraz z ambiwalentnym stosunkiem do 
upadających struktur. Nishitani nie był do końca 
świadomy istotnej różnicy pojęciowej wynikającej 
z kontekstu kulturowego. Wschód i Zachód inaczej 
podchodzą do kategorii pustki i nicości. Dla Japoń-
czyków pustka nie wiąże się z negatywnym warto-
ściowaniem. Buddyzm zen nakazuje wyobrażać ją 
sobie na podobieństwo nienapełnionego dzbana, 
który możemy dowolnie napełnić. Z nicości zawsze 
rodzi się coś nowego, chociaż nie oznacza to koniecz-
ności odrzucenia obowiązujących zasad. Rozkład 
jest nieusuwalnym elementem życia. Dla szeroko 

pojmowanego człowieka Zachodu nicość, czyli brak, 
jest ściśle związany z negatywną aksjologią. A kry-
zys jest nieobecnością, brakiem odpowiednich syste-
mów, ujarzmiających chaos otaczającego świata.  Nie 
tylko myśliciele Wschodu opowiadali się za twór-
czym podejściem do kryzysu. Slavoj Žižek w Od tra-
gedii do farsy wypowiadał się o tej kwestii następu-
jąco: „Najlepszym wskaźnikiem braku wiary lewicy 
w samą siebie jest jej strach przed kryzysem – taka 
lewica obawia się o swoją wygodną pozycję krytycz-
nego głosu bez reszty wbudowanego w system i nie 
jest gotowa niczego zaryzykować. Dlatego właśnie 
dzisiaj stara maksyma Mao Zedonga jest bardziej 
trafna niż kiedykolwiek: „Wszędzie na ziemi zapano-
wał nieopisany chaos. Sytuacja jest doskonała”. Nie 
wiadomo, czy sytuacja jest na tyle doskonała, żeby 
przyszłość rysowała się w jaśniejszych barwach, jed-
nak mimo wszystko warto nie tyle krzyczeć bez głęb-
szego zastanowienia: Niech żyje kryzys!, o ile spo-
kojnie przyjrzeć się niektórym jego aspektom. Nie 
oznacza to jeszcze uzyskania upragnionego spokoju 
dzięki odnalezieniu kolejnych siatek pojęciowych 
biorących w ryzy współczesność. Na to potrzeba 
wielu lat wytężonej pracy. Apel, wyrażany przez ty-
tuł tego tekstu, zadaje pytanie, dlaczego dominuje w 
nas postępujące uodpornianie się na kryzys. Nawet 
Zygmunt Bauman twierdził, że „Kryzys może stać 
się dla nas okazją do rozważenia i zmiany naszej sy-
tuacji, do próby zrozumienia drogi, która doprowa-
dziła nas tu, gdzie jesteśmy, i do zastanowienia się 
nad tym, co możemy zrobić, aby zmienić kierunek, 
w którym podążamy. Kryzys może otworzyć przed 
nami autentyczną szansę zyskania „nowej wiedzy” i 
wytyczenia nowych granic poznania o rzeczywistych 
konsekwencjach dla przebiegu przyszłych dociekań i 
dyskusji”. Czemu w takim razie tak bardzo bronimy 
się przed zdecydowaną reakcją? Naturalnie całościo-
we ujęcie kryzysu (odsuwając na bok wszelkie dys-
puty dotyczące jego realności) jest niemożliwe. Od 
jakiegoś czasu coraz głośnie wybrzmiewają głosy o 
schyłku demokracji liberalnej. Przyjmijmy jej naj-
bardziej podstawą, słownikową definicję, w której 
zawiera się wolne wybory, pluralizm polityczny oraz 
poszanowanie praw mniejszości, gdzie konstytucja 
jest gwarantem praw i wolności obywatelskich. Nie-
stety, te szlachetne założenia zdają się niekiedy ge-
nerować mnóstwo kłopotów. Co gorsza nie byliśmy 
na nie przygotowani. Z tego względu bierność albo 
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obojętność wydają się najlepszą reakcją, ponieważ 
ich oczywistość wydaje się na tyle niepodważalna, 
że każda, choćby najlżejsza, krytyka atakuje ostat-
nie bastiony naszych pól pojęciowych. Gra nie toczy 
się ani o wolne wybory, ani o samą demokrację. Roz-
grywka dotyczy czegoś o wiele bardziej fundamen-
talnego. Podważona została wolność oraz swoboda 
dyskusji. Pojawiły się tematy niegodne podnoszenia. 
Nie wolno reprezentować pewnych postaw. Plu-
ralizm rozpoczął powolne zjadanie własnego ogo-
na. Wolność nigdy nie była nieskrępowana, ale już 
przestano pytać przed nakładaniem kolejnych ogra-
niczeń, a tkwiąca w tym sprzeczność krępuje nasze 
ruchy. Warto zaznaczyć, że nie jest to rezultatem 
bieżących wydarzeń politycznych. Demokracja libe-
ralna sprzyja podtrzymywaniu wyżej wymienionych 
skłonności, ale ich źródło znajduje się w zgoła innym 
miejscu. 

W pierwszej kolejności geneza problemów związana 
jest z wolnością. Nie tyle z jej zdefiniowaniem, gdyż 
mimo swej nieokreśloności, zawsze kojarzyła się z 
mniej lub bardziej zrozumiałymi sensami. Powoły-
wanie się na jej autorytet rozpoczęło daleko idące 
zamazanie jej charakteru. Z jednej strony dostęp do 
coraz większych swobód podważał obowiązywanie 
kolejnych reguł postępowania, podczas gdy z dru-
giej strony powodował szereg dodatkowych zakazów, 
które miały bronić naszych praw do samookreślenia. 
Tyle tylko, że zrezygnowano z jakichkolwiek dro-
gowskazów. Porzucono odwagę bycia sobą na rzecz 
hasła: każdy może być sobą. Zapomniano jednak o 
wyrażeniu znaczeń. Nie wiadomo, czy wolność może 
iść ramie w ramie z równością, albowiem przyjmuje 
się to milcząco za pewnik, którego podważenie jest 
wyjątkowo niebezpieczne. Cóż nam zostanie po od-
rzuceniu tych złotych słów współczesności? Para-
doksalnie należałoby się zmierzyć z jednym najgor-
szych lęków – rzetelną debatą, zakładającą dyskusję, 
a nie potwierdzenia wcześniej przyjętej tezy. W tym 
tkwiła wielkość Sokratesa, jak wspomina Dorota Te-
rakowska: „Sokrates był wielki, ponieważ wiedział, 
co w życiu jest najważniejsze: rozmowa z drugim 
człowiekiem. Sokrates przez całe swoje siedemdzie-
sięcioletnie życie, aż do skazania go na śmierć za rze-
komą bezbożność i gorszenie młodzieży ateńskiej, 
co rano wychodził z domu, szedł na rynek i rozma-
wiał z napotykanymi ludźmi. I robił tak przez pięć-

dziesiąt lat lub więcej. Myślę, że nikt przed nim i nikt 
po nim nie umiał tak rozmawiać. Bo my nie rozma-
wiamy, nie wiemy jak to się robi, my najwyżej sobie 
coś komunikujemy, albo przekazujemy słowa-szyfry 
lub słowa całkowicie puste, ot, byle coś powiedzieć. 
Prawie już nie rozmawiamy tak, aby pod wpływem 
tej rozmowy ktoś, albo my, mógł zmienić zdanie, bo 
zmianę zdania uważamy za brak charakteru, choć to 
wielka sztuka, którą posiedli tylko mędrcy”. Szkoda, 
że niezależenie od wyznawanych poglądów politycz-
nych, wolimy wzajemnie poklepać się po plecach niż 
zmierzyć ze zdaniami wypowiadanymi przez dru-
giego człowieka. Doszło do sytuacji, w której współ-
czesny człowiek niejednokrotnie odczuwał przesyt 
wolnością. Niekoniecznie wynikało to z braku zain-
teresowania poważnymi problemami w celu uciecz-
ki do spokoju jednoznacznych odpowiedzi. Kultura 
popularna, w szczególności seriale oraz komiksy, 
zademonstrowały wagę pytań metafizycznych, któ-
rych nie da się usunąć, niezależnie od przyjmowa-
nej postawy. Chociaż wywołuje to niesmak wśród 
rzeszy intelektualistów, właśnie bohaterowie w dzi-
wacznych kostiumach ponownie wywołali pytania o 
naturę dobra i zła, granicę wolności, status tradycji 
oraz wskazali na większą niż kiedykolwiek potrzebę 
wspólnoty. Oczywiście nie są to zagadnienia obce 
dla wielu mądrych głów tego świata. Podejmowano 
je niejednokrotnie w świetnych publikacjach bądź w 
poruszających, poważnych filmach. Aczkolwiek dal-
sza dyskusja odbywała się w dość wąskim gronie, a 
ulubieńcy szerokiej, masowej publiczności docierali 
tam, gdzie nikt ani nie oczekiwał, ani nawet się nie 
spodziewał wzmożonej ciekawości. I tutaj leży kolej-
ny symptom kryzysu demokracji liberalnej. 

Pomimo zakładanej troski nad zwykłym człowie-
kiem, bronienia jego praw do szeroko rozumianej 
wolności oraz pełni wyrażania siebie, nigdy nie 
był on pojmowany jako pełnoprawny uczestnik 
dyskusji. Owszem potrzebował wsparcia, 
 opieki, troski, jednak nie stanowił pełnoprawnego 
podmiotu. W pewnym sensie ułomny, przez co jego 
wypowiedzi odbierano jako niepełnowartościowe. 
Jacek Dehnel odpowiadając na krytykę Pawła Lisic-
kiego wypowiada się w następujący sposób: „Wróć-
my jednak do naszych czasów. Internet buzuje, hejt 
przyrasta. Najdalej w szczuciu idzie dziennikarz 
Paweł Lisicki, który w dziale WP Opinie publikuje 
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kłamliwy tekst Stuhr, Dehnel, Maleńczuk i inni. Ta 
okropna Polska i jeszcze gorsi Polacy. Większość tak 
obrzydliwych rzeczy na mój temat pisali jednak 
ludzie przypadkowi, słabo wyedukowani, z trudem 
klecący zdania. Jeśli pogróżki wysyła mi rencista, 
były kierowca autobusu w Lublinie, pan Marian, to 
traktuję go ulgowo. Pan Lisicki z kolegami to jed-
nak ręka, nie ślepy miecz”. Pana Mariana można 
potraktować ulgowo, ponieważ jest tylko szarym, 
nic nieznaczącym członkiem społeczeństwa. Z chę-
cią podarujemy mu miskę ciepłej strawy, lecz jego 
poglądy będziemy traktować z przymrużeniem oka, 
szczególnie gdy będą one sprzeczne z obowiązują-
cym, choć niejasnym, paradygmatem, zakładają-
cym przewagę jednych ideologii nad innymi. A to 
wszystko w imię wolności. Pogarda dla masy wzra-
sta, jeśli jej przekonania potraktujemy jako wyraz 
zaściankowej bezmyślności, co jest tylko usprawie-
dliwieniem bierności wobec odmienności innego , 
kiedy nie potrafimy (i nie chcemy) poznać przesła-
nek kryjących się za jego pojmowaniem rzeczywi-
stości. Edward Stachura wspaniale pokazał różnicę 
między myśleniem a bezmyślnością:

- Czym jest wolność? 
- Wolnością od wyboru. Wolnością od myślenia. 
Wolność jest rozumieniem. Kto rozumie, jest wolny. 

- A ten, kto nie rozumie? 

- Kto nie rozumie, musi myśleć. Jest katorżnikiem 
myślenia. 

- Czy to ma znaczyć, że rozumienie jest bezmyślno-
ścią? 

- Rozumienie jest wyzwoleniem od tego, o czym się 
nie 
myśli, bo się to rozumie. 
Bezmyślność zaś nie ma czegoś takiego. Są ludzie 
mniej 
myślący i ludzie bardziej myślący, 
ale bezmyślnych nie ma. Każdy śmiertelnik jest 
chorobą 
myślenia zarażony.

Najbardziej palącą trudnością wciąż pozostaje nie-
moc dyskusji. Leszek Kołakowski zaznaczył dwa 
filary cywilizacji europejskiej: Sokratesa oraz chrze-
ścijaństwo, które określał jako duchowe seminarium 
Europy. W tyglu teologii dojrzewało przekonanie 
o ciągłym podważaniu przyjmowanym zasad przy 
jednoczesnym szacunku do dotychczas wypracowa-
nych rozstrzygnięciach. Podważanie, przyjmowane 
i kolejny namysł. Niestety bez zmiany podejścia do 
rozmowy, gdzie od prezentowania racji ważniejsze 
stanie się wypracowanie wspólnego stanowiska lub 
zmiana przyjmowanego wcześniej poglądu, nadal 
prym będzie wiodła bezpieczna bierność. A hasło: 
Niech żyje kryzys! okaże się wyjątkowo gorzkie. 
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Każdego roku organizuję konferencję na temat 
internetu w dobie szerokopasmowego dostępu. 
Ostatniego dnia prowadzę debatę o tym, jakie zna-
czenie dla religii ma technologia. Co roku niektórzy 
uczestnicy protestują przeciwko umieszczeniu wąt-
ków teologicznych w programie konferencji, która 
poświęcona jest mikroelektronice i zarabianiu pie-
niędzy.

Przewidywanie przyszłości, jak twierdzą, jest zajęciem 
wybitnie praktycznym, w którym ostatnie słowo mają 
wyniki inwestycji. To, czy technologia okaże się suk-
cesem czy porażką, zależy od jej osiągnięć na rynku. 
Wszystkie inne dyskusje to po prostu „wojny religijne”, 
które odwracają uwagę inwestora od uważnej analizy 
obiektywnych faktów.

Ale w przypadku każdej technologii, która zmienia 
świat tak radykalnie jak internet, wojny religijne są 
ważne i nie można ich uniknąć. Chociaż nikt nie bę-
dzie strzelał ani przemieszczał wojsk, konflikty, które 
dotyczą internetu, tak głęboko dotykają walczących 
stron i kwestionują ich dotychczasowe rozeznanie, kto 
jest przyjacielem, a kto wrogiem, że mogą być nazwa-
ne wojnami religijnymi. Czy mówimy o roli państwa w 
erze silnej kryptografii czy o kontroli wolności słowa 
w globalnym medium komunikacji, te zagadnienia nie 
mają jedynie znaczenia praktycznego. Likwidując lo-
kalne bariery i przeszkody, internet sprawia, iż w grun-
cie rzeczy ziemia staje się transparentna. Podobnie jak 
teoria względności Alberta Einsteina przekształciła na 
początku XX wieku wyobrażenia  o czasie i przestrzeni 
wytworzone przez fizykę klasyczną, dzisiejsi Einste-

Wiara 
futurysty

George Gilder

Wiara ma kluczowe znaczenie w procesie innowacji. Najważniejsze prawo 
kreatywności intelektualnej mówi, że wiara poprzedza wiedzę. Logika kre-
atywności mówi „skacz, zanim popatrzysz”. Nie można zobaczyć nic nowego 
ze starego miejsca. Stare powiedzenie „popatrz, zanim skoczysz” pozwala 
jedynie na ciągłe doszlifowywanie starych pomysłów, które składają się na 
większość akademickiej nauki (i większość „postępu technicznego” w du-
żych statycznych korporacjach). 
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inowie internetu przekształcają nasze wyobrażenia o 
czasie i przestrzeni w globalnej gospodarce.

PO DETRONIZACJI MATERII

Istotą zmiany jest detronizacja materii. Jednym z jej 
przejawów, podkreślanych w ostatnich przemówie-
niach Alana Greenspana, są spadające ceny surowców 
i inne trendy wskazujące na zmniejszanie się udziału 
zasobów materialnych w globalnej wartości dodanej. 
Wartość dodana wzrosła, mimo że dosłownie stała się 
lżejsza. Waga w tonach amerykańskiego PKB obniżyła 
się o 25% w ciągu ostatnich dwóch dekad, podczas gdy 
jego wartość wzrosła więcej niż dwukrotnie. Wszystkie 
te trendy mają swój początek w rewolucji naukowej, 
jaką na początku XX wieku była teoria kwantowa. Od-
kryto wówczas, że atom, jak wcześniej zakładano no-
śnik masywności materii, jest niemal pusty w stosunku 
do rozmiarów swego jądra, podobnie jak układ słonecz-
ny jest pusty w proporcji do rozmiarów Słońca.

Odkrycia ery kwantowej pozwoliły na manipulowanie 
wewnętrzną strukturą materii i uruchomiły rewolucję 
IT, która zmienia wewnętrzną strukturę społeczeń-
stwa. Rozwój IT sprawia, że tanie komputery osobiste 
mają większe możliwości niż najpotężniejsze super-
komputery dekadę wcześniej,  i jak siła odśrodkowa 
niesie z impetem wiedzę aż do obrzeży wszystkich sie-
ci, organizacji i branż. Organizacje hierarchiczne oraz 
instytucje oparte na zarządzaniu z góry się zawaliły, co 
nadało nowe znaczenie maksymie, że wiedza to władza. 
Na ich miejscu powstały zdecentralizowane struktury, 
gdzie informacja swobodnie przepływa przez korzysta-
jących z sieci techników i inżynierów, których szefowie 
musieli skłonić się przed wiedzą swoich nominalnych 
podwładnych.

W końcu, rewolucja kwantowa wyposażyła każdego 
nastolatka przy komputerze w większy potencjał kre-
atywności i siłę komunikacji niż właściciela fabryki ery 
przemysłowej czy magnata telewizyjnego w epoce te-
lewizji.

Dzisiaj, na progu nowego tysiąclecia, w kolejnej od-
słonie detronizacji materii, idziemy w kierunku epoki 
przemysłowej opartej na fotonach, całkowicie pozba-
wionych masy nośników energii elektromagnetycznej 

– epoki światła. Nowym paradygmatem jest całkowicie 

optyczna sieć – w której fotonowa komunikacja wypie-
ra nawet minimalną masę elektronów z kluczowych 
ścieżek sieci. Sercem tej technologii jest multiplekso-
wanie z podziałem długości fali – wysyłanie wielu róż-
nych kolorów światła jednym światłowodem o grubo-
ści 1/10 ludzkiego włosa. Niedługo jeden światłowód 
będzie przenosił tyle danych, ile cała infrastruktura 
amerykańskiego internetu przesyłała w 1997 roku w 
ciągu miesiąca.

Nie można rozwijać technologii tak radykalnie góru-
jącej nad obecnym systemem sygnału telewizyjnego i 
połączeń telefonicznych bez uwolnienia potężnych sił 
zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Po-
nieważ wielka powódź usług szerokopasmowych obali 
większość głównych firm obecnego światowego prze-
mysłu, postępy szerokopasmowego internetu powodu-
ją cichy, acz zdecydowany opór ze strony beneficjentów 
obecnego porządku opartego na wąskim paśmie, od 
przedsiębiorstw telekomunikacyjnych opartych na 
głosie po stacje telewizyjne, od wielkich firm reklamo-
wych po hollywoodzkich producentów, od urzędników 
regulujących telekomunikację po obsługujących ich 
prawników, a wszyscy oni wspierani są przez rzesze 
burmistrzów, sędziów i polityków, od Alaski aż po Flo-
rydę intymnie splecionych w uścisku starego porządku.

Aby nowy system przetrwał, potrzeba będzie wytłuma-
czyć siłę tego narzędzia opinii publicznej i politykom. 
Tę właśnie kampanię, napędzaną przez wizję zmiany i 
odkupienia, a biorącą swą moc z wiary, nazwałem re-
ligijną. 

Co to ma wspólnego z wiarą? – zapytają moi krytycy. 
Mówimy tu przecież o technologii – faktach i fizyce, a 
nie wizjach i pasjach. Odpowiadam, że tylko wiara po-
zwala nam dokonać przeskoku z jednego do drugiego. 

Wiara ma kluczowe znaczenie w procesie innowacji. 
Najważniejsze prawo kreatywności intelektualnej 
mówi, że wiara poprzedza wiedzę. Logika kreatyw-
ności mówi „skacz, zanim popatrzysz”. Nie moż-
na zobaczyć nic nowego ze starego miejsca. Stare 
powiedzenie „popatrz, zanim skoczysz” pozwala 
jedynie na ciągłe doszlifowywanie starych pomy-
słów, które składają się na większość akademickiej 
nauki (i większość „postępu technicznego” w dużych 
statycznych korporacjach). 
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Wyobraźnia, intuicja i stawianie hipotez są pierwszymi 
krokami innowacji technicznej. Podobnie jak w miłości, 
człowiek musi zaufać swojej intuicji, wykonać krok w 
oparciu o wiarę, zanim naprawdę będzie wiedział. Mi-
łość wydaje się ślepa postronnym obserwatorom, ale 
zakochani wiedzą, że wynika ona z wizji bardziej pod-
niosłej i otwiera dostęp do nowych pokładów poznania 
i tworzenia. Podjęcie zobowiązania potrafi być samo-
spełniającą się przepowiednią. Zaangażowanie potrafi 
stworzyć własne potwierdzenie. Człowiekowi, który 
nie odważy się podjąć zobowiązania, który nie odważy 
się kochać, cały świat zdaje się jałowy i nudny, a przy-
szłością rządzi przeznaczenie. To miłość i wiara tchną 
w idee życie i światło. 

Nie zawsze określamy się jako ludzie religijni. Ale akt 
twórczy jest aktem religijnym. Wiara religijna przybie-
ra wiele form, od uczęszczania do kościoła po proroko-
wanie. Ale wszystkie one wywodzą się z przywiązania 
do idei i pomysłów, które na początku są nie do udo-
wodnienia, są empirycznie niepoliczalne, ponieważ nie 
odnoszą się do statystycznego prawdopodobieństwa, 
ale do pojedynczych odczuć dotyczących własnego zba-
wienia czy sukcesu innowacji w biznesie. 

Bez religijnego zaangażowania, nie ukształtują się i 
nie rozwiną nowe idee, nowe technologie nie trafią na 
niezagospodarowane rynki, nie zostaną zbudowane 
nowe systemy. Żadne badanie rynku nie może wyka-
zać popytu na coś, co jeszcze nie istnieje. Nie można 
budować mostów, obliczając liczbę przechodzących 
nimi ludzi. Inwestor, który działa dopiero wtedy, kiedy 
wyniki finansowe potwierdzą jego decyzję, sportowiec 
albo polityk, który czeka do czasu, gdy jest już za póź-
no, przedsiębiorca, który zwleka do momentu, kiedy 
wiadomo, że jest rynek na dany produkt – wszyscy oni 
przez swoje zaufanie do fałszywej racjonalności i brak 
wiary są skazani na przeciętność.

W Stanach Zjednoczonych na progu nowego tysiąclecia 
spadkobiercy centralnych planistów obliczają niepoli-
czalne. Powszechna dostępność szerokiego pasma jest 
złudzeniem, internet jest głównie ściekiem pornografii 
i rzeczy bez znaczenia, najbardziej zdecentralizowana 
sieć w historii musi zmienić się w oligopol, telewizja 
będzie trwała zawsze, połączenia głosowe będą po 
wsze czasy głównym źródłem przychodów w teleko-
munikacji, rozwój silnej kryptografii, podstawy handlu 

elektronicznego, musi zostać powstrzymany i w ten 
sposób przekazany w ręce zagranicznych firm, global-
ne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, zanikania 
warstwy ozonowej i inne chimery pop-nauki wymagają 
od nas radykalnego obniżenia zużycia energii, obniżki 
podatków wymagają najpierw cięcia wydatków bu-
dżetowych, które są z kolei niemożliwe. W czasie gdy 
światowe plagi biedy, głodu i chorób mają zostać zmyte 
przez światowe tsunami nowej aktywności gospodar-
czej i wynalazczości, najważniejsi politycy ględzą o uro-
jonym “cyfrowym wykluczeniu” i obiecują nowe podat-
ki na działalność w internecie, „aby wyrównać szanse”. 

Wszyscy wrogowie przyszłości cierpią na tragiczny 
niedostatek wiary. Nie dostrzegają szans, jakie się 
otwierają, i mają skłonność do regulacji i redystrybucji 
co jest przede wszystkim nieuporządkowaniem religij-
nym – buntem przeciwko ryzyku i niepewności, z jaką 
nieuchronnie wiąże się ludzkie życie. Ich regulacja tele-
fonii i telewizji kablowej – obecnie najlepszych kandy-
datów na dostawców szerokopasmowego internetu do 
domów już utworzyła wąskie gardło na ostatniej mili 
gospodarki informacyjnej. Ich chęć do rozszerzenia 
tych regulacji na internet jest największym zagroże-
niem dla nowej gospodarki, jakie można dostrzec dziś 
w Ameryce.

Wchodzimy w nowe tysiąclecie, kiedy komputery nie-
długo osiągną moc obliczeniową porównywalną z 10 
miliardami neuronów w ludzkim mózgu, a technologia 
komunikacyjna zredukuje ograniczenia ludzkich osią-
gnięć do dwóch limitów: szybkości światła i długości 
ludzkiego życia. Kiedy ruch w internecie powiększa się 
1000 krotnie co pięć lat, a codziennie przybywa 1000 
stron WWW, dzisiejsze firmy obserwują 1/10 procent 
ruchu, jaki będą notować za dziesięć lat. 

MODEL DZIEWIĘTNASTOWIECZNY

W obliczu tych oszałamiających perspektyw obecne 
niepokoje i wątpliwości światowego porządku politycz-
nego, jego chimery katastrofy ekologicznej, cyfrowego 
wykluczenia, zagrożenia monopolami czy nieuchron-
nych kryzysów są fundamentalnie reakcyjne. Te obawy 
wynikają z założenia o zerowej sumie obowiązującej w 
gospodarce mijającego tysiąclecia. Detronizacja mate-
rii oznacza jednak, że głównym przedmiotem produk-
cji i konsumpcji będą idee. Nieograniczona co do swo-
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ich perspektyw ekonomia idei podnosi i stawia na czele 
sprawy ducha i wiary. 

W miarę jak wkraczamy w granice nowej ekonomii, 
potrzeba nam odnowienia wiary, jaka podtrzymywała 
naszych przodków w podobnym czasie zmiany i możli-
wości na granicach XIX wiecznej Ameryki. Stara grani-
ca amerykańskiego Zachodu również wydawała się po-
czątkowo zamknięta. Stała się otwartym rezerwuarem 
majątku tylko patrząc wstecz, ponieważ pionierzy 
ważyli się zaryzykować swoje życie w pogoni za bogac-
twem, szukając złota (którego było mało), a znajdując 
ropę naftową (wtedy bezużyteczną). Nasze przeszłe 
osiągnięcia jako narodu opierały się na wierze, wierze 
naszych ojców, nadziei na to co jeszcze niewidoczne. 
Wszystkie wielkie postacie naszej historii – od Waszyng-
tona i Lincolna w czasie wojny secesyjnej po Reagana 
przy murze Berlińskim, od Henry’ego Forda z jego Mo-
delem T po Billa Gatesa z komputerem PC – wszyscy oni 
musieli działać zanim fakty potwierdziły słuszność ich 
decyzji i w ten sposób musieli działać kierując się wiarą.  
Jeszcze bardziej przejmujący jest fakt, że aby wytwo-
rzyć i zachować dobra, którymi się teraz cieszymy, nasi 
ojcowie nie cofnęli się przed najwyższymi ofiarami w 
czterech wielkich wojnach. Imigranci byli gotowi za-
ryzykować wszystko, aby ich dzieci miały lepsze życie. 
Wierzyli w najwyższą moc dobra – że są rzeczy bardziej 
istotne, bardziej ostateczne niż ich własne życie i wła-
sne szczęście. To jest właśnie wiara – przekonanie, że 
rzeczami naprawdę ostatecznymi są rzeczy ducha, to 
przekonanie, że życie ludzkie jest w najwyższym stop-
niu znaczące i ważne, że jest szczytem wszechświata. 
To przekonanie nie jest całkowicie racjonalne. Ale jest 
nieodzowne dla ludzkich osiągnięć. Mówiąc innymi 
słowy, jest to wiara w Boga.

JAK WIERZYĆ

Co to znaczy wierzyć w Boga? Wedle minimalnej 
definicji Bóg jest wszechmocną siłą, która chce do-

bra. Tradycja judeochrześcijańska utrzymuje, że 
Bóg jest jeden, że Bóg jest dobry i że Bóg zwycięży. 
Wiara w Boga zapewnia, że cnota w końcu zwy-
cięży. Bez względu na to jak ciemny i przerażający 
jest świat w danych czasach, dobro zwycięży. Po-
święcenia wierzącego zostaną odkupione w przy-
szłości ostatecznym triumfem dobra nad złem. 
Teolog Reinhold Niebuhr raz podsumował nasze 
kłopotliwe położenie:

Nic wartego wysiłku nie realizuje się 
W jednym życiu 
Dlatego musimy być zbawieni przez nadzieję. 
Nic prawdziwego ani pięknego 
Nie nabiera pełnego sensu 
W jakimkolwiek kontekście historii 
Dlatego musimy być zbawieni przez wiarę. 
Nic co robimy, bez względu jak bylibyśmy cnotliwi 
Nie może być wykonane samodzielnie. 
Dlatego musimy być zbawieni przez miłość. 

Oto religijne zasady sukcesu ekonomicznego w prze-
szłych tysiącleciach i takimi pozostaną w przyszłych. 
XX wiek był erą kiedy ateistyczne przekonania o osta-
teczności materii i trywialności człowieka doprowa-
dziły do horrorów nazizmu, komunizmu i epoki woj-
ny totalnej. Zachodząca dziś w gospodarce światowej 
detronizacja materii uruchomi głębokie prądy wiary 
religijnej. Nadchodzące tysiąclecie będzie czasem prze-
budzenia, gdy znowu zobaczymy głębię dostojeństwa i 
dobroci świata. Gospodarka idei i innowacji w ostatecz-
nym rozrachunku oznacza gospodarkę rządzoną przez 
ducha i wiarę.

Tłumaczenie:  Krzysztof Nędzyński

George Gilder jest członkiem Discovery Institute. Tekst po 
raz pierwszy ukazał się 31 grudnia 1999 r. w „Wall Street 

Journal”. Przedruk za zgodą autora.
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W konfliktach idei trudno wypracować nowe rozwią-
zania. Niemal nigdy nie wygrywa ich się przez sfalsy-
fikowanie racji stojących za stanowiskiem przeciwni-

ka. Zwycięstwo określonych wartości czy koncepcji 
filozoficznych to długotrwały proces, w którym idea 
przegrana nie traci zazwyczaj swego intelektualne-

O skromny 
konsensus 
czy szeroki 

kompromis 
konstytucyjny?

Arkadiusz Fordoński

Polskie społeczeństwo jest od dawna głęboko podzielone, a ostatnie lata tyl-
ko te podziały pogłębiły. Skutkiem tego trudno jest wskazać to, co jest dla 
nas wspólne. Już w okresie prac nad obowiązującą konstytucją spory o war-
tości, które powinny jednoczyć wspólnotę polityczną, były na tyle silne, że 
poważnie rozważano porzucenie pomysłu rozpoczynania tego dokumentu 
preambułą – wydawało się już, że nie uda się wypracować rozwiązania, któ-
re szczególnie w kwestii odniesienia prawa ustrojowego do Boga mogłoby 
choćby w pewnej mierze usatysfakcjonować środowiska laickie i katolickie. 
Od tego czasu sytuacja tylko się pogorszyła.
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go potencjału, przestają ją tyko popierać ci, którzy 
chcą o nią walczyć. To niezbyt miła perspektywa dla 
ludzi chcących prawo oprzeć na zupełnie pewnym 
fundamencie aksjologicznym. Wszakże w tworzeniu 
prawa uciec od wartości nie można. Nawet nakie-
rowany najbardziej pragmatycznie legislator musi 
uwzględnić określone idee. Oczywiście może two-
rzyć akty prawne, w tym także konstytucje, które nie 
będą zawierały deklaracji ideologicznych, ale i tak 
rozwiązanie konkretnych problemów będzie wyma-
gało zajęcia określonych pozycji światopoglądowych. 
Oczywiście pewnych kwestii można nie regulować, 
lecz – jak przekonująco pokazuje Michael Sandel  – 
oznacza to przyjęcie pewnego rozwiązania – po pro-
stu opowiedzenie się po stronie permisywizmu (San-
del 2003: 151–164). W sytuacji, gdy coraz głośniej 
podnoszone są postulaty rewizji, czy też uchwalenia 
nowej konstytucji, twórcy projektów muszą wziąć te 
uwarunkowania pod uwagę. 

POSTULATY PORZUCENIA IDEOWEGO 

MAKSYMALIZMU

Polskie społeczeństwo jest od dawna głęboko po-
dzielone, a ostatnie lata tylko te podziały pogłębiły. 
Skutkiem tego trudno jest wskazać to, co jest dla 
nas wspólne. Już w okresie prac nad obowiązującą 
konstytucją spory o wartości, które powinny jed-
noczyć wspólnotę polityczną, były na tyle silne, że 
poważnie rozważano porzucenie pomysłu rozpoczy-
nania tego dokumentu preambułą – wydawało się 
już, że nie uda się wypracować rozwiązania, które 
szczególnie w kwestii odniesienia prawa ustrojowe-
go do Boga mogłoby choćby w pewnej mierze usa-
tysfakcjonować środowiska laickie i katolickie. Od 
tego czasu sytuacja tylko się pogorszyła. Nie dziwi 
więc, że pojawiają się nawoływania, by nie kierować 
wysiłków Polaków ku zagadnieniom ideologicznym. 
Hasło Platformy Obywatelskiej „Nie róbmy polityki, 
budujmy drogi” stanowiło pewne nieporozumienie, 
wyraz niezrozumienia polityki, ale jednocześnie 
pokazywało, że polityka, także ta, która zmierza do 
wypracowania porozumienia w sferze idei, kojarzy 
się z czymś przeciwnym konstruktywnej pracy – za-
pewne sporami, chęcią dzierżenia władzy dla niej 
samej. Wykorzystany w kampanii samorządowej 
slogan był mimo wszystko elementem konsekwent-
nie budowanego wizerunku partii profesjonalistów, 

a także efektem trafnej diagnozy, że społeczeństwo 
było już zmęczone konfliktem politycznym. Obec-
nie, w sytuacji gdy jedno środowisko polityczne 
szermuje hasłem demokracji i rządów prawa, a dru-
gie suwerenności i również demokracji (rozumianej 
jednak inaczej niż wśród oponentów), nie widać co 
prawda tak silnego odwrotu od polityki opartej na 
wartościach, tyle że hasła wykorzystywane jako pał-
ka do okładania przeciwnika nie służą już budowa-
niu wspólnoty. Niechęć, poczucie zagrożenia, jakie 
w istocie te hasła wysławiają, nie mogą zbudować 
więzów nawet w ramach jednego obozu politycz-
nego, nie niosą pozytywnego przekazu. Demokra-
cja dla zwolenników Platformy Obywatelskiej czy 
Nowoczesnej to ustrój, w którym nie rządzi PiS, a 
rządy prawa to system prawny, który nie może być 
zmieniany przez środowiska inne niż ich rodzime. 
Z kolei z perspektywy PiS-u suwerenność to moż-
liwość kształtowania własnej polityki bez jakiej-
kolwiek koordynacji z partnerami zewnętrznymi, a 
demokracja to ustrój, w którym zwycięzca wyborów 
może niemal wszystko. W atmosferze, w której spo-
łeczeństwo rozpada się na zwaśnione plemiona, jak 
to często określa Rafał Ziemkiewicz, ten sam publi-
cysta wskazuje na niemożliwość budowania polityki 
na czymś innym niż poczucie wspólnego… intere-
su. Często odwołując się do zdarzeń po katastrofie 
smoleńskiej, dziennikarz utrzymuje, że niemożliwe 
jest budowanie wspólnoty wartości między tymi, dla 
których żałoba po tej tragedii była czymś ważnym, 
a osobami, które odmawiały im prawa do tej żałoby. 
Dosadnie odmalowuje różnice między nimi, zauwa-
żając jednocześnie, że przecież wszystkie te osoby 
chcą żyć w czystych miejscowościach, korzystać z 
utrzymanych na dobrym poziomie usług publicz-
nych czy zadbanej, nowoczesnej infrastruktury. 
Bez wątpienia rozdźwięk między środowiskami 
najbardziej ze sobą zwaśnionymi w polskim społe-
czeństwie jest przeszkodą, która może storpedować 
wysiłki zmierzające ku stworzeniu wspólnoty wokół 
wspólnych symboli i wartości, ale porzucenie takiej 
ambicji niesie ze sobą poważne niebezpieczeństwo. 
Można co prawda zbudować związek oparty na inte-
resach i liczyć, że z czasem zacznie przeradzać się we 
wspólnotę, ale istnieje niebezpieczeństwo, że nim to 
się stanie, społeczeństwo się rozpadnie. Ktoś może 
zapytać, czemu tak nie stało się w przeszłości, w 
znacznie bardziej niesprzyjających okolicznościach. 

ARKADIUSZ FORDOŃSKI — O SKROMNY KONSENSUS…
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Oczywiście można wskazywać, że przecież mimo 
wewnętrznych konfliktów naród polski przetrwał 
podzielony między trzech zaborców przez sto dwa-
dzieścia trzy lata niewoli, przetrwa więc i kolejne 
próby. Wtedy jednak wspólne doświadczenie ucisku 
i poczucie odrębności od dominujących w państwach 
narodów cementowało wspólnotę, dziś w sytuacji, 
gdy Polska jest w Unii Europejskiej, która przecież 
w odróżnieniu od zaborów jest z natury szansą dla 
Polski, a nie zagrożeniem, możliwość odnajdowania 
wspólnoty interesów ze środowiskami politycznymi 
i biznesowymi z innych krajów może sprawiać, że 
część Polaków to w nich znajdzie gwarancję swych 
interesów. Jeśli zabraknie spoiwa w postaci wspól-
nych wartości, może to zakończyć się odwrotem od 
państwa narodowego. To właśnie te procesy stoją 
za aktualnymi wydarzeniami w Hiszpanii, której 
nie spaja już katolicyzm i wewnątrz której wspól-
nota ekonomiczna pomiędzy częścią regionów a 
centrum nie jest silniejsza niż między nimi a UE. To 
dlatego ludność regionów, w tym w ostatnim czasie 
przede wszystkim Katalonii, dąży do stworzenia 
własnej państwowości. W Polsce problem separa-
tyzmów terytorialnych również może wystąpić, ale 
w mojej ocenie groźniejsza jeszcze jest utrata przez 
większość narodu poczucia wspólnych celów. Tych 
tymczasem już teraz rozpaczliwie brakuje – poza 
zagwarantowaniem bezpieczeństwa i warunków 
dla indywidualnego dobrobytu, których warunki są 
też bardzo różnie postrzegane, trudno wskazać na 
inne, które mogłyby być wybrane przez większość 
zwolenników różnych partii jednocześnie. Jestem 
przekonany, że na takiej podstawie trudno budować 
wspólnotę.

WYJŚĆ POZA KOMPROMIS Z 1997 ROKU

Konstytucja z 1997 roku stanowi wyraz kompromi-
su głównych ówcześnie ugrupowań parlamentar-
nych. Hierarchia Kościoła katolickiego była co do 
jego efektów sceptyczna, ale nie było to z pewnością 
efektem konfrontacyjnej postawy partii, tzw. „łuku 
konstytucyjnego”. Liderzy najsilniejszych partii 
zgodzili się na szereg rozwiązań, które nie do koń-
ca odpowiadały poglądom laickiej większości w 
parlamencie, licząc, że w sytuacji, kiedy i tak niere-
prezentowana niemal w ogóle w Zgromadzeniu Na-
rodowym prawica będzie projektowi zdecydowanie 

przeciwna, przynajmniej Kościół zachowa w krytyce 
projektu pewną wstrzemięźliwość, która wystarczy, 
by został zaakceptowany przez społeczeństwo w re-
ferendum. W tych okolicznościach konstytucja stała 
się wyrazem pewnego kompromisu, dalece bliższe-
mu konserwatywnym wartościom, niż by to wskazy-
wał układ ugrupowań, które ją uchwaliły. Nie były 
one co prawda w stanie zdobyć się na wprowadzenie 
rozwiązań, na których najbardziej zależało episkopa-
towi Polski, a zatem na zawarcie w preambule invoca-
tio Dei, wskazanie na prymat prawa naturalnego nad 
pozytywnym i gwarancję ochrony życia od poczęcia, 
co zadecydowało o sprzeciwie biskupów wobec tego 
dokumentu, ale i tak większość z tych ugrupowań 
(SLD, UP i lewicowe skrzydło UW) daleko odeszły od 
swoich postulatów. Przykład obowiązującej już od 
20 lat ustawy zasadniczej pokazuje więc, że kompro-
mis aksjologiczny jest na pewnym poziomie możliwy. 
Możliwe było więc włączenie w ramy tworzonego 
aktu rozwiązań, na których zależało różnym stro-
nom, i stworzenie rozwiązania, które znajdowało się 
pomiędzy rozbieżnymi dążeniami. To, jak na realia 
targanego waśniami polskiego systemu partyjnego 
całkiem dużo, ale jak pokazuje historia konstytucji, 
wciąż za mało, by dla całego społeczeństwa konsty-
tucja stała się punktem odniesienia. Nie udało się w 
niej bowiem w sposób jasny sformułować katalogu 
wartości, które dla wszystkich, albo przynajmniej 
przytłaczającej większości Polaków, były drogowska-
zem w ich życiu społecznym. Nie wypracowano wy-
znaczonego choćby bardzo wąsko konsensusu wokół 
celów, do których mogłaby zmierzać wspólnota po-
lityczna – wizja państwa prawa urzeczywistniają-
cego zasady sprawiedliwości społecznej jest w tym 
celu zbyt ogólnie określona, a to, że konkretyzuje ją 
orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 
nie czyni jej jeszcze czytelną dla obywateli. Konsty-
tucja 1997 roku nie jest zbiorem praw, które są przez 
obywateli znane i rozumiane – to nie tylko efekt jej 
zbytniej obszerności, ale także niejednoznaczności 
aksjologicznej.

Trzeba przyznać, że choć przez przeciwników bywa 
nazywana postkomunistyczną, konstytucja z 1997 
roku zawiera zakaz tworzenia partii „odwołujących 
się w swoich programach do totalitarnych metod i 
praktyk działania” komunizmu. Choć wśród głów-
nych sił, które ją uchwaliły, znalazły się lewicowe 
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SLD i UP, zawiera tradycyjną definicję małżeństwa 
i pewne gwarancje tradycyjnego rozumienia rodzi-
ny (co pokazuje też jasno, jak dalece zmieniła się 
polska lewica w ciągu ostatnich dwudziestu lat, w 
toku prac nad konstytucją ta kwestia nie stanowi-
ła przecież znaczącego problemu). Pomimo że jej 
twórcy nie mieli tego w zamiarze, w oparciu o nią 
Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z 
konstytucją ustawy pozwalającej na dokonywanie 
aborcji ze względów społecznych, a niedługo może 
zadecydować o delegalizacji aborcji ze względów eu-
genicznych. Choć nie zawiera de facto invocatio Dei, 
to jednak nie tylko podkreśla rolę Boga dla życia spo-
łecznego znacznej części obywateli, ale także wska-
zuje, że jest On „źródłem prawdy, sprawiedliwości, 
dobra i piękna” (Kowalczyk 2016: 217–236). Można 
by więc zapytać, o co chodzi postulatorom zmiany 
konstytucji po stronie konserwatywnej. Wszak nie-
wielu z nich dążyłoby do przeniesienia na jej grunt 
całej wizji episkopatu. Oczywiście można znaleźć 
wiele słabości, gdy idzie o sposób organizacji władzy, 
ale czy w sferze aksjologicznej można wypracować 
rozwiązanie, które byłoby wciąż akceptowalne dla 
lewicy i tak bliskie postulatom konserwatystów? Je-
stem przekonany, że tak. Nie chodzi o czynienie z 
konstytucji konserwatywnego manifestu – nie może 
to być dokument marginalizujący którąś ze stron po-
litycznego sporu, jednak potrzebna jest większa pre-
cyzja części postanowień, czy też jasne odcięcie się 
od dziedzictwa PRL-u, zamiast enigmatycznej dekla-
racji, że naród jest „pomny gorzkich doświadczeń z 
czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowie-
ka były w naszej Ojczyźnie łamane”. Dziś, gdy na-
wet „Gazeta Wyborcza” wśród głównych zarzutów 
wobec PiS-u wskazuje na eksponowaną rolę posła 
Piotrowicza, który był prokuratorem w okresie sta-
nu wojennego, jest to chyba możliwe. Co z tego, że 
zakazane jest tworzenie organizacji „odwołujących 
się w swoich programach do totalitarnych metod i 
praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu”, 
gdy jednocześnie legalne jest tworzenie organizacji 
jawnie promujących komunizm, ale abstrahujących 
w swoich dokumentach od jego totalitarnych metod. 
To samo dotyczy pozostałych totalitaryzmów, choć 
w ich przypadku trudniej o przypadki ugrupowań 
tak jasno odwołujących się do totalitarnej przeszło-
ści, jak ma to miejsce w przypadku Komunistycznej 
Partii Polski. Wreszcie charakterystyka Boga i pod-

kreślenie Jego roli dla znacznej części narodu zawar-
te w obowiązującej konstytucji to mimo wszystko 
przede wszystkim stwierdzenie na temat rzeczywi-
stych przekonań większości społeczeństwa, a nie 
wyraz woli ufundowania ustroju państwa na naj-
trwalszym z możliwych fundamencie. Konstytucja 
powinna stanowić pewien wzorzec dla prawa, a wzo-
rzec zawsze powinien podnosić standardy, a nie być 
odzwierciedleniem dotychczasowych problemów w 
tej dziedzinie. Oczywiście warto docenić także tych, 
którzy cenią Polskę i wartości wspólnoty politycz-
nej, a jednocześnie nie wyznają Boga, ale zawarcie 
wprost formuły invocatio Dei jest według mnie bar-
dzo ważne.

Idee skutkują także w znacznie bardziej przyziem-
nych niż wspomniane sferach. Weźmy choćby kwe-
stię modelu gospodarczego – nierozważne byłoby 
proponowanie szczegółowych regulacji tej sfery w 
ustawie zasadniczej, ale opis modelu, jaki ujęto w 
konstytucji jest na tyle nieprecyzyjny, że do końca 
nie wiadomo nawet, dokąd w tej sferze zmierzamy. 
Art. 20 ustawy zasadniczej sugeruje pewien punkt 
wyjścia – „Społeczna gospodarka rynkowa oparta 
na wolności działalności gospodarczej, własności 
prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy 
partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju 
gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej” – jednak 
jest on określony niezwykle enigmatycznie, czego 
skutkiem jest niekonsekwencja w budowaniu pol-
skiego modelu gospodarczego w ciągu ostatnich 
dwóch dekad. Twórcy konstytucji z pewnością inspi-
rowali się rozwiązaniami niemieckimi łączącymi so-
lidarność społeczną i odpowiedzialność państwa za 
warunki prowadzenia działalności gospodarczej ze 
znacznym polem swobody dla prywatnej inicjatywy, 
określając swój wzorzec nieprecyzyjnie, sprawili jed-
nak, że w ujętym opisie mieściły się i nadal mieszczą 
etatystyczne eksperymenty i próby urynkowienia 
sfer, które przez społeczeństwo były uznawane za 
domenę odpowiedzialności państwa. Konstytucja co 
do zasady musi być dokumentem sformułowanym 
na pewnym poziomie ogólności, jednak obowiązu-
jąca konstytucja jest pod tym względem wyrazem 
pewnej aberracji – pełno w niej sformułowań o nie-
jasnym znaczeniu. Jej autorzy nadużywali również 
pojęć nieostrych i typologicznych, przez co stała się 
w większej mierze dość niespójną deklaracją ideową 
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niż aktem prawnym stanowiącym realną ochronę 
praw obywatelskich. Orzecznictwo Trybunału Kon-
stytucyjnego po części te słabości skorygowało, ale 
nie mogło ich wyeliminować, a po części stawało się 
ich pochodną. Problem braku precyzji skutkuje więc 
nie tylko w działalności prawotwórczej, ale także 
orzecznictwie sądów i Trybunału Konstytucyjnego. 
Czasem także ich orzecznictwo idzie wbrew intuicyj-
nemu poczuciu sprawiedliwości – dość powiedzieć, 
że co prawda mamy w konstytucji deklaracje zawar-
te w art. 21, że „Rzeczpospolita chroni własność i 
prawo dziedziczenia”, a „wywłaszczenie jest dopusz-
czalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na 
cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem”, ale 
mimo obowiązywania tegoż artykułu możliwe było 
dokonanie ogromnej operacji nacjonalizacji środków 
z Otwartych Funduszy Emerytalnych, której celem 
było przecież doraźne ograniczenie zadłużenia pań-
stwa. Rzeczpospolita w tej sytuacji nie tylko odpo-
wiednio nie ochroniła własności, ale to jej władze 
stały się dla tej wartości zagrożeniem. 

Kwestią wartości jest wreszcie na podstawowym 
poziomie zaufanie do państwa i jego instytucji, w 
tym sposób postrzegania silnej władzy państwo-
wej. Ustawa zasadnicza z 2 kwietnia 1997 roku 
pokazuje, że jej twórcom brakowało zaufania lub 
zdecydowania co do możliwości stworzenia ośrodka 
władzy, który odpowiadałby za kształt polityki pań-
stwa. U podłoża tego problemu tkwiła w pewnym 
stopniu, jak oceniam, pewna niechęć do państwa 
jako instytucji i wartości. Polityków, którzy wyrośli 
ze sprzeciwu wobec państwa nie przestrzegającego 
praw człowieka (wcześniej działający w opozycji 
antykomunistycznej działacze UW i UP), czy też 
dostrzegali ryzyko nowej dyktatury, albo po prostu 
zbyt silną przeciwwagę dla swych interesów (cześć 
polityków SLD i PSL), łączył brak zaufania do niego. 
Z jednej strony powierzono mu więc wiele kompe-
tencji, w tym szereg zupełnie niepotrzebnie, ale z 
drugiej uczyniono je w ich wykonywaniu na tyle bez-
władnym, by nie mogło dokonać kluczowych zmian 
rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Efektem 
tego władze nie tyle kontrolują się i równoważą, ile 
paraliżują nawzajem. Państwo wielokrotnie okazy-
wało się bezradne, choć dysponowało ogromnym 
aparatem i budżetem stanowiącym ponad 40 % PKB. 
Rozrośnięte i drogie, a jednak słabe, stanowiło żero-

wisko dla grup interesu, ale nie było w stanie chronić 
interesu społecznego.

BUDOWAĆ NA IDEI

Naprawa konstytucji czy to przez jej nowelizację, 
czy wprowadzenie nowej, ale w części powtarzającej 
rozwiązania, które w ciągu ostatnich dwudziestu lat 
pokazały swoją skuteczność, jest potrzebna, jednak 
w ramach trwającego klinczu pomiędzy głównymi 
siłami politycznymi taka reforma z pewnością nie 
jest możliwa. O sile polityków decyduje co prawda 
poparcie wyborców, ale wzorce zawsze idą z góry i 
to na elitach lub ich części zawsze spoczywa ciężar 
prowadzenia społeczeństwa, toteż widząc słabości 
ustroju, powinny one dążyć do wykreowania propo-
zycji, która pociągnie za sobą naród. Niemniej takie 
działanie wymaga odwagi, bo w przypadku sił par-
lamentarnych jest związane z porzuceniem wzorca 
rywalizacji, który od lat przynosi im mniejsze lub 
większe sukcesy. Nic więc dziwnego, że z inicjatywą 
reformy wychodzą nie partie, lecz prezydent. Na 
razie mamy tylko propozycję dyskusji, a nie ideę 
państwa, do jakiego mamy zmierzać, a to dopiero 
ona może pociągnąć naród. Potrzeba jednak jeszcze 
czegoś więcej – potrzebny jest „moment dziejowy”, 
w którym naród będzie możliwie silnie zjednoczony. 
Niestety ostatnie ćwierćwiecze przyniosło jedynie 
kilka takich doświadczeń – co gorsza, dwa najważ-
niejsze były jednocześnie momentami tragicznymi, 
chodzi bowiem o czas żałoby po śmierci Jana Pawła 
II i pierwszych kilka dni po katastrofie smoleńskiej. 
W takich warunkach można oczywiście przeżywać 
wspólnotę – mogą się też dokonywać cenne akty po-
jednania, ale podobne zdarzenia nie są z pewnością 
czasem, w którym można podjąć wytężoną pracę dla 
realizacji określonej wizji. Momentem, gdy wprowa-
dzenie fundamentalnych zmian było możliwe, był 
w pewnym stopniu czas po pierwszych demokra-
tycznych wyborach 1991 roku, ale partie polityczne 
zmarnowały tę szansę. Same wybory pokazały, że 
już początki polskich doświadczeń z reglamentowa-
ną dotąd demokracją były lekcją na tyle odpychającą, 
że skutecznie zniechęciły znaczną część społeczeń-
stwa, a kolejne konflikty partii politycznych zmar-
nowały resztę kapitału, jakim dysponowały. Gdy 
konstytucja była wprowadzana, przemiany trwały 
już od ośmiu lat – wystarczająco długo, by poczucie 
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wyjątkowości chwili i dziejowej misji dawno opuściły 
naród.

Stulecie odzyskania niepodległości, nawet jeśli część 
historyków może mieć uzasadnione wątpliwości, 
czy świętować tę rocznicę akurat 11 listopada, to 
z pewnością wielkie święto Polaków i dobra okazja 
do przemyślania, w jakim kierunku skierować nasze 
przyszłe dążenia. Intensywność aktualnych sporów 
jest jednak z pewnością na tyle silna, że nie pozwoli 
przyjąć nowej konstytucji, czy też doprowadzić do 
jej istotnej zmiany. Postawiony przez prezydenta 
Andrzeja Dudę cel wydaje się więc mało realistycz-
ny, ale podjęcie debaty nad zmianą konstytucji może 
być wartościowe. Potrzebujemy dyskusji na ten te-
mat, by wypracować optymalne rozwiązania poja-
wiających się problemów – jak pokazała to historia 
prac nad projektem z 1997 roku, nie jest to zadanie 
proste. Zgłaszane propozycje powinny być elemen-
tem krytycznego namysłu środowisk prawniczych, a 
w pewnej mierze także socjologów i politologów. Jak 
pokazała sprawa konfliktu o Trybunał Konstytucyj-
ny, tematyka ta jest nieprzystępna dla większości 
społeczeństwa, więc na mediach spoczywa odpo-
wiedzialność za jasne przedstawienie konsekwencji 
określonych rozwiązań, tak by opinia publiczna mo-
gła zająć w tej sprawie stanowisko, opierając się na 
rzetelnych argumentach. Projekt dużej nowelizacji 
konstytucji lub nawet, co moim zdaniem nie jest 
rozwiązaniem optymalnym, nowej ustawy zasadni-
czej może więc powstawać w pałacu prezydenckim, 
ale wcale nie musi być tak szybko poddawany pod 
głosowanie. Stulecie odzyskania niepodległości to 
dobry czas na zainicjowanie dyskusji, ale by doku-
ment przyjąć i by ostał się przez lata, musi być wy-
razem porozumienia obejmującego znacznie szersze 
spektrum partii politycznych i środowisk społecz-
nych, niż to było w 1997 roku. Do tego zaś potrzeba 
momentu dziejowego, w którym nie tyle zapanuje 
zgoda w kwestiach politycznych, ile przynajmniej 
dojdziemy do konsensusu w kwestii racji stanu i 
wartości mających dla naszej wspólnoty kluczowe 
znaczenie. Miejmy nadzieję, że wypracujemy ją sami, 
prędzej niż zostaniemy do niej przymuszeni przez 
zewnętrzne zagrożenie. 

Ostatnie lata to z pewnością czas, kiedy to środo-
wiska mniej lub bardziej konserwatywne zdomino-

wały polską politykę. Jest między nimi na pewnym 
poziomie zgoda co do wizji państwa. Ma ono być 
silniejsze, wyraźniej osadzone na wartościach i 
zdeterminowane do zachowania istoty suweren-
ności. To pewien kierunek pozwalający na sformu-
łowanie bardziej szczegółowych rozwiązań, jeżeli 
jednak będą one nakierowane na partykularne 
dobro stojących za nimi ugrupowań, to ten kon-
sensus długo się nie ostoi. Co innego jeśli rozbu-
dowie jego pola i konkretyzacji będzie towarzyszyć 
zdolność do wsłuchania się w słuszne zastrzeżenia 
ideowych przeciwników. Konsensus nie może z 
pewnością objąć całego społeczeństwa – różnice są 
w nim zbyt znaczne, ale wąski, dotykający impon-
derabiliów jest w stanie skupić większość Polaków. 
W efekcie będzie też służył tym, którzy się z nim 
nie zgadzają. W wypadku, gdyby miał zaspokajać 
interesy wyłącznie jednej grupy, nawet mającej w 
wielu sprawach słuszne roszczenia, wraz z poru-
szeniem politycznego wahadła konsensus zostanie 
odrzucony. Skutkiem tego będzie dalsze osłabie-
nie ideowych filarów społeczeństwa oraz państwa. 
Uważam, że nawet wąski ideowy konsensus będzie 
znacznie lepszy niż obejmujący jeszcze szersze 
kręgi, rozmyty i pozorny, bo w gruncie rzeczy ni-
gdy w pełni nieprzyswojony przez społeczeństwo 
kompromis z 1997 roku. Społeczeństwo musi więc 
wiedzieć, co implikują konkretne rozwiązania. Czy 
zmiana konstytucji jest do tego konieczna? Sądzę, 
że tak – jeszcze kilka lat temu można było żywić 
nadzieję, że część konfliktów rozwiążą orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, które w obliczu nawet 
nie dość jasno zarysowanych wartości konstytu-
cyjnych wyznaczą granice dla działalności władzy 
ustawodawczej. Dziś jest to instytucja niewiary-
godna dla obu stron politycznego sporu – przez 
większość opozycji postrzegana jako zdominowana 
przez ludzi obozu władzy, przez zwolenników tego 
obozu skompromitowana jako arbiter z uwagi na 
percepcję jej politycznej roli jeszcze w okresie pre-
zesury profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Notabene 
problem Trybunału szczególnie mocno uwidacznia 
potrzebę nowego otwarcia w sprawie konstytucji, 
bowiem pozbawiona autorytetu instytucja mogą-
ca decydować o niezgodności prawa z konstytucją 
w odwołaniu do wartości konstytucyjnych to nie 
rozwiązanie konfliktów, ale potencjalne źródło ko-
lejnych.
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Jacek Bartyzel w jego najsłynniejszej pracy Umie-
rać, ale powoli! pokazuje, że ostatnie dwa stulecia 
były nie tylko pasmem klęsk konserwatystów w 
krajach romańskich, ale także czasem niewykorzy-
stanych przez nich szans (Bartyzel 2006). Polska w 
tym czasie borykała się z innymi, wydawałoby się 
groźniejszymi zagrożeniami, ale udało jej się sku-
teczniej niż dotykanym wewnętrznym trudnościom 
społeczeństwom Europy Zachodniej ocalić swoją 
tożsamość jako narodu silnie związanego z katoli-
cyzmem, a jednocześnie tolerancyjnego dla inności. 
Mam nadzieję, że polscy konserwatyści wykorzysta-
ją swój czas, by wartości, na których przez stulecia 
opierało się to państwo, stopniowo odnowić w jego 
ustroju. Oczywiście pozostaje też nadzieja w posta-
wie wycofania, ponieważ: „w modernie istnieje, na 
szczęście, wewnętrzna sprzeczność: z jednej strony 
»nowoczesność« to stan właśnie osiągnięty, a więc 
obiektywnie »lepszy«; z drugiej strony duch nowo-
czesności zawsze egzaltuje »nonkonformistyczne« 
mniejszościowe style i nastroje, które zwracają się 
także przeciwko istniejącemu stanowi rzeczy. Dlate-
go na przykład goszystowska rewolta 1968 roku była 

zwrócona jednocześnie przeciwko prawdziwej trady-
cji, jak i demokratyczno-republikańskiemu status 
quo. Gdy jakiś »styl« w swoim pysznym mniemaniu 
dojrzeje, czuje się upoważniony do przeprowadzenia 
zmiany, a »nowoczesność« źródłowo wczorajsza, a 
realnie dzisiejsza, więc już »przestarzała«, nie ma w 
sobie środków samoobrony, ani nawet argumentów 
obrony teoretycznej. W sprzeczności tej jest więc 
pewna nadzieja, że świat »nowoczesny« sam za-
padnie się kiedyś do wewnątrz, na kształt »czarnej 
dziury« w kosmosie” (tamże: 946). Z pewnością czas 
duchowego upadku niesie w sobie zarodek przebu-
dzenia, ale my na razie tego upadku nie odczuliśmy i 
dobrze, byśmy w przyszłości działali tak, by chronić 
to, co jest nam drogie. Samo prawo, nawet najlep-
sze, nic jeszcze nie zmieni, jeśli nie będą mu towa-
rzyszyły odpowiednie postawy, ale bez niego trudno 
o odpowiedni wzorzec postępowania. Obowiązując 
przez długi czas, oddziałuje na społeczeństwo i 
wpływa na rozpowszechnione w nim wyobrażenia 
o tym, co słuszne, konstytucja z 1997 roku nie jest 
pod tym kątem rozwiązaniem złym, ale nie jest też 
najlepszym, jakie moglibyśmy wypracować.

Arkadiusz Fordoński

Doktor politologii, wykładowca PWSZ w Płocku. Specjalizuje się w historii myśli 
politycznej, współczesnej myśli politycznej i prawach człowieka.
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Zakres różnic w sferze idei pomiędzy ugrupowania-
mi parlamentarnymi, które uchwaliły konstytucję 
w 1997 roku, to chyba dowód, że w odpowiednich 
warunkach kompromis aksjologiczny jest w Polsce 
możliwy?

Wtedy tak było. Przypomnę, chodziło o rolę war-
tości chrześcijańskich i przede wszystkim kwestię 
preambuły. Były nalegania z jednej ze strony sporu, 
żeby nie odwoływać się do Boga, religii i wartości 
chrześcijańskich, a z drugiej strony wskazywano, że 
właśnie to jest istota kultury i historii polskiej. Róż-
nice między nimi były silne, ale znalazł się mediator, 
którym okazał się Tadeusz Mazowiecki. Zapropono-
wał on sformułowanie, że to jest dobro zarówno dla 
tych, którzy wywodzą te wartości konkretnie z reli-

gii i tradycji chrześcijańskiej, jak i dla tych, którzy 
wywodzą je z innych źródeł. Myślę, że to świadczyło 
o gotowości do takiego kompromisu, także między 
głównymi wtedy ugrupowaniami. Dziś już w tym 
miejscu są jednak inne partie.

Jaka w efekcie jest aksjologia polskiej konstytucji? 
Z jednej strony uchwalały ją przecież ugrupowania 
liberalne, socjaldemokratyczne i partia agrarna, z 
drugiej szeroko otworzyły się jednak na postulaty 
konserwatywne. Czy ona ma zatem pod tym wzglę-
dem określone oblicze?

Obowiązująca konstytucja jest połączeniem tych 
nurtów. Potrafiono uwzględnić w niej postulaty 
zwolenników partii chrześcijańskich – Zjednoczenia 

W konstytucji 
pewne standardy 
zawsze 
muszą być 
uwzględnione

Z profesorem Wiesławem Wacławczykiem rozmawia Arkadiusz Fordoński
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Chrześcijańsko-Narodowego i Porozumienia Cen-
trum – choć one oczywiście nie miały wtedy takiego 
znaczenia, jak dziś ma na scenie politycznej Prawo 
i Sprawiedliwość. Były raczej w defensywie. Główny 
spór polityczny toczył się w tym czasie między ugru-
powaniami liberalnymi a lewicą określaną wtedy, 
teraz już rzadziej, środowiskami postkomunistycz-
nymi. Treść tych artykułów, które dotyczą aksjologii, 
a to nie jest tylko drugi rozdział, który został w ca-
łości poświęcony prawom człowieka, ale także tych 
poświęconych kwestiom gospodarczym, socjalnym, 
społecznym, jest wyrazem tego, że wtedy udało się 
kompromis wypracować.

Dążenie do zaspokojenia postulatów różnych 
grup sprawiło, że konstytucja zawiera bardzo 
szeroki katalog praw, część z nich, jak prawo 
do pracy czy prawo do mieszkania, pozostaje 
chyba jedynie pewną deklaracją, bo w isto-
cie nie są realizowane. Są wskazaniem kie-
runku, w którym mają zmierzać władze. Na ile 
ich obecność służy konstytucji, a na ile osłabia jej 
autorytet, czyniąc do pewnego stopnia deklara-
cją polityczną?

Trzeba wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze 
bardzo ważnym aktorem było wtedy SLD, a więc lu-
dzie wywodzący się ze środowisk lewicowych. Oni 
nie mogli pominąć kwestii socjalnych, jak prawo do 
pracy czy zapewnienie mieszkania, bo byli zakład-
nikami swojego elektoratu. Nie mogli tego pominąć, 
bo to jest polityka. Lewica więc na to naciskała. Z 
drugiej strony, wie pan oczywiście, że prawo do przy-
zwoitej opieki zdrowotnej, prawo do pracy, prawo 
do opieki socjalnej, do przyzwoitej szkoły, a mówi-
ło się też mniej lub bardziej nieśmiało o prawie do 
godziwego zarobku, to prawa, które są wpisane w 
konstytucjach wielu państw i w międzynarodowych 
dokumentach odnoszących się nie tylko do praw 
człowieka.

Należy przyznać, że Polska i tak zobowiązała się do 
ich ochrony, przystępując do określonych konwencji 
międzynarodowych i zaznaczając w konstytucji, że 
przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Tak. Wtedy oczywiście nikt jeszcze nie był pewny, że 
będziemy w Unii Europejskiej, ale już w roku 1991 

Polacy mogli składać skargi do Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka – Polska była członkiem 
Rady Europy, a przecież to nie jest organizacja go-
spodarcza, tylko właśnie instytucja skupiona na 
współpracy w sferze aksjologicznej: funkcjonowaniu 
demokracji, prawach człowieka. To była polska dro-
ga i choć oczywiście trudno mówić o stuprocentowej 
zgodzie, to była zgoda co do tego kierunku. Wtedy 
nie było na tym polu sporu, choćby między SLD a 
Unią Wolności, bo te ugrupowania łączyło akurat 
to, że zmierzały ku wspomnianym standardom. I 
nie sądzę, że takie partie, jak na przykład kiedyś Po-
rozumienie Centrum, otwarcie by to negowały. Kto 
wtedy nie chciał, skoro nie wiadomo było jeszcze, jak 
potoczy się sytuacja w regionie, w tym w Rosji, po-
dążać w kierunku, który wyznaczały standardy Rady 
Europy? Wtedy to nie Unia Europejska wyznaczała 
nam w tym zakresie wzorce.

Prawa człowieka, jak chcą ich zwolennicy, wy-
nikają z natury ludzkiej i są niezależne od usta-
nowienia prawodawcy, a jednak ich katalogi 
nawet w dokumentach prawa międzynarodo-
wego i aktach o randze konstytucji w różnych 
krajach znacznie się od siebie różnią. W jakiej 
więc mierze sposób, w jaki polskie władze chro-
nią prawa człowieka w różnych okresach, wynika 
z ich katalogu w konstytucji, który zapewne 
może podlegać rewizji, a w jakiej ze zobowią-
zań Polski na arenie międzynarodowej i wresz-
cie zdolności władz, w tym władzy sądowniczej 
do właściwego rozpoznania tych praw?

Myślę, że wbrew pozorom katalogi praw wpisane 
do konstytucji różnych państw wcale się tak mocno 
między sobą nie różnią i, szczerze mówiąc, ta kon-
stytucja aż tak bardzo dramatycznie nie różniła się 
nawet od konstytucji z 1952 roku, tylko że w tamtej 
były puste hasła. Książeczkę z konstytucją kładło się 
na półce i śmieszne byłoby domaganie się ich bez-
pośredniego stosowania, co teraz mamy w konsty-
tucji zagwarantowane. To był rodzaj dekoracji, teraz 
jednak nie jest, i ile razy czytam konstytucję takiego 
państwa jak Rosja czy Polska, to dostrzegam oczy-
wiście pewne różnice, ale one nie są zasadnicze. Na 
ile wypływają z porozumień międzynarodowych? 
One są przede wszystkim oparte na Powszechnej 
deklaracji praw człowieka i dokumentach później-
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szych, a więc Europejskiej konwencji praw człowie-
ka czy Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich 
i politycznych oraz Międzynarodowym pakcie praw 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Co do ich 
postanowień jest duża zgoda. Przecież dziś nawet w 
konstytucji Korei Północnej są wpisane tego rodza-
ju prawa. Myślę, że samo wpisanie tych praw było 
wtedy naturalne. Treść polskiej konstytucji, jeśli po-
patrzymy na artykuł 30, czyli ten otwierający drugi 
rozdział konstytucji, w którym jest wpisana przyro-
dzona i niezbywalna godność osobowa, to widzimy 
jawne nawiązanie do postanowień, które pojawiły 
się w preambule Deklaracji i na przykład w konsty-
tucji RFN z 1949 roku. Takie postanowienia mamy 
zresztą też w konstytucji Hiszpanii. Pojęcie godno-
ści jest konstytuujące dla całej zachodniej doktryny 
praw człowieka. Na tym to się opiera.

Co do godności na pewno tak, tutaj nie było 
wątpliwości. Dotykając trochę innej sfery: na 
ile obowiązująca konstytucja może być i stano-
wi podstawę dla wychowania obywatelskiego? Na 
ile ma w tej sferze potencjał, a na ile rzeczywi-
ście coś się w tym zakresie robi i robiło przez 
ostatnie dwadzieścia lat?

Zarówno na studiach, jak i w pewnym stopniu w 
szkole uczymy się na temat konstytucji. Na pewno 
częściej niż kiedyś czytamy też konstytucję, albo 
przynajmniej rozmawiamy o wybranych jej arty-
kułach, ale myślę, że sama konstytucja nie stwarza 
do tego jakiejś platformy. Niemniej jest obecna w 
przestrzeni intelektualnej. Oczywiście może łatwiej 
się o tym mówi na uniwersytecie, szczególnie jeśli 
się prowadzi takie zajęcia, jakie ja prowadzę. Może z 
tego powodu mam zbyt entuzjastyczne nastawienie 
do tej kwestii. Na pewno nie będzie tak, że będzie 
się konstytucję czytać do poduszki. Biorąc jednak 
pod uwagę złożoność współczesnego świata, po 
konstytucję się mimo wszystko będzie sięgać. Prawa 
człowieka to rodzaj świeckiej religii. Przecież podpi-
sują się pod nimi ludzie, niezależnie od tego, czy są 
wierzący czy nie. Pamiętam jeszcze tekst Leszka Ko-
łakowskiego z wczesnych lat dwutysięcznych, w któ-
rym pisał: „Jaki jest sens pisać o prawach człowieka, 
kiedy odżegnuje się jednocześnie od Boga”. Wydaje 
mi się, że to poszło w trochę innym kierunku, lu-
dzie mają ciągle w pamięci doświadczenie II wojny 

światowej, i bardzo wielu uważa, że jest to po prostu 
wyraz pewnej konieczności. Wielu wierzy w to, że 
powinniśmy werbalnie starać się trochę zmienić na-
szą rzeczywistość, tę skłonność ludzi do nadużywa-
nia władzy, jej wykorzystywania. W tym wymiarze 

– jako werbalny wykładnik pewnych wartości aksjo-
logicznych – wierzę, że konstytucja może odgrywać 
rolę, o jakiej pan mówił – rolę wychowawczą.

Jednak aksjologia, która może w sferze praw czło-
wieka okazała się powieleniem pewnych wzorców, a 
także w jakiejś mierze kompromisowa postawa par-
tii parlamentarnych, które co prawda nie musiały 
nadto brać pod uwagę ugrupowań prawicowych, ale 
ujmując krótko, musiały liczyć się z Kościołem, za-
owocowały niespójnościami i rozwiązaniami pośred-
nimi. W efekcie nawet eksperci spierają się na przy-
kład o to, czy w Polsce w relacjach państwa i Kościoła 
katolickiego mamy model przyjaznego rozdziału 
czy separacji skoordynowanej. Jakie inne niejedno-
znaczności według pana profesora mogą stanowić 
problem w stosowaniu ustawy zasadniczej? 

Myślę, że konstytucja jest zbyt rozbudowana, a roz-
bieżności? Wystarczy przeczytać rozdział drugi, i od 
razu widać w nim, że niektóre z zapisanych w nim 
praw stoją ze sobą w naturalnej sprzeczności. Nie da 
się ich pogodzić. W każdej sytuacji trzeba brać pod 
uwagę okoliczności i decydować, które z kolidują-
cych ze sobą praw jest ważniejsze, i to jest rola sądów. 
Trudno pogodzić na przykład wścibstwo dziennika-
rzy, którzy z natury rzeczy chcą wiedzieć wszystko, z 
ochroną życia rodzinnego.

Ale to chyba już wynika z natury prawa. Dobrze wi-
dać to u Ronalda Dworkina, który pisze o zasadach, 
które za każdym razem możemy realizować tylko do 
pewnego stopnia. Możemy je stosować na zasadzie 

„mniej lub bardziej”, a nie „albo, albo”.

Tak. Ronald Dworkin był przecież liberałem i in-
terpretował prawa człowieka w duchu liberalnym – 
przez to większą wagę przywiązywał na przykład do 
wolności słowa. Zresztą sam to powiedział w wywia-
dzie dla tygodnika „Forum” w czasie, gdy jeszcze wy-
chodził na zwykłym papierze, nie w kolorze. Mówił: 

„Gdybyśmy my mieli za sobą wasze doświadczenie 
II wojny światowej, to może też nie bylibyśmy tacy 
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tolerancyjni dla mowy typu hate speech, dla tak agre-
sywnych wypowiedzi. Wy za sobą je macie i przez to 
trochę się boicie. My nie, i dlatego stawiamy na te 
wartości liberalne. My się tego nie boimy i dlatego 
wiele takich wypowiedzi, które tu zostałyby uznane 
za niechronione wolnością słowa, u nas uchodzą za 
chronione”. Tak więc wiele zależy tutaj od perspekty-
wy, z której patrzył na to Ronald Dworkin, a patrzył 
na nie z pozycji liberalnej, a nie konserwatywnej.

Patrząc bardzo pragmatycznie na konstytucję, to 
pomimo pewnego elementu, który zawsze będzie 
wpisany w prawo, a więc, że zawsze pewne warto-
ści będą realizowane tylko do pewnego stopnia, to 
jednak jest w niej silny nacisk na prawa socjalne, a 
z drugiej strony mamy pewne sformułowania, które 
eksponują wolny rynek. To było efektem oddziały-
wania tych zróżnicowanych stronnictw, od Unii Pra-
cy po Unię Wolności. W efekcie nawet nie wiemy, w 
jakim kierunku na tym polu zmierzać. W doktrynie, 
a także w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego 
też mamy pod tym kątem dużą niejednolitość.

Zgadzam się. Ma pan rację co do tego nacisku na prawa 
socjalne. Trudno jednak od nich abstrahować. W 1993 
roku podczas konferencji ONZ w Wiedniu podkreślono, 
że choć jest tendencja, by mówić o prawach człowieka 
głównie w kontekście wolności politycznych takich jak: 
wolność protestu, wolność zgromadzeń wolność wypo-
wiedzi, zakaz dyskryminacji ze względu na rasę, to na 
pewnym poziomie życia pod względem materialnym 
trudno w ogóle mówić o godności. Jak można mówić 
o godności kogoś, kto zarabia 50 dolarów na miesiąc 
w takim kraju jak Gruzja, czy parę dolarów na miesiąc 
w jakimś kraju afrykańskim? Te wolności liberalne wy-
dają się wtedy jakąś bezlitosną abstrakcją, toteż prawa 
socjalne są absolutnie nie do pominięcia. Wydaje mi 
się, że w tym kierunku idą niektóre współczesne inter-
pretacje. To jest sposób, w jaki interpretuje się prawa 
człowieka na takich forach jak ONZ, gdzie widać dra-
matyczne różnice w poziomie życia ludzi. Żeby chwalić 
tutaj liberalne podejście do praw człowieka, trzeba 
mieć dużo wyobraźni. Jest takie stare przysłowie, że 
gdy ma się pusty żołądek, to nie chce się rozmawiać o 
wartościach. Tego rodzaju tendencja jest obecna. Może 
nie zaznacza się w krajach anglosaskich, bo to są do-
statnie społeczeństwa, ale w innych obszarach, do 
których docierają prawa człowieka jako ideologia, czy 

nawet nie prawa człowieka, ale pewna refleksja na te-
mat sprawiedliwości w relacjach międzynarodowych. 
Jej efektem jest dostrzeżenie, że należy kłaść większy 
nacisk na kwestie socjalne, bo dopiero od pewnego po-
ziomu życia można poważnie rozmawiać o problemach 
wartości.

Jakie wartości mogłyby stanowić podstawę dla kon-
sensusu ideowego w znowelizowanej, czy też nowej 
polskiej konstytucji? Oczywiście trwałość konstytu-
cji jest pewną wartością, ale dotąd i tak kilkukrotnie 
ją już nowelizowano, a kładzie się większy nacisk na 
zaznaczenie suwerenności. Powiedzmy sobie szcze-
rze – suwerenność pojawia się tylko w preambule i to 
jako stwierdzenie odnoszące się do tego, że ją odzy-
skaliśmy i w rotach przesiąg, nie jest natomiast war-
tością konstytucyjną wyrażoną w sposób wyraźny. 
Według mnie stanowi to dość duży problem w ramach 
procesów integracyjnych.

Polska nie może w tym zakresie dokonać jakiejś 
gwałtownej wolty jako członek Unii Europejskiej i 
Rady Europy. Nie wiem, czy jest to też tak naprawdę 
problem konstytucyjny. Może silniejszy zapis doty-
czący suwerenności mógłby się pojawić, ale suwe-
renność, szczególnie w wymiarze Unii Europejskiej, 
bo to najbardziej praktyczny wymiar integracji, to 
przede wszystkim kwestia zdolności polityków do 
tego, na ile są w stanie realnie ją sobie zagwaranto-
wać w relacjach międzynarodowych. To jest suwe-
renność rozumiana jako więcej głosu, silniejszy głos 
na tym wolnym rynku idei, jakim jest Unia Europej-
ska, oczywiście z pewnym elementem dominacji nie-
których państw takich jak Niemcy – tego nie da się 
uniknąć. Myślę, że to jest kwestia kwalifikacji poli-
tycznych: cierpliwości, instynktu politycznego i sta-
wania na powolny rozwój, na ewolucję. Natomiast 
nie sprowadzałbym tego do jakichś radykalnych 
postanowień konstytucji, bo to raczej niczego nie 
zmieni. Chodzi o odpowiednich polityków, właści-
wie przygotowanych i posiadających mimo wszystko 
rozsądne nastawienie do tych kwestii – wiedzących 
też, że to jest miejsce walki. Co do konstytucji, był-
bym ostrożny, żeby potem nie okazało się, że to jest 
tylko zapis na pokaz, niemający realnego znaczenia.

Pojawia się pomysł uchwalenia nowej konstytucji. 
Obecna opiera się na zwierzchności narodu, a więc 
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zasadzie wywodzącej się jeszcze z zasady suweren-
ności ludu. Ona była też podstawą w projektach zgło-
szonych do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia 
Narodowego. Trzeba jednak powiedzieć, że ta zasa-
da niesie w sobie pewne niebezpieczeństwa. Wiąże 
się z nią niebezpieczeństwo wyrodzenia suwerenno-
ści przeciw prawom, także prawom mniejszości. Czy 
zatem według pana profesora, jeśli projekt zmiany 
czy nowelizacji konstytucji w ogóle ma sens, obok tej 
wartości powinna być wyeksponowana także inna, 
która powinna określać wzajemny stosunek władz i 
społeczeństwa?

Pojęcie suwerenności ludu na pewno jest bardzo 
ważne i co do tego nie ma wątpliwości, tylko ja mam 
wątpliwości, czy my pojęcia narodu używamy w tym 
samym sensie co na przykład Amerykanie. Bo jeśli 
oni mówią „We the People”, to dla nich naród to jest 
wspólnota w sensie politycznym, a nie etnicznym.

Obywatelskim!

Tak. To są ludzie, którzy mieszkają w Ameryce, któ-
rym jest tam dobrze i chcą tam żyć, chodzą na wybory, 
pracują i wiążą swoją przyszłość z tym krajem. Nato-
miast my chyba ciągle mamy tendencję do używania 
pojęcia „naród” w sensie etnicznym, a nie mam prze-
konania, że na obecnym etapie współpracy należy 
nadużywać tego pojęcia. Owszem, może jesteśmy do 
tego uprawnieni z tego względu, że jesteśmy naro-
dem najbardziej jednolitym w Europie, ale to nie jest 
zgodne z polską tradycją. Szesnastowieczna Polska 
u szczytu swojej potęgi była tyglem etnicznym i reli-
gijnym, a przedwojenna Polska oczywiście nie będąc 
państwem dobrze prosperującym, miała także duże 
problemy z mniejszościami etnicznymi. Była jednak 
państwem, w którym dwie trzecie stanowili Polacy, a 
resztę mniejszości narodowe. Czy ta jednolitość jest 
dobra? Jeżeli weźmiemy pod uwagę konflikty, które 
teraz trwają w Hiszpanii, czy tym bardziej na Ukra-
inie, to oczywiście możemy powiedzieć, że tak, po-
nieważ u nas nie mamy, z kim brać się za głowy, ale 
nie sądzę, że taka homogeniczność to jest kwestia 
przyszłości. Nieuchronnie, Polska chcąc się rozwijać, 
będzie szła w kierunku wieloetniczności, choć to nie 
znaczy, że od razu pojawi się bardzo duża mniejszość, 
ale biorąc pod uwagę tendencje, które się zaznaczają, 
to jest chyba naturalny proces. 

Ale czy suwerenność ludu powinna być wtedy nadal 
podstawą?

Myślę, że tak. My się nie rozpłyniemy w Europie. 
Przynajmniej w przewidywalnej perspektywie, chy-
ba że zdarzy się jakaś katastrofa, jakaś wojna na 
wielką skalę. Zakładając, że wszystko będzie szło w 
tym kierunku, jak to trwa już od kilkudziesięciu lat, 
że trudno sobie wyobrazić wojnę między Francją a 
Anglią, czy też, że Niemcy znów napadną Polskę, to 
wiele się tu nie zmieni. To jest trochę tak, jak kie-
dyś marzył Kant: rozwińcie handel, niech ustrój bę-
dzie republikański, a nie monarchiczny i osiągnijcie 
pokój – to się chyba udało. Tak więc jak najbardziej 
niech suwerenność narodu będzie podstawą, tylko 
raczej rozumianą w tradycji amerykańskiej, by nie 
zejść na pozycje nacjonalistyczne. Naród to wspól-
nota, ale to dopuszcza wieloetniczność. Ja bym się 
tego nie bał – nie sądzę, że tendencje takie jak w Pol-
sce czy na Węgrzech, gdzie mocno się akcentuje po-
jęcie suwerenności narodu, pójdą w złym kierunku, 
to się spontanicznie ukształtuje, chyba że przyjdzie 
zagrożenie zewnętrzne, bo tego nie obawiałbym się 
wewnątrz Unii Europejskiej. 

Choć nie brak stanowisk odmiennych, również myślę, 
że niebezpieczeństwo skierowania się tej zasady ku 
nacjonalizmowi nie jest silne. Zresztą jej korzenie są 
oświeceniowe, a jej ujęcie narodowe w sensie etnicz-
nym nie jest chyba w żadnej mierze zdeterminowane. 
Obawy wiążę raczej z brakiem ograniczeń dla prawa 
powstającego tylko w oparciu o wolę większości. A co 
w takim razie z godnością osobową? Jakie powinno 
być w przyszłości jej miejsce, także w tym kontekście 

– jej poszanowanie nakłada przecież pewien hamulec 
na swobodę w kształtowaniu prawa przez większość, 
przez władze?

Jej rola jest na tyle duża, na ile są wypracowane pew-
ne standardy prawne i polityczne. Oczywiście poja-
wia się pytanie, jak można zweryfikować znaczenie 
godności osobowej. Kto wierzy, że człowiek został 
stworzony przez Boga, na obraz i podobieństwo 
Boże, ten wie, że człowiek ma godność. Wie to z tego 
źródła. A ten, któremu to nie zostało dane? Patrzy 
dokoła i na tej podstawie wyciąga wnioski. Ludzie w 
takim kraju jak Szwecja nie idealizując jej, wiedzą, że 
jest coś takiego jak godność, rzadko o tym rozmawia-
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jąc. Pamiętam, jak przyjechał do nas na uniwersytet 
pierwszy rocznik studentów z wymiany z programu 
Erasmus, w tym studenci ze Szwecji. Przyszli i z pew-
nym zdziwieniem pytają: „To tutaj się odbywają zaję-
cia z praw człowieka? U nas się o tym nie rozmawia”. 
Myślę, że kluczowy jest ten wymiar praktyczny. La-
tem byłem na stypendium w Würzburgu, gdzie zaob-
serwowałem tendencję do politycznej poprawności 
w pozytywnym sensie. Widziałem na przykład takie 
napisy na autobusach, w szkołach ,,My w Würzburgu 
walczymy z segregacją i dyskryminacją”. Niemcy po-
trafią też na chodnikach, w Würzburgu jest tego dużo, 
choć na pewno nie tylko tam, instalować tabliczki z 
napisem „W tym miejscu w 1940 roku wyprowadzo-
no na śmierć” i wskazują osobę. Są pomalowane na 
niebiesko sztuczne śmieszne owieczki z napisami 

na nogach „Alle sind gleich” czyli „Wszyscy są równi”. 
Oni starają się zatrzeć to, co tam było przed laty, ale 
to są dobre praktyki, które pozwalają ludziom wie-
rzyć, że są sobie równi, choć nie mają choćby jedna-
kowego intelektu.

Czyli bardziej praktyka stosowania prawa niż praw-
ne regulacje.

Z regulacjami zawsze trzeba postępować ostrożnie. 
Myślę, że to, co zrobił Mazowiecki, to był majstersz-
tyk. Przecież wtedy dochodziło do tak zajadłych spo-
rów, nawet pojawiały się wulgaryzmy, a on wskazał, 
że wy wierzycie w to, wy w to, ale na pewnym pozio-
mie się zgadzacie, i co do tego była zgoda. Myślę, że 
teraz też ją wypracujemy.

Arkadiusz Fordoński

Doktor politologii, wykładowca PWSZ w Płocku. Specjalizuje się w historii myśli 
politycznej, współczesnej myśli politycznej i prawach człowieka.
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Niech się nikt nie gorszy – bo byłoby to zgorszenie 
faryzejskie! – z zestawienia: „Polak katolik”! Nie jest 
to hasło, to jest płód życiowy, wyrosły z warunków 
bytowania Kościoła w udręczonym Narodzie. To rze-
czywistość!” (Wyszyński 1972: 114).

Mit „Polaka katolika” wciąż jest dzisiaj obecny i 
bardzo mocno zagnieżdżony w myśleniu o polskiej 
tożsamości. I wydaje się, że im bardziej jest konte-
stowany, np. przez środowiska sekularne i liberal-
ne, tym druga strona bardziej go broni. Katolicyzm 
bez wątpienia odgrywał jedną z dominujących ról 
w dziejach narodu polskiego – czy to od strony po-

litycznej, czy kulturowej. Jednakże przyjęcie bycia 
katolikiem za warunek konieczny do bycia Polakiem 
należy uznać za stosunkowo niedawny pomysł. Te-
rytoria polskie przez wieki gromadziły ludzi różnych 
wyznań, kultur, języków i etniczności. Szczególnie 
bliskie związki religijne i polityczne z Rzymem nie 
wykluczały tej różnorodności. Według tzw. polskich 

„teologów narodu”, jak można by określić Stanisława 
Wyszyńskiego i Jana Pawła II (jak ukazywałem to 
w Polska szkoła teologii narodu), katolickość Polski 
stanowiła warunek inkluzywności i tolerancji reli-
gijnej w kraju. Według nich dzieje narodu polskiego 
i chrześcijaństwa zostały zawiązane w chrzcie i nie 

Poszukując 
reformowanego 

Polaka
Piotr Popiołek

Mit „Polaka katolika” wciąż jest dzisiaj obecny i bardzo mocno zagnieżdżony 
w myśleniu o polskiej tożsamości. I wydaje się, że im bardziej jest kontesto-
wany, np. przez środowiska sekularne i liberalne, tym druga strona bardziej 
go broni. Katolicyzm bez wątpienia odgrywał jedną z dominujących ról w 
dziejach narodu polskiego – czy to od strony politycznej, czy kulturowej. Jed-
nakże przyjęcie bycia katolikiem za warunek konieczny do bycia Polakiem 
należy uznać za stosunkowo niedawny pomysł. 
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da się ich rozdzielić. Chrzest Polski stanowił we-
dług nich fundujące wydarzenie w historii Polski 
(zob. Popiołek 2016). Jest on wręcz mitem zało-
życielskim narodu polskiego. Jan Paweł II przeko-
nywał w swych homiliach podczas pielgrzymek do 
ojczyzny, że dzieje naszego kraju i katolicyzmu są 
ze sobą splecione. Nie sposób ich oddzielić, gdyż by-
łoby to czymś na miarę próby dokonania amputacji 
na znacznej części polskiej kultury, historii i myśli. 
Tej tożsamości nie należy jednak postrzegać jako 
czegoś statycznego i zastanego, czegoś, co nie może 
podlegać rozwojowi, ewolucji, czy nawet wyniszcze-
niu. Dla Jana Pawła II naród jest przede wszystkim 
rzeczywistością kulturową i organiczną (Popiołek 
2016: 161). Ona się rozwija i zmienia. Należy jed-
nak podkreślić bardzo dobitnie ową inkluzywność 
katolickiej tożsamości narodu polskiego. Katolicki 
naród powinien prowadzić wszystkich do Chrystu-
sa – jego rolą jest uchrystusawianie (by posłużyć się 
terminem Czesława Bartnika) i humanizowanie (bo 
Chrystus jest prawdziwym człowiekiem i wzorem

-prototypem dla każdego chrześcijanina, do którego 
należy zmierzać przez naśladownictwo) ludzkości i 
każdego człowieka z osobna. Jest to misyjne posła-
nie Kościoła, które nie kłóci się z rolą państwa, ale 
ją doskonali. Oczywiście, w przywołanym na wstępie 
fragmencie z Wyszyńskiego, gdzie broni on formuły 

„Polak katolik”, chodzi o widzialny Kościół rzymsko-
katolicki. Możemy jednak postarać się o rozwinięcie 
tego terminu według autentycznego rozumienia ter-
minu katolickości jako powszechności i uniwersal-
ności, w duchu misyjnym. Wówczas to zestawienie 
przestanie być statycznym terminem oznaczającym 
tożsamość konkretnych ludzi identyfikujących się 
z konkretnym wyznaniem. W rozumieniu bardziej 
dynamicznym, organicznym i progresywnym będzie 
rozumiane jako postawa każdego Polaka uczest-
niczącego (świadomie lub nie) w procesie ewolucji 
społeczności ludzkiej. Człowiek działający w duchu 
prawdy, otwarty na łaskę, może uczestniczyć w tym 
procesie, nie przynależąc do widzialnego Kościoła. 
W zasadzie mamy tu do czynienia z koncepcją ana-
logiczną do anonimowego chrześcijaństwa Karla Ra-
hnera. Błędem byłoby jednak sądzić, że chodzi tu o 
zsekularyzowanie chrześcijaństwa i skupienie się je-
dynie na jakiejś sferze etyki inspirowanej Ewangelią. 
Raczej, jak u Rahnera, chodziłoby o życie osoby w 
łasce wiary, nadziei i miłości, mimo braku faktycznej 

świadomości przynależności do Kościoła. Polak ka-
tolik jest osobą w pełni włączoną w misję Chrystuso-
wą w Polsce, ale i głoszącą na cały świat. Przyczynia 
się on wtedy, nawet nieświadomie, do przebóstwia-
nia wszechogarniającej go rzeczywistości.

Termin „Polak-katolik” jest polem ścierania się 
dwóch radykalnych stanowisk. Z jednej strony: mitu, 
wciąż podtrzymywanego w dyskursie prawicowym, 
gdzie traktowany on jest w formie fundamentali-
stycznej i literalnej, tzn. warunkiem bycia autentycz-
nym Polakiem jest faktyczna (świadoma) przynależ-
ność do Kościoła katolickiego. Z drugiej: zwalczanie 
tego terminu przez środowiska liberalne i lewicowe, 
dążące do jego de(kon)strukcji, lub, po prostu, szu-
kanie innych alternatywnych tożsamości dla Pola-
ków, które nie byłyby ufundowane na dominującej 
religii katolickiej. Zuniwersalizowanie terminu Po-
lak-katolik pozwala na wyjście z tego impasu. Zacho-
wane jest to w duchu inkluzywności i dynamiczności 
tożsamości polskiej proponowanej przez Jana Pawła 
II. Gdyż to co stanowi o chrześcijańskości narodu, 
nie jest dominacja religii chrześcijańskiej. Dla pa-
pieża wystarczy, że istnieje „zaczyn” w narodzie, by 
był on chrześcijański. Mogą go zatem tworzyć inne 
grupy wyznaniowe, jak muzułmanie czy Żydzi, a on 
nadal będzie zmierzał ku jednemu telosowi, jakim 
jest Bóg Trójjedyny.

***

Jeśli to królestwo Kościołowi Chrystusowemu słu-
żyć będzie, wyniesie je i wyrwie mocny Chrystus ze 
wszelkiego niebezpieczeństwa. A jeśli od Kościoła 
służby kościelnej odstąpi, jako zagroził Izajasz, zgi-
nie i spustoszeje (Piotr Skarga, Kazanie 4).

Wróćmy jednak do „stereotypu Polaka katolika”, 
jak i jego stereotypowej negacji. W 2012 roku Wy-
dawnictwo Krytyki Politycznej pochyliło się nad 
dziedzictwem polskiej reformacji, tzn. nad braćmi 
polskimi. Był to, jak pisał we wstępie Jakub Majmu-
rek, swoisty projekt postsekularny. Publikacja miała 
zarówno poruszyć dyskusję, jak i przekazać amuni-
cję dla okopów liberalizmu i sekularyzmu, stojące-
go naprzeciw okopów Świętej Trójcy (dosłownie!). 
Majmurek stwierdził, że „historia polskich arian 
obala stereotyp Polaka katolika, stereotyp płytkiej, 

PIOTR POPIOŁEK — POSZUKUJĄC REFORMOWANEGO POLAKA
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nierefleksyjnej, aintelektualnej polskiej duchowości” 
(Majmurek 2012: 6). Twierdzi on ponadto, że „myśl 
arian wyprzedzała swoje czasy, zapowiadając idee 
praw człowieka, tolerancji religijnej, racjonalnego 
podejścia do prawd wiary i lektury Pisma” (Tam-
że). W tym momencie czytelnik nie powinien mieć 
wątpliwości, że mamy do czynienia z osobą, która 
nie pofatygowała się, by zapoznać się w najmniej-
szym stopniu z dziejami myśli katolickiej. Jednak-
że nadzieja, którą wyraził, że publikacja wywoła 
jakąś płomienną debatę, chyba szybko zgasła. Poza 
chwilowym zainteresowaniem temat ten sam został 
później zarzucony przez środowisko „Krytyki Po-
litycznej”. Nie można mówić o powstaniu jakiegoś 
nowego Rakowa na Foksalu, i nie obrodziło nam 
unitariańskimi teologami. Na pewno zaletą tego 
projektu było wyprowadzenie tematu z wąskiego 
środowiska akademickiego do mainstreamu, dzięki 
czemu każdy zainteresowany może łatwo sięgnąć 
po źródłowe teksty niektórych spośród wybitnych 
teologów ariańskich. Również były jezuita Stanisław 
Obirek od tego czasu poświęcił się badaniu historii 
i myśli braci polskich. Projekt „Krytyki Politycznej” 
był więc próbą z jednej strony ugodzenia w „stereo-
typ Polaka katolika”,  wyjścia poza opozycję religia-
nowoczesność i spojrzenia na nowoczesność poza 
paradygmatem sekularyzacji (tamże: 12). Jednak-
że, pomimo włączenia rozmów, z Janem Tazbirem, 
znawcą polskiej myśli reformacyjnej i teologii I 
Rzeczpospolitej, oraz Stanisławem Obirkiem, ob-
raz arianizmu, który zarysowuje nam Majmurek 
jest dość jasny. Jest to alternatywa dla tożsamości 
katolickiej, cała myśl braci polskich wydaje się dość 
homogeniczna, w całości radykalna, w znacznej mie-
rze spójna z liberalną wizją, którą proponuje nam 
środowisko „Krytyki Politycznej”. W tym kluczu też 
zostały dobrane oczywiście teksty autorów ariań-
skich. Nie dziwi jednak ta próba poszukiwania alter-
natywy dla tak stereotypowo pojętej koncepcji Pola-
ka-katolika. Mieliśmy bowiem od samego początku 
powstawania zrębów państwa i narodu polskiego 
takich członków wspólnoty, członków rodzin, wład-
ców i poddanych, którzy nie byli katolikami – pogan, 
Żydów, muzułmanów czy chrześcijan niebędących 
w jedności z Rzymem. Jednakże tutaj chciałbym się 
skupić właśnie na tradycji reformacji. Wiąże się to z 
tym, że termin Polak katolik swe źródła ma przede 
wszystkim w nastrojach antyprotestanckich i anty-

prawosławnych, powstałych szczególnie w okresie 
zaborów. Antyprotestanckich charakter tego pojęcia 
uważam dzisiaj za szczególnie istotny, z tego wzglę-
du, że z okazji jubileuszu 500-lecia reformacji w śro-
dowiskach narodowo-katolickich zaczęto niemalże 
wściekle atakować ojców reformacji, jak i samych 
protestantów. Uważam więc, że należałoby się przyj-
rzeć polskiemu dziedzictwu reformacji, nie jako 
jakiejś zewnętrznej sile, atakującej homogeniczną 
polską wiarę katolicką, ale jako czemuś, co było in-
tegralną częścią polskiej myśli religijnej. Poszukiwa-
nie reformowanego Polaka nie ma na celu szukania 
jakiejś alternatywy, jak tego chciał Majmurek, ale 
wzbogacenie obrazu Polaka chrześcijanina czy wła-
śnie owego Polaka katolika, który charakteryzuje się 
inkluzywnością, otwartością, przy jednoczesnym 
zmierzaniu ku jednemu wspólnemu telosowi. 

***

W ramach włączenia się więc do debaty (po sześciu 
latach!), której życzył sobie Majmurek, chciałbym 
zniuansować trochę obraz polskiego arianizmu. 
Czynię to głównie po to, by zarzucono stereotypo-
we postrzeganie arian jako negacji idei Polaka kato-
lika. Chciałbym wskazać, że radykalnie inkluzywne 
pojęcie Polaka katolika, które zaproponowałem, 
jest otwarte na stereotypowego Polaka niekatoli-
ka (będącego rzeczywiście nieświadomie Polakiem 
katolikiem). Nie zgadzam się przede wszystkim na 
biało-czarny podział proponowany przez Majmurka 
gdzie dziedzictwo braci polskich jest kontrastowane 
z tradycją katolicką, jako pozycja liberalna przeciw-
stawiana konserwatywnej, otwarta i tolerancyjna – 
zamkniętej i wykluczającej, świecka – teokratycznej.

Przede wszystkim należy podkreślić, że braci pol-
skich należałoby włączyć do tak zwanego nurtu re-
formacji radykalnej – w odróżnieniu od reformacji 
głównego nurtu (tzn. luteranów i kalwinów) (zob. 
wywiad z Jarosławem Kubackim w Pressje 50). 
Samo środowisko arian polskich było niejednorod-
ne. Różne ośrodki, jak w Rakowie, w Lublinie, na 
Litwie, w Siedmiogrodzie itd. charakteryzowały się 
różnymi poglądami w zakresie tak dogmatyki, jak 
i w kwestiach polityczno-społecznych. Sama nazwa 

„arianie” w stosunku do braci polskich została użyta 
przez przywódcę małopolskich kalwinów – Stanisła-
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wa Sarnickiego (Por. Ogonowski 2015: 61). Jakkol-
wiek wyróżniał ich antytrynitaryzm, to ich poglądy 
wędrowały od trydeizmu do unitarianizmu, wyraża-
nego w skrajnych przypadkach przez judaizujące po-
glądy (de facto podważenie autentyczności objawio-
nego charakteru Nowego Testamentu). W kwestiach 
polityczno-społecznych istniało spektrum poglądów 

– od konserwatywnych po radykalne. 

Już w latach 30. XVI wieku na tereny polskie przyby-
wały grupy anabaptystów, które uciekały z terenów 
cesarstwa. Zygmunt I wydał wtedy edykt zakazują-
cy wpuszczania ich do Królestwa Polskiego (tamże: 
15, 16). Początkowo poglądy antytrynitariańskie 
również były ostro zwalczane wewnątrz zborów 
kalwińskich, gdzie najszybciej się szerzyły. W roku 
1562 na synodzie kalwińskim w Krakowie został 
ekskomunikowany Grzegorz Paweł z Brzezin. W 
1564 roku zostaje również ogłoszony edykt Zygmun-
ta Augusta, który nakazuje wyniesienie się z kraju 
cudzoziemcom głoszącym antytrynitaryzm. Na sej-
mie w Lublinie w 1566 roku powstaje projekt jeszcze 
ostrzejszego edyktu, który miał nakazać wydalenie 
wszystkich negujących wiarę w Trójcę (tamże: 28). 
Co ciekawe, za tymi rozwiązaniami lobbowało śro-
dowisko kalwińskie. Natomiast duchowieństwo ka-
tolickie było im przeciwne. Ogonowski twierdzi, że 
miało to związek z tym, że katoliccy biskupi mieli 
być zadowoleni z tego sporu, który powstał w zbo-
rach protestanckich (tamże: 28). 

***

Ci, którzy karygodnie zniekształcają prawowitą 
wiarę, udając, że spekulacje dotyczące jednej Istoty 
i trzech Osób są bezużyteczne, posuwają się do nik-
czemnego podstępu, ponieważ w naszych rozważa-
niach nie wychodzimy poza to, co daje nam Pismo 
Święte, ale przekazujemy jego proste i prawdziwe 
znaczenie. Nikt nie przyzna w swym sercu, że Chry-
stus jest jego Bogiem, jeśli najpierw nie uzna wie-
lości osób w jedności istoty; wielość bogów, którą 
wymyślają sobie niektórzy, jest przeklętym koszma-
rem.” (Jan Kalwin 1558)

Od strony dogmatycznej, można wyznaczyć trzy 
nurty, rozpoczynając od najbardziej umiarkowanego 
trydeizmu, a na unitarianizmie kończąc. 

Trydeizm stanowił pójście o krok dalej w dokonującej 
się reformacji i usuwaniu wpływów Kościoła pa-
pieskiego i pogańskich wpływów z chrześcijaństwa. 
Należało odejść od terminologii katolickiej występu-
jącej w nauce o Bogu, od takich terminów jak Trójca, 
istota, osoba, itd. Spekulacje na temat natury Boga, 
które wykraczały ponad to, co bezpośrednio leży w 
Piśmie Świętym, i wprowadzanie pogańskich termi-
nów trzeba całkowicie odrzucić (zob. Ogonowski 60, 
61). Zamiast mówić o Trzech Osobach Boskich czy 
Trójcy Świętej należy wrócić do biblijnej terminolo-
gii, tzn. mówić tylko o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. 
Każdy z Nich jest Bogiem, ale nie znaczy to że są 
jednym, tym samym istotowo Bogiem. Mają tą samą 
boskość i mają jedną wolę. Jednakże Ojciec jest naj-
wyższy, to On posyła Syna i Ducha Świętego. Mamy 
w tym wypadku do czynienia ze skrajnym subordy-
nacjonizmem. 

Kolejnym stopniem na drodze do unitarianizmu 
był dyteizm, popularny zwłaszcza wśród wspólnot 
na Kujawach. Początkowo pogląd ten reprezento-
wali Jan Niemojewski i Marcin Czechowic, którzy z 
czasem jednak doszli do unitariańskich wniosków. 
Dyteiści uznawali Chrystusa jako Boga i akceptowali 
jego przedwieczne istnienie, jednakże był On niż-
szy od Ojca. Jeśli chodzi o Ducha Świętego, to był 
rozumiany jako bezosobowa moc Boża albo, jak u 
dyteistów małopolskich, jako osoba, do której jed-
nak nie zwraca się w modlitwach. Wśród najbardziej 
reprezentatywnych teologów należałoby wymienić 
Jana Niemojewskiego, Marcina Czechowica (którzy 
potem przeszli na unitarianizm), Stanisława Far-
nowskiego i Stanisława Wiśniowskiego, Jana Ka-
znowskiego, Mikołaja Żytno, Jana Sokołowskiego, 
Piotra z Goniądza. 

Pogląd unitariański wykrystalizował się w zborze 
krakowskim dzięki Grzegorzowi Pawłowi z Brze-
zin (tamże: 37). Ta koncepcja radykalnie odrzucała 
tezę o odwiecznym istnieniu Chrystusa. Zgodnie z 
tym poglądem Chrystus był człowiekiem zrodzo-
nym cudownie z Maryi Dziewicy. Został ubóstwio-
ny i wywyższony przez Boga po swojej męczeńskiej 
śmierci. Małopolski unitarianizm charakteryzował 
się również radykalizmem polityczno-społecznym. 
Natomiast unitarianie litewscy byli raczej konser-
watywni (tamże: 30). Wśród najbardziej reprezen-
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tatywnych teologów należałoby wymienić: Grzego-
rza Pawła z Brzezin, Jerzego Szomana, Stanisława 
Budzyńskiego, Jana Siekierzyńskiego młodszego, 
Jakuba Kalinowskiego, Marcina Krowickiego, Szy-
mona Budnego. W najskrajniejszych przypadkach 
kwestionowano całkowicie natchniony charakter 
Nowego Testamentu i uważano go za ludzki wymysł. 
Owi tak zwani judaizanci podtrzymywali jedynie 
boski autorytet Starego Testamentu. Odłam ten re-
prezentowali np. Daniel Bieliński i Marcin Seidl (zob. 
tamże: 55, 56).

***

Gdyż to jest postanowienie Boże i powszechne roz-
kazanie jego, żeby źli byli karani, a iżby krew tego 
wylana była, który by też drugiego krew wylał. Temu 

– mówię – to sie godzi, komu sam Bóg miecz do ręku 
daje, jako ji ono królowi babilońskiemu tak na Izra-
elczyki podał był i ramię jego przeciw nim zamocnił, 
jako i przeciw inszym narodom (Eze.30,v.24). (…) 
Muszą tedy, radzi nieradzi, przełożeni świata tego 
złe karać i krew ich przelewać, ale nie uczniowie 
Chrystusowi, którzy gotowszy na to być muszą, aby 
krew ich dla sprawiedliwości przelano, iżby ją oni z 
kogo wylać mieli (Czechowic 1979: 275) 

W kwestiach społeczno-politycznych najbardziej 
radykalne środowiska braci polskich funkcjonowa-
ło w Rakowie. Miasteczko zostało założone przez 
małżeństwo Jana i Jadwię Sienieńskich w święto-
krzyskim. Początkowo arianie zmierzający do Ra-
kowa mieli w planach założenie tam iście utopijnej 
wspólnoty, „nowego Jeruzalem” (zob. Ogonowski 
2015: 32). Jednakże te początkowe lata 1569–1572, 
zamiast być „złotym okresem”, kiedy to miały two-
rzyć się zręby Królestwa Bożego na ziemi, w rzeczy-
wistości były bardzo burzliwe. Był to czas wielkich 
dysput religijnych, ale i starć i kłótni w tym środo-
wisku. Wyciągnięto również pełne konsekwencje z 
powszechnego uczestnictwa chrześcijan w funkcji 
królewskiej, kapłańskiej i prorockiej Chrystusa. 
(Duży nacisk na tą potrójną funkcję położono rów-
nież w katechizmie rakowickim autorstwa Jerzego 
Szomana). Doprowadziło to do pełnego egalitary-
zmu, zniesienia wszelkiego rodzaju urzędów kościel-
nych, jak i wszelkich ceremonii religijnych i liturgii. 
Żaden chrześcijanin nie ma bowiem jakiegoś szcze-

gólnego mandatu, który by sprawiał, że jest bardziej 
od innych predysponowany do sprawowania kultu. 
Można więc powiedzieć o przyjęciu skrajnej postawy 
spirytualistycznej (Ogonowski 2015: 32). W innych 
zborach radykalizm nie zaszedł aż tak daleko. Wciąż 
jednak kładziono nacisk na indywidualne przeżycie 
religijne oraz dosłowne traktowanie wskazań etycz-
nych Nowego Testamentu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Kazania na Górze (tamże: 69). 

Wedle tego poglądu państwo jest „powstałe z woli 
bożej” a „jego istnienie jest konieczne”. Państwo 
ziemskie stosuje również różnego rodzaju środki 
przymusu, takie jak więzienie, chłosty, tortury, karę 
śmierci i wojny (obronne, sprawiedliwe, agresywne, 
zaborcze) (Ogonowski 2015: 69). Natomiast w prze-
ciwieństwie do państwa ziemskiego – zbór Chrystu-
sowy jest zupełnie inny. Jest bowiem tylko jeden 
władca, król i kapłan – Jezus Chrystus. Władza pań-
stwowa jest uznawana, tylko jeśli nie przeciwstawia 
się wierze. Chrześcijanie powinni być wobec niej 
posłuszni, ale w sposób bierny. Nie powinni pełnić 
urzędów publicznych, szczególnie jeśli są związane 
z egzekwowaniem kar i przemocą. Nie powinni brać 
udziału w wojnie, posługiwać się bronią, przysię-
gać itp. Powinni za to płacić podatki. Jak zaznacza 
jednak Ogonowski, polscy antytrynitarze – w prze-
ciwieństwie do zachodnich anabaptystów, nie byli 
skrajnymi anarchistami i można mówić o „solidar-
ności z krajem ojców”, czy swoistym przywiązaniu 
do kraju, które można by określić jako postawę pa-
triotyczną (tamże: 70). Wiązało się to również z tym, 
że, w przeciwieństwie do np. polskich kalwinów, 
arianie w dużej mierze wywodzili się ze szlachty. 

Bardziej powściągliwy ruch konserwatywny repre-
zentował Szymon Budny, który swoje poglądy za-
warł w O urzędzie miecza używającym. Był on zwolen-
nikiem i propagatorem poglądów Paleologa. Później 
nurt konserwatywny był propagowany przez Fau-
sta Socyna, którego poglądy zostały przejęte przez 
większość polskich arian. Jego nauczanie dość szyb-
ko zdominowało zbór lubelski, któremu pierwotnie 
przewodzili radykałowie Niemojewski i Czechowic. 
Również Raków stał się w pewnym momencie me-
tropolią socynianizmu i to z rakowskiej drukarni 
wychodziło najwięcej dzieł, czyniąc z tego miasta 
mekkę antytrynitaryzmu w Europie. Radykałów 
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oskarżano o to, że przyczyniają się swą biernością 
do rozpadu państwa, jak również hamują rozwój 
zboru ariańskiego, zniechęcając do niego szlachtę 
polską (tamże: 71). Proponowali zatem pełne pod-
porządkowanie się władzy świeckiej, która w końcu 
pochodzi od Boga (chyba, że nakazuje coś przeciwko 
Bogu). Należy zatem pełnić służbę wojskową, a na-
wet brać udział w wojnach w razie konieczności (w 
imię sprawiedliwości). Złu trzeba się przeciwstawiać 
nawet siłą, jeśli jest taka potrzeba (tamże: 73). Nie 
powinno się unikać sprawowania publicznych urzę-
dów i stosowania kar cielesnych, jeśli jest to dokony-
wane w imieniu sprawiedliwości (tamże: 74).

***

Bracia polscy reprezentowali najbardziej radykalny 
odłam reformacji na ziemiach polskich. Niekiedy 
czerpali inspirację od środowisk anabaptystycznych 
i utrzymywali kontakt z morawskimi „komunista-
mi”. W kwestiach doktrynalnych nie byli wolni od 
wpływów, które pojawiały się w zachodnich śro-
dowiskach akademickich. W końcu znaczna część 
głównych przedstawicieli i myślicieli ariańskich po-
dróżowała i studiowała w całej Europie. Nie były im 
więc obce nauki humanistów Erazma z Rotterdamu 
i Serweta, jak i reformatorów. Dość szybko jednak 
wypracowywali sobie własne opinie w kwestiach 
wiary – przeciwstawiając się wprost ojcom reforma-
cji i uważając ich za zbyt bliskich papiestwu. Śmiało 

można powiedzieć, że w jeszcze większym stopniu 
niż reformatorzy głównego nurtu stali się oni zwo-
lennikami indywidualizmu religijnego (o którym 
pisze w tej tece Michał Gołębiowski), co przekłada-
ło się tak na interpretację Pisma Świętego i kwestie 
wiary, jak i praktyki religijnej i etyki. W porówna-
niu do nich, taka szlachta kalwińska nie różniła się 
szczególnie od swoich katolickich sąsiadów (Tazbir 
1993: 15). Można zaryzykować stwierdzenie, że 
poza tymi burzliwymi debatami z udziałem braci 
polskich, reformacja na gruncie polskim przebiega-
ła dość swobodnie. Z jednej strony brak było zapału 
ze strony reformatorów, z drugiej reakcja kontrre-
formacyjna również nie wzbudzała wielkiego oporu. 
Można powiedzieć, że nie było warunków jak i chęci 
do tak zaciekłej walki, jaka miała miejsce na zacho-
dzie. Ciekawego argumentu dodaje Janusz Tazbir, 
zwracając uwagę, że majątki kościelne w Polsce były 
stosunkowo skromne, w porównaniu do tych na 
zachodzie (10–12 procent do 40 procent w innych 
krajach europejskich), przez co był mniejszy apetyt 
na ich sekularyzację (Tazbir 1993: 13). Udział pro-
testantów w życiu politycznym był na tyle „popraw-
ny”, że kontrreformatorzy musieli się odwoływać do 
przykładów z krajów protestanckich, by wykazywać 
szkodliwość społeczną heretyckiej nauki. Na gruncie 
polskim takie zachowania „antyspołeczne” znajdo-
wano tylko u arian. Jeśli chodzi o dzieje głównego 
nurtu reformacji w Polsce, to wymagałyby one zu-
pełnie osobnego omówienia. Antytrynitaryzm nie 
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utrzymał się w Polsce. Nie ma wątpliwości, że prze-
śladowania w XVII wieku powstały w wyniku oskar-
żeń arian (ale i innych protestantów) o sprzyjanie 
zaborcom i popieranie rozbiorów Polski. Jednakże 
także na gruncie religijnym, od początków wzbudzał 
on wrogość wśród protestantów głównego nurtu, w 
szczególności kalwinów, którzy uważali go za kon-
kurencyjny ruch, prowadzący do rozbicia wspólnoty. 
Do braci polskich odpływała również elita ze zborów 
kalwińskich. 

Z jednej strony należałoby zwrócić uwagę, że to 
jak bracia polscy zostali potraktowani w Przewod-
niku „Krytyki Politycznej”, było niezwykle instru-
mentalne. Skupiono się bowiem tylko na niektó-
rych aspektach ich nauki, które miało potwierdzić 
z góry ustaloną tezę o ich wywrotowości, wpisaniu 
ich w projekt liberalny. Mieli być postsekularnym 
wytrychem. Antytezą dla katolickiego tradycyj-
nego i konserwatywnego ciemnogrodu. Jednakże 
środowisko arian, nawet w początkowych latach 
istnienia Rakowa nie było społecznością utopijną, 
nie udało im się stworzyć komunistycznego „no-
wego Jeruzalem” (co znacznie lepiej wychodziło 
morawskim hutterytom). Nie mieli jednorodnych 
poglądów na tematy społeczno-polityczne, nie 
wszyscy byli pacyfistami, nie byli radykalnie to-
lerancyjni (o czym kilkukrotnie przekonywał się 
Szymon Budny), nie byli za zniesieniem własności 
osobistej i wspólnoty dóbr. Nie można powiedzieć 
by byli anty-państwowi, ale, jak pokazywał Ogo-
nowski, o wiele bardziej niż przedstawiciele refor-
macji radykalnej na Zachodzie mieli silne poczu-
cie przynależności narodowej i służenia państwu 
polskiemu. 

***

APENDYKS 

SYLWETKI BRACI POLSKICH:

Piotr z Goniądza – prekursor antytrynitaryzmu. 
Został ekskomunikowany na kalwińskim synodzie 
w Pińczowie w 1556 roku za publikację traktatu 
antytrynitarskiego. Studiował w Krakowie i Padwie, 
gdzie nawiązał kontakt z anabaptystami (zob. Ogo-
nowski 2015: 1,2). Był zwolennikiem anabaptyzmu. 

Grzegorz Paweł z Brzezin – odbył studia w Akade-
mii Krakowskiej i w Królewcu. Został mianowany 
rektorem szkoły św. Marii Magdaleny w Poznaniu, 
jednakże ze względu na sprzyjanie poglądom kal-
wińskim wydalono go z uczelni. Udał się do Wit-
tenbergi, gdzie spotkał się z Melanchtonem – cała 
wizyta wpłynęła na jego bardzo krytyczną ocenę 
środowiska luterańskiego (tamże: 3, 4).

Marcin Czechowic – odbył studia w Poznaniu, Kró-
lewcu i Lipsku. Radziwiłł Czarny wysłał go z ko-
respondencją do Genewy, by spotkał się z Janem 
Kalwinem i Bullingerem. Chodziło o zażegnanie 
konfliktu, który powstał wokół oskarżeń protestan-
tów litewskich o antytrynitaryzm. Kalwin bardzo 
ostro atakował włoskiego teologa reformacyjnego 
Jerzego Blandratę i to, jaki wpływ miał na polsko-li-
tewskie zbory protestanckie  (tamże: 9). Misja Cze-
chowica zakończyła się fiaskiem, a on sam z czasem 
zbliżył się do unitaryzmu. 

Szymon Budny – jeden z najbardziej radykalnych 
przedstawicieli ruchu polskich arian, jeśli chodzi o 
kwestie dogmatyczne. Twierdził, że Jezus narodził 
się z nasienia Józefa i nie istniał przedwiecznie, nie 
był Bogiem, a tylko doskonałym człowiekiem (tam-
że: 49, 50). Budny był wybitnym filologiem, odbył 
studia w Akademii Krakowskiej, znał bardzo dobrze 
grekę, hebrajski i starocerkiewnosłowiański (tamże: 
10). Przewodził wspólnocie ariańskiej w Łasku. Jeśli 
chodzi o kwestie polityczno-społeczne, przeciwsta-
wiał się on nurtowi radykalnemu i był zwolennikiem 
nauki Paleologa  (tamże: 53). Ze względu na swe po-
glądy i ataki na radykalne wspólnoty braci polskich 
był on wykluczony ze wspólnoty podczas synodów w 
latach 1582 i 1584. 

Andrzej Frycz Modrzewski – może niektórych 
zdziwić umieszczenie tutaj Frycza-Modrzewskiego, 
gdyż do śmierci nominalnie był on wyznania rzym-
skokatolickiego. Jednakże zaznajomienie się z jego 
piśmiennictwem, zwłaszcza z jego traktatem Sylwy, 
ukazuje nam, że przeszedł on daleką ewolucję w stro-
nę antytrynitaryzmu. Samo powstanie pracy wiąza-
ło się z tym, że został poproszony przez Zygmunta 
Augusta o opinie na temat sporów teologicznych, 
które miały wówczas miejsce w Rzeczpospolitej. 
Krytyczna ekspertyza, której dokonał, doprowa-
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dziła go do tego, że argumentacja za utrzymaniem 
dogmatu trynitarnego stała się dla niego nieprzeko-
nująca. Ze względu na skonfliktowanie Kościołów 
zaproponował on zwołanie synodu narodowego 
(tamże: 65).  Wszystkie Kościoły w Rzeczypospoli-
tej miały się zebrać na równych prawach (włącznie 
z Kościołem rzymskim). Jednakże nie uznawał on 
kwestii doktrynalnych za najważniejsze i przyj-
mował możliwość braku dojścia do porozumienia 
w zakresie dogmatów. Uważał, że należy dojść do 
porozumienia na gruncie ogólnochrześcijańskiego 
braterstwa. Jak zaznacza Ogonowski, kluczowe dla 

niego były „wzajemna miłość braterska i postępowa-
nie zgodne z etyką ewangelii” (tamże: 66). 

Stanisław Farnowski – studiował w Akademii Kra-
kowskiej, po czym został wyświęcony na duchowne-
go katolickiego. Był wybitnym filologiem, znającym 
języki starożytne: grekę hebrajski, syryjski i chaldej-
ski (tamże: 35).

Jan Niemojewski – szlachcic, studiował w Królewcu. 
Był przedstawicielem ruchu radykalnego – wyprze-
dał majątek i rozdał uzyskane pieniądze biednym.

Piotr Popiołek

Absolwent religioznawstwa UJ i teologii UPJPII, szczęśliwie wrócił ze stypen-
dium w Chińskiej Republice Ludowej. Specjalizuje się w historii chrześcijaństwa 
i teologii Azji Wschodniej.
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Wbrew temu, co powszechnie sądzi się na temat 
szesnastego wieku, Renesans był epoką wielkiego 
niepokoju (Suchodolski 1963: 479-528; por. Tegoż 
1985: 8-18; Burckhardt 1991: 298-307; Delumeau 
2015: 311-334; Karpiński 2007: 19; Hryniewicz 
1989: 18-21). Humaniści ogłaszali wprawdzie wyj-
ście ze srogiej zimy średniowiecznej scholastyki 
i wejście w okres wiosny ludzkości, jednak w tym 
czasie na rynkach największych miast Europy ka-
znodzieje straszyli przyjściem Antychrysta, nadcią-
gającym gniewem Bożym. Pisano traktaty na temat 
godności i suwerenności człowieka, a w tle szalały 
choroby oraz wojny religijne, które zadawały kłam 
wierze w doskonałą harmonijność stworzenia. Kie-
dy stało się jawne, że renesansowy ideał nie wytrzy-
muje próby rzeczywistości, jedni myśliciele zaczęli 

więc uciekać się do utopii, inni – do relatywizmu i 
gorzkiego sceptycyzmu, a jeszcze inni – przewar-
tościowywali dotychczasowe pojęcia teologiczne w 
duchu poszukiwań nieskrępowanych przez pęta ko-
ścielnego dogmatu. Na tym burzliwym tle pojawiło 
się zjawisko nazywane często „indywidualizmem 
religijnym”. Czy reformacja miała z nim coś wspól-
nego? Można powiedzieć, że oba jego główne nurty, 
luteranizm i kalwinizm, uważane były przez apolo-
getów katolickich doby nowożytnej za kolejną in-
karnację tego samego indywidualizmu, który ludzką 
wolność poszukiwań i suwerenność myśli postawił 
wyżej od Tradycji. Pomijając szereg istotnych różnic, 
zarówno humanizm, jak i reformacja odrzuciły ze-
wnętrzny autorytet, aby nadać go jednostce ludzkiej 
(por. Corrêa de Oliveira 2006: 31-33).

O Hozjusza 
walce z 
reformacją

Michał Gołębiowski
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HUMANISTYCZNY INDYWIDUALIZM

Warto zastanowić się nad Renesansem, a więc epo-
ką kultywującą człowieka i jego dzieła, pod kątem 
dramatycznego wyznania, jakie pozostawił po sobie 
Mikołaj Sęp Szarzyński. „Pokój – szczęśliwość, ale 
bojowanie byt nasz podniebny” (Szarzyński 2003: 
12) – tak poeta podsumował cały wiek radosnych, 
nieskrępowanych poszukiwań prawdy. A w innym 
utworze dodał: „lepiej cień głęboki błędów mych 
widzę, które gęsto jędzą strwożone serce ustawicz-
ną nędzą, i z płaczem ganię młodości mej skoki” 
(Tamże: 9). Sęp Szarzyński był oczywiście twórcą 
schyłkowej fazy Renesansu, jednak jego spuścizna 
poetycka ukazuje smutne żniwo, jakie zebrała kul-
tura indywidualizmu religijnego (Błoński 1996: 197-
231). W ostatecznym rozrachunku, tak liczne mowy 
na temat „wielkości człowieka i jego dzieł” doprowa-
dziły do poczucia zamętu, a postulowana harmonia 
w sztuce szybko przekształciła się w dysharmonię, 
kontrast i kalambur jako środki artystyczne najle-
piej odzwierciedlające ludzkie doświadczenie. Wy-
stąpienie Lutra, a następnie działalność Kalwina, 
dwóch myślicieli skrajnie niechętnych wobec huma-
nizmu, a przecież pozostających dziećmi Renesansu, 
zachwiały pewnością co do właściwych dróg zbawie-
nia. Oto człowiek nowożytny stanął na rozdrożu, sa-
motny i zdany na własne siły, nie wiedząc, która ze 
wspólnot chrześcijańskich jest tą właściwą. Okazało 
się, że wiele jest łodzi, lecz tylko jedna – nie wiedzieć 
która – rzeczywiście oprze się falom potopu. A więc 
od właściwego wyboru, dokonywanego indywidu-
alnie, bez wsparcia jakiejkolwiek władzy duchowej 
(wszystkie uniwersalne autorytety wszakże upadły), 
zależeć miało zbawienie, bądź wieczne potępienie. 
Dość wspomnieć, że nawet św. Franciszek Salezy, 
duchowny i pisarz żyjący u schyłku szesnastego wie-
ku, uległ za młodu przekonującej sile kalwinizmu, 
pod wpływem której nabrał przekonania o swoim 
własnym przeznaczeniu do wiekuistego potępienia, 
a następnie popadł w duchową rozpacz. Don Kicho-
te walczący z wiatrakami oraz wątpiący we wszystko 
Montaigne – to kolejne symbole epoki „wyzwolonej 
ludzkości”, jakże odmienne od tych, które opiewała 
słynna Mowa o godności człowieka. Zwycięski katoli-
cyzm Soboru Trydenckiego miał w zamyśle położyć 
kres rodzącemu zamęt i niepokój indywidualizmo-
wi. Antropocentryzm zdążył bowiem pokazać swoje 

nihilistyczne oblicze. I oto kolejny paradoks: epo-
ka w dziejach Kościoła, którą zwykło się kojarzyć 
ze wskrzeszeniem średniowiecznego ujęcia religii, 
zmierzała właśnie do przywrócenia ładu w sprawach 
wiary. W pompatyczności i hieratyczności kultury 
Baroku należy dostrzec wyraz tryumfalnego powro-
tu Tradycji. Dzięki niemu – jak wierzono – stało się 
możliwe odzyskanie spoistości świata chrześcijań-
skiego, na powrót poddanego pewnej, niewzruszo-
nej, gwarantującej bezpieczną drogę do nieba dok-
trynie.

KATOLICKA REFORMACJA

Nie ma chyba lepszej podstawy do analizy zarysowa-
nego tu zjawiska, niż przykład teologa, który wpierw 
uchodził za przedstawiciela humanizmu chrześci-
jańskiego, później natomiast stał się jednym z naj-
zagorzalszych jego przeciwników. Należałoby dodać: 
teologa pierwszej wody, reprezentującego nie tylko 
najwyższej rangi europejską myśl eklezjologiczną 
swojej epoki, zadziwiająco aktualną także dziś, ale – 
jak się wkrótce miało okazać – również oficjalny głos 
Kościoła. Życie i twórczość kard. Stanisława Hozju-
sza stanowi bowiem doskonały obraz przemian, ja-
kie na przełomie XVI i XVII wieku zachodziły wśród 
szeroko pojętej inteligencji katolickiej. Przyglądając 
się jego spuściźnie w porządku chronologicznym, 
można zresztą zrozumieć szereg fundamentalnych 
kwestii dotyczących religijności pełni i schyłku Re-
nesansu, a następnie wczesnego Baroku (oba termi-
ny stanowią oczywiście pewne uogólnienie). Dość 
wspomnieć, że, będąc niegdyś zapalonym entuzjastą 
szkoły Erazma z Rotterdamu (z pewnością najwięk-
szym, jakiego wydała I Rzeczpospolita), w przeciągu 
kilku lat Hozjusz stał się zagorzałym przeciwnikiem 
tak erazmianizmu, jak i wszelkich erazmiańskich 
tendencji w Kościele. Podobną rolę pełnił zresztą 
jako jeden z ekspertów Soboru Trydenckiego. A więc 
w traktatach apologetycznych tego pierwszego w 
historii polskiego kandydata na tron papieski widać 
gwałtowne przejście z „humanizmu chrześcijańskie-
go” (wraz z jego indywidualistycznymi tendencjami 
i filologicznymi fascynacjami) do koncepcji „Ko-
ścioła walczącego”, tak znamiennej dla kultury kon-
trreformacyjnej. Wiadomo dziś całkiem sporo na 
temat konfliktu Erazma z Rotterdamu z Marcinem 
Lutrem, jak również jego przyjaźni ze św. Tomaszem 
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Morusem,  z którym prowadził zresztą ożywioną 
korespondencję na temat głównych artykułów wia-
ry. Sam Hozjusz nazywał niderlandzkiego filologa 
mianem „ozdoby świata” (decus orbis), widząc w nim 
ostoję Kościoła w walce z luteranizmem. Z drugiej 
strony, Rotterdamczyk do dziś uchodzi za ojca ire-
nizmu, herezji polegającej na zacieraniu różnic dok-
trynalnych w imię wspólnoty wszystkich grup chrze-
ścijańskich, jak i takiego podejścia do katolicyzmu, 
które ze sporą rezerwą odnosiło się do sakramentów, 
hierarchii kościelnej, a nawet potrzeby instytucji. 

A więc Hozjusz wpierw związał się z erazamiańską 
koncepcją „humanizmu chrześcijańskiego”, aby na-
stępnie zobaczyć w niej zagrożenie, ukradkiem wdzie-
rające się do świątyni Pańskiej. Na tym tle można le-
piej zrozumieć radykalnie antyprotestanckie poglądy 
polskiego kardynała. W jego ujęciu reformacja stano-
wić miała nie tylko herezję par excellence, ale również 
najbardziej trujący z owoców humanistycznego in-
dywidualizmu. Problemem nie był zatem sam Luter, 
lecz raczej grunt, jaki podłożyła pod jego działalność 

„religia osobista”. Wcześniejsze próby wprowadzenia 
do Kościoła rewolucyjnych teologii nie miały szans 
na powodzenie właśnie dlatego, że scholastyka nie 
przeżywała jeszcze wówczas swojego kryzysu. A więc 
wydawać by się mogło – i nie jest to teza odosobniona 

– że rozłam zachodniego chrześcijaństwa był nie tyle 
dziełem samego tylko antagonizmu pomiędzy kato-
licyzmem a protestantyzmem, ile raczej skutkiem 
narastających sprzeczności pomiędzy autorytetem, 
dogmatem i Tradycją, a nowym rozumieniem wol-
ności myślenia w ramach religii (por. Klaniczay 1986: 
133-134)1. Wystąpienie Lutra ukoronowałoby jedynie 
dążenia indywidualistów.

Głównym dziełem Hozjusza był antyreformacyjny 
traktat, De expresso Dei Verbo, opublikowany w 1558 
roku w Bawarii, a cztery lata później przetłumaczo-
ny na język polski jako O jasnym a szczyrym Słowie 
Bożym (zob. Gołębiowski 2017: 61-79; por. Samsel 
2011: 44-110). Nazywanie go „antyreformacyjnym” 
jest co prawda sporym skrótem myślowym, ponie-
waż autor porusza w nim szereg tak istotnych tema-
tów, niebędących elementem bezpośredniego ataku 
na protestantyzm, jak reguła właściwej egzegezy 
biblijnej, autorytet Ojców oraz fundament Kościo-
ła. W ich ujęciu łatwo daje się wyczuć skrajnie an-

ty-indywidualistyczne rozumienie religii według 
Hozjusza. Czy jednak De expresso Dei Verbo jest 
obroną Kościoła, traktatem polemicznym, a może 
dziełem systematyzującym wiedzę na temat fun-
damentu katolickości? Wydaje się, że adekwatne są 
wszystkie te określenia. Przede wszystkim jednak 
Hozjusz zdawał sobie sprawę, że fundamentem re-
formacji wcale nie jest jakiś ciąg twierdzeń, czy też 
spójna doktryna, ale swego rodzaju „mentalność 
religijna”, drobny, acz niezwykle istotny błąd zało-
życielski (por. Milcarek 2017: 95-103; Gołębiowski 
2017). Apologeci katoliccy doby nowożytnej nazwali 
to zjawisko „namiętnością”, albo inconstantia, czyli 

„niestałością”. Niegdyś oba te pojęcia posiadały szer-
sze znaczenie. Odwoływały więc do swego rodzaju 
wewnętrznego rozedrgania, niepokoju, chwiejności, 
które z kolei wynikały z czegoś, co uchodziło za cho-
robę duszy, a co można by dziś określić jako „klimat 
uczuciowy” towarzyszący praktykowaniu takiej, czy 
innej pobożności. Nie powinien więc dziwić fakt, że 
nowożytni pisarze moraliści przede wszystkim wy-
tykali protestantom grzech. Taki zabieg był zarazem 
czymś więcej, niż retoryką. Ujawniał on intuicję do-
tyczącą nowej, niszczącej „emocji religijnej”.

LITERA ZABIJA, A DUCH OŻYWIA

W obliczu duchowego zamętu, którego powodem 
stał się Renesans, a następnie rewolucja protestanc-
ka, Kościół musiał na nowo zdefiniować podstawy, 
na których powinna oprzeć się wiara (z tego po-
wodu kontrreformację niejednokrotnie określa się 
mianem reformacji katolickiej). Pod koniec trwania 
obraz Soboru Trydenckiego większość chrześcijan 
zdawała sobie sprawę, że fundamentem Kościoła 
nie mogą być ani osuwające się piaski indywiduali-
zmu religijnego, jakkolwiek motywowane szczyt-
nym ideałem, ani też „namiętności” coraz większej 
liczby zbuntowanych mieszczan. Wskazano zatem 
na Słowo Boże. To dość zaskakujące, skoro właśnie 
Biblia miała stać się kością niezgody między katoli-
kami a protestantami. Całą sprawę można więc ująć 
w następujący sposób: Luter wysunął twierdzenie o 
sola Scriptura, w odpowiedzi na które Hozjusz sfor-
mułował zasadę sola Dei Verbo. Wydawałoby się, że 
pomiędzy Pismem a Słowem Bożym nie zachodzi 
większa różnica. Współcześnie oba pojęcia funkcjo-
nują zazwyczaj jako synonimy. Sam Hozjusz powie-
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działby jednak, że pomiędzy rozumieniem zasad sola 
Scriptura a sola Dei Verbo zachodzi taka różnica, jak 
pomiędzy literą a Duchem. Wiadomo wszakże, że 

„litera zabija, a duch ożywia” (2Kor 3, 6). Hozjusz 
sprowadza tę kwestię do pewnego ewangelicznego 
obrazu2. Ewangelia Mateusza mówi bowiem o kusze-
niu Syna Bożego na pustyni: „Wtedy go wziął diabeł 
do świętego miasta i postawił go na ganku świątyni, 
i rzekł mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół; 
albowiem napisane jest, że aniołom swoim rozkazał 
o tobie, i będą cię na ręku nosić, byś przypadkiem nie 
zranił o kamień nogi swej. Rzecze mu Jezus: Rów-
nież napisane jest: Nie będziesz kusił Pana Boga swe-
go” (Mt 4, 5-7). Można więc powiedzieć, że kiedy sza-
tan kusił Jezusa, opierał się na literze samego Pisma, 
podczas gdy odpowiedzi Jezusa stanowiły już Słowo 
Boże. Podobnie protestanci, postawieni w jednym 
szeregu z rozmaitymi grupami heretyckimi, znają 
wprawdzie same teksty biblijne, ale wykorzystują je 
przeciwko Kościołowi, który jako jedyny dysponuje 
znajomością sensu natchnionych Pism. Kluczem do 
rozumienia różnicy pomiędzy „samym Pismem” a 

„samym Słowem Bożym” jest zatem święta Tradycja. 
To ona – w nawiązaniu do wersetu, który mówi że 

„jest kościół Boga żywego filarem i utwierdzeniem 
prawdy” (1Tm 3, 15) – przechowuje i oddaje sens, 
odsłania zamysł, uprzystępnia właściwą myśl zawar-
tą w Pismach. Słowem Bożym, owym Dei Verbo, nie 
byłoby zatem sam zapis natchnionych tekstów, ale 
dopiero jego właściwa wykładnia. W tym sensie nale-
ży mu się swego rodzaju pierwszeństwo przed Biblią 
(zob. Samsel 2011: 52). Dobrze oddaje to anonimo-
wy wstęp do traktatu Hozjusza:

U człowieka krześcijańskiego pobożnego nie ma to 
być w podziwieniu, iż szatan Pismem św. pokrywa 
posły swe, ludzie obłędliwe, jako i naukę obłędli-
wą (…). Jeśli tego krześcijański a nie pokrytym 
sercem szukasz, abyś się dowiedział, które jest 
Szczyre Słowo Boże, a dowiedziawszy się, to samo 
chował, tego samego naśladował, wystrzegając się 
wszystkich innych i słów i nauk ludzkich obłędli-
wych, podeźrzanych (…). Nie gardźże ty, proszę cię 
tym, co jest u wszystkich inszych krześcijańskich lu-
dzi ważno. (Hozjusz 1999: 10)

Obraz ten pojawia się w twórczości Hozjusza stosun-
kowo często, stanowiąc jego autorski komentarz do 

zasady sola Scriptura. W łacińskim epigramacie Na 
stronników Lutra napisał na przykład:

Nie zważaj, że słowami świętymi podpiera 
Luter swe mowy, bo je zbyt nagina. 
Wiemy, że Diabeł Pismem przebiegle szermuje, 
Na kupie głazów kusi Pana Boga. (Hozjusz 1980: 
27)

Jeżeli protestanckie rozumienie Pisma, nadto uży-
wanie go przeciwko dogmatom Kościoła przywołuje 
na myśl kuszenia Jezusa na pustyni, to dlaczego nie 
sięgnąć po znacznie wcześniejsze spotkanie szatana 
z człowiekiem, w którym upadły anioł również cy-
tuje słowa Boga? „Ale i wąż był chytrzejszy nad inne 
wszystkie zwierzęta ziemi, które był Pan Bóg stwo-
rzył. Rzekł on do niewiasty: Czemu wam Bóg przy-
kazał, żebyście nie jedli z każdego drzewa rajskiego” 
(Rdz 3, 1). Porównanie to nie jest – z punktu widze-
nia staropolskiego piśmiennictwa apologetycznego 

– całkiem bezzasadne. Uczniowie Hozjusza, na czele 
z Andrzejem Patrycym Nideckim, oskarżali bowiem 
reformatorów o wykorzystywanie autorytetu Biblii 
po to, aby zarzucić na słuchaczy „sidła diabelskie” 
(laqueros diaboli) (Zob. Nidecki 1583: 1-40). Sami 
pozostają zresztą we władaniu szatana, skoro pierw-
szym owocem ich działań okazało się powstanie 
wielu wyznań. Przeciwnie Kościół katolicki, który 
ufundowany został na łasce Bożej (gratia Dei), czego 
najbardziej wymownym znakiem jest jego jedność i 
powszechność. Wedle znanej zasady starożytnych 
filozofów, powtórzonej następnie przez Ojców Ko-
ścioła i scholastyków, miłość z samej swej istoty jed-
noczy, z wielu tworzy jedno, a następnie tę jedność 
uniwersalizuje. Taki jest Bóg w Trójcy jedyny, taką 
była też średniowieczna Christianitas. Skoro zatem 

– rozumował Hozjusz – miłość oznacza zawsze jed-
ność, to jaka inna siła rządzi reformatorami, których 
dziełem jest jedynie podział? Podział zaś nie wynika 
z miłości, ponieważ rodzi jedynie niezgodę.

OBRONA DOBREGO ŻYCIA

O ile pierwsza linia Hozjuszowej obrony Kościoła ka-
tolickiego opierała się na interpretacji sceny kusze-
nia Chrystusa przez szatana, o tyle druga nawiązała 
do konfliktu, jaki rozgorzał pomiędzy Jeremiaszem 
a grupą fałszywych proroków. Znamienny to szcze-
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gół: wtedy, gdy nadszedł czas czynienia pokuty, zwo-
dziciele zapowiadali Izraelowi doczesne powodzenie, 
łaskawość Bożą i prymat miłosierdzia nad sprawie-
dliwością. A jednak to ci fałszywi prorocy cieszyli się 
posłuchem, podczas gdy Jeremiasz spotykał się za-
zwyczaj z prześladowaniem. Obietnice pomyślności 
są wszakże milsze dla ucha, niż wezwanie do nawró-
cenia, ostatecznie prowadząc jednak zwiedzionych 
ludzi przestronną drogą do wiecznej zguby. Hozjusz 
wysnuł z tej biblijnej przestrogi konkretne wnioski 
na temat reformacji. Luter ogłosił bowiem zbawie-
nie z wiary, o którym nie decyduje żaden z dobrych 
czy złych uczynków. Gdzie zatem tkwiłoby zarzewie 
luterańskiej nauki o pewności zbawienia, uzyska-
nego na podstawie samej tylko wiary, bez udziału 

uczynków, jeśli nie w tym samym duchu fałszywego 
proroctwa, który przemawiał ustami wrogów Jere-
miasza? Tylko Kościół katolicki odważnie przypo-
mina o konieczności dobrego życia do osiągnięcia 
zbawienia, gdyż „nie każdy, który mówi: Panie, Pa-
nie, wejdzie do królestwa niebieskiego” (Mt 7, 21), a 
więc staje w obronie niewygodnej prawdy, zupełnie 
jak niegdyś Jeremiasz. Poglądy Hozjusza na temat 
protestanckiej nauki o usprawiedliwieniu można 
by sprowadzić do egzegezy następującego fragmen-
tu Księgi Malachiasza: „Udręczyliście Pana mowami 
waszymi i rzekliście: W czymże go udręczyliśmy? W 
tym, że mówicie: Wszelki, który zło czyni, dobry jest 
w oczach Pańskich i tacy mu się podobają; albo też 
gdzie jest Bóg sądu” (Mal 2, 17).

1. Klaniczay, jako przedstawiciel marksistowskiej krytyki literackiej, jednoznacznie negatywnie wartościuje dogmatycz-

ność Kościoła, indywidualizm religijny nazywając natomiast „wolnością sumienia”. Ten publicystyczny ton nie zmienia 

jednak faktu, że intuicja Klaniczay’a co do przyczyn rozłamu zachodniego chrześcijaństwa wciąż pozostaje trafna.

2 Zob. W szkicu niniejszym cytuję anonimowy przekład dzieła Stanisława Hozjusza, Księgi o Jasnym a Szczyrym Słowie 

Bożym. Najjaśniejszemu Książęciu i Panu Zygmuntowi Augustowi Królowi Polskiemu etc przypisane, przekł. Anonim na pod-

stawie wydania krakowskiego z 1562 roku, oprac. M. Korolko, Kraków 1999, s. 6. Oryginał będący podstawą analizy: S. 

Hozjusz, De Expresso Dei Verbo Ad Sigismundum Augustum Poloniae Regem […] Libellus […], Dilingen 1560, sygn. XVI.O.1010.

Michał Gołębiowski

Historyk literatury dawnej, filolog, historyk idei, doktorant UJ. Zajmuje się 
również patrystyką. Autor książki Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i pi-
śmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej (2015), oraz nadchodzącej pozycji 
Niewiasta z perłą. Szkice o Maryi Pannie w świetle duchowości katolickiej.
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Jakie jest dzisiaj miejsce protestantyzmu w Polsce? 
Wiadomo, że aktualna władza prowadzi specyficzny 
romans z Kościołem katolickim. Oczywiście Kościół 
katolicki od zawsze, jako dominujące wyznanie, był 
bardziej uprzywilejowany. Czy jakoś w ogóle to doty-
ka protestantów w Polsce?

Tomasz Mincer: Protestantyzm w Polsce to raczej 
ciekawostka socjologiczna. Pomijając Śląsk Cieszyń-
ski, istnieje w niszach nisz. Troszkę lepiej jest w 
dużych miastach – oprócz Warszawy wymieniłbym 
Łódź, która nie boi się podkreślać swej historycznej 
wielokulturowości.  Ale już np. w Poznaniu silne są 
resentymenty antyniemieckie – ewangelicyzm wielu 
wciąż kojarzy się z naszymi zachodnimi sąsiadami 
z okresu zaborów i II wojny światowej, a nie np. z 

Samuelem Dambrowskim, poznańskim pastorem 
luterańskim, pisarzem polskim i tłumaczem, czy z 
braćmi czeskimi, którzy cieszyli się wsparciem wiel-
kopolskich rodów szlacheckich.

Do powszechnej świadomości chrześcijaństwo 
nawiązujące do XVI-wiecznej reformacji przebija 
się rzadko, a jeśli już, to dzięki swoim wyrazistym 
przedstawicielom oraz przy okazji rozmaitych 
rocznic takich jak 500-lecie wystąpienia Lutra. W 
związku z formalnym równouprawnieniem wy-
znań protestantyzm jest obowiązkowym punktem 
programu, który trzeba zaliczyć, gdy toczą się ne-
gocjacje na linii państwo-Kościoły. Duchowni są 
zapraszani przez władze na rozmaite uroczyste 
obchody.

Polak-katolik 
czy Polak-

chrześcijanin?
Z Dariuszem Brunczem i Tomaszem Mincerem rozmawia Piotr Popiołek.
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W mediach publicznych ewangelicy i ewangelikal-
ni dysponują czasem antenowym, więc jeśli ktoś 
jeszcze korzysta z takich wynalazków jak radio czy 
telewizja, to może się natknąć na obrazek pastora 
albo usłyszeć „protestancki głos w swoim domu”. 
Z kolei media Kościołów mniejszościowych przez 
wiele lat działały głównie na użytek wewnętrzny 

– w sytuacji diaspory, opresji komunistycznego 
państwa, zmiany granic po wojnie media stano-
wiły pomost łączący wiernych rozrzuconych po 
kraju. Były próby otwarcia się na świat. Wymie-
nię tu chociażby „Myśl protestancką”. W PRL taką 
ambitną rolę ambasadora ewangelicyzmu pełniła 
wydawana przez Kościół ewangelicko-reformo-
wany „Jednota”. Pewną zmianę przyniósł rozwój 
internetu – spore zasługi dla popularyzacji tema-
tyki protestanckiej wniósł chociażby portal eku-
menizm.pl. Sam też próbowałem naruszyć prote-
stanckie medialne status quo…

Dariusz Bruncz: Przede wszystkim nie zgodziłbym 
się z diagnozą, że protestantyzm to ciekawostka so-
cjologiczna – tę kategorię można odnieść do każdej 
wspólnoty, mniejszej i większej, a fakt, że Polacy – 
bez względu na wyznanie – mają pewną obsesję do-
tyczącą kwantyfikatorów to utrudniona jest rzetelna 
orientacja w temacie i zakłócony jest odbiór zróżni-
cowanej rzeczywistości. Choć często mówimy o Pol-
sce jako wyznaniowym monolicie to musimy mieć 
świadomość, że jest to historia dość młoda, a i sama 
jednolitość wyznaniowa w Polsce to dość dyskusyjna 
narracja. Wokół tego pozornego monolitu mamy sze-
reg wspólnot o różnej dynamice. I tak jak mamy róż-
ne katolicyzmy, tak też mamy różne protestantyzmy 

– część z nich prowadzi wygodny żywot kanapowy w 
gettach własnego języka i snów o potędze, a inne na 
różne sposoby próbują wyjść do ludzi poza konfesyj-
ną orbitę. Trudno – choćby ze względu na samą na-
turę Kościołów tradycji reformacyjnych, czy szerzej 
protestanckich, mówić o miejscu protestantyzmu w 
Polsce, gdyż istnieją w nim w skali mikro podobne 
tendencje, co w katolicyzmie. Mariaż tronu i ołtarza 
w polskim wydaniu AD 2017 to przede wszystkim 
ogromne wyzwanie, które negatywnie odbija się na 
sytuacji ruchu ekumenicznego, gdyż z jednej strony 
wzmaga fałszywe poczucie bezpieczeństwa u więk-
szości, a wśród mniejszości generuje nowe, tudzież 
wyzwala stare pokłady antykatolickości, co nie 

wróży dobrze intelektualnej kondycji współczesne-
go ewangelicyzmu. W odniesieniu do największego 
Kościoła protestanckiego w Polsce – Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego – mamy do czynienia z pręż-
nymi ośrodkami intelektualno-misyjnymi, ale jest 
cała masa miejsc na luterańskiej mapie Polski, gdzie 
wciąż panuje marazm i brak wiary we własne możli-
wości. Może to typowo polskie albo po prostu psy-
chologiczny odruch na działania i pozycję większo-
ści. Jednak Kościół luterański, jakkolwiek medialnie 
i historycznie najbardziej rozpoznawalny nie wyraża 
pełni protestanckich środowisk, wśród których nie 
brakuje silnych tendencji izolacjonistycznych i moc-
no antyekumenicznych. Protestantyzm był, jest, i 
pozostanie w Polsce tradycją mniejszościową, i nie 
widzę powodów, dla których miałoby się to zmienić.

Tomasz Mincer: Dodałbym może, że ów flirt za-
chodzący między przedstawicielami Kościoła rzym-
skokatolickiego w Polsce a władzą powoduje zauwa-
żalne rozgoryczenie wśród części wiernych tego 
Kościoła i – choć jest to obserwacja na poziomie 
mikro – stanowi nieraz motywację do „eksploracji” 
innych tradycji wyznaniowych.

Dariusz Bruncz: Czasami rozgoryczenie, czasami 
wściekłość, ale też poczucie ulgi: dobrze, że w tym 
cyrku nie uczestniczymy.

Protestantyzm w Polsce ma długą tradycję. Bardzo 
żywy i kulturotwórczy był ruch braci polskich. Do 
Polski przyjeżdżali wybitni teologowie z całej Europy 
zasilający szeregi wiernych i przeprowadzający dalej 
reformację, zapoczątkowaną przez Marcina Lutra.

Tomasz Mincer: Owszem, tradycję ma nieprzerwa-
ną od XVI wieku. Ale rozkwit trwał krótko - już pod 
koniec XVI wieku m.in. koniunkturalizm szlachty 
powracającej „na łono Rzymu” osłabił rozwój my-
śli reformacyjnej. W kolejnych stuleciach trudno 
wskazać rodzimych teologów i myślicieli religijnych 
tej klasy co Jan Łaski, Andrzej Frycz Modrzewski, 
Szymon Budny czy Andrzej Wolan, by wymienić 
garstkę. Choć nie należy zapominać o tym, że pol-
scy i litewscy pastorzy mieli żywy kontakt z myślą 
protestancką, bo często studiowali na zagranicznych 
uczelniach dzięki stypendiom fundowanym przez 
możnowładców i swoje Kościoły.

Z DARIUSZEM BRUNCZEM I TOMASZEM MINCEREM ROZMAWIA PIOTR POPIOŁEK.
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Dariusz Bruncz: W dobrze przyjętym w środowi-
skach naukowo-kościelnych dodatku reformacyj-
nym do tygodnika „Polityka” prof. Janusz T. Ma-
ciuszko przekonywał nawet, że w Polsce mieliśmy 
de facto pseudoreformację. Incydentalność ostrych 
sporów wyznaniowych wynikała być może nie z ja-
kiejś mitycznej tolerancji Polaków, ale po prostu bra-
ku zainteresowania pogłębioną debatą teologiczną i 
niestety to zjawisko istnieje do dziś – dotyczy ono 
w równym stopniu ewangelicyzmu i katolicyzmu, 
ale biorąc pod uwagę możliwości, zasoby ludzkie 
i inne uwarunkowania, wydaje mi się, że katolicy 
powinni bić się tutaj nieco mocniej w piersi, co nie 
oznacza, że ewangelicy wypadają dobrze. W związ-
ku z jubileuszem 500 lat reformacji zaczęło się coś 
powoli zmieniać w środowisku naukowym – trudno 
mówić o czymś spektakularnym, ale pojawia się co-
raz więcej tekstów odnoszących się w jakiś sposób 
do dyskusji prowadzonych w innych krajach. Poza 
tym mówienie o dziejach reformacji w Polsce stano-
wi wciąż problem, także dla samych protestantów, 
którzy zbyt często traktują historię jako usprawie-
dliwienie dla własnej egzystencji dziś, żyją historią 
i ach-tak-wielkim dziedzictwem, jakby w reformacji 
o to chodziło. Bp Jan Szarek, były zwierzchnik Ko-
ścioła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, słusznie 
powiedział podczas kazania w lubelskim kościele 
Świętej Trójcy na zakończenie diecezjalnych obcho-
dów reformacyjnych, że reformacja to nie pielęgno-
wanie popiołów tradycji. Mam wrażenie, że często o 
tym zapominamy, nawet jeśli o tym głośno mówimy. 

Jeśli chodzi o relacje katolików z protestantami, to 
pomimo tego, że faktycznie w Polsce bywało lepiej 
niż np. w Niemczech, Francji, czy Wielkiej Brytanii, 
to też nie było cukierkowo i co jakiś czas wybuchały 
spory. Chyba najkrwawszym z nich był tumult to-
ruński. Dzisiaj oczywiście nie ma takich spięć, ale 
wydaje się, że nadal jest obecna pewna wzajemna 
nieufność.

Dariusz Bruncz: Nieufność przebiega przez 
wszystkie podziały konfesyjne, ale chyba najbardziej 
wewnątrz samych Kościołów. W Polsce gorsza od 
nieufności jest obojętność przybierająca zazwyczaj 
dość odrażającą postać przekonania o samowystar-
czalności: skoro jest nas tak dużo to po co marnować 
czas na wyznaniowy plankton? Stąd też ekumenizm 

rozumiany jako dialog i proces wzajemnego pozna-
wania się zdany czy nawet skazany jest w dużej mie-
rze na prywatne kontakty, nie tylko duchownych 
spotykających się na uroczystych nabożeństwach, 
konferencjach naukowych czy briefingach praso-
wych. Ogromnym problemem i wyzwaniem jest 
ignorancja i nie ma jednego efektywnego sposobu, 
jak to zmienić. Wydaje mi się, że nie warto rozpaczać, 
ale trzeba robić swoje: mniej przejmować się tym, co 
inni o nas powiedzą, a bardziej tym, co inni o nas tak 
naprawdę wiedzą. A żeby tak było potrzebne są na-
rzędzia, których nie ma, a to sprzyja takim anoma-
liom i kontrolowanej dezinformacji, jakie prezentują 
radykalne środowiska katolickie skupione wokół 
kilku ośrodków i mogące liczyć na mniej lub bar-
dziej głośną przychylność pojedynczych hierarchów. 
Trochę szkoda, bo takie nastawienie to świadectwo 
własnej biedoty i mizerii. 

Tomasz Mincer: Dawne dzieje dostarczają nieraz 
makabrycznych przykładów relacji katolicko-prote-
stanckich. Odsyłam chociażby do pamiętnika Jana 
Cedrowskiego z XVII wieku z dość realistycznym 
opisem niszczenia ewangelickiego mienia, mor-
derstw i bezczeszczenia zwłok wileńskich kalwini-
stów. Ale zostawmy historię – brutalność i nienawiść 
od zawsze były ekumeniczne… 

Skąd się dziś bierze ta nieufność? Zapewne z nie-
wiedzy. Przy czym odmienne będą tu doświadcze-
nia mieszkańców wspomnianego Śląska ze zwartą 
grupą luteranów, inne dużych miast typu Warszawa, 
gdzie jest większa anonimowość i przyzwolenie na 
prywatność, jeszcze inne mieszkańców tzw. Polski 
powiatowej zanurzonej w wodach (post)katolickie-
go morza. Truizmem jest, że w przełamywaniu nie-
chęci nie pomagają antyekumenicznie nastawieni 
księża, uderzający w tony „wielkiej Polski katolickiej” 
politycy i publicyści. Dlatego mimo mojego krytycz-
nego stosunku do prezydentury Andrzeja Dudy cie-
szy mnie, że prezydent wykonał kilka gestów sym-
bolicznych w stosunku do mniejszości religijnych i 
odwołuje się do wielokulturowego dziedzictwa I Rze-
czypospolitej. Bombę nieufności powinny rozbrajać 
też w większym stopniu środowiska protestanckie, 
zabierając głos w debacie publicznej, tłumacząc swo-
je racje, podejście do rozmaitych zagadnień. Część 
jednak woli tkwić w wieży z kości słoniowej i się nie 
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wychylać w nadziei, że rzeczywistość się o nich nie 
upomni. To kiepska strategia. Przypomina raczej 
przypowieść o zakopanych talentach.

Jak widzicie w ogóle miejsce protestantyzmu w dzie-
jach Polski, kształtowania się państwowości, jak i 
postaw obywatelskich? W końcu przyjęło się myśleć 
Polak-katolik, a nie Polak-chrześcijanin.

Tomasz Mincer: Sine ira et studio trzeba powiedzieć, 
że reformacja była epizodem – ciekawym, intensyw-
nym, niejednorodnym, niebagatelnym w skutkach, 
ale wciąż tylko epizodem. Rozkwit ruchu odnowy 
Kościoła zachodniego w Polsce to zaledwie dwa po-
kolenia, licząc od śmierci Zygmunta Starego.

Co do postaw obywatelskich – początkowo różnie z 
tym bywało. Zdaniem niektórych historyków pano-
wie bracia „nowinki religijne” traktowali dość instru-
mentalnie – jako sposób na uwolnienie się od dzie-
sięciny i jurysdykcji katolickich biskupów. Ale czy 
zabieganie o swoje interesy drogą pokojową (choć 
kosztem włościan i mieszczan) nie jest przejawem 
postawy obywatelskiej? Nie przekreśla to wysiłku 
i talentu całego pokolenia myślicieli religijnych i 
reformatorów działających na terenie I Rzeczypo-
spolitej. Bez reformacji nie byłoby Konfederacji 
Warszawskiej, ewenementu na skalę światową. Rów-
nież w kolejnych wiekach zmarginalizowany polski 
protestantyzm wydał wiele pięknych i godnych upa-
miętnienia postaci.

Dariusz Bruncz: Może się powtórzę, ale muszę 
powiedzieć, że rodzi się we mnie sprzeciw, gdy 
przedstawiciele środowisk protestanckich mówią o 
reformacji w trybie dokonanym i historyzują cały 
fenomen. W wypowiedzi Tomka Mincera brakuje mi 
perspektywy teologicznej, którą zdaje się całkowicie 
i celowo wymazywać, a ona jest istotna także w od-
niesieniu do spraw społecznych. Nie sposób odnosić 
się do problematyki społeczno-politycznej bez głęb-
szego odniesienia się do aspektów teologicznych, 
zwracając oczywiście uwagę na protestancką różno-
rodność. Z jednej strony już w XVI wieku zauważamy 
w niektórych nurtach reformacji skrajny eskapizm 
idący w parze z rewolucyjnymi ideami, a z drugiej 
mamy mocno osadzony w Realpolitik reformujący się 
Kościół, którego proces wyodrębniania się z rzym-

skich okowów nie pozostaje bez wpływu na sposób 
realizacji społecznego powołania. Protestantyzm nie 
wymyślił postaw obywatelskich, ale przyczynił się 
znacznie do jego powstania – szczególne zasługi ma 
tutaj tradycja reformowana, a nieco mniej luterań-
ska. Powracając do pytania – być może problemem 
jest to, co zasygnalizowałem wyżej: brakuje w Polsce 
mutiwyznaniowej świadomości. Jedność utożsamia-
na jest z mundurkową jednością, jakimś szkaradnym 
uniformizmem, co negatywnie odbija się na jakości 
dyskursu publicznego. Ten z kolei, a raczej jego brak, 
prowadzi nieuchronnie do uproszczeń i zamknięcia 
się na inne perspektywy. Polak-chrześcijanin już od 
dawna funkcjonuje w przestrzeni publicznej, jednak 
jest to i tak synonimem dla Polaka-katolika. Nie o 
etykietki tutaj chodzi, a mentalność.

Tomasz Mincer: Wspomniana przeze mnie Konfe-
deracja Warszawska jak w soczewce skupia w sobie 
to, o czym mówi Darek – współzależność ewolucji 
postaw religijnych i politycznych. Ale nie ma się co 
łudzić, że decydowały wyłącznie sprawy lokalne. Do-
świadczenia prześladowań hugenotów we Francji 
sprawiły, że starano się zabezpieczyć interesy, mie-
nie i życie oraz kraj przed totalną wojną domową. W 
niczym nie przekreśla to znamienitości tego aktu, 
który może i dziś stanowić przedmiot zbiorowej 
dumy.

Z jednej strony mówiąc o historii kulturowej i poli-
tycznej Polski nie można pominąć tematu protestan-
tyzmu, a z drugiej wydaje się, że jest on ciągle jednak 
marginalizowany. Mieliśmy oczywiście Mikołaja 
Reja, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, itd. ale w dys-
kursie publicznym nawet jak się o nich mówi, to jed-
nak są traktowani jako jednostki, i rzadko myśli się 
o protestantyzmie jako o jakimś ważnym czynniku 
kulturotwórczym czy samodzielnej tradycji intelek-
tualnej. A przecież można zaryzykować stwierdzenie, 
że jednak reformacja przyniosła lepsze kulturowe i 
intelektualne owoce Polsce niż kontrreformacja. Jak 
spojrzymy na debatę z obu stron, to taki ks. Piotr 
Skarga nie był tytanem intelektu na ówczesnej sce-
nie teologiczno-politycznej.

Dariusz Bruncz: Być może reformacja w Polsce ze 
względu na swój wielonarodowy i uniwersalny cha-
rakter nie wpisuje się w zapotrzebowanie dominu-
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jących elit społecznych na kulturę ku pokrzepieniu 
serc. Wyraźna dominacja rzymskiego katolicyzmu, 
który w Polsce pełni podobną rolę jak prawosławie 
w Rosji (na szczęście jednak w łagodniejszej formu-
le), sprawia, że otwarcie i zapotrzebowanie na ewan-
gelicką tradycję intelektualną jest znikome. Jednak 
jest w tym sporo zaniedbań środowisk ewangelic-
kich, które nie potrafiły - jak np. środowisko Więzi 
czy KIK-u – zorganizować się trwale. Takie projekty 
jak Forum (Inteligencji) Ewangelickiej miały głównie 
charakter towarzysko-referatowy, nie wychodziły 
zasadniczo poza pewną grupę wiekową i były zainte-
resowane głównie czyszczeniem złota na pomnikach 
historii choć deklarowane cele były inne. Nie udało 
się też Polskiemu Towarzystwu Ewangelickiemu, 
które – jeśli nie dokona znaczącej korekty kursu – po 
prostu zginie. W tej chwili są to właściwie parafialne 
koła emerytów bez większej siły rażenia. Młodych 
jak na lekarstwo, ale niewielu to chyba przeszka-
dza. Szczerze powiedziawszy trochę mam już dość 
mówienia o historii, ach-wielkim dziedzictwie, bo 
w małej społeczności jak nasza, generuje to zgubne 
poczucie samozadowolenia i przekonanie o własnej 
wyjątkowości czy nawet elitarności. Zasadniczo nie 
mam nic przeciwko intelektualnym think tankom, 
ale one nie mogą przecież pełnić roli posterunków 
ds. zachowania dziedzictwa, powinny inspirować, 
prowokować i nadawać ton intelektualnym debatom 
w Kościele. Takowe się nie toczą, a jeśli już to w dość 
wąskim gronie. Szkoda, bo zasoby ludzkie i środki są. 

Wspomniany już był jubileusz 500-lecia reformacji, 
który wypada w tym roku. Ze strony wielu środowisk 
katolickich ta rocznica spotkała się z dużą wrogością. 
Wspomnieć choćby (nie)sławnego ks. Guza mówiące-
go o tym, że świętowanie Reformacji przez katolików 
to apostazja (ciekawe co na to papież Franciszek i 
prymas), nowy film Grzegorza Brauna o Lutrze, czy 
antylutrową książkę Pawła Lisickiego. Oczywiście 
nie można powiedzieć, że te ataki nie przyniosły 
pozytywnych skutków – zapewne gdyby nie ta ne-
gatywna atmosfera sam nie siadłbym nad tekstami 
Lutra.

Dariusz Bruncz: Przy okazji recenzji książki Seba-
stiana Dudy na temat Lutra na łamach Więzi, zresz-
tą pozycji cennej i ciekawej, postawiłem tezę, że 
Kościół rzymskokatolicki w Polsce (i nie tylko) ma 

po raz drugi powód do wdzięczności wobec Kościo-
ła ewangelickiego. Pierwszym był Sobór Trydencki. 
Drugim jest odkrycie ogromnych pokładów kato-
lickiego integryzmu negującego albo en bloc albo 
w dużej części Sobór Watykański II - szczególnie w 
Polsce nastąpił wysyp kontrreformacyjnej literatury 
i to o wątpliwej jakości. Wspomniane pozycje to po 
prostu teologiczna szmira demaskująca niewiedzę i 
brak zrozumienia, czym była reformacja, czym jest 
dzisiaj i jakie ma ona odniesienia do współczesnych 
Kościołów ewangelickich. Trudno polemizować z 
filmami, w których wypowiadają się wszyscy w jed-
nym kierunku i całkowicie przewidywalnie - bo co o 
reformacji może powiedzieć przedstawiciel lefebry-
stów stylizowany na znawcę luteranizmu albo na ile 
wiarygodny jest wzgardzony kardynał, który jeszcze 
niedawno nadzorował i firmował dialog ekumenicz-
ny między luteranami a rzymskokatolikami, a dziś 
poruszony wyrzuceniem z pracy stroi się w ornaty 
oburzenia. Jeśli publikuje się lub produkuje filmy, w 
których nie ma uwzględnienia współczesnych badań 
nad Lutrem zarówno ze strony rzymskokatolickiej, 
jak i ewangelickiej to nie można poważnie traktować 
takich publikatorów, nawet jeśli zgniły kotlet podany 
jest w porcelanie z okresu dynastii Ming. Jeśli ktoś 
chce czerpać wiedzę na temat reformacji z książki 
Lisickiego i filmu Brauna to jego święte prawo. Rów-
nie dobrze ludzie, nie znający katolicyzmu i Kościoła 
rzymskokatolickiego mogą czerpać swoją wiedzę na 
temat Kościoła od Jerzego Urbana czy „Faktów i Mi-
tów”. Wyjdzie doprawdy na jedno: tyradę ignorancji i 
festiwal nienawiści. Są tacy, którzy potrzebują takie-
go utwierdzenia w przekonaniach, nie tylko pragną, 
ale i łakną dzieł a la Braun i Lisicki, gdyż to pasuje pod 
ich pogląd, tezę i życiowe ukierunkowanie, jednak 
oprócz powierzchownego poczucia samospełnienia 
pozostanie tylko intelektualny krater. Szczęść Boże!  

Cała sytuacja pokazała jednak te trudne związki po-
między Kościołem a państwem. Były przecież liczne 
kontrowersje wobec udziału prezydenta Andrzeja 
Dudy w obchodach święta Reformacji. Tak samo z 
ogłoszeniem roku 2017 przez senat rokiem reforma-
cji...

Tomasz Mincer: Paradoksalnie myślę, że ta niechęć 
mainstreamu politycznego zmobilizowała – w Pol-
sce zwłaszcza luteranów – do intensywnej aktywno-



133

Z DARIUSZEM BRUNCZEM I TOMASZEM MINCEREM ROZMAWIA PIOTR POPIOŁEK.

ści na polu upowszechniania wiedzy o wystąpieniu 
Lutra i dziedzictwie reformacji. W kilku, jeśli nie 
kilkunastu ośrodkach akademickich, także katolic-
kich, zorganizowano konferencje naukowe na temat 
pokłosia 31 października 1517 roku. Zorganizowa-
no też kilka ciekawych wystaw. Żałuję, że wydano 
stosunkowo mało publikacji. Jednak nikt za samych 
zainteresowanych tej pracy nie wykona – Kościoły 
dysponują odpowiednimi środkami na działalność 
kulturalną. Istnieją też możliwości zabiegania o 
wsparcie na tego typu cele niezależnie od okrą-
głych rocznic i konkretnej ekipy politycznej u wła-
dzy. Często jednak Kościoły wolą zaspokajać swoje 
bieżące potrzeby i inwestować w coś, co przyniesie 
im wymierny zysk, dzięki czemu będą mogły funk-
cjonować. Cierpi na tym kultura – jak widać, jest to 

„globalny” problem.

Dariusz Bruncz: Nie zgodzę się. Jedną z bezcen-
nych zdobyczy Dekady Reformacji są liczne inicjaty-
wy, z którymi Kościół nie miał za wiele wspólnego 

– występował w roli przychylnego patrona i czasami 
współorganizatora. W wielu miejscach Polski zoba-
czyliśmy, że właśnie „wielu robi za nas dobrą robotę” 
popularyzując nie tylko historię, ale i starając się o 
aktualizację reformacyjnego przesłania. Mam na 
myśli liczne instytucje kultury, organizacje poza-
rządowe i wiele innych. Jubileusz uświadomił nam, 
że mimo utrudnionego dostępu do wielu mediów, 
Kościół jest obecny w świadomości ludzi, nawet je-
śli mówimy o dość wąskim czy symbolicznym polu 
oddziaływania. Przykładem jest chociażby festiwal 
muzyczny w Jarosławiu, gdzie ewangelików nie ma, 
a gdzie w rzymskokatolickich świątyniach zaprezen-
towano muzykę reformacji i kontrreformacji. Patro-
nat objął m.in. Kościół ewangelicko-augsburski. 

Jest u nas w ogóle taka tendencja do zakładania, 
co zresztą widać w antyprotestanckiej retory-
ce, że protestanci to lewica i liberałowie – za 
to katolicy to konserwatyści i prawicowcy. To 
założenie wydaje się stanowić centrum książki 
Lisickiego o Lutrze: kwestie doktrynalne, ekle-
zjalne itd. to jakieś subtelności; najważniejsze 
jest to, że luteranie to lewacy. Obraz ten jest 
jednak podtrzymywany również przez liberalne 
środowiska. Chyba w ubiegłym roku Newsweek 

„reklamował” protestantyzm jako chrześcijań-

ską alternatywę dla Kościoła katolickiego, któ-
ry za bardzo się układa z nową władzą. Zresztą 
podobnie było z przewodnikiem Krytyki Po-
litycznej „Bracia Polscy”, która miała ofero-
wać bardziej przystępne chrześcijaństwo dla 
współczesnego obywatela.

Tomasz Mincer: Próba instrumentalizacji religii 
była, jest i pewnie będzie do końca trwania religii. 
Nie inaczej jest z wyznaniami protestanckimi. Oczy-
wiście pokusa istnieje i kto jej nie uległ, niech pierw-
szy rzuci kamieniem. Historia dostarcza wielu dowo-
dów na kolaborację zinstytucjonalizowanych form 
chrześcijaństwa z tronem, niezależnie od wyznania. 
Trudno jest więc jednoznacznie przesądzić, która 
tradycja chrześcijańska ma „genetyczną predyspozy-
cję” do układania się z władzą. Prostackie generaliza-
cje muszą więc przegrać ten prymitywny test. 

Dariusz Bruncz: Pełna zgoda. Można, oczywiście, 
zagłębiać się w wynikach badań socjologicznych 
dotyczących preferencji politycznych ewangelików, 
można też dokonać egzegezy protokołów wybor-
czych na Śląsku Cieszyńskim, co nie zmienia faktu, 
że wśród ewangelików reprezentowana jest cała 
paleta przekonań politycznych, gospodarczych, 
ideowych, etycznych i nie tylko. Nie widzę powo-
dów, dla których nie moglibyśmy o tym dyskutować, 
spierać się, ale nie wyobrażam sobie nachalnej pro-
pagandy z ambony w kierunku takiej czy innej opcji 
politycznej. Myślę, że próba upartyjnienia ambony 
spotkałaby się z ostrym sprzeciwem – czym innym 
są opinie wygłaszane prywatnie przez biskupów, 
proboszczów czy członków rad parafialnych, ale ni-
gdy w ramach liturgii czy publicznego poparcia dla 
danej opcji. Z kolei w sytuacji, gdy łamane są pra-
wa człowieka, gdy poniżani są inaczej myślący czy 
wierzący Kościół we wszystkich swoich przejawach 
nie może pozostać bierny i musi stać się polityczny. 
Chrześcijaństwo nie jest politycznie neutralne. 

Czy zgodzilibyście się, że rzeczywiście należy po-
strzegać te różne nurty protestantyzmu jako bar-
dziej otwarte i postępowe od Kościoła katolickiego, 
jeśli chodzi o budowanie nowoczesnego i odpowie-
dzialnego społeczeństwa? Ewangelicki ksiądz Ka-
zimierz Bem ostatnio pisał, że katolicyzm nie jest 
zdolny do czegoś takiego – i nawet jego walka o wol-
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ność w czasach PRL opierała się przede wszystkim na 
antykomunizmie.

Dariusz Bruncz: W dużej części podzielam kry-
tyczne uwagi ks. Bema wobec polskiego urzędowego 
katolicyzmu, niemniej należy zachować ostrożność 
i umiar w wypowiadanych diagnozach, ponieważ 
katolicyzm w Polsce jest podobnie zróżnicowany 
jak protestantyzm. Cieszę się, że również w moim 
Kościele reprezentowane są różne nurty prezentu-
jące odmienne opinie w kwestiach wiary czy etyki 

–  takie zróżnicowanie uważam za wartość samą w 
sobie. Życzyłbym sobie, abyśmy mniej oglądali się 
na Kościół rzymskokatolicki, byli odważniejsi w 
prezentowaniu różnorodności i się jej nie wstydzili 
jako protestanckiego piętna. Jesteśmy po prostu 
inni i działania ukierunkowane na zniwelowanie 
różnic w myśleniu są zagrożeniem zarówno dla na-
szej tożsamości, a co za tym idzie, wiarygodności. 
Chodzi zatem o wyplenienie antyrzymskiego re-
fleksu, tam gdzie jeszcze istnieje, i promowanie po-
zytywnego wymiary ewangelicyzmu otwartego na 
proces uczenia się od Kościoła rzymskokatolickiego 
i wielu innych. To wymaga odwagi i pewności siebie, 
której często nam brakuje.

Tomasz Mincer: Odróżniłbym polski kontekst 
wybitnie mniejszościowego protestantyzmu, który 

po 1945 roku znalazł się w izolacji wobec rodziny 
Kościołów na Zachodzie, przytłoczony rzeczywi-
stością realnego socjalizmu i traumą II wojny świa-
towej, co utrudniło jego swobodny, autonomiczny 
rozwój, od sytuacji, jaka występuje w krajach o 
ugruntowanej, nieprzerwanej demokracji. W Pol-
sce na tle dość tradycjonalistycznego i nie w pełni 
soborowego Kościoła katolickiego luteranizm czy 
ewangelicyzm reformowany mogą się wydawać 
wyspami liberalizmu w morzu „rzymskiej konser-
wy”, ale to złudzenie. Granica kulturowa przebie-
ga nadal na Odrze (jeśli nie na Łabie...) i oddziela 
Europę Wschodnią od Zachodniej. Odnosząc się do 
wypowiedzi ks. Bema mogę tylko powiedzieć: jeśli 
nawet założymy, że w Kościołach ewangelickich 
zwycięża duch etyki odpowiedzialności, a nie ety-
ka nakazowo-wykonawcza, kodeksowa, cóż z tego, 
skoro ewangelików w Polsce jest jak na lekarstwo? 
Nie wierzę w cuda – protestantyzm w Polsce pozo-
stanie dodatkiem bez realnego wpływu na rzeczy-
wistość społeczną w makroskali, dlatego tego typu 
dywagacje – oderwane zresztą od pogłębionej anali-
zy postaw konkretnych grup katolików – są nieste-
ty funta kłaków warte. Większą szansę na rozkwit 
obywatelskiego społeczeństwa w Polsce upatruję 
w obowiązkowych lekcjach etyki i filozofii oraz w 
promowaniu społecznego zaangażowania poprzez 
działalność w NGO niż w (re)protestantyzacji kraju.

Tomasz Mincer

Sekretarz redakcji „Liberté!”, redaktor naczelny „Miesięcznika Ewangelickiego” 
(ewangelicki.pl), w l. 2010-13 zastępca radcy świeckiego konsystorza Kościoła 
ewangelicko-reformowanego w RP.

Dariusz Bruncz

Redaktor naczelny portalu ekumenizm.pl, wykładowca akademicki Politechniki 
Warszawskiej, publicysta.
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„(…) hermetyzm chrześcijański nie chce rywalizo-
wać ani z religią, ani z nauką akademicką. Ten, kto 
szuka tutaj „prawdziwej religii”, „prawdziwej filo-
zofii”, „prawdziwej nauki”, pomylił adres. Herme-
tyści chrześcijańscy nie są mistrzami, ale sługami. 
Nie mają pretensji – dość infantylnej – do wyno-
szenia się ponad świętą wiarę wiernych czy ponad 
owoce uzyskane dzięki znamienitym trudom pra-
cowników nauki, ni ponad wytwory artystyczne-
go geniuszu. Hermetyści nie posiadają sekretu 
przyszłych odkryć naukowych. (…) Bez żadnych 
zastrzeżeń uznają również wyższość Franciszka z 
Asyżu, który był człowiekiem wiary zwanej egzo-
teryczną. Wiedzą, że każdy szczerze wierzący jest 
potencjalnie Franciszkiem z Asyżu…” (Tomberg 
2013: 13-14).

Zapewne niejeden czytelnik zada sobie pytanie skąd 
wziął się temat hermetyzmu i chrześcijaństwa. Poja-
wił się on w rozmowie z Johnem Milbankiem, która 
ukazała się w 50. numerze Pressji (Milbank 2017: 
100-102). Zwrócił on uwagę na zaniedbanie tematu 
hermetyzmu i myśli ezoterycznej przez teologię, po-
mimo tego, że nie musi on być w całości heterodok-
syjny, a może być wręcz ortodoksyjny. Odrzucenie 
całej tej tradycji byłoby wylaniem dziecka z kąpielą. 
Milbank odwoływał się do próby rehabilitacji rene-
sansowego hermetyzmu Pica della Mirandoli przez 
Henri de Lubaca. Zwrócił uwagę na powrót do teolo-
gii naturalnej i kontemplacji stworzenia, jakie miało 
miejsce we wczesnej nowożytności, kiedy to jeszcze 
drogi teologii i nauki się radykalnie nie rozeszły. Re-
nesansowa magia, alchemia, kabała, nie powinny 

Romans 
chrześcijaństwa 
z hermetyzmem

Piotr Popiołek
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być traktowane jako zabobon i bezrefleksyjnie od-
rzucone. Stanowią one bowiem inną, wczesną próbę 
pogodzenia rozwijającej się wiedzy o świecie i jego 
mechaniki z refleksją teologiczną. Milbank propo-
nuje przyjrzenie się temu fenomenowi na nowo i 
eksplorowanie go. Może on bowiem, według niego, 
wnieść coś wartościowego do współczesnej myśli 
teologicznej. Stąd powzięcie tego tematu.

Hermetym należy rozumieć jako część ze znacznie 
szerszego zbioru zachodnich tradycji ezoterycz-
nych. Sam ezoteryzm natomiast jest określeniem na 
wszystkie tradycje, które zostały odrzucone przez ra-
cjonalistów i naukowców od czasów Oświecenia oraz 
przez główne nurty protestantyzmu, począwszy od 
Reformacji (Hanegraaff 2016: 155). Problem z histo-
rią ezoteryzmu oraz wiedzy o tym, co ukryte („oc-
cult” – co jednak w języku polskim kojarzy się jedno-
znacznie negatywnie z „okultyzmem”, jako domeną 
działania sił zła), jest taki, że jest ona postrzegana – 
pisze gdzie indziej Hanegraaff – jako historia błędów, 
przesądów i naiwnych wierzeń, które są sprzeczne 
z tym, co mówi nam współczesna nauka o świecie 
(Hanegraaff 2015: 60). (Samo pojęcie „okultyzm” (fr. 
l’occultisme) zostało ukute przez Eliphasa Léviego i 
było stosowane długo zamiennie z „ezoteryzmem”). 
Błędem byłoby jednak odrzucać całą tą bogatą trady-
cję w oparciu o dzisiejszy obraz świata, zdominowa-
ny przez scjentystyczne i materialistyczne myślenie. 
Nasz obraz świata materialnego został niemal cał-
kowicie odczarowany. Domena nadprzyrodzonego 
została wyparta do wewnętrznego, indywidualnego 
doświadczenia konkretnej osoby. Ścieżki teologii i 
wiary z jednej strony, oraz nauki i rozumu natural-
nego z drugiej, w nowoczesnym świecie całkowicie 
się rozeszły. Mówiąc w kategoriach teologicznych, 
stworzenie oddaliło się od swego Stwórcy. Jak wy-
kazywał Milbank w pięćdziesiątym numerze Pressji, 
i jak sam to podkreślałem w swoich artykułach, ta 
tendencja do odczarowywania świata, oddzielenia 
go od Boga, istniała już wcześniej w myśli judeochrz-
eścijańskiej, ale to w czasach Reformacji trafiła do 
religijnego mainstreamu. W czasach Oświecenia ten 
rozłam znalazł wyraz również w postawie deistycz-
nej i ateizmie. Jednak jeszcze długo istniały ten-
dencje, które nie odrzucały całkowicie nadprzyro-
dzonego w świecie. Było to widoczne w naukowych 
dociekaniach Giordana Bruno, jak i Isaaca Newtona, 

który stworzył pokaźny corpus dzieł alchemicznych 
(dotąd niewydanych). Jak zauważa Hanegraaff: „czę-
sto można się spotkać z tym, jak naukowcy określają 
alchemię jako zabobonną i nieracjonalną pseudona-
ukę, albo sugerują, że bardzo dobrze udokumento-
wane alchemiczne badania Isaaca Newtona muszą 
być przypisane jakiemuś błędowi w rozumowaniu, 
albo nawet chwilowemu szaleństwu” (Hanegraaff 
2015: 63). Takie twierdzenia wynikają z całkowi-
tej ignorancji w dziedzinie historii nauki. Bowiem 
tego typu badania, jak eksperymenty alchemiczne, 
były normalną częścią ówczesnej filozofii przyrody 
i prowadzonych badań naukowych (Por. Hanegraaff 
2015: 63). Samo pojęcie magii naturalnej nie wiąza-
ło się z czarownictwem czy szarlatanerią. Dotyczyło 
ono konkretnej wiedzy o działaniu świata i przeciw-
stawiane było np. cudownemu i nadprzyrodzonemu 
działaniu demonów. Magia naturalna wiązała się z 
domeną stworzenia i jego mechaniki – nie magicz-
nych sztuczek. Wiedza ta obejmowała ukryte („oc-
cult”) mechanizmy kierujące światem (np. magne-
tyzm, wpływ księżyca na przypływy). W większym 
stopniu miało to coś wspólnego z wiedzą naukową 
niż z fantastycznym czarnoksięstwem, jak sobie dzi-
siaj to wyobrażamy. Dopiero później w tych „ukry-
tych działaniach” zaczęto doszukiwać się wpływów 
demonicznych i pogańskiego bałwochwalstwa (zob. 
Hanegraaff 2015: 67). 

Zainteresowanie wiedzą tajemną i hermetyzmem 
występowało również wśród katolickich myślicieli. 
Wspomniany Pico della Mirandola, którego myśli 
wiele czasu poświęcił Henri de Lubac, był jednym 
ze zwolenników poglądu, że tajemna nauka została 
przekazana Mojżeszowi na górze Synaj, co uspra-
wiedliwiało dociekania kabalistyczne (por. Hanegra-
aff 2015: 68-69). W czasach Reformacji dążono do 
usunięcia wpływów pogańskiej myśli filozoficznej i 
religijnej, którymi skażony był katolicyzm. Z helle-
nizacją chrześcijaństwa walczył luterański historyk 
filozofii Jakob Thomasius, który twierdził, że bo-
skie Słowo i myśl pogańska nie mogą mieć ze sobą 
nic wspólnego. Inny luterański teolog Ehregott 
Daniel Colberg dążył do całkowitego oczyszczenie 
chrześcijaństwa z tych wpływów pogańskiej, pla-
tońskiej i hermetycznej, filozofii (zob. Hanegraaff 
2010: 209-212). W obliczu radykalnie przyjętego 
lutrowskiego obrazu Boga jako Deus absconditus, nie 
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było miejsca na żadnego rodzaju filozofię naturalną 
i próby poznania Stworzyciela poprzez jego stwo-
rzenie. Takie założenie było natomiast obce Tradycji 
(Popiołek 2017a, Popiołek 2017b).

*** 

W 36. numerze Pressji miałem okazję recenzować 
świeżo wydaną wówczas książkę Medytacje o 22 
arkanach tarota Valentina Tomberga, która ukaza-
ła się nakładem wydawnictwa Aletheia. Autor tej 
pracy w sposób niezwykły łączył elementy tradycji 
hermetycznej z teologią katolicką, odwołując się 
do Pisma i Tradycji. Tomberg był chrześcijańskim 
mistykiem, który przyszedł na świat w 1900 r. w 
Petersburgu. Wychowany w rodzinie luterańskiej 
zainteresował się prawosławną tradycją mistycz-
ną, co poprowadziło go dalej ku teozofii. Około 
pięćdziesiątego roku życia konwertował na ka-
tolicyzm. Poza medytacjami nad tarotem wydał 
on równie ważną pozycję pod tytułem Chrystus i 
Sofia. Antropozoficzne medytacje nad Starym Testa-
mentem, Nowym Testamentem i Apokalipsą. Był on 
kontrowersyjną postacią, ale przede wszystkim 
dla antropozofów – z tego względu, że odwrócił się 
od nauk Rudolfa Steinera (a typowany był na jego 
następcę) i „zdezerterował” do Kościoła katolickie-
go (zob. Bamford 2015: x-ix). Już wcześniej widać 
było w jego pismach, że ma on tylko jednego Mi-
strza – Jezusa Chrystusa. Chrystusowe Objawienie 
stanowiło dla niego centrum antropozofii, jak i wa-
runek wysokiej magii. I pomimo tego, że środowi-
sko antropozofów również charakteryzował chry-
stocentryzm (bliski protestanckiemu rozumieniu), 
był on jednak zupełnie inny niż ten Tomberga, za 
którym stało doświadczenie prawosławia, a w koń-
cu katolicyzmu. Dla Tomberga Chrystus jest nie 
tylko jedynym kapłanem, królem i prorokiem, ale 
i jedynym i prawdziwym magiem. Wszelkie działa-
nie magiczne jest możliwe tylko i wyłącznie z tego 
względu, że ma ono swoje źródło w Chrystusie. To 
On jest wzorem transmutacji. Nie ma większego 
rytuału magicznego niż msza święta i przemiana, 
jaka dokonuje się w czasie Eucharystii. Również w 
tak rozumianym kluczu sakramenty są jedynymi 
prawdziwymi działaniami magicznymi. Termino-
logia hermetyzmu, którą się posługuje Tomberg, 
doskonale koresponduje z myślą katolicką, a jego 

koncepcja magii jest całkowicie chrystocentryczna, 
związana z katolicką nauką o łasce. 

Gdy zostało wydane tłumaczenie Tomberga przez 
wydawnictwo Aletheia, ubolewałem wówczas, że 
polskie wydanie zostało zubożone przez brak 
posłowia (czy wstępu – w zależności od kraju pu-
blikacji) Hansa Urs von Balthasara (jak i wstępu 
Roberta Spaemanna). Nieświadomy byłem wtedy 
tego, że w międzyczasie było przygotowywane 
tłumaczenie przez wydawnictwo KOS, w czym 
swój udział miał Jerzy Prokopiuk. Tłumacze-
nie to miało wszystkie dodatki, które ukazały 
się w wydaniu niemieckim – tzn. Balthasara i 
Spaemanna. Jednakże nie ujrzało ono jeszcze 
światła dziennego. Mamy zatem przyjemność 
przedstawić Czytelnikowi już ów legendarny 
wstęp katolickiego teologa do pracy Tomberga w 
przekładzie Prokopiuka. Może sprawi to, że posta-
cią tą w większym stopniu zainteresują się polscy 
katolicy, patrząc na niego nie jako na antropozofa 
i maga – ale jako wybitnego katolickiego mistyka, 
za jakiego uważał go kardynał Balthasar. Jako cie-
kawostkę można by jeszcze dodać, gwoli zachęty 
do lektury, że podobno i Jan Paweł II zaczytywał 
się w Tombergu, czego dowodem miała być foto-
grafia papieża z 1988, z tomami Die Grossen Arca-
na des Tarot na jego biurku (Schüller 2001).

Najpierw jednak należałoby wprowadzić Czytelnika 
w źródła hermetyzmu. Dlatego przygotowaliśmy 
tłumaczenie klasycznego tekstu, jakim jest Liber 
XXIV philosophorum – Księga XXIV filozofów. Traktat 
(w zasadzie wybór filozoficznych sentencji) powstały 
w średniowieczu, przypisywany samemu Hermeso-
wi Trismegistosowi, poświęcony jest naturze Boga i 
stara się odpowiedzieć na pytanie „Czym jest Bóg?”. 
Tłumaczenie to zostało poprzedzone solidnym wstę-
pem Andrzeja Serafina.

Następnie wejdziemy w myśl „fanatycznego szewca” 
z Görlitz – Jakuba Boehme. Artykuł Woutera Hane-
graaffa, światowej klasy znawcy hermetyzmu, ukaże 
związki protestantyzmu z ezoteryzmem na przykła-
dzie Jakuba Boehme. Postać ta jest przez Hanegraaf-
fa uważana za wyjątkową i nie mającą sobie równych 
wśród protestanckich teozofów. W nim łączy się 
protestancka tradycja indywidualnej lektury Pisma 
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Świętego, osobistego doświadczenia religijnego, jak 
i kontemplacja „Księgi Natury”. W krótkim artykule 
Martina Bubera ukazane jest w jaki sposób Boehme 
postrzegał relację jednostki do świata. 

Po tej prezentacji myśli hermetycznej i jej bliskiego 
związku z chrześcijaństwem nie mogło zabraknąć 
łyżki dziegciu. Michał Gołębiowski ukazuje głosy 

krytyczne katolickich myślicieli i przedstawicieli 
Kościoła, skierowane przeciw hermetyzmowi, magii 
i alchemii. Jak podkreśla autor, niebezpieczeństwo 
eksplorowania wiedzy tajemnej przez różnych my-
ślicieli tamtej epoki (np. wspomnianego Pica della 
Mirandoli) wiązało się w znacznej mierze z rene-
sansowym antropocentryzmem i antropomorfizacją 
natury. 
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Absolwent religioznawstwa UJ i teologii UPJPII, szczęśliwie wrócił ze stypen-
dium w Chińskiej Republice Ludowej. Specjalizuje się w historii chrześcijaństwa 
i teologii Azji Wschodniej.
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Polski czytelnik nie zna raczej średniowiecznej Liber 
viginti quattuor philosophorum. Autorstwo tej księgi, 
której najstarsze rękopisy datowane są na XIII wiek, 
same kodeksy przypisują Hermesowi Trismegisto-
wi. Księgę tę znali Mistrz Eckhart oraz Kuzańczyk. 
Dla obu jest ona źródłem wielkiej wagi. Pomija ją 
większość podręczników historii filozofii średnio-
wiecznej. Swieżawski wzmiankuje ją marginalnie, 
nie przypisując jej większej roli, redukując ją do 
wtórnego, nieistotnego kompendium (Swieżawski 
2000: 564). Z pewnością nie była tak znana jak Liber 
de causis czy Sentencje Piotra Lombarda, niemniej to 
właśnie ona zrobiła wrażenie na Kuzańczyku i Ec-
kharcie, którzy – jak sugeruje Blumenberg – stano-
wią próg nowożytności, właśnie za sprawą obecnej 
w tej księdze i rozwiniętej w ich filozofii koncepcji 

świata jako samoograniczenia, czy też samonegacji 
absolutu, który jest czymś właśnie jako świat. Inny-
mi słowy, jak powiada Księga, świat jest bogokształ-
towaniem, przybraniem kształtu, ciała przez Boga. 
Kuzańczyk w Oświeconej niewiedzy cytuje jedną tyl-
ko z 24 tez: Deus est oppositio nihil mediatione entis 
(Mikołaj z Kuzy 1997: 122). Bóg jest przeciwstawie-
niem się (Kania tłumaczy: przeciwieństwem) nicości 
za pośrednictwem świata. Dwadzieścia cztery tezy o 
Bogu są więc zarazem tezami o świecie i jego relacji 
z absolutem.

Księga jest przypisywana bogu Hermesowi. Kurt 
Ruh w swoim komentarzu do Liber twierdzi, że jest 
to atrybucja fikcyjna, świadome przypisanie anoni-
mowego tekstu mitycznemu autorowi, mające na 

Hermeneutyka 
hermetyzmu

Andrzej Serafin
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celu legitymizację jego treści, a może nawet wzmoc-
nienie tez przez boski autorytet (Ruh 1996: 33). 
Tak oczywiście musi stwierdzić sceptyczny historyk. 
Warto jednak przyjrzeć się innym możliwościom, 
które historyk prawdziwy, to znaczy niekierujący się 
światopoglądowym uprzedzeniem, powinien opisać 
i rozpatrzyć. Hermes to przede wszystkim bóstwo 
greckiego panteonu, nawet jeśli nie pierwszorzędne, 
to przecież obecne u Homera i Hezjoda. Znany jest 
przede wszystkim jako psychopomp, przewodnik 
dusz. W takiej roli ukazuje go Fidiasz, zaś Praksyte-
les rzeźbi go z malutkim Dionizosem w ręku (wspa-
niała, znakomicie zachowana rzeźba w Olimpii), a 
zatem z bratem. Obaj są bowiem synami Zeusa, o 
czym zaświadcza Hezjod, określający Hermesa 
jako herolda nieśmiertelnych, tzn. bogów, κῆρυξ 
ἀθανάτων (Teogonia w. 938-942). Zachowały się ho-
meryckie oraz orfickie hymny do Hermesa. Imię to 
pojawia się, rzecz znamienna, na kamieniu z Roset-
ty, co poświadcza jego związki z Egiptem, tak ważne 
dla późniejszych dziejów hermetyzmu. Wymienia je 
także Platon i na hermetyzmie Platona chciałbym 
się w tym miejscu skupić.

Jak powiada Ficino, znany z tego, że zarzucił prace 
translatorską nad Corpus Platonicum w chwili, gdy 
dostał do ręki Corpus Hermeticum: „Platon został wta-
jemniczony w święte misteria przez Hermesa Trisme-
gistosa. W Państwie i w innych dziełach twierdzi on, 
że kto nie uzna dobroci Boga i nie ujrzy jego światła, 
ten nie ma dostępu do prawdy i nie może żyć dobrze. 
Wyłącznie światło boskiego słońca może dać duszy 
błogość. Dlatego Platon za sprawą Sokratesa oczyścił 
swą duszę i tego nauczał innych” (Cyt. za Schmid-
t-Biggemann 2004: 33). Hermetyzm i platonizm nie 
są dla Ficina dwiema odrębnymi, wykluczającymi się 
tradycjami, lecz stanowią nośniki, przekaźniki jednej 
i tej samej tradycji teologii pierwotnej, prisca theolo-
gia, rozproszonej, którą należy przywrócić. Ficino 
pojmuje więc hermetyzm, a zatem i platonizm jako 
tradycję inicjacyjną, zaś Sokratesa i Platona postrzega 
jako mistagogów. Jest u Platona wiele miejsc, które 
zdają się to poświadczać. Jeżeli jednak w ogóle mo-
żemy mówić o jakiejkolwiek inicjacji platońskiej, to 
była ona zapewne geometryczno-dialektyczna. Aby 
zweryfikować tezę Ficina w oparciu o teksty dialogów, 
przyjrzyjmy się zrazu tym tylko miejscom, w którym 
z imienia pojawia się Hermes.

Otóż w Protagorasie (332c) Platon powiada, iż Zeus, 
obawiając się, że ludzka rasa chyli się ku upadkowi, 
posłał Hermesa, by ten przywrócił prawo i sprawie-
dliwość wśród ludzi. W Prawach (941a) mówi, iż na-
leży nałożyć kary na tych, którzy łamią prawo, zwra-
cając się przeciw świętym orzeczeniom Hermesa i 
Zeusa. Z kolei Timajos (38d) i Epinomis (987b) uzna-
ją Hermesa za gwiazdę, mając na myśli planetę naj-
bliższą słońcu, a wskutek tego trudną do obserwacji, 
po dziś dzień noszącą łacińskie imię Hermesa – Mer-
kury. Najciekawsze jest jednak to, co mówi Platon 
o Hermesie w Kratylosie oraz w Fedonie, albowiem 
tam właśnie dotyka on natury języka. W Kratylosie 
(407e-408d) Platon tradycyjnie uznaje Hermesa za 
posłańca (ἄγγελος) i hermeneutę (ἡρμηνεύς) bogów. 
Ponieważ cały ten dialog bazuje na etymologiach, 
toteż i imię Hermesa jest na gruncie językowym uza-
sadnione jego funkcją. Ma więc być tym, który stwo-
rzył mowę (εἴρειν ἐμήσατο) i jako taki właściwie 
nazywa się Εἰρέμης, a Ἑρμῆς jest tylko piękniejszą 
formą jego rzeczywistego imienia. Mowa zaś, którą 
dał ludziom, ujawnia rzeczy i ma dwojaką, zwodni-
czą naturę, mianowicie ujawniając zarazem zakrywa 
to, co ujawnia. Czysta prawda jest bowiem domeną 
bogów, ludziom zaś właściwy jest fałsz, błądzenie i 
błąd. Również zakończenie Fajdrosa (274b-278d), 
traktujące o relacji między prawdopodobieństwem a 
prawdą, przywołuje postać Hermesa (tu w jego egip-
skim wcieleniu Teuta, czy też Tota, dawcy pisma) i 
w słynnym, analizowanym przez Derridę oraz tybiń-
skich zwolenników niepisanej nauki Platona ustępie 
traktuje o aporiach pisma, czy raczej w ogóle wszel-
kiej mowy, która nie zważa na to, do kogo mówi.

Warto poddać ów hermetyczny fragment Fajdrosa 
bliższej analizie, gdyż wychodzi w nim na jaw istota 
fundamentalnego problemu wszelkiej hermeneuty-
ki. Wynalazek Hermesa (lub Tota), jakim jest pismo, 
miał w założeniu być lekarstwem zapewniającym pa-
mięć, w efekcie jednak sprowadził zapomnienie, al-
bowiem sprawił, iż nasza pamięć osłabła. Odtąd bo-
wiem przypominamy sobie tylko to, co zewnętrzne, 
same tylko znaki, a nie siebie samych od wewnątrz. 
Poznanie uległo zatem eksternalizacji, przestało być 
samopoznaniem, a wiedza wyprojektowana w tekst 
sprawiła, że poszukiwanie prawdy miast badaniem 
siebie stało się badaniem tekstu. Tak narodziła się 
hermeneutyka w nowoczesnym sensie jako dyscypli-
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na filologiczna, a zarazem zaprzepaszczeniu uległa 
hermeneutyka w sensie pierwotnym jako badanie 
siebie (a tylko życie człowieka, który bada siebie, 
warte jest życia, jak zauważył Sokrates). To właśnie 
ten źródłowy, pierwotny sens hermeneutyki chciał 
przywrócić Heidegger postulując hermeneutykę 
Dasein jako interpretację tego, co dane samej ψυχή, 
samej rzuconej w świat, wcielonej, świadomości – a 
nie tylko martwych, spetryfikowanych znaków pi-
sma. Platon pokazuje, jak dawna hermeneutyka 
była słuchaniem mowy dębu, którego potrafi słu-
chać i Heidegger, o czym zaświadcza Der Feldweg. 
Niegdyś bowiem, powiada Platon, gdy ludzie byli 
skromni i prości, słuchano dębów i skał, byle tylko 
mówiły prawdę. Mówienie prawdy nie jest jednak 
mówieniem tego samego każdemu w taki sam spo-
sób. Mowa pisana, która nie może być nośnikiem 
prawdy, różni się wszakże od mowy żywej tym, że 
nie jest rozmową. Prawdy nie sposób zredukować 
do tezy. Inaczej się bowiem mówi do obeznanych i 
nieobeznanych. Kto mówi do każdego tak samo, ten 
jest głupcem. Z tego prostego powodu w piśmie nie 
sposób przekazać tego, co istotne, bo każdy rozu-
mie pismo podług tego, co już wie. Więcej nawet: 
każdy rozumie z tekstu tylko to, co już wie. Wiedza 
nie transmituje się przez pismo, przez powtórzenie 
sformułowanych przez kogoś tez. Pismo może co 
najwyżej służyć do przypominania tego, co już wia-
dome. Bez objaśnienia pismo jest martwe. 

Jak zatem może dokonuje się przekaz? Wedle Pla-
tona: dialektycznie. Nie idzie bowiem o to, by ślepo 
powtarzać lub interpretować cudze ujęcie prawdy, 
lecz o to, by drogą dialektyki dojść do niej samemu. 
W świetle radykalnej hermeneutyki platońskiej Liber 
XXIV philosophorum jako zbiór tez może pełnić funk-
cję wyłącznie przypomnieniową. Hegel napisał kie-
dyś pod swoim portretem: „kto mnie zna, ten mnie 
rozpozna”. Ten bon mot można, jak się zdaje, od-
nieść do wszelkiego poznania. Również do poznania 
metafizycznego, którego przedmiot nie jest dostęp-
ny jak pozostałe przedmioty, a nawet w ogóle nie ma 
natury przedmiotowej, wskutek czego nie sposób 
sprowadzić poznania do definicji. Dwadzieścia czte-
ry tezy o Bogu nie są więc definicjami w sensie kla-
sycznym, lecz raczej paradoksami wskazującymi na 
niedefiniowalność definiowanego, nieograniczoność 
ograniczanego, bezkresność określanego. Dzięki 

formie paradoksu rozsadzają one niczym zenistycz-
ny koan wszelkie spójne, dotychczas uformowane 
pojęcie raczej niż je konstytuują. Nie są one zatem 
definicjami wskazującymi na coś skończonego, lecz 
są, rzec można, infinicjami, wskazującymi na to, co 
nieskończone.

Tradycyjnie rozumiana hermeneutyka zajmuje się 
tekstami świętymi. To właśnie dlatego musiała ona 
wykształcić szczególne instrumentarium interpre-
tacyjne, albowiem to, o czym mówią interesujące ją 
teksty, nie jest bezpośrednio czytelnikowi dostępne. 
Z czasem jednak dokonało się poszerzenie zakresu 
hermeneutyki i to nie tylko o teksty świeckie, gdyż 
zdała sobie ona sprawę, że interesują ją wszystkie 
wytwory ducha, a zatem – ostatecznie – świat cały. 
W ten sposób przedmiotem interpretacji może być 
miasto (np. „tekst Petersburga” dla Toporowa), ciało, 
lub wszystko co dane, w tym zakresie, w jakim jest 
dane (fenomenologia). Tak radykalne poszerzenie 
zakresu hermeneutyki jest tożsame z powrotem do 
źródłowego rozumienia filozofii, która – jak zauwa-
żył Heidegger – staje się hermeneutyką Dasein, ludz-
kiego bycia w świecie. Świat w całości i w każdej czę-
ści staje się znakiem czegoś nieświeckiego. Wszystko, 
co przemijalne, cząstkowe, jak powiada Goethe, jest 
wówczas metaforą nieprzemijalnego. Dwadzieścia 
cztery tezy o Bogu w swoim radykalizmie dążą do 
uformowania takiego właśnie pojęcia Boga, które 
pozwoli ująć każdą rzecz, każdą cząstkowość jako 
aspekt, przejaw wszechobecnej pełni.

Czy to radykalne, pantekstualne pojęcie hermeneu-
tyki, poszerzające zakres tekstu na świat cały, ma 
coś wspólnego z Hermesem, domniemanym auto-
rem XXIV tez? Otóż ma, przynajmniej jeśli rozumieć 
Hermesa tak, jak za Walterem Otto ukazuje go Karl 
Kerényi: „Świat, który Hermes ożywia i którym wła-
da, to świat w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli 
cały świat, a nie jakiś fragment całej sumy bytu. [...] 
Kto chce tego świata [...], ten niech nie mówi «nie» 
także stracie, albowiem nie ma jednego bez drugiego. 
Ponadto Hermes jest też duchem takiej formy istnie-
nia, która [...] obok zdobyczy zna także spełznięcie 
na niczym [...] jest to taka forma, która [...] należy 
do podstawowych postaci żywej rzeczywistości [...] 
i dlatego [...] wymaga głębokiej czci [...] dla całości 
jej sensu i bytu” (Kerényi 1993: 6-7). Tak rozumiany 
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hermetyzm jest afirmacją bytu w całości, a nie du-
alistycznym podziałem bytu na dobry i zły, boski i 
nieboski. Albowiem każdy byt, niezależnie od tego, 
jaki jest, godzien jest szacunku tylko dlatego, że jest. 
Podobna intuicja pojawia się w Parmenidesie (130c), 
gdzie naiwny Sokrates nie może zrozumieć, że ist-
nieje też idealna forma włosa, błota, brudu, że to, co 
niskie i upadłe, jest równoprawną – idealną! – częścią 
bytu, co Parmenides kwituje: „boś młody, Sokratesie, 
i jeszcze oglądasz się na ludzkie mniemania, ale gdy 
poznasz prawdę, wtedy nie będziesz gardził niczym 
w tych rzeczy” (130e). Zgodnie z tym powiada Eck-
hart w kazaniu Quasi stella mantutina, tym właśnie, 
w którym cytuje trzy tezy z Księgi, że mówić „Bóg 
jest dobrem” jest równie niesprawiedliwe jak nazwać 
słońce czarnym.

Jeśli każde coś jest częścią bytu, to co jest bytu źró-
dłem? To, co samo w sobie jest niczym, a czego ob-
liczem jest wszystko. Z tej fundamentalnej intuicji 
wywodzi się nie tylko platonizm i hermetyzm, ale 
też pantekstualizm uznający świat (naturę) za księ-
gę Boga, za pierwsze objawienie, za żywego i jawne-
go Syna, będącego ruchomym i czasowym obrazem 
ukrytego Ojca. Wszystkie te metafory, które zna-
leźć możemy w wielu tradycjach, wiążą się jednak 
z paradoksalnym pojęciem Boga, obecnego przez 
nieobecność swej ukrytej pełni, czyli właśnie takim, 
jakie znajdujemy w Księdze. W tym sensie nie jest 
ważne, czy Księga jest hermetyczna, czy może pla-
tońska, jak chcą Baeumker, Ruh i Beierwaltes, czy 
też pitagorejska (Baeumker) (Baeumker 1913, Ruh 
1996, Beierwaltes 1985). Taka czy inna atrybucja 
autorska, przypisanie do takiego czy innego nurtu, 
wskazanie na antecedencje – to wszystko są gesty 
wtórne wobec samej treści, wobec tego, na co sam 
tekst wskazuje. Można powiedzieć, że filologicz-
na analiza tekstu gubi jego filozoficzną istotę, tzn. 
gubi zawartą w nim myśl, a przez to odwraca uwagę 
od fenomenu, na który tekst wskazuje. Problem w 
tym, że ów fenomen nie jest zjawiskiem, lecz źró-
dłem wszelkich zjawisk, a żadne słowo ostatecznie 
nie wskazuje na to, co stanowi źródło wszelkich 
słów. Toteż każde mówienie o Bogu musi przy do-
statecznym radykalizmie dotrzeć do granicy języka, 
o ile tylko nie chce zadowolić się kilkoma wyświech-
tanymi metaforami, aby wskazać samym językiem 
poza język, poza byt.

Docieramy w ten sposób do sedna hermetyzmu fi-
lozoficznego. Jest on więc określoną teologią, która 
wszelako nie jest wyłącznie apofatyką, odmawiającą 
możliwości jakiegokolwiek poznania. Jest mistyką, 
gdyż pojęcie Boga – tzn. spełniony proces pojmo-
wania – zmienia poznający podmiot. Jest zarazem 
hermeneutyką, dysponującą radykalnym pojęciem 
świata-tekstu. Jest również pewną tradycją myśle-
nia o człowieku, Bogu i świecie. Jest też określonym 
korpusem tekstów związanych z imieniem Hermesa. 
Hermetyzm jest wreszcie pewną praktyką obcowa-
nia z Bogiem żywym poprzez świat, który staje się 
medium Boga, staje się samym Hermesem. To jed-
nak wymaga potraktowania świata jako istoty żywej, 
z którą można wejść w relację, która coś powiada i 
odpowiada. Ale właśnie w tym sensie hermetyzm 
staje się odwiązany od tego partykularnego imienia, 
skoro świat cały i każda jego część staje się boskim 
znakiem, imieniem. To właśnie dlatego teksty her-
metyczne nie mogą stać się podstawą dla żadnego 
kościoła Hermesa, nie ze względu na ich ezote-
ryczność lub tajemność, ale z prostego powodu, iż 
hermetyczne pojęcie Boga rozsadza wszelką party-
kularność, odrębność i sekciarstwo. Dla przykładu 
zacytuję w tym miejscu kilka reprezentatywnych 
wyimków z Corpus Hermeticum:

„Jestem umysłem najwyższego. Znam Twoje pra-
gnienia i jestem z Tobą wszędzie” (CH I.2). „Ponie-
waż Stwórca stworzył cały kosmos nie rękoma, lecz 
słowem, zrozum, że jest On obecny teraz i zawsze 
jest obecny, stwarzając wszystko, co jest sam jeden 
za sprawą własnej woli” (CH IV.1). „Zrozum, że to, 
co zdaje się ukryte, stanie się jawne dla Ciebie, albo-
wiem nie istniałoby, gdyby nie było Tobie ujawnione. 
Wszystko, co jest jawne, zostało powołane do bycia, 
wydobyte na jaw. To jednak, co ukryte, istnieje za-
wsze i nie potrzebuje się ujawniać, albowiem istnieje 
wiecznie i pozwala, by wszystko inne się ujawniało, 
choć samo w sobie jest niejawne, ponieważ zawsze 
jest. To, co ujawnia, samo nie jest jawne, albowiem 
nie jest stworzone” (CH V.1). „Pierwszy Bóg jest 
wieczny i niestworzony, będąc twórcą wszystkiego. 
Drugi Bóg jest obrazem pierwszego. Jest przezeń 
stworzony, podtrzymywany i uczyniony nieśmier-
telnym, a jako nieśmiertelny jest zawsze żywy dzięki 
swojemu ojcu. To, co żyje zawsze jest jednak czymś 
innym niż coś wiecznego. [...] Ojciec jest wieczny za 
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sprawą samego siebie, lecz kosmos jest wieczny i nie-
śmiertelny, ponieważ jest poczęty przez Ojca.” (CH 
VIII.2). „Wielką chorobą duszy jest negacja Boga, a 
kolejną jest wiara w pozory (CH XII.3) (Salaman et 
al. 2000: 17, 31, 34, 40-41, 59).

Te tradycyjne przeciwstawienia, znane z rozmaitych 
tradycji, służą wyrobieniu sobie przez ich czytelnika 
pojęcia Boga opartego na przeciwstawieniu światu, 
a zarazem związanego z nim i w nim obecnego (por. 
Parmenides Platona). Nie jest to jednak obecność 
związana z partykularnym symbolem, formą lub 
rytuałem. Jest to wszechobecność, obecność w każ-
dej rzeczy, zgodnie z aforyzmem Silesiusa: „Czysta 
boskość jest niczym, a nawet nadnicością, kto nic 
we wszystkim widzi, obcuje już z boskością”. Tak ra-
dykalne rozpięcie pojęcia Boga między czymś (świa-
tem) a niczym (Bogiem samym) jest typowe dla her-
metyzmu, czego świadectwem są niniejsze 24 tezy. 
Kolejnym aspektem jest utożsamienie poznającego 
z poznawanym, sprowadzające każde poznanie do 
samopoznania, co wiąże się z radykalną przemianą 
podmiotowości. Przykładem niech będzie kazanie 
Eckharta, który stosuje w swoim dyskursie zna-
mienny chwyt gramatyczny, pełniący dla świadomo-
ści funkcję performatywną:

„Jestem przyczyną siebie samego – nie według mego 
czasowego stawania się, lecz w moim bycie, który 
jest wieczny! [...] W tej mojej niezrodzoności byłem 
od wieków, jestem teraz i będę zawsze. [...] Moje 
odwieczne narodzenie było narodzeniem się wszyst-
kich rzeczy, ja zaś byłem przyczyną zarówno siebie 
samego, jak i ich wszystkich, i gdybym był zechciał, 
nie zaistniałbym ani ja, ani żadna rzecz. A gdyby nie 
było mnie, nie byłoby i »Boga«, ja bowiem jestem 
przyczyną tego, że Bóg jest »Bogiem« [...]. Jestem 
ponad wszystkimi stworzeniami i nie jestem ani 
»Bogiem«, ani stworzeniem, jestem raczej tym, czym 
byłem i czym pozostanę teraz i na zawsze. [...] Je-
stem tym, czym byłem, niczego nie zyskuję ani nie 
tracę, bo jestem niezmiennym motorem poruszają-
cym wszystkie rzeczy.” (Eckhart 1986: 324).

Gdyby wziąć Eckhartowski gest przebóstwienia za 
dobrą monetę, musielibyśmy stwierdzić, że wszyst-
kie tezy Księgi XXIV filozofów są w tej samej mierze 
o Bogu, co o mnie samym. Innymi słowy, musieliby-

śmy stwierdzić, że poznanie Boga jest samopozna-
niem, jak sugeruje tradycja platońska, hinduistyczna 
(„ajam atma brahma”), czy chrześcijańska (KKK 460). 
Heideggerowskie poznanie Sein przez Dasein byłoby 
tylko kolejnym sposobem wypowiedzenia tej zależ-
ności. Uznanie ja za absolutne ma jednak daleko 
idące konsekwencje, z których trudno w pełni zdać 
sprawę w tym miejscu. Platon mówi na początku So-
fisty, że ktoś taki „z góry patrzy na dobre szelmostwa 
i dobre postępki. [...] On zna miarę we wszystkim. 
[...] Bogiem ten człowiek nie jest w żadnym razie, ale 
coś boskiego w nim jest. [...] Ten rodzaj bodaj że ja-
koś nie łatwiej rozpoznać niż rodzaj boga, żeby tak 
powiedzieć, bo ci ludzie w przeróżnych postaciach 
grody przebiegają. [...] Raz się zjawiają jako politycy, 
raz jako sofiści, a zdarza się też, że mogą się komuś 
przedstawiać jako skończeni obłąkańcy.” (216b-c). 
Mówię o tym, by wskazać na stawkę osobistą, życio-
wą, egzystencjalną, która wprost nie jest wyrażona 
w Księdze, ale której nie sposób pominąć bez spro-
wadzania tez do rangi pozbawionej konsekwencji 
spekulatywnej zabawy. Innymi słowy, gdyby wziąć 
słowa Eckharta na poważnie i założyć, że mówi on 
prawdę, a bez tego założenia nie sposób nawet spró-
bować go zrozumieć, musielibyśmy przyjąć, że w nas 

– przemijających, zmiennych – istnieje pierwiastek 
niezmienny, i to nim w istocie jesteśmy. Wówczas 
każdy znak w jakikolwiek sposób wskazujący na ab-
solutność wskazywałby właśnie na tę skrytą istotę. 
Taka jest właśnie, moim zdaniem, właściwa funkcja 
Liber XXIV philosophorum – anamnetyczna.

Komu sprawia przyjemność lub uważa za istotne 
badać intertekstualne powiązania, ten z chęcią się-
gnie po liczne komentarze i nawiązania do Księgi lub 
poszczególnych jej tez, które dla porządku wymie-
nię. Szczegółowy komentarz opracował i wydał wraz 
z niemieckim przekładem Kurt Flasch w 2011 roku 
(Flasch 2011). Paolo Lucentini przygotował edycję 
włoską, wydaną w prestiżowej serii wydawnictwa 
Adelphi w 1999 roku (Lucentini 1999). Wydanie 
krytyczne oraz francuski przekład przygotowała 
Françoise Hudry w 1989 roku (Hudry 1989). Wcze-
śniej korzystano zazwyczaj z wydania Clemensa Ba-
eumkera z 1913 roku (Baeumker 1913). Wcześniej 
jeszcze wszystkie 24 tezy podał Heinrich Denifle w 
komentarzu do Eckharta z 1886 roku (Denifle 1886). 
Zestawienie pozostałych edycji znaleźć można w 
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opracowaniach K. H. Dannefeldta oraz W. Beierwal-
tesa (Dannefeldt 1960, Beierwaltes 1985). Kurt Ruh 
poświęca Księdze jeden z rozdziałów swojej historii 
mistyki zachodniej, w którym szczegółowo analizu-
je wpływ na Eckharta (Ruh 1996). Dietrich Mahnke 
poświęcił całą monografię dziejom najsłynniejszej 
chyba z tez Księgi przywołanej w tytule jego dzieła: 
Unendliche Sphäre und Allmittelpunkt z 1934 (Mahn-
ke 1937). W zwięzłej formie dzieje tej metafory od 
Ksenofanesa przez Platona po Pascala zestawia nie-
zastąpiony Borges (Borges 1976). Wprost przywołu-
je ją też Sloterdijk w drugim tomie Sfer (Sloterdijk 
1999: 465-581, Sloterdijk 2014: 441-552). Metafo-
ra wszechśródpunktu i bezkresnej sfery pojawia się 
jednak w niezliczonych miejscach, których katalog 
zapewne jest równie bezkresny co sama owa sfera. 
W każdym czytelniku tezy Księgi wywołają odmien-
ny rezonans, w zależności od erudycji i innych loso-
wych uwarunkowań, a przyjemność lektury polega 
między innymi na rozgrywaniu owych asocjacji w 
umyśle. Najwyższą jednak rozkoszą, śmiem twier-
dzić, jest przyjemność niczym nie uwarunkowanej, 
niczemu nie podporządkowanej kontemplacji abso-
lutu, która w samej Księdze dwudziestu czterech filozo-
fów znajduje jedynie przypomnienie tego, co zawiera 
się w każdej księdze i każdą księgę ogarnia, niczym 
sfera, której środek jest wszędzie, a obwód nigdzie.

Na koniec uwaga polemiczna wobec przedstawionej 
tu wykładni hermetyzmu, redukującej Boga do nico-
ści, którą jest On tylko – jak powiada Bonawentura 
w Itinerarium mentis in Deum – dla oka oślepionego 
próbą spojrzenia w słońce. Jedno pozostaje przy 
takim ujęciu problematyczne, mianowicie status 
dobra. Z jakiegoś powodu Kerényi tak właśnie chce 
pokazać hermetyzm i posuwa się nawet do tego, by 
stwierdzić (tym razem in extenso zacytuję wcześniej 
przytoczony passus), że „Kto chce tego świata wy-
granej i łaski jego boga Hermesa, ten niech nie mówi 
»nie« także stracie, albowiem nie ma jednego bez 
drugiego. Ponadto Hermes jest też duchem takiej 
formy istnienia, która ciągle powtarza się w naj-
różniejszych warunkach i obok zdobyczy zna także 
spełznięcie na niczym, obok dobroci także radość 
z cudzego nieszczęścia. Choć z moralnego punktu 
widzenia w tej formie bytu wiele rzeczy musi wydać 
się wątpliwych, to jednak jest to taka forma, która 
wraz ze swymi wątpliwymi aspektami należy do 

podstawowych postaci żywej rzeczywistości” (Keré-
nyi 1993: 6-7). Nihilizm, który wszelką postać bytu 
uznaje za równoprawny przejaw boskości, musi być 
siłą rzeczy apoteozą zła, czy też tego, co „z moral-
nego punktu widzenia” uchodzi za zło: kradzieży, 
gwałtu, przemocy, zdrady, zniszczenia, czego afir-
mację znajdujemy w rozmaitych nurtach dzisiejszej 
kultury (Céline, Jünger, Burroughs). To jednak nie 
jest jedyne oblicze hermetyzmu, a może nawet takie 
rozumienie jest jego zupełną dezinterpretacją. Tezy 
V, X i XV przypisują Bogu dobro, a teza XIV przeciw-
stawia Boga nicości. Podobnie Corpus Hermeticum: 

„Najwyższe Dobro nie istnieje nigdzie, jak tylko w 
samym Bogu, czy raczej to ono jest samym Bogiem” 
(CH VI.1). Upadek moralny świata jest prostym efek-
tem zapomnienia o Bogu i o Dobru. Tadeusz Zieliń-
ski kończy swoją książkę o hermetyzmie tym oto 
cytatem z XXIV rozdziału Asklepiosa:

„Przyjdzie czas, w którym [...] prastare obrzędy nie 
tylko pójdą w zaniedbanie, ale, co gorsza – jak gdy-
by pobożność i bojaźń boża stały się uczynkami 
zdrożnymi i karalnymi – będą zakazane. Wtenczas 
to ziemia święta, ojczyzna świątyń i ołtarzy, stanie 
się ziemią mogił i trupów. [...] Całe to dobro, ze 
wszystkich dóbr, jakie były, są albo będą, najwięk-
sze, stanie się przedmiotem zwątpienia; ciężar zwa-
li się na ludzi, z nienawiścią i wzgardą odwrócą się 
oni od tego świata, niepożytego ręki bożej dzieła, — 
zachwycającej budowy dobra w rozmaitości wszel-
kich form możliwych [...]. Mrok stanie się wtenczas 
bardziej pożądany od światła, śmierć poczytana 
będzie za lepszy los, niż życie; nikt nie będzie za-
chwycał się niebiosami; człowiek pobożny zasłynie 
jako szaleniec; bezbożnik uchodzić będzie za ro-
zumnego; obłąkaniec ujdzie za cnotliwego, występ-
ny za prawego. Dusza i wszelkie jej przymioty, w 
imię których bądź urodziła się nieśmiertelną, bądź 
spodziewa się nieśmiertelność zyskać, staną się, 
powiadam wam, nie tylko przedmiotem drwin, ale 
dźwiękiem pustym. [...] Nowe powstaną obyczaje, 
nowe prawa; nie będzie nic świętego, nic godnego 
nieba i niebian w tym wszystkim, co ludzie słyszeć 
będą i wyznawać. [...] Pozostaną same tylko demo-
ny zła; te, między ludźmi zamieszkując, położą rękę 
swą na owych bezbożnikach i zaczną pobudzać ich 
do wszelkich zamachów zbrodniczej odwagi, do 
wojny, do grabieży, do oszustwa, do wszystkiego, 
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co sprzeciwia się naturze dusz. [...] Tak nadejdzie 
starość świata, bezbożność, bezład, upadek dóbr 
wszelkich. [...] Wtenczas ów pan i ojciec, władca 
świata wszechmogący i jedyny, sprzeciwiając się 
w swej dobroci wolą swoją złemu [...] zniszczy nie-
prawość wszelką albo potopem, albo pożarem, albo 

morowym powietrzem [...]; przywróci on światu 
dawne jego oblicze, ażeby znów stał się przedmio-
tem, podziwu i uwielbienia, ażeby sam on, twórca 
jego i odnowiciel, stał się znów uwielbiony chwa-
łą i błogosławieństwem ludzi nowych.” (Zieliński 
1920: 82-84).

Andrzej Serafin
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Zebrało się dwudziestu czterech filozofów, a pozo-
stawało im odpowiedzieć na jedno tylko pytanie: 
czym jest Bóg? Po namyśle zaradzili wspólnie spo-
tkać się znowu, aby każdy z nich przedstawił pod 
postacią definicji swoje rozumienie Boga i aby w 
oparciu o te definicje ustalić coś pewnego i dojść do 
porozumienia na temat Boga.

I. Bóg jest jednem rodzącym jedno, w sobie samym 
odbijając płomień.

Ta definicja przedstawia pierwszą przyczynę jako 
nadmiarowo zwielokrotniającą się w sobie, by jako 
zwielokrotniająca przyjmowana była za jedność, jako 
zwielokrotniona za dwoistość, jako odbita za troistość. 
Tak mianowicie jest z liczbami: każda poszczególna 

jednostka posiada właściwą sobie liczbę, gdyż przez 
to przeciwstawienie odróżnia się od innych.

II. Bóg jest nieskończoną sferą, której środek jest 
wszędzie, a obwód nigdzie.

Ta definicja przedstawia pierwszą przyczynę w jej 
życiu jako środek. Kres jej rozciągłości znajduje się 
ponad i poza jakimkolwiek „gdzieś”. Dlatego środek 
Boga jest wszędzie, nie będąc z niczym współmier-
nym. Zapytany o obwód tej sfery, odpowiada, że jest 
nieskończony, jako że to, co nie ma wymiaru, jest 
bezgraniczne jak stwórca u zarania. Tym samym 
teza jest objaśniona.

III. Bóg jest cały we wszystkim swym.

Księga 
dwudziestu 
czterech 
filozofów
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Ta definicja rozpatruje istotę boskości w jej prosto-
cie. Ponieważ nie ma nic, co mogłoby przeciwstawić 
się boskości, toteż jest ona zarazem wszędzie cała, 
jak również ponad i poza jakimkolwiek „gdzieś”, nie 
ulega podziałowi wskutek jakiegokolwiek braku w 
niej samej, ani też nie jest ograniczona za sprawą 
zewnętrznej siły.

IV. Bóg jest umysłem rodzącym słowo, podtrzymu-
jącym ciągłość.

Ta definicja wyraża własne życie istoty boskości po-
dług jej rozmaitych stosunków. Mianowicie rodzący 
rodząc zwielokrotnia sam siebie; potomstwem jest 
jego słowo, gdyż to ono się rodzi; utrzymuje ono sto-
sunek ciągłości za sprawą oddechu.

V. Bóg jest tym, od czego nic lepszego niepodobna 
pomyśleć.

Definicja ta podana jest w odniesieniu do celu. 
Celem i spełnieniem jest zaś jedność. Docelowa 
jedność jest dobrem. Im więcej jedności, tym więcej 
dobra. Radością prawdy wszelkiej istoty jest jej ży-
cie. Wszelkie życie wywodzi się z jedności, ta zaś z 
wewnętrznej niepodzielności. Im więcej w jakiejś 
istocie jedności, tym bardziej ona żyje. Największa 
jest jedność Boga.

VI. Bóg jest tym, w porównaniu z czym każda sub-
stancja jest przypadłością, a każda przypadłość ni-
czym.

Definicja ta jest relacyjna. Podmiotem przypadłości 
jest substancja własna i zarazem obca. Jeżeli sub-
stancja obca się wycofa, wówczas ginie przypadłość, 
tzn. własność działająca. W odniesieniu zatem do 
pierwszego działacza wszelka substancja jest przy-
padłością, a każda przypadłość niczym, gdyż nic in-
nego nie jest podstawą substancji własnej, jak tylko 
substancja obca. Substancja boska jest jak substan-
cja własna, która się nie zmienia.

VII. Bóg jest początkiem bez początku, postępem 
bez zmiany, kresem bez kresu.

Definicja ta odnosi się do pojęcia środka. Rodzący 
jest pojęty jako pierwszy w stosunku do rodzonego, 

lecz nie pierwszy jakby nie było go przedtem. Rodzo-
ne postępuje przez rodzenie ku kresowi, lecz mając 
naturę środka nie ulega zmianie. Oznacza to, że kres 
tego, co nazywamy rodzącym i rodzonym, jest ten 
sam, gdyż boskie życie nie jest niczym innym jak 
jednym życiem środka. Nie jest przy tym kresem w 
stosunku do działania, tak jak spoczynek w odnie-
sieniu do ruchu.

VIII. Bóg jest miłością, która tym więcej ukrywa, im 
więcej się jej ma.

Ta definicja odnosi się do skutku. W pierwszej przy-
czynie to, z czego wydobywa się jej życie, jest tym 
samym, z czego wydobywa się wszelkie życie. Tym 
właśnie jest zatem źródło miłości w niej. Jeżeli stwo-
rzenie nakieruje się całkowicie na jedność rodzącego 
i rodzonego za sprawą zwrotu powrotnemu ku so-
bie, to tym właśnie jest miłość stworzenia, do której 
zostało ono powołane. Im bardziej jednoczysz się z 
nim, tym bardziej jesteś uwznioślony, a on wyniesio-
ny. Na tym polega jego ukrycie.

IX. Bóg jest jedynym, któremu teraźniejsze jest 
wszystko, co czasowe.

Definicja ta odnosi się do postaci. Całość widzi 
wszystkie części jednym spojrzeniem, podczas gdy 
część nie widzi całości inaczej jak z różnych, nastę-
pujących po sobie perspektyw. Bóg jest zatem jed-
noczesną całością owych następujących perspektyw. 
Jego ogląd jest zatem pojedynczy, nie dokonuje się w 
następstwie czasowym.

X. Bóg jest tym, którego możność jest niepoliczalna, 
którego istnienie jest nieograniczone, którego do-
broć jest nieskończona.

Ta definicja wynika z czwartej i siódmej. W możno-
ści stworzenia po pierwsze znajduje się liczba, po-
nieważ więcej lub mniej działań prowadzi możność 
do czynu. Gdyby była ich nieskończoność, nazwa-
libyśmy to niemożliwym. To, z czego wywodzi się 
czyn, ma nieskończenie wiele działań, toteż działa 
nagle. Jeżeli jednak nieskończenie wiele ma być 
uczynione i natrafia na opór, wówczas nie może się 
wydarzyć. Wszelkie istnienie oznacza ograniczenie 
do jakiejś skończoności. Toteż od środka do jego ist-
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nienia zachodzi ograniczona ilość działań. W boskim 
istnieniu tak nie jest, lecz od środka ku zewnętrzu i 
czynowi zachodzi nieskończenie wiele działań. Jego 
ograniczenie jest zatem nieskończone, a czyn nie 
jest niemożliwy, lecz jest wręcz konieczny. Wynika 
z tego, że także w powrocie nieograniczone dobro 
jest bezpieczniejszą drogą od istnienia do jedności 
środka.

XI. Bóg jest ponad bytem, konieczny, przepełniający 
samego siebie, samowystarczalny.

Ta definicja jest formalna, lecz relacyjna. Każdy byt 
oznacza ograniczenie. To zatem, co nie jest zamknię-
te, przekracza byt. Jest też konieczne, gdyż nic mu 
nie brakuje, jako że nie jest ograniczone, lecz jest 
nieskończoną możliwością. Temu nadbytowi nicze-
go nie ubywa, gdyż powraca do siebie w sobie. Jego 
pełnia nie jest uboga, lecz nadmiarowa.

XII. Bóg jest tym, którego wola równa jest bogotwo-
rzeniu, władzy i wiedzy.

Wola, wiedza i władza są zasadami działania u bytów 
stworzonych. Nie są one równe, ponieważ wola jest 
bardziej podobna Bogu niż wiedza i władza. Natura 
ograniczyła moją władzę, wykształcenie określiło 
wiedzę, lecz wola pozostanie nieograniczona dla 
wiecznej ekspansji.

XIII. Bóg jest wiecznością działającą w sobie bez po-
działu i właściwości.

Byty stworzone działają i nabywają właściwości. 
Działają bez ciągłości, gdyż napotykają opór. Wsku-
tek tego zmęczenie osłabia siłę. Nie jest tak u stwór-
cy. Nie zmienia się on poprzez nabycie właściwości. 
Nie potrzebuje cienia, by mógł zmęczony odpocząć.

XIV. Bóg jest przeciwstawieniem się nicości za po-
średnictwem bytu.

Ta definicja przedstawia Boga jako sferę, w której 
środku uwięziona jest nicość. Ta boska sfera nie-
ustannie dokonuje dzieła bożego, które wiecznie za-
trzymuje nicość w swoim bycie, by wskutek nadmia-
ru dobra powołać stamtąd do istnienia rzecz, która 
niejako znajdowała się w środku. Jeśli wprowadza ją 

do rzeczywistego istnienia, wówczas trwa ona, jeśli 
do potencjalnego, wraca do nicości.

XV. Bóg jest życiem, którego droga do postaci jest 
prawdą, a droga do jedna jest dobrem.

Zachodzi ruch od środka i do środka: pierwszy daje 
byt, drugi daje życie. W Bogu pierwszym ruchem 
jest droga rodzącego do rodzonego wraz z bytem, 
drugim zaś droga zwrotna, czyli dobro.

XVI. Bóg jest jedynym, na co żadne słowo nie wskaże 
za sprawą jego wzniosłości, czego żaden umysł nie 
pojmie za sprawą jego niepodobieństwa.

Zadaniem słowa jest wskazywanie pojęć umysłu i nic 
prócz tego. Dusza nie wynajduje w sobie postaci ani 
wzorca Boga, gdyż są one nim immanentnie, inaczej 
niż jest on w rzeczach. Jest on więc od nich odmien-
ny wedle całej swej istoty, a zatem niepojęty i co za 
tym idzie nie można nań wskazać.

XVII. Bóg jest poznaniem siebie samego, nie podle-
gającym orzekaniu.

Nie pozna się węzła przez odniesienie do węzła. W 
przypadku rzeczy mamy do czynienia z orzekaniem, 
aby pod różnymi względami rozwijało się to, co za-
wiera się w jednym. Ponieważ w Bogu nie ma róż-
nych stosunków takich jak pierwotny i wtórny, które 
czyniłyby go w mniejszym lub większym stopniu do-
skonałym, toteż nie przysługuje mu orzekanie, lecz 
poznaje się sam przez siebie, gdyż stwarza się sam 
dla siebie.

XVIII. Bóg jest sferą, mającą tyle obwodów co punk-
tów.

Ta definicja wynika z drugiej, albowiem jako że jest 
on cały bez wymiaru, nawet nieskończonego, toteż 
w sferze jego istoty nie ma krańca. Dlatego nie ma 
takiego punktu zewnętrznego, poza którym nie 
znajdowałby się jeszcze dalszy obwód.

XIX. Bóg jest wiecznie poruszającym bezruchem.

Boga nazywa się nieruchomym, gdyż zawsze przy-
sługuje mu jedna właściwość, mianowicie bycie w 

KSIĘGA DWUDZIESTU CZTERECH FILOZOFÓW
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bezruchu. Jest on zawsze w ruchu, jako żyjący w 
sobie, aczkolwiek bez zmiany. Poznaje sam siebie 
prostym poznaniem, a poznanie to jest spełnieniem 
poznanego, zaś poznane jest postacią poznawanego.

XX. Bóg jest jedynym, który żyje samopoznaniem.

Nie żyje jak ciała, które przyjmują w siebie coś ob-
cego, aby przekształcić to we własną naturę. Nie 
żyje jak ciała niebieskie, których ruch pochodzi od 
duchów. Nie żyje też jak inteligencje, dusze, pod-
trzymywane przez jedność z nim. Żyje on bowiem 
poznaniem samego siebie i jest ponad bytem.

XXI. Bóg jest mrokiem w duszy pozostałym po 
wszelkim świetle.

Postacie rzeczy w duszy odsłaniają to, co jest 
w niej samej. Dlatego mówi się, że dusza jest w 
pewien sposób wszystkim. To one rozświetlają 
duszę. Lecz oderwawszy się od wszystkich tych 
postaci, kontempluje ona boskość. Po zanegowaniu 
i oddaleniu od siebie wszystkich postaci rzeczy, 
zwraca się ona ponad siebie i chce ujrzeć pierwszą 
przyczynę. Wówczas intelekt duszy zakrywa mrok, 
albowiem nie jest przysposobiony do niestworzo-
nego światła. Dlatego gdy zwraca się ona ku sobie, 
wówczas stwierdza: oto jest dla mnie mrok.

XXII. Bóg jest tym, z czego wszystko jest bez jego 
podziału, przez co wszystko jest bez jego zmiany, w 
czym wszystko jest bez jego zmieszania.

Odnosząc swą troistą istotę do nicości, doprowadza 
on rzeczy, które są, do bytu, aby z rodzącego otrzy-
mały początek swojego istnienia, aby przez urodze-
nie tkwiły w bycie, aby trwały w ożywicielu. Wywo-
dzą się one jednak z rodzącego, który nie ulega przy 
tym podziałowi i nie przypada im nic z jego istoty, 
ani też boska postać, dająca rzeczom przez siebie 
a nie przez coś innego ich postać, nie zmienia się 

przy tym, ani też ożywiciel, zawierający je wszystkie 
w sobie, nie doznaje przy tym zmieszania wskutek 
przyjęcia czegoś zewnętrznego lub zanieczyszczenia.

XXIII. Bóg jest tym, co poznać można tylko przez 
niewiedzę umysłu.

Ta definicja wynika z dwudziestej pierwszej. Dusza 
poznaje tylko to, czego postać może otrzymać i co 
może odnieść do wzorca, który w niej jest. Wszela-
ko dusza nie posiada żadnego wzorca za wyjątkiem 
tego, który przez nią samą wpłynął z pierwszej 
przyczyny w byt. Nie ma ona więc wiedzy o tym, 
co jest ponad nią, a zatem i o pierwszej przyczynie. 
Kiedy jednak rozważy wszelką wiedzę o innych by-
tach, oddzieli samą pierwszą przyczynę od rzeczy i 
przeciwstawi im nicość, wówczas o ile będzie w sta-
nie ją osiągnąć, o tyle będzie mieć wiedzę o Bogu. 
Tym właśnie jest prawdziwa niewiedza, mianowi-
cie wiedzieć, czym nie jest, jak również nie wiedzieć, 
czym jest Bóg.

XXIV. Bóg jest światłem, które nie świeci przez zała-
manie, przenika rzecz, lecz jest w niej czystym bogo-
podobieństwem.

Definicja ta odnosi się do istoty. Światło stworzo-
ne pada na ciemną rzecz, która jest tak ciemna, że 
światło nie może jej rozświetlić za sprawą jej ogrom-
nej możności, toteż światło rozłamuje się na pro-
mienie, zwłaszcza tam, gdzie jest najmocniejsze, i 
przechodzi w przypadłości, zwielokrotnione przez 
rozłam własnej istoty. Tym właśnie jest blask. Bo-
skie światło nie znajduje w rzeczach stworzonych 
takiej możności, która dokonałaby rozłamu w jego 
oddziaływaniu. Przenika zatem wszystko. W rzeczy 
jest czystym bogopodobieństwem, zwielokrotnia się 
i rodzi w niej blask, choć nie w sobie. O to chodzi w 
tej definicji.

Tłumaczył Andrzej Serafin
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Odrodzenie było epoką przeciwieństw. Zachwyt 
nad pięknem ludzkiego ciała, mocno kojarzony z 
malarstwem i rzeźbą szesnastego wieku, wiązał się 
ze strachem przed brzydotą (tak często spotykaną, 
zwłaszcza w realiach ówczesnego świata), starością 
czy śmiercią. Realistyczne ujęcie ciała to raczej do-
mena gotyku i kultury barokowej. Renesans przed-
stawiał natomiast piękno odcieleśnione, anielskie, 
idealne. Postulowana wszem i wobec godność czło-
wieka i harmonijność świata nie licowała przy tym 
z trwającymi w tle wojnami religijnymi, szalejącymi 
zarazami oraz pełnym niepokoju apokaliptycznym 
oczekiwaniem niemal całej Europy (Por. Suchodol-

ski 1985: 8-18; Hryniewicz 1989: 18-21). Wbrew 
rozpowszechnionemu przekonaniu, sama praktyka 
palenia czarownic miała miejsce nie tyle w średnio-
wieczu, co właśnie w epoce humanistów. A więc pa-
radoksy kultury Renesansu siłą rzeczy musiały do-
tyczyć również spraw religii. Z jednej strony Kościół 
potępił wówczas zyskujące na liczebności grupy ma-
terialistów, odrzucających wiarę w nieśmiertelność 
duszy, z drugiej natomiast – coraz bardziej odżywały 
kulty misteryjne, fascynacja alchemią i gnozą, pi-
tagorejskie wyobrażenia o wędrówce dusz. Oto od-
rodzenie ideału antycznego u progu nowożytności 
oznaczało również odrodzenie myślenia magicznego.

Słowo 
o Renesansie, 
gnozie 
i wiedzy 
tajemnej

Michał Gołębiowski
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Z gnozą oraz fałszywą mistyką borykał się zarów-
no wychodzący z katakumb starożytny Kościół, jak 
i średniowieczna, głęboko chrześcijańska Europa, w 
dodatku w czasach największego rozkwitu. Właściwie 
w każdym stuleciu pojawiały się wspólnoty „oświe-
conych”, wtajemniczonych w głębszy wymiar rzeczy-
wistości, a przez to kontestujących zastaną tradycję 
religijną. Gnoza pojawiała się zazwyczaj jako pokusa, 
zwodnicza zachęta do poznania drugiej strony tajem-
nicy Boga, przeistoczenia się w bogów siłą drzemiącego 
w naturze potencjału (por. Rdz 3, ). Tendencje te sku-
tecznie zwalczała oficjalna nauka Kościoła. Zasadnicze 
zmiany przyniósł jednak Renesans, otwierając przed 
człowiekiem wachlarz właściwie nieograniczonych 
możliwości. W przypadku szesnastego wieku rozmaite 
tendencje magiczne nie bez racji interpretowane by-
wają jako wstępny etap formułowania metodologii na-
ukowej (Zob. Delumeau 2015: 397-422). Ale nie był to 
jedyny aspekt działalności nowożytnych alchemików. 
Praktyki tajemne wynikały jednocześnie z określonych 
wyobrażeń o życiu duchowym. Co więcej, okazały się 
one przeciwne temu, co wypracował Kościół średnio-
wiecza. Toteż jeden z najwybitniejszych znawców kul-
tury nowożytnej, Jacob Burckhardt, określił stosunek 
Renesansu do religii i religijności jako „osobliwy” (Zob. 
Burckhardt 1991: 298). Nieco dalej posunął się Plinio 
Corrêa de Oliveira, nazywając dzieła humanistów mia-
nem „triumfu neopogaństwa” (Por. Corrêa de Oliveira 

2006: 31-33). Jego zdaniem „nowy stan duszy zawierał 
potężne, choć mniej lub bardziej utajone, pragnienie 
porządku rzeczy – fundamentalnie odmiennego od 
tego, który osiągnął swoje apogeum w XII i XIII wieku 
(Tamże). I rzeczywiście, podglebiem dla renesansowe-
go odrodzenia gnostycyzmu i magii była z jednej stro-
ny pogarda dla scholastycznych dążeń do ustanowienia 
racjonalnego porządku rzeczy, z drugiej natomiast – 
antropocentryzm, przypisujący człowiekowi niewy-
czerpany potencjał. Jednym z najczęstszych obrazów 
natury ludzkiej był wówczas Proteusz, bóstwo morskie 
zdolne do przybrania dowolnego kształtu, „mieniąc się 
to w smoka, to w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka” 
(Kochanowski 1978: 192), wyłącznie siłą własnej woli 
oraz inwencji twórczej. 

Dla Pico della Mirandoli człowiek mógł być wszyst-
kim, zarazem jednak nie mając własnego miejsca na 
drabinie bytów stworzonych, ani nawet jednoznacz-
nie określonego statusu ontologicznego. Stąd nie spo-

sób rozpatrywać renesansowego antropocentryzmu 
wyłącznie w kategoriach prostego „zainteresowania 
człowiekiem”. Było w nim coś więcej: antropomorfiza-
cja nieokiełznanych dotąd sił przyrody (dziś już możli-
wych do opanowania dzięki sile intelektu wyrwanego 
z pęt dogmatu) oraz takie ubóstwienie stworzenia, w 
którym istotnie uniezależniało się ono od Stworzycie-
la. Łaska jest czymś, co niezwykle rzadko pojawia się 
w pismach humanistów, a jeżeli już zostaje przywo-
łana, to zazwyczaj zawiera inny odcień znaczeniowy 
od tego, który ustalił św. Augustyn, a następnie św. 
Tomasz z Akwinu. Zdaniem Burckhardta kierunek, 
jaki przyjęła piętnastowieczna i szesnastowieczna 
myśl włoska (dobrze reprezentowana przez Pico della 
Mirandolę), była ponadto wynikiem zderzenia nowo-
żytnej fascynacji zagadnieniami wolnej woli z kryzy-
sem ówczesnej hierarchii Kościoła. Katolicyzm coraz 
częściej kojarzono z systemem duchowości zewnętrz-
nej, zdogmatyzowanej i rytualnej, a więc rzekomo 
nieodpowiadającej duchowi nowej epoki. Właśnie z 
tego powodu wybitne „jednostki chętnie uzupełnia-
ły swą wiarę starożytnym, wschodnim lub średnio-
wiecznym zabobonem, oddając się astrologii i magii” 
(Burckhardt 1991: 298), jednocześnie kultywując 

„religię indywidualną” (Zob. Burckhardt 1991: 299), 
zarezerwowaną dla osób wyjątkowych, doskonale 
panujących nad swoją wolą i twórczym potencjałem, 
światłych, wyzwolonych. Na pewien paradoks zakra-
wa jednak fakt, że czołowi twórcy renesansowego hu-
manizmu z jednej strony głosili proteuszową wolność 
człowieka, z drugiej natomiast – często zwracali się w 
stronę nauk tajemnych, których fundamentem pozo-
staje przecież fatalizm.

Konglomerat kabały, wczesnochrześcijańskiej gnozy 
oraz neoplatonizmu odcisnął niezwykle mocne pięt-
no na działalności najwybitniejszych myślicieli prze-
łomu piętnastego i szesnastego wieku. Wspomniany 
Pico della Mirandola praktykował alchemię oraz 
astrologię wróżebną. Magiem był również Giordano 
Bruno, współczesny symbol męczeństwa za naukę. 
W rzeczywistości jednak postulowana przez niego 
koncepcja ziemi krążącej wokół słońca stanowiła 
zaledwie jedną z wielu przyczyn (wcale nie najistot-
niejszą), dla których dominikanin stanął przed Świę-
tym Oficjum, a następnie został oskarżony o herezję. 
Pozostałe miały charakter ściśle filozoficzny. Trud-
no powiedzieć, czy Bruno rzeczywiście dopuścił się 
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bluźnierstwa, czy też mamy tu do czynienia z zapi-
sem sporządzonym przez fałszywych świadków. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że Bruno wyznawał wiarę 
w wieczność materii, w to, że gwiazdy i ciała niebie-
skie posiadają duszę oraz intelekt, być może są na-
wet jakimiś inkarnacjami aniołów (Zob. È. Namer 
1988: 14-16). Dla wielu badaczy kultury szesnastego 
wieku jest niemal pewne, że ten dominikanin (a przy 
tym zagorzały anty-tomista), gloryfikował rozpustę, 
widząc w daleko posuniętej swobodzie seksualnej – 
w ślad za wczesnochrześcijańskimi, gnostyckimi 
libertynami – drogę do wyzwolenia z kajdan ciała 
(Klaniczay 1986: 77). Jeden z najwybitniejszych 
renesansowych neoplatoników, Leon Hebrajczyk, 
opisał swego rodzaju małżeńskie współżycie ciał nie-
bieskich, zwłaszcza zaś ziemi i księżyca (Por. Corrêa 
de Oliveira 2006: 31-33). Warto przywołać dłuższy 
fragment wywodu Tibora Klaniczay’a na temat tej 
gnostycyzująco-neoplatońskiej wizji wszechświata:

„W tym dyszącym miłością, antropomorficznym 
wszechświecie ciała niebieskie odpowiadają poszcze-
gólnym częścią ciała ludzkiego, a ściślej – ciała męż-
czyzny. Od Słońca do planety Merkury rozpościera się 
ciąg tych ciał niebieskich, które stanowią odpowied-
niki organów ludzkich biorących udział w płodzeniu. 
Zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy punktem wyj-
ściowym tego procesu biologicznego jest serce, które-
my na niebie odpowiada Słońce, tymczasem spełniają-
cy rolę ostatecznego środka Merkury w odpowiednich 
odstępach czasu wytryskuje na ziemię zapładniający 
deszcz (…). Stałe, rytmiczne ruchy ciał niebieskich, 
ich regularne obroty, wzajemne, równoważące się od-
chylenia, harmonia ruchów wolniejszych i szybszych, 
odbywających się ze wschodu na zachód i z zachodu 
na wschód – wszystko to w wizji Leona Hebrajczyka 

dokładnie odpowiada zasadom stosunku miłosnego.” 
(Klaniczay 1986: 81-82)

O tym, że odradzające się praktyki magiczne sta-
nowiły poważny problem dla Kościoła czasów Re-
nesansu, świadczy cykl kazań słynnego staropol-
skiego kaznodziei, najwybitniejszego obok Piotra 
Skargi i Szymona Starowolskiego, jezuity Fabiana 
Birkowskiego. Uczciwie trzeba przyznać, że polski 
Renesans zasadniczo nie wydał wielkich twórców, 
których można by określić mianem „nowych pogan” 
w chrześcijańskim świecie. Tym bardziej zdumiewa 
dalekowzroczność Birkowskiego, który sięgnął po 
uczone księgi drukowane w Zachodniej Europie, aby 
przedstawić parafianom katolicki stosunek do astro-
logii, praktyki czytania snów, medycyny magicznej. 
Sporo jest bowiem retorycznej przesady, a zarazem 
skuteczności w następującym kaznodziejskim we-
zwaniu do czujności: „Wiele takich i w Polszcze na-
szej znajdziesz, którzy nie mają tego sobie za grzech 
pobracić się z diabłem, z nim nakładać, a jednym 
słowem: czarnoksiężnikiem, czarownikiem być, cza-
rami się bawić; i mówią: fortele niektóre kryjome z 
natury mamy, tych używamy, a używając nie grze-
szymy, mamy księgi od tego” (Birkowski 2012a: 39). 
Wydaje się przy tym, że polski jezuita doskonale ro-
zumie, że korzeniami renesansu wiedzy tajemnej był 
antropocentryzm. Ten z kolei prowadził do antropo-
morfizacji natury. Dlatego Kazanie o magii i o reme-
diach na czary uderza właśnie w te dwa przekonania, 
tak charakterystyczne dla rewolucji intelektualnej 
Renesansu: ożywienie elementów przyrody, wraz z 
przypisaniem im rozumu i duszy (inspirowane po-
noć spuścizną Orygenesa), a co za tym idzie – unie-
zależnienie natury (w tym przypadku „myślącej na-
tury”) od swojego Stwórcy (Birkowski 2012b: 53-65).

Michał Gołębiowski

Historyk literatury dawnej, filolog, historyk idei, doktorant UJ. Zajmuje się 
również patrystyką. Autor książki Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i pi-
śmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej (2015), oraz nadchodzącej pozycji 
Niewiasta z perłą. Szkice o Maryi Pannie w świetle duchowości katolickiej.



154

Relacja między protestantyzmem a ezoteryzmem 
jest dość specyficzna. Z jednej strony, nie ma wąt-
pliwości, że wobec upierania się protestantów przy 
literalnym odczytaniu Biblii i absolutnej odrębności 
chrześcijańskiego objawienia, okazywali się oni o 
wiele bardziej skrajni w tępieniu „pogańskich here-
zji” i rzekomych niebezpieczeństw „okultyzmu”, niż 
katolicy. Z drugiej strony, jednak to właśnie na grun-
cie protestanckim– a dokładniej mówiąc luterań-
skim – miały miejsce najwytworniejsze innowacje 
w zachodnim ezoteryzmie w początkowym okresie 
nowożytności. Można to uzasadnić. Rzymscy kato-
licy zwykli myśleć w kategoriach „Tradycji”: prawdy 
wiary chrześcijańskiej poprzedziły już natchnione 
pisma „pogańskich” mędrców dawno przed narodze-
niem Chrystusa, a nawet w najdawniejszych czasach 

jeszcze przed Potopem odkryto niezgłębione tajem-
nice natury i przekazano je następnym pokoleniom. 
Aby uzyskać dostęp do tych prawd, trzeba było więc 
cofnąć się daleko w czasie i przebadać pisma wiel-
kich starożytnych z nabożną pokorą i szacunkiem. 
Dlatego też znaczna część wczesnonowożytnego 
ezoteryzmu przybiera w katolicyzmie postać raczej 
uczonych komentarzy do tekstów starożytnych, 
niż autorskich dociekań. Dla protestantów jednak 
takie zasadniczo konserwatywne podejście okaza-
ło się wysoce kłopotliwe, ponieważ sama „tradycja” 
jako źródło wiedzy została przez nich podważona 
w dziejach reformacji. Przesłanie chrześcijaństwa 
zostało wypaczone przynajmniej od czasu powsta-
nia papiestwa i wielu protestantów uwierzyło, że 
Kościół rzymsko-katolicki i jego cały system hie-

Jakub Boehme 
i teozofia 

chrześcijańska
Wouter J. Hanegraaff
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rarchiczny stał się w rzeczywistości wehikułem 
antychrysta i jego diabelskich pomocników. Jakim 
sposobem prawdziwa wiara miałaby zostać „przeka-
zana” (zgodnie z właściwym znaczeniem „Tradycji”) 
przez członków tak bardzo zepsutej instytucji? Jak 
można też zachowywać wiarę w to, co jej przedstawi-
ciele wskazywali jako prawdę starożytną, absolutną, 
uniwersalną i jako mądrość? Skoro tak jest, co należy 
robić? Jeżeli Tradycja straciła władzę nad wiernymi, 
a jej samozwańczy strażnicy zostali zdemaskowani 
jako oszuści, którzy przewodzą oszukanym, to gdzie 
należy szukać prawdy? Na to pytanie możliwa jest 
tylko jedna odpowiedź: należało nawrócić się do sa-
mego Boga.

Jedną z dróg ku temu było skupienie się na Biblii. 
O ile katolicy przywykli do wykładania Pisma w 
kontekście nagromadzonej Tradycji Kościoła i du-
chowieństwa, protestanci starali się obejść to zapo-
średniczenie, poczynając gorliwie czytać Słowo Boże 
w przekładzie lub (jeśli potrafili) w językach orygi-
nalnych. Proces ten osiągnął punkt kulminacyjny na 
początku XVII wieku. To nowe spojrzenie na tekst 
biblijny czytany bezpośrednio przez wszystkich 
wiernych jest kluczowe dla zrozumienia protestanc-
kiego ezoteryzmu. Przynajmniej potencjalnie każdy 
czytelnik stał się odtąd na swój sposób komentato-
rem Biblii, a nie tylko biernym odbiorcą czasochłon-
nych wykładni kościoła. Dlatego też kiedy coraz 
więcej czytelników zaczęło wyrabiać sobie zdanie w 
trakcie lektury, stało się nieuniknione, że niektórzy 
dochodzili do bardzo nowatorskich, „heterodoksyj-
nych” wniosków.

Drugi sposób na to, aby można było słyszeć Boga, 
polegał na osobistym doświadczeniu religijnym. Nie 
należy lekceważyć stopni emocjonalnego zaangażo-
wania, które mogli osiągnąć protestanccy czytelnicy 
Biblii. Bóg Lutra stanowił zachwycającą i przerażają-
cą obecność. Jako Stwórca świata posiadał absolut-
ną suwerenność i władzę nad swoimi stworzeniami, 
w tym także nad istotami ludzkimi, i domagał się 
bezwarunkowego poddania się Jego woli. Ponieważ 
zbawienie wiecznej duszy zależało od poprawnego 
zrozumienia Bożych wymagań, było rzeczą natu-
ralną, że czytanie Biblii łączyło się z gorliwą i bo-
jaźliwą modlitwą o oświecenie. Wielu protestantów 
doświadczało swe życie duchowe jako ciągłą walkę o 

poznanie tego, czego chciał dla nich Bóg. Niektórzy 
zaś twierdzili, że ich modlitwy zostały wysłuchane 
i spełniły się w odmieniających życie doznaniach 
boskiego „oświecenia” lub „wewnętrznego (od)ro-
dzenia”.

Trzecia droga do poznania woli Bożej jest typowa 
dla tych luterańskich prądów, które dziś kojarzą się 
z ezoteryzmem. „Księga natury” podszyta alche-
micznymi ideami, w szczególności zaś spuścizną Pa-
racelsusa, zaczęła uchodzić za drugie źródło wiedzy, 
zaraz po innej księdze – Biblii. Bóg objawił się nie 
tylko w Starym i Nowym Testamencie, ale także w 
tajemnym języku „znaków” wpisanych w świat natu-
ralny. Oznaczało to, że przyrodoznawstwo i filozofia 
mogły być pojęte poprzez poszukiwanie ich zgod-
ności z religią i teologią. Biblia powinna być także 
odczytywana jako „światło wiary”, a „światło natury” 
winno kierować adeptami świata przyrody. W tym 
kontekście szczególnie ważne okazały się tradycje 
alchemiczne.

Wielki chrześcijański teozof i protestancki wizjoner 
Jakub Boehme (1575-1624) wyjaśnia wszystkie trzy 
drogi do poznania Boga, którymi są Biblia, osobi-
ste doświadczenie religijne i Księga Natury, i które 
odczytane będą zgodnie z modelem alchemicznym, 
Paracelsjańskim. Jako prawdopodobnie najzdolniej-
szy i najbardziej twórczy myśliciel wśród wszystkich 
luterańskich teozofów, położył w swym dziele pod-
waliny pod jeden z najważniejszych nurtów ezote-
rycznych, które pojawiły się w epoce renesansu. Jest 
to dzieło znacznie bardziej odmienne od typowych 
dla katolicyzmu modeli ezoteryzmu, w dużej mierze 
także platońskich, z ich skupieniem na uświęconej 
Tradycji znanej jako prisca theologia lub philosophia 
perennis. Również światopogląd Boehmego nie jest 
platoński, ale przede wszystkim alchemiczny, zajęty 
mozolnym procesem transmutacji, zmaganiami „od 
ciemności do światła”, a nie na rozkoszowaniu się 
pięknem harmonii i hierarchii wszechświata.

Boehme urodził się w zamożnej luterańskiej rodzi-
nie chłopskiej w Alt-Seidenberg i większość życia 
spędził w pobliskim Görlitz, uroczym miasteczku 
położonym obecnie na granicy niemiecko-polskiej. 
Po odbyciu dość starannego wykształcenia został 
szewcem i uzyskał przyjęcie do prawa miejskiego 
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jako mistrz szewski w 1599 roku. W rok po zakupie-
niu domu i poślubieniu córki zamożnego rzeźnika 
urodziło się pierwsze z czworga jego dzieci. Wyda-
wało się więc, że Boehme rozpoczął życie całkowicie 
zwyczajne jako szanowany obywatel, dobry mąż 
i ojciec. Wiarę chrześcijańską traktował jednak z 
większą powagą niż inni. Dręczyły go bowiem pyta-
nia o istnienie cierpienia i zła w świecie. Jak można 
pogodzić strasznego i gniewnego Boga Starego Te-
stamentu z przesłaniem o Bogu Miłości z Nowego 
Testamentu? Dlaczego na świecie istnieje tak samo 
zło, jak i dobro, i to nie tylko wśród ludzi, ale nawet 
wśród bezrozumnych stworzeń w świecie przyrody? 
Jaką wreszcie rolę odgrywa „mała iskra człowieka” w 
wielkim dziele stworzenia?

Pytania te sprawiły, że Boehme pogrążył się w stanie 
melancholii i depresji, a „[diabeł] wbijał mi wtedy 
do głowy wiele razy pogańskie wyobrażenia, które 
tutaj pragnąłbym przemilczeć” (Aurora, rozdz. 19, 
wers 10, tłum. A. Pańta). Porównuje się przy tym 
do swego imiennika Jakuba, który zmagał się z Bo-
giem i odmawiał ustąpienia mu, zanim nie został 
przez Niego pobłogosławiony (Rdz 32, 22-32). I oto 
przyszło błogosławieństwo: na modlitwy Boehmego 
o zrozumienie i oświecenie odpowiedziano, zsyłając 
ekstatyczną wizję, przypuszczalnie wywołaną wido-
kiem promienia światła odbijającego się w puszce 
lub pewterowym naczyniu, które stało na jego stole. 
Opis tego osławionego wydarzenia zasługuje na za-
cytowanie w całości:

„A zatem gdy w mojej wzrastającej gorliwości 
szturmowałem ostro na Boga i przeciwko wszyst-
kim bramom piekieł (...) po kilku ostrych burzach 
mój duch przebił się przez bramy piekielne, aż do 
najbardziej wewnętrznych narodzin Boskości i 
tamże został ogarnięty miłością, jak narzeczony 
obejmuje swoją drogą oblubienicę. A jakież były 
wspaniałości w tym duchu, tego nie potrafię ani 
opisać, ani opowiedzieć. Z niczym też nie daje 
się to porównać, jak tylko z tym, gdzie w środku 
śmierci rodzi się życie, i równa się zmartwych-
wstaniu umarłych. W tej jasności wnet przejrzał 
mój duch przez wszystko i we wszystkich kreatu-
rach, jak też w zielu i trawie, rozpoznał Boga, kim 
ten jest i czym jest jego wola. Dlatego rychło też 
w tym świetle wyrósł mój duch, aby w tym ogrom-

nym natchnieniu opisywać istotę Boga” (Aurora, 
rozdz. 19, 11-13, tłum. A. Pańta).

Jest to klasyczny przykład teozoficznego oświecenia, 
zaprawionego intensywną lekturą Biblii i przeciąga-
jącym się odprawianiem bojaźliwej modlitwy, która 
kulminowała głębokim przeżyciem religijnym. W 
nim cała Natura stawała się przejrzysta i była prze-
mieniona w księgę o mistycznej treści, którą mógł 
rozszyfrować i odczytać wizjoner. Od 1600 do 1612 
roku i później, natchniony kolejnym oświeceniem 
w 1610 roku Boehme pracował nad swoją pierwszą 
ważną książką: liczącym 400 stron rękopisem Mor-
gen Röte im auffgang (Jutrzenka o poranku), znanym 
lepiej jako Aurora. Prędko zaczęto go przepisywać i 
rozpowszechniać, budząc od razu dyskusje i kontro-
wersje. Ostatecznie trafił on w ręce luterańskiego na-
czelnego proboszcza Görlitz, Gregora Richtera, któ-
ry zgorszył się jego heretycką zawartością i rozkazał 
surowo ukarać Boehmego. Nakazał mu więc zaprze-
stać pisania, czemu Boehme podporządkowywał się 
przynajmniej przez sześć lat. Jednak już w 1618 
roku wraz z rozpoczęciem wojny trzydziestoletniej, 
Boehme wznowił działalność pisarską i tym razem 
kontynuował ją mimo ostrzeżeń i ataków Richtera, 
aż do jego przedwczesnej śmierci w 1624 roku. 

Do najważniejszych tytułów twórczości Boehme-
go należy jego opis O trzech zasadach istoty boskiej 
(1618), a także Opis troistego życia człowieka (1620), 
Czterdzieści pytań dotyczących duszy (1620), O inkar-
nacji Jezusa Chrystusa (1620), Sześć punktów teozo-
ficznych (1620), O znaczeniu rzeczy (1622), Wielkie 
Misterium (1623) i Droga do Chrystusa (1624). Pozo-
stawił także tysiące stron korespondencji wydanej 
jako Listy teozoficzne (1618-1624) i takich pism, jak 
na przykład Mowa w obronie przed Gregorem Richte-
rem (1624). Jego wróg Richter zmarł w 1624 r., w 
tym roku co również sam Boehme.

Podsumowanie systemu Boehmego nie jest łatwe, a 
jest być może nawet niemożliwe. Jest bowiem pisa-
rzem niesystematycznym, zdolnym wyzwolić często 
imponującą siłę literacką, wizjonerską przenikli-
wość, ale także wielką skrytość. Jeśli ktoś wymaga 
ściśle racjonalnej spójności z pewnością rozminie się 
z intencją Boehmego, ponieważ jako nie-filozof, ale 
jako wizjoner-teozof korzysta on z języka symboli i 
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mitycznej obrazowości, z rozumowania przez analo-
gię służącego temu, by uzmysłowić mistyczny sens, 
który umyka w mowie potocznej. Widzimy więc, 
jak boryka się nieustannie z ograniczeniami wer-
balnej ekspresji, chwytając się różnych sposobów 
wyrażania tego, co niewyrażalne i dochodząc w swej 
niemczyźnie do rozwiązań niezwykle pomysłowych. 
Ponadto jego światopogląd jest nie tylko wielce oso-
bliwy i złożony, ale nadto zmienia się ciągle z książki 
na książkę i ewoluuje. W związku z tym każde krót-
sze streszczenie nie może być niczym więcej, niż 
tylko przybliżeniem, a co za tym idzie, być jedynie 
dydaktycznym uproszczeniem tego, co w dziełach 
Boehmego nie jest wcale aż tak jasne i spójne, jak się 
to zazwyczaj streszcza.

Wszystko zaczyna się u Boehmego od pojęcia Un-
grund (braku podstawy). Ten zamierzenie paradok-
salny termin miał odnosić się do tajemniczej istoty 
absolutnej rzeczywistości, która jednak przez każde-
go człowieka jest poznawana jako absolutne nic. Jest 
niemożliwe, by istota ludzka miała jakąś rzeczywistą 
relację z tak zupełną odmiennością, jaką jest abso-
lutna transcendencja Ungrund i by mogła coś o tym 
stwierdzić jak należy. Dotyczy to również wszelkiego 
rodzaju twierdzeń utożsamiających Ungrund z Bo-
giem. Dla Boehmego „Bogiem” można nazwać tylko 
takiego Boga, który się ludziom objawia. Ponieważ 
zaś Ungrund nie może być poznawalny ani dla czło-
wieka, ani nawet dla samego Ungrund, należy wnio-
skować, że Bóg jest w Ungrund nieobecny. 

Głównym wątkiem filozofii Boehmego jest Boże ob-
jawienie, które należy rozumieć dosłownie jako na-
rodzenie się Boga ze stanu pierwotnego niebytu. „Na 
początku”(nawet to sformułowanie jest nieadekwat-
ne, skoro nic jeszcze w ogóle nie zaistniało, a zatem 
nie może istnieć „przed” czy „po”) Ungrund pobu-
dzany jest ruchem pożądania. Nic pragnie poznać 
Siebie. Szuka jednak na próżno „czegoś”. Boehme 
mówi tu o wędrownym „oku”, pewnego rodzaju „czy-
stym spojrzeniu”, które nie jest zdolne czegokolwiek 
zobaczyć z powodu braku przedmiotu. Te narodziny 
pragnienia są jednak procesem, który doprowadzi w 
jakiś sposób do narodzin Boga. Ungrund jako „Nic”, 
czyli samoobjawienie się Boga, jest bowiem niczym 
lustro, które samo siebie spostrzega.  Narodziny pra-
gnienia wyzwalają jednak proces objawiania i to nie 

wewnątrz Ungrund, ale w Człowieku. Wypełnienie 
objawienia polegać będzie na doskonałym poznaniu 
Boga przez Człowieka– oto dlaczego narodziny Boga 
z Ungrund odzwierciedlą się kiedyś w „drugim na-
rodzeniu” Boga, które musi mieć miejsce w każdym 
człowieku z osobna.

Bóg objawia siebie przez narodzenie w ciele, które 
Boehme nazywa „wieczną naturą” lub „wieczną du-
szą” (nie są one w sprzeczności dlatego, że Boehme 
pojmuje duszę jako subtelne ciało: por. Deghaye 
1985: 31). Nie należy przy tym rozumieć tego jako 
rodzaj panteizmu, przynajmniej w formie ścisłego 
monizmu z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, 
że na tym etapie mamy jeszcze do czynienia jedynie 
z rzeczywistością archetypiczną, pleromą, której nie 
należy mylić z naszym światem. Po drugie dlatego, 
że Bóg nie potrzebuje ciała, aby się objawić, a ponie-
waż jest istotą duchową, jest także czymś więcej niż 
tylko jednym ciałem. Boehme uważa przy tym, że 
Bóg nigdy nie objawia się bez ciała i dlatego można 
mówić o jego panenteizmie (i to nie tylko na pozio-
mie archetypów, ale także naszego świata, o czym 
więcej będzie mowa poniżej). Wyjątkowe uwrażli-
wienie Boehmego na kwestię cielesności znajduje 
wyraz w jego niezmąconym skupieniu na zmysłach i 
przeżyciach zmysłowych: Bóg „jest wszechmogącym, 
wszechmądrym, wszechwiedzącym, wszechsłyszą-
cym, wszechsmakującym Bogiem” (Aurora 3.11, 
tłum. A Pańta). Wbrew pozorom znaczny wpływ na 
takich filozofów jak Schelling i Hegel nie zmienia 
faktu, że Boehme nie był z pewnością idealistą.

Wcielenie Boga jako „wieczna natura” ma wedle 
opisu siedem etapów, co nie powinno wieźć do fał-
szywego przekonania, że Boehme myślał tu o ja-
kimś „następstwie”. Ludzie jako istoty skończone 
nie mogą zapobiec rozumieniu „procesu” w sensie 
zachodzenia następstwa czasowego. Boehme mówi 
tu przecież ciągle o czymś, co „dzieje się” przed po-
jawieniem się samego czasu. Ma tu więc na myśli 
coś, co można opisać jako pierwotny archetyp czasu, 
który znamy w naszym materialnym świecie. W per-
spektywie naszego siedmioczłonowego cyklu, tzn. 
na jego ostatnim etapie, wszystkie siedem członów 
są jednym. Dlatego też „następstwo” pierwszych 
sześciu ma stanowić prefigurację czasu, a dopełnie-
nie „procesu” w siódmym członie ma być prefiguracją 
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wieczności. Krótko mówiąc, czas nie jest kategorią 
podstawową, lecz wtórnąpochodną od rzeczywisto-
ści bardziej źródłowej, której nie można sprowadzać, 
ani rozumieć przez takie pochodne. Błędne jest za-
tem rozważanie tego siedmioczłonowego procesu 
jako „ewolucji”.

Siedem etapów rodzenia się Boga w postaci dosko-
nale objawionego ciała, „Wiecznej Natury”, Boehme 
nazywa siedmioma jakościami (Qualitäten, znane 
również jako siedem Formen, Gestalten, Eigenscha-
ften, Geister lub Quell-Geister). Ma tu na myśli rów-
nież „siedem duchów” wymienionych w Apokalipsie 
(1,4; 3,1; 4,5; 5,6), ale łączy je zarazem w jednej ana-
logii z siedmioma dniami stworzenia i siedmioma 
planetami. Z punktu widzenia skończonego cyklu 
wszystkie siedem stanowi jedno, uczestnicząc w 
sobie wzajemnie. Ażeby móc zrozumieć specyficzne 
nazwy, które Boehme nadaje tym jakościom, należy 
jeszcze raz podkreślić jak bardzo skupiał się na cie-
lesności i doświadczeniu zmysłowym. Zamiast więc 
opisywać cechy w sposób abstrakcyjny, Boehme sta-
ra się przekazać swojemu czytelnikowi to, jak daną 
jakość „czuje”, a nawet to, jaki ma dla niego „smak”!

Narodziny Boga zaczynają się od „die herbe Qualität”, 
czyli surowości, goryczy lub kwasowości. Chodzi tu 
Boehmemu o wyrażenie uczucia najmocniejszego 
skurczu, potencjalnie nieskończonego „wsobnego 
ruchu”, spowodowanego impulsem pożądania, któ-
ry nie jest w stanie określić niczego na zewnątrz 
siebie i dlatego może jedynie zwrócić się wewnątrz 
siebie. Wynikiem tego ruchu jest petryfikacja, czyli 
cielesność w swej postaci skrajnej: wszystko bowiem 
zamienia się w kamień. W Aurorze pierwsza jakość 
wiąże się z Saturnem, prawdopodobnie dlatego, że 
owa planeta miała niegdyś symbolizować nigredo, 
początkowy etap czerni alchemicznego magnum 
opus. Dlatego „narodziny Boga” zaczynają się zna-
kiem dość przygnębiającym i mrocznym: „Saturn, 
ten zimny, ostry i srogi, surowy regent... ma w swo-
jej mocy komnatę śmierci, a wyschnięty jest z in-
nych władz i stąd powstaje cielesność”  (Aurora, 26, 
1, tłum. G. Słowiński).

Druga jakość ma postać ruchu wstecznego wobec ru-
chu skurczu i petryfikacji. W następstwie pierwotne-
go pragnienia i przeciwko niemu wyzwala się „druga 

wola”: pragnienie, by skruszyć kamienny mur, który 
więził duszę wyłaniającą się w ruchu wsobnym. Bo-
ehme wymienia tu „die bittere Qualität”, określając ją 
jako „żółć”, „truciznę” bądź „żądło”. Choć Boehme 
wiążę tą drugą jakość z „aniołem śmierci” (między 
innymi), należałoby ją uznać także za pierwszą za-
powiedź życia i ruchu w przeciwieństwie do morzą-
cego rygoru i bezruchu, który wywodzi się z pierw-
szej jakości.

W trzeciej jakości mamy do czynienia z sytuacją, w 
której dwa przeciwstawne impulsy lub siły są zaan-
gażowane w śmiertelną walkę. Impuls skurczu i pe-
tryfikacji zmaga się z impulsem ruchu i wyzwolenia, 
lecz żaden z nich nie jest w stanie wygrać. Mamy tu 
do czynienia z sytuacją nieodpartej siły spotykającej 
się z niewzruszonym przedmiotem. Boehme opisu-
je ową sytuację bez wyjścia jako obłędne „koło” lub 

„pokój strachu”. Jest to władanie strachu i wierne 
przedstawienie piekła. W myśleniu według analogii 
Boehmego trzecia jakość odpowiada egzystencjalnej 
trwodze człowieka, który przechodzi przez ciem-
ność, szukając Boga bezskutecznie.

Jasne jest, że w tych trzech pierwszych jakościach, 
napotykamy mrok, świat piekielnego strachu i gro-
zę. Zauważymy, że czwarta jakość stanowi dla nich 
punkt zwrotny, prowadząc do trzech nowych jako-
ści, będących pozytywnym odpowiednikiem trzech 
pierwszych. „Świat” mroku odpowiedni trzem 
pierwszym jakościom rozciąga się teraz na czwartą 
jakość i stanowi Pierwszą Zasadę. Rozpoczęty przez 
czwartą jakość świat trzech ostatnich jakości zosta-
je nazwany Drugą Zasadą. Oznaką Pierwszej Zasady 
jest Gniew (związany z Bogiem Ojcem), a oznaką 
Drugiej – Miłość (związana z Synem Bożym). Inny-
mi słowy, to właśnie w Drugiej Zasadzie Miłość Syna 
pokonuje Gniew Ojca. Mroczny Bóg odradza się 
wówczas jako Bóg Światła. Wreszcie staje się dla nas 
jasne, że nasz własny świat materialny, w którym 
Miłość i Gniew walczą ze sobą nawzajem, stanowi 
trzecią zasadę. 

Czwarta jakość oznacza decydujący moment, w 
którym światło rodzi się z ciemności. Opisując to 
wydarzenie, Boehme korzysta z symboliki ognia. 
W Pierwszej Zasadzie, gniew Boga szaleje jako „po-
żerający ogień”. W piekle trwogi odpowiadającym 
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trzeciej jakości, ogień nie jest ani gorący, ani jasny. 
Jest to „mroczny” ogień i zimny niczym ogień go-
rączki. Przechodzi on w czwartą jakość: w mrocz-
nym świecie pierwszej zasady powstaje Blitz (błysk). 
Niszczycielski piorun stanowi potężny symbol Bo-
żego gniewu, ale jako światło świecące w ciemności, 
reprezentuje jednocześnie pierwszy obraz Miłości. 
Ten sam ogień, który pożera i niszczy wszystko jako 

„Gniew” okazuje się zdolnym do dawania ciepła i 
światła, które objawia się jako „Miłość”. Stąd „błysk” 
funkcjonuje tu jako wydarzenie kluczowe dla sied-
mioczłonowego cyklu, w którym mrok przechodzi w 
światłość, a gniew w miłość.

Piąta jakość jest wprawdzie określana jako „Miłość”, 
lecz także jako „Światło” i „Radość”. Należy jednak 
podkreślić, że w myśli Boehmego jakość pozytywna 
nie obala i nie niszczy, ani nie zastępuje swego prze-
ciwieństwa (tak jakby Syn miał zastępować Ojca, a 
Nowy Testament obalać Stary). Przeciwnie, osta-
teczna jedność Boga wynika stąd, że siły miłości i 
światła uśmierzają, jednają i odkupują siły gniewu 
i mroku, czyniąc je nieszkodliwymi bez ich unice-
stwienia. Dlatego też gniew Boży nigdy nie zanika, 
ale staje się tylko utajony i niewidzialny. Szóstą ja-
kość określa się zaś w odniesieniu do „Brzmienia” i 

„Słowa”.  Wydaje się, że Boehme myśli tu między in-
nymi o boskiej „harmonii”. Jasne jest, że wkraczamy 
tu w „niebiański” świat światła, w którym ciemność i 
strach przed pierwszym początkiem są zapomniane 
w chwili, gdy zwyciężyły ich przeciwieństwa. Piekło 
przemieniło się w niebo. Owa niebiańska rzeczy-
wistość znalazła ostateczne dopełnienie w siódmej 
jakości zwanej tu doskonałym Corpus (Ciałem). Bo-
ehme odnosi się tu do boskiej pełni, w której wszyst-
kie poprzednie jakości okazują się jednością.

Narodziny Boga właśnie dobiegły końca. Rezul-
tat stanowi doskonałe, świetliste ciało światłości 
podobne do gnostyckiej pleromy, czyli boskiej pełni 
zwanej przez Boehmego „wieczną naturą”. Obecnie 
świat światłości doskonałego Corpus określa się rów-
nież jako boskie wcielenie „myśli Boga” uosobionych 
jako anioły. Innymi słowy cały świat wiecznej natury 
składa się z anielskich wspólnot i wypełnia doskona-
łymi, świetlistymi bytami. Głową aniołów uosabiają-
cych i w jakimś sensie obejmujących całą wspólnotę, 
jest Lucyfer. Ten najwyższy wśród aniołów byt nie 

zaznał nigdy ciemności. Urodził się w świetle, w 
ciele o doskonałej konstytucji. Mimo to nie jest usa-
tysfakcjonowany i chce stać się jeszcze doskonalszy. 
Wierzy, że poprzez „drugie narodziny” wzorowane 
na narodzeniu Boskim może to osiągnąć. Nie zauwa-
ża jednak przy tym zasadniczej różnicy: Bóg narodził 
się z ciemności jako światłość, a ponieważ Lucyfer stoi 
już u szczytu doskonałości, może jedynie stoczyć się 
(jak to się mówi) „w dół”, zanurzając się z powrotem 
w mrocznym źródle bytu. Narodzi się więc jako ciem-
ność z jasności, a skutki tego będą opłakane. Możemy 
sobie wyobrazić, co się stanie, gdy gdzieś w świecie 
doskonałej substancji, którą jest ciało Boga, pojawi 
się niewielka skaza, która zaczynie się następnie 
rozprzestrzeniać i zakażać całą Wieczną Naturę. 
Upadek Lucyfera doprowadzi do zgubnego rozpa-
du ciała Boga, a „ogień gniewu”, który był ukryty i 
unieszkodliwiony, zaczynie jawić się ponownie jako 
oddzielna Zasada przeciwstawiona Zasadzie Światła. 
Skutkiem tej dotąd niespotkanej jeszcze sytuacji są 
dwa oddzielne i niezależne światy – świat ciemności 
i światła. W świecie ciemności Lucyfer rzeczywiście 

„odradza się” jako Książę Ciemności, dlatego Pierw-
sza Zasada – ciemność, umożliwiająca światłu jego 
narodzenie, staje się teraz światem całkowicie ne-
gatywnym i anty-boskim, światem urzeczywist-
nionego zła, czyli piekłem. Uszkodzona i osłabiona 
upadkiem Lucyfera, Druga Zasada traci pierwotną 
jednolitość i całość. Ponieważ jednak Światło jest 
niezniszczalne, istnieje tuż obok świata ciemności. 
Ponadto skutkiem upadku Lucyfera jest powstanie 
w obrębie czasu i przestrzeni Zasady Trzeciej, na-
szego materialnego świata, dziedziny „doczesnej” 
zamiast „wiecznej” Natury. W tym upadłym świecie 
zasady Światła i Ciemności, Miłości i Gniewu, są 
zaangażowane w śmiertelnym boju jako niezależne 
władze, walczące o panowanie. Dopiero teraz mogą 
być one określone jako Dobro przeciwstawiające się 
Złu. Niestety siły zła i ciemności zdają się brać górę 
i stąd nasz świat przypomina „koło strachu” trzeciej 
jakości. Mieszkamy więc pośród świata trwogi, któ-
ry może być odkupiony i wybawiony przez światło 
drugich narodzin.

Istoty ludzkie są mikrokosmicznymi odbiciami 
boskiego ciała i znajdują się one raczej w świecie 
ciemności, trwogi i cierpienia przypominające-
go pierwsze etapy narodzin Boga. Od czasu tego 
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mrocznego i przerażającego początku muszą oni 
walczyć o zbawienie, które może nastąpić jedynie 
poprzez cudowne narodziny światła i miłości we 
własnym sercu każdego z nich. Mówiąc w skrócie 
Boehme pisze, że naszym zadaniem jako ludzkich 
istot jest ponowić boskie narodziny, przekształca-
jąc się przy tym w doskonałe boskie istoty światła 
i miłości, którymi pierwotnie mieliśmy być. Taka 
przemiana lub transmutacja może rozpocząć się na 
ziemi, ale wypełnić się po śmierci, gdy porzucamy 
materialne ciało i wiedziemy dalszą egzystencję w 
subtelniejszym ciele, czystym i świetlistym. Osią-
gnąwszy to nowe narodzenie, osiągamy nie tylko 
zbawienie samego siebie, ale raczej przyczyniamy 
się do odkupienia i ponownego scalenia Wiecznej 
Natury, ciała samego Boga. W takim przebiegu 
spraw upadek Lucyfera zostanie odwrócony, a 
wszelkie zniszczenia naprawione.

Należy tu jeszcze powtórzyć, że tak krótkie podsu-
mowanie systemu Boehmego nigdy nie może być 
niczym więcej, niż tylko przybliżeniem lub uprosz-
czeniem. Nie przytoczono tu bowiem niezliczonych 
szczegółów, takich jak upadek Adama i Ewy (nastę-
pujący po upadku Lucyfera). Już za życia Boehmego 
wielka zawiłość, a często nieczytelność jego pism bu-
dziła sporą różnorodność odczytań, jak na przykład 
w odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie istoty, nie 
wyłączając demonów, będą ostatecznie zbawione 
(„apokatastaza”).  Wraz z godnymi upamiętnienia 
poprzednikami takimi jak Valentin Weigel, Heinrich 
Khunrath i Johann Arndt, Boehme jest postrzega-
ny jako założyciel „chrześcijańskiej teozofii”(której 
oczywiście nie należy mylić z dziewiętnastowiecz-
ną teozofią Madame Bławackiej. Przedstawiciele 
tego nurtu są bowiem zwani „Teozofami” („Theoso-
phists”), podczas gdy myślicieli wymienianych zwy-
kle z Boehmem odróżnia się jako „Teozofów” („The-
osophers”).

W ostatnich latach XVII stulecia chrześcijańskie idee 
teozoficzne stały się podstawą dla szeregu wspól-
not duchowych, które znane stały się z tego, że ich 
członkowie osiągali stany podobne do transu i eks-
tazy. Niemiecki teozof Johann Georg Gichtel (1638-
1710) przewodził wspólnocie w Amsterdamie zwa-
nej „Braćmi anielskimi”, przedkładając ponad inne 
praktyki osiąganie ekstatycznego zjednoczenia z So-

fią (Mądrością), żeńskim przejawem tego, co boskie. 
„Towarzystwo Filadelfijskie” skupione wokół Johna 
Pordage’a (1607/08-1681) i Jane Leade (1623-
1704) w Anglii odznaczało się przede wszystkim swą 
wspólnotowością i tym, że przewodziła im kobieta. 
Te i inne wspólnoty teozoficzne fascynują zwłaszcza 
w praktyce religijnej swą systematyczną konsekwen-
cją w sprawie poglądów na płeć. Skrajny przypadek 
stanowiła grupa skupiona wokół „matki” Ewy von 
Buttlar (1670-1721), która posunęła się najwyraź-
niej do uprawiania rytualnego seksu jako sakramen-
tu między Ewą i pozostałymi członami grupy – sym-
bolicznego zjednoczenia człowieka z Sofią.

Prócz tego rodzaju społeczności należy wspomnieć, 
że idee teozoficzne Boehmego rozpowszechniły się 
również dzięki międzynarodowemu propagowaniu 
jego dzieł i ich tłumaczeniu na inne języki. W pierw-
szej połowie XVIII wieku teozofia chrześcijańska ze 
stanu ożywionej działalności religijnej powróciła w 
wielkiej mierze do fazy pobożnego czytania i komen-
tarzy. Najważniejszym przedstawicielem tego okre-
su był Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782). W 
ciągu następnych dwóch dziesięcioleci około 1800 
roku nurt teozoficzny wkroczył w „drugi złoty wiek” 
wraz z nastaniem iluminizmu i romantyzmu nie-
mieckiego. Być może najważniejszymi ich przedsta-
wicielami byli Louis-Claude de Saint-Martin (1743-
1803) i Franz von Baader (1765-1841). Otoczeni 
siecią międzynarodowych powiązań z „hommes de 
désir” (ludźmi pożądania), uznali Boehmego za re-
ligijną alternatywę zarówno dla dogmatyzmu nowo-
ustanowionych kościołów, jak i panującej mody na 
racjonalizm. Pytanie, jak ważne dla odrodzenia nauk 
Boehmego w tym okresie były niemiecki romantyzm 
i idealizm, pozostaje w pewnej mierze problema-
tyczne aż do dziś. W każdym razie należy wystrze-
gać się zniekształceń specyficznego światopoglądu 
Boehmego przez późniejsze romantyczne odczyta-
nia i przedsądy filozofii idealistycznej w okresie po-
wracania do jego pism. Na przykład łatwo jest dać 
się zasklepić ewolucjoniście w dialektyce ciemności 
i światła, i czytać jego dynamiczne „procesy” przez 
heglowską kliszę. W rzeczywistości jednak Boehme 
nie myślał nigdy w kategoriach czasowości i histo-
ryczności, dlatego też nie można uznawać „narodze-
nia Boga” za proces ewolucyjny, zachodzący w czasie 
i przestrzeni naszego doczesnego świata. By zrozu-



161

WOUTER J. HANEGRAAFF — JAKUB BOEHME I TEOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA

mieć Boehmego, należy puścić w zapomnienie cały 
szereg światopoglądów i oduczyć się założeń, które 
stały się dla nas tak naturalne, że z trudem możemy 
pomyśleć inaczej i postarać się poznać genialnego 

wizjonera w jego czasie i przestrzeni, i na jego wa-
runkach.

Tłumaczył Grzegorz Słowiński

Wouter J. Hanegraaff
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Podstawowym problemem Boehmego, wokół które-
go skupiają się wszystkie jego myśli, jest stosunek 
jednostki do świata.

Świat pozostaje tajemnicą, która oddziałuje na jed-
nostkę, na którą jednostka oddziałuje, a przy tym 
wiecznie pozostaje odległa i obca. Jednostka spala 
się w niemej, beznadziejnej samotności. „Odkrywa-
my, że życie jest gorejącym płomieniem, który nas 
trawi; a kiedy nie ma już czego trawić, gaśnie” (De 
Triplici Vita Hominis, I, 3).

Bóg i natura są jednym dla Böhmego, podobnie jak 
dusza i ciało, czy raczej energia i organizm. Twierdzi 

on, że „natury nie sposób oddzielić od Bożych mocy, 
lecz wszystko jest jednym ciałem” (Aurora, XXIII, 
59). „Poznajemy, że Bóg w swojej własnej istocie nie 
jest żadną istotą, lecz tylko ziszczającą się czystą 
mocą, czy też rozumem, jako bezpodstawna wieczna 
wola” (Mysterium Magnum, VI, 1).

Zagadką jest to, jak z tej jedności mocy powstaje 
świat poszczególnych, różnorodnych rzeczy, czy 
też, innymi słowy, jak z Boga powstaje człowiek. 
Böhme wyjaśnia to powstawanie za pomocą ele-
mentu gry, który tkwi w mocy. Wszelka twórcza 
inicjatywa własna jest dlań grą, gdyż także dla nas 
granie i stwarzanie są czymś istotowo pokrew-

O Jakubie 
Böhmem

Martin Buber
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nym, stanowiąc wyzwolone z celowości przejawy 
organicznego nadmiaru mocy. Bóg wkracza w na-
turę, „by jego moc mogła się ziścić w podzielności 
i wrażliwości, by były w nim ruch i gra, ponieważ 
moce igrają ze sobą, ujawniając się, znajdując i 
odczuwając nawzajem w swej igraszce miłosnej i 
w swym sporze” (De Electione Gratiae, II, 28). Tak 
oto z igrającej pramocy wyrastają drzemiące w 
niej formy. W ten sposób wszystkie istoty istnie-
ją gwoli gry oraz twórczego sporu. Świat nie ma 
żadnego innego celu niż właśnie ten. Jest on miej-
scem, gdzie moce „mogą oddawać się miłosnej 
grze jak w naczyniu, tak że mają coś, z czym i w 
czym mogą rozgrywać swe miłosne spory” (Myste-
rium Magnum, VI, 3).

Skoro jednak jedność wszelkiej mocy przejawia się 
wyłącznie przez działanie mocy w naturze, a jak 
powiedział osobliwy mistrz Böhmego Valentin We-
igel, Bóg staje się Bogiem wyłącznie przez stwarza-
nie świata, toteż świat nie jest bytem, lecz stawa-
niem (Weigel 1615: 16 i nast.). Ujmując to słowami 
Böhmego, „aż po dziś dzień wszystkie rzeczy znaj-
dują się w stwarzaniu” (De Tribus Principiis, XXIII, 
25). Dlatego nie musimy godzić się na świat, gdyż 
nieustannie go stwarzamy. Tak zwane prawa przyro-
dy, rządzące już dokonanym, są tylko pomocą w na-
szej orientacji oraz konieczną oszczędnością mocy 
naszego myślenia. Sama rzeczywistość jest jednak 
każdego dnia nowa, każdego ranka oferuje się od 
nowa naszym twórczym dłoniom. Stwarzamy świat 
już przez to, że nieświadomie użyczamy naszym 
postrzeżeniom skupienia i trwałości, przekształca-
jących je w rzeczywistość przez to, iż w każdej chwili 
nieświadomy sąd egzystencjalny dotyczący rzeczy, 
to znaczy wrażeń zmysłowych, mówi w nas: to ist-
nieje. Wszelako w głębi, we wnętrzu samych siebie 
stwarzamy je świadomie, pozwalając naszej mocy 
przenikać w stawanie, samemu wpływając na los 
świata, stając się elementem wielkiego wydarza-
nia, aż wreszcie wzbudzone przez nasze stwarzanie 
zmiany stają się źródłem niezliczonych nowych, wy-
zwalających wrażeń zmysłowych dla wielu istot. Nie 
jesteśmy zatem niewolnikami, lecz oblubieńcami 
naszego świata i właśnie dlatego „aż po dziś dzień 
wszystkie rzeczy znajdują się w stwarzaniu” (por. 
Schopenhauer: Założenie przedmiotu w zasadzie 
racji dostatecznej).

W odczuciu Böhmego wszystkie rzeczy są w ruchu za 
sprawą dwóch fundamentalnych sił: sporu i miłosnej 
tęsknoty. Nie są to jednak wedle niego dawne moce 
Empedoklesa, które nie mają ze sobą nic wspólne-
go i każdorazowo przeciągają świat ze skrajności w 
skrajność, kiedy jedna i druga na przemian staje się 
panem. Dla Böhmego spór i miłość są jednym: ru-
chem tęsknoty rzeczy ku sobie, przyjmującym roz-
maite formy. Ruch sporu prowadzi do indywiduum, 
natomiast ruch miłości do Boga. Chciałbym poświę-
cić nieco więcej uwagi temu osobliwemu określeniu 
kierunków drogi.

Spór oraz miłość nie są niczym innym niż tęsknotą. 
Różnorodność rzeczy, którą wytwarzają, istnieje 
za sprawą tęsknoty i ruchu, ponieważ, jak powiada 
Böhme, „w przeciwnym przypadku nie byłoby żad-
nej natury, lecz wieczny spokój i brak woli; niechęć 
stwarza ruchowość i prastan poszukiwania, tak że 
jakość odpychająca poszukuje spoczynku i w tym 
poszukiwaniu wyłącznie się wznosi i bardziej roz-
pala” (De Signatura Rerum, II, 2). Spór rozwija po-
szczególną rzecz w osobowość. „W naturze jedno 
jest zawsze przeciwstawione innemu, jedno jest 
wrogiem innego, jednak nie po to, aby tkwić we 
wrogości, lecz aby poruszać się nawzajem w spo-
rze i w sobie objawiać” (De Electione Gratiae, II, 22). 

„Gdyby bowiem istniała tylko jedna wola, wówczas 
wszystkie istoty robiłyby tylko jedną rzecz, tym-
czasem w niechęci każda istota wznosi się w sobie 
do zwycięstwa i wywyższenia, a wszelkie życie i 
wzrost polega na tym sporze” (Mysterium Magnum, 
XL, 8). Miłość wszelako prowadzi poszczególną 
rzecz do odrodzonej jedności mocy. „Każda istota 
tęskni za inną, góra za dołem, a dół za górą, gdyż 
są od siebie oddzielone, a w tym głodzie odczuwają 
się nawzajem w pożądaniu” (Clavis, 110). To jed-
nak, wedle Böhmego, stanowi właściwą drogę do 
nowego Boga, którego stwarzamy, do nowej jed-
ności mocy. Takie ujęcie znajduje potwierdzenie i 
rozwinięcie w zdaniu Ludwiga Feuerbacha: „Czło-
wiek w sobie jest człowiekiem (w zwykłym sensie); 
człowiek wespół z człowiekiem – jedność Ja i Ty – 
jest Bogiem” (Feuerbach 1988: 88). Feuerbach chce 
postrzegać jedność, o której mówi, jako opartą na 

„rzeczywistej różnicy między Ja a Ty” (Tamże). My 
jednak znajdujemy się dzisiaj bliżej Böhmego niż 
doktryny Feuerbacha, bliżej odczuć św. Francisz-
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ka z Asyżu, który nazywał drzewa, ptaki i gwiazdy 
swoimi braćmi i siostrami, a jeszcze bliżej wedanty.

Dla Böhmego spór i miłość są bowiem pojednaniem 
i przezwyciężeniem podziału, pomostem między 
ja a światem. Spór, ponieważ w nim i przez niego 
ja rozwija inne ja i ujawnia w jego pięknie. Miłość, 
ponieważ w niej istoty jednoczą się z Bogiem. Z ich 
wzajemnego pochwycenia powstaje życie, w którym 
rzeczy nie trwają w sztywnym oddzieleniu, ani też 
nie zlewają się ze sobą, lecz wzajemnie się warun-
kują. To wzajemne warunkowanie jest dla Böhmego 
związane z istnieniem wszelkiej indywidualności. 

„Postać nie może się sama ujawnić w wiecznych na-
rodzinach, gdyż jedno jest członkiem innego i bez 
innego byłoby niczym” (De Tribus Principiis, XI, 16).

Jedność wszystkich poszczególnych istot i ich róż-
norodność jest wzajemnie powiązana. Świat stano-
wi dla Böhmego harmonię indywidualnych, w swojej 
wyjątkowości w pełni rozwiniętych brzmień, zro-
dzonych wszelako z jednego ruchu. “Tak jak organy o 
wielu głosach są napędzane przez jedno powietrze, a 
każdy głos, każda piszczałka wydaje osobny dźwięk, 
a jednak we wszystkich jest jedno i to samo powie-
trze, rozbrzmiewające we wszystkich dźwiękach, 
kiedy instrument, czyli organy, zostanie wykonany” 
(De Signatura Rerum, XVI, 63).

Böhmemu jednak nie wystarcza ten pomost i wła-
śnie przez to jest on nam tak bliski. Domaga się 
jeszcze głębszej jedności. Nie wystarcza mu, że ja 
jednoczy się ze światem. Ja jest światem. Wszelako 
nie w sensie Berkeleya, dla którego świat jest szere-
giem bodźców dla ja, ani też w sensie Fichtego, dla 
którego nie indywiduum, lecz ogólnie jaźń, „tożsa-
mość świadomego i uświadamianego” (Fichte 1845: 
382), umożliwia objęcie w sobie świata i wydobycie 
go z siebie, choć raczej w sensie wielkiej renesanso-
wej teorii mikrokosmosu, która dotarła do nas za 
pośrednictwem Leibniza i Goethego. Doktryna ta, 
o której w starożytności jedynie wzmiankowano, 
stanowiła postrach scholastyki w schematycznej, 
wyzutej z życia postaci. Rozbudowali ją Kuzańczyk, 
Agryppa, Paracelsus i Weigel. Najpiękniej i najwraż-
liwiej urzeczywistnił ją zaś Böhme: “Bóg nie jest po-
dzielony, lecz wszędzie cały, a gdziekolwiek się obja-
wia, tam się objawia w całości” (De Incarnatione Verbi, 

I, 8). Ponieważ Bóg jest jednością wszystkich mocy, 
każda jednostkowa rzecz zawiera w sobie właściwo-
ści wszystkich rzeczy, a to, co nazywamy jej indywi-
dualnością, jest tylko wyższym stopniem rozwoju 
takiej czy innej cechy. „Kiedy podnoszę jakiś kamień 
lub grudę ziemi i przyglądam się im, wówczas widzę 
górę i dół, widzę w niej cały świat, przy czym w każ-
dej rzeczy jakaś jedna właściwość jest dominująca, 
zgodnie z którą jest ona nazywana. Inne właściwości 
tkwią w niej wspólnie, w różnych stopniach i cen-
trach” (Mysterium Magnum, II, 6). Ponieważ jednak 
dla Böhmego istota tego poglądu tkwiła w odniesie-
niu go do ja, więc nieustannie odnosił go do człowie-
ka i powtarzał, że „w człowieku spoczywa całe stwo-
rzenie”, „w człowieku spoczywa niebo i ziemia wraz 
z wszystkimi istotami, a także sam Bóg” (De Electio-
ne Gratiae, I, 3; Libri Apologetici, II, 297). Ten wspa-
niały światopogląd przyswoiliśmy sobie całkowicie. 
Wpletliśmy go w osnowę naszych przeżyć. Gdy bio-
rę do ust owoc, wówczas czuję: oto ciało moje. Gdy 
smakuję wargami wino, wówczas czuję: oto krew 
moja. Czasem nachodzi nas pragnienie, by objąć rę-
koma młode drzewo i poczuć taki sam przepływ fali 
życia albo wyczytać nasze najintymniejsze sekrety z 
milczących oczu zwierzęcia. Doświadczamy dojrze-
wania i więdnięcia najodleglejszych gwiazd jak cze-
goś, co przydarza się nam samym. Zarazem są takie 
chwile, w których nasz organizm stanowi zupełnie 
obcą część natury.

Jeżeli jednak dla Böhmego wszystko znajduje się w 
człowieku, to rozwój może być tylko wyłanianiem. 
Wszystko wyrasta z wnętrza. Poznajemy świat, po-
nieważ mamy go w sobie. Już Weigel powiedział, 
że „choć rzeczy, które człowiek chce postrzegać, 
zewnętrzne przedmioty (tj. przedmioty naszego 
postrzeżenia) mogą wprowadzić w człowieka każdo-
razowe poznanie, to jednak jest ono pobudzeniem 
przez samego siebie. Czym człowiek jest i powinien 
być wedle natury i łaski, to musi mieć już uprzed-
nio w sobie” (Veigel 1613: XV). Böhme dodaje: „Bóg 
nie wprowadza w nas żadnego nowego albo obcego 
ducha, lecz swoim duchem otwiera naszego ducha” 
(Epistolae Theosophicae, XII, 26; Böhme 2005: 114). 
Możemy wysnuć z tego wszystkiego jeden wniosek, 
pomimo wszelkich przemian teoriopoznawczych, 
że nic nie może być w nas wprowadzone i wszystko 
może być usunięte, albowiem mamy w sobie świat.
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Ponieważ dla Böhmego wszystko jest we wszystkim, 
toteż nie uznaje on różnic w wartości rzeczy. Ponie-
waż wszystko jest dlań we wszystkim, toteż dar stano-
wi dlań naturalną właściwość i konieczny warunek sa-
morozwoju. „Słońce daje siebie za pomocą swej mocy 
bez rozróżniania, kocha każdy owoc, każdą roślinę i 
nie odmawia siebie żadnej rzeczy. Nie chce niczego 
innego niż tylko tego, aby każde ziele lub jakakolwiek 
inna istota wydała dobry owoc. Przyjmuje je wszyst-

kie, dobre lub złe, i daje im swoją wolę miłości. Nie 
może bowiem czynić inaczej. Nie jest niczym innym 
niż tym, czym jest w sobie samym” (De Electione Gra-
tiae, VIII, 14) – „Wszelkie słowo wypowiedziane przez 
usta, które powietrze wzięło w siebie i posłużyło sło-
wu do stwarzania, zostanie na powrót przez to powie-
trze1 odtworzone” (Psychologia Vera, XXX, 48).

Tłumaczył Andrzej Serafin

1. Przez powietrze Böhme rozumie tu materię astralną – przyp. M.B.

Martin Buber
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Zabiegano, abym opatrzył wstępem tę z pewnością 
ogromnie wzbogacającą książkę, która jednak jest 
dość odległa od zainteresowań większości czytel-
ników. Wszakże muszę się przyznać do swojej nie-
kompetencji w dziedzinie, w którą się zagłębiam; nie 
czuję się na siłach ani by naśladować autora, ani by 
zgadzać się z nim na każdym kroku jego myśli, a w 
jeszcze mniejszym stopniu mógłbym poddać przed-
stawiane argumenty ocenie krytycznej. Ich godna 

uwagi obfitość zasługuje na coś więcej niż obojęt-
ność. 

Myśliciel i modlący się chrześcijanin, którego czy-
stość rozpościera się przed nami siłą admiracji, in-
spiruje się przy tym naukami kabalistycznymi, pew-
nymi elementami alchemii i astrologii, symbolami 
hermetyzmu chrześcijańskiego na jego różnych po-
ziomach – mistycyzmu, gnozy i magii – symbolami 

Katolicki 
hermetyzm 

Valentina 
Tomberga

Hans Urs von Balthasar

Przypomnijmy raz jeszcze naukę Pawłową, według której „żywioły świa-
ta” (wielbione przez wielu jako moce anielskie), „władze”, „zwierzchności” i 

„książęta tego świata” są uznawani w ich rzeczywistości i ich kompetencji, 
ale trzymani pod jarzmem Chrystusa, nie mogą poprzedzać Jego zwycięskie-
go rydwanu (Kol 2,15).
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zebranymi w tym, co nazywa dwudziestoma dwoma 
„wielkimi arkanami” tarota, które poprzez swoje me-
dytacje stara się przywrócić głębszej, bo uniwersal-
nej mądrości tajemnicy katolickiego misterium.

Przypomnijmy, że takie starania nie są odosobnione 
w historii myśli katolickiej, teologicznej i filozoficz-
nej. Generalnie ojcowie Kościoła interpretowali mity 
zrodzone w myśli i wyobraźni pogańskiej jako nieja-
sne przeczucie Logosu w pełni odsłoniętego w Jezu-
sie Chrystusie (demonstracja podjęta w sposób mo-
numentalny przez Schellinga w jego późnej filozofii). 
W szczególności Orygenes u kresu tej drogi podjął 
się jako chrześcijanin doprowadzenia do jasności 
objawienia biblijnego nie tylko filozoficzną mądrość 
pogan, lecz także „mądrość władców tego wieku”: „A 
jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale 
nie mądrość tego świata ani władców tego świata, 
zresztą przemijających” ( Kor 2, 6), przez co rozu-
miał „coś takiego, za co uchodziła tajemna filozofia 
Egipcjan” (robiąc aluzję do pism hermetycznych 
przypisywanych Hermesowi Trzykroć Wielkiemu, 
czyli Thotowi, bóstwu egipskiemu), „astrologię 
Chaldejczyków i Hindusów… która obiecuje nauczać 
wiedzy o rzeczach ponadziemskich”, a także „wiele 
innych doktryn Greków o naturze boskiej”. Wierzy 
on, iż możliwe jest, że moce świata nie nauczają swej 
mądrości „ludzi… aby ich krzywdzić, ale ponieważ 
same wierzą w prawdę tych rzeczy”. Podobne idee 
znajdujemy u Euzebiusza z Cezarei w Preparatio 
evangelica.

Znane są liczne wpływy, po części arabskie, jakie w 
średniowieczu wywierały wyobrażenia mocy świata, 
czyli „inteligencje” (pojmowane przez jednych jako 
myśli Boga, przez innych jako aniołowie) na chrze-
ścijańską filozofię przyrody, choć w powszechnej 
wiedzy tkwi przede wszystkim wyraźne zaintereso-
wanie najświatlejszych umysłów renesansu, które 

– kontynuując ten rodzaj spekulacji – przeniosły w 
dziedzinę chrześcijaństwa magiczną i mistyczną ka-
bałę Żydów. W tej epoce dostrzega się, że spora licz-
ba ojców Kościoła przygotowała dla Hermesa Trzy-
kroć Wielkiego miejsce honorowe między prorokami 
i mędrcami pogańskimi i że księgi hermetyczne krą-
żyły od początku średniowiecza po kres tej epoki. Z 
kolei renesans czcił w Hermesie Trzykroć Wielkim 
wielkiego współczesnego Mojżeszowi i przodka mą-

drości greckiej (warto w tym miejscu przypomnieć 
jego wspaniały wizerunek na posadzce katedry w 
Sienie). Jeżeli prowadzeni przez niego i przez in-
nych myślicieli poeci, artyści i teologowie z pełnym 
szacunku entuzjazmem przywiedli na powrót roz-
proszone promienie boskiego światła do ogniska 
chrześcijańskiego, to powrót tej idei ma jeszcze 
większą wagę: kabały, którą również wyprowadza się 
z tajemnej tradycji ustnej z czasów Mojżesza. Pierw-
sze dyskusje w obronie lub kontestacji ezoterycz-
nych doktryn kabały przypisuje się XII-wiecznym 
Żydom hiszpańskim, nawróconym lub nie. Trzysta 
lat później o ich zrozumienie starali się w Niemczech 
Reuchlin, w Italii Ficino, Pico della Mirandola oraz 
niezwykły kardynał Egidiusz z Viterbo (1469–1555), 
który starał się posłużyć kabałą do egzegezy Pisma 
Świętego non peregrina sed domestica metodo – „sto-
sując metodę, która nie jest im obca, lecz znana”. Na 
rozkaz Klemensa VII ten książę Kościoła zredagował 
ów dedykowany Karolowi V głośny traktat Szechina. 
Poza tymi znakomitymi nazwiskami można by bez 
trudu wymienić wielu prekursorów i naśladowców 
mniejszej miary; liczy się tutaj fakt, że ta penetra-
cja ezoteryki pogańskiej i żydowskiej wprawdzie z 
pewnością odpowiada duchowi humanizmu, który 
miał nadzieję tchnąć nowe życie w skostniałą teolo-
gię chrześcijańską, skupiając rozproszone promienie 
Objawienia, nie wątpiono jednak, że bez niego wąt-
pliwe byłoby zebranie tych wszystkich rozbieżnych 
elementów w autentycznej wierze chrześcijańskiej. 
Pico della Mirandola oświadczył jasno, że nie szuka 
żadnego synkretyzmu: „Na moim czole noszę imię 
Jezusa Chrystusa i umrę z radością za wiarę, jaką 
w Nim pokładam. Nie jestem magiem, żydem ani 
ismaelitą, ani heretykiem; Jezusowi oddaję cześć, 
Jego krzyż noszę na moim ciele”. Nasz autor również 
mógłby się podpisać pod tymi słowami.

W analogiczny sposób godne uwagi są z jednej 
strony inne powroty mądrości hermetycznej i ka-
balistycznej do myśli biblijnej i chrześcijańskiej, 
przede wszystkim dokonane przez Martina Bubera 
transpozycje chasydyzmu, który we współczesnej 
percepcji jest głęboko przeniknięty kabałą; z drugiej 
strony mamy włączenie filozofii Jakuba Boehme-
go do światopoglądu katolickiego, czego z twórczą 
energią dokonał filozof Franz von Baader. Wspo-
mnijmy też krótko trzecią transpozycję, choć mniej 
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jednak wyraźną – alchemii i magii starożytnej – w 
obszary psychologii głębi, co zrobił C.G. Jung. Jeżeli 
chodzi o medytacje autora, zmierzają w tym samym 
kierunku, co wielkie kontrybucje dokonane przez 
Pico della Mirandolę i von Baadera, mimo że nie są 
od nich niezależne. Wpływy mistyczne, magiczne i 
okultystyczne, które zasilają strumień tych reflek-
sji, są bardzo zróżnicowane, co nie przeszkadza tym 
zmieszanym wodom dotrzeć do zróżnicowanej kon-
templacji chrześcijańskiej, zjednoczonej wszakże w 
swej podstawie.

II

O dziwo, autor Medytacji wybiera jako punkt wyj-
ścia stare symboliczne wizerunki, przedstawiane na 
kartach tarota. Rzecz jasna, nie pomija ich zastoso-
wania magicznego czy wróżebnego, używając jednak 
bez najmniejszych skrupułów terminu „magia”, jak 
wiadomo bardzo złożonego, w swoich Medytacjach 
nie interesuje się zbytnio praktyką kartomancji. 
Ważne są dla niego wyłącznie symbole, czyli kwin-
tesencje, przestawione na kartach pojmowanych za-
równo osobno, jak i w ich współzależności; ponieważ 
wielokrotnie cytuje C.G. Junga, możemy je nazwać 
(z zachowaniem całej ostrożności) archetypami. 
Strzeżmy się jednak przed interpretowaniem ich 
jako proste dane nieświadomości zbiorowej odno-
szące się do psychologii wewnętrznej – czego Jung 
również nie czynił w sposób absolutny – można je 
bowiem rozumieć także jako zasady kosmosu obiek-
tywnego, wtedy zaś dotykają sfery tego, co Biblia 
nazywa „władzami i mocami”.

Początki tarota i związki jego symboli z historią du-
cha ludzkiego (z biegiem czasu owe wizerunki bar-
dzo się zmieniały) są niejasne. Wywodzenie ich z 
mądrości egipskiej czy chaldejskiej wydaje się fanta-
zją. Można za to przypuszczać, że kart tych używali 
Cyganie i to oni je rozpowszechnili. Pomiędzy tymi, 
jakie zostały zachowane, najstarsze datuje się na ko-
niec XIV wieku. Dopiero w końcu XVIII wieku usta-
lono związek między symbolami kart tarota z kabałą 
(archeolog Court de Gébelin, 1728–1784, był pierw-
szym, który wysunął to przypuszczenie), podobnie 
jak między alfabetem hebrajskim i astrologią. Wielo-
krotnie próbowano przyswoić wiedzę kabalistyczną 
i tarota doktrynie katolickiej, najdalej posunął się w 

tym względzie Eliphas Lévi (pseudonim księdza Al-
phonse’a Louisa Constanta), którego pierwsze dzie-
ło zatytułowane Dogme et Rituel  de la Haute Magie 
ukazało się w roku 1854; nasz autor zna je dobrze 
i zastępuje zawarte w nim często naiwne wyjaśnie-
nia znacznie głębszym wykładem. Istniały też prądy 
przeciwne – takie jak na przykład publikacja z 1910 
roku The Pictorial Key to the Tarot Arthura Edwarda 
Waite’a z Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku 

– których celem po części było przeszkodzenie w uży-
waniu tych symboli przez chrześcijaństwo. Pośród 
licznych prób interpretacji tarota wspomnijmy teo-
zofa rosyjskiego Piotra Demianowicza Uspienskiego, 
który przebywając, tak jak nasz chcący zachować 
anonimowość autor, na emigracji, był wpływowym 
nauczycielem, i który w dziele A New Model of the 
Universe (z 1934 roku) cytował Valentina Tomberga, 
wierny generalnej linii swojej koncepcji świata, ko-
mentując symbole tarota z jednej strony w ramach 
religii wschodnich, z drugiej zaś w ramach psycho-
logii głębi silnie nasyconej elementami erotycznymi. 
Nie warto jednak kontynuować charakterystyki licz-
nych pisarzy okultystycznych, teozoficznych i antro-
pozoficznych, albowiem nasz autor poddaje ich my-
śli analizie, jedne odrzucając jako nieprzekonujące, 
a zapożyczając te, które wydają mu się dość cenne, 
aby je włączyć do swoich medytacji. Ale jakiekolwiek 
byłyby jego zapożyczenia – czy chodzi o interpreta-
cje sefirów kabalistycznych, czy myśli też Boehmego, 
Rudolfa Steinera, Junga, Péladana, Encausse’a (Pa-
pusa), Philippe’a z Lyonu czy kogokolwiek innego – 
powinniśmy zauważyć subtelny ton humorystyczny, 
z jakim zbiera z pobocza swej drogi najrozmaitsze 
kwiatuszki, aby wpleść je do bukietu swojej bujnej 
wyobraźni. Bardzo często cytuje wielkich filozofów 
i teologów, takich jak święci Tomasz i Bonawentura, 
Leibniz, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, So-
łowjow, Teilhard de Chardin, lub poetów – Szekspi-
ra, Goethego, de Costera, Cervantesa, Baudelaire’a i 
wielu innych; z ogromną swobodą gra na wszystkich 
rejestrach literatury światowej. 

Podstawowe lektury duchowe autora odkrywamy 
między innymi w tradycjach, jakie są mu bliskie, i w 
postaciach, jakie przyzywa z pewną częstotliwością i 
pełnym miłości wzruszającym podziwem. Nieustan-
nie powracają imiona świętego Antoniego, świętego 
Alberta Wielkiego, świętego Franciszka, pojawiają 
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się obfite cytaty wybierane najchętniej z dzieł świę-
tego Jana od Krzyża i świętej Teresy z Avila. 

Z delikatnością i powagą nasz autor zagłębia się w 
kontemplację symboli umieszczonych przed jego 
oczyma; czerpie z nich inspirację, pozwala swobod-
nie unosić się swojej zdolności imaginacyjnej, którą 
sonduje głębie świata i ducha. Jeżeli w sposób cał-
kiem naturalny powraca myślą do dawnych lektur i 
dawnego poznania wyjaśnień, nie stara się ukrywać 
względnej przypadkowości, co nie przeszkadza, że 
wyższa siła jego wizji znacznie mniej opiera się na 
szczegółach – często jego myśli się krzyżują – lecz, 
jak już powiedzieliśmy, na niewzruszonej pewno-
ści, że w głębi wszystkie rzeczy łączą się i odsyłają 
do wzajemnych analogii i że magnetyzm najwyższej 
siły jednoczącej zwycięża i poddaje się najbardziej 
odosobnionym percepcjom osobistym. Dla niego 
ten wpływ nie koresponduje ściśle z pospolitym i 
magicznym despotyzmem ludzkim, żądnym zdo-
minować wiedzę i los przez wykorzystanie mocy 
świata, lecz z czymś bardzo odmiennym, co czuje się 
zobowiązany nazwać „magią łaski” i co przejawia się 
w oczarowaniu jego serca tajemnicami wiary kato-
lickiej. I tak jak ta wiara nie jest i nie chce być ma-
giczna, jej czar odsyła do jej treści: poddania wszel-
kich „władz i mocy” jedynemu panowaniu Chrystusa. 
Nowy Testament opisuje to poddanie się owych 
mocy Chrystusowi jako proces w zasadzie zakoń-
czony, ale mający trwać do końca świata. Tu pojawia 
się niebezpieczna możliwość: próba przedwczesnego 
oddania się ciekawości lub żądzy władzy z kosmicz-
nym mocami, zamiast zacząć od ich przezwyciężenia 
w Chrystusie, co w najlepszym razie powierzyć moż-
na jedynie mędrcom prawdziwie chrześcijańskim.

Niesłychanej wagi jest to, by dobrze ocenić omawia-
ne dzieło, dla wielu niewątpliwie zdumiewające. Je-
śli autor mógł w sposób tak niezależny szczegółowo 
wniknąć we wszystkie niuanse nauk tajemnych, to 
dlatego że dla niego są one tylko rzeczywistością 
drugorzędną, dostępną tylko o tyle, o ile można je 
odnieść do absolutnego misterium miłości Bożej ob-
jawiającej się w Chrystusie. Nie pojmuje on w żaden 
sposób objawienia chrześcijańskiego jako odbicia, 
jednego z możliwych czy realnych, prawzorów su-
biektywno-obiektywnych; te bowiem tworzą jedynie 
materię kosmiczną, w którą wciela się ostatecznie 

wyjątkowe Objawienie chrześcijańskie, a także – 
ponieważ wcielenie miłości Bożej jest ostatecznym 
celem wszystkich żywiołów kosmicznych – przegląd 
alegorii i schematów zwiastuje to wydarzenie posłu-
gując się „zwierciadłem” i „zagadką”.

Aby lepiej zrozumieć te problemy, można sięgnąć do 
podobnego dzieła, którego duchowość utrzymana 
jest w odmiennym tonie. Zawdzięczamy je innemu 
autorowi chrześcijańskiemu, który swą myślą starał 
się zgłębiać i analizować magię tarota i jego nadbu-
dowę religijną. Nosi ono tytuł The Greater Trumps 
(czyli Wielkie arkana tarota), a jego autorem jest 
erudyta Charles Williams (1886–1945), tajemniczy 
przyjaciel Thomasa Stearnsa Eliota, Clive’a Staplesa 
Lewisa, Johna Ronalda Tolkiena i Dorothy Sayers. 
Pisarz ów w swojej wcześniejszej powieści noszącej 
tytuł The Place of the Lion (1933) pozwala wtargnąć 
ideom platońskim jako mocom w świat zjawisk, a 
wszystko zależy od sposobu, w jaki zareagują na to 
istoty żywe: jedne zdejmie szaleńcze przerażenie, 
drugie pogrążą się w ekstatycznej adoracji, kolej-
nymi owładnie niepohamowana drapieżność zmu-
szająca do tego, by za pomocą tych idei opanować 
świat, w ostatnim zaś przypadku będzie to jedyna 
stosowna postawa, którą jest dobrowolne poddanie 
się – niezależnie od tego, jaka byłaby hegemonia ko-
smiczna mocy – jej immanentnej łasce. Książka The 
Greater Trumps (1950) opisuje kosmiczne zasady ta-
rota, który, co ma wielkie znaczenie, skoro sama ma-
gia chce się nim posługiwać, dysponuje możliwością 
straszliwego rozpętania niszczących mocy świata. 
które jednak w obliczu całkowicie bezinteresownej 
miłości w ostateczności zostają ostatecznie zażegna-
ne i poddane swemu najwyższemu Panu.

U Williamsa, tak jak u naszego autora, w nowej 
formie odnajdujemy starą mądrość chrześcijańską, 
która w imię suwerenności i wolności Boga wobec 
wszystkich mocy kosmicznych, od pierwszych stule-
ci walcząc zaciekle przeciw jakiejkolwiek formie fata-
lizmu, a zwłaszcza przeciw astrologii, nie przeczyła 
jednakże istnieniu drugorzędnych zasad ziemskich, 
które Opatrzność ma do swojej dyspozycji, aby kie-
rować biegiem rzeczy. 

Przypomnijmy raz jeszcze naukę Pawłową, według 
której „żywioły świata” (wielbione przez wielu jako 
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moce anielskie), „władze”, „zwierzchności” i „ksią-
żęta tego świata” są uznawani w ich rzeczywisto-
ści i ich kompetencji, ale trzymani pod jarzmem 
Chrystusa, nie mogą poprzedzać Jego zwycięskie-
go rydwanu (Kol 2,15). Williams ukazuje z całą 
oczywistością cierpienie moralne, jakiego będzie 
doznawał chrześcijanin, który pragnie badać teren 
owych drugorzędnych zasad stanowiących cześć 
ziemskiej rzeczywistości, pozwalając się rozwijać 
temu rodzajowi wiedzy w ścisłym kręgu teologii. W 
każdym razie będzie to nieskończenie skompliko-
wane w przypadku transpozycji czysto konceptual-
nych, począwszy od dziedziny filozofii niechrześci-
jańskiej, na teologii kończąc. Historia astrologii w 
Bizancjum i na Zachodzie poprzez wszystkie wieki 
dowodzi tego wystarczająco. Liczni są ci, którzy 
bawią się tutaj w uczniów czarnoksiężnika, a ich 
dyletanckie praktyki łowią w sieci egzystencjalne-
go splotu chrześcijanina, pozbawiając go wolności 
w związku z Bogiem, przede wszystkim w oczach 
Ojców Kościoła. Kwitnący handel, jaki uprawia pra-
sa brukowa i sensacyjna oraz literatura niskich lo-
tów na horoskopach doskonale niedostosowanych 
do indywidualnego przypadku, kończy się zastą-
pieniem autentycznej wiary złudnym przesądem, 
podczas gdy w tej dziedzinie niezbędny jest, poza 
specjalistycznym wykształceniem i poważną od-
powiedzialnością moralną, szósty zmysł i pewne 
wyczucie granic przekazu, podobnie jak rezerwa i 
szacunek wobec drogi religijnej wybranej przez jed-
nostkę,

Obecne dzieło wznosi się oczywiście ponad poziom 
tych licznych oszustów. Patrząc na nie w całości, 
trzeba je uznać jedynie za Medytacje, w ich tekście 
nie znajdzie się najdrobniejszych nawet konkret-
nych wskazówek umożliwiających praktykowanie 
nauk „tajemnych”. Prawdopodobnie autor byłby cał-
kowicie niezdolny do udostępniania komukolwiek 
takich egzoterycznych wskazówek. Dla niego ważna 
była realizacja dzieła na wzór traktatu Bonawentury 
De reductione artium ad theologiam, w którym robiąc 
przegląd wszystkich etapów świeckich nauk teore-

tycznych i praktycznych, wykazał, że wszystkie one 
zmierzają do Wcielenia Logosu i boskiego prawzoru, 
aby uwiesić się Doń jak do łańcucha.  Można również 
pomyśleć o wspaniałej wizji świata św. Hildegardy z 
Bingen, która, co skądinąd nigdzie nie miało miejsca, 
wprowadziła również moce kosmiczne (oczywiście w 
ówczesnej perspektywie) w rozległy dramat chrysto-
centryczny, który rozgrywa się między stworzeniem 
a zbawieniem, między niebem a ziemią – w wizję 
świata „gdzie, o Horacy, umieszcza się rzeczy, które 
przerastają waszą szkolną wiedzę”.

Problem wiedzy, w jakiej mierze synteza chrystolo-
giczna byłaby możliwa czy komunikowalna również 
w odniesieniu do dziedzin pośrednich, jakimi zajmu-
je się nasz autor, i szczegółowa diagnoza tej możli-
wości przerasta znacznie zarówno rozmiar zarezer-
wowany dla tego wstępu, jak i nasze kompetencje. 

Jest pewne, że autor zawsze i z wielką świadomo-
ścią religijną stara się podążać głównym szlakiem 
mądrości chrześcijańskiej. Choć zdarza mu się zejść 
zeń, robiąc zbyt duży krok na lewo – kiedy na przy-
kład naukę o reinkarnacji uznaje za wartą rozważań 
przynajmniej z punktu widzenia chrześcijańskiego 

– czy na prawo – kiedy często, nieco „fundamenta-
listycznie”, katolickie poglądy czy praktyki religijne 
pochopnie zbytnio zbliża do dogmatu lub nieoczeki-
wanie poprzez różańcowe modlitwy itp. dociera do 
ewangelicznych rad.

Jednakże przytłaczająca obfitość autentycznych 
i płodnych wglądów, jakie przynosi z wypraw w te 
zwykle nieodstępne rejony, z pewnością usprawie-
dliwia intencję, aby szerszej publiczności nie pozba-
wiać lektury Medytacji.

Autor pragnął zachować anonimowość, aby jego 
dzieło mogło przemówić pełnym głosem, chciał też 
uniknąć interwencji elementów osobistych. Są to 
powody, które powinniśmy byli uszanować.

Z języka niemieckiego tłumaczył Jerzy Prokopiuk

1. Tekst stanowił Wstęp do niemieckiego wydania Medytacji o 22 arkanach tarota Valentina Tomberga. Polskie tłumaczenie 

zostało przygotowane dla wydawnictwa KOS, które przygotowało tę pozycję dla polskiego czytelnika, nie ukazała się ona 

jednak. Traktat ten został natomiast wydany w języku polskim przez wydawnictwo Aletheia, które jednak pominęło ten, 



171

HANS URS VON BALTHASAR — KATOLICKI HERMETYZM VALENTINA TOMBERGA

Hans Urs von Balthasar 

Szwajcarski teolog i duchowny. Z zakonu jezuitów odszedł w 1950 r., tuż przed 
swoją śmiercią został mianowany kardynałem przez Jana Pawła II. Jedna z naj-
wybitniejszych postaci teologii katolickiej XX wieku, autor licznych książek i ar-
tykułów, ale znany przede wszystkim za swoją wielotomową trylogię: Chwała, 
Teodramatyka i Teologika (wzorowaną na schemacie: estetyka, dramatyka, logika). 

kultowy już w zasadzie, wstęp napisany przez katolickiego duchownego i teologa Hansa Urs von Balthasara (w innych 

wydaniach, np. francuskim i angielskim, wstęp ten został opublikowany z pracą Tomberga jako posłowie). 
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Na samym początku chciałbym się upewnić, jaka jest 
„twardość” gruntu, na którym stoimy. Czy mamy w 
Polsce rzetelną wiedzę o Korei Północnej? W przy-
padku chyba wszystkich innych państw takie pyta-
nie byłoby bezzasadne, ale mówimy o ewenemencie 
w skali światowej.

Jest z tym problem. Polski dorobek naukowy do-
tyczący społeczeństwa, elit, gospodarki i polityki 
północnokoreańskiej, rozwijany głównie przez prof. 
Waldemara Dziaka, był budowany w realiach współ-
pracy naukowo-kulturalnej naszych krajów. Byliśmy 

wtedy w jednym obozie geopolitycznym i dlatego 
mieliśmy jako taki dostęp do Korei. Wszystkie ze-
brane wówczas informacje zawarte w publikacjach 
naszych badaczy dotyczą momentu, który Korea 
ma już za sobą. Jest to o tyle istotne, że od tego cza-
su wiele się zmieniło. Wówczas Korea była krajem 
absolutnie totalitarnym nie tylko w kwestii pełnej 
kontroli społeczeństwa przez aparat urzędniczy, ale 
również i samokontroli społecznej. Dziś jednak nie 
wiemy na przykład, na ile łzawe reakcje po śmierci 
przywódców to jest jakaś fasada, wyreżyserowany 
spektakl, a na ile emanacja realnych nastrojów.

Dyplomacja 
to najlepsze 
rozwiązanie

Z Oskarem Pietrewiczem rozmawia Paweł Musiałek

Pamiętajmy, że nadrzędnym celem Korei Północnej nie jest rozwój, a prze-
trwanie obecnego systemu władzy. Z tego punktu widzenia rozwój progra-
mu atomowego jest jak najbardziej racjonalny. Mając za przykład Libię 
Kaddafiego, Irak Husajna albo z bliższej przeszłości Ukrainę, można dojść 
do wniosku, że pozbywanie się broni atomowej za ustępstwa na innych po-
lach jest, mówiąc delikatnie, nierozsądne. 
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Jakie są sposoby dotarcia do tego, co tam się dzieje?

Najczęstszy przekaz dochodzi do nas od osób, 
które stamtąd uciekły. Trzeba być jednak bardzo 
ostrożnym. Mamy do czynienia z bardzo zróżnico-
waną grupą ludzi, w tym także karierowiczów. Te 
osoby najczęściej szybko trafiają do Stanów Zjed-
noczonych, piszą książki, udzielają wywiadów o 
tym, jak tragiczne jest życie w Korei. Nie próbuję 
umniejszać ich traumy, ale ich wyznania wpisują 
się często w oczekiwania po stronie odbiorców. 
Informacje, które można uzyskać od przeciętne-
go uciekiniera, dotyczą raczej jego codzienności, 
najczęściej są to ludzie o niskiej pozycji społecz-
nej. Te relacje nie są zbyt cennym źródłem wiedzy, 
chociaż zdarzają się i perełki. Tak było w przypad-
ku północnokoreańskiego zastępcy ambasadora 
w Wielkiej Brytanii. Co prawda nie mieszkał on w 
Korei już od wielu lat, ale miał ważne informacje 
związane z ośrodkiem władzy. Teraz jest on czę-
stym gościem południowokoreańskiej telewizji i 
międzynarodowych seminariów. To co w Polsce 
wiemy o ideologii dżucze, która jest fundamen-
tem systemu Korei Północnej, zawdzięczamy 
prof. Dziakowi. Udało mu się osobiście poznać jej 
współtwórcę, który w latach 90. był uciekinierem 
politycznym. Relacje takich właśnie ludzi są naj-
bardziej istotne. 

Problem, który mamy z Koreą, to nie tylko trudność 
z pozyskaniem o niej informacji, ale też brak infor-
macji zwrotnej. Swego czasu światem wstrząsnęła 
wiadomość, że Kim Dzong Un rzucił swojego wuja 
psom na pożarcie, co było karą za nieposłuszeństwo. 
Dopiero po kilku miesiącach tabloid z Hongkon-
gu przyznał się, że jest ona zwyczajnie wymyślona. 
Oczywiście mechanizm terroru funkcjonuje, ale ob-
raz permanentnej tragedii całego społeczeństwa jest 
z gruntu fałszywy.

Czy wiemy chociaż, jak wygląda sytuacja gospodar-
cza?

Do kryzysu naftowego lat 70. było przyzwoicie. 
Według statystyk makroekonomicznych do koń-
ca lat 60. północna część Korei była nawet lepiej 
rozwinięta gospodarczo niż południowa. Dopiero 
potem mamy do czynienia z podobną sytuacją jak 

w Europie Wschodniej, kiedy ujawniły się słabości 
w gospodarce centralnie planowanej. Dawał o sobie 
znać także wadliwy system dystrybucji zasobów. 
Ludzie oddawali bowiem praktycznie całą produk-
cję do aparatu państwa, który potem stosował re-
dystrybucję.

Kiedy zaczęło się to wszystko sypać?

Najmocniej w latach 90., gdy Korea Północna straci-
ła wsparcie zagraniczne w związku z upadkiem ZSRR 
i bloku wschodniego. W połączeniu z niewydolno-
ścią północnokoreańskiego systemu gospodarczego 
i klęskami żywiołowymi zaowocowało to śmiercią 
głodową setek tysięcy ludzi i upadkiem gospodar-
czym. Co ważne, to był również początek „chodni-
kowego” kapitalizmu w Korei. Władze zorientowały 
się, że nie panują nad sytuacją, i dały przyzwolenie 
na handel, chociaż nikt nie kwestionuje prymatu 
państwa i partii w sferze gospodarki. W Pjongjangu 
istnieją kioski i bazar handlowy – Tongil (Zjedno-
czenie), na którym nawet cudzoziemcy mogą wy-
mienić obcą walutę na północnokoreańskie wony 
na podstawie czarnorynkowego kursu. Należy mieć 
świadomość, że Chińczycy, Rosjanie, a także goście 
z Europy, np. Szwajcarzy, przyjeżdżają do Korei Pół-
nocnej, aby dokonać różnych transakcji.

Moim zdaniem sytuacja gospodarcza się poprawia, 
co jest paradoksem w obliczu coraz większych sank-
cji nałożonych na ten kraj. Może to wskazywać, iż 
nastąpiło odejście od zarządzania centralnie plano-
wanego na rzecz innej filozofii polityki gospodarczej. 
Od 2012 roku wprowadza się stopniowe reformy 
gospodarcze. W samej Korei jest o nich głośno, jed-
nak poza jej granicami mówi się o nich sporadycz-
nie. Oczywiście należy mieć na uwadze, że to, jak 
wyglądają one na papierze, może mieć się nijak do 
tego, jak wygląda ich realizacja, jednak reforma rol-
na wprowadzana od 2012 r. jest faktem. Jej istota 
polega na tym, że rolnicy mogą w co najmniej 60% 
zachować to, co wyprodukowali, czyli w domyśle: 
czego nie wykorzystają na własne potrzeby, mogą 
sprzedać. Wcześniej przekazywali państwu niemal 
całość swojej produkcji. Chyba najlepszym obrazem 
zmian jest rozwój klasy średniej – widać go po ubio-
rze, rosnącym imporcie określonych dóbr z Chin czy 
wzroście liczby samochodów. 

Z OSKAREM PIETREWICZEM ROZMAWIA PAWEŁ MUSIAŁEK
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Mimo mechanizmów kontroli obywatelskiej w żad-
nym kraju demokracji ludowej nigdy nie udało się 
zbudować systemu wzajemnego donosicielstwa na 
powszechną skalę. Z czego wynika fenomen Korei 
Północnej? Z kulturowych uwarunkowań Koreańczy-
ków czy może szczególnie precyzyjnego wdrożenia 
wzorca, który był wprowadzony lepiej niż w ZSRR?

Komunizm w Korei, zresztą podobnie jak w Chinach, 
trafił na niesamowicie podatny grunt. Było to spo-
łeczeństwo w znacznej mierze pozbawione elit, to-
talnie feudalne, nauczone posłuszeństwa wobec wła-
dzy. Tradycja tzw. „zamkniętego królestwa” nie jest 
wytworem Kim Ir Sena czy jego następców. Istniała 
ona już od wielu wieków, gdy Korea była jednolitym 
tworem państwowym. Nawiasem mówiąc – podział 
Korei występował również wcześniej w historii. 
Zwolennicy zjednoczenia przedstawiają to jako je-
den z argumentów: skoro podziały i zjednoczenia 
Korei pojawiały się już wcześniej, to może uda się ją 
zjednoczyć po raz kolejny? Obecne uwarunkowania 
są jednak diametralnie inne. Historycznie społe-
czeństwo koreańskie było niesłychanie zamknięte, 
co zostało utrzymane w Korei Północnej. Obywatele 
nie mogą swobodnie opuszczać kraju ani swobodnie 
przemieszczać się w jego obrębie. To nic nowego, jest 
to wręcz utrzymanie pewnej ciągłości funkcjonowa-
nia tego społeczeństwa, tyle że za pomocą narzędzi 
typowych dla wzorca radzieckiego.

Czy granica między Północą a Południem, która po-
wstała w czasie wojny koreańskiej, jest sztuczna, czy 
też wpisała się ona w naturalne podziały istniejące 
przed 1950 r.? 

Granica powstała już w 1945 roku w wyniku ustaleń 
amerykańsko-radzieckich, a wojna koreańska ją tyl-
ko utrwaliła. Granica została więc narzucona przez 
mocarstwa zewnętrzne i jest sztuczna. W dodatku 
sprzeczna z homogenicznością społeczeństwa kore-
ańskiego, które utrwaliło się właśnie ze względu na 
swoje zamknięcie, zwłaszcza przez okres królestwa 
Joseon (1392–1910). Należało ono oczywiście do 
ery przednowoczesnej – miało charakter feudalny, 
a wzorce czerpało z Chin, z którymi Koreę zawsze 
łączyła silna zależność. Wcześniejsze podziały były 
czysto polityczne i były pokłosiem ścierania się ko-
reańskich królestw. Natomiast na przełomie wieków 

XIX i XX Korea padła ofiarą rywalizacji wielkich mo-
carstw: Chin, Japonii i Rosji. W 1896 roku te dwa 
ostatnie państwa ustaliły podział strefy wpływów 
na Półwyspie Koreańskim wzdłuż 38. równoleżni-
ka. Kilkadziesiąt lat później Amerykanie i Sowieci 
również podzielili Koreę wzdłuż tej linii i stan ten 
utrzymuje się do dziś. Jeśli chodzi o naturalne różni-
ce, to tradycyjnie południe miało rolniczy charakter, 
impuls gospodarczy zaś płynął z północy, gdzie rów-
nież biło kulturowe serce Korei.

Czy te kilka dekad podziału Korei wpłynęło na język 
używany w obu krajach?

OP: Obie strony są w stanie bezproblemowo się po-
rozumieć, ale istnieje dużo różnic. Odmiana północ-
nokoreańska jest bardziej tradycyjna, z elementami 
komunistycznej nowomowy. Na Południu mamy z 
kolei do czynienia z amerykanizacją języka. 

Jak wygląda życie przeciętnego mieszkańca Korei? 
Jak totalitaryzm wpływa na codzienne funkcjono-
wanie?

Do lat 90. istniał system totalitaryzmu spełnio-
nego – po skończonej pracy obywatele udawali się 
na szkolenia z edukacji ideologicznej, a następnie 
na spoczynek. Pod pewnymi względami jest to już 
miniony obraz, choć nadal Korea Północna jak naj-
bardziej spełnia kryteria państwa totalitarnego. W 
połowie lat 90. doszło też do pewnego rozprężenia, 
jeśli chodzi o donosicielstwo. Ponadto Korea Północ-
na wydaje się nieporównywalnie bardziej otwarta na 
świat niż dawniej, choć nadal jest to państwo bardzo 
zamknięte. W internecie bez problemu znajdziemy 
wiele materiałów nakręconych przez obcokrajow-
ców na terytorium Korei Północnej – kiedyś było to 
nie do pomyślenia. Oczywiście to władze koreańskie 
decydują, jakie sytuacje mogą być rejestrowane, jed-
nak jest nieprawdopodobne, aby były one w pełni 
reżyserowane. 

Czy Koreańczycy z Północy mają jakąś podstawową 
wiedzę o świecie i jego mechanizmach, czy są to ludzie, 
którzy przyswoili wyłącznie propagandę rządową? 

Tak jak my mieliśmy radio Wolną Europę, tak w 
tamtym regionie działa np. „Radio Free Asia”. Jest 
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to oczywiście amerykańska tuba propagandowa, 
jednakże na pewno przesyła inne informacje  – do-
stępne w języku koreańskim – niż rząd w Pjongjangu. 
Poddawani badaniom sondażowym uciekinierzy z 
Korei Północnej potwierdzają, że na Północy słucha 
się audycji radiowych innych niż rządowe lub zapo-
znaje się z muzyką czy serialami z Południa. Istnieje 
również grupa północnokoreańskich migrantów 
zarobkowych, którzy dość często przekraczają gra-
nicę chińską. Funkcjonują oni w dwóch rzeczywisto-
ściach: północnokoreańskiej i chińskiej – wolnoryn-
kowej, więc mają punkt odniesienia. 

Czy model rozwoju gospodarczego Chin – miks kapi-
talizmu klasycznego z kapitalizmem państwowym 
przy utrzymaniu władzy partii, formalnie wciąż ko-
munistycznej, może być inspiracją dla reform w Ko-
rei? Czy bliskość Pekinu może spowodować, że Korea 
pójdzie w stronę chińską?

Chińczycy już od lat 80. sugerowali przy różnych wi-
zytach delegacji w Korei Północnej, że ten model po-
lityczno-gospodarczy jest opłacalny. Te propozycje 
spotkały się jednak z dużą rezerwą Koreańczyków, 
chociaż wprowadzili oni pewne elementy np. spe-
cjalne strefy gospodarcze, które lokowali zwłaszcza 
przy północnej granicy. To właśnie przy niej kwitła 
cała działalność czarno- i szarorynkowa. Władze 
w Pjongjangu nie obrały jednak kursu reform w 
obawie, że liberalizacja gospodarcza nie będzie ko-
rzystna dla rządzących elit i w dodatku będzie mia-
ła konsekwencje polityczne. Chińskie zachęty były 
więc kuszące, jednak wydarzenia z placu Tiananmen 
obrazowały ryzyko przemian proponowanych przez 
Państwo Środka.

Na czym polega ten trudny do zrozumienia dla prze-
ciętnego Polaka fenomen Korei, że kraj tak biedny, 
niemający mocarstwowego potencjału, ma jedno 
wielkie marzenie – rozwinąć duży i drogi program 
nuklearny. Z czego bierze się to koreańskie marze-
nie o bombie atomowej i z czego wynika to, że kraj 
i przywódcy są w stanie tak dużo znieść, aby je zre-
alizować? 

Władze w Pjongjangu doszły do wniosku, że nic 
nie będzie lepszym instrumentem służącym usa-
modzielnieniu się kraju niż broń atomowa. To jest 

problem nie tylko Północy, ale całej Korei, o czym 
pisałem w swojej książce Krewetka między wieloryba-
mi. Półwysep Koreański jest otoczony przez mocar-
stwa, więc podstawowe pytanie, jakie zadają władze 
w Korei, brzmi, co zrobić, aby z przedmiotu polityki 
międzynarodowej stać się jej podmiotem. Znaczenie 
geopolityczne, jakie ma broń nuklearna dla jej posia-
dacza, sprawiło, że Korea zdecydowała się postawić 
na atom. Pjongjang chce rozmawiać z największym 
mocarstwem świata, jakim są USA, a te od lat po-
wtarzają, że nie ma możliwości równoprawnego dia-
logu, jeśli jedna strona posiada potencjał nuklearny, 
a druga nie.

Czy zatrzymanie programu atomowego w zamian za 
istotne koncesje polityczne i gospodarcze nie dałoby 
lepszego rezultatu?

Pamiętajmy, że nadrzędnym celem Korei Północnej 
nie jest rozwój, a przetrwanie obecnego systemu 
władzy. Z tego punktu widzenia rozwój programu 
atomowego jest jak najbardziej racjonalny. Mając za 
przykład Libię Kaddafiego, Irak Husajna albo z bliż-
szej przeszłości Ukrainę, można dojść do wniosku, 
że pozbywanie się broni atomowej za ustępstwa na 
innych polach jest, mówiąc delikatnie, nierozsądne. 

Jako przeciwwagę mamy takie państwa jak Chiny w 
latach 60. lub Indie czy Pakistan w latach 90., które 
zrealizowały program atomowy pomimo protestów 
społeczności międzynarodowej i wszyscy się już 
przyzwyczaili do myśli, że te kraje są członkami klu-
bu nuklearnego, i nikt nie oczekuje, że pozbędą się 
atomu. To też wzmacnia przekonanie Koreańczyków, 
że warto postawić na swoim, bo po okresie sprzeci-
wu i oburzenia wszyscy przywykną do atomowej Ko-
rei i krytyka ustanie. 

Czyli ten program należy traktować w kategoriach 
defensywnych? Nie jest to jakiś zakamuflowany plan 
ekspansji na Koreę Południową? 

Koreańczycy z Północy nie są samobójcami. Wiedzą, 
że wywołanie konfliktu ostatecznie zakończyłoby 
się dla nich tragicznie. Więc podstawowym celem 
jest rozbudowa dostatecznego potencjału odstra-
szania nuklearnego, który zapewni reżimowi gwa-
rancję przetrwania, a w następnym kroku uznanie 
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międzynarodowe. Przypadki aspiracji nuklearnych 
Korei Północnej i Iranu każą nam się zastanowić, czy 
broń nuklearna jest czynnikiem destabilizującym, 
czy wręcz odwrotnie – stabilizującym sytuację w re-
gionie. Nie brakuje argumentów, że posiadanie tej 
broni eliminuje element niepewności w stosunkach 
między państwami, gdyż skutecznie powstrzymuje 
je przed podejmowaniem wrogich działań. 

Więc może niepotrzebnie kruszymy kopie i lepiej po-
zwolić Koreańczykom na dokończenie programu?

Niosłoby to za sobą daleko idące konsekwencje. 
Przede wszystkim koszt polityczny dla państw za-
angażowanych od lat na Półwyspie Koreańskim 
byłby gigantyczny. 25 lat polityki dążenia do denu-
klearyzacji należałoby jednym ruchem przekreślić. 
Ponadto formalne pogodzenie się z nuklearną Koreą 
Północną byłoby fundamentalnym pogwałceniem 
reżimu nieproliferacji broni masowego rażenia. Co 
za tym idzie, wzrosłoby ryzyko wystąpienia efektu 
nuklearnego domina. Czy w ślad za Koreą Północną 
nie poszłyby Korea Południowa czy Japonia, które 
nie kryją, że chcą odgrywać coraz większą rolę w 
regionie w wymiarze bezpieczeństwa? Jaki sens 
miałoby utrzymywanie porozumienia nuklearnego 
z Iranem?

Uznanie nuklearnych aspiracji Korei Północnej 
niesie więc za sobą wielkie ryzyko. Pytanie brzmi, 
jak długo może utrzymywać się obecna sytuacja, 
tj. postępujący rozwój programu nuklearnego Ko-
rei Północnej i deklaratywny brak zgody na niego 
społeczności międzynarodowej? USA wychodzą z 
założenia, że Koreę da się stłamsić. Amerykańskie 
władze liczą, że ostatecznie osamotniony Pjon-
gjang ugnie się pod wpływem sankcji oraz presji i 
zrezygnuje z broni nuklearnej. Moim zdaniem to 
bardzo naiwne założenie.

Na jakim etapie prac są Koreańczycy? Ile im braku-
je, aby osiągnąć sukces w postaci posiadania głowic 
łącznie ze środkami przenoszenia, które będą mogły 
dotrzeć nawet do USA?

Wcześniejsze szacunki mówiły, że terytorium kon-
tynentalne USA znajdzie się w zasięgu Korei w 2025 
roku. Ostatnie sukcesy programu rakietowego Ko-

rei Płn. wskazują, że może ona posiadać operacyj-
nie zdolne pociski rakietowe uzbrojone w głowice 
nuklearne już w roku 2020. Ponadto Koreańczycy 
wielowymiarowo rozwijają swój potencjał, w tym 
doskonalą możliwości wystrzeliwania pocisków ba-
listycznych z okrętów podwodnych. Wszystko wska-
zuje na to, że Korea Płn. osiągnie swój cel szybciej 
niż później.

Rysuje się obraz bardzo sprawnego i skutecznego 
państwa

Podstawowy problem z Koreą Północną polega na 
tym, że nie można jej przeceniać, ale również nie 
można jej nie doceniać. Często szacunki co do moż-
liwości zdobycia broni atomowej były wynikiem 
przekonania, że ten kraj jest zbyt słaby i biedny, aby 
cokolwiek zrobić. O sukcesie Korei zdecydowała nie-
bywała determinacja i kompleksowe podejście władz 
tego kraju. Część technologii i wiedzy Koreańczycy 
sprowadzili z Pakistanu, w tym od ojca tamtejszego 
programu atomowego Abdula Khana. Informacje 
otrzymali również od naukowców pracujących w 
Związku Radzieckim na przełomie lat 80. i 90. Korea 
zainwestowała także duże środki, rozsyłając swoich 
studentów po całym świecie na politechniki. Atom 
otrzymał więc absolutny priorytet polityczny, tech-
nologiczny, finansowy.

Jeśli Korea Północna zdobędzie ten element mocar-
stwowości, to wzmocni to jej pozycję wobec Korei 
Południowej w kontekście walki o prymat na Półwy-
spie Koreańskim. Niewykluczone, że dalekosiężnym 
celem Pjongjangu może być doprowadzenie do zjed-
noczenia na jego warunkach. 

Kto jest głównym adresatem programu atomowego 
Korei Północnej – Stany Zjednoczone czy Korea Po-
łudniowa? 

Specyfika polityki północnokoreańskiej polega na 
marginalizowaniu Korei Południowej. Władze w 
Pjongjangu starają się upiec kilka pieczeni na jed-
nym ogniu, ale to USA wydają się głównym adresa-
tem. Koreańczycy z Południa mają zresztą straszny 
problem, ponieważ często dyskusja o Półwyspie 
Koreańskim przebiega nad ich głowami. Są oni 
marginalizowani nie tylko przez Pjongjang, ale rów-
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nież – co jest moim zdaniem wielkim błędem – przez 
administrację Trumpa. To zresztą nic nowego – w 
najnowszej historii często dochodziło do sporów po-
między liberalnymi, lewicowymi rządami Południa i 
republikańskimi, konserwatywnymi władzami Sta-
nów Zjednoczonych. 

Przykładem przedmiotowego potraktowania Korei 
Południowej przez Stany Zjednoczone była instala-
cja amerykańskiego systemu obrony przeciwrakieto-
wej THAAD. Stany wykorzystały wewnętrzny paraliż 
w Korei Południowej, który ogarnął kraj po głośnym 
skandalu z prezydent Park Geun-hye, co pociągnęło 
za sobą przyspieszone wybory prezydenckie. Amery-
kanie porozumieli się z wojskowymi południowoko-
reańskimi i nie poczekali na wyłonienie w wyborach 
prezydenckich nowych władz centralnych Korei Po-
łudniowej. 

Skoro jesteśmy na ostatniej prostej do sfinalizowania 
programu nuklearnego Korei, to jaka może być reak-
cja USA?

Jedną z opcji jest kontynuacja dotychczasowej poli-
tyki – sankcje połączone z presją. Jej efekt jest taki, 
jaki widzimy, czyli żaden. Stany starają się nakłonić 
Chiny, aby te wywarły presję na Korei. Jest to bar-
dzo karkołomne zadanie. Takie zabiegi nie mogą się 
w żaden sposób przyczynić do budowy zaufania na 
linii Waszyngton–Pekin. Koreańczycy dostrzegają te 
zależności i sprzeczności między mocarstwami. Do 
tego mają świadomość, że Chiny nie będą realizować 
tej polityki, chociaż mają ku temu instrumenty. 90% 
wymiany handlowej Pjongjangu przebiega z Peki-
nem, ponadto Chiny wspierają Koreę Płn. dostawa-
mi produktów po cenach nierynkowych czy wręcz 
darowiznami różnego rodzaju dóbr deficytowych. 
Gdyby Chińczycy zawiesili wszelkie kontakty gospo-
darcze z Koreą, najprawdopodobniej musiałaby się 
ona ugiąć. 

Czy Chiny nie chcą naciskać na Koreę, ponieważ chcą 
grać na nosie USA?

Chiny przede wszystkim boją się destabilizacji we-
wnętrznej w Korei Północnej – wspólna granica tych 
państw ma ponad 1400 km. Jakikolwiek kryzys 
wewnętrzny realnie zagroziłby stabilności północ-

no-wschodnich prowincji Chin, dokąd najprawdopo-
dobniej udałyby się dziesiątki tysięcy uchodźców z 
pogrążonej w chaosie Korei. Zresztą sami widzimy, 
że to co się dzieje w Syrii czy Birmie, rozlewa się na 
cały region. Chiny nie chcą ryzykować takiej sytuacji. 

Na jaki scenariusz grają więc Chiny?

Taki, w którym mimo wszystko dojdzie do wznowie-
nia wielostronnego dialogu, w którym Chiny odegra-
ją nadrzędną rolę. Władze w Pekinie życzyłyby sobie 
powrotu do zorganizowanych przez nie rozmów sze-
ściostronnych z lat 2003–2008. Chinom zależy rów-
nież na uwzględnieniu wielu punktów widzenia i roz-
patrzeniu nie tylko problemu nuklearnego, ale też 
pozostałych kwestii. Program nuklearny i rakietowy 
Korei Północnej jest oczywiście najważniejszy, ale w 
perspektywie istotne może być np. znormalizowanie 
jej stosunków ze Stanami i Japonią. Nierozwiązany 
jest problem zakończenia wojny koreańskiej, do tego 
uwzględnienia wymaga głos Korei Południowej czy 
Rosji. Do tego Chiny – zaniepokojone polityką USA 
w regionie – chciałyby, aby jakiekolwiek porozumie-
nia w kwestii koreańskiej wiązały się z ustępstwami 
ze strony Waszyngtonu. Myślę, że Chińczycy będą 
dążyć do takiego pakietowego rozwiązania, co jest 
niezmiernie trudnym zadaniem. Tym bardziej, że 
moim zdaniem nie można rozmawiać o Korei Pół-
nocnej bez Korei Północnej, bo ona na obecnym eta-
pie tego nie chce.

Czy Chiny są w stanie zmusić Koreę do takich roz-
mów?

W ostatnich miesiącach wysłano co najmniej dwie 
wysokie rangą delegacje chińskie do Pjongjangu – 
nie zostały wpuszczone. Z kolei w trakcie listopado-
wej wizyty chińskiej delegacji nie doszło do spotka-
nia z Kim Dzong Unem. Pokazuje to, że nawet Chiny 
mają ograniczone możliwości oddziaływania na Ko-
reę Północną Rozwiązanie problemów na Półwyspie 
Koreańskim, w tym nuklearnego, nie jest możliwe 
bez Chin, ale nie zgadzam się z tezą, że klucze do 
rozwiązania problemów są w Pekinie. I na tym moim 
zdaniem polega wieloletni problem polityki USA  – 
nieskuteczna próba „outsourcowania” problemu, w 
myśl której wystarczy rozmawiać z Pekinem, a nie 
Pjongjangiem. 

Z OSKAREM PIETREWICZEM ROZMAWIA PAWEŁ MUSIAŁEK
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Zdaje się, że jedyny kontakt pomiędzy przywódcami 
jest na Twitterze?

Formalnie USA i Korea Północna nie utrzymują 
stosunków, ale to nie przeszkadza rozmawiać przy 
wielu okazjach np. podczas ostatniego Zgromadze-
nia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, na którym 
był też minister spraw zagranicznych Korei Północ-
nej. Jest on bardzo istotną osobą, na ostatnim roz-
daniu stanowisk w partii trafił do Biura Polityczne-
go Komitetu Centralnego – to pierwszy przypadek 
od 1983 r., kiedy zasiada w nim dyplomata. Ponoć 
Amerykanie zupełnie nie wykorzystali możliwości 
nawiązania dialogu. Rozmowy są prowadzone, ale 
nie na oficjalnym poziomie tylko w ramach spotkań 
eksperckich, w tym między analitykami lub byłymi 
urzędnikami z USA i Korei Północnej Do tego rodza-
ju nieoficjalnych spotkań dochodzi np. w Szwecji czy 
Norwegii.

Wróćmy do scenariuszy rozwoju sytuacji. Pierwszy – 
status quo – wiemy, że niczego nie zmieni.

Drugą opcją jest wielokanałowy dialog z Pjongjan-
giem, w tym bezpośrednie rozmowy Stanów z Ko-
reą. To rozwiązanie sugeruje wielu amerykańskich 
dyplomatów m.in. Robert Gallucci, który prowadził 
takie rozmowy w latach 90. Wielu amerykańskich 
dyplomatów, którzy mieli styczność z Koreą wcho-
dzi w ostry konflikt z polityką Trumpa. Uznają oni 
rozwiązania dyplomatyczne za najlepsze, choć mają 
świadomość swoich błędów – w tym tego, że Korea 
potajemnie rozwijała badania i nie wywiązywała się 
ze zobowiązań. Dyplomacja pozwala jednak w mi-
nimalnym stopniu utrzymać kontakt i możliwości 
wpływania, kontroli, nacisku. Obecna sytuacja prze-
ciągającego się impasu dyplomatycznego w relacjach 
z Koreą Północną jest niebezpieczna, gdyż USA ba-
zują głównie na domysłach, jakie są faktyczne cele 
Pjongjangu. Zwiększa to ryzyko nieporozumień na 
poziomie strategicznym, co grozi eskalacją kryzysu. 

Jaka jest przestrzeń do zawarcia porozumienia? 
Czy sprzeczne interesy można pogodzić, idąc na 
obustronne ustępstwa?

Teoretycznie tak, na przykład poprzez zawieszenie 
manewrów amerykańsko-południowokoreańskich 

w zamian za zawieszenie prób rakietowych Korei 
Północnej. Jednak na obecnym etapie żadna ze 
stron nie chce odpuścić – Korea liczy, że Amerykanie 
zmiękną z powodu kolejnych prób rakietowych, a 
USA, że Korea ugnie się pod wpływem presji i sank-
cji. Mamy do czynienia ze swego rodzaju przeciąga-
niem liny i etap ten może jeszcze długo potrwać. Na 
razie trudno o jakiekolwiek porozumienie, choćby 
wstępne, ale próby dialogu powinny być kontynu-
owane. Najpierw należy ustanowić regularne kanały 
komunikacji, a dopiero później rozpocząć formalne 
negocjacje. Obecnie jesteśmy bardzo daleko od ta-
kiego rozwiązania.

Zdaje się, że Pana zdania nie podziela Trump.

Istotnym problemem jest zachowanie Trumpa, któ-
ry skandalicznie potraktował swojego sekretarza 
stanu. Stwierdził bowiem, że Rex Tillerson jedynie 
marnuje czas, poszukując dyplomatycznego rozwią-
zania w kwestii Korei Północnej. To był totalny brak 
profesjonalizmu amerykańskiego prezydenta. Ko-
lejnym problemem jest Departament Stanu, który 
został w dużej mierze pozbawiony analityków, eks-
pertów, byłych dyplomatów – odeszli m.in. dlatego, 
że nie chcieli pracować w obecnej administracji. 

Oprócz tego jest też problem wiarygodności samego 
Trumpa. Jeżeli tak dużo mówi on o rozwiązaniu si-
łowym, a za słowami nie idą czyny, to osłabia to wia-
rygodność Stanów Zjednoczonych, także w oczach 
Amerykanów. Mają oni uzasadnione wątpliwości, 
czy powinni poważnie traktować zapowiedzi Trum-
pa. Scott Sagan, jeden z czołowych analityków ame-
rykańskich zajmujący się problematyką nuklearną 
w trakcie zimnej wojny, na łamach „Foreign Affairs” 
napisał apel do urzędników Pentagonu. Jego główna 
rekomendacja brzmi: „jeżeli dostaniecie rozkaz ata-
ku na Koreę Północną, zróbcie absolutnie wszystko, 
co możliwe, aby go nie wykonać”. Postawa prezyden-
ta USA z pewnością nie wpływa stabilizująco na sy-
tuację na Półwyspie Koreańskim.  

Czy opcja nr 3, czyli operacja militarna jest realnym 
scenariuszem?

Nie można go wykluczyć. Problem polega jednak 
na tym, że za pomocą tzw. uderzenia wyprzedzają-
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cego problem nie zostanie rozwiązany. Niemożliwe 
jest zniszczenie całego potencjału nuklearnego i 
rakietowego Korei Północnej w taki sposób. A co za 
tym idzie, istnieje realna możliwość kontruderzenia 
północnokoreańskiego na np. Japonię, Koreę Połu-
dniową czy wyspę Guam. Oddalony o kilkadziesiąt 
kilometrów od granicy Seul narażony jest na ostrzał 
artyleryjski z Północy. Rozważając scenariusz mili-
tarny, należy brać pod uwagę narażenie na śmierć 
tysięcy cywili – nie tylko obywateli Korei Południo-
wej i Japonii, ale też zamieszkujących w tych krajach 
ponad 200 tys. obywateli amerykańskich.

Jak w sytuacji konfliktu zbrojnego zachowają się 
Chiny?

Nikt nie ma pewności jak zachowa się to mocar-
stwo w sytuacji konfliktu na Półwyspie Koreańskim. 
Mam wrażenie, że ludzie w Pentagonie na czele z 
gen. Mattisem wiedzą, z jakim ryzykiem wiąże się 
ten scenariusz. Tym bardziej, że doświadczenie woj-
ny koreańskiej pokazało, że w sytuacji konfliktu u 
swych granic Chiny nie pozostają bierne.

Mamy więc dwie skrajne opcje. Pierwszą jest pozo-
stanie przy obecnych, pozbawionych skuteczności 
metodach, czyli sankcjach i wywieraniu presji. Drugą 
jest rozwiązanie militarne. Rozumiem, że sugeruje 
Pan, aby iść w kierunku środka, czyli dyplomacji.

Nie widzę lepszego rozwiązania.  

Paweł Musiałek

Doktorant nauk o polityce Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Współpracownik portalu Jagiel-
loński24 oraz Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia dydak-
tyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 
II w Krakowie.

Oskar Pietrewicz 

Analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, autor książki Krewet-
ka między wielorybami. Półwysep Koreański w polityce mocarstw”.





183

Idea rozpalająca umysły lewicowych i prawicowych 
intelektualistów, fińskich biurokratów 

i liderów z Doliny Krzemowej. Do tej pory zapew-
nienie wszystkim równych, stałych dochodów bez 
wkładu pracy dotyczyło tylko utopijnych socjalistów 
i rozpatrywane było w kategoriach dyskusji inte-
lektualnych. Od niedawna pomysł uniwersalnego 
dochodu podstawowego trafia do politycznego ma-
instreamu, stając się alternatywą dla państwa dobro-
bytu. 

CZY POMYSŁ JEST NOWY? 

Za intelektualnego praojca koncepcji uważa się 
XVIII wiecznego intelektualnego architekta ame-

rykańskiej rewolucji - Thomasa Paine’a. Bada-
jąc społeczeństwo Irokezów, Paine doszedł do 
wniosku, że niesprawiedliwością historyczną jest 
pozbawianie dostępu do ziemi (dochodów), oby-
wateli, bez świadczenia im jakichkolwiek przypa-
dających pożytków. Wnioskował on wprowadze-
nie odszkodowania dla każdego, będącą formą 
renty za wspólną ziemię, pozwalającą uniknąć 
biedy i wykluczenia. Podobno ideą Paine’a zafa-
scynowany był Napoleon Bonaparte. Nie została 
ona jednak wprowadzona w życie, pozostając inte-
lektualną inspiracją.

Rozpędzony rewolucją przemysłową zachodni świat 
niemal na 100 lat zapomniał o dochodzie podsta-
wowym. Idea wróciła do łask w latach 30 XX wieku 

1000 zł dla 
każdego. Czy stać 
nas na powszechny 
dochód 
gwarantowany?

Karol Wałachowski
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za sprawą politycznej działalności senatora Huey 
Long z Louisiany. Charyzmatyczny polityk, idący 
do wyborów pod hasłem „Podzielmy nasze bogac-
two”, a następnie „Każdy obywatel będzie królem” 
proponował wprowadzenie ustawowego minimal-
nego dochodu przypadającego wszystkim Ameryka-
nom.  Polityk słynął ze swojej nienawiści do banków 
i bogaczy. Redystrybucja bogactwa wydawała się 
więc dla niego naturalnym rozwiązaniem. „Królew-
skiego planu” nie udało się zrealizować, skończyło 
się na stworzeniu w okręgu znanych nam dziś 
instytucji welfare state takich jak służba zdrowia, 
czy szkolnictwo. 

Po II wojnie światowej za sprawą ekonomisty z 
Oxfordu George’a D.H. Cole’a, idea dochodu pod-
stawowego weszła na stałe do słowników, a w latach 
60. do politycznego głównego nurtu. Cole w swoich 
pracach argumentował, że obecna zdolność produk-
cyjna zależy w większości od połączenia inwestycji, 
akumulacji wiedzy i sposobów produkcji wcześniej-
szych pokoleń. Dlatego społeczeństwo jako całość 
powinno otrzymywać udział w zyskach. Prezentacja 
pomysłu przez Martina Luthera Kinga rozpoczęła se-
rię eksperymentów w kilku stanach USA. Zwolenni-
kiem idei był także Richard Nixon, który początkowo 
lobbował za wprowadzeniem pomysłu na poziomie 
federalnym. Finalnie sam pomysłodawca wycofał 
się z niego. W dzień ogłoszenia pomysłu Nixon do-
stał od swojego doradcy ekonomicznego Martina 
Andersona notatkę zatytułowaną „Krótka historia 
Systemu ochrony rodziny”, zawierającą główne wnio-
ski z książki Karla Polanyia pt. „Wielka Transforma-
cja”. Polanyi opisuje w niej skutki wprowadzenia w 
Wielkiej Brytanii  „systemu speenhamlandzkiego”, 
systemu zasiłków dla ubogich. System opierał się 
na”… zasiłkach do płac, przyznawanych według skali 
powiązanej z ceną chleba. W ten sposób ubogim ro-
dzinom miał zostać zapewniony minimalny dochód 
niezależnie od zarobków”. Konsekwencją systemu 
było brak zainteresowania robotników pracą, po-
nieważ wysiłek nie wpływał na poziom zarobków. 
Konsekwencje według Polanyi’a były tragiczne: „ W 
ciągu kilku lat wydajność pracy zaczęła gwałtowa-
nie spadać, dając pracodawcom dodatkowy powód 
do niepodwyższania płac… w praktyce zasiłek stał 
się powszechny… Długookresowe skutki tego syste-
mu były istnym koszmarem. Upłynęło trochę czasu, 

zanim godność prostego człowieka obniżyła się do 
tak niskiego poziomu, że zaczął brać zasiłek, za-
miast szukać dotowanych przez państwo zarobków, 
które sięgnęły dna. Stopniowo mieszkańcy ulegli 
pauperyzacji. Powiedzenie „raz na zasiłku - zawsze 
na zasiłku było jak najbardziej prawdziwe””. Według 
współczesnych, instytucja trwająca od 1795 do 1834, 
była tak zła, że „… wszystko jest lepsze od systemu 
speenhamlandzkiego.” Argumenty Polanyi’a, popar-
te wolnorynkowymi poglądami kolejnego z doradcy 

- Miltona Friedmana przekonały Nixona do zmiany 
frontu politycznego, który odszedł od pierwotnego 
pomysłu, kierując swoje działania w stronę zapew-
nienia pomocy socjalnej dla bezrobotnych poszuku-
jących pracy. Do tej pory był to najlepszy okres dla 
pomysłu. Wiatr historycznych zmian przynoszący in-
telektualną rewolucję pary Reagan-Thatcher na wiele 
lat schował dochód podstawowy do zamrażarki. 

WSPÓŁCZESNY KONTEKST. DLACZEGO DOCHÓD 

PODSTAWOWY WRÓCIŁ? 

Kryzys finansowy z 2008 roku stworzył dogodne 
społeczne uwarunkowania dla idei dochodu podsta-
wowego (UBI). Brak stabilności systemu finansowe-
go i konieczność ratowania przez rządy instytucji 
finansowych „zbyt dużych by upaść” uświadomił 
całemu społeczeństwo wpisany w system brak od-
powiedzialności i przenoszenie ryzyka na całe naro-
dy. Dodatkowo światło dzienne ujrzały gigantyczne 
nierówności w dochodach finansowych elit i reszty 
społeczeństwa. Idea dochodu podstawowego powró-
ciła ze zdwojoną siłą, oferując egalitarną stabilność, 
finansowaną głównie przez najbogatszych.

XXI przyniósł argumenty za wprowadzeniem w ży-
cie UBI. Nadejście czwartej rewolucji przemysłowej 
dało nadzieję na szybki wzrost produktywności 
gospodarki i zastąpienie pracy ludzkiej maszynami. 
W środowiskach liderów zmian technologicznych 
coraz bardziej popularny stawał się pomysł „opo-
datkowania” pracy robotów, poprzez tworzenie 
stałej dywidendy za wynalazki dla przedstawicieli 
społeczeństw. Według zwolenników tego pomy-
słu brak wprowadzenia podobnego powszechnego 
narzędzia dystrybucji bogactwa skutkować będzie 
wzrostem nierówności i rozpadem społeczeństwa 
jakie znamy do tej pory. 
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Kolejne argumenty za dochodem podstawowym 
pojawiły się z nieoczekiwanej strony - od krytyków 
państwa dobrobytu. Zwiększający się poziom usług 
publicznych oferowanych przez państwo sprawia 
cały system coraz bardziej skomplikowanym i kosz-
townym. Ustalenie odbiorców świadczeń wymaga 
sprawnej i dużej maszyny urzędniczej, a istnienie 
warunków koniecznych do ich uzyskania zachęca 
ludzi do oszukiwania systemu. Dochód podstawowy 
ma być kolejnym wcieleniem welfare state bez kosz-
tów administracyjnych. 

CZY UBI JEST SPRAWIEDLIWE?

A co w przyszłości? Czy jeśli osiągniemy wystarcza-
jący poziom rozwoju gospodarczego wprowadzenie 
dochodu podstawowego będzie dobrym rozwiąza-
niem? Zwolennicy przedstawiają szereg argumen-
tów za wprowadzeniem idei  w życie. Pierwsza gru-
pa dotyczy rynku pracy. Według zwolenników 
(np. Guy Standing, Rutger Bregman) architektura 
kapitalizmu uległa znacznej zmianie. Przez proce-
sy związane z globalizacją i automatyzacją pozycja 
pracowników uległa osłabieniu. Elastyczne sposoby 
zatrudnienia, przenoszenie fabryk z kraju do kraju, 
celowe osłabianie związków zawodowych to tyl-
ko niektóre efekty.  Wszystkie te zjawiska osłabiły 
solidarność i ochronę społeczną, a rzesze pracow-
ników wpędziły w pułapkę prekarności - niskie wy-
nagrodzenia, niepewność zatrudnienia oraz brak 
uprawnień pracowniczych. Dochód podstawowy ma 
w założeniu poprawić ich pozycję. Praca nie będzie 
już konieczna do przeżycia. Według zwolenników, 
dochód podstawowy nie zmniejszy też podaży pracy. 
Nadal praca będzie konieczna do konsumpcji wyż-
szego rzędu, a zresztą praca to nie tylko same za-
robki, daje nam także spełnienie. Brak konieczności 
wybierania jakiejkolwiek pracy sprawi, że będziemy 
w stanie lepiej kierować swoją drogę zawodową i żyć 
bardziej szczęśliwie. 

A czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest spra-
wiedliwy? Przyjrzyjmy się bliżej dwóm najbardziej 
popularnym rozumieniom sprawiedliwości, który-
mi posługują się głównie zwolennicy i przeciwnicy 
dochodu podstawowego. Zwolennicy powołują się 
głównie na jednego z najwybitniejszych liberalnych 
myślicieli Johna Rawls’a, przeciwnicy zaś na praojca 

filozofii - Arystotelesa. John Rawls krytykuje liber-
tariańskie rozumienie sprawiedliwości ze względu 
na arbitralne czynniki, na które nie mamy wpływu, 
takie jak dziedziczenie bogactwa, czy posiadane ta-
lenty. Nie zgadza się także na sprawiedliwość jako 
równość szans (koncepcja merytokratyczna), gdyż 
ludzie posiadają różne talenty i ich wykorzystanie 
zależne jest od wielu nieobiektywnych czynników, 
takich jak moda, czy moment historyczny. For-
mułuje on konstrukt myślowy znany jako „zasło-
na niewiedzy”, który pozwala zobiektywizować 
rozumienie sprawiedliwości i zawrzeć najbardziej 
odpowiednia dla wspólnoty umowę społeczną. Za-
słona niewiedzy polega na wyobrażonej sytuacji, w 
której podejmując decyzję o przyjmowanym syste-
mie społecznym, ignorujemy swój bieżący status 
i projektujemy system, który byłby sprawiedliwy 
dla bezstronnego obserwatora. Wynikiem takie-
go eksperymentu myślowego jest wyprowadzenie 
dwóch zasad sprawiedliwości: zasady podstawo-
wych praw obywatelskich oraz równości społeczn-
ej i ekonomicznej. Jeśli nie wiemy, jaką będziemy 
pełnić rolę w społeczeństwie, to chcielibyśmy by 
prawa obywatelskie wszystkich członków wspól-
noty były przestrzegane. Druga zasada składa się z 
dwóch części: pierwsza gwarantuje równość ekono-
miczną i społeczną, niezależnie od talentów, miej-
sca zamieszkania, wybranego zawodu etc. Druga 
część dotyczy równości i redystrybucji. Nierówno-
ści są akceptowalne tylko wtedy, gdy poprawiają 
stan posiadania najmniej uprzywilejowanych. W 
praktyce Rawls optuje za znaczną redystrybucją. Ze 
sprawiedliwym systemem mamy do czynienia wtedy, 
gdy ”…najzdolniejsi mogą korzystać ze swoich 
talentów pod warunkiem, że poprawia to sytuację 
tych, którzy nie posiadają takich zdolności”1.

Powyższe rozumowanie ma dwie zasadnicze wady. 
Po pierwsze znacznie ogranicza motywację. Po co 
starać się, skoro nie zmieni to znacznie mojego stanu 
posiadania? Istotne poprawianie swojej sytuacji stoi 
w sprzeczności z kryterium równości ekonomicznej. 
W razie „odskoczenia” od średniej zadziała bowiem 
mechanizm redystrybucji. Po drugie mechanizm ten 
nie nagradza długoterminowego wysiłku, nie dys-
trybuując właściwie szacunki i dóbr na podstawie 
obierania właściwego kierunku i specjalizowania się 
danej dziedzinie, co jak doskonale wiemy od rewo-
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lucji przemysłowej, jest warunkiem koniecznym do 
szybkiego rozwoju. 

Inne rozumienie sprawiedliwości przedstawia Ary-
stoteles. W przeciwieństwie do Rawls’a, celem po-
lityki nie powinno być stworzenie neutralnych ram 
prawnych. Państwo za pomocą instytucji powinno 
kształtować określone cnoty i postawy, co wymaga 
przyjęcia pewnej teleologii. Wyznaczenia tego, cze-
mu chcemy nadawać prestiż, wyróżniać i nagradzać. 

„Państwo, które naprawdę zasługuje na tą nazwę, a 
nie jest nim tylko z imienia, musi się troszczyć o 
cnotę. Inaczej bowiem wspólnota państwowa staje 
się układem sprzymierzeńców (…) a prawo się się 
umową oraz (…) rękojmią wzajemnej sprawiedli-
wości, bez możności natomiast urabiania dobrych i 
sprawiedliwych obywateli.”2 Wedle tej celowościowej 
definicji polityki dochód podstawowy byłby kon-
tr-skuteczną instytucją, nie prowadzącą do kształ-
towania żadnych cnót. Brak konieczności zadbania 
o swoje utrzymanie i przejęcie odpowiedzialności 
przez wspólnotę jest systemowym nagradzaniem 
bezczynności, lub robienia niepotrzebnych z punk-
tu widzenia wspólnoty prac. Oczywiste jest to, że 
gospodarka rynkowa nie jest mechanizmem dystry-
buującym sprawiedliwie, jednak żeby brać udział w 
wymianie, należy dawać przydatne rzeczy innym, 
co stanowi systemowy „bezpiecznikm”. Z łatwością 
możemy sobie wyobrazić sytuację, w której znaczna 
część społeczeństwa nieobarczona koniecznością 
zarabiania wybiera niedochodowe, cechujące się wy-
sokim prestiżem społecznym i niską uciążliwością 
zawody, takie jak malarz, czy pisarz. Bez rynkowej 
weryfikacji (czy ktoś chce czytać moje prace?), wy-
siłek tych ludzi zostaje spożytkowany niewłaściwie 
dla wspólnoty, ze szkodą dla innych. 

CZY UBI JEST REMEDIUM NA WYZWANIA 

PRZYSZŁOŚCI? 

Zdaniem wielu autorów zjawisko pogarszania się i 
zanikania miejsc pracy przez rozwój technologiczny 
będzie stanowić jedno z najważniejszych wyzwań 
XXI w.3. Pomimo braku empirycznych dowodów na 
poparcie hipotezy4 i ahistoryczności rozważań, in-
telektualiści nadal starają się znaleźć rozwiązanie, 
mające na celu złagodzenie zmian. A te na rynku 
pracy nie ulegają żadnej wątpliwości. Przywilej spę-

dzenia całej drogi zawodowej w jednej firmie będzie 
przysługiwać coraz mniejszej liczbie osób. Istnienie 
globalnej wioski skazuje przedsiębiorstwa na coraz 
intesnywniejsze konkurowanie. Rozwój technologii 
oznacza konieczność nabywania nowych kompeten-
cji i nabierania doświadczeń w różnych miejscach. 
Oznacza też wykonywanie części zadań przez ma-
szyny i przesunięcia siły roboczej do innych części 
gospodarki. W Polsce przeciętnie zmieniamy pracę 
w ciągu życia 7-krotnie, w USA 12-krotnie. Praca już 
nigdy nie będzie tak stabilna i bezpieczna, jak przed 
globalizacją i rewolucją technologiczną. Do tej pory 
odpowiedzią na niestabilność była pomoc społeczna 
państwa. Według zwolenników zmiany są tak duże, 
że koniecznością jest ochrona pracowników przez 
UBI. 

Aktualnie nie istnieją żadne rzetelne empiryczne 
badania wpływu dochodu podstawowego na rynek 
pracy. Eksperymenty przeprowadzane w latach 70 w 
USA i Kanadzie oraz te nowsze z Londynu, czy USA 
operowały na zbyt małych grupach odbiorców. Były 
też zbyt krótkie, by pokazać  jak dochód podstawo-
wy może wpłynąć na społeczeństwo. Pierwsze zna-
czące badania trwają od 2017 roku. W Finlandii pilo-
taż skierowany jest do 2000 obywateli, a w Kanadzie 
dla grupy 4000.  Oba eksperymenty nie dadzą nam 
jednak odpowiedzi na najważniejsze pytania. Trwają 
ograniczoną ilość czasu, a nierozerwalną częścią UBI 
jest dożywotność rozwiązania. Dlaczego mam zmie-
nić swoje zachowanie, skoro po dwuletnim pilotażu 
dochód podstawowy przestanie mi przysługiwać? 
W tym właśnie tkwi zagrożenie dla ewaluacji tej 
polityki. Jasne jest, że dodatkowa gotówka poprawi 
sytuację grup nieuprzywilejowanych. Nie jesteśmy 
jednak w stanie zbadać jej całościowego wpływu na 
społeczeństwo. 

Czy UBI jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości? 
Oczywiście zależy to od doprecyzowania wyzwań. 
Mam wrażenie, że obecnie instytucja ta jest areną 
walki klasowej, na której zwolennicy chcieliby rów-
niejszego podziału dochodu, a nie rozwiązania pro-
blemów przyszłości. Według mnie najważniejszymi 
wyzwaniami w tym obszarze są: zwiększenie ilości 
dobrej jakości miejsc pracy oraz poprawienie bez-
pieczeństwa zatrudnienia. Na tak postawione za-
gadnienia UBI nie znajduje odpowiedzi. Bazując na 
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ortodoksyjnej teorii ekonomii zapewnienie stałego, 
bezwarunkowego poziomu przychodów dla każdego 
prawdopodobnie będzie skutkować: 

Redukcją siły roboczej przez efekt dochodowy trans-
feru oraz efekt substytucyjny związany z podwyż-
szonymi podatkami, koniecznymi do finansowania 
świadczeń. 

Spadkiem wysiłku i motywacji części pracowników.

Spadkiem mobilności społeczeństwa i nieefektywną 
alokacją zasobów. 

Prawdopodobnym skokowym wzrostem inflacji. 

Przewidywalne skutki makroekonomiczne nie są 
zachęcające i dotykają najważniejszych instytucji z 
punktu widzenia gospodarki państwa: rynku pie-
niężnego, rynku pracy oraz stabilności finansów 
publicznych.

Zwolennicy postulują, że UBI może opłacać się z 
punktu widzenia efektywności polityk publicznych. 
Koszt dochodu podstawowego ma być niższy, niż 
koszt świadczeń, systemu pomocy społecznej oraz 
indywidualnych kosztów beneficjentów: kosztów 
ubiegania się o pomoc oraz  niewykorzystanych 
szans. Oznacza to, że wraz z rozwojem usług pań-
stwa dobrobytu, dochód podstawowy ma stać się 
tańszą alternatywą. Dodatkowo dochód podsta-
wowy chroni społeczeństwo przed długotrwałymi 
negatywnymi skutkami zjawisk społecznych, np. 
długotrwałe bezrobocie rodzi  m.in. wzrost prze-
stępczości i osłabia przekazywanie wzorców rodzin-
nych. Jak pokazują dalsze szacunki, mimo braku 
kosztów administracyjnych dochód podstawowy 
nadal jest znacznie droższy. Występowanie innych 
niekorzystnych efektów minimalizowane jest po-
przez instytucje pomocy społecznej, których działa-
nia skierowane są bezpośrednio do potrzebujących 
poprzez programy pomocy dla bezrobotnych, zasiłki 
macierzyńskie, renty etc. 

SZACUNKI KOSZTÓW 

Podstawowym pojawiającym się pytaniem jest to, 
czy nas na to stać? Uwzględniając podstawową kwo-

tę potrzebną do przeżycia w wysokości 1000 zł (oraz 
500 zł dla dzieci) koszt programu za jeden rok to 
około 420 miliardów złotych.  Budżet Polski wynosi 
około 385 mld. zł. Jest to kwota niebagatelna, 6 razy 
większa niż wszystkie roczne wydatki na świadcze-
nia socjalne w naszym kraju. Na obecnym poziomie 
rozwoju z pewnością jest to rozwiązanie niemożli-
we, nawet biorąc pod uwagę scenariusz znacznego 
podniesienia podatków. Ewentualnością pozostaje 
znaczne zadłużanie. Pod warunkiem, że ktokolwiek 
chciałby pożyczyć nam takie pieniądze. Poza tym, 
uważam za złą politykę zadłużanie przyszłych poko-
leń, w zamian za teraźniejsze eksperymenty. Przy-
kład naszego kraju nie jest jedyny. Kraje o wyższym 
poziomie rozwoju gospodarczego też nie mogłyby 
sobie pozwolić na wprowadzenie UBI. Zgodnie z ob-
liczeniami Jeffreya Dorfmana z University of Geo-
rgia, wprowadzenie dochodu podstawowego w USA 
wymagałoby podniesienia podatków dwukrotnie, co 
jest politycznie i ekonomicznie niemożliwe do zre-
alizowania. Według Bloomberga zaś, wprowadzenie 
UBI w Finlandii kosztowałoby rok rocznie 6 miliar-
dów euro więcej, niż wynosi budżet tego kraju (53 
mld euro w 2016 roku). Sprawdzianem dla dzisiej-
szej implementacji rozwiązania było referendum w 
Szwajcarii. 78% obywateli zagłosowało przeciwko 
wprowadzeniu dochodu podstawowego. Argumenty 
przeciwko dotyczyły głównie zbyt dużych kosztów 
i szkodliwości dla gospodarki oraz zniechęcenia do 
pracy najgorzej zarabiających. 

A MOŻE ZA 100 LAT, GDY BĘDZIEMY WYSTARCZAJĄCO 

BOGACI? 

Jeśli wszystkie moje rozważania okażą się nietrafio-
ne i wprowadzenie UBI będzie sensownym rozwią-
zaniem, zwolennicy trafią na kolejną przeszkodzę, 
zdecydowanie trudniejszą od finansów publicznych. 
Świat nie składa się z jednego państwa, w którym 
nie występują nierówności. Wolny przepływ ludzi i 
kapitału sprawia, że wprowadzenie tak radykalnych 
dla architektury społeczno-gospodarczej rozwiązań 
staje się niemal niemożliwe do wprowadzenia na po-
ziomie jednego z krajów. Łatwo możemy wyobrazić 
sobie sytuację gwałtownego napływu imigrantów, 
liczących na bezpieczeństwo materialne. Patrząc od 
strony finansujących UBI, trudno wyobrazić sobie 
zapewnienie szczelności systemu podatkowego, któ-
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ry sprawiłby brak wyprowadzki finansujących przed-
sięwzięcie poprzez podatki przedsiębiorstw. Przy 
istnieniu państw narodowych zawsze znajdą się 
kreatywni księgowi oraz „Liechtensteiny”, które po-

mogą poprawić sytuację konkurencyjną firm. Może 
za 100 lat nie będzie państw narodowych i będziemy 
na tyle bogaci, by zapewnić UBI 13 miliardom ludzi? 
Osobiście nie mogę w to uwierzyć. 

1. M. Sandel, Jak postępować słusznie, 2010, str. 194

2. Arystoteles, Polityka, Księga III, rozdział IX

3. Zob. np. Rifkin (2012), Brynjolfsson, McAfee (2015), Ford (2016)

4. Zob. np. Piva, Vivarelli (2005), Harrison et al( 2008), Hall et all (2008), Lachenmaier, Rottmann (2011), Coad, Rado 

(2011), Bogliacino et al (2012) 

Karol Wałachowski

Ekonomista, prezes zarządu KJ-Małopolska.
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Współcześnie głównym sposobem uprawiania po-
lityki jest biopolityka, zaś najbardziej wyrazistym 
przykładem tego mechanizmu jest polityka imi-
gracyjna Stanów Zjednoczonych. Jej istotą jest 
podejmowanie przez administrację amerykańską 
decyzji, dotyczących tego kto może przekroczyć 
granice tego kraju, ale również kto, po nielegalnym 
przekroczeniu zostanie, a kto będzie deportowa-
ny. W jaki sposób podejmowane są te decyzje? Jak 
kształtowana jest struktura społeczeństwa ame-
rykańskiego? Oficjalne statystyki rządu Stanów 
Zjednoczonych podają, że na terenie USA żyje 11 
milionów nielegalnych imigrantów. Amerykańska 
pisarka i komentatorka polityczna Ann Coulter sta-

ra się udowodnić, że liczba ta jest niemal trzykrot-
nie zaniżona, a ilość obcych (illegal aliens) wynosi 
30 milionów. Publicystka twierdzi również, że me-
dia głównego nurtu świadomie zaniżają liczbę nie-
legalnych imigrantów, aby nie niepokoić amerykań-
skiego społeczeństwa. Coulter idzie jeszcze krok 
dalej, stawia radykalną tezę, że Demokraci w USA 
prowadzą politykę otwartych drzwi dla imigran-
tów z krajów rozwijających się (przede wszystkim 
z Meksyku), gdyż upatrują w nich potencjalnych 
wyborców. Tym samym, zdaniem Coulter, partia 
demokratyczna w sposób świadomy, ze względu na 
doraźne cele polityczne i utylitarne, niszczy warto-
ści i porządek społeczny, na jakich oparte zostały 

Nielegalna 
imigracja 
jako narzędzie 
polityczne. „Adios 
America” Ann 
Coulter

Maria Kądzielska
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Stany Zjednoczone. Książka „Adios, America”, opu-
blikowana w 2015 roku ujawniania nierzetelności 
przekazów medialnych, w tym używanej przez me-
dia nowomowy, analizuje tezy o rzekomych korzy-
ściach z multikulturalizmu, jak również hasła, że 

„społeczeństwo amerykańskie jest społeczeństwem 
imigrantów”.   

Każdy, kto bierze do ręki publikację Ann Coulter 
wie, czego może się spodziewać. Autorka nie kry-
je swoich konserwatywnych poglądów, znana jest 
również z ciętego, dosadnego języka, wyrazistego 
humoru oraz budowania emocjonalnej więzi z czy-
telnikiem. Wśród publiczności w Stanach Zjedno-
czonych budzi ona radykalne reakcje: pozostaje 
bądź uwielbiana bądź znienawidzona. Z wykształ-
cenia prawniczka, karierę zrobiła w dziennikar-
stwie i publicystyce, napisała 12 książek, z których 
10 znalazło się na liście bestsellerów the New York 
Times; występowała również w wielu programach 
telewizyjnych. Coulter jest zdeklarowaną prawico-
wą polemistką, trudno pominąć jej głos, analizu-
jąc współczesną debatę polityczną w USA, choćby 
przez jej popularność, która na samym Facebooku 
sięga ponad 600 tys. subskrypcji. W ostatnich wy-
borach prezydenckich aktywnie wspierała kandy-
daturę Donalda Trumpa, podkreślając to kolejną 
publikacją zatytułowaną „In Trump we trust”(„W 
Trumpie nadzieja”). Książka „Adios, America!” o 
podtytule „The Left’s Plan to Turn Our Country 
Into a Third World Hellhole”(„Lewicowy plan, aby 
zamienić nasz kraj w piekło trzeciego świata”) nie 
tylko trafiła na listę bestesellerów, ale na łamach 
the New York Times Timothy Egan zasugerował, że 
była to jedna z pozycji, które najsilniej oddziałały 
na kampanię wyborczą Donalda Trumpa. W Natio-
nal Review w recenzji Jaya Nordlingera, czytamy, że 
jest to jedna z najważniejszych książek ostatnich 
lat, która przedstawia wiele istotnych poglądów 
dotyczących współczesnej kondycji Stanów Zjedno-
czonych Ameryki. Choć „Adios America” jest książ-
ką głównie o charakterze publicystycznym, so-
cjologicznym i politycznym, stawia również wiele 
pytań z zakresu filozofii polityki. Pytań takich jak: 
czy bogate i rozwinięte społeczeństwo, jakim jest 
amerykańskie, posiada moralny obowiązek pomo-
cy państwom mniej rozwiniętym? Jakie są granice 
działania zgodnie z interesem danej partii? Jaki 

status ma prawo, którego nierespektowanie jest 
deklarowane przez część polityków? Jakie są grani-
ce możliwości danego społeczeństwa do asymilacji 
imigrantów? Jak multikulturalizm wpływa na roz-
wój społeczeństwa? Jak poprzez język kształtuje 
się rzeczywistość polityczna?

Ann Coulter w swoich rozważaniach wychodzi od 
tezy, że imigracja jest jedną z najbardziej kluczo-
wych spraw determinujących obecny i przyszły ob-
raz Stanów Zjednoczonych. Pomimo tego, debata 
polityczna związana z tym tematem jest ogromnie 
powierzchowna i sprowadza się jedynie do pytania 
o amnestię. Autorka zwraca uwagę, że Demokraci 
nie chcą rozwiązać problemu nielegalnej imigracji, 
wiedząc, że stanowi ona źródło ich pomnażającego 
się elektoratu, dla biznesmenów imigranci stano-
wią zaś tanią siłę roboczą. Coulter nie krytykuje jed-
nak jedynie lewej strony sceny politycznej, obciąża 
winą za oszukiwanie społeczeństwa media, wielki 
biznes, Republikanów oraz Demokratów. „Wszyscy 
oni chcą, aby masowa imigracja z trzeciego świata była 
kontynuowana. Obydwie partie polityczne łączą siły, 
aby przyznawać obywatelstwo nielegalnym imigran-
tom i przyciągnąć dodatkowe miliony w sposób legal-
ny, a media ukrywają tego dowody.”1. Wykazuje, jak 
masowo przybywający nielegalni imigranci z trze-
ciego świata dzięki polityce łączenia rodzin zyskują 
obywatelstwo, nie adaptują się do zachodniego ko-
deksu obyczajowego, dokonują przestępstw, maso-
wo korzystają z pomocy społecznej. Coulter stara 
się obnażyć fałsz sześciu argumentów podawanych 
przez media w obronie emigracji: 1) sondaże poka-
zują powszechne poparcie dla „gruntowej reformy 
polityki imigracji”2, 2) imigranci wykonują pracę, 
której Amerykanie by się nie podjęli, 3) amnestia 
wesprze gospodarkę, 4) Barack Obama deportował 
więcej nielegalnych imigrantów niż George Bush, 
5) Latynosi nie będą głosować na Republikanów, 
póki nie otrzymają amnestii, 6) „gruntowna refor-
ma polityki imigracyjnej” nie jest tożsama z amne-
stią3.  Przy czym Coulter podkreśla nieustannie, że 
zanim zostanie rozwiązany problem nielegalnych 
imigrantów już znajdujących się na terenie USA, 
należy uszczelnić granice: „Krok pierwszy: zabez-
piecz granice. Krok drugi: powtórz krok pierwszy”4. 
Publicystka pozostawała bardzo konsekwentna w 
swoich poglądach również podczas ostatniej kam-
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panii wyborczej, uznając, że Donald Trump będzie 
wielkim prezydentem, nawet jeśli uda mu się jednie 
wybudować mur na granicy z Meksykiem. 

W siedemnastu rozdziałach, z których składa się 
książka, Coulter stara się rozliczyć z hipokryzją 
i nierzetelnością debaty publicznej dotyczącej 
nielegalnej imigracji do USA. Rysuje ona rozwój 
problemu od reformy imigracji wypromowanej 
w 1965 roku przez prezydenta Kennedy’ego, na-
pisanej przez prokuratora generalnego Roberta 
Kennedy’ego i przeprowadzonej przez senatora 
Teda Kennedy’ego, poprzez fatalną w skutkach 
amnestię dla rolników z 1986 roku wydaną przez 
Ronalda Reagana, w wyniku której 100 tys. Mek-
sykanów zarejestrowało się jako farmerzy, po 
współczesne prawo ziemi, które zapewnia au-
tomatyczne obywatelstwo dziecku nielegalnych 
imigrantów (anchor baby) urodzonemu na tere-
nie USA, a tym samym uniemożliwia deportację 
jego rodziców. Coulter zwraca uwagę, że polityka 
imigracyjna formowana od połowy XX-wieku po 
dzień dzisiejszy, nie realizuje najlepszych inte-
resów samych amerykańskich obywateli, którzy 
finansują ją ze swoich podatków: „Korzystna dla 
Ameryki polityka imigracyjna nie akceptowałaby 
ludzi bez kwalifikacji do pełnienia jakieś pracy. Nie 
przyjmowałaby członków rodzin imigrantów w po-
deszłym wieku, przyjeżdżających na wózkach. Nie 
akceptowałaby ludzi oskarżonych o terroryzm przez 
ich własne kraje. Nie przyjmowałaby kobiet w ciąży, 
których wcześniaki będą kosztowały podatników 50 
tys. dolarów za każde urodzenie”5. Autorka jasno 
rozróżnia obowiązki opieki społecznej, jakie USA 
posiada wobec Amerykanów, a jakich nie powinny 
posiadać wobec nielegalnych imigrantów. Doko-
nuje także rozróżnienia między Afroamerykana-
mi, wobec których rząd Stanów Zjednoczonych 
jest moralnie zobowiązany do pomocy ze względu 
na historię niewolnictwa, jak również ich udział 
w wojnie o niepodległość, a imigrantami. Punk-
tuje paradoks w polityce wewnętrznej prowadzo-
nej przez Liberałów, którzy zwiększając opiekę 
społeczną dla Afroamerykanów, jednocześnie do-
magają się amnestii dla nielegalnych imigrantów. 
Imigranci zaś stanowią największą konkurencję 
dla czarnej społeczności na rynku pracy, zabiera-
jąc im źródła zarobku. 

Jedną z najmocniejszych stron książki „Adios, Ame-
rica” jest bogactwo statystyk, sondaży, cytowań i 
źródeł, którymi posługuje się autorka. Godna po-
chwały pozostaje ogromna praca archiwalna, którą 
musiała wykonać. Ann Coulter stawiając kontrower-
syjne i mało popularne tezy, stara się jednocześnie 
poprzeć je faktami z wielu źródeł, którymi nierzad-
ko jest krytykowany przez nią the New York Times. 
Przykładowo, ten najpopularniejszy dziennik w USA 
w artykule opublikowanym w listopadzie 2014 roku 
autorstwa Julii Turkewitz zakazuje używania słowa 

„nielegalny imigrant”, jako dehumanizującego i nega-
tywnie nacechowanego emocjonalnie, które zostało 
wypromowane przez anty-imigracyjnie nastawioną 
grupę na początku XXI wieku. Coulter podaje jed-
nak, że słowo to zostało po raz pierwszy użyte w 
prasie 29 sierpnia 1969 roku właśnie na łamach the 
New York Times, a następne regularnie powtarzane 
przynajmniej 3 tys. razy (archiwum Nexis, z któ-
rego korzystała Coulter, przestaje liczyć ilość cyto-
wań powyżej 3 tys.). Opisy wielu innych podobnych 
manipulacji możemy odnaleźć w książce. Coulter 
stara się również rozliczyć z popularnym hasłem, że 

„Ameryka jest krajem różnorodności”: „Gdyby 83 proc. 
amerykańskich prezydentów było wyłącznie pochodze-
nia japońskiego, zaś 100 proc. z nich miało choć część 
korzeni japońskich, czy wciąż mówilibyśmy o Ameryce 
jako o „narodzie imigrantów”? Każdy prezydent, prócz 
Kennedy’ego, był protestantem… Ameryka nigdy nie 
miała prezydenta, który nie miałby chociaż w jakieś 
części brytyjskich przodków, a ludzie wciąż gadają, że 
jesteśmy narodem imigrantów”6. Autorka przypomina, 
że sto lat temu USA były krajem o społeczeństwie 
posiadającym pochodzenie: brytyjskie, duńskie, za-
chodnioafrykańskie i niemieckie, o wierze głównie 
protestanckiej, 98 proc. chrześcijańskiej i w więk-
szości mówiących po angielsku. Coulter podkreśla, 
iż nie jest bez znaczenia, że Stany Zjednoczone 
tworzyli głównie protestanci pochodzący z zachod-
niej Europy, kierujący się konkretnym kodeksem 
moralnym i wielką pracowitością, którzy musieli 
dokonać gigantycznego wysiłku, aby znaleźć się no-
wym świecie. Pisarka chce tym samym udowodnić, 
że nie byli to przypadkowi imigranci z całego świata, 
ale grupa niezwykle homogeniczna, jeśli chodzi o 
wyznawane wartości. Polemizując z tezą, że skrajna 
różnorodność kulturowa jest siłą, autorka powołuje 
się na badania przeprowadzone przez profesora uni-
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wersytetu Harvarda Roberta Putnama. Analizy tego 
naukowca wykazały, że w silnie zróżnicowanych 
społecznościach mieszkańcy mniej ufają swoim są-
siadom, lokalnym władzom, a nawet wiadomościom. 
Ukazały również mniejszą skłonność takich spo-
łeczności do działań charytatywnych, głosowania w 
wyborach, tworzenia rozbudowanych kręgów przy-
jaciół, zaś ankietowani ludzie, byli bardziej skłonni 
wskazywać telewizję, jako „najważniejszą formę roz-
rywki”. Coulter podaje, że wyniki badań Putnama 
ukazały się w 2007 roku, zaś w tym samym momen-
cie badacz na łamach the New York Times opubliko-
wał oświadczenie o osobistej preferencji różnorod-
ności i multikulturalizmu pomimo wyników badań. 
Putnam jednak będąc rzetelnym naukowcem wbrew 
swoim osobistym poglądom, przyznaje: „Zarówno 
czarna mniejszość jak i mniejszość imigrantów ma zna-
czący i niezależnie negatywny wpływ na kapitał spo-
łeczny. Jednak porównując procent czarnych i procent 
imigrantów, bardziej konsekwentna i silniejsza degra-
dacja kapitału społecznego pochodziła od mniejszość 
imigrantów”7.  

Główna część książki „Adios, America” jest poświęco-
na przestępstwom dokonywanym przez imigrantów, 
które Coulter w poszczególnych rozdziałach opisuje 
drobiazgowo, z rozróżnieniem na konkretne nacje, 
zwracając uwagę, że wiele statystyk dotyczących 
poszczególnych grup w ogóle nie jest prowadzonych. 
Największa liczba nielegalnych imigrantów pochodzi 
z Meksyku, stąd tej grupie etnicznej autorka poświę-
ca najwięcej uwagi. Za artykułem z Washington Post, 
pióra Nicka Miroffa i Williama Bootha Coulter infor-
muje, że pomiędzy 2007 a 2011 rokiem w Meksyku 
dokonano 100 000 morderstw, w tym 1,300 poprzez 
obcięcie głowy (dla porównania w konflikcie między 
Rosją a Ukrainą, według strony ukraińskiej zginęło 
około 10 tys. osób). W lipcu 2010 roku gubernator 
Arizony ogłosił publicznie, że na pustyni w Arizonie 
również są dokonywane obcięcia głowy przez nie-
legalnych imigrantów z Meksyku. Coulter ujawnia 
głębokie patologie, na które pozwala system amery-
kański, a w szczególności prawo ziemi zastosowane 
wobec nielegalnych imigrantów. Przykładem jest 
fakt, że jeden z meksykańskich słynnych obcinaczy 
głów Edgar Jimenez Lugo żyje w USA na wolności: 

„Pomimo tego, że Lugo był w zupełności wychowany w 
Meksyku, jego matka jako nielegalna imigrantka urodzi-

ła go w San Diego. Zatem po odbyciu krótkiej trzyletniej 
kary w Meksyku na cztery dekapitacje, Lugo powrócił 
do Ameryki”8. Coulter sugeruje, że USA powinno w 
swojej polityce zagranicznej wobec Meksyku zacząć 
naśladować politykę Izraela wobec Palestyny. Ósmy 
rozdział książki jest zatytułowany: „Czemu nie mo-
glibyśmy mieć polityki imigracyjnej Izraela?”9. Autorka 
z pewnym tragikomizmem dodaje, że Amerykanie 
nie musieliby od razu bombardować Meksyku, wy-
starczy wybudowanie muru. Z analizy i argumentów 
Coulter wynika, że traktuje ona tezę o śmierci Sta-
nów Zjednoczonych z ręki nielegalnych imigrantów 
bardzo poważnie. Publicystka na wielu przykładach 
ukazuje, jak dramatycznie zmienił się obraz społe-
czeństwa amerykańskiego od lat ’60-tych XX wieku. 
W dodatku, że są to działania zamierzone i czynione 
przy dużej nieświadomości społeczeństwa. 

Ann Coulter, prócz analizy problemu nielegalnej imi-
gracji i jej wpływu na rozpad społeczeństwa amery-
kańskiego, proponuje również określone rozwiąza-
nia. Autorka zdaje sobie sprawę, że nie ma szybkich 
remediów na problemy społeczne. Zauważa przede 
wszystkim, że nielegalni imigranci, którzy dostaną 
się na teren USA, stają się znacznie większym pro-
blemem, a ich deportacja jest niezwykle trudna. Z 
tego powodu pierwszym zadaniem rządu i admini-
stracji powinno być uszczelnienie granic. Przy czym 
autorka nie cofa się przed tezą, że amerykańscy 
obywatele mają wszelkie powody, aby nie ufać wła-
snemu rządowi i administracji. Ponownie jej najsil-
niejszą bronią są liczby, przypomina, że podczas pre-
zydentury Billa Clintona przyznano obywatelstwo 
200 tys. nielegalnych imigrantów, z których zgodnie 
z danymi FBI 70 tys. było karanych. Dodaje również, 
że w 2013 roku administracja Obamy wypuściła na 
wolność 36,007 nielegalnych imigrantów, z których 
88 tys. było skazanych za przestępstwa – 426 za 
gwałt, 193 za morderstwo. „Oni również będą wkrótce 
twoimi współobywatelami”10 – podsumowuje Coulter. 
Choć niektóre wnioski, jakie wysnuwa autorka dla 
wielu czytelników mogą wydać się przesadzone, a 
styl zbyt dosadny, to z pewnością największą siłą tej 
książki są twarde dane. Autorka dokonuje weryfika-
cji wielu medialnych sloganów poprzez ich konfron-
tację z wynikami statystyk, rezultatami wyszukiwać 
w archiwum Nexis, zestawianiem danych zbieranych 
przez rząd amerykański a tymi z konsulatów i amba-
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sad poszczególnych krajów. Coulter ujawnia szereg 
mechanizmów manipulowania opinią publiczną, jak 
przykładowo sposób formułowania pytań w sonda-
żach. Pozostaje niezwykle interesujące, jak autorka 
zwraca uwagę na problemy, które w codziennej deba-
cie publicznej okazują się całkowicie pomijane oraz 
jak silnie upolitycznione są wszystkie aspekty dzia-
łalności społecznej: od mediów, po kariery uniwer-
syteckie, poprzez sądownictwo i wymiar sprawiedli-
wości. Czytelnik nieustannie zadaje sobie pytania: 
Komu może wierzyć? Czemu wcześniej nigdy o tym 
nie słyszał? Z takiego powodu dokonuje się tak pro-
stych manipulacji? 

Z pewnością zarzut, jaki można postawić tej publi-
kacji, jest brak ukazania drugiej strony. Coulter nie 
poświęca ani jednego rozdziału analizie korzystnych 
skutków imigracji do USA: wparcia amerykańskiego 
PKB, chociażby poprzez konsumpcję. Autorka sku-
pia się na liczbach kryminalistów, nie podaje, ile 
wśród danej mniejszości jest osób zatrudnionych, 
czy wykształconych: artystów, naukowców, lekarzy. 
Nie dowiadujemy się również nic o mniejszościach 
wykonujących w USA najcięższe prace, przykładowo 
w przemyśle ciężkim lub budownictwie. Pomimo 
tego, że publicystka skupia się przede wszystkim na 
zjawisku nielegalnej imigracji do USA, to analizuje 
wiele mniejszości społecznych jako całe grupy: za-
równo osób, które przybyły w sposób legalny jak i 
nielegalny. Nierzadko to rozróżnienie w toku rozwa-
żań może pozostawać dla czytelnika niewystarczają-
co wyraziste. 

Jedna z głównych i najsilniejszych tez tej książki, 
która jednak ani razu nie zostaje wprost sformuło-
wana, dotyczy tworzenia i utrzymywania cywilizacji 
amerykańskiej. Coulter wyraźnie wychodzi ze sta-
nowiska, że dobrobyt, rozwój, wysoka jakość życia i 
zarobków w Stanach Zjednoczonych nie jest kwestią 
przypadkową, a stanowi wynik ciężkiej pracy grupy 
ludzi o silnym kręgosłupie moralnym i konkretnych 
protestanckich wartościach. Ze sposobu prowadze-
nia narracji oraz doboru zagadnień poruszanych 
w książce widać, że dla Coulter pozostaje jasne, iż 
cywilizacja stanowi wynik ciągłej pracy całego spo-
łeczeństwa. Jednak cywilizacja poprzez błędne i 
utylitarne decyzje polityków może zostać zniszczo-
na. Przedziera przez jej analizę również przekona-
nie o konieczności rywalizacji i ochrony własnego 
państwa oraz samego siebie. „Ameryka nie jest szpi-
talem świata”11 – pisze Coulter. Można to rozwinąć 
w szerszą konkluzję, że fałszywe jest twierdzenie, iż 
poprzez rozwiniętą formę opieki społecznej można 
pomóc nie tylko własnym najbiedniejszym obywate-
lom, ale również nieograniczonej liczbie imigrantów. 
Takie przekonanie, choć mniej radykalnie sformuło-
wane, wydaje się być popierane przez wiele mediów 
i polityków amerykańskich. Punktem wyjścia rozwa-
żań Ann Coulter jest polemika z tą grupą. Niezwykle 
trudno spierać się ze sferą faktograficzną książki 

„Adios, America”, można jedynie odrzucić jej głów-
ne założenia. Warto jednak przyjrzeć się poszcze-
gólnym zagadnieniom i statystycznym szczegółom, 
gdyż to one w tej publikacji pozostają najbardziej 
fascynujące. 

1. Coulter Ann, Adios America, wyd. Regnery Publishing, Nowy Jork, 2015, s. 1. Tłum. Aut.: “ They all want mass immi-

gration from the Third World to continue. Both political parties connive to grant illegal aliens citizenship and bring in 

millions more legally, and the media hide the evidence”. 

2. Autorka ma na myśli reformę na rzecz zliberalizowania polityki migracyjnej w USA. 

3. Op. Cit., s. 2, 3.

4. Op.cit., s. 7, tłum. aut.: “step one: secure the border; step two: repeat step one”. 

5. Op. cit., s. 13, tłum. aut.: „A good-for-America immigration policy would not accept people with no job skills. 

It would not accept immigrants’ elderly relatives, arriving in wheelchairs. It would not accept people accused of 

terrorism by their own countries. It would not accept pregnant women whose premature babies will cost taxpayers 

$50,000 a pop”.   
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6. Op. cit., s. 53, tłum. aut.: “If 83 percent of American presidents had been exclusively Japanese and 100 percent were at 

least part Japanese, we would talk about America being a „nation of immigrants”? Every single president, except Kenne-

dy, was a Protestant… America has never had a president who wasn’t, at least in part, of British ancestry, but people still 

babble that we’re nation of immigrants”. 

7. Cyt. Za: Op. cit.,s. 65, tłum. aut.: “Both percent black and percent immigrant have a significant and independent nega-

tive effect on social capital. But comparing percent back with percent immigrant the more consistent and powerful degra-

dation of social capital came from percent immigrant”. 

8. Op.cit., s. 123, tłum. aut.: „Although Lugo was raised entirely in Mexico, his illegal alien mother had given birth to 

him in San Diego. So after serving a quick three-year sentence in Mexico for four dismemberments, Lugo „returned” to 

America.”

9. Op. cit., s. 115, tłum. aut.: “Why can’t we have Israel’s policy in immigration?”

10. Op.cit., s. 246, tłum. aut: „They’ll soon be your fellow citizens, too”.  

11. Op. cit., s. 14, tłum. aut.: „America is not a world’s hospital”.  
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„Późna polskość” to jedna z ważniejszych wystaw, 
jakie w ostatnich latach miały miejsce w Polsce. 
Ważna przede wszystkim jako zmarnowana okazja 

– świadectwo kuratorskiej niemocy i lęku instytucji, 
która zrobiła wszystko, by się nie narazić. A moment 
na tę wystawę wydawał się idealny – po roku „dobrej 
zmiany”, w samym środku politycznego sporu dzie-
lącego Polskę, dawne Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski mogło dać jasny sygnał, że sztu-
ka współczesna jest ważna i nie boi się wyzwań – że 
może przełamywać schematy politycznego sporu, 
zadawać trudne pytania i nadawać kierunek debaty 
publicznej w Polsce.

Tymczasem dostaliśmy wystawę zachowawczą – 
unikającą drażliwych kwestii. Pod tym jednym 

względem sukces był niewątpliwy – udało się nie 
wywołać większych kontrowersji. Zdołano nie obu-
rzyć Ministerstwa Kultury, które ma władzę odwołać 
dyrekcję Zamku albo obciąć jej budżet; zdołano też 
nie rozgniewać środowisk radykalnych, które znane 
są z krucjat przeciwko sztuce współczesnej. Udało 
się tym samym spełnić oczekiwania „branży”, czyli 
środowiska kilkuset polskich kuratorów, artystów, 
krytyków i galerzystów, których pozycja, dochody i 
reputacja zależą w dużym stopniu od środków i in-
stytucji publicznych. Dziś to im najbardziej zależy 
na konserwowaniu korzystnego dla siebie status quo.

Szeroka publiczność została sprowadzona, jak zwy-
kle, do roli tłumu, reperującego statystyki frekwen-
cji dawnego CSW. Pod kierownictwem Małgorzaty 

Konserwatyzm 
sztuki

Iwo Zmyślony
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Ludwisiak i Jarosława Lubiaka ta niegdyś najważ-
niejsza z polskich instytucji sztuki powoli świeci 
pustkami, nie mogąc się programowo odnaleźć mię-
dzy dość niemrawą, choć wciąż prestiżową Zachętą, 
a progresywnym Muzeum Sztuki Nowoczesnej. CSW 
nie pomogły przetasowania kadrowe, ani likwidacja 

„Obiegu” – przez kilkanaście lat najważniejszej plat-
formy profesjonalnej debaty o sztuce współczesnej, 
ani tym bardziej kuriozalna zmiana identyfikacji wi-
zualnej (teraz to „U-jazdowski”) czy wprowadzenie 
wysokich opłat parkingowych.

Mimo to „Późna polskość” wzbudziła spore zain-
teresowanie – w ciągu pięciu miesięcy zobaczyło ją 
ponoć blisko 38 tys. osób, co jak na polskie warunki 
stanowi niezły wynik. O czym to może świadczyć? 
Tytułowa „polskość” z pewnością wzbudza emocje, 
a ludzie są głodni sensacji i dokładnie tego oczeku-
ją od sztuki. Z drugiej strony pewnie nie zabrakło 
takich, którzy, wiedzeni sentymentem za polską 
sztuką krytyczną, liczyli na mocne, ryzykowne gesty 
oraz przenikliwe diagnozy.

Niestety, jedni i drudzy zostali zawiedzeni. Była do-
bra okazja na wyjście ze strefy komfortu, być może 
nawet na przełom – wywołanie skandalu, rozpętanie 
sporów i burzliwych debat. Zamiast tego odegrano 
scenariusz oklepany, hołdujący fantazjom polskiego 
świata sztuki na swój własny temat. Dominowały 
prace bezpiecznie ambiwalentne, lawirujące wo-
kół kwestii społeczno-politycznych, prześmiewczo 
kontestujące polski tradycjonalizm, kokietujące 
publiczność przymrużaniem oka albo teatralnym 
zaciskaniem pięści. Kto jednak oczekiwał jakichś 
ryzykowniejszych gestów na miarę „Adoracji” Jacka 
Markiewicza, wychodził rozczarowany.

Odpowiedzialność za ten zachowawczy program, 
ponosi w równej mierze dyrekcja Zamku, co kurato-
rzy „Późnej polskości” – Ewa Gorządek i Stach Sza-
błowski, związani z instytucją od lat 90. Od tamtego 
czasu w ich myśleniu o sztuce niewiele się zmieni-
ło, zwłaszcza jeżeli chodzi o horyzont towarzyski i 
polityczno-światopoglądowy. Wbrew szumnym de-
klaracjom wystawa nie była wcale analizą spektrum 
form wizualnych, w jakie przyoblekała się „współ-
czesna polska tożsamość” po roku 1989. Przeciwnie, 
zaprezentowano obraz wybiórczy i upraszczający, 

utrwalający punkt widzenia mocno okrzepłych elit 
polskiego świata sztuki.

Lista twórców i zjawisk pominiętych jest dość dłu-
ga, by z ich prac uczynić zupełnie odrębną wysta-
wę (taka zresztą powstała, do czego jeszcze wrócę). 
Trzymając się jednak samego podtytułu („Formy 
narodowej tożsamości po 1989 roku”) trudno wy-
tłumaczyć nieobecność np. Janusza Bałdygi, Jaremy 
Drogowskiego, Jerzego Kaliny, Ady Karczmarczyk, 
Grzegorza Królikiewicza, Tomasza Kulki, Franciszka 
Orłowskiego, Marcina Maciejowskiego, Jany Sho-
stak, Teresy Murak, Adama Rzepeckiego, Zbignie-
wa Warpechowskiego, Alicji Żebrowskiej czy duetu 
Slavs & Tatars. Wszyscy ci artyści tworzyli w ostat-
nich latach ważne, znaczące, ważne prace dobitnie 
ukazujące przemiany polskiej tożsamości.

Zabrakło również wnikliwych odniesień do popkul-
tury – analizy wizualnego języka reklamy i mediów 
(np. kampanii wyborczych), grafiki i plakatu (choćby 

„Typopolo” Rene Wawrzkiewicza, projekty Edgara 
Bąka, rysunki Marty Frej, Janka Kozy czy Marka 
Raczkowskiego), mody (Arkadius, Red is Bad), jar-
marcznych dewocjonaliów (upominki z Lichenia) czy 
fenomenów tzw. „kultury patriotycznej” (kosmetyki, 
murale, internetowe memy, plakaty, komiksy, kibi-
cowskie oprawy, okładki prawicowych czasopism). 
Znalazło się za to sporo miejsca dla paru wetera-
nów (m.in. Krzysztof Bednarski, Grzegorz Klaman, 
Krzysztof Wodiczko) i artystycznych celebrytów (Al-
thamer, Sasnal, Uklański czy Żmijewski). Wiadomo, 
blockbusters rządzą się swoimi prawami.

Złośliwi komentatorzy wytykali Gorządek i Sza-
błowskiemu skupienie się na ofercie handlowej war-
szawskich galerii sztuki. Nieformalne, zakulisowe 
związki kuratorów instytucji publicznych z tymi 
komercyjnymi to oczywiście temat na osobny esej (a 
raczej dziennikarskie śledztwo) – udział w głośnych 
wystawach buduje wszak prestiż artysty i jego roz-
poznawalność, co wprost się przekłada na wartość 
monetarną jego prac, a co za tym idzie – na zyski 
galerzystów. W przypadku „Późnej polskości” takie 
spekulacje były jednak na wyrost, bo zahaczały za-
ledwie o kilka stołecznych galerii (spośród przeszło 
dwudziestu zrzeszonych w Warsaw Gallery Week-
end). Wyjątkowym uznaniem cieszyło się właściwie 
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tylko BWA Warszawa, z którą związanych było aż 
sześciu prezentowanych artystów – Nicolas Gro-
spierre, Witek Orski, Karol Radziszewski, Jadwiga 
Sawicka, Wojciech Ziemilski i Jakub Woynarowski. 
W dodatku jednego z jej założycieli – Tomasza Platę 
(przez chwilę też redaktora pisma „Art & Business”), 
U-Jazdowski obsadził w roli „kuratora wystawowe-
go eseju teatralnego”. Autorem drugiego z „esejów” 

– na temat filmu – był Jakub Majmurek z „Krytyki 
Politycznej”.

Skoro już o „esejach” mowa – dla przeciętnego wi-
dza było to spore wyzwanie. Pod tym napuszonym 
określeniem kryły się dwa rozproszone odcinki eks-
pozycji, o których trudno orzec, gdzie się zaczynały, 
a gdzie miały kończyć. Na ich pobieżne choćby przy-
swojenie trzeba było poświęcić kilka osobnych wizyt, 
po parę godzin każda, oczywiście, w większości na 
stojąco. Niestety, zysk poznawczy był marny i nie 
rekompensował straconego czasu.

Tomasz Plata wybrał fragmenty najbardziej jego zda-
niem istotnych przedstawień minionego ćwierćwie-
cza – począwszy od filmowej adaptacji „Dziadów” w 
reżyserii Tadeusza Konwickiego, poprzez spektakle 
Jerzego Jarockiego i Jerzego Grzegorzewskiego 
z Teatru Starego w Krakowie, działania Akademii 
Ruchu Wojciecha Krukowskiego, realizacje Jana 
Klaty, Krystiana Lupy, Krzysztofa Warlikowskiego, 
Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, skończywszy 
na „Konstytucji na chór Polaków” Marty Górnickiej 
(skądinąd znakomitej) i pokazach Komuny Warsza-
wa. Z kolei Jakub Majmurek zaprosił do współpracy 
kilku zakolegowanych badaczy i artystów (m.in. Ka-
rolinę Bregułę, Jakuba Mikurdę i Wojciecha Pusia), 
którzy przygotowali sześć kolaży filmowych w ty-
pie found footage. Wątki orbitowały wokół tematów 
modnych na lewicy – krytyki kapitalizmu, globa-
lizmu, procesów gentryfikacji i symbolicznej prze-
mocy. Wszystko to stanowiło raczej publicystyczną 
powtórkę z tego, co już było niż próbę postawienia 
przenikliwych diagnoz czy nawiązania dialogu z sze-
roką publicznością.

Z tej bezpiecznej, utartej, ideowej sztampy, udało się 
wyłamać zaledwie kilku artystom, którzy – wbrew 
środowiskowym presjom, modom i koniunkturom 

– sięgnęli po elementy ikonografii chrześcijańskiej. 

Dotyczy to przede wszystkim Daniela Rycharskie-
go – jednego z najciekawszych artystów młodego 
pokolenia, ubiegłorocznego laureata Paszportu 
Polityki, który od kilku lat konsekwentnie 
eksploatuje sferę skrajnie osobistych doświadczeń 
na styku tożsamości wiejskiej, miejskiej, gejowskiej 
i chrześcijańskiej. Jego „Krzyż” uważam za najważ-
niejszą pracę zaprezentowaną w ramach „Późnej 
polskości” i jeden z najbardziej radykalnych gestów 
w polskiej sztuce najnowszej. Technicznie rzecz 
biorąc to rzeźba – prosta, drewniana konstrukcja 
wykonana we współpracy z wiejskim stolarzem, któ-
ry dodatkowo, z własnej inicjatywy, postanowił ją 
przyozdobić delikatnym motywem ruty – tradycyj-
nego symbolu czystości i niewinności. Na pierwszy 
rzut oka przypomina krzyże stawiane przy wiejskich 
drogach. Ważniejszy jednak od formy jest użyty ma-
teriał – drewno zostało bowiem pozyskane z drzewa, 
na którym parę lat wcześniej popełniły samobój-
stwo dwie młode osoby homoseksualne, ostracyzo-
wane przez swoje lokalne środowisko. Dzięki współ-
pracy z policją Rycharski odnalazł to drzewo, ściął je 
i w prosty sposób przemienił w uniwersalny symbol 
cierpienia, odkupienia, miłości i miłosierdzia1.

Innym przykładem jest „Pieta” Klementyny Stęp-
niewskiej (Kle Mens) – wideo, w którym autorka, 
ustylizowana w konwencji przedstawień Stabat Ma-
ter Dolorosa, trzyma na kolanach swego partnera, 
zaś w tle słychać fragment „Missa Criolla” Ariela Ra-
mireza – utwór poświęcony pamięci ofiar Holokau-
stu. Futurystyczny makijaż artystki oraz sportowe, 
bokserskie spodenki w miejscu perizonium, nadają 
przedstawieniu ironicznej wymowy.

Praca powstała w ramach wystawy „KATO” zapre-
zentowanej przez Kle Mens w tarnowskim BWA 
wiosną ubiegłego (2016) roku. Towarzyszyła jej 
wówczas seria autoportretów ukazujących artystkę 
w konwencji malarstwa dewocyjnego (św. Wilgefor-
tis, św. Agaty i św. Katarzyny ze Sieny) – obrazów 
znakomitych zarówno pod względem warsztato-
wym (autorka jest po studiach konserwatorskich), 
jak i koncepcyjnym – z uwagi na dramatyzm przy-
woływanych przez nią doświadczeń osobistych. Kil-
ka miesięcy później słusznie je doceniło jury Kon-
kursu Gepperta we Wrocławiu. Szkoda, że kuratorzy 

„Późnej polskości” uciekli od tego kontekstu. Woleli 
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zaprezentować dokumentację żenującej scysji, która 
miała miejsce, gdy tarnowscy działacze Młodzieży 
Wszechpolskiej postanowili zakłócić jedno ze spo-
tkań autorskich.

Prace tego rodzaju można oceniać różnie, z różnych 
punktów widzenia. Dla mnie istotnym kryterium 
jest świadomość ryzyka, jakie podejmują autorzy, 
sięgając po motywy chrześcijańskie i eksploatu-
jąc otwarcie własne doświadczenia z religią. Jest 
to ryzyko podwójne – narażające ją samą nie tylko 
na ataki ze strony prawicowych radykałów, ale i na 
ostracyzm ze strony sporej większości własnego śro-
dowiska, które źle znosi obecność tego rodzaju sym-
boli w polu sztuki współczesnej, niemal z automatu 
upatrując w nich kiczu albo spychając je w kontekst 
czysto ironiczny.

Podobnie myślę o pracy Łukasza Surowca – artysty 
nominowanego niedawno do Spojrzeń i Paszportów 
Polityki, znanego szerzej z działań społecznikow-
skich (art-aktywistycznych), pracującego często z 
grupami osób wykluczonych ekonomicznie lub spo-
łecznie. W roku 2013 w ramach akcji „Dziady”, w sa-
mym środku zimy, zamienił na kilka tygodni piwni-
ce krakowskiej Galerii Bunkier Sztuki w całodobową 
noclegownię dla bezdomnych. Rok później, wspólnie 
z Alicją Rogalską, w jednej z ubogich dzielnic Lubli-
na, w otoczeniu lombardów i sklepów z tanią odzie-
żą, urządził „Skup łez”, płacąc po kilkadziesiąt zło-
tych od każdego wypłakanego mililitra.

W ramach „Późnej polskości” Surowiec wykonał „Su-
kienkę grzechów polskich” – relief wzorowany na 
tradycyjnych sukienkach Obrazu Jasnogórskiego 
i dedykowany jako wotum przebłagalne za polskie 
wady narodowe. Jego wykonanie poprzedzało kilka 
miesięcy ankiet prowadzonych w różnych miastach 
Polski, w których artysta prosił o wskazywanie na-
szych największych przywar. Następnie, zgodnie z 
jasnogórską tradycją wykonywania wotów, starał 
się pozyskać materialne ślady polskich grzechów 
znaczące – m.in. szkło z witryny rozbitej podczas ra-
sistowskiej napaści na jeden z katowickich kebabów.

Przywołane prace Kle Mens i Surowca trudno trak-
tować dosłownie jako wyznanie wiary. To raczej in-
tymna próba mocowania się z wiarą. W rozmowach 

z artystami możemy się wprawdzie dowiedzieć, że 
religijność stanowi dla nich ważne doświadczenie, 
jednak ich stosunek do niej jest problematyczny i 
niejednoznaczny. Inaczej z Danielem Rycharskim 

– jemu znacznie bliżej do Jakuba Woynarowskiego 
i Jakuba Skoczka, którzy we współpracy z Pawłem 
Rojkiem stworzyli dzieło brawurowe, bo prowoka-
cyjne, artystycznie spójne i religijnie afirmatywne 
zarazem. Ich „Epoka błękitu” to próba syntezy, czy 
raczej skonfrontowania, dwóch skrajne różnych 
wizji polskości – Stefana Wyszyńskiego i Witolda 
Gombrowicza. Programowe teksty obu tych autorów 
zostały skompilowane przez Rojka w jeden nieroze-
rwalny monolog, sączący się z głośników, odczyty-
wany monotonnym głosem przez męskiego lektora. 
Słuchowisku temu towarzyszyła skąpana w tytuło-
wym błękicie dość hermetyczna instalacja – niewiel-
ka rzeźba symbolizująca axis mundi oraz wideo uka-
zujące młode kobiety w strojach ludowych wesoło 
podskakujące z feretronem.

Scena, która na pierwszy rzut oka może się wyda-
wać bluźniercza, to przywołanie starej, osiemna-
stowiecznej kaszubskiej tradycji, praktykowanej 
przez katolików w okolicach Kalwarii Wejherowskiej, 
Kalwarii Wielewskiej, Swarzewa i Sianowa. Podczas 
corocznych pielgrzymek odpustowych wierni z tam-
tejszych parafii przenoszą procesyjne obrazy ma-
ryjne, składając nimi ceremonialne pokłony przed 
każdą mijaną kapliczką lub przydrożnym krzyżem, 
nierzadko w takt przygrywanych przez orkiestrę 
melodii. Podstawą dla tej szczególnej choreografii 
jest gest krzyża i ruch po okręgu, przy czym każda 
z parafii opracowuje swój specyficzny wariant, który 
przyjmuje nierzadko postać kucnięć, podskoków i 
pląsów. Ponieważ niektóre z feretronów ważą blisko 
sto kilogramów ich przenoszenie i demonstrowanie 
stanowi domenę mężczyzn (zwanych „obraźnika-
mi”). Lżejsze jednak również przenoszą niekiedy 
kobiety, a nawet młode dziewczyny („obraźniczki”). 
Artystom udało się namówić cztery z nich do współ-
pracy.

Praca ta stanowi artystyczną interpretację postula-
tów „awangardowego konserwatyzmu” – koncepcji 
formułowanej przez Pawła Rojka w tekstach na ła-
mach „Pressji” po roku 2010 i opracowanej w szero-
ko dyskutowanej książce z roku 20162. Według niej 
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konserwatyzm może mieć potencjał awangardowy, 
zgoła rewolucyjny, o ile przewartościuje własny 
stosunek do tradycji i do współczesności, zwłasz-
cza wobec popkultury i postmodernizmu. Przeciw-
stawianie tych pojęć (awangardy i konserwatyzmu) 
stanowi, zdaniem Rojka, swoisty anachronizm, cha-
rakterystyczny dla dyskursu elit w okresie transfor-
macji, a zakorzeniony u schyłku komunizmu. Jego 
dobitne sformułowanie odnalazł on w jednym z tek-
stów Adama Michnika: „zrozumieć duchowe dyle-
maty naszego inteligenta to tyle, co ogarnąć i opisać 
przestrzeń rozpostartą pomiędzy dziełem kardyna-
ła Wyszyńskiego, a dziełem Witolda Gombrowicza”3.

„Epoka błękitu” ma więc budować pomosty – łączyć 
dwa bieguny przy pomocy środków, jakich dostarcza 
sztuka współczesna. Czy robi to skutecznie? Biorąc 
pod uwagę jej hermetyzm, można mieć wątpliwości 

– sam miałem poważny problem by nadać jej znacze-
nie bez odwoływania do komentarzy autorów. Z dru-
giej strony praca posiada ten niewątpliwy walor, że 
raz zobaczona nie daje się „odzobaczyć” – wypełnio-
na błękitem, kapliczkowa przestrzeń na długo zapa-
da w pamięć, podobnie jak widok ludowo przystro-
jonych dziewczyn wesoło pląsających z maryjnym 
feretronem. A na tym polega przecież siła sztuki – że 
jej doświadczamy zmysłowo, afektywnie, mimo, że 
nie umiemy wyjaśnić czy zrozumieć. „Taniec feretro-
nów naocznie pokazuje, jak wielka energia drzemie 
w tradycyjnym katolicyzmie” – w jednym z wywia-
dów podkreśla Paweł Rojek. I biorąc to pod uwagę 
trudno z nim się nie zgodzić.

Rola, jaką Rojek przypisuje sztuce, zwłaszcza sztu-
ce współczesnej, jest dla mnie najciekawszym z jego 
postulatów. Jeżeli dobrze rozumiem, zakłada on 
rewizję podstaw światopoglądu konserwatywnego, 
poprzez ich zdystansowanie wobec tradycjonalizmu 
oraz redefinicję w kategoriach historiozoficznych. 
Oznacza to z jednej strony krytyczną ewaluację 
dorobku myśli konserwatywnej z perspektywy re-
fleksji nad współczesnością, będącej w dużej mierze 
wytworem kultury ponowoczesnej, z drugiej zaś 
jej otwarcie na całe spektrum charakterystycznych 
dla tej kultury praktyk wizualnych – w tym przede 
wszystkim praktyk artystycznych. W dłuższej (ide-
alnej?) perspektywie miałoby to prowadzić do ich 
potencjalnego „wchłonięcia” – na podobieństwo ab-

sorbcji przez wczesne chrześcijaństwo sztuki pogań-
skiej (hellenistycznej).

Wzorcowym przykładem sztuki tego rodzaju jest dla 
Pawła Rojka twórczość Zbigniewa Warpechowskiego 

– jednego z wybitniejszych twórców polskiej awangar-
dy lat 70. i 80., nestora polskiej sztuki performance, 
artysty powszechnie cenionego w Polsce i zagranicą. 
To on ukuł w roku 2004 przechwycone przez Rojka 
określenie „awangardowy konserwatyzm”, odcina-
jąc się w ten sposób zarówno od konserwatyzmu w 
sensie tradycyjnym, jak i od dominujących w polu 
sztuki współczesnej postaw liberalno-lewicowych. 
Zwolennikom obozu liberalnej lewicy Warpechow-
ski wytyka hipokryzję, oportunizm i instrumen-
talizację sztuki (sprowadzanie jej do roli narzędzia 
w politycznym sporze), z kolei środowiskom kon-
serwatywnym (tradycjonalistycznym) – zarzuca 
anachronizm, tłumienie autonomii sztuki i wolności 
artysty, a nade wszystko niezrozumienie doniosło-
ści, jakie niesie awangarda i twórczy eksperyment. 
Swoją własną postawę sytuuje na paradoksalnym 
przecięciu obu tych biegunów – z jednej strony po-
przez silne zakorzenienie w tradycji chrześcijańskiej 
metafizyki i antropologii, z drugiej zaś poprzez świa-
dome wykorzystanie strategii awangardowych.

Warpechowski oczekuje więc od sztuki postaw 
autentycznie twórczych i bezkompromisowych – 
kwestionujących dominujące intelektualno-poli-
tyczne mody i wyznaczających nowe paradygmaty 
społeczne lub artystyczne. Jego nieobecność w ra-
mach „Późnej polskości” wydaje się z tego powodu 
jeszcze bardziej wymowna. Zarówno kuratorzy, jak i 
większość zaprezentowanych na wystawie artystów, 
przyjęli bowiem podejście biegunowo przeciwne – 
konserwujące jednoznacznie lewicowy (bynajmniej 
nie liberalny, o czym jeszcze za chwilę), krytyczno

-ironiczny paradygmat sztuki, utarty w połowie lat 
90. (przez magazyn Raster) i ugruntowany na prze-
strzeni minionej dekady przez środowiska skupione 
wokół „Krytyki Politycznej”, stołecznej Fundacji Bęc 
Zmiana czy krakowskiego „Ha!artu”4.

W ramach „Późnej polskości” dominowały prace ty-
powe dla tego nurtu, nierzadko dobrze znane i po 
wielokroć pokazywane – m.in. „Koziołek” Pawła Al-
thamera, „Bombowniczka” Anny Baumgart, „Ruch 
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Żydowskiego Odrodzenia w Polsce” Yael Bartany, 
„Fag Fighters” Karola Radziszewskiego, „Roztocze 
JP II” Roberta Rumasa, malarstwo Jadwigi Sawic-
kiej i Wilhelma Sasnala, figury „Prawdziwego Polaka” 
Janka Simona, zaaranżowany przez Piotra Uklań-
skiego portret Jana Pawła II, „Tęcza” Julity Wójcik 
czy filmy Artura Żmijewskiego. W tę samą retorykę 
wpisywały się również polemiczne rzeźby Grzegorza 
Klamana, sarkastyczne realizacje Oskara Dawickie-
go, dziewczyński teledysk Doroty Masłowskiej czy 
prześmiewcze „Santo subito” anonimowego Petera 
Fussa (zmultiplikowane figurki Jana Pawła II w for-
mie krasnali ogrodowych – złośliwy komentarz do 
siermiężnej estetyki szeregu pomników papieskich).

Nie znaczy to oczywiście, że w długim korowodzie 
krytyczno-ironicznym nie było prac znakomitych. 
Chociażby czerwony neon Huberta Czerepoka, wita-
jący widzów przy wejściu na wystawę. Złowieszcze 

„Nigdy nie będziesz Polakiem” to cytat z transparen-
tu kibiców Jagielloni Białystok, którzy wywiesili ten 
napis podczas ligowego meczu z Legią Warszawa 
w roku 2008. Był on adresowany do Rogera Guer-
reiro –  ówczesnego piłkarza stołecznego klubu i 
reprezentacji, któremu nieco wcześniej kancelaria 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyznała polskie 
obywatelstwo.

Świetna była też praca Doroty Nieznalskiej, w 
której autorka kontrowersyjnej „Pasji” (2001) 
tropi swe pokrewieństwo z Romanem Dmowskim 
(kuzynem prababki). W roku 2013, w dniu Święta 
Niepodległości, artystka obcięła włosy, ogoliła 
głowę i pojechała na cmentarz bródnowski, by 
w towarzystwie obecnych tam przedstawicieli 
środowisk narodowych, złożyć wieniec na grobie 
ideologa endecji. Został on wykonany z polskiego 
żyta i przyozdobiony biało-czerwonej szarfą, na 
której widniał cytat z „Myśli nowoczesnego Polaka”. 
Słowa „jestem Polakiem, więc mam obowiązki 
polskie” w kontekście gestu Nieznalskiej nabierają 
znamiennej dwuznaczności.

Uwagę przykuwały również dwa projekty murali za-
mówione przez Muzeum Powstania Warszawskiego 

– autorstwa Wilhelma Sasnala (2007) i Karola Radzi-
szewskiego (2011). Pierwszy z nich kapitalnie roze-
grał formę bratka – w jego graficznej interpretacji 

ten niewinny kwiatek, sadzany niekiedy na dzikich 
mogiłach powstańców, niepokojąco przypomina 
kształtem ludzką czaszkę. Prócz realizacji muralu w 
ogrodzie przy muzeum, motyw wykorzystano w se-
rii muzealnych gadżetów – toreb, koszulek, pendri-
vów, magnesów na lodówki, dyskontując typowe dla 
Sasnala skupienie na codzienności i kulturze popu-
larnej. Cztery lata później Karol Radziszewski chciał 
ukazać powstańców w sposób charakterystyczny dla 
swojej własnej twórczości – jako młodych, muskular-
nych mężczyzn, prezentujących nagie torsy. Pomysł 
ten jednak został odrzucony – dyrektor Jan Ołda-
kowski uznał projekt bowiem jako zbyt erotyczny i 
mogący urazić uczucia starszych widzów. W ramach 

„Późnej polskości” zrealizowano go zatem dopiero po 
raz pierwszy.

Oba te projekty śmiało kwestionują rozpowszech-
nione w kulturze popularnej reprezentacje po-
wstania, modyfikując wizualne kody dyskursu pa-
triotycznego przy pomocy zabiegów typowych dla 
sztuki krytycznej. Ich wartość polega na tym, że 
prowokują publiczność do rewizji myślenia o tym 
tragicznym doświadczeniu – rewizji, która może to 
myślenie pogłębić albo zniuansować. Trudno tu nie 
przywołać dwóch innych prac Radziszewskiego pre-
zentowanych na wystawie w Zamku – wizerunków 
jedynego czarnoskórego powstańca Augusta Agboli 
O’Browna, warszawskiego patrioty o nigeryjskich 
korzeniach, przewrotnie nawiązujących do afrykań-
skich motywów w malarstwie Pabla Picassa.

Obok wspomnianych wcześniej „wystawowych ese-
jów” Platy i Majmurka to właśnie wskazane prace 
wyznaczały oś narracyjną wystawy w Zamku Ujaz-
dowskim. To za ich pomocą Gorządek z Szabłowskim 
forsowali swą wizję „form narodowej tożsamości” i 
to one stanowiły dominujący kontekst, narzucając 
znaczenia wszystkim pozostałym realizacjom. Ową 
jednoznacznie lewicującą narrację klamrowały dwa 
dodatkowe punkty odniesienia: z jednej strony po-
glądy Tomasza Kozaka – filozofującego artysty, od 
którego wzięto również tytuł wystawy, z drugiej zaś 
postać Stacha Szukalskiego – jednego z najwybitniej-
szych twórców dwudziestolecia międzywojennego.

W „Awangardowym konserwatyzmie” Paweł Rojek 
poświęca Kozakowi cały osobny rozdział, analizując 
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krytycznie (choć w sposób wielce życzliwy) jego wy-
brane prace, gesty i eseje. Przedstawia go tam jako 
wizjonera lewicy, który, jako jedyny twórca w swoim 
środowisku, szczerze poruszony tragedią katastrofy 
smoleńskiej, postawił wyraźny postulat redefinicji 
polskości i zaproponował własną, spójną koncepcję. 
W interpretacji Rojka propozycja Kozaka wydaje 
się krytyczna wobec dominujących w lewicowym 
dyskursie figur retorycznych deprecjonujących lub 
wprost negujących tradycję narodową i – w odróż-
nieniu od nich – jawnie zafascynowana spuścizną 
romantyzmu, mesjanizmu i Młodej Polski. Rojek 
wyraźnie podziela krytyczne diagnozy Kozaka, któ-
ry zarzuca twórcom polskiej kultury współczesnej 
bezproduktywność, marazm, pogoń za bezpieczeń-
stwem i polityczną poprawnością, a przez to „wypra-
nie ze stymulującej ostrości, wzniosłości, heroizmu, 
patosu”. Odrzuca jednak jego program „dialektycz-
nego mesjanizmu”, czyli postulaty twórczej rewizji 
tradycji poprzez ironiczno-erotyczne przetworzenie 
jej zasadniczych elementów, na czele z motywami 
kultury religijnej czy narodowej.

Analizując wybrane prace Kozaka Rojek skrupulat-
nie tropi niekonsekwencje między teoriami artysty, 
a jego własną praktyką artystyczną. Szkoda, że Go-
rządek z Szabłowskim nie potraktowali tej twórczo-
ści równie dociekliwie – byłby wówczas materiał do 
ciekawych polemik. Zamiast tego woleli przywołać 
wyrwane z kontekstu fragmenty pism Kozaka, głów-
nie w postaci kilku tekstów na ścianę (z powodu 
drobnego druku zbyt uciążliwych w czytaniu) oraz 
paru papierowych egzemplarzy eseju, z którego za-
czerpnęli tytuł. Swoją drogą ciekawe, dlaczego ów 
ważki esej nie był dostępny w szerszej dystrybucji.

Równie powierzchownie potraktowano niestety 
postać Stanisława Szukalskiego – jednego z najwy-
bitniejszych wizjonerów przedwojennej awangardy, 
figurę tragicznie wieloznaczną, o genialnej umysło-
wości i dramatycznej biografii, rozdartą między żar-
liwym polskim patriotyzmem, a uwielbieniem dla 
faszyzmu, niechęcią do kościoła i pospolitym anty-
semityzmem. W swobodnej interpretacji Mauryce-
go Gomulickiego i Jacka Staniszewskiego dorobek 
tej pokomplikowanego, wielowymiarowego twórcy, 
został sprowadzony do sfery czysto estetycznej. Za-
aranżowana przez nich spektakularna, biało-czer-

wona scenografia otwierająca wystawę, obliczona 
była przede wszystkim na efekt wizualny, prowo-
kujący publiczność do pstrykania selfie. Stworzony 
przez Szukalskiego neopogański motyw Toporła zo-
stał potraktowany ironicznie, w roli efekciarskiego 
gadżetu. Towarzyszyły mu reprodukcje kilkunastu 
jego wizjonerskich projektów i realizacji (w więk-
szości niezachowanych). Niestety, zamieszczone 
poniżej nich teksty nie dawały się czytać – także w 
tym wypadku czcionka była zbyt drobna i zbyt gęsta. 
Tego rodzaju ekspozycyjne kiksy nie najlepiej świad-
czą o stosunku do widza.

Kuratorskie niedociągnięcia próbował animować 
program dyskursywny przygotowany przez Kon-
rada Schillera we współpracy z Janem Sową – czo-
łowym intelektualistą lewicy i stałym współpra-
cownikiem wielu instytucji sztuki. Obok debat na 
temat funkcji religii, tradycji czy ekologii w polskim 
społeczeństwie ostatniego ćwierćwiecza tudzież 
analiz postkolonialnej perspektywy na Polskę, pro-
gram ten obejmował m.in. promocję książek współ-
autorów wystawy – Tomasza Platy („Pośmiertne 
życie romantyzmu”) i Tomasza Kozaka („Poroseidy. 
Fenomenologia kultury trawersującej”). W dysku-
sjach tych, u boku szeregu akademików związanych 
z „Krytyką polityczną”, uczestniczyli także nielicz-
ni przedstawiciele intelektualnej prawicy – m.in. 
Paweł Rojek, Jakub Moroz, Piotr Bernatowicz i Mi-
chał Łuczewski. Niestety, zabrakło już miejsca dla 
głosu środowisk liberalnych („Kultura Liberalna”, 

„Liberte!”) czy katolickich („Tygodnik Powszechny”, 
„Więzi”).

To właśnie brak otwarcia na nowe środowiska i 
ruchy ideowe – inne niż te, które od kilkunastu 
lat niezmiennie obsługują polskie instytucje sztu-
ki – stanowił w mojej ocenie główna przyczynę 
słabości wystawy w Ujazdowskim. Oddanie głosu 
paru „niewygodnym” publicystom, podobnie jak 
wprowadzenie kilku prac żonglujących ikonografią 
chrześcijańską, z tego rodzaju otwarciem nie miało 
nic wspólnego. Było to raczej alibi – ruch pozoro-
wany i pozbawiony znaczenia, mający na zasadzie 
figowego listka odwrócić uwagę od jednoznacznie 
lewicującej, krytyczno-ironicznej narracji, obliczo-
nej na poklask opiniotwórczych środowisk w obrę-
bie świata sztuki.
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Miałkość „Późnej polskości” ujawnia się w zestawie-
niu z innym głośnym projektem analizującym nowe 
formy polskości w kulturze wizualnej. Mam tu oczy-
wiście na myśli „Nową sztuką narodową” – jeden z 
najbardziej radykalnych gestów kuratorskich ostat-
niej dekady zaprezentowany przez Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej latem 2012 roku, kiedy o „dobrej 
zmianie” nikomu się jeszcze nie śniło. Wtedy to po 
raz pierwszy po roku ’89 – i jak dotąd jedyny – czo-
łowa instytucja polskiej sztuki współczesnej oddała 
pola realizacjom jednoznacznie zaangażowanym po 
prawej stronie ideologicznego sporu, propagującym 
reprezentacje dyskursu patriotycznego, tradycjona-
listycznego, narodowego i katolickiego. Pokazano 
m.in. kontrowersyjny „Smoleńsk” Zbigniewa Do-
wgiałły, polemiczne okładki „Frondy”, dokumen-
tacje kibicowskich opraw, patriotyczne murale czy 
projekty pomników smoleńskich.

Warto przy tym pamiętać, że „Nowa sztuka narodo-
wa” została wykpiona właściwie z góry do dołu, a jej 
twórcom – Sebastianowi Cichockiemu i Łukaszowi 
Rondudzie, powszechnie przypisano szydercze in-
tencje i kolonizatorskie zapędy. Zarzuty te, co zna-
mienne, padały jednogłośnie, w niemal tym samym 
brzmieniu, z obu skrajnych biegunów ideowej ba-
rykady – Marek Horodniczy i Jaś Kapela przypusz-
czalnie nigdy nie byli równie zgodni. Różnica między 
nimi polegała na tym, że pierwszy je stawiał z dez-
aprobatą, a drugi z drwiącym uznaniem. Żaden nie 
zwrócił uwagi, że w samym tekście wystawy nie było 
absolutnie niczego, co by pozwalało na przypisy-
wanie komukolwiek ironii, zaś w ramach programu 
towarzyszącego udało się doprowadzić do spotkania 
tak różnych postaci jak Zbigniew Dowgiałło, An-
drzej Leder, Paweł Rojek, Ewa Stankiewicz czy Artur 
Żmijewski. 

Reakcje na tamtą wystawę pokazały trzy rzeczy: po 
pierwsze, że źródło ideologicznego sporu leży po 
stronie myślenia; po drugie, że żadne fakty nie mogą 
tego zmienić; po trzecie, że sam kontekst instytucji 
sztuki narzuca semantykę skrajnie lewicową. Samo 
sytuowanie w tym kontekście obiektów, gestów czy 
działań odmiennych ideowo (nie-ironicznych lub nie

-lewicowych), natychmiast je alienuje i uruchamia 
mechanizmy takiej czy innej opresji (symbolicznej 
przemocy)5.

Forsując jednoznacznie lewicową narrację kurator-
ską, wspomaganą dyskursem krytyczno-ironicznym, 

„Późna polskość” niestety zakonserwowała ten stan 
rzeczy – zamiast go podważyć i zakwestionować. W 
miejsce tak dziś Polsce potrzebnej przestrzeni spo-
ru bez przemocy, zafundowano eskalację podzia-
łów, przemilczeń i wykluczeń. Tym samym trudno 
się dziwić Piotrowi Bernatowiczowi, który w odpo-
wiedzi zaprezentował prace artystów pominiętych 

– m.in. Akcji Alternatywnej Naszość, Jerzego Kaliny, 
Jakuba Kijuca, Grzegorza Królikiewicza, Zbigniewa 
Warpechowskiego czy Jacka Adamasa (w U-jazdow-
skim pokazano jedną jego pracę – doskonale znaną i 
wielokrotnie prezentowaną przeróbkę egzemplarza 

„Artforum” ze złotym samolotem Pawła Althamera 
na okładce). „Historiofilię. Sztukę i polską pamięć” 
Bernatowicza trudno jednak chwalić – zarówno pod 
względem produkcyjnym, jak i koncepcyjnym była 
to słaba wystawa. Błędy ekspozycyjne i brak katalo-
gu potęgowały najgorsze stereotypy na temat sztuki 
prawicowej, a jawnie demagogiczny manifest kura-
torski odbierał pracom ich wewnętrzny potencjał.

Postulując otwarcie polskich instytucji sztuki mam 
więc na myśli gesty szczere i ryzykowne – oddanie 
pozycji władzy poprzez wycofanie kuratorskiej nar-
racji i wprowadzenie postaw radykalnie odmiennych, 
niż okrzepłe od dawna w dyskursie lewicowym. Jak 
dotąd zdarzyło się to tylko raz – przed pięcioma laty 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i już w punkcie wyj-
ścia zostało gremialnie wykpione. Twórcy „Późnej 
polskości” też mieli taką możliwość – wystarczyło 
zaprosić do współpracy kuratorów nie jednej (od lat 
tej samej), lecz kilku różnych opcji światopoglądo-
wych, oddać im część władzy, budżetu i przestrzeni. 
Nie twierdzę, że by powstała dużo lepsza wystawa. 

„Kuratorskich esejów” pewnie by zabrakło. Jednak 
dziś, w obliczu dramatów współczesnej Polski, takie 
posunięcie przeszłoby do historii.

Muszę tutaj przyznać, że od jakiegoś czasu nie mam 
już żadnych złudzeń. Zgłaszane przeze mnie od paru 
lat postulaty budzą w świecie sztuki powszechną 
irytację albo drwiący uśmiech. Samo to jest jednak 
dla mnie ważnym sygnałem. Pokazuje bowiem, że 

– wbrew przywołanej wcześniej opinii Warpechow-
skiego – polski świat sztuki bynajmniej nie jest libe-
ralno-lewicowy. Co innego werbalnie głoszone hasła 
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na temat krytycznego myślenia, równouprawnienia 
i emancypacji, a co innego przemocowa praktyka, 
która jawnie przeczy fundamentalnym dla liberali-
zmu wartościom kultury dialogu, pluralizmu i wol-
ności słowa.

Co więcej, eliminowanie postaw światopoglądowo 
odmiennych albo niewygodnych, wspierane przez 
ironiczne praktyki kreowania „obcego” („katola”, 

„ciemnogrodu”, „słoika”, „moheru”, „oszołoma”), 
jawnie przeczy ideałom agonizmu, które stanowią 
jeden z fundamentów współczesnej lewicowości – 
przynajmniej w ujęciu opracowanym przez Chantal 
Mouffe i Jacquesa Laclau6. Wedle tej koncepcji że-
lazną zasadą współczesnej demokracji ma być brak 
przemocy wobec ideowych oponentów i respekto-
wanie prawa każdej mniejszości do manifestowania 
swych racji w obrębie pola władzy (hegemona). To by 

miało odróżniać progresywny agonizm od krytyko-
wanego przez nich konserwatywnego antagonizmu, 
który daje prawo umacniania władzy poprzez depre-
cjację mniejszości, eliminację ich głosu i kreowanie 
na wroga.

Na koniec pozostaje zadać jedno kluczowe pyta-
nie: czy aby polski świat sztuki – wbrew temu, co 
lubi powtarzać na swój własny temat – jest wciąż 
awangardowy? Czy może wprost przeciwnie – od-
kleił się od rzeczy, stracił kontakt z wyzwaniami 
współczesności i buksuje w miejscu, powielając 
schematy od dawna dobrze znane? Innym słowy 
mówiąc: czy umie zaryzykować, stawiać trafne 
diagnozy i wyznaczać kierunki rozwoju dla kultu-
ry polskiej? Czy potrafi świecić już tylko światłem 
odbitym, patrząc wstecz ku własnej, niegdyś świe-
tlanej przeszłości?

1. Praca Rycharskiego została przyjęta przez polski świat sztuki z trudno skrywaną niechęcią. Więcej na ten temat piszę 

w tekście pt. „Tęsknota za agonizmem” opublikowanym w internetowym „Liberte!” (http://liberte.pl/tesknota-za-agoni-

zmem/).

2. Paweł Rojek, „Awangardowy konserwatyzm. Idea polska w późnej nowoczesności”, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 

(2016)

3. Chodzi o tekst „Kłopot” z roku 1987 przedrukowany w zbiorze pt. „Wściekłość i wstyd”, Warszawa: Zeszyty Literackie 

(2005).

4. O dysfunkcjach tego paradygmatu pisałem po raz pierwszy w maju 2013 roku w tekście „Krytyka jako filozofia” opubli-

kowanym w internetowym wydaniu magazynu „Szum” (zob. https://magazynszum.pl/krytyka-jako-filozofia/).

5. Odwołuję się tutaj do argumentacji, którą zaproponowałem w lipcu 2012 roku na łamach „Kultury liberalnej” (zob. 

https://kulturaliberalna.pl/2012/07/17/zmyslony-polakow-portret-wlasny-o-wystawie-nowa-sztuka-narodowa-w-mu-

zeum-sztuki-nowoczesnej-esej/) i rozwinąłem rok później w cytowanym tekście pt. „Krytyka jako filozofia”.

6. Mam tu oczywiście na myśli ich klasyczne opracowanie z 1985 roku pt. „Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczy-

nek do projektu radykalnej polityki demokratycznej”, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 

Edukacji TWP (2007).
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Iwo Zmyślony

Krytyk sztuki i metodolog, autor kilkunastu publikacji naukowych oraz blisko 
stu esejów, wywiadów i recenzji. Studiował filozofię i historię sztuki na Uniwer-
sytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Albert-Ludwigs-U-
niversität Freiburg i Katholieke Universiteit Leuven. Doktoryzował się na pod-
stawie pracy o pozawerbalnych wymiarach poznania i wiedzy (tacit knowledge). 
Stypendysta programów GFPS, DAAD, MNiSW, NCN i Młoda Polska. Współpra-
cuje z „Dwutygodnikiem”, „Kulturą Liberalną”, TVP Kultura oraz instytucjami 
sztuki w Polsce i za granicą. Wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW, Viamoda 
School of Fashion w Waszawie i School of Form w Poznaniu.



206

„Polska, jaką znam, i w jakiej żyłem od urodzenia, to 
Polska zerwanej ciągłości. Powstała jako twór nowy, 
budowany świadomie w opozycji do wszystkiego, 
czym była przez wieki”- tak brzmią zdania otwiera-
jące Esej o duszy polskiej prof. Ryszarda Legutki. Czy 
narracja „zerwanej ciągłości” to rzeczywiście jedyna 
dostępna nam opowieść o tożsamości współczesnego 
Polaka?

Zgadzam się z tą tezą o tyle, że twórcy  Polski Lu-
dowej faktycznie mieli ambicję dokonania takiego 

„państwowego restartu”, lecz ostatecznie ponieśli 
porażkę. Także dzięki aktywności takich osób jak 
prof. Ryszard Legutko i opozycyjnych środowisk 

intelektualnych, którzy świadomie ciągłość z naro-
dową przeszłością i jej tradycjami budowali. Według 
mnie na tym właśnie polega największe zwycięstwo 
nad komunizmem- na zachowaniu ciągłości „duszy 
polskiej”, a nie tylko na wycofaniu z Polski radziec-
kich czołgów. 

Czytając Pańską książkę pt. Cztery nowoczesności. 
Teksty o sztuce i architekturze polskiej wybrzmie-
wa z niej wyraźnie teza stojącą w kontrze do hi-
storiozoficznego pesymizmu prof. Legutki. Pana 
zdaniem polska opowieść o nowoczesności pozwala 
zbudować ciągłość i symbolicznie „zszyć” ze sobą II 
RP, PRL i Polskę nam współczesną. Nie sposób nie 

Peryferyjność 
to szansa, nie 

przeszkoda
Z profesorem Andrzejem Szczerskim rozmawia Piotr Kaszczyszyn

Dotychczas podchodziliśmy do nowoczesności, jak do jeża. Prawica trakto-
wało ją jako ciało obce, narzucane nam przemocą i stanowiące zagrożenie 
dla tradycyjnej polskości. Lewica sięgała po zewnętrzne wzorce i hierarchie, 
praktykując przeciwskuteczny model modernizacji imitacyjnej. Tymczasem 
opowieść o polskiej, podmiotowej i samodzielnej nowoczesności wciąż pozo-
staje niezagospodarowana. W perspektywie drugiego stulecia niepodległo-
ści musimy to zmienić. 
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zauważyć, że taka propozycja patrzenia na XX wiek 
i koleje losów „polskiej duszy” nie znajduje oparcia w 
działaniach obozu „dobrej zmiany”. Wręcz przeciw-
nie- wygrywa opowieść prof. Legutki, a polityka hi-
storyczna polega na tworzeniu alternatywnej „III RP 
leśno-partyzanckiej”, która swoje korzenie umiesz-
cza w walce żołnierzy wyklętych. 

Nie ma wątpliwości, że w wielu dziedzinach życia 
dokonały się radykalne zmiany i ciągłość została 
zerwana. Etniczna różnorodność I i II RP to już hi-
storia; wraz z dynamiczną urbanizacją i przekształ-
ceniami na polskiej wsi po II wojnie światowej za-
sadniczym przemianom uległa geografia społeczna 
naszego kraju; zniknął świat dworów i rezydencji 
szlacheckich, zatarły się dawne podziały i dystynk-
cje towarzyskie..

Jeżeli jednak szukać tego, co łączy różne epoki w 
dziejach Polski odpowiedzią może być, wciąż nie w 
pełni opisana, historia polskiej nowoczesności. To 
paradoks, ponieważ w świadomości zbiorowej Pola-
ków nowoczesność często kojarzona jest z czymś ob-
cym lub drugorzędnym. Dla większości prawicy jest 
jak ciało obce,  i oznacza narzucane nam z zewnątrz 
wzorce modernizacyjne, które kłócą się z tym, co tra-
dycyjnie polskie. Ten sposób myślenia wykształcił się 
na dobre w II połowie XIX wieku, kiedy rozwój kraju 
dokonywał się w imię interesów krajów zaborczych, 
ale wzmocniła go także imitacyjna modernizacja z 
początków III RP. Równie błędny stosunek do nowo-
czesności mają ci, którzy twierdzą, że Polacy nigdy 
nie potrafili wypracować jej oryginalnych wzorców. 
W tej sytuacji jedyne, co można zrobić, to ich zmo-
dernizować na siłę, według sprawdzonych recept ze 
świata, nawet jeżeli nie mają z polską specyfiką nic 
wspólnego. 

Tymczasem, jak podkreślam, nowoczesność to in-
tegralna część polskiej tożsamości. Należy docenić 
jej odrębną historię i charakter, służące budowie 
polskiej podmiotowości we współczesnym świecie, 
w każdej dziedzinie życia: od kultury po kwestie go-
spodarcze i polityczne. Musimy w tej historii poczuć 
się u siebie. 

Nie ma też sensu przeciwstawianie nowoczesności 
wspomnianej przez Pana historii „leśno-partyzanc-

kiej”. Żołnierze Wyklęci walczyli o niepodległą Pol-
skę, która potrafi zachować podmiotowość w nowo-
czesnym świecie. Pamiętali kraj przed 1939 rokiem, 
który realizował śmiałe projekty modernizacyjne, 
związane przede wszystkim z działaniami Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego. 

Historia polskiej nowoczesności pozwala nam 
także odnaleźć elementy kulturowej ciągłości w 
czasach PRL-u, np. kontynuację osiągnięć architek-
tury modernistycznej z lat 30. po odwilży z 1956 
roku. W PRL rozwijała się, mimo ekonomicznych 
trudności, także modernizacyjna myśl techniczna 
i nieprzypadkowo żałowaliśmy, że tyle gałęzi prze-
mysłu rozbudowanych w PRL upadło w III RP. To 
był także kapitał nowoczesności, który został bez-
myślnie roztrwoniony. 

Nie możemy dać się przekonać, że komuniści zwy-
ciężyli i zabrali nam 45 lat. Nie wymazujmy historii 
PRL, ale piszmy ją tak, aby odnaleźć w niej przynaj-
mniej elementy kontynuacji procesów moderniza-
cyjnych, zapoczątkowanych jeszcze w 1918 roku. 

Być może kluczem jest interpretacja Polski Ludowej 
w kategoriach nowego Królestwa Polskiego, czasów 

„radzieckiego zaboru”. Wówczas nie wylewamy dziec-
ka z kąpielą – potępiamy geopolityczną podległość, 
ale możemy czerpać z osiągnięć modernizacyjnych 
konkretnych Polaków, czy nawet państwowych in-
stytucji. 

Jak najbardziej się z Panem zgadzam. Polskę Ludową 
możemy potraktować dwojako: jako niesuwerenny 
kraj, rządzony przez podległych ZSRR funkcjona-
riuszy, ale też historię tych, którzy w skrajnie nieko-
rzystnych warunkach starali się pracować na rzecz 
Polski jako wartości przekraczającej realia bieżącego 
zniewolenia. W badaniach socjologów podkreśla się 
na przykład, że istotna część inteligencji technicznej, 
dzieci komunistycznej reformy, wywodzące się ze 
wsi i małych miast, którzy teoretycznie zawdzięcza-
li PRL-owi edukację i tzw. awans społeczny, szybko 
obróciła się przeciwko władzy i stanowiła kluczowe 
wsparcie dla antykomunistycznej opozycji. 

Czyli nie zgodziłby się Pan na wyburzenie Pałacu 
Kultury i Nauki?
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Wręcz przeciwnie. O ile należy zachować udane re-
alizacje architektoniczne z czasów PRL, należące do 
historii modernizmu i kontynuujące osiągnięcia z II 
RP, Pałacu Kultury, który do tej historii nie należy, 
nie warto bronić. Nawet nie tyle ze względu na to, że 
jest symbolem podległości PRL wobec ZSRR, ale dla-
tego że nie ma żadnego związku z historią Warszawy 
i nie wpisuje się w rozwój modernistycznej architek-
tury w stolicy. Jest jej zaprzeczeniem, a poza tym 
niszczy urbanistykę centrum miasta i nic dziwnego, 
że do dziś nie udało się zagospodarować terenów wo-
kół niego. Pamiętam jak przed laty protestowałem, 
kiedy wpisywano Pałac do rejestru zabytków. Chcę 
też wyraźnie podkreślić, że wyburzenie Pałacu nie 
oznacza wymazania fragmentu historii architek-
tury warszawskiej. Miasto posiada socrealistyczne 
dzielnice zbudowane w latach 50., które znakomicie 
funkcjonują, a nawet są znakiem rozpoznawczym 
stolicy, jak Muranów czy MDM.  

W zamian odbudowujemy przedwojenne kwartały 
kamienic?

To kwestia do dyskusji z architektami, urbanistami 
oraz instytucjami i organizacjami odpowiadającymi 
za rozwój miast. Mogę sobie wyobrazić, że odtwa-
rzane są tylko pierzeje Marszałkowskiej i Alei Je-
rozolimskich, ale wewnątrz zostawiamy neutralną 
przestrzeń publiczną dla mieszkańców Warszawy, 
na przykład duży park.

Wolałem się dopytać, gdyż w moim przekonaniu ta-
kie marzenia to jednocześnie idealizacja II RP i za-
bawa w rekonstrukcję historyczną. Nie mówiąc już o 
tym, że w praktyce deweloperzy zamieniliby to miej-
sce w luksusowe osiedle dla snobistycznej elity. 

Nie chodzi tu o powrót do przeszłości i odtwarzanie 
stanu sprzed 70 lat. Współczesna dynamika i kształt 
Warszawy są już całkowicie odmienne od tych z lat 30. 
Ma Pan rację, że prosta rekonstrukcja stanu sprzed II 
wojny światowej byłaby trudna, dlatego mówię, aby 
zaproponować coś nowego, odpowiadając na współ-
czesne tendencje w urbanistyce, podkreślające war-
tość przestrzeni wspólnych i przyrody w mieście.   

Przekonanie o ciągłości, czy też ewolucyjnej kon-
tynuacji pomiędzy II RP, PRL i III RP to jedna stro-

na medalu. Jego rewersem jest opowieść o „innej 
nowoczesności”, o której pisze Pan w Czterech no-
woczesnościach…, gdzie Polska nie jest meblem do 
przesuwania, lecz samodzielnym podmiotem zmiany. 
Gdyby miał Pan wskazać dwa kluczowe pozytywne 
przykłady polskiej podmiotowości…

… to zacząłbym od budowy Gdyni. To przemyśla-
ny projekt modernizacyjny, który opierał się na 
czterech filarach. Po pierwsze, wymiar gospodar-
czy- ekonomicznie to po prostu się opłacało, Gdynia 
w okresie międzywojennym była największym pod 
względem ilości przeładowywanego towaru portem 
morskim na Bałtyku. Wokół niej rozwijały się jed-
nocześnie inne gałęzie gospodarki, a wraz z nimi 
powstawały nowe miejsca pracy. Po drugie, wymiar 
cywilizacyjny. Za budową Gdyni szła symboliczna 
reorientacja kraju, przesunięcie punktu ciężkości II 
RP na północ i stworzenie wizji „Polski morskiej”, 
otwartej na świat. Gdynia miała uwolnić Polskę od 
położenia tylko na osi Wschód-Zachód, „między 
Niemcami a Rosją”, która kojarzyła się z zaborami i 
podległością wobec silniejszych sąsiadów. Po trzecie, 
zarysowana już płaszczyzna geopolityczna, o czym 
dzisiaj mało się już pamięta. Gdynię projektowano 
jako port nie tylko dla Polski, lecz także dla krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. Polski port miał stać 
się „oknem na świat” dla całego regionu, w pierwszej 
kolejności dla takich państw, jak Czechosłowacja czy 
Węgry. Kwestia czwarta- wymiar kulturowy. W bar-
dzo krótkim czasie udało się stworzyć nowe miasto 
uporządkowane urbanistycznie, z wartościową ar-
chitekturą modernistyczną, z własną tożsamością, 
odróżniającą Gdynian do dzisiaj, choćby w opozycji 
do starego Gdańska. 

Drugi przykład w zupełnie innej skali, to kultura 
mieszkania, którą opracowano w latach 30., przede 
wszystkim w ramach działalności spółdzielni „Ład” 
i projektantów reprezentujących modernizm orga-
niczny. Połączono w niej elementy awangardowe-
go funkcjonalizmu i  naturalnych materiałów, jak 
drewno czy tkanina, osiągając znakomite rezultaty, 
ale dziś kojarzone są one z analogicznym projekta-
mi, jakie pojawiły się wtedy w Skandynawii, których 
symbolem jest Ikea. Historycy wzornictwa nie mają 
wątpliwości, że gdyby nie wojna, to Polska miała 
realne perspektywy na stworzenie rozbudowanego 
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przemysłu meblarskiego na skalę równą państwom 
skandynawskim. 

Puszczając wodze fantazji, można powiedzieć, że 
dzisiaj- w obliczu mieszkaniowego głodu Polaków i 
rządowego programu Mieszkanie Plus- nadarza się 
okazja na nawiązanie do starych, niezrealizowanych 
ambicji.

Jak najbardziej, zwłaszcza że współcześnie działają 
już wyspecjalizowani polscy producenci mebli, któ-
rzy mogliby przyjąć takie zlecenia. Polscy projek-
tanci tworzyli wzorcowe modele modernistycznych 
mebli już w II RP, w PRL i potrafią tego dokonać tak-
że i dziś. Program Mieszkanie Plus mogłoby w ten 
sposób zyskać dodatkowy wymiar kulturotwórczy.   

W tym miejscu pojawia się- dzisiaj już raczej zapo-
mniana i raczej marginalizowana- tradycja polskiej 
przedwojennej spółdzielczości, sygnowana takimi 
nazwiskami jak Toeplitz, Tołwiński, czy Mielcarski. 

Tradycja spółdzielczości ma swoje korzenie jeszcze 
w czasach zaborów i też świadczy o tym, że Polacy 
nie bali się nowoczesności. Wiele takich spółdzielni 
wspierało projekty modernizacyjne, zwłaszcza w II 
RP, i warto przypomnieć, że na przykład nowe dziel-
nice czy kamienice powstawały wtedy zarówno dzię-
ki państwu, jak i właśnie organizacjom obywatel-
skim. To był wspólny wysiłek na rzecz modernizacji. 

Jak więc wchodzić do tej nowoczesności? W pracy 
Cztery nowoczesności… wskazuje Pan na dwie za-
sadnicze drogi. Pierwsza polega na aspiracji- patrzy-
my na kryteria wypracowane poza nami i staramy 
się sprostać zewnętrznym wymaganiom, co grozi 
nam przyjęciem postawy uczniaka, dyscyplinowa-
nego za błędy i niedoskonałości. Drugie rozwiązanie 
zakłada grę o pełną stawkę- to my od teraz będziemy 
wyznaczać obowiązujące powszechnie standardy i 
hierarchie. Czy istnieje jeszcze jakaś „trzecia droga”, 
czy Polska skazana jest na wieczne lawirowanie po-
między tymi dwoma skrajnościami?

Szukając odpowiedzi na to pytanie warto zacząć od 
końca i zastanowić się co w Polsce ma być celem tego 
modernizacyjnego wysiłku? Jak sądzę odpowie-
dzią jest kwestia niepodległości. Tylko nowoczesna 

Polska może zapewnić sobie niepodległość, a więc 
posiadać narzędzia służące podmiotowemu roz-
wojowi i swobodę wyboru, jak się nimi posługiwać. 
Nie oznacza to odcięcia od kontaktów ze światem 
zewnętrznym- nie ma czegoś takiego jak „nowocze-
sność w jednym kraju”, a autarkia to ślepa uliczka. 
Niepodległości nie buduje się jednak przez imitację, 
dlatego nie obawiam się gry o pełną stawkę. Nie 
oznacza to, że ustalamy globalne standardy i hierar-
chie, ale budujemy oryginalny i nieprzeciętny model 
nowoczesności, który nam służy.  

W Polsce pokutuje fałszywe myślenie, że istnieje tyl-
ko jeden wzór modernizacyjny , który można przy-
jąć w całości lub odrzucić i zostać ciemnogrodem. To 
nieprawda, historia pokazuje, że funkcjonuje wiele 
takich wzorów, wynikających z miejscowych tradycji 
i kulturowych uwarunkowań.  

Dwa przykłady. Jak dziś już wyraźnie widać w na-
szym kraju nie sprawdzają się oligarchiczne modele 
modernizacji oparte o wąską grupę elit podporząd-
kowujących sobie resztę społeczeństwa. Po drugie, 
Polska nie może liczyć na rodzimy wielki kapitał pry-
watny, którego nie ma i to państwo musi wspierać 
polskich przedsiębiorców i rozwój gospodarczy, a nie 
dokonywać samolikwidacji w imię wolnego rynku.   

W zakończeniu pracy dr. Adama Leszczyńskiego pt. 
Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach 
peryferyjnych 1943-1980 znajdziemy może i prostą, 
ale moim zdaniem niezwykle trafną i inspirująca 
metaforę stołu z narzędziami. Leszczyński używa jej 
w kontekście gospodarczo-społecznym, wskazując, 
że istotą różnych projektów modernizacyjnych było 
stworzenie autorskiej, odpowiedniej dla każdego 
konkretnego państwa kombinacji tych narzędzi: od 
reformy rolnej, przez planowanie gospodarcze, po 
industrializację. Nie silimy się więc na oryginalność 
i osobność tam, gdzie to niepotrzebne. Bierzemy 
dostępne powszechnie narzędzia modernizacyjne, 
często wymyślone gdzie indziej, ale tworzymy z nich 
własny projekt nowoczesności, skrojony na naszą 
miarę. Mam wrażenie, że „trzecia droga” Pana pro-
fesora idzie analogicznymi tropami.

Jako historyk sztuki odwołam się do przykładu z 
mojej dziedziny nauki. Chorwacki badacz sztuki 
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w Dalmacji, Ljubo Karaman stworzył w latach 60. 
XX wieku ważne rozróżnienie na prowincje i pery-
ferie. Prowincje to te części świata, które z własnej 
woli naśladują centrum, ponieważ są przekonane 
o własnej cywilizacyjnej słabości, a imitacja wyda-
je im się najskuteczniejszym rozwiązaniem, aby 
przetrwać. Z kolei peryferia to takie miejsca, któ-
re czerpią inspiracje z wielu centrów, a proces ten 
prowadzi do- jak pisał Karaman- intensyfikacji 
kultury i co za tym idzie tworzenia oryginalnych 
dzieł. W konsekwencji peryferia zyskują tak wiel-
ki potencjał twórczy, że mogą przekształcać się w 
odrębne centra. Tak działo się w najlepszych la-
tach polskiej historii. Chrześcijaństwa nie wymy-
ślili Polanie, ale z czasem Rzeczpospolita stała się 
kluczowym partnerem papiestwa na Wschodzie i 
jednym z centrów zachodniego chrześcijaństwa, 
odpowiedzialnego na przykład za chrystianizację 
Litwy. 

Peryferyjność to szansa na czerpanie inspiracji od 
innych, ale przede wszystkim umiejętność twór-
czego ich wykorzystania, którą możemy wykorzy-
stać dla skutecznej modernizacji państwa i prze-
sunięcia z peryferii do centrum. Takie wyzwanie 
staje także przed Polską dzisiaj i w tej sprawie nie 
może być żadnych kompromisów, żadnych poło-
wicznych rozwiązań. Inaczej zmarnujemy wyjąt-
kowy, historyczny moment, jaki daje nam stabilne, 
geopolityczne otoczenie, którego nie mieliśmy od 
wieków. 

Z pańskiej autorskiej wystawy #dziedzictwo, którą 
mogliśmy oglądać w zeszłym roku w Muzeum Naro-
dowym w Krakowie wyłania się jednoznaczna wizja 
polskości jako projektu wieloetnicznego i wielojęzy-
kowego. Czy w dzisiejszej Polsce ta wizja ma jeszcze 
szansę na coś więcej niż tylko funkcję historycznego 
przypominania, jak to „kiedyś było barwnie”?

Ta wizja polskości pokazuje, skąd brał się peryfe-
ryjny potencjał dawnej Polski. Wynikał on nie z 
imitowania Zachodu, ale właśnie z różnorodności 
kulturowej, talentów i pracy tych wszystkich wie-
loetnicznych, wielojęzykowych i wieloreligijnych 
mieszkańców żyjących nad Wisłą, Niemnem i Dnie-
prem, utożsamiających się z Rzeczpospolitą i uznają-
cych się za jej obywateli. 

Czy możemy do takiej „jedności w wielości” dzisiaj 
powrócić? Owszem, ale w innych realiach. Nie cho-
dzi o to, aby na siłę szukać w dzisiejszej monoet-
nicznej Polsce różnic, na przykład takich, że oto w 
Wielkopolsce mówimy pyry, a gdzie indziej ziem-
niaki. 

Polską różnorodność można dziś znaleźć poza gra-
nicami kraju, na przykład zwracając uwagę na osią-
gnięcia Polaków żyjących od pokoleń w diasporze. 
Ich doświadczenie pomaga w budowaniu polskości 
otwartej na kontakty z każdym zakątkiem świa-
ta i świetnie odnajdującej się wobec innych kultur, 
bez utraty swojej specyfiki. Polonia to naturalne 
przedłużenie Polski w świecie. Powinniśmy więc 
wykorzystywać jej wpływy, osiągnięcia i znaczenie 
dla naszych wspólnych interesów. Pamiętajmy też 
o obcokrajowcach, absolwentach polskich uczelni, 
których można spotkać na eksponowanych stanowi-
skach w wielu miejscach na świecie. To dla nas także 
wielka szansa.  

To pytanie nabiera szczególnego znaczenia w kon-
tekście „pełzającej rewolucji”, która zaczęła się w 
Polsce gdzieś w roku 2015 i wszystko wskazuje, że 
w kolejnych latach będzie się tylko nasilać. Mam 
na myśli rosnącą emigrację z Ukrainy, setki tysię-
cy Ukraińców studiujących i pracujących w Polsce. 
Teraz jeszcze przede wszystkim sezonowo, ale za 
niedługo spora część z nich, jeśli nie wyjedzie dalej 
na Zachód, to zostanie u nas na stałe. W tych oko-
licznościach czeka nas zasadnicza weryfikacja obo-
wiązującego od czasu Jałty monoetnicznego mode-
lu polskości, narzuconego nam przez geopolityczne 
wyroki historii. 

Kulturowa integracja Ukraińców nie jest przesadnie 
trudnym zadaniem i wynika z bliskości obu narodów, 
nawet na poziomie języka. Kluczowe znaczenie dla 
integracji Ukraińców mają kwestie socjalne, które 
łączą się z sukcesem polskiej modernizacji. Jeśli kraj 
jest na tyle rozwinięty, że potrafi  zapewnić wszyst-
kim obywatelom, w tym nowym przybyszom, równe 
i stabilne warunki do życia i pracy, to wówczas zni-
kają potencjalne punkty zapalne. Nie ma ryzyka, że 
imigranci zaczną walczyć o swoje prawa, równy do-
stęp do świadczeń społecznych, doprowadzając do 
wzajemnych animozji. 
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Już teraz kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich dzieci 
jest beneficjentami programu Rodzina 500 Plus. Czy 
Pana zdaniem poza zapewnieniem tego minimum 
bezpieczeństwa socjalnego polskie państwo będzie 
musiało zrealizować jeszcze jakieś inne działania, 
aby włączyć Ukraińców w życie narodowe?

Przykładem mogą być relatywnie najbardziej udane 
w Europie procesy integracyjne w Wielkiej Brytanii. 
Pakistańczycy, Hindusi czy Irańczycy na co dzień 
żyją we własnych środowiskach, ale znają także ję-
zyk angielski, szanują brytyjski porządek prawny i 
są lojalni wobec nowej ojczyzny. O to minimum lojal-
ności i znajomość języka polskiego trzeba zadbać, ale 
przecież Ukraińcy w domu będą mówić po ukraińsku, 
z pewnością zaczną też powstawać cerkwie, przede 
wszystkim grekokatolickie.  

Ale w drugim pokoleniu Ukraińcy będą już bliżej 
polskości, choćby za pośrednictwem polskojęzycznej 
szkoły. 

Polaków i Ukraińców łączy coś więcej niż kwestie 
bieżącej ekonomicznej emigracji- tradycyjna, choć 
zapomniana dziś wspólnota kulturowa. Jak pisał 
przed laty słynny geograf Eugeniusz Romer, gra-
nice w Europie nie wynikają tylko z prostych po-
działów wyznaczanych przez naturę, ale także są 
efektem procesów cywilizacyjnych, toczących się 
na określonym terytorium. Idąc krok dalej, Romer 
stwierdził, że taką geograficzną i kulturową jedno-
ścią są ziemie dawnej Rzeczypospolitej i prędzej 
czy później muszą się one ponownie połączyć, bo 
to dla nich naturalny stan. Nie chodzi tu oczywiście 
o odbudowę jednolitego państwa, ale przekonanie, 
że narody I Rzeczypospolitej stanowią niepodziel-
ną całość. 

Z tego względu nie możemy myśleć o Ukraińcach w 
Polsce jako zjawisku przejściowym, spowodowanym 
tylko wojną w Donbasie i kwestiami ekonomicznymi. 
Podobnie, jak polskie fascynacje Ukrainą tłumaczyć 
wyimaginowanymi tęsknotami kolonialnymi. To po 
prostu odradzanie się historycznej wspólnoty kultu-
rowej. 

Wspólnoty kulturowej, która pozwoli stworzyć naród 
państwowy, nie etniczny.

To prawda, że w tej sytuacji kwestie etniczne są dru-
gorzędne, a państwo powinno zapewnić warunki do 
funkcjonowania takiej wspólnoty.   

Jednocześnie jednak w wystawie #dziedzictwo 
można było znaleźć tropy sugerujące, że Pańska 
wizja polskości wykracza poza koncepcję kultu-
rową. W zamian pojawia się polskość jako wybór, 
gdzie samodzielnie decydujemy się stać Polakami 
nie z powodu wspólnoty krwi, ziemi, czy nawet 
kultury, lecz dlatego, że polskość jest dla nas 
atrakcyjnym projektem na życie. Taka wizja pach-
nie antropologicznym postmodernizmem, gdzie 
tożsamość jest czymś samodzielnie wypracowa-
nym, nie narzuconym.

Postmodernizm zakłada stałą predyspozycję do 
ciągłego żonglowania tożsamościami, często bez 
patrzenia na konwencje takich zmian. Na wystawie, 
owszem, pokazywałem polskość jako wybór, lecz wy-
bór podejmowany tylko raz, wybór definitywny, któ-
rego konsekwencje zostają z nami już na całe życie, a 
od wybranej tożsamości nie ma odwrotu. 

Nie odwoływałem się pojęć z zakresu postmoderni-
zmu, ale do przykładów z historii, choćby Krakowa w 
czasach rozbiorów. W okresie autonomii galicyjskiej 
wielu Austriaków, którzy trafili pod Wawel nawet w 
pierwszym pokoleniu uznawało się za Polaków. Wy-
bitny prezydent Krakowa, Józef Dietl, którego ojcem 
był austriacki urzędnik, w młodości nawet źle mówił 
po polsku, Jan Matejko urodził się w rodzinie cze-
sko-niemiecko-polskiej.  

Tak wybierana polskość jest dowodem na atrakcyj-
ność i wartość polskiego dziedzictwa. Zresztą takie 
wybory zdarzają się i dziś, chociażby wśród studiują-
cych w Krakowie zagranicznych studentów. 

Skoro porozmawialiśmy już o tym, kim powinien być 
Polak przyszłości, to warto zastanowić się także na 
jakim terytorium ma mieszkać. Geografia wyobraże-
niowa stanowiła bowiem jedną z czterech części wy-
stawy #dziedzictwo. Mapa Polski sarmackiej z 1530 
roku, która otwierała wystawę jako jeden z pierw-
szych jej eksponatów, czy mapa Polski pojałtańskiej z 
roku 1945- która z nich jest istotniejsza dla dyskusji 
na temat współczesnej polskości?
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Wydaje mi się, że jeszcze inna, namalowana przez 
Włodzimierza Pawlaka w 1988 roku, która znalazła 
się w dalszej części wystawy i pokazywała jednocze-
śnie wszystkie historyczne granice Polski i Rzeczy-
pospolitej. Punktem wyjścia do dyskusji o współcze-
sności musi być Polska pojałtańska, bo to są realia, 
w których żyjemy. Pamiętajmy jednak, że jest ona 
dalece niewystarczająca. Każdy z nas ma swoją wła-
sną mapę polskości, wynikającą z osobistych historii 
i obejmującą na przykład USA, gdzie mieszka na-
sza rodzina, albo ziemie wschodnie II RP skąd nasi 
dziadkowie musieli wyjechać w 1945 roku. Sprawę 
komplikuje jeszcze nasza obecność w Unii Europej-
skiej i wielu Polaków mieszkających jednocześnie 
w kraju i zagranicą. Dlatego mapa Pawlaka jest tak 
inspirująca, ponieważ pokazuje, że jesteśmy dziedzi-
cami kilku różnych, nakładających się na siebie map.

Wybór jednej z tych map ma moim zdaniem istotne 
konsekwencje w perspektywie czegoś, co można by 
nazwać podmiotowością społeczną. Wybór mapy 
sarmackiej to zwrot na Wschód, skierowanie wzro-
ku na piękny, utracony świat. Jednocześnie jednak 
to decyzja o wyjściu poza historię, porzucenie gry o 
nowoczesność, co doskonale pokazał Andrzej Waj-
da w nostalgicznych, uwodzących widza Pannach 
z Wilka. Tymczasem wybór mapy po Jałcie to ow-
szem, wzięcie na siebie bagażu komunistycznego, co 
brutalnie przedstawił w Róży Wojciech Smarzowski, 
ale jednocześnie kryje się w tym wciąż nieodkryty i 
niezagospodarowany potencjał opowieści o polskiej 
nowoczesności po II wojnie światowej na Ziemiach 
Odzyskanych. Opowieści o budowie nowego, polskie-
go świata na pozostałościach świata starego, głów-
nie niemieckiego. 

Tyle, że mapa polskiej nowoczesności to także ten 
nostalgiczny, sarmacki Wschód utracony po 1945 
roku. Przypomnijmy nowoczesny Lwów z jego 
modernistyczną architekturą, teatrem,  słynnymi 
matematykami na czele ze Stefanem Banachem. To 
w tym mieście prowadzono pierwsze w Polsce eks-
perymenty z nadawaniem sygnału telewizyjnego, 
działało tu najważniejsze w kraju środowisko foto-
grafów z Witoldem Romerem na czele, prowadzące 
nowatorskie eksperymenty z technikami fotogra-
ficznymi. Dla historii sztuki polskiej istotne znacze-
nie ma lwowska awangarda, przede wszystkim gru-

pa „Artes” z Markiem Włodarskim i Margit Sielską. 
Eksponowane miejsce na mapie nowoczesnej sztuki 
polskiej zajmowało Wilno, także dzięki fotografi-
kom jak Jan Bułhak, czy miejscowemu środowisku 
literackiemu. To we wschodnich Karpatach powsta-
wały nowoczesne uzdrowiska, w Drohobyczu i Bory-
sławiu mieliśmy rozwinięty przemysł naftowy. 

Trudno więc bez zastrzeżeń zaakceptować zary-
sowaną w pytaniu dychotomię. Tym bardziej, że 
paradoksalnie przesunięcie na Zachód po Jałcie 
spowodowało, że znaleźliśmy się ostatecznie… na 
Wschodzie i po raz pierwszy w historii całe polskie 
terytorium było kontrolowane przez Rosję. 

Nie jestem zresztą przekonany i nie znam badań 
potwierdzających tezę, że państwo powstałe po 
Jałcie w ostatecznym rozrachunku byłoby bardziej 
nowoczesne niż II RP, gdyby dać jej więcej czasu 
niż 20 lat niepodległości. Tym bardziej, że musiały 
minąć lata i kosztowało nas to wiele wysiłku, aby 
odbudować zniszczenia wojenne i w pełni włączyć 

„Ziemie Odzyskane” w historię państwa polskiego. 
Nie zapominajmy, że aż do 1970 roku i traktatu z 
Niemcami kwestia granic pozostawała de iure otwar-
ta. Warto zastanowić się też, ile niemieckich zakła-
dów przemysłowych i innych dóbr zostało wywiezio-
nych do ZSRR, a więc, jaką w rzeczywistości schedę 
przejęliśmy.

Krytyczny wobec Wschodu był także patron polskiej 
nowoczesności w II RP, Eugeniusz Kwiatkowski. 
Mocno punktując model gospodarczy I RP, postulo-
wał jednoznacznie zwrot z kresowego Wschodu na 
morską Północ, za czym miała iść wizja Polski prze-
mysłowej, obejmując także ziemie centralne z Cen-
tralnym Okręgiem Przemysłowym.

Z ekonomicznego punktu widzenia Kwiatkowski 
miał oczywiście rację, ale z perspektywy historii 
kultury kresowy Wschód miał dla polskości kluczo-
we znaczenie. Nie chodzi o poszukiwanie nowocze-
sności na wsiach białoruskich, ale oddanie ziemiom 
wschodnim odpowiedniej dla nich wartości.   

Pomysły majstrowania przy polskiej geografii wy-
obrażeniowej wracają także współcześnie. W ostat-
nim czasie najmocniej wybrzmiewa to w projekcie 
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Trójmorza i reorientacji Polski z linii Wschód-Zachód, 
naszego geopolitycznego przekleństwa ostatnich 
300 lat, na perspektywę Północ-Południe. 

Osobiście jestem przekonany, że projekt Trójmorza 
to narzędzie, które pozwoli Polsce przesunąć się z 
pozycji peryferii do centrum. Trójmorska reorien-
tacja to szansa na nową geografię Europy, która 
podkreśla podmiotowość państw regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej. Nie jest to tylko teoria- pró-
by budowania takiej geografii mieliśmy już w prze-
szłości, czego przykładem może być wspomniana 
już wizja Gdyni jako koncepcja portu otwartego dla 
krajów leżących na południe od Polski.  

W tym miejscu pojawia się jednak wątpliwość natury 
praktycznej. Czy przy obecnych uwarunkowaniach 
polityczno-gospodarczych, np. stopniu powiązań eko-
nomicznych państw naszego regionu i samej Polski z 
Niemcami, taki projekt ma podstawy do realizacji? 
Czy nie jest czasem tak, że właściwszym rozwiąza-
niem niż samo Trójmorze jest powrót i redefinicja 
wizji Mitteleuropy, tak aby dzisiaj nie była ona pro-
jektem miękkiej kolonizacji, lecz szansą na partnerski 
układ, który umożliwi nam przesunięcie się w łańcu-
chu wartości we współpracy z państwem centrum?

Obawiam się, że taka wizja w praktyce oznacza kon-
serwację status quo. Niemcy przecież już tutaj są, już 
korzystają z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, 
już zarabiają na współpracy z nami i jest to układ 
asymetryczny. Polska bogaci się w sposób zaledwie 
koncesjonowany, nie dokonał się u nas skok cywi-
lizacyjny, nie widzimy, aby to w naszym kraju po-
wstawały nowe technologie, albo firmy o globalnym 
znaczeniu.   

Trójmorze pozwala na wzmocnienie siły Europy 
Środkowo-Wschodniej i dopiero z tej uprzywilejowa-
nej pozycji porozumiewanie się z Niemcami, z któ-
rymi przecież musimy współpracować, ale nie jako 
podporządkowana im prowincja. A to właśnie zakła-
dał projekt  Mitteleuropy, czyli stworzenia dla Nie-
miec przestrzeni do pokojowej ekspansji na wschód 
od ich granic. 

Czy w perspektywie stulecia niepodległości jest ja-
kieś konkretne przedsięwzięcie, które z tej okazji 

należałoby zrealizować, bądź konkretna instytucja, 
jaką powinno się zbudować?

W perspektywie krótkoterminowej potrzebne są 
programy socjalne, takie jak Rodzina 500 Plus i 
Mieszkanie Plus, oraz znaczące inwestycje  infra-
strukturalne, jak Centralny Port Komunikacyjny. 
Natomiast w dłuższej perspektywie powinniśmy 
myśleć o rozwoju istniejących i budowaniu nowych, 
stabilnych i działających na światową skalę instytu-
cji, które edukować będą nową intelektualną elitę, 
ekspertów i kadry odpowiedzialne za modernizację 
kraju. Mogą to być zarówno instytuty badawcze, jak 
i nowe muzea czy centra techniki. Równolegle musi-
my rozwijać te gałęzie przemysłu, które gwarantują 
nam udział w kolejnej technologicznej rewolucji. W 
pierwszej kolejności warto skoncentrować się na 
kwestiach energetycznych i wysokich technologiach, 
ale jako historyk sztuki upomnę się także o wsparcie 
dla instytucji odpowiedzialnych za kształt przestrze-
ni publicznej i architekturę.

Jako Klub Jagielloński postulowaliśmy stworzenie 
Muzeum Cywilizacji w Łodzi. Placówki, która sta-
nowiłaby uzupełnienie z zakresu polityki historycz-
nej i tożsamości współczesnego Polaka dla Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju. W expose Mateusz 
Morawiecki starał się wyprowadzać modernizację 
gospodarczą z wspomnianej wcześniej „III RP leśno

-partyzanckiej” i dziedzictwa Solidarności Walczącej. 
My chcieliśmy zaproponować raczej spuściznę takich 
osób jak Ludwik Hirszfeld, Jan Czochralski, czy Igna-
cy Łukasiewicz.

Nie ma sprzeczności między upamiętnianiem pod-
ziemia antykomunistycznego i postaci z kanonu 
polskiej nowoczesności. Wspólnie, w odmiennych 
realiach starali się służyć Polsce i nie chodzi o to, 
aby tych pierwszych zastępować teraz tymi drugimi. 
Zgadzam się jednak z Panem, że należy wyraźniej 
mówić dziś o osiągnięciach polskiej modernizacji czy 
postaciach odpowiedzialnych za najważniejsze osią-
gnięcia XX-wiecznej nowoczesności w świecie, które 
związane są z Polską. Ta zmiana mogłaby być efek-
tem obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 
Powinniśmy pokazać, że te sto lat wykorzystaliśmy 
nie tylko po to, aby potwierdzić naszą polityczną su-
werenność, ale także aby wziąć udział w procesach 
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modernizacyjnych i w tworzeniu historii XX-wiecz-
nej nowoczesności. Jeżeli potrafimy dostrzec ten 
wymiar polskości, jestem pewien, że stanie się on 
kluczową wartością dla współczesnej Polski i po-

twierdzi nasze przygotowanie do przeprowadzenia 
cywilizacyjnych zmian, dzięki którym możemy zna-
leźć się wśród najbardziej rozwiniętych państw świa-
ta, w jego centrum.   

Andrzej Szczerski

Historyk i krytyk sztuki. Wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Piotr Kaszczyszyn

Sekretarz redakcji „Pressji”. Zastępca redaktora naczelnego Jagielloński24. Czło-
nek Klubu Jagiellońskiego.
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Podczas jednej z konferencji twórców filmu „Twój 
Vincent”, padło stwierdzenie: „Każdy z malarzy był 
niejako aktorem, musiał „wejść w spodnie” Vincen-
ta”. Jak się czułeś w tej roli?

Początki malarstwa opierały się na malarstwie mocno 
realistycznym, ja sam tak zaczynałem, w swoich ob-
razach pragnąłem oddać pełnię realizmu. Van Gogh 
wyszedł z tego schematu, w swych obrazach naginał 
rzeczywistość – pokazywał świat na  swój własny 
sposób. Każde pociągnięcie pędzlem jest niczym jego 
podpis, nie można pomylić go z nikim innym. Dlate-
go bardzo ciężko było nam to powtórzyć, Vincent w 
każdej kresce zamykał niesamowite spektrum emocji, 
które są przecież tak ulotne i wyjątkowe dla każdego, 
sprawiło to, że początki były bardzo trudne.

Czy przed produkcją byłeś fanem Vincenta van Go-
gha?

Z początku nie pałałem wielkim zamiłowaniem do 
jego prac,  Może dlatego, że nie interesowałem się 
jego malarstwem. Wiedziałem że są inni artyści, 
którzy potrafią namalować coś bardzo realistycznie. 
Jednak to, że miałem szanse kopiować jego obrazy, 
sprawiło że coś dostrzegłem - Vincent był geniu-
szem!

Czy po zakończeniu pracy przy filmie nie przejąłeś ja-
kiś sztuczek od van Gogha? Dobór barw, kadrowanie 
itp.

Po tym jak w kinach pojawił się film, zacząłem dosta-

Odważny jak 
(c)holender

Z Michałem Kaszewskim rozmawia Michał Chylak

„Twój Vincent” to pierwszy film pełnometrażowy, zrealizowany w technice 
animacji malarskiej. Dorota Kobiela i Hugh Welchman dołożyli wszelkich 
starań, by przenieść na duży ekran klimat obrazów van Gogha. W projekt 
zaangażowanych było 125 malarzy z całego świata, z jednym z nich – Mi-
chałem Kaszewskim, absolwentem wydziału malarskiego Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, współtworzącym projekt przez blisko rok, 
rozmawiał Michał Chylak.
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wać maile od widzów chcących nauczyć się stylu Vin-
centa, ja natomiast nie chcę nikogo kopiować. Najważ-
niejsze dla mnie jest to, by świat poznał  - co ja mam 
mu do zaoferowania. Geniusze pokroju Vincenta nie 
kopiowali nikogo, pokazywali siebie, chcę pójść tą samą 
drogą. Miło kopiuje się innych, ale nie o to chodzi.

Każdy z malarzy musiał odbyć szkolenie, które miało 
wprowadzić Was – malarzy, w świat Vincenta. Jak 
ono wyglądało? Ile trwało?

Szkolenie trwało trzy tygodnie. Po tym czasie zosta-
łem w produkcji, jest to o tyle fajne, że wpłynęło w 
sumie ponad pięć tysięcy zgłoszeń z całego świata. 
Poczułem się naprawdę świetnie. Duży wpływ na 
liczbę zgłoszeń miał odzew fanów Douglas’a Booth’a 

– odgrywającego rolę Arnaud’a. Twórcy musieli wyjść 
poza granice naszego kraju, szukali najlepszych z 
najlepszych.

Jak studia wpłynęły na Ciebie?

W trakcie studiów pokochałem sztukę klasyczną, 
starałem się wzorować na „mistrzach”.

Widać to w Twoich martwych naturach i portretach.

Tak, z początku tworzyłem małe i ciemne obrazy, te-
raz pokochałem duże i jasne. 

Takich jak Twój cykl obrazów z agawami.

Lubię to uczucie kiedy główny motyw – „agawa”, wy-
bucha swoimi kolorami i ramionami liści w stronę 
odbiorcy. Obecnie poszukuje nowych tematów, sta-
ram się nie ograniczać. Teraz współpracuję z galeria-
mi, przy tworzeniu muszę mieć na uwadze to, czy 
obraz się spodoba. 

Dlaczego malarstwo?

Wybrałem malarstwo ze względu na ciągły rozwój i 
możliwość tworzenia. Nawet po dwudziestu latach 
możesz nauczyć się czegoś zupełnie nowego,  nigdy 
nie ma końca pomysłów– to wspaniałe! Jednak 
często jest tak, że aby w pełni docenić twój wkład 
i warsztat, odbiorca musi znajdować się na podob-
nym poziomie wiedzy artystycznej.

Ludzie lubią prostsze formy, niewymagające od nich 
wgłębienia się w temat.

Widać to doskonale na przykładzie współczesnej 
kinematografii. Obecnie tworzy się masę filmów 
o super bohaterach, bombardujących nas z każdej 
strony efektami specjalnymi, mającymi wywołać 
u nas opad szczęk, szybka akcja, wybuchy, to przy-
ciąga oko widza. Często gra aktorów oraz ingerencja 
twórcza stawiana jest na drugim miejscu. Da się za-
uważyć, że coraz mniej ludzi interesuje się dobrym 
kinem oraz sztuką.

Co sprawiło, że utwierdziłeś się w wyborze malar-
stwa jako sposobu na życie?

Gdy zaczynasz nigdy nie wiesz, czy to co robisz jest 
właściwą drogą. Po czasie jednak wiem, że wybrałem 
właściwie. Malarstwem zajmuję się profesjonalnie, 
mam na to więcej czasu – nic innego nie zaprząta 
mojej głowy. 

Wiem, że malarstwo to Twoje życie, jednak jak to się 
zaczęło? Jak wyglądały początki i skąd pomysł, że 
będzie to akurat to?

Nie wiem czy kiedyś się zastanawiałeś, ale każdy 
człowiek ma tylko jedno życie…

Coś o tym słyszałem… (śmiech)

Dziennie masz określoną liczbę godzin, którą mo-
żesz przeznaczyć dla siebie – na swoją życiową pa-
sje. Wiedziałem, że muszę ją odkryć i całkowicie jej 
się oddać. Zawsze chciałem być najlepszy w tym co 
robię. Myślę sobie, że skoro inni mogą, to co mnie 
w tym przeszkadza. Od chwili wyboru drogi mu-
sisz konsekwentnie dążyć do celu – nie ma powrotu. 
Każdą chwilę, każdego dnia, poświęcasz ciągłemu 
samodoskonaleniu. Po prostu dajesz z siebie wszyst-
ko, dlatego tak ważny był wybór szkoły artystycznej. 
Utwierdziło mnie w tym to, że miałem w rodzinie 
malarzy i osoby uzdolnione artystycznie – zarówno 
oni, jak i kilka innych osób powiedziało, że jestem 
w tym nawet niezły. Wychowywałem się w małym 
mieście – Przysusze, nie miałem porównania, po 
wyjeździe na studia dowiedziałem się, że było warto. 
Jednak dopiero pracując przy filmie „Twój Vincent”, 
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poznając tam innych artystów, wreszcie mogłem po-
gadać z kimś, kto mnie rozumie.

Między innymi dla nich zostałeś w Gdańsku?

Tak, po produkcji została tam pewna grupa osób. Lu-
dzi z którymi, mogę porozmawiać o sztuce i napić się 
dobrego wina. Możemy się także skrytykować – to 
bardzo ważne dla każdego artysty.

Skupmy się na bardziej technicznych rzeczach, inte-
resujące było stanowisko przy którym tworzył każdy 
z artystów. Składało się ono z projektora, na którym 
wyświetlany był ruch w danej klatce, odpowiedniego 
oświetlenia, oraz aparatu, który dokumentował każ-
dą klatkę. Możesz coś więcej o tym opowiedzieć? Jak 
Ci się pracowało?

Przyjemnie, warunki były naprawdę dobre - odpo-
wiednie światło, klimatyzacja, dobry sprzęt audio, 
oraz wysokiej klasy komputer, projektor i aparat. 
Możliwość dyktowania tempa i czasu pracy jest dla 
artysty bardzo ważna. Czułem się bardzo dobrze 
pracując w ten sposób, szybko odnalazłem się w tej 
sytuacji.

Praca nad wieloma z ujęć rozpoczynała się od na-
malowania kopii obrazu Vincenta, na którą to kopię 
nakładano kolejne warstwy farby. Czy nie rodziło to 
pewnych problemów? Chodzi mi o wysychanie farby, 
oraz jej płowienie.

Praca nad ruchem była bardzo żmudna, przesunięcie 
twarzy aktora o parę milimetrów wymagało nama-
lowania jej od początku. Gdy warstwa farby była już 
naprawdę gruba – trzeba było ją zedrzeć z podobra-
zia. Twórcom bardzo zależało na tym, by jak najbar-
dziej upodobnić film do obrazów van Gogha.  

W których scenach można zobaczyć Twoją pracę?

Sam nie wiem, było ich naprawdę dużo. Sceny, nad 
którymi pracowałem, były do siebie bardzo podobne, 
po czasie trudno mi odpowiedzieć.

Jakie wrażenie zrobiło na Tobie ujrzenie po raz 
pierwszy, że dzięki Twojej pracy świat Vincenta oży-
wa i efekty ciężkiej pracy są wreszcie namacalne?

To było niesamowite, widzisz twarz na obrazie, któ-
ra po godzinach pracy ożywa. To jest właśnie potęga 
animacji.

Kilka dni temu gdy rozmawialiśmy - wspomniałeś, że 
reakcja publiczności na gdyńskiej prezentacji filmu, 
zrobiła na Tobie olbrzymie wrażenie. Co wtedy czu-
łeś?

Nie przypuszczałem, że w tak młodym wieku będę 
tworzyć tak duży projekt. Coś tak nowatorskiego i 
doniosłego – pierwszego w historii. Siedzisz sobie 
w domu, kiedy pewnego dnia dostajesz wiadomość, 
dowiadujesz się, że jedziesz na festiwal filmowy do 
Gdyni. Zapraszają cię na scenę i cała sala bije brawa, 
widzisz u publiczności pewien błysk w oku – jako ar-
tysta jestem na to wyczulony, jest to potwierdzenie 
tego, że wykonałeś dobrą robotę. Czujesz wtedy, że 
droga którą wybrałeś jest właściwa – że po prostu 
było warto.

Przy tworzeniu, ale także w codziennym życiu, rytu-
ały odgrywają niezwykle ważną rolę. Dzięki nim czu-
jemy się lepiej, jak więc wygląda Twój dzień?

Wstaję dosyć wcześnie, żeby jak najwięcej skorzystać 
ze światła dziennego. Zaparzam kawę i siadam na-
przeciwko niedokończonego obrazu, włączam Cho-
pina i obserwuję, myślę sobie, że życie jest piękne. 
Ode mnie i mojego samopoczucia zależy czy obraz 
wyjdzie czy nie. 

Ale czy w tej chwili nie jest to kompletnie nieistotne? 
Oczywiście jest to ważne, jednak rozumiem, że jest to 
ciągle z tyłu głowy.

Gdy maluję na czyjeś zlecenie, próbuję wejść w umysł 
tej osoby i sprostać jej oczekiwaniom. Jestem twórcą, 
sprawiam, że świat staje się bogatszy. 

Jednak wracając do pytania, po kawie zaczynam ma-
lować, w zależności od nastroju wybieram odpowied-
nią muzykę, na przykład gdy jestem śpiący, pusz-
czam coś mocniejszego –tj. heavy metal, muzyka jest 
dla mnie paliwem. lubię też słuchać audiobook’ów. 

Jednak w pewnym momencie każdemu zdarza się 
kryzys twórczy, wydaje mi się, że artyści szczególnie 
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to przeżywają. Jak Ty sobie z nim radzisz?

To chyba najgorsze pytanie, (śmiech) ludziom wyda-
je się, że pracuje się tylko wtedy gdy się maluje. Wy-
gląda to jednak kompletnie inaczej, często zajmuje 
to zaledwie 30 procent procesu twórczego, pozosta-
łe 70 procent to planowanie i próba skupienia się, 
nie można robić tego na siłę. Warto zrobić przerwę 
by pracować później dwa razy wydajniej, malując 
czasem przychodzi moment gdy po dwóch, trzech 
pociągnięciach musisz przerwać. Wtedy coś w to-
bie pęka, nie chcąc zepsuć obrazu po prostu musisz 
go zostawić. Z drugiej strony możesz obudzić się w 
środku nocy i w przypływie weny malować godzina-
mi. Czasem bywa tak, że gdy inni idą rano do pracy 
ja dopiero kładę się spać.

Skąd czerpiesz inspiracje i bierzesz tematy swoich 
obrazów? Czy jesteś niczym gąbka i zewsząd chło-
niesz bodźce, wszystko na Ciebie oddziałuje?

W tym tkwi największy problem, siadasz do malowa-

nia i możesz wszystko. Ale mogąc to -  cierpisz naj-
bardziej, dylematy  - który z projektów zrealizować 
jako pierwszy?, czy może nie realizować żadnego, to 
straszne uczucie. Po studiach przez cztery lata nie 
wiedziałem co i jak malować, przetrwać pomogło mi 
wtedy tylko to, że wiedziałem, że będę malować. W 
końcu to odkryłem i jestem szczęśliwy.

Więc czym jest dla Ciebie malarstwo?, formą ucieczki 
do świata, w którym czujesz się bezpiecznie i najbar-
dziej komfortowo?

Dobre pytanie. Mam wrażenie, że we współczesnym 
świecie ludzie starają się być dobrzy we wszystkim – 
nie da się tak. Każdy potrafi robić coś czego inni nie 
potrafią,  w moim przypadku jest to malarstwo. Dla 
mnie sztuka jest źródłem siły, niesamowicie mnie 
dowartościowuje. Kiedyś miałem problemy z wy-
stąpieniami publicznymi, jednak gdy mówię o ma-
larstwie to znika. Wynika to z uświadomienia sobie, 
że potrafimy robić coś, co nas wyróżnia i czego nie 
potrafi robić każdy. 

Michał Kaszewski

Absolwent wydziału malarskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach.

Michał Chylak
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