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Rodzicom



Kto siê tej wody chocia¿ raz napije
Tego oplot! jadowite ¿mije
Nie zazna serca normalnego bicia
Ni chwili myœli spokojnej za ¿ycia
Bêdzie w szaleñstwie szarpa" w"asne cia"o
Ry" pazurami pod lodow! ska"!
I póki ¿ycia ka¿d! chwilê strawi
¯eby zatrute Ÿród"o bólu zd"awiæ (…)
Ty który s"uchasz, jak siê s"ucha baœni
Albo wyblak"y odczytuje napis
Nie wierzysz – uœmiech twoj! twarz rozjaœni"
Bo tyœ siê dawno ju¿ z tej studni napi"
Bo tyœ siê dawno ju¿ z tej studni napi"

Jacek Kaczmarski, Zatruta studnia, 1980



Nie nale¿y tedy oczekiwaæ od nas pe"nej historii
i teorii gry szklanych paciorków, godniejsi bowiem
i zrêczniejsi od nas autorzy nie sprostaliby dziœ
takiemu zadaniu. Jeœli Ÿród"a, a tak¿e predyspozycje
duchowe przedtem nie zagin! – zadanie to przypad-
nie na czasy póŸniejsze. A podrêcznikiem gry szkla-
nych paciorków praca nasza tym bardziej byæ
nie mo¿e; takiego podrêcznika nikt zreszt! nigdy nie
napisze. Regu" tej arcygry nie mo¿na przyswoiæ sobie
inaczej ni¿ w zwyk"y, przepisowy sposób, wielu lat
wymagaj!cy, a nikt z wtajemniczonych nie by"by
zainteresowany jakimkolwiek u"atwianiem nauki
owych zasad.

Hermann Hesse, Gra szklanych paciorków1

Wprowadzenie
Co wspólnego ma mit Europy Œrodkowej z wirtualn!

wojn!, a Galileusz z Osam! ben Ladenem? I czy cokolwiek
"!czy meksykañskich zapatystów z programistami two-
rz!cymi system operacyjny GNU/Linux, a biologa Craiga
Ventera z Shoko Asahar!, przywódc! sekty Aum Shinrikyo?
Ktoœ, kartkuj!c tê ksi!¿kê, na któr! sk"ada siê jedenaœcie
rozdzia"ów opisuj!cych niekiedy bardzo odleg"e od siebie
zjawiska, pomyœli mo¿e, ¿e ma do czynienia z jakimœ post-
modernistycznym eksperymentem, chaotyczn! narracj!
przeskakuj!c! z tematu na temat. A jednak w pewnym
momencie w tym pozornym chaosie zaczyna pojawiaæ siê
porz!dek, ujawniaj! siê nici "!cz!ce elementy "amig"ówki. Raz
ustalony zwi!zek staje siê oczywisty. Lekturê Zatrutej studni
nale¿y potraktowaæ jak grê. Rol! autora by"o tylko ustawienie
pionków na planszy i wykonanie pierwszego ruchu. Teraz
kolej na czytelnika.
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* * *

Francis Fukuyama, amerykañski politolog, zas"yn!" tym,
¿e w 1989 roku uœmierci" historiê. W letnim numerze pisma
„The National Interest” ukaza" siê jego g"oœny artyku" Koniec
historii?. Znamienne, ¿e tekst ten powsta" jeszcze przed
4 czerwca, dniem, w którym mieszkañcy globalnej wioski
mogli na ekranach swych telewizorów obejrzeæ dwa jak¿e
znamienne spektakle: pierwsze wolne wybory w Polsce
i masakrê chiñskich studentów na pekiñskim placu Niebiañ-
skiego Spokoju.

Kolejne miesi!ce zdawa"y siê potwierdzaæ s"usznoœæ
tezy Fukuyamy: w œlad za Polsk! posz"y Wêgry, 9 listopada
1989 roku run!" Mur Berliñski, przez Czechos"owacjê
przetoczy"a siê aksamitna rewolucja. Pekiñska tragedia
wydawa"a siê tylko ostatnim paroksyzmem, przedœmiertnymi
drgawkami konaj!cej historii. Nast!pi" triumf Zachodu
i zachodniej idei. Przejawi" siê on w sposób najbardziej
oczywisty w ca"kowitym wyczerpaniu siê si" ¿ywotnych
alternatyw systemowych zachodniego liberalizmu. Tym
samym spe"ni"a siê zapowiedŸ Hegla, który pierwsze objawy
œmiertelnej choroby historii dostrzeg" w 1806 roku, po bitwie
pod Jen!. Zwyciêstwo Napoleona mia"o zwiastowaæ nastanie
nowej epoki w dziejach ludzkoœci, której fina"em bêdzie
pañstwo zbudowane na idea"ach równoœci i wolnoœci,
rz!dzone przez ludzi kieruj!cych siê wyrokami „trybuna"u
Rozumu”.

Fukuyama jest szczêœliwym uczniem Hegla, szczêœliwym,
bo doczeka" spe"nienia proroctwa swego mistrza. Esej amery-
kañskiego uczonego koñczy siê nastêpuj!c! wizj!: Koniec
historii bêdzie bardzo smutn! epok!. Walka o uznanie,
gotowoœæ ryzykowania ¿ycia w imiê ca"kiem abstrakcyjnych
celów, powszechna wojna ideologiczna, która wymaga
œmia"oœci, odwagi, wyobraŸni i idealizmu – wszystko to ust!pi
miejsca kalkulacji ekonomicznej, nieustannemu rozwi!zy-
waniu problemów technicznych, zainteresowaniu œrodowis-
kiem i zaspokajaniu wyszukanych potrzeb konsumpcyjnych.
W okresie posthistorycznym nie bêdzie ani sztuki, ani filozofii,
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a tylko sta"a opieka nad muzeum ludzkiej historii. Prze¿ywam
sam i obserwujê u innych mocne uczucie nostalgii za czasami,
w których istnia"a historia. Nostalgia ta bêdzie w istocie przez
pewien czas nadal podsycaæ rywalizacjê i konflikty, nawet
w œwiecie posthistorycznym. Cywilizacja, która powsta"a
w Europie po 1945 roku, z jej pó"nocnoatlantyckimi i azja-
tyckimi odnogami, budzi we mnie bardzo ambiwalentne
uczucia, choæ jestem œwiadom, ¿e by"a nieunikniona. Byæ
mo¿e sama ta perspektywa stuleci nudy u kresu historii
przyczyni siê do tego, ¿e historia rozpocznie siê raz jeszcze.2

Nastrój endyzmu udzieli" siê wielu innym myœlicielom,
którzy w poœpiechu zaczêli dopisywaæ swoje rozdzia"y
do tekstu Fukuyamy, by zd!¿yæ, nim ktoœ krzyknie: koniec
czytania! i zgasi œwiat"o. I tak Jim Horgan obwieœci" koniec
nauki, Frances Cairncross, znakomita publicystka brytyj-
skiego tygodnika „The Economist”, zapowiedzia"a œmieræ
odleg"oœci, amerykañski dysydent-intelektualista Jeremy
Rifkin og"osi" koniec pracy, francuski socjolog Alain
Touraine uzna", ¿e jesteœmy œwiadkami koñca spo"eczeñstwa
oraz postêpu, a technologiczny wizjoner Bill Joy, podejmuj!c
rozwa¿ania nad tym, dlaczego przysz"oœæ nas nie potrzebuje,
stwierdzi" przy okazji, ¿e chyba nadchodzi równie¿ koniec
samego cz"owieka. O Bogu nie wspominam, bo uœmierci" Go
przed ponad stu laty Fryderyk Nietzsche.

Na tym jednak nie koniec. Z"o¿enie do grobu pewnych idei
uruchamia ca"y "añcuch konsekwencji. Gdy koñczy siê
historia, koñczy siê równie¿ wielka polityka. Jej miejsce
zajmuje technika, jako racjonalna metoda rozwi!zywania
bie¿!cych problemów. W œwiecie wolnym od miazmatów
historii wszystko da siê sprowadziæ do kwestii ekono-
micznych, prawnych, technicznych, naukowych, które
na pewno da siê rozwi!zaæ, podobnie jak proste równanie
matematyczne z jedn! niewiadom!. Wynik mo¿e byæ tylko
jeden, a skoro tak, to rola polityków i polityki ograniczyæ siê
musi w konsekwencji do prostego zarz!dzania. A gdy koñczy
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siê polityka, koñczy siê równie¿ wojna, która przecie¿ nie jest
niczym innym – jak g"osi" nieœmiertelny Carl von Clausewitz
– ni¿ ekstremalnym narzêdziem realizowania politycznych
celów.

Do takiego wniosku doszed" w dziesiêæ lat po Fukuyamie
inny Amerykanin, Thomas L. Friedman, publicysta z „The
New York Times” w bestsellerze Lexus i drzewo oliwne.
Otó¿ jego zdaniem koniec historii oznacza nastanie szczêœli-
wej epoki globalizacji (oczywiœcie, nie jest to proces natych-
miastowy, budowa spo"eczeñstwa globalnego, podobnie
jak kiedyœ socjalistycznego, musi nieco potrwaæ), w której
nie ma wojen, a dlaczego – wyjaœnia to teoria z"otych "uków.
G"osi ona, ¿e kraj o odpowiednio wysokim poziomie rozwoju
gospodarczego, z klas! œredni! na tyle du¿!, by firmie
McDonald’s op"aca"o siê w nim otwieraæ sieæ swoich barów,
staje siê krajem McDonald’sa. A ludzie z takich krajów nie
tocz! miêdzy sob! wojen, gdy¿ wol! czekaæ w kolejce po
hamburgera.3

Znana jest anegdota o Marii Antoninie, która, jad!c przez
francusk! wieœ tu¿ przed rewolucj!, wzruszy"a siê niedol!
g"oduj!cych wieœniaków. Na pytanie, co jest przyczyn! ich
biedy, us"ysza"a – brak chleba. Niech wiêc jedz! ciastka!
– zadowolona ze znalezionego rozwi!zania ruszy"a dalej,
w kierunku czekaj!cej na ni! gilotyny. Dlaczego oni ze sob!
walcz!? – pyta zatroskany Friedman. Bo s! g"odni. No to
zbudujcie im McDonald’sa.

Nagle wiêc okaza"o siê, ¿e problemy, nad którymi przez
lata "ama"y sobie g"owy setki najtê¿szych filozoficznych
umys"ów, mo¿na rozwi!zaæ w sposób tak banalny. Oto
znów cz"owiek Zachodu zafundowa" sobie utopiê, po raz
kolejny og"osi" mo¿liwoœæ zbudowania raju na ziemi,
w którym ka¿dy bêdzie mia" dostêp do Internetu i ham-
burgerów, a ewentualne napiêcia rozwi!zywaæ bêd! psycho-
terapeuci i lekarze zapisuj!cy lifestyle drugs (ich przyk"adem
jest Prozac i Viagra), pomagaj!ce prze¿yæ zapowiedzian!
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przez Fukuyamê nudê bez popadania w splin. Sam Fukuyama
zwraca zreszt! uwagê na niepokoj!ce zjawisko faszerowania
nadpobudliwych dzieci œrodkami uspokajaj!cymi. Tylko
w Stanach Zjednoczonych traktuje siê tak ponad trzy miliony
maluchów. Powoli zaczyna siê potwierdzaæ opinia niemiec-
kiego socjologa Ulricha Becka, ¿e w epoce ponowoczesnej
problemy spo"eczne rozwi!zywaæ siê bêdzie metodami
farmaceutycznymi i psychoterapeutycznymi. Ale czy nie pra-
ktykowano ju¿ tego w wielu krajach komunistycznych, gdzie
dysydentów, ludzi nie wiedzieæ czemu niezadowolonych
z doskona"ego systemu, kierowano na indywidualne leczenie
do „psychuszek”?

* * *

Uwa¿ny czytelnik Friedmana, któremu euforia nie
przeszkodzi"a kontynuowaæ lektury Lexusa po rozdziale
o teorii z"otych "uków, odnajdzie kilkaset stron dalej krótki,
lecz istotny do niej przypis, œwiadcz!cy o tym, ¿e amerykañski
publicysta, choæ wierzy w si"ê sprawcz! obiektywnych proce-
sów dziejowych, s!dzi jednak, ¿e nale¿y je aktywnie wspieraæ:
To, ¿e nie zdarzy"o siê, by dwa pañstwa, które maj! u siebie
bary McDonald’sa, toczy"y ze sob! wojnê, jest po czêœci
wynikiem si"y Stanów Zjednoczonych i ich gotowoœci do
u¿ycia swojej potêgi przeciwko tym, którzy mogliby zagroziæ
systemowi globalizacji – pocz!wszy od Iraku, a na Korei
Pó"nocnej skoñczywszy. Niewidzialna rêka rynku nic by nie
zwojowa"a bez niewidzialnej piêœci.

A wiêc zaprowadzimy globalizacjê choæby na ostrzach
bagnetów, doprowadzimy do logicznego koñca dzie"o, które
rozpocz!" w 1806 roku Napoleon, wygrywaj!c bitwê pod
Jen!. Wiara w koniec historii wynika z przekonania, ¿e to my
mamy racjê, ¿e nasze wartoœci s! uniwersalne, a kto siê im
sprzeciwia, jest barbarzyñc!, któremu, dla jego w"asnego
dobra, wartoœci te nale¿y narzuciæ si"!.

Z barbarzyñcami, jak zwykle, jest pewien k"opot. Nie
wszystkim smakuj! hamburgery. Oto na przyk"ad Sub-
commandante Marcos, symboliczny przywódca antygloba-
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lizacyjnego ruchu zapatystów w Meksyku, przekonuje na
"amach „Le Monde Diplomatique” z 1997 roku, ¿e przed-
wczeœnie pogrzebaliœmy historiê. Trwa bowiem czwarta
wojna œwiatowa, wojna biednych przeciwko sile globalnego
kapita"u i popieraj!cej j! niewidzialnej piêœci. Marcos,
podobnie jak Fukuyama pilny uczeñ Hegla, choæ z innej klasy,
dowodzi, ¿e wraz z upadkiem Muru Berliñskiego zakoñczy"a
siê nie historia, lecz zimna wojna, która by"a w istocie
III wojn! œwiatow!. Wed"ug niego projekt socjalistyczny
nie upad" na skutek nieub"aganego procesu dziejowego.
Upad", bo poleg" w walce z bezwzglêdn! si"! forsowanego
przez Stany Zjednoczone globalnego kapitalizmu. Wojny tej
jednak nie zakoñczy" ostateczny pokój, lecz stan wojny
permanentnej.

S"owa Marcosa z 1997 roku zignorowano, traktuj!c go
jako egzotycznego obroñcê praw Indian, bez wiêkszego
znaczenia dla losów œwiata. Tymczasem co przenikliwsi
socjologowie, jak na przyk"ad Manuel Castells, uprzedzali:
rodzi siê nowy rodzaj ruchów spo"ecznych, których zapatyœci
s! modelowym przyk"adem. Model ten powielaj! dziesi!tki
innych ruchów: antyglobaliœci, ekolodzy i ekoterroryœci,
ultraprawicowe amerykañskie milicje i niemieccy neofaszyœci,
a tak¿e sieci terrorystyczne, jak japoñska Aum Shinrikyo
i al-Kaida ben Ladena.

11 wrzeœnia historia g"oœno przypomnia"a o sobie. Wyda-
rzenia tego dnia by"y zaskoczeniem dla wszystkich, którzy
ulegli pokusie jednostronnej lektury i zawierzyli Fukuyamie,
Friedmanowi, Tofflerom oraz ich hurraoptymistycznym
wizjom. Ci, co czytali trochê wiêcej, zaskoczeni byæ nie mogli.
Nie chodzi tu tylko o mo¿liwoœæ przewidzenia samego ataku
– choæ przed 11 wrzeœnia istnia"o odpowiednio wiele opraco-
wañ i precedensów, wskazuj!cych, ¿e podobny, szalony
rzekomo akt jest jak najbardziej realny (ponadto pojawiaj! siê
dokumenty œwiadcz!ce o tym, ¿e bezw"adna biurokracja FBI
po prostu zlekcewa¿y"a informacje dostarczane przez agen-
tów). Wystarczy nieco pogrzebaæ w internetowych archiwach
instytucji takich jak Rand Corporation lub przejrzeæ dostêpne
w ksiêgarniach ksi!¿ki poœwiêcone terroryzmowi.
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Marcos mia" racjê, uzna"y po 11 wrzeœnia Stany Zjedno-
czone, a wraz z nimi wiele innych pañstw. Jesteœmy w stanie
wojny. Ale czy jest to nadal wojna opisana przez von Clause-
witza, wojna, która ma trzy cele: pokonaæ si"ê nieprzyjaciela,
zaj!æ jego terytorium, narzuciæ mu pokój? Obecnie trudnoœci
zaczynaj! siê ju¿ przy próbie osi!gniêcia pierwszego celu.
Nieprzyjacielem nie s! pañstwa, lecz procesy, a si"a jest ich
emanacj!. Procesy te s! ca"kowicie chaotyczne, nieobliczalne
i nieprzewidywalne, przebiegaj! na nieokreœlonym teryto-
rium. Przekonanie, ¿e mo¿na wygraæ tê wojnê, prowadz!c
j! w Afganistanie, to z"udzenie. Jak pisz! eksperci z Oxford
Research Group i co potwierdza amerykañski wywiad, ope-
racja w Afganistanie zniszczy"a w ci!gu pierwszego pó"rocza
trwania zaledwie 20-30 procent potencja"u al-Kaidy.
Reszta, rozproszona po ca"ym œwiecie, jest praktycznie
nieuchwytna i w ka¿dej chwili zdolna do podjêcia dzia"añ.
Skoro mamy takie problemy z podstawowymi definicjami,
to mo¿e po prostu trwaj!ca – dla jednych ju¿ ponad dziesiêæ
lat, dla innych dopiero od wrzeœnia 2001 roku – wojna nie
jest wojn! klasyczn!, lecz wojn! domow! – œwiatow! wojn!
domow!, jak nazwali j! publicyœci? Có¿ jest jej stawk!?

* * *

11 wrzeœnia 2001 roku wraz z wie¿ami World Trade
Center w gruzach leg"a ostatnia wielka utopia zbudowana
na optymistycznym projekcie oœwieceniowym, definitywnie
zakoñczy" siê wiek XX – stulecie niespe"nionych wizji raju
na ziemi. Dobieg"a koñca euforyczna dekada zapocz!tko-
wana rewolucj! polityczn! 1989-1991 w Europie Œrodkowej,
kiedy run!" Mur Berliñski, przesta" istnieæ Uk"ad Warszaw-
ski i rozwi!zano Zwi!zek Radziecki. Przewrót ten zbieg" siê
z now! rewolucj! naukowo-techniczn!: eksplozja Internetu
i telefonii komórkowej oraz rozpoczêcie Human Genome
Project (projektu poznania genomu ludzkiego), narodziny
Nowej Gospodarki i wizji globalnego spo"eczeñstwa infor-
macyjnego zdawa"y siê dowodziæ, ¿e w ostatecznym roz-
rachunku rozum zwyciê¿y".
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G"osiciele tych wizji nie dostrzegali, ¿e spo"eczeñstwo nie
rozwija siê liniowo, wed"ug jednego tylko scenariusza. Coraz
wiêksza czêœæ spo"eczeñstw Zachodu odrzuca ideê postêpu
i przechodzi na pozycje postmaterialistyczne, kiedy wa¿niej-
szy staje siê nie komfort mierzony iloœci! technologicznych
gad¿etów, ale jakoœæ ¿ycia rozumiana przez pragnienie
ciekawej pracy, przebywania w czystym œrodowisku, mo¿li-
woœæ samorealizacji. Pragnienia te s! tym silniejsze,
im bardziej zaczynamy sobie uœwiadamiaæ, ¿e g"ównym
Ÿród"em zagro¿enia jest w"aœnie postêp, którego konsek-
wencje wymykaj! siê racjonalnej kontroli. Choroba szalonych
krów, sprawa krwi ska¿onej HIV we Francji, afera dioksy-
nowa w Belgii, pavulon i afera "ódzkiego pogotowia,
finansowe skandale na gie"dzie amerykañskiej rozpoczête
upadkiem koncernu energetycznego Enron powoduj!, ¿e
cz"owiek wspó"czesny przestaje ufaæ pañstwu jako mode-
ratorowi postêpu oraz instytucjom takim jak Koœció",
które mia"y byæ depozytariuszami trwa"ych wartoœci.
Krzyczy wiêc: stop!, i odkrywa, ¿e ma coraz wiêksz! si"ê,
która znajduje ujœcie w takich „oddolnych” przedsiê-
wziêciach, jak obrona ¿ycia skazanej na ukamienowanie
Nigeryjki Safii, protest przeciwko planom zatopienia
platformy naftowej przez koncern Shell lub wyst!pienia
antyglobalistyczne.

Dramat obdarzonego coraz wiêksz! si"! wspó"czesnego
postmaterialistycznego cz"owieka Zachodu tkwi w sprzecz-
noœci kryj!cej siê miêdzy piêknymi intencjami a ich konsek-
wencjami. Walczy on na przyk"ad o czystsze œrodowisko
naturalne i myœli, ¿e jest to walka o wartoœæ uniwersaln!.
Tymczasem mieszkañcy krajów mniej rozwiniêtych w pierw-
szej kolejnoœci chc! siê jak najszybciej modernizowaæ,
a poniewa¿ startuj! z pozycji kilkudziesiêcioletniego opóŸ-
nienia, nie mog! siê unowoczeœniæ bez negatywnej ingerencji
w œrodowisko – w tym przypadku ekologia jest wartoœci!
drugorzêdn!, luksusem, na jaki mog! sobie pozwoliæ bogaci.

Podobnie nawo"ywanie do ograniczenia konsumpcji
w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Japonia lub Niemcy
oznacza w œwiecie bêd!cym systemem naczyñ po"!czonych,
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¿e najbardziej strac! na tym najbiedniejsi. Konsumuj!cy
bez opamiêtania Amerykanin jest ci!gle najlepszym sponso-
rem ludzi z ubogich krajów, a jego dolary napêdzaj! nie tylko
amerykañsk! gospodarkê.

Przygl!daj!c siê paradoksom i sprzecznoœciom tego œwiata,
nie mo¿na unikn!æ pytania – co powoduje, ¿e mimo wszystko
utrzymuje on ci!gle stabilnoœæ, ¿e – jak zauwa¿a Ryszard
Kapuœciñski – wbrew temu, co pokazuj! media, wojna jest
w nim wyj!tkiem i zdecydowana wiêkszoœæ z szeœciu
miliardów ludzi ¿yje w pokoju? Thomas L. Friedman nie ma
w!tpliwoœci – klejem spajaj!cym œwiat jest smak hamburgera
z McDonald’sa i potêga samolotów F-15 z McDonnell
Douglas, marchewka i kij Pax Americana. Czy klej ten bêdzie
"!czy" nadal, gdy okaza"o siê, jak z"udna jest jego si"a?

* * *

Ciekawe jest równie¿ pytanie, jak mimo postêpuj!cego
rozk"adu wartoœci spo"eczeñstwa przemys"owego i trwaj!cej
postmodernizacji, która prowadzi miêdzy innymi do odwró-
cenia siê od tradycyjnych instytucji opartych na autorytecie,
jak pañstwo lub Koœció", ci!gle mo¿emy ¿yæ razem? Spoiwem
nowoczesnego spo"eczeñstwa jest zaufanie, co wykaza"
– o wiele bardziej przekonuj!co ni¿ tezê o koñcu historii –
Francis Fukuyama w ksi!¿ce Trust, opublikowanej w 1995
roku. Bez zaufania funkcjonowanie wolnych ludzi w systemie
demokratycznym by"oby niemo¿liwe, bo to w"aœnie wiara
we wzajemn! dobr! wolê zastêpuje pa"kê policjanta i umo¿li-
wia zgodne wspó"¿ycie ludzi nawet podczas nieobecnoœci
instruktorów mówi!cych na ka¿dym kroku, co czyniæ.

Istotê zaufania jako „kleju” "!cz!cego spo"eczeñstwo wol-
nych ludzi przedstawi" doskonale antropolog Erving
Goffman, wprowadzaj!c kategoriê „uprzejmej nieuwagi”.
Uprzejma nieuwaga oznacza, ¿e w warunkach nowoczesnoœci
uczestnicy sytuacji publicznych zawieraj! umowê o wzajem-
nym rozpoznaniu i ochronie. Ktoœ, kto mija na ulicy inn!
osobê, za pomoc! nienachalnego spojrzenia daje wyraz temu,
¿e uwa¿a j! za godn! powa¿ania, a nastêpnie odwraca wzrok,
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¿eby zasygnalizowaæ brak agresji, a osoba mijana robi dok"ad-
nie to samo.

Anthony Giddens w klasycznym ju¿ dziele Nowoczesnoœæ
i to¿samoœæ tak interpretuje s"owa Goffmana: Opisane przez
Goffmana codzienne rytua"y zaufania i taktu to znacznie
wiêcej ni¿ tylko sposoby ochrony poczucia godnoœci w"asnej
i innych. O ile dotycz! one samej tkanki codziennych
interakcji, bo wi!¿! siê z kontrol! gestów, postawy cia"a,
mimiki oraz u¿ycia jêzyka, o tyle dotykaj! najbardziej
elementarnych aspektów bezpieczeñstwa ontologicznego.4

W sytuacji zagro¿enia terroryzmem wyobraŸniê opano-
wuje strach przed Obcym, uprzejm! nieuwagê zastêpuje
podejrzliwoœæ. Ka¿dy mo¿e byæ potencjalnym agresorem,
w miejsce wspólnoty wolnych ludzi powstaje anomiczna masa
wrogo nastawionych do siebie indywiduów.

Gdy nikt nie ufa nikomu, dochodzi do wojny ka¿dego
z ka¿dym, jak! opisa" Tomasz Hobbes w Lewiatanie, lub za-
czynamy ¿yæ w Sartre’owskim piekle. Rozpada siê tkanka
spo"eczna, olbrzymie s! równie¿ koszty ekonomiczne. Naj-
lepiej pokazuje to amerykañska paranoja w!glikowa, która
kosztowa"a Stany Zjednoczone miliardy dolarów wydanych
niepotrzebnie na zakup odpowiedniego antybiotyku, detek-
torów dla poczty, podjêcie nadzwyczajnych œrodków ostro¿-
noœci przez w"adze federalne, stanowe i samorz!dowe.

WyraŸn! erozjê zaufania próbuje siê zast!piæ procedurami,
wartoœæ absolutn! w roli regulatorów ¿ycia spo"ecznego
zyskuj! prawo i ekonomia. NajwyraŸniej widaæ to w Stanach
Zjednoczonych, gdzie absolutyzm prawny prowadzi do
absurdów, a strach przed mo¿liwoœci! oskar¿enia o nieprze-
widziane konsekwencje parali¿uje na przyk"ad dzia"alnoœæ
innowacyjnych firm, które mog"yby dostarczyæ nowych tech-
nologii do walki z terroryzmem. Coraz czêœciej w ich kalkula-
cjach pojawia siê obawa, ¿e zamiast na gie"dzie, skoñcz!
w s!dzie, broni!c siê przed oskar¿eniami ludzi zawiedzionych
na przyk"ad skutecznoœci! oferowanej technologii.
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* * *

Rok 1989 by" dla mnie, podobnie jak i dla innych
mieszkañców Europy Œrodkowej, nie koñcem, lecz wskrze-
szeniem historii po hibernacji w czasach komunizmu. Przed
dziennikarzami otworzy"o siê wspania"e pole do eksploracji
i analiz, sta"em siê jednoczeœnie uczestnikiem i obserwatorem
sprzecznych czêsto procesów ukrytych pod zimnymi tech-
nicznymi terminami, jak globalizacja, indywidualizacja,
postmodernizacja.

Po bezpoœrednich doœwiadczeniach z miejsc tak ró¿nych,
jak francuska Wandea, która z misjonarskim zapa"em
przyjê"a w roku 1989 wycieczkê „Szlachetnych Dzikich”
(les journalists de Solidarité, jak nazwano grupkê
dziennikarzy polskiej prasy podziemnej), Syberia w przede-
dniu puczu Janajewa, islamizuj!cy siê i demodernizuj!cy
Uzbekistan czy s"owackie Medzilaborce, miejsce kultu
Andy’ego Warhola, w pamiêci pozosta"a mi mozaika
chaotycznych impresji. Czy w chaosie tym nie mo¿na
by jednak odnaleŸæ elementarnego porz!dku? Czy nie
mo¿na dopatrzyæ siê pewnych systematyzuj!cych myœli
i idei?

Trudno by"oby je znaleŸæ, gdyby nie rozpoczêty w 1992
roku w zwi!zku z wielkim fina"em tak zwanej sprawy Galile-
usza i zbli¿aj!c! siê czterysta piêædziesi!t! rocznic!
œmierci Kopernika cykl publicystyczny dla „¯ycia Warsza-
wy”. Powsta"o wówczas kilkanaœcie tekstów: wywiadów
z luminarzami œwiata nauki i artyku"ów publicystycznych
o wspó"czesnej nauce oraz jej relacjach z wiar! i spo-
"eczeñstwem. Przygotowanie tego cyklu wymaga"o wielu
lektur z historii, filozofii i socjologii nauki. Szuka"em w nich
odpowiedzi na pytanie, jak to siê dzieje, ¿e wraz z postêpem
nauki i techniki narastaj! postawy irracjonalne? Dlaczego
cz"owiek Zachodu coraz czêœciej ucieka od Rozumu? Dziêki
tym poszukiwaniom uœwiadomi"em sobie, ¿e kluczy do
zrozumienia wspó"czesnego kryzysu szukaæ nale¿y w wyjaœ-
nieniu konfliktowych przewa¿nie opozycji wiedzy i w"adzy,
wiary i w"adzy, wiary i wiedzy.

17

Wprowadzenie



Na pocz!tku lat dziewiêædziesi!tych pojawi" siê jeszcze
jeden motyw burz!cy dotychczasowy porz!dek œwiata. To
upadek mitu Zachodu, a zw"aszcza Europy, która skom-
promitowa"a siê zupe"nie podczas wojny w Jugos"awii.
Vukovar, Sarajewo, a zw"aszcza Srebrenica sta"y siê symbo-
lami hañby cywilizacji, która pretenduje do nauczania reszty
œwiata o uniwersalizmie wartoœci moralnych. Jak zauwa¿y"
Krzysztof Czy¿ewski, szef sejneñskiej Fundacji „Pogranicze”,
po Jugos"awii europejski projekt utraci" moralne uzasad-
nienie, sta" siê przedsiêwziêciem czysto pragmatycznym.

Zatruta studnia powsta"a z wewnêtrznej potrzeby upo-
rz!dkowania obrazu œwiata, który kszta"towa" siê w latach
1989-2001; by" to, wbrew zapewnieniom Fukuyamy,
¿e czeka nas nuda, jeden z najciekawszych etapów historii,
czas rewolucyjnego fermentu rodz!cego procesy, idee i zja-
wiska bêd!ce fundamentem dla spo"eczeñstwa XXI stulecia,
spo"eczeñstwa, jakie powstanie na gruzach wielkich dwu-
dziestowiecznych utopii. Cieszê siê, ¿e ten fascynuj!cy
moment historii sta" siê czêœci! mojej biografii, cieszê siê,
¿e przysz"oœæ nie jest podana na talerzu, lecz trzeba j! dopiero
stworzyæ, cieszê siê te¿, ¿e po raz pierwszy w historii budowaæ
j! mo¿na na fundamencie jednostkowej podmiotowoœci
i wolnoœci. Zatruta studnia to ksi!¿ka, wbrew tytu"owi,
optymistyczna. Proponuje ona optymizm aktywny, zgodnie
z którym wci!¿ jest o co walczyæ, a wynik walki nie zosta"
przes!dzony.

* * *

W Zatrutej studni rozwijam wiele tematów, które sygna-
lizowa"em w ci!gu ostatniej dekady w publikacjach dla „¯ycia
Warszawy”, „Wiedzy i ¯ycia”, tygodnika „Computerworld”,
magazynu „WWW”, a w szczególnoœci dla „Polityki” i „Res
Publiki Nowej”. Ksi!¿ka nie jest jednak kolekcj! starych arty-
ku"ów prasowych, ale ca"kowicie oryginalnym przedsiê-
wziêciem autorskim.
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Zakrzywiamy przestrzeñ i czas
Wieniedikt Jerofiejew, Z"ote myœli5

Z roku na rok urodzaj jest coraz wiêkszy, stali i wal-
cówki jest coraz wiêcej, wydajnoœæ pracy wzros"a
wprost szaleñczo. Kiedy to siê wszystko skoñczy,
matulu?

Wieniedikt Jerofiejew, Z"ote myœli

Razem na Marsa
Z ob"oku py"u wynurza siê rzê¿!cy na niskim biegu

zi"-cysterna. Uskakujemy na bok, we wzroku kierowcy
gruzowika nie widaæ najmniejszego szacunku dla ¿ycia
pieszych. Wczepiony w kierownicê, zobojêtnia"y, z niedo-
pa"kiem bie"omorkana"a w ustach, w"adca zi"a wyprowadza
maszynê w kierunku bramy jenisejskiego browaru. Ju¿ niemal
osi!ga cel podró¿y, gdy ko"a staj! w miejscu na nieznosz!ce
sprzeciwu: Kuda jedziosz, jobanyj! Zderzak wyhamowuje
na piersi ponadstukilowego monstrum w szarym waciaku
i ub"oconych walonkach.

Kobieta-cerber strzeg!ca wjazdu do browaru, nie przery-
waj!c po"ajanki, rozpoczyna inspekcjê. Wielopiêtrowy bluzg
wylewa siê z ust, œwiec!cych, jak Moskwa baniami cerkwi,
z"otymi i srebrnymi zêbami. Monstrum zagl!da do baniaka
cysterny, pod podwozie i do szoferki. Kierowca, przed chwil!
pan naszego ¿ycia i œmierci, zmala" do rozmiarów niedopa"ka
swego bie"omorkana"a. Czeka pokornie, a¿ wyczerpie siê
piekielna energia. W koñcu pada upragnione: Pojecha"! Kolej
na nas.

Jest nas piêcioro, dwóch Rosjan, dwoje Bu"garów i ja,
obywatel Polski. W czerwcowy, upalny dzieñ 1991 roku
zachcia"o nam siê w œrodku radzieckiej Syberii napiæ piwa.
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Choæ w Jenisejsku jest browar, to owoców jego pracy
w sklepach brak. ObjeŸdziliœmy miasto zatrzymanym trzy-
rublówk! autem. Piwa nie ma. W mieœcie s! tylko olbrzymie
budynki nale¿!ce do ministerstwa spraw wewnêtrznych,
a w nich zarz!dcy ci!gle dzia"aj!cych w tym rejonie "agrów.
Piwo przelewane do zi"ów-cystern przepada gdzieœ w bez-
kresnej tajdze, pró¿no pytaæ, kto je wypija. Chcesz siê napiæ,
idŸ do browaru – radz! w sklepach. Idziemy wiêc. Monstrum
w bramie, ju¿ spokojniejsze, przegania nas do kantoru: ¿eby
zafasowaæ swój przydzia", potrzebna jest bumaga. Bumagê
mo¿na zdobyæ z drugiej strony zak"adu, w czêœci biurowej.
Po pó"godzinie i po uiszczeniu kilku rubli mamy przydzia"
na trzydzieœci litrów i kolejny problem: po piwo przyje¿d¿a
siê cystern!, my nie mamy nawet jednej manierki.

Budzi siê geniusz naszych syberyjskich przyjació". Pêdzimy
do pijalni soków, instytucji wszêdzie w Zwi!zku Radzieckim
popularnej. Soki rozlewa siê z piêciolitrowych szklanych
baniek. Po chwili negocjacji i zachêcie w postaci banknotu
o ma"ym nominale dostajemy szeœæ baniek. Jest te¿ bumaga.
Bêdzie piwo.

Tym razem przez bramê przedostajemy siê bez proble-
mów, nasz mo"ojecki upór wzbudzi" chyba szacunek wartow-
niczki. Wskaza"a nam drogê do dystrybutora, uprzedzaj!c,
¿eby nie wdepn!æ w któr!œ z cuchn!cych ka"u¿y psuj!cej siê
brzeczki. Podchodzimy do kranu, który standardowo s"u¿y
do obs"ugi samochodowych cystern. Innemu, tym razem
mêskiemu, monstrum w waciaku jest jednak wszystko jedno,
gdzie leje. Odkrêca kran, piwo rzyga jak œcieki w rynsztoku,
na ka¿dy litr zatrzymany w bañce ze trzy lec! na ziemiê.

Zbyt wczeœnie, by odtr!biæ zwyciêstwo. Radzieckie bañki
do soków zamykane s! du¿ymi, jednorazowymi kapslami.
Przy ponownym u¿yciu nie ma jak ich szczelnie przykryæ.
Na dodatek niewygodnie siê je trzyma, a przed nami ponad
kilometr drogi do brzegu Jeniseju, gdzie czeka na nas statek
z reszt! ekipy. Docieramy spoceni, ze zdrêtwia"ymi od œciska-
nia baniek palcami, ale szczêœliwi. Witaj! nas pochrz!ki-
wania pe"ne aprobaty, serdeczne poszturchiwania, okrzyki:
Nu, mo"odcy!
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Rejs

Wiosn! 1991 roku zwrócono siê do mnie z pytaniem,
czy nie pojecha"bym na trzy tygodnie do Krasnojarska
w roli eskorty kilkuosobowej grupy m"odzie¿y udaj!cej siê
na IV Miêdzynarodow! Szko"ê Letni! Kosmonautyki
pod has"em „Razem na Marsa!”. Zgodnie z planem mia"a siê
ona odbywaæ na pok"adzie statku p"yn!cego Jenisejem a¿
za kr!g polarny, do ujœcia tej wielkiej rzeki. Nazwa przed-
siêwziêcia zapowiada"a nieziemskie atrakcje. Przed wyru-
szeniem przezornie przypomnia"em sobie Rejs Marka Piwow-
skiego.

Do Moskwy dotarliœmy poci!giem. Stolica chyl!cego siê
ku upadkowi imperium przypomina"a Warszawê z okresu
rz!dów Rakowskiego: ka¿d! woln! przestrzeñ na chodnikach
zajmowa"y "ó¿ka polowe i stoliki, z których handlowano
wszystkim: wódk!, warzywami i Pismem Œwiêtym. W nor-
malnych sklepach nie zosta"o ju¿ nic oprócz wrogoœci
personelu.

Na lotnisku Domodiedowo zapakowaliœmy siê do I"a-62,
który mia" nas zanieœæ do odleg"ego o cztery tysi!ce kilo-
metrów celu podró¿y. Ekipa Aerof"otu poczêstowa"a podró¿-
nych tradycyjnym zestawem kurica i limonad, czyli udkiem
kurczaka (wygl!da"o, jakby ju¿ by"o ogryzione) i lemoniad!
podawan! w plastikowych jednorazowych kubeczkach wielo-
krotnego u¿ytku.

W Krasnojarsku czeka" na nas czteropok"adowy statek
pasa¿erski „Antoni Czechow”, chluba floty Krasnojarskiego
Kraju. Miejscowy komitet partii u¿yczy" go organizatorom
szko"y – w"adze chcia"y godnie siê pokazaæ zagranicznym goœ-
ciom. Krasnojarsk do niedawna by" miastem zamkniêtym.
To tu, w podziemnym miasteczku Krasnojarsk-26, prze-
twarza siê pluton, w fabryce lodówek Birjusa produkuje siê
g"owice termoj!drowe, gigantyczna krasnojarska elektrownia
wodna dostarcza energii do wytopu aluminium, z którego
powstaj! miêdzy innymi samoloty bojowe. Na pó"nocnych
przedpolach miasta znajduje siê zaœ olbrzymia stacja radarów
i nas"uchu elektronicznego.
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Ale jest Gorbaczow, jest pierestrojka, mo¿na jeŸdziæ
do Krasnojarska, krasnojarczycy mog! jeŸdziæ, gdzie chc!,
lub raczej, gdzie ich wpuszcz!, wiêc je¿d¿! g"ównie do Polski.
Bo po dwóch latach kapitalizmu w Polsce jest „jak w bajce”,
wyznaje mi kierowca obwo¿!cy mnie „na "ebka” po mieœcie.
Na dodatek nie trzeba wiz, wystarczy zaproszenie. Dla zahar-
towanych w trudach sybiraków wyprawa na bazar do odleg"ej
o szeœæ tysiêcy kilometrów Warszawy to jak dla warszawiaka
wyjazd do Krakowa.

W kajutach rozpakowali siê goœcie z Chin, Japonii, Stanów
Zjednoczonych, Hongkongu, Bu"garii. Obecny by" kwiat
radzieckiego przemys"u kosmicznego: profesorowie z Kras-
nojarskiego Uniwersytetu Technicznego, in¿ynierowie ze s"y-
n!cego z produkcji rakiet Dniepropietrowska i z moskiew-
skiego zjednoczenia przemys"u maszynowego Energia, które
wyda"o na œwiat radziecki prom kosmiczny Buran.

„Antoni Czechow” rusza przy dŸwiêkach wojskowych
marszów na pó"noc wielkiego jak morze Jeniseju. Radzieccy
uczestnicy postawili sobie kilka zadañ. Cel strategiczny
wyprawy – zbudowaæ intelektualny sojusz na rzecz dalszego
podboju kosmosu, ze szczególnym uwzglêdnieniem wyprawy
na Marsa. Cel taktyczny – prze¿yæ pierestrojkê. Cel osobisty
– wyrwaæ siê w œwiat.

Po godzinie podró¿y okazuje siê, ¿e Rosjanie mówi! tylko
po rosyjsku, Chiñczycy po chiñsku, Japoñczycy niechêtnie
rozstaj! siê ze swoim jêzykiem, podobnie jak Amerykanie
ze swoim. Wyprawie na Marsa grozi los wie¿y Babel, szukamy
wiêc bridge people, którzy pomog! w pracy dwójce t"umaczy.
Raymond z Hongkongu ws"uchuje siê w swoich chiñskich
kolegów, t"umaczy ich na angielski, a ja próbujê oddaæ
pierwotn! myœl po rosyjsku.

W koñcu Chiñczycy poddaj! siê, uznaj!c, ¿e i tak w kosmos
razem z Rosjanami lecieæ nie bêd!, by jednak rozliczyæ siê
z podró¿y przed w"adzami w Pekinie, odbywaj! seriê oficjal-
nych wizyt u innych narodowych delegacji. Do mojej kajuty
wkracza szef ekipy chiñskiej, ubrany w przepisowy, zapinany
pod szyjê mundur. Wymieniamy siê proporczykami (Ray-
mond w roli t"umacza), rozpijamy butelkê chiñskiej wódki,
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zagryzaj!c wedlowsk! czekolad!. Spotkanie odbywa siê w du-
chu wzajemnego porozumienia i przyjaŸni, koñczymy je g"ê-
bokimi uk"onami oraz szczerym: Do zobaczenia na Marsie!

Los komsomolski

Rejs trwa. Bia"e syberyjskie noce nie daj! spaæ, sprzyjaj!
procesom integracji wzd"u¿ linii jêzykowych, doœwiadczeñ
historycznych, podzia"ów kastowych i hierarchii s"u¿bowej.
Krasnojarscy komsomolcy pilnuj! realizacji programu. Rano
wzywaj! na gimnastykê, organizuj! teatrzyki, dni narodowe,
konkursy i ogniska, gdy statek przybija do brzegu. Wieczorem
zbieraj! siê na planiorkach, by omówiæ sukcesy i pora¿ki dnia.
Instruktor od fizkultu sk"ada samokrytykê: koledzy, nie
mogê osi!gn!æ za"o¿onych celów, poranna gimnastyka jest
sabotowana, szczególnie utrudniaj! goœcie z Polski. Noto-
rycznie odmawiaj! stawienia siê na górnym pok"adzie!
Przypadkowo zapl!ta"em siê na tê planiorkê, muszê wiêc
odpowiedzieæ, u¿aliæ siê nad komsomolskim bólem, obiecaæ
poprawê. Jednoczeœnie mam w pamiêci, ¿e tydzieñ temu
Borys Jelcyn zosta" w wolnych wyborach powszechnych
wybrany na prezydenta Federacji Rosyjskiej. Staram siê wiêc,
choæ nie jest to "atwe, wyczuæ, gdzie przebiega granica
miêdzy fikcj! a rzeczywistoœci!, miêdzy sowieck! przesz"oœci!
a chaosem nowego.

Komsomolców wspomagaj! m"odzi kagiebiœci odpowie-
dzialni za zabawianie zagranicznych doros"ych goœci. Wycza-
rowuj! ka¿d! iloœæ alkoholu i najró¿niejsze zak!ski, a to
szlachetn! rybê, a to straganinê (mro¿ona surowa ryba, któr!
je siê, strugaj!c no¿em ze zmro¿onego bloku, a nastêpnie
zanurzaj!c w maczale – ostrym sosie), s"oninê z renifera,
a to konfiety doskona"e pod ormiañski koniak. Szybko
dostrzegam, ¿e jako Polak mam dla moich gospodarzy
szczególn! wartoœæ – jestem dla nich potencjaln! przepustk!
na Zachód, niezale¿nie od tego, kto jaki aktualnie wykonuje
zawód i jak! realizuje podczas rejsu misjê.

Oddzieln! kategoriê stanowi! tuzy kosmonautyki. Starsi
ludzie, ca"e ¿ycie poœwiêcili budowie radzieckiego imperium
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kosmicznego. Ich œwiat sypie siê w gruzy. Nie ma pieniêdzy
na dalsze badania, coraz czêœciej brakuje na pensje.
Zakoñczona zaledwie cztery miesi!ce wczeœniej wojna
Stanów Zjednoczonych z Irakiem pokaza"a, jak daleko
w tyle zosta" Zwi!zek Radziecki w technologicznym wyœcigu.
Irakijczycy wyposa¿eni w radziecki sprzêt i szkoleni w ra-
dzieckich szko"ach wojskowych zostali zmasakrowani.

Starsi ludzie, którzy przez ca"e ¿ycie ogl!dali œwiat
oczami propagandy, prze¿ywaj! szok. To nie tak mia"o byæ!
Profesor z Taszkientu, oficjalnie specjalista od fali ude-
rzeniowej, a w istocie konstruktor rakiet balistycznych ¿ali siê
na niesprawiedliwoœæ: jak mam wy¿yæ za 10 dolarów
miesiêcznie? Nikt ju¿ nie chce jego wiedzy, ani w Zwi!zku
Radzieckim, ani w Uzbekistanie, ani nigdzie indziej na œwie-
cie. Nie rozumie, jak mog"o dojœæ do tak szybkiego rozk"adu
systemu, w którym przez kilkadziesi!t lat ¿y" na uprzywi-
lejowanej pozycji. Szuka winnych, zapominaj!c, ¿e sam ten
system tworzy".

Wielu z moich rozmówców nigdy nie by"o za granic!,
niektórzy co najwy¿ej raz w Polsce lub Czechos"owacji.
W dzieñ jeszcze próbuj! udawaæ, ¿e wierz! w dalszy podbój
kosmosu. Wieczorami wpraszaj! siê z koniakiem, ¿eby
trochê siê u¿aliæ i popróbowaæ zbudowaæ ¿ycie na nowo.
Zaczynaj! od najprostszych pytañ o mo¿liwoœæ otrzyma-
nia zaproszenia, a gdy siê rozkrêc!, proponuj! wspólne inte-
resy: potrzebujesz transportu lotniczego sk!d chcesz dok!d
chcesz? Jak du¿y "adunek, to damy nawet I"a-76. Metale kolo-
rowe? W ka¿dej iloœci. A mo¿e syberyjski olejek sosnowy?
Uzbecka wydzielina skalna, mumijo? Ikony stare i malowane
wspó"czeœnie? Egzotyczne wyprawy na Kamczatkê i Syberiê,
polowania na niedŸwiedzia? Technologie kosmiczne?
Wszystko na sprzeda¿, nawet mityczna krasnaja rtut’.

Szar! eminencj! rejsu jest Wo"odia. To jedyny wygrany
z ca"ej ekipy, on jeden wie, ¿e czasy siê zmieni"y, a w nowej
epoce potrafi" siê ju¿ odnaleŸæ. Wie, na kogo z komsomolców
trzeba uwa¿aæ, z kim mo¿na piæ, ale niezbyt wiele mówiæ.
Pokazuje prawdziw! Syberiê. Kilkakrotnie bierzemy szalupê
i podp"ywamy do nadjenisejskich osiedli, ¿eby wymieniæ
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œwie¿e warzywa na jesiotra. „Antoni Czechow” to dopiero
drugi w tym sezonie statek id!cy na pó"noc. Dla wielu ludzi
to pierwsza okazja zobaczenia po pó"rocznej przerwie zielo-
nego ogórka lub œwie¿ej kapusty. Przelicznik prosty: kilogram
za kilogram, za kilka ogórków kawa" œwie¿ego jesiotra,
za kapustê "osoœ. Suszony na wietrze leszcz gratis na zagryzkê
do wódki.

Daleko za krêgiem polarnym, w Karaule bierzemy
z Wo"odi! szalupê i p"yniemy do wioski po rybê. To ma"a
osada rybacka o strategicznym jednak znaczeniu ze wzglêdu
na stacjê radarow!. Docieramy do sk"adu z ryb!, Wo"odia
zaczyna negocjacje. Odbywa siê rytua" jak w jenisejskim
browarze. Najpierw do kantoru. W kantorze wypisuj!
bumagê. Z bumag! po rybê.

Sierp, m"ot i liczyd"a

Gdy tak przypatrujê siê tym urzêdowym czynnoœciom,
uderza mnie motyw, który, nagle sobie uœwiadamiam,
obecny by" we wszystkich miejscach Rosji, do jakich dotar-
liœmy: w Moskwie, Krasnojarsku, Liesosybirsku, Jenisejsku,
Worogowie, Turuchañsku, Dudince i Karaule. Liczyd"a. Jest
rok 1991, a wszêdzie w Zwi!zku Radzieckim, w tym kosmicz-
nym i nuklearnym mocarstwie, stukaj! liczyd"a. W kasach
na dworcach, na pocztach, w kantorze browaru i sk"adu
rybnego, w recepcji hotelu. Nie komputery, nie kalkulatory,
nie elektryczne maszyny do liczenia ani nawet nie mecha-
niczne arytmometry. Po prostu, drewniane liczyd"a.

W roku 1986, kiedy wysy"ano na orbitê stacjê kosmiczn!
Mir, Zwi!zek Radziecki dysponowa" zaledwie piêædziesiê-
cioma tysi!cami kiepskiej jakoœci komputerów osobistych.
W tym samym czasie Amerykanie mieli ju¿ ponad trzydzieœci
milionów pecetów. W roku 1991 ca"a moc obliczeniowa
radzieckich du¿ych komputerów, na których opiera" siê miê-
dzy innymi system planowania, by"a stukrotnie mniejsza od
wytwarzanej przez jedn! amerykañsk! firmê Cray Research.
Pod wzglêdem technologii radziecki przemys" elektroniczny
odstawa" od zachodniego o ponad dwadzieœcia lat.
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Wystarczy wzi!æ do rêki wspomnienia Kenad¿ana Alibe-
kowa, wicedyrektora Biopreparatu, czyli radzieckiego pro-
gramu zbrojeñ biologicznych, albo porozmawiaæ z p"yn!cymi
na statku specjalistami od przemys"u kosmicznego: komputer
osobisty? Nie mieliœmy dostêpu. Owszem, do wiêkszych
maszyn, po z"o¿eniu podania mo¿na by"o siê dobiæ. Moc
obliczeniowa by"a œciœle reglamentowana, podobnie zreszt!
jak dostêp do publikacji w zachodnich czasopismach
naukowych. Kserokopia publikacji rosyjskiej wymaga"a
dwóch autoryzuj!cych podpisów, zagranicznej a¿ trzech.

Kto chcia" przeczytaæ coœ interesuj!cego z zagranicy,
sk"ada" podanie i po odpowiednim czasie otrzymywa"
przet"umaczony na rosyjski tekst. Z tego w"aœnie powodu
niemal nikt w Krasnojarsku ani w ca"ym radzieckim prze-
myœle kosmicznym nie zna" angielskiego. Po co? Skoro i tak
bezpoœrednie kontakty by"y zakazane, a dostêp do oryginal-
nych zachodnich publikacji odciêty. Z wiedz! produkowan!
na Zachodzie mo¿na by"o siê kontaktowaæ tylko przez
poœredników: t"umaczy, wydawnictwa t"umacz!ce na pirac-
kich zasadach co ciekawsze publikacje, w koñcu agentów
KGB, których zadaniem by"o wykradanie technologii i kon-
kretnych rozwi!zañ.

Podobny system kontroli istnia" jednak w Zwi!zku
Radzieckim od pocz!tku jego istnienia. W pocz!tkowych
latach nie przeszkadza", a byæ mo¿e u"atwi" szybk! industria-
lizacjê. W 1917 roku carska Rosja by"a rolniczym imperium,
w którym 84 procent ludnoœci mieszka"o na wsi. W latach
trzydziestych Zwi!zek Sowiecki sta" siê potêg! przemys"ow!.
Olbrzymie inwestycje w naukê i edukacjê zaowocowa"y utwo-
rzeniem silnej elity intelektualnej, niezliczonych rzesz in¿y-
nierów i naukowców, którzy w latach powojennych potrafili
w wielu dziedzinach dogoniæ zachodni! myœl techniczn!.

Plan

Gospodarka planowa zmusza"a do rozwoju odpowiednich
metod matematycznych. W latach dwudziestych matematycy
z Gosp"anu (Pañstwowego Komitetu Planowania ZSRR),
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opieraj!c siê na ideach francuskich fizjokratów i Tableau éco-
nomique, opublikowanego w 1758 roku przez François
Quesnaya, zbudowali podwaliny programowania matema-
tycznego, które wyjaœnia Bernard Saint-Sernin: Cel tej meto-
dy, schematycznie, jest taki oto: stopniowo i metodycznie
dojœæ do zoptymalizowania empirycznego sposobu postêpo-
wania. Na przyk"ad handlowcy dostarczaj! zamówienia
klientom, a poczta kurierom. Jak zrealizowaæ te operacje,
minimalizuj!c ich koszt lub przebyt! odleg"oœæ? Albo jak te¿
w kraju z centralnym planowaniem ustaliæ dla czynników
ekonomicznych takie cele, by system, w granicach zasobów,
którymi dysponuje, zrealizowa" najlepsze wykonanie?6

Refleksja nad wyzwaniami stwarzanymi przez Plan dopro-
wadzi"a miêdzy innymi Leonida Kantorowicza, petersbur-
skiego matematyka, do napisania fundamentalnej pracy
Matematyczne metody organizacji i planowania w przed-
siêbiorstwie, która sta"a siê niezwykle wa¿na dla zainicjowa-
nia badañ operacyjnych. Gosp"an, który w latach osiem-
dziesi!tych odpowiada" miêdzy innymi za ustalanie cen
dwustu tysiêcy produktów, oraz Gossnab, biuro zajmuj!ce siê
kontrol! wszystkich transakcji dokonywanych w ZSRR,
bardzo skutecznie promowa"y rozwój matematyki, a póŸniej
technologii obliczeniowych.

Pionierskie prace nad komputerami rozpocz!" w latach
czterdziestych Siergiej Lebiediew w Kijowie. Doprowadzi"y
one do zaprezentowania w 1950 roku, a wiêc zaledwie cztery
lata po Amerykanach, prototypu maszyny MESM. Potem
przysz"a kolej na nastêpne, doskona"e na tamte czasy
konstrukcje: M-20, BESM-3M, BESM-4, M-222 i w koñcu,
w roku 1968 „superkomputer” BESM-6.

Dla radzieckich biurokratów informatyka by"a dosko-
na"ym narzêdziem kontroli pañstwa i spo"eczeñstwa,
wspomagali j! wiêc, jak mogli. Pisa" Stefan Bratkowski
w Ksiêdze wró¿b prawdziwych: W pamiêci radzieckiej
maszyny Miñsk-22 znalaz"y siê wszystkie radzieckie akty
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prawne dotycz!ce pracy i emerytur; w ci!gu u"amka sekun-
dy Miñsk-22 doradza, jak! podj!æ decyzjê, jak oznaczyæ
wielkoœæ odszkodowania czy renty, na których przepisach
siê oprzeæ.

Informatyzacja by"a potrzebna, bo przy rosn!cej z"o¿o-
noœci kierowania sowieckim imperium, gdyby nie zaczê"o siê
automatyzowaæ procesów zarz!dzania, w roku 1980
wszyscy obywatele ZSRR musieliby byæ urzêdnikami, jak
prognozowa" w latach szeœædziesi!tych akademik Wiktor
G"uszkow z Kijowa. Poziom radzieckiej informatyki i elek-
troniki w latach szeœædziesi!tych by" na tyle wysoki, ¿e po-
zwala" snuæ wizje w pe"ni zinformatyzowanego przedsiê-
biorstwa.

Stefan Bratkowski rozmarzy" siê wówczas (koniec lat szeœæ-
dziesi!tych) i z niepoprawnym optymizmem zapewnia":
Otó¿ zastosowanie pakietów (zintegrowane oprogramowanie
do zarz!dzania przedsiêbiorstwem – przyp. autora), i to
na znacznie szersz! skalê, bêdzie mo¿liwe wczeœniej – u nas,
w pañstwach o ustroju socjalistycznym. Dla wielkich korpo-
racji przemys"owych kapitalizmu jedn! z g"ównych trudnoœci
planowania jest koniecznoœæ rywalizacji z innymi potêgami
w danej dziedzinie produkcji; w naszych warunkach mo¿na
skoncentrowaæ wszystkie si"y na mo¿liwie najlepszym
wykorzystaniu tego, co mamy. Jeœli nawet dla niektórych
artyku"ów, na przyk"ad obuwia czy odzie¿y, wprowadzimy
swoist! konkurencjê miêdzy pañstwowymi wytwórcami,
to nawet i ta konkurencja bêdzie wkalkulowana w sumuj!cy
jej wyniki jeden plan.

Dogoniæ i przegoniæ

Dziœ "atwo pokpiwaæ z podobnych prognoz, kpina jest
jednak nieusprawiedliwiona i nieuczciwa. Warto pamiêtaæ,
¿e w latach piêædziesi!tych œredni roczny wzrost gospodarczy
ZSRR (liczony bardzo wstrzemiêŸliwie, przez nie¿yczliwe
temu pañstwu Ÿród"a) przekracza" 7 procent, w latach
szeœædziesi!tych utrzymywa" siê na poziomie oko"o 4 procent.
Pod koniec lat szeœædziesi!tych zaczê"y przynosiæ efekt
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reformy Kosygina, po raz pierwszy w historii ZSRR pro-
dukowano wiêcej dóbr konsumpcyjnych ni¿ inwestycyj-
nych, czyli mówi!c inaczej: ludziom radzieckim zaczê"o siê
¿yæ lepiej. Gwarantem dalszego rozwoju mia"y byæ naj-
wiêksze na œwiecie, licz!c w procentach, kadry naukowe
i techniczne.

Najlepszym miernikiem nowoczesnoœci i potêgi imperium
sowieckiego by"y, rzecz jasna, zbrojenia i eksploracja prze-
strzeni kosmicznej. W tych dziedzinach ZSRR nie odstawa"
od Zachodu, a nawet w wielu przypadkach go przewy¿sza",
czego najlepiej dowodzi"o symboliczne podwójne pierwszeñ-
stwo w kosmosie: wystrzelenie Sputnika w 1957 roku i lot
Jurija Gagarina w roku 1961. Towarzysz!ce tym niew!tpli-
wym sukcesom olbrzymie koszty spo"eczne, "!cznie z ludo-
bójstwem bêd!cym jednym z efektów stalinowskiej moder-
nizacji i póŸniejszym uciskiem politycznym, racjonalizowali
nie tylko dyktatorzy ZSRR, ale i wielu zarówno lewicowych,
jak prawicowych intelektualistów Zachodu – statystyka ofiar
blad"a w porównaniu z rozmiarami osi!gniêæ. Oto w ZSRR
spe"nia" siê oœwieceniowy idea" racjonalnego spo"eczeñstwa
kierowanego przez sprawn!, technokratyczn! biurokracjê
– wcielenie Rozumu.

Po apogeum lat szeœædziesi!tych przysz"o spowolnienie
pocz!tku lat siedemdziesi!tych, potem stagnacja, a w latach
osiemdziesi!tych regularny ju¿ upadek. Kosmiczna super-
potêga nie potrafi"a wyprodukowaæ niczego, co mo¿na
by"oby sprzedaæ za granic!. 90 procent eksportu stanowi"y
surowce. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych
przeprowadzi" w 1989 roku badania porównawcze poten-
cja"u technologicznego przemys"u obronnego USA, innych
krajów NATO, Japonii i ZSRR. W piêtnastu na dwadzieœcia
piêæ kategorii ZSRR wypad" najgorzej. Co siê sta"o?
Przecie¿ oficjalna doktryna Bre¿niewa przypisywa"a
kluczow! rolê rewolucji naukowo-technicznej, która mia"a
zapewniæ Zwi!zkowi Sowieckiemu przewagê nad reszt!
œwiata. I nie by"a to tylko czcza retoryka, s"owa przek"a-
da"y siê na wielkie inwestycje w dzia"alnoœæ badawczo-
-rozwojow!.
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Pocz!tek koñca

Model radziecki wyczerpa" siê w chwili, gdy œwiêci"
najwiêksze triumfy. Symbolicznym momentem by"a prze-
grana w wyœcigu na Ksiê¿yc. Dok"adna analiza tej pora¿ki
obna¿a mechanizmy, jakie doprowadzi"y w konsekwencji do
upadku ca"ego systemu. Otó¿ problem nie polega" na tym,
¿e w tym czasie ZSRR dysponowa" gorsz! od Amerykanów
technologi!. Byæ mo¿e nawet, czego dowodzi"y wczeœniejsze
sukcesy, wiele konkretnych rozwi!zañ górowa"o nad ame-
rykañskimi. Okaza"o siê jednak, ¿e projekt tak z"o¿ony jak lot
na Ksiê¿yc wymaga zupe"nie innej struktury zarz!dzania
i spo"ecznej organizacji. Tak skomplikowanemu zadaniu
mo¿e podo"aæ jedynie struktura refleksyjna, zdolna do
szybkiego identyfikowania b"êdów i ich korygowania, co
w efekcie powoduje, ¿e dzia"a ona jak jeden inteligentny,
zdolny do uczenia siê organizm.

Refleksyjnoœæ nie jest jednak cech!, któr! mo¿na narzuciæ
rozkazem, wynika z kultury i wartoœci dzielonych w spo"e-
czeñstwie. Musi byæ to kultura otwartoœci, dyskusji,
kwestionowania autorytetów, zdolna do absorpcji innowacji
i podejmowania ryzyka. Nic bardziej odleg"ego od praktyki
Zwi!zku Sowieckiego. W doskona"y sposób wyrazi" to
Ryszard Kapuœciñski w Imperium: Ca"e bowiem doœwiad-
czenie uczy, ¿e z zadawania pytañ nie p"ynie ¿aden po¿ytek,
¿e cz"owiek i tak dowie siê tylko tyle, ile – i bez zadawania
pytañ – powiedz! mu (albo raczej: nie powiedz!) i ¿e prze-
ciwnie – zadawanie pytañ jest bardzo niebezpieczne,
bo zadaj!c je, cz"owiek mo¿e œci!gn!æ sobie na g"owê wielkie
nieszczêœcie.

Nie pytaj, a s"uchaj – brzmia"a podstawowa maksyma
cz"owieka radzieckiego. S"uchaj prze"o¿onego, choæby gada"
g"upoty; s"uchaj milicjanta, choæby nie mia" racji; s"uchaj
profesora, choæ siê myli. W takiej kulturze nie ma szansy
na zaistnienie „inteligencji zbiorowej”, efektu kumulowania
siê doœwiadczeñ i wiedzy ró¿nych ludzi i "!czenia ich
w wiêksz!, spójn! synergiczn! ca"oœæ. Na ten podstawowy
mankament spo"eczeñstwa radzieckiego, systemowy brak
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mechanizmów zapewniaj!cych powstanie „inteligencji
zbiorowej” (jak na ironiê, jednym z prekursorów idei
„inteligencji zbiorowej” by" radziecki biolog i filozof,
W"adimir Wiernadskij) zwrócili uwagê ju¿ w roku 1970 fizyk
Andriej Sacharow, historyk Roj Miedwiediew i matematyk
Turczyn w raporcie przedstawionym pañstwowej „wier-
chuszce” – Bre¿niewowi, Kosyginowi i Podgornemu. Autorzy
opracowania (które wyciek"o do prasy zachodniej) wykazuj!,
¿e dalszy postêp naukowo-techniczny jest w ZSRR niemo¿-
liwy. Równie¿ w 1970 roku ukaza" siê g"oœny esej Andrieja
Amalrika Czy Zwi!zek Radziecki prze¿yje rok 1984? wska-
zuj!cy na podobne oznaki pocz!tku koñca ZSRR.

Druga Japonia

Niezdolnoœæ ZSRR do wytworzenia efektu „inteligencji
zbiorowej” to tylko pocz!tek k"opotów. Trudnoœci zaczê"y siê
pog"êbiaæ jeszcze szybciej, gdy wysz"o na jaw, ¿e imperium
coraz mniej mo¿e liczyæ na wsparcie inteligencji maszynowej.
Radziecki przemys" komputerowy osi!gn!" szczyt swoich
mo¿liwoœci, produkuj!c w 1968 roku maszynê BESM-6,
która przez ponad dwadzieœcia lat by"a podstawowym orê¿em
pañstwowych planistów i naukowców.

BESM-6 by" jednak "abêdzim œpiewem radzieckiego
przemys"u elektronicznego, gdy¿ jeszcze w 1965 roku w"adze
ZSRR, naciskane przez wojskowych, zdecydowa"y siê na
„japoñsk!” drogê rozwoju. Zrezygnowano z samodzielnego
opracowywania nowych konstrukcji komputerów na rzecz
produkcji odtwórczej, opartej na amerykañskich maszynach
klasy IBM 360. Wojsko stwierdzi"o, ¿e chce dysponowaæ
dok"adnie tym samym, co nieprzyjaciel. Partyjni biurokraci
pos"uchali tych ¿yczeñ, przypieczêtowuj!c dalszy los
radzieckiej modernizacji.

Wa¿n! czêœci! zespo"ów produkuj!cych komputery stali
siê agenci KGB, dla których zadaniem priorytetowym sta"o
siê wydobywanie wszelkimi metodami dokumentacji tech-
nicznych, gotowych urz!dzeñ, oprogramowania. W latach
siedemdziesi!tych rozwój technologii informatycznych na
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œwiecie zacz!" jednak nabieraæ coraz wiêkszego tempa,
radzieccy in¿ynierowie przestali nad!¿aæ z „rozpraco-
wywaniem” nowych amerykañskich modeli i wdra¿aniem ich
do produkcji. W efekcie opóŸnienie technologiczne osi!gnê"o
w 1991 roku dwadzieœcia lat. Samo wyprodukowanie
radzieckiego klona komputera osobistego zajê"o dziesiêæ lat.

W tyle za Zachodem zaczê"y zostawaæ równie¿ fabryki
produkuj!ce urz!dzenia elektroniczne, niezdolne do pokony-
wania kolejnych barier miniaturyzacji oraz do œrubowania
parametrów technicznych. Mœci" siê te¿ na nich okrutnie
racjonalizacyjny „geniusz” radzieckiej biurokracji. Amery-
kanie stosuj! podczas produkcji pó"przewodników miary
calowe, w Zwi!zku Radzieckim obowi!zuje system
metryczny. Jakoœ jednak trzeba by"o produkowaæ zdobyte
przez wywiad uk"ady, biurokraci przeliczyli wiêc sprawnie
cale na centymetry. Zrezygnowali jednak przy tym z nad-
miernej dok"adnoœci, upraszczaj!c rachunek 1 cal = 2,54 cm
na 1 cal = 2,5 cm. Po pierestrojce okaza"o siê, ¿e choæby
ZSRR chcia" eksportowaæ uk"ady scalone, to nie bêd! one
pasowaæ do ¿adnych urz!dzeñ na œwiecie.

Na pocz!tku lat osiemdziesi!tych dwa wydarzenia
zdecydowanie przyspieszy"y zmiany strukturalne, s"ynn!
pierestrojkê. W 1982 roku podczas wojny z Izraelem zosta"o
zmasakrowane w dolinie Bekaa syryjskie lotnictwo woj-
skowe, wyposa¿one w najnowoczeœniejsze samoloty
radzieckie. Szef radzieckiego sztabu, marsza"ek Michai"
Ogarkow, w 1983 roku podda" publicznej krytyce stan
technologii wojskowych, wzywaj!c do jak najszybszej
modernizacji uzbrojenia. Swoj! œmia"oœæ przyp"aci" „g"ow!”
– w 1984 roku zosta" zdymisjonowany.

Krytykê Ogarkowa uzupe"ni" s"ynny Raport Nowosy-
birski. W kwietniu 1983 roku w ramach seminarium
na Wydziale Socjologii nowosybirskiego Instytutu Ekonomii
(kierowanego przez Abela Agabengjana) og"oszono wyniki
badañ socjologiczno-ekonomicznych, z których wynika"o
jasno, jak wielka jest zapaœæ radzieckiej gospodarki
i spo"eczeñstwa. Raport zosta" natychmiast zaklasyfikowany
jako œciœle tajny, a wszystkie – niemal wszystkie – kopie
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skonfiskowa"o KGB. Jeden z egzemplarzy przeszmuglowano
za granicê, w sierpniu 1983 roku opublikowa" go „The
Washington Post”.

Gwiezdne wojny

Los ZSRR przypieczêtowa"a decyzja Ronalda Reagana
o rozpoczêciu programu Gwiezdnych Wojen. Po szczycie
w Rejkiawiku Gorbaczow wiedzia", ¿e nie ma ju¿ ¿adnych
szans w wyœcigu, ¿e mo¿e jeszcze demonstrowaæ takie
fajerwerki, jak uruchomiona w 1986 roku stacja kosmiczna
Mir i projekt wahad"owcowy Buran, ale w istocie sprawa jest
przes!dzona. Wystarczy"o, by Wielka Brytania wydali"a
w 1986 roku dwudziestu piêciu pos!dzonych o szpiegostwo
dyplomatów, a potem, w 1987 roku, powtórzy"y tê akcjê
Stany Zjednoczone, usuwaj!c z kraju "!cznie ponad piêæ-
dziesi!t osób, by rozwój radzieckich zaawansowanych
technologii praktycznie siê zatrzyma".

Próbê „rzutu na taœmê”, przyspieszonego wyjœcia z impasu
dobrze ilustruje ksi!¿ka Waldemara Siwiñskiego Ludzie
uparci, zbiór wywiadów przeprowadzonych w 1986 roku
z czo"owymi przedstawicielami radzieckiej nauki. Ksi!¿ka,
która mia"a wyraŸnie s"u¿yæ propagandzie sukcesu i ci!gle
niewyczerpanych mo¿liwoœci ZSRR, w istocie obna¿a bezna-
dziejnoœæ sytuacji. Pisze Siwiñski: Powtarza siê czêsto,
¿e kadry decyduj! o wszystkim. Kadry takie radziecka nauka
i technika ma. Jak! strategiê postêpu naukowo-technicznego
– prowadz!c! do wejœcia na najwy¿szy œwiatowy poziom
wydajnoœci pracy – bêd! one urzeczywistniaæ? Najkrócej
mo¿na by j! okreœliæ nastêpuj!co: Chodzi o wykorzystanie
wszystkich mo¿liwoœci intensyfikacji gospodarki – a kryje siê
za tym stawka na rewolucjonizuj!ce technologie, powszechna
komputeryzacja, poszukiwanie nowych form organizacyj-
nych, maj!cych na celu prze"amywanie barier miêdzyresor-
towych i "!czenie nauki z produkcj!, szersze wykorzystanie
wynalazczoœci i racjonalizacji, rygorystyczne przestrzeganie
praw ekologii, postawienie w centrum uwagi kwestii jakoœci
i niezawodnoœci.
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Manuel Castells, znakomity socjolog z Berkeley, bada"
na prze"omie lat osiemdziesi!tych i dziewiêædziesi!tych
przyczyny, dla których tak oczywistych postulatów nie mo¿na
by"o zrealizowaæ w radzieckiej rzeczywistoœci. Badania te
udowodni"y postawion! w roku 1970 tezê o bezrefleksyjnoœci
radzieckiego spo"eczeñstwa i biurokratycznej struktury
w"adzy.

Pierwsza próba zbudowania spo"eczeñstwa racjonalnego,
spo"eczeñstwa wiedzy i nauki spali"a na panewce z kilku
zasadniczych wzglêdów. Po pierwsze, budowê oparto
na kruchym fundamencie Marksowskiego systemu wiedzy,
który owszem, okaza" siê ciekaw! i u¿yteczn! teori!
socjologiczn!. Na pewno jednak daleko by"o mu do kom-
pletnoœci, a przekonanie o tym, ¿e wieñczy on „postêp ducha
ludzkiego poprzez dzieje”, by"o niczym wiêcej ni¿ wyznaniem
wiary. Drugi zasadniczy b"!d to wiara w determinizm
Laplace’a wyra¿ony w Planie. W koñcu b"!d trzeci to zigno-
rowanie faktu, ¿e informacja nierozdzielna jest od procesów
komunikacji.

W wydaniu radzieckim informacja i wiedza by"y w"as-
noœci! pañstwa, komunikacja mia"a charakter wy"!cznie
wertykalny. W efekcie informacja s"u¿y"a z jednej strony
tworzeniu wiedzy niezbêdnej aparatowi do zarz!dzania
spo"eczeñstwem i gospodark!, z drugiej zaœ przekazywaniu
woli w"adzy ludowi. Praktycznie wyeliminowano natomiast
horyzontalny wymiar komunikacji, swobodne porozu-
miewanie siê miêdzy ludŸmi, co uniemo¿liwi"o uzyskanie
synergicznego efektu „inteligencji zbiorowej”.

W istocie struktura komunikacyjna Zwi!zku Radzieckiego
by"a œredniowieczna. W œredniowieczu ranga nadawanych
komunikatów by"a odbiciem miejsca w hierarchii spo"ecznej,
która z kolei odzwierciedla"a boski porz!dek kosmiczny.
W komunizmie radzieckim porz!dek boski zast!pi"y obiek-
tywne prawa dziejowe, bêd!ce jednak nie mniej autoryta-
tywn! rêkojmi! wa¿noœci i kompletnoœci procesu komu-
nikacji. Skoro zaœ komunikacja odzwierciedla zewnêtrzny
obiektywny porz!dek, czy to boski, czy dziejowy, z za"o-
¿enia jest pe"na. Ergo, swobodna, horyzontalna wymiana
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pogl!dów miêdzy ludŸmi jest zbêdna, wrêcz szkodliwa,
bo generuje nieproduktywny szum. Gdy wysz"o na jaw,
¿e wiara w prawa dziejowe znaczy tyle co gus"a i zabobony,
pozbawiony oparcia eschatologicznego proces komunikacji
wertykalnej za"ama" siê, a ¿e zabrak"o alternatywy pozio-
mej, spo"eczn! przestrzeñ Zwi!zku Radzieckiego wype"ni"
chaos.

Projekt komunistyczny, który mia" doprowadziæ do szczê-
œliwoœci spo"ecznej zamykaj!cej siê w formule „ka¿demu
wedle potrzeb, od ka¿dego wed"ug mo¿liwoœci”, nie powiód"
siê, bo zrealizowaæ go mog"o jedynie omnipotentne pañstwo
informacyjne, dysponuj!ce pe"n! wiedz! o tych w"aœnie
potrzebach i mo¿liwoœciach. Próba budowy pañstwa informa-
cyjnego w oparciu o model zamkniêty i deterministyczny
zakoñczy"a siê zaœ fiaskiem.

Gorbaczow, przygotowuj!c plan pierestrojki, któr! og"osi"
na XXVII ZjeŸdzie KPZR w 1986 roku, mia" w pamiêci
zarówno s"owa marsza"ka Ogarkowa, jak i wyniki badañ
nowosybirskich akademików. Podniós" wiêc nak"ady na zbro-
jenia, ale zdaj!c sobie sprawê, ¿e nie da to efektu bez zmian
strukturalnych, rozpocz!" równie¿ pierestrojkê. S!dzi"
zapewne, ¿e podobnie jak w Chinach zdo"a przekszta"ciæ
gospodarkê i zwróciæ j! w kierunku wzrostu bez utraty
w"adzy przez partiê komunistyczn!.

Rozmro¿enie narodowe

Uruchomiona przez Gorbaczowa lawina doprowadzi"a
w koñcu do upadku ZSRR w 1991 roku, choæ jeszcze w roku
1990 wielu czo"owych sowietologów nie wierzy"o, ¿e jest to
mo¿liwe. Co siê sta"o? Otó¿ liberalizacja doprowadzi"a do
odmro¿enia kwestii narodowych. Reakcj! na kryzys i chaos
by"o odbudowywanie to¿samoœci wokó" narodowej symbo-
liki. Projekt tworzenia Homo sovieticus zakoñczy" siê nie-
powodzeniem, zw"aszcza ¿e nigdy nie by" konsekwentnie
wdra¿any. Partyjna nomenklatura poszczególnych republik
dostrzeg"a w os"abieniu pañstwa radzieckiego niepowtarzaln!
szansê emancypacji i uw"aszczenia na poradzieckim maj!tku
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(doskona"ym przyk"adem jest Ukraina). D!¿enia secesyjne
pojawi"y siê z dwóch kierunków: nomenklatury oraz ruchów
narodowych takich jak litewski „Sajudis” i ukraiñski „Ruch”,
które zaczê"y masowo powstawaæ w 1988 roku. D!¿enia
niepodleg"oœciowe i wzrost œwiadomoœci narodowej zbieg"y
siê z politycznym i gospodarczym interesem ludzi, którzy
mogli w miarê bezkrwawo przeprowadziæ demonta¿ Zwi!zku
Sowieckiego.

Rzeczywiœcie, jeœli popatrzeæ na rok 1991, w którym
rozegra"y siê ostatnie akty dramatu, to zdumiewaj!ca wyda siê
"agodnoœæ, z jak! kona"o imperium. Przebieg tej agonii
zaskoczy" wiêkszoœæ ekspertów spodziewaj!cych siê znacznie
wiêkszych wstrz!sów. Nawet jednak interwencja radzieckich
si" zbrojnych na Litwie, która og"osi"a niepodleg"oœæ,
by"a dosyæ umiarkowana – po tragicznych wydarzeniach
13 stycznia 1991 roku, kiedy pod wie¿! telewizyjn! w Wilnie
zginê"o trzynastu Litwinów, Gorbaczow rozkaza" wycofanie
wojska.

Wybór Jelcyna na prezydenta w wolnych powszechnych
wyborach, sierpniowy pucz Janajewa zd"awiony w"aœnie
przez Jelcyna oraz og"oszenie niepodleg"oœci przez Ukrainê
24 sierpnia 1991 roku (Polska jako pierwsza uzna"a dyplo-
matycznie nowe pañstwo) by"o jednoznaczne z wyrokiem
œmierci dla ZSRR.

Dola Kreola

Powstanie niepodleg"ej Ukrainy, jak zauwa¿y" Zbigniew
Brzeziñski, zmieni"o kompletnie sytuacjê geopolityczn!.
Pojawi" siê nowy, bardzo wa¿ny element w globalnym
uk"adzie si", któremu jednoczeœnie ma"o kto dawa" szansê
na przetrwanie. Wœród politologów i publicystów obo-
wi!zywa" stereotyp dwóch Ukrain, odziedziczony jeszcze
po czasach sowieckich. Zgodnie z nim Ukraina dzieli siê
na dwie antagonistyczne czêœci. Zachód zdominowany jest
przez Ukraiñców o wyraŸnej œwiadomoœci narodowej, czego
wyrazem jest miêdzy innymi przywi!zanie do tradycyjnych
wartoœci, w tym szczególnie jêzyka. Wschód i po"udnie z kolei
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zamieszkane s! g"ównie przez ludzi mówi!cych po rosyjsku,
których œwiadomoœæ narodowa nie jest jednoznaczna,
po czêœci rosyjska, po czêœci ukraiñska. Mieszkañcy Zachodu
w naturalny sposób maj! byæ zwolennikami politycznego
kursu na Europê, rosyjskojêzyczni zaœ maj! popieraæ bliskie
zwi!zki z Moskw!. W efekcie, przekonywali zwolennicy
koncepcji dwóch Ukrain, m"ode pañstwo musi siê rozpaœæ.

Myko"a Riabczuk, jeden z najciekawszych wspó"czesnych
ukraiñskich eseistów, dyskwalifikuje te uproszczone sche-
maty w znakomitych analizach opisuj!cych tworzenie siê
pañstwa i nowego spo"eczeñstwa ukraiñskiego (Dwi
Ukrajiny). O ile samo spostrze¿enie, ¿e ludnoœæ Ukrainy dzieli
siê niejako na dwa obozy pod wzglêdem mentalnoœci i jêzyka,
jest w miarê poprawne, to ju¿ b"êdne jest wyci!ganie z tego
podzia"u wniosków politycznych. Otó¿ w tej chwili
gwarancj! trwa"oœci pañstwa jest elita polityczna, dawna
nomenklatura, która po rozpadzie Zwi!zku Sowieckiego
ujrza"a w nowym pañstwie szansê emancypacji i realizowania
w"asnych interesów bez nadzoru moskiewskich rewizorów.
Nast!pi"a szybka prywatyzacja pañstwa i najintratniejszych
sk"adników posowieckiej gospodarki. By"o co dzieliæ, bo
na Ukrainie ulokowano istotn! czêœæ radzieckiego potencja"u
przemys"owego i technologicznego: olbrzymi i ci!gle ren-
towny przemys" zbrojeniowy, lotniczy, kosmiczny. Uw"asz-
czona na tym maj!tku nomenklatura bêdzie broniæ nie-
podleg"oœci, bo to najlepsza forma obrony jej interesów.

Tak wiêc z przyczyn pragmatycznych szybko powsta"o
dosyæ silne pañstwo, nie ma natomiast jeszcze spo"eczeñstwa.
Zdaniem Riabczuka trwa obecnie konfrontacja dwóch idei.
Zwolennicy idei narodowej chc! odbudowaæ to¿samoœæ
spo"eczn! wokó" tradycyjnych symboli, w oparciu o spoiwo
najwa¿niejsze – jêzyk. Problem w tym, ¿e ukraiñski,
choæ zgodnie z konstytucj! z 1996 roku jest jedynym jêzykiem
urzêdowym, stanowi jêzyk mniejszoœci. Nawet w Kijowie
na ulicy dominuje rosyjski, tylko 18 procent programów
telewizyjnych nadawanych jest po ukraiñsku. Ci!gle spada
udzia" gazet i czasopism ukraiñskich w ogólnym nak"adzie
sprzedawanej na Ukrainie prasy, nak"ad ksi!¿ek wydanych
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po ukraiñsku zmniejszy" siê z poziomu stu szeœædziesiêciu
milionów w 1985 roku do dwudziestu milionów w 1999
roku, a w tym samym czasie na rynek trafi"o piêædziesi!t
milionów ksi!¿ek importowanych i przemycanych z Rosji.
Mimo konstytucyjnego zapisu o jêzyku mniej ni¿ po"owa
dzieci uczy siê w szko"ach ukraiñskiego.

Przynale¿noœæ do narodu ukraiñskiego deklaruje jednak
73 procent obywateli (22 procent deklaruje narodowoœæ
rosyjsk!). Zdaniem Riabczuka ta dysproporcja wynika
z postkolonialnego statusu Ukrainy. Kolonizacja zwi!zana
z w"!czeniem do Imperium Rosyjskiego w XVII wieku rozpo-
czê"a siê jeszcze przed procesem tworzenia nowoczesnych
narodów w Europie, który by" skutkiem Oœwiecenia,
rewolucji przemys"owej i procesów modernizacji. Rosyjscy
kolonizatorzy natrafili na Ukrainie nie tyle na Ukraiñców,
co na ludzi „tutejszych”, gorszych, zacofanych mieszkañców
peryferii. W efekcie kolonizacji powsta"a kultura „kreolska”
(podobnie jak to siê dzia"o w Ameryce Po"udniowej), „tutejsi”
przyjmowali kulturê rosyjsk!, ale nie rosyjsk! œwiadomoœæ
narodow!. Owa kultura kreolska jest dziœ czêœci! rosyjsko-
jêzycznej kultury na Ukrainie, uzupe"niaj!c! wobec niej,
ale nie to¿sam!. W efekcie struktura spo"eczna jest znacznie
bardziej z"o¿ona ni¿ prosty binarny podzia" na dwie Ukrainy.
Ukraiñscy kreole nie s! monolitem pod wzglêdem sympatii
politycznych, ale kieruj! siê wzglêdami pragmatycznymi,
co pokaza"y wybory parlamentarne z marca 2002 roku.

Nikt nie wie, jaki bêdzie wynik konfrontacji modelu
narodowego z kreolskim. Arkadij Gienkin, dziennikarz,
rosyjskojêzyczny ¯yd z Charkowa (miasta niemal w ca"oœci
rosyjskojêzycznego), przekonuje mnie, ¿e model narodowy
wyczerpa" siê, ¿e próba budowania to¿samoœci na micie
Tarasa Szewczenki i Rusi Kijowskiej nie ma sensu. Jego
zdaniem wybory udowodni"y, ¿e w najbli¿szym czasie naj-
lepszym spoiwem spo"eczeñstwa mo¿e byæ pragmatyczny
projekt szybkiej modernizacji.

Myko"a ¯u"ynskij, pisarz, dyrektor Instytutu Literatury
Ukraiñskiej Akademii Nauk oraz dwukrotny wicepremier,
jest z kolei przekonany, ¿e naród potrzebuje g"êbszych wiêzi,
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by stawiæ czo"o ponowoczesnoœci i nowym tendencjom
globalnym. Gdy rozmawia"em z nim podczas Forum Ekono-
micznego w Krynicy we wrzeœniu 2001 roku, ¿ali" siê, ¿e:
Nie mo¿emy, tak jak wy, Polacy, odwo"aæ siê do tradycji
d"ugiej pañstwowoœci, nie mamy te¿ jednego Koœcio"a
integruj!cego spo"eczeñstwo pod wzglêdem duchowym.

A konfrontacja jest na razie bardzo bolesna. Ukraina jest
krajem, który podczas komunizmu doœwiadczy" w sposób
tragiczny przyspieszonej modernizacji. Problem ch"opski
Stalin rozwi!za" w latach 1932-1933, morz!c g"odem siedem
milionów wieœniaków. Ukraina z kraju rolniczego sta"a siê
potentatem przemys"owym, w którym znalaz"o siê wiele
strategicznych ga"êzi produkcji: elektronika, rakiety, czo"gi,
samoloty.

Niezdolnoœæ czy raczej niechêæ dawnej nomenklatury
przekszta"conej w now! elitê polityczn! do przeprowadzenia
reform spowodowa"a, ¿e przejêty po rozpadzie Zwi!zku
Sowieckiego potencja" w znacznej mierze zdegradowa" siê,
pozosta"y natomiast niespe"nione aspiracje licznych rzesz
in¿ynierów i wysokiej klasy fachowców cierpi!cych nêdzê.
£atwo sobie wyobraziæ, jaki musi byæ poziom frustracji du¿ej,
wykszta"conej elity kraju, który ci!gle produkuje najwiêksze
samoloty na œwiecie w"asnej konstrukcji, dysponuje roz-
budowanym przemys"em kosmicznym i jest jednoczeœnie
przez Œwiatow! Organizacjê Handlu zaliczony do grupy
najbiedniejszych pañstw œwiata.

Z powrotem na Ziemiê

Zwi!zek Radziecki przesta" istnieæ, a wraz z jego upadkiem
przyst!piliœmy do drugiej fazy eksperymentu. Przyspieszona
modernizacja i sekularyzacja prowadzona w warunkach tota-
litarnych przynios"a mieszane efekty. Zwi!zek Radziecki
zdo"a" osi!gn!æ wysoki poziom rozwoju technicznego i prze-
mys"owego, fiaskiem natomiast zakoñczy"a siê budowa
„nowego, lepszego spo"eczeñstwa” opartego na rozumie,
wolnego od miazmatów tradycji, religii, tyranii w"asnoœci.
Zwi!zek Radziecki i system komunistyczny upad" w chwili,
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gdy koñczy" siê równie¿ tradycyjny kapitalizm. W podobnym
momencie wyczerpa"y siê dwa nurty budowy nowoczesnoœci
bêd!ce spuœcizn! Oœwiecenia. Œwiat wkroczy" w epokê po-
nowoczesn!. Przed krajami, jakie powsta"y po upadku ZSRR,
jak równie¿ dawnymi satelitami imperium z Europy Œrod-
kowej stanê"o niezwykle trudne zadanie. Ich spo"eczeñstwa
musz! okreœliæ swój los, godz!c przeciwstawne emocje.
Rozbuchane aspiracje wykszta"conych nowoczesnych elit
œcieraj! siê z demonami szowinizmów i fundamentalizmów,
które latami spychane do podœwiadomoœci przez rozum
wspierany terrorem wype"zaj! obecnie na œwiat"o dzienne
ze zdwojon! energi!. Wyniki tych zmagañ, jakie trwaj!
na Ukrainie, w Rosji, dawnych republikach azjatyckich,
jak równie¿ w Europie Œrodkowej (o czym w nastêpnym
rozdziale), bêd! mia"y znaczenie nie tylko lokalne. Obszar
ochrzczony przez Tofflerów mianem „Eurosji”, który przez
kilkadziesi!t lat by" miejscem najwiêkszego i najokrut-
niejszego eksperymentu spo"ecznego w dziejach ludzkoœci,
nie przesta" pe"niæ roli laboratorium. To w nim tworzy siê
formu"a ¿ycia spo"ecznego na czasy, gdy wszystkie proste
recepty bezpowrotnie straci"y wa¿noœæ.
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Europa Œrodkowa jest dziœ pojêciem zrozumia"ym
chyba tylko dla meteorologów. Niekiedy dowia-
dujemy siê, ¿e w Europie Œrodkowej wyst!pi
zachmurzenie du¿e lub ma"e, bêdzie pochmurnie
lub s"onecznie. ¯adnych innych doniesieñ. Czasem
maj! wyst!piæ opady. Komunikat jest suchy i zbyt
ogólnikowy, by móg" nas usatysfakcjonowaæ. Nale¿y
d!¿yæ do sprecyzowania tego pojêcia.

Josef Kroutvor, Europa Œrodkowa: anegdota i historia7

Oj, a w naszej wiosce
Kuj! stal kowale.
Wszystkie panny w naszej wsi
Bruce’a Lee kochaj!.
Tylko ja nie jestem p"ocha,
Tylko ja Sylwestra kocham,
Tylko ja, dziewczyna m!dra,
Kocham Harrisona Forda.

O"eksandr Irwaneæ, Pieœni wschodnich S"owian8

Nieznoœna œmiesznoœæ bytu

Sejny – kompleks Atlantydy

Senne ma"e miasteczko po"o¿one na pó"nocno-wschod-
nich rubie¿ach Polski, tu¿ przy granicy z Litw!. W lutym 2002
roku odbywa"o siê w tamtejszej Fundacji „Pogranicze”
Œrodkowoeuropejskie Forum Kultury. Organizatorzy jako
kwaterê wskazali mi Dom Litewski, w którym oprócz hotelu
mieœci siê konsulat Republiki Litewskiej oraz kaviné, litewska
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restauracja. Najeœæ siê w niej mo¿na do syta s"ynnych kartaczy
(lub jak mówi! Litwini, cepelinów), kiszki ziemniaczanej,
soczewiaków. Kelnerki p"ynnie prze"!czaj! siê z litewskiego
na polski, w zale¿noœci od ¿yczenia klienta, oba jêzyki
swobodnie mieszaj! siê w przytulnym wnêtrzu, przypomi-
naj!c o wielonarodowych korzeniach Sejn. Sielska atmosfera
mo¿e zwieœæ nieœwiadomego przybysza z zewn!trz, codzienna
atmosfera daleka jest od idylli. W Sejnach ci!gle obecne s!
emocje, s"abe echo dramatycznej historii tego regionu. Warto
pamiêtaæ, ¿e w 1918 roku trwa"a tu regularna wojna
domowa, dawni s!siedzi stanêli naprzeciw siebie z broni!,
odkrywaj!c, ¿e nie s! ju¿ przyjació"mi, ale Polakami i Litwi-
nami. Broñ ju¿ dawno zmursza"a od rdzy, ale ró¿ne drobne
szykany i wzajemne z"oœliwoœci przypominaj!, jak trudna
w realizacji jest idea wielokulturowoœci.

Pierwszego dnia Forum w budynku synagogi, który
szczêœliwym trafem przetrwa" dziejowe burze, wystawiane s!
Kroniki sejneñskie. Gaœnie œwiat"o, reflektory oœwietlaj! tylko
roz"o¿on! na wielkim stole makietê miasta – wykonane
z gliny modele domów przypominaj!, jak Sejny wygl!da"y
tu¿ przed wojn!. Wokó" sto"u gromadz! siê dzieci-aktorzy,
rozpoczyna siê przedstawienie – misterium przenosz!ce
widzów do dawnych Sejn.

Poznajemy mieszkañców kolejnych posesji, dowiadujemy
siê, kto piek" chleb, a kto by" rzeŸnikiem, jak wygl!da"y
litewskie zaœlubiny i szabas u sejneñskich ¯ydów. Mieszaj!
siê jêzyki: polski, litewski, jidysz, œwiat wiruje tak, jak
wirowa"o ¿ycie w przedwojennych Sejnach, mieœcie wielu
narodów ¿yj!cych zgodnie obok siebie. ¯ydzi, Polacy,
Litwini mieszkali tu razem, ¿enili siê, p"odzili dzieci i umie-
rali, piekli dla siebie chleb, bawili siê. A¿ przyszed" dzieñ,
kiedy ta cywilizacja zgas"a jak œwiece na zakoñczenie przed-
stawienia.

Dzieciêcy spektakl by" zwieñczeniem wiêkszego projektu
o nazwie Kroniki sejneñskie, realizowanego przez Fundacjê
„Pogranicze”. W jego ramach powsta"a piêkna monografia
Sejn, równie¿ pod tytu"em Kroniki sejneñskie. Zawiera ona
dorobek poszukiwañ, jakie prowadzi"y dzieci z Sejn, staraj!c
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siê odkryæ losy mieszkañców miasta, uwiecznionych na sta-
rych fotografiach.

To przedsiêwziêcie jest jednym z æwiczeñ pamiêci, prób!
przypomnienia, ¿e nasza wspó"czesnoœæ zbudowana jest
na cywilizacji, o której wszyscy coœ wiedz!, ale z zak"opo-
taniem odwracaj! siê od niej, nie wiedz!c, co z t! pamiêci!
uczyniæ. Czy nie proœciej by"oby, tak jak z komputerowym
twardym dyskiem, po prostu wykasowaæ to, co ju¿ dawno nie
istnieje?

Krzysztof Czy¿ewski, g"ówny animator „Pogranicza”, jest
odmiennego zdania. Nasza to¿samoœæ nie mo¿e byæ tworzona
ex nihilo, w narodowym jednog"osie i niejako obok tego,
co istnia"o tutaj dawniej. To¿samoœæ bowiem rodzi siê z pe"-
nego zanurzenia w miejscu nam przeznaczonym jako ca"oœæ,
a wiêc odpieczêtowanym, dostêpnym do samego œrodka, pisze
w Kompleksie Atlantydy...

Czy¿ewski przyjecha" do Sejn wraz rodzin! i przyjació"mi
w 1991 roku, wczeœniej wspó"tworzy" miêdzy innymi legen-
darny teatr w Gardzienicach oraz by" redaktorem poznañ-
skiego „Czasu kultury”. W koñcu, jak wyznaje, znu¿y"o go
obracanie siê wœród idées générales, chcia" podj!æ konkretne
dzia"ania, w konkretnym miejscu naznaczonym histori!,
dobrym do uprawiania archeologii pamiêci. Miejscem
idealnym okaza"y siê Sejny, gdzie „Pogranicze” zagospo-
darowa"o budynek synagogi, a po ponad dziesiêciu latach
dzia"alnoœci wprowadzi"o siê do wyremontowanego z nie-
zwyk"ym smakiem i uczuciem budynku dawnej jesziwy.

To miejsce jedyne w swoim rodzaju. Znajduj! siê tu bogate
archiwa dotycz!ce kultury Europy Œrodkowej i zamiesz-
kuj!cych je narodów (zarówno dzisiaj, jak i w przesz"oœci).
W niezliczonych rega"ach, kufrach, jak równie¿ w wersji
nowoczesnej, na dyskach panosz!cych siê w siedzibie fundacji
komputerów zgromadzona jest unikatowa wiedza o cywili-
zacji, która tak jak mityczna Atlantyda zniknê"a pewnego dnia
z powierzchni ziemi. S! tu tysi!ce p"yt z muzyk!, pocztówki
sprzed dziesi!tków lat, czasopisma, ksi!¿ki, a nawet archiwa
prywatne – swoje skarby przekaza" „Pograniczu” miêdzy
innymi Jerzy Ficowski.
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Sejneñska jesziwa jest dla chêtnego poszukiwacza niczym
brama do innego œwiata. Ale uwaga! Wyprawy do niej to nie
wycieczki z Club Med lub innymi biurami podró¿y gwaran-
tuj!cymi zawsze s"oneczn! pogodê oraz satysfakcjê. Celem
tych wypraw jest trudny proces przywracania pamiêci,
operacja przeciwstawna lobotomii, jakiej poddawano
mieszkañców Europy Œrodkowej przez lata komunizmu.
To zabieg niezwykle bolesny – przekonaliœmy siê o tym, kiedy
Czy¿ewski wyda" S!siadów Tomasza Grossa. Niewinna,
niewielkich rozmiarów ksi!¿eczka wywo"a"a lawinê, jakiej
nie spowodowa"a nawet przed kilkunastu laty emisja filmu
Shoah Claude’a Lanzmanna.

Na pytanie, dlaczego robi to, co robi, Czy¿ewski odpo-
wiada w Kompleksie Atlantydy: ...Istnieje g"êboki sens w tym,
aby zg"êbiæ fakt zag"ady starej cywilizacji jako ca"oœci.
Œwiadomoœæ koñca œwiata, który dokona" siê niemal¿e
na naszych oczach – b!dŸ te¿ tu¿ przed naszymi narodzinami
– którego poœwiatê jeszcze ci!gle mo¿na dostrzec, to pocz!tek
naszej drogi ku naszej œrodkowoeuropejskiej to¿samoœci. I nie
bójmy siê miana nowych barbarzyñców. W du¿ej mierze
odpowiada ono prawdzie, niezale¿nie od tego, czy ci, którzy
¿yli przed nami, mówili tym samym, czy te¿ zupe"nie innym
jêzykiem. Wraz z barbarzyñcami przychodzi nie tylko
zniszczenie, lecz tak¿e potencja" nowego ¿ycia.

Kolejne numery pisma „Krasnogruda”, kolejne tomy
biblioteki Meridian, przedsiêwziêcia artystyczne, badania
terenowe dowodz!, ¿e idea Europy Œrodkowej to pewna
ca"oœæ, w której musi zmieœciæ siê i nikczemnoœæ, i wielkoœæ,
nie sposób ich odseparowaæ. Kondycja œrodkowoeuropejska
to zarówno przekleñstwo, jak i jedyny sposób œwiadomego
bycia w œwiecie. Próba jej odrzucenia to zgoda na jednoczesny
zabieg lobotomii i kastracji, skazanie siê na ja"owoœæ w zamian
za iluzjê spokojnego ¿ycia.

Doskona"! metafor! œrodkowoeuropejskiego losu, darem-
noœci przeciwstawiania siê mu i nieskutecznoœci wszelkich
prób zapominania jest wydana przez „Pogranicze” ksi!¿ka
Dudni kamieñ, dudni... Wêgra Istvána Szilágyiego. Ilka
Széndy, m"oda samotna w"aœcicielka niewielkiego maj!tku
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w Siedmiogrodzie, zakochuje siê w Denesu, wieœniaku zatrud-
nianym do pracy w winnicy. Beznadziejna mi"oœæ dobiega
dramatycznego koñca, gdy dziewczyna dowiaduje siê,
¿e Denes chce wyjechaæ „za chlebem” do Ameryki. Nie
pozwala mu uciec, podczas ostatniej wspólnej nocy przebija
mu serce no¿ycami, a cia"o wrzuca do wyschniêtej studni.
Potem próbuje tê studniê zasypaæ znoszonymi zewsz!d
kamieniami. Co bêdzie, jeœli Ÿród"o któregoœ dnia wybije?
Obsesja zamienia siê w szaleñstwo, zsypywane do studni
kamienie dudni! nieprzerwanie, Ÿród"o zosta"o jednak
zatrute, a miazmaty rozchodz! siê po okolicy. Maj!tek
pogr!¿a siê w chaosie, w koñcu Ilkê spotyka œmieræ.

Koncepcja œrodkowoeuropejskoœci, jak! urzeczywistnia
„Pogranicze” to jednak znacznie wiêcej ni¿ przypalanie roz-
grzanymi szczypcami œwiadomoœci filistrów, przekonanych,
¿e uda im siê wœlizn!æ do historii tylnym wejœciem, zosta-
wiaj!c œmierdz!cy baga¿ przed drzwiami. Czy¿ewski poka-
zuje równie¿ to, co w idei Europy Œrodkowej wielkie, co prze-
niknê"o do uniwersalnej, œwiatowej kultury i wi!¿e siê
zarówno z takimi nazwiskami, jak Czes"aw Mi"osz, Paul
Celan, Joseph Roth, Isaac Bashevis Singer, Mircea Eliade,
jak i Andy Warhol, Jonas Mekas, Tristan Tzara oraz setki
innych wybitnych artystów, pisarzy, filozofów, których
sukces i wielkoœæ jest w du¿ej mierze wynikiem zastosowania
w procesie twórczym œrodkowoeuropejskich kodów. W ten
sposób zostaje zakwestionowana peryferyjnoœæ Europy Œrod-
kowej, a szerzej sensownoœæ podzia"u œwiata na centrum
i peryferie w ogóle, bo podzia" taki wynika z dyskursu
dominacji, a nie dialogu, z przekonania o bezwzglêdnej
wy¿szoœci w"asnej tradycji i w"asnych racji.

Medzilaborce – Andy Warhol i Matka Boska

Doskona"! ilustracj! prze"amywania kompleksu peryfe-
ryjnoœci s! oddalone o siedemset piêædziesi!t kilometrów
na po"udnie od Sejn s"owackie Medzilaborce. Do tego
szeœciotysiêcznego miasteczka wje¿d¿a siê od po"udnia,
od strony Humennego, szerok! drog!, której w!tpliw!
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ozdob! s! stare ¿ó"te latarnie z podoczepianymi
„szczekaczkami” – g"oœnikami w dawnych latach s"u¿!cymi
do transmisji g"osu w"adzy ludowej do uszu ludu. Nie tylko
g"oœniki przypominaj! o starych czasach, tu w ogóle czas
jakby stan!" w miejscu. Te same sklepy co piêtnaœcie lat temu,
a w sklepach te same co wtedy towary, z podobnymi
etykietami i w podobnie niewielkim asortymencie. Mo¿e
nawet jest gorzej, bo widaæ, ¿e wiele interesów upad"o,
a bezrobocie jest wielkie.

Medzilaborce to najbrzydsze miasto, jakie mo¿na sobie
wyobraziæ. Wspomniana droga z Humennego wiedzie
wzd"u¿ szarych, nieciekawych budynków, by w pewnym
momencie wyprowadziæ na dwa niezwyk"e okazy archi-
tektury. Jeden wznosi siê na wzgórzu i króluje nad okolic!
– to neoklasycystyczna cerkiew prawos"awna. Nieco wczeœ-
niej, po prawej stronie, rozpoœciera siê olbrzymia bia"a bry"a,
przy której stoj! dwie du¿e puszki z etykietami od zupy
Campbell, a napis oznajmia, ¿e w budynku mieœci siê muzeum
sztuki wspó"czesnej rodziny Warholów.

Dalej droga przekszta"ca siê w ulicê Andy’ego Warhola,
przy której stoi jeszcze kilka sklepów, dawny dom towarowy
ozdobiony socrealistyczn! mozaik!, poczta, hotel. Ulica
rozwidla siê, daj!c mo¿liwoœæ dotarcia do granicy z Polsk!
na dwa sposoby: dawnym Traktem Wêgierskim, przez
prze"êcz Beskid do Jaœlisk, albo przez Palotê do Radoszyc.
Oba przejœcia s! niedostêpne dla samochodów, mo¿na jednak
sforsowaæ je na piechotê lub na rowerze. Ostatnia mo¿liwoœæ
ucieczki z Medzilaborzec to poci!g, który przedostaje siê
do Polski tunelem pod Prze"êcz! £upkowsk! i dalej przez
Komañczê dociera do Sanoka.

Gdy po raz pierwszy trafiam do Medzilaborzec, powietrze
faluje od trzydziestopiêciostopniowego upa"u. Wymar"ymi
ulicami od czasu do czasu przemyka stara #koda, ludzie
chowaj! siê po domach lub zalegaj! w kilku dosyæ obskurnych
barach. Zestaw podstawowy gwarantuj!cy przetrwanie
spiekoty to piêædziesi!tka œliwowicy i kufel piwa #ari#. Wœród
klientów dominuj! Romowie, 30 procent mieszkañców
miasta to w"aœnie oni. Oprócz Romów w Medzilaborcach
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mieszkaj! Rusini i S"owacy. Ponadto jest tu stale obecny duch
Andy’ego Warhola.

Andy Warhol nigdy na S"owacji, ani tym bardziej w Me-
dzilaborcach, nie by". Ale z pobliskiej wioski Mikova wy-
emigrowali do Stanów Zjednoczonych jego rodzice i do
dziœ ¿yj! w niej bli¿si i dalsi krewni twórcy pop-artowej
rewolucji.

Gdy prawdê o pochodzeniu Warhola odkry" Michal
Bycko, doktor pedagogiki i teoretyk sztuki, a ponadto Rusin,
zapragn!" zorganizowaæ w Medzilaborcach muzeum wiel-
kiego „rodaka”. Starania podj!" jeszcze w ostatnich latach
komunizmu, ale wówczas nie mia"y szansy powodzenia.
Cel zosta" osi!gniêty w 1991 roku, kiedy przeciêciem wstêgi
w obecnoœci brata Andy’ego Warhola, Johna, zainaugu-
rowano dzia"alnoœæ obiektu, pierwszego na œwiecie muzeum
poœwiêconego twórcy pop-artu. Bycko by" równie¿ twórc!
Rusinskiej Obrody, jednej z powsta"ych po 1989 roku
niezale¿nych organizacji rusiñskich.

Kim s! Rusini? – pytam Byckê. Narodem, którego
za kilkadziesi!t lat ju¿ nie bêdzie, odpowiada. Wczeœniej,
do 1989 roku, Rusini oficjalnie nie istnieli, byli traktowani
przez w"adze jako mniejszoœæ ukraiñska. Œwiadomoœæ rusiñ-
skiej odrêbnoœci przetrwa"a jednak, a oficjalne statystyki
z 1993 roku mówi!, ¿e na S"owacji mieszka blisko dwa-
dzieœcia tysiêcy Rusinów (nieoficjalnie mówi siê nawet o stu
dwudziestu piêciu tysi!cach). Bycko wyjaœnia: S! wsie, gdzie
w ankietach 100 procent mieszkañców deklaruje, ¿e s! S"o-
wakami. A w rzeczywistoœci wszyscy rozmawiaj! po rusiñsku,
tylko ¿e im ta œwiadomoœæ do niczego nie jest potrzebna.
Rusini mieszkaj! tak¿e w Polsce (to czêœæ naszych £emków,
którzy odrzucaj! przynale¿noœæ do narodu ukraiñskiego)
i na Ukrainie, gdzie ich odrêbnoœæ nie jest uznawana.

Bycko dystansuje siê od tradycyjnych dzia"aczy mniej-
szoœciowych, z których zdecydowana wiêkszoœæ to jego
zdaniem dawni agenci bezpieki, a którzy dziœ nie potrafi!
wymyœliæ nic nowego, oprócz upartego kultywowania sztuki
ludowej i tradycyjnej symboliki. A tymczasem Rusini maj!
taki skarb jak Andy Warhol.
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Bycko pokazuje ekspozycjê, muzeum dysponuje kilku-
nastoma oryginalnymi pracami artysty, jak równie¿ egzem-
plarzami produkcji jego matki, brata i bratanka. Poza tym
jest tu ca"e mnóstwo relikwii: sukienka, w jakiej Warhol by"
podawany do chrztu, okulary Andy’ego, skórzana kurtka,
marynarka. Andrzej Stasiuk, który w czasie swych œrodkowo-
europejskich peregrynacji trafi" i tu, napisa": A w szklanej
gablocie wisi jego kurtka z hadovej kozy, czyli wê¿owej skóry.
Nie mog"em uwierzyæ, ¿e by" tak drobny i szczup"y. Jak
dziecko. Dwie szare we"niane marynarki przypomina"y
dzieciêce komunijne garnitury. W rodzinnych papierach nie
nazywa" siê nawet Andriej, ale Ondriej. To imiê w ¿aden
sposób nie pasowa"o do jego walkmana, do jego aparatu
fotograficznego. Pewnie dlatego przez ca"e amerykañskie ¿ycie
mówi", ¿e jest cz"owiekiem znik!d.

Bycko pracowicie dokonuje dekonstrukcji klasycznego,
zrodzonego w Ameryce mitu Warhola, tak by mo¿na go by"o
przepisaæ w dostêpnym dla wra¿liwoœci Rusinów kodzie,
a jednoczeœnie nie straciæ pop-artowej istoty Dzie"a Artysty.
Sztuki nie trzeba ruszaæ, nie jest groŸna. Lepiej nawet
odwróciæ sytuacjê i pokazaæ, ¿e mo¿na w niej znaleŸæ tutejsze
inspiracje. Jakie, pytam. Widaæ wyraŸnie, ¿e Warhol tworzy"
pod wp"ywem sztuki ikony, wyjaœnia Bycko. Dowodzi tego
sposób idealizacji postaci na obrazach, u¿ycie barw. Ponadto
instalacje Warhola przypominaj! konstrukcjê ikonostasu.

Hierarchia centrum – peryferie zosta"a odwrócona, to
Rusin-Warhol skolonizowa" barbarzyñsk! Amerykê, dokona"
na niej symbolicznego gwa"tu, narzucaj!c nowy sposób
ekspresji ducha, maj!cy Ÿród"o w rusiñskich, a szerzej
s"owiañskich pok"adach duchowoœci i kultury. $róde" inspi-
racji mo¿na dopatrzyæ siê nie tylko w dziele Warhola, ale
i w jego prawdziwym ¿yciu osobistym (tu z kolei nastêpuje
dekonstrukcja mitu Warhola na potrzeby Rusinów).

Otó¿ Warhol regularnie uczêszcza" do cerkwi, a jego
modlitewnik jest wrêcz zaczytany. Z matk!, która zmar"a
kilka lat przed nim, rozmawia" zawsze po rusiñsku. Mitem
w koñcu jest jego rozwi!z"oœæ seksualna, a tym bardziej
homoseksualizm – dok"adne studia pokazuj!, ¿e Warhol
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by" raczej osobnikiem aseksualnym. Tak przetworzony
Warhol mo¿e bez przeszkód wróciæ w rodzinne strony.

Obcowaæ ze sztuk! Andy’ego mo¿na w medzilaboreckim
muzeum przez ca"y rok, korzysta z tej mo¿liwoœci kilkanaœcie
tysiêcy osób, w du¿ej mierze Polacy. Lud rusiñski woli czciæ
pamiêæ odzyskanego œwiêtego podczas odbywaj!cego siê
co roku festiwalu kultury rusiñskiej imienia Andy’ego
Warhola, który rozpoczyna siê msz! w cerkwi grecko-
katolickiej. Po niej nastêpuj! odczyty, prezentacje filmów
Warhola, wystêpy zespo"ów ludowych, a ca"y czas leje siê
piwo i sma¿! kie"baski. Bycko brzydzi siê ludycznymi elemen-
tami kultu artysty, ale wie, ¿e nie mo¿e siê im przeciwstawiæ.
Wie równie¿, ¿e Muzeum Warhola w Medzilaborcach
wygl!da równie absurdalnie, jak gdyby sta"o na Marsie. To
absurd na miarê rewolucji, jak! w sztuce dokona" Andy – jego
powrót w rodzinne strony to ostatni happening, dowód,
¿e byæ mo¿e nie umar", ale – jak pisa" Bohumil Hrabal – zosta"
wystrzelony rakiet! w kosmos, by rozdawaæ coca-colê.

Na po¿egnanie Michal Bycko daje mi ksi!¿kê swojego
autorstwa: Noèné dialógy s Andym. Odczytujê dedykacjê,
przy dacie nazwa miasta – Warholovce.

Z ch"odnego wnêtrza muzeum wychodzê na rozpalony
plac przed budynkiem. Biel stoj!cej na wzgórzu cerkwi oœle-
pia jak samo s"oñce. Na murku pod rzucaj!c! przyjazny cieñ
lip! kilku m"odych, rozebranych do pasa Romów rozpija bu-
telkê palinki. Stara kobieta w czarnej sukni i chuœcie na g"owie
uk"ada kwiaty u stóp kamiennego bizantyñskiego krzy¿a
chroni!cego siê w cieniu z drugiej strony lipy. Ulic! Andy’ego
Warhola idzie, podpieraj!c siê lask!, staruszek. Drug! rêk!
prowadzi na sznurku czarn! kozê. Przygl!daj! siê temu dwie
wielkie, czerwone puszki zupy pomidorowej Campbell.

Frankfurt

Frankfurt nad Menem, listopad 1999 roku, dziesiêæ lat
po zburzeniu Muru Berliñskiego. Grupa dziennikarzy
z Europy Œrodkowej, reprezentuj!cych kraje od Estonii przez
Polskê, S"owacjê i Czechy po Bu"gariê s"ucha w siedzibie
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Europejskiego Banku Centralnego prelekcji o unii monetar-
nej i nadejœciu euro. Rzecznik banku t"umaczy, ¿e na naszych
oczach dokonuje siê najwa¿niejszy etap europejskiej inte-
gracji, wymazywanie tradycyjnych symboli narodowego
presti¿u: franków, marek, lirów.

My te¿ chêtnie pozbêdziemy siê koron, forintów i z"otó-
wek, bo choæ sta"y siê po latach transformacji tward! walut!,
ci!gle przypominaj! o naszej barbarzyñskiej proweniencji.
Kolega z Estonii pyta wiêc, co EBC s!dzi o planach jego rz!du,
by jednostronnie wprowadziæ euro. Rzecznik, zaskoczony py-
taniem, zaczyna coœ w poœpiechu wymyœlaæ i mówiæ o Boœni
i Hercegowinie, o s"aboœci jej gospodarki, niepokojach, itp.
Estoñczyk delikatnie przerywa: I am sorry, I am not from
Bosnia, I am from Estonia.

Is that any real differrence? – odpowiada wcale niespe-
szony urzêdnik.

Byæ mo¿e ró¿nicy nie ma, byæ mo¿e jeœli patrzy siê z Frank-
furtu na wschód, krajobraz zlewa siê w jedno, w egzotyczn!
mozaikê ludów i pañstw, z których ka¿de z ka¿dym prowadzi
lub chcia"oby prowadziæ wojnê o granice, symbole, historiê.
Byæ mo¿e podejmuj!cy nas urzêdnik czyta" w"aœnie Alvina
i Heidi Tofflerów, guru amerykañskich republikanów, którzy
pisz! w Wojnie i antywojnie: Nacjonalizm to ideologia pañ-
stwa narodowego, które jest wytworem rewolucji przemys"o-
wej. Gdy wiêc spo"eczeñstwa pierwszej fali, czyli spo"eczeñ-
stwa agrarne, rozpoczynaj! lub zamykaj! proces indu-
strializacji, wymagaj! one narodowego ornamentu. Dawne
republiki radzieckie, jak Ukraina, Estonia czy Gruzja, ¿!da"y
uparcie samookreœlenia i obstawa"y przy oznakach wspó"-
czesnoœci charakterystycznych dla dnia wczorajszego – przy
w"asnych sztandarach, w"asnej armii, w"asnej monecie, które
okreœla"y pañstwo narodowe w czasach drugiej fali, to jest
w epoce przemys"owej. W œwiecie rozwiniêtej technologii
trudno jest poj!æ motywy skrajnych nacjonalistów. Ich nadêty
patriotyzm niejednemu wydaje siê zabawny.9
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My, Œrodkowoeuropejczycy, jesteœmy po prostu zabawni,
a wiêc naszych pytañ i problemów, naszych prób odnalezienia
pokawa"kowanej to¿samoœci nie nale¿y traktowaæ powa¿nie.
Po co traciæ czas, skoro Tofflerowie wszystko ju¿ wyjaœnili.
Im szybciej to zrozumiemy, tym mniej czeka nas zabawnych
nieporozumieñ. Ot, chocia¿by ta œmieszna historia, jak!
wspomina Myko"a Riabczuk. W 1990 roku po raz pierwszy
wyjecha" do Stanów Zjednoczonych, gdzie wszyscy ¿yczliwie
pytali go, sk!d pochodzi. Where are you from? – pada"o
pytanie. From Ukraine – naiwnie odpowiada" Riabczuk.
What? Bahrain? – dopytywa" siê zdezorientowany rozmówca
i uspokaja" dopiero wówczas, gdy uzyska" objaœnienie, ¿e to
jedna z republik ZSRR. Ah, Russia! – kwitowa" ubawiony
incydentem Amerykanin, poklepuj!c protekcjonalnie dzikusa
zza oceanu.

No dobrze, powiemy, Ukraina zakopana w bezmiarze
imperium sowieckiego mog"a umkn!æ uwadze œwiata,
podobnie zreszt! jak maleñka Estonia. Ale Polska, kraj,
który wyda" Jana Paw"a II, Lecha Wa"êsê i Solidarnoœæ?
Nas nie mo¿na traktowaæ niepowa¿nie. Z takim przeko-
naniem wkroczy"em w sierpniu 1988 roku na paryski
dworzec, by wykupiæ miejscówkê w poci!gu do Warszawy.
Warszawa – il n’est pas ici. Varsovie? Pas aussi. Warsaw,
Warschau – nasza stolica nie istnieje pod ¿adn! postaci!.
Mam poczucie nieistnienia, chcê dostaæ siê do kraju, którego
nie ma w komputerach, tak jakby z"oœliwie wykasowa"a go
z pamiêci przetaczaj!ca siê przez Francjê trzecia fala. ¯yczli-
wa kasjerka po kilkunastu minutach poszukiwañ i konsul-
tacjach z kole¿ank! znajduje rozwi!zanie. Warszawy nie ma,
ale s! Kunowice, graniczna stacja miêdzy Polsk! a NRD.
I drukuj!c miejscówkê, próbuje mnie pocieszyæ: Wie pan,
to jest poci!g Pary¿–Moskwa, wiêc w komputerze mamy
wpisane tylko nazwy najwa¿niejszych miejscowoœci.

Z punktu widzenia paryskiej metropolii, Warszawa, Praga,
Budapeszt by"y tylko, by u¿yæ okreœlenia czeskiego pisarza
Josefa %kvoreckiego, prowincjonalnymi stolicami sowieckich
guberni. %kvorecky nie pozostawia" sobie ¿adnych z"udzeñ:
Orwellowski sowiecki but, depcz!cy ludzk! twarz – na wieki
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przydepn!" twarz mojej ojczyzny, przynosz!c z sob! finis
Bohemiae jako kraju kultury zachodniej.10 Zastêpuj!c
Bohemiae innymi nazwami otrzymywa"o siê ca"kiem precy-
zyjny opis sytuacji i nastrojów.

Cywilizacja zachodnia ucieka"a od nas coraz szybciej,
w jej oczach nie byliœmy warci nawet odrobiny miejsca na
twardym dysku. Kondycjê tak! bia"oruski publicysta i filozof
Ihar Bubkau okreœla mianem ontologicznej pró¿ni. Andy
Warhol, pytany, sk!d pochodzi, odpowiada": znik!d. Kon-
dycja œrodkowoeuropejska w 1988 roku to ¿ycie z wyrokiem
z paragrafu 22. Jesteœmy Europejczykami, krzyczeliœmy,
a w zamian dostawaliœmy do wype"nienia formularze,
na których przeznaczona dla nas rubryka opatrzona by"a
tytu"em „reszta œwiata”.

Powrót do historii

Rok 1989 okrzykniêto rokiem Jesieni Ludów. Zaczê"o siê
od naszego Okr!g"ego Sto"u, potem nadszed" 4 czerwca.
Dzieñ symboliczny, nazajutrz o miejsce na czo"ówkach gazet
walczy"y trzy wielkiej wagi wydarzenia. Nasze prawie wolne
wybory, masakra studentów na placu Niebiañskiego
Spokoju w Pekinie i œmieræ ajatollaha Ruhollaha Chomei-
niego w Iranie. Wydarzenia te narysowa"y trzy œcie¿ki roz-
woju spo"eczeñstw wy"!czonych ze wspó"czesnej cywilizacji,
znajduj!cych siê na peryferiach.

My stwierdziliœmy, ¿e rozwój bez demokracji i wolnego
rynku jest niemo¿liwy. Chiñscy komuniœci pokazali zaœ,
¿e histori! mo¿na kierowaæ, ¿e co byæ mo¿e jest dobre dla
Polaków, nie musi odpowiadaæ Chiñczykom. Chiñscy w"adcy
poprzez masakrê studentów wypowiedzieli siê jednoznacznie
w debacie o uniwersalizmie takich wartoœci jak wolnoœæ
jednostki, prawa cz"owieka, demokracja. Strza"y do bez-
bronnej m"odzie¿y mia"y mówiæ œwiatu: nie zapominajcie
o chiñskiej specyfice, poka¿emy wam, ¿e mo¿emy byæ
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nowoczeœni nie przyjmuj!c zachodnich wzorców. Wyda-
rzenia w Chinach uœpi"y równie¿ czujnoœæ wszelkiej maœci
sowietologów, którzy podobny scenariusz rozwoju zaczêli
przewidywaæ dla Zwi!zku Radzieckiego, g"osz!c, ¿e niemo¿-
liwy jest ca"kowity upadek tego molocha.

Œmieræ Chomeiniego otworzy"a z kolei nowy rozdzia"
niezwykle ciekawego eksperymentu irañskiego, w którym
skrajna reakcja na modernizacjê prowadzon! przez szacha
Rezê Pahlaviego polega"a na ucieczce do fundamentalizmu
oraz przywróceniu ustroju teokratycznego. Ca"a wspó"czesna
dyskusja o globalizacji, wolnym rynku, prawach cz"owieka
polega na rozwijaniu któregoœ z trzech w!tków: liberalna
demokracja – prorynkowy despotyzm – fundamentalizm.

4 czerwca polskie wybory da"y impuls do gwa"townego
powrotu Europy Œrodkowej na scenê historii. Jako pionierzy
najd"u¿ej cieszyliœmy siê uwag! œwiata, który przerazi" siê
naszej wolnoœci bardziej ni¿ my sami. We wrzeœniu 1989 roku
ruszy"a do Francji jedenastoosobowa grupa dziennikarzy pra-
sy podziemnej, les journalists de Solidarité, jak nas nazywano
dla uproszczenia przekazu, choæ zdecydowana wiêkszoœæ znas
z sam! „Solidarnoœci!” wiele wspólnego nie mia"a. Goœcinnie
przyjê"a nas Wandea, prowincja, która dwieœcie lat wczeœniej
zas"ynê"a stawieniem oporu rewolucji.

Teraz, w 1989 roku, barbarzyñcy u bram miasta, mieliœmy
siê cieszyæ swoimi piêtnastoma minutami s"awy.

My to Wy

Lekcja by"a twarda, termin naszego pobytu zbieg" siê
z awantur! wokó" Karmelu, czyli klasztoru sióstr karme-
litanek, który istnia" na terenie obozu koncentracyjnego
w Oœwiêcimiu wbrew porozumieniom miêdzynarodowym.
Obecnoœæ Karmelu wywo"a"a sprzeciw ¯ydów. Telewizja co
chwila pokazywa"a, jak pracuj!cy na terenie klasztoru
robotnicy oblali protestuj!cych wod!, g"oœno komentowano
niefortunne wypowiedzi prymasa Glempa. S"ynne sta"y siê
s"owa premiera Izraela Szamira, który stwierdzi", ¿e Polacy
wysysaj! antysemityzm z mlekiem matki.
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Klasyczna katastrofa public relations. Oto Polska wkracza
triumfalnie na salony, zgodnie z planem Trzeciakowskiego
wyci!ga rêkê po 10 miliardów dolarów pomocy i bêc! Nagle
wszyscy widz! nas przez pryzmat filmu Shoah Claude’a
Lanzmanna: brudny, obskurny, zacofany kraj z na pó" zidio-
cia"ymi od wódki, ciemnymi ludŸmi. Jak w efekcie domina
ruszaj! stereotypy polnische wirtschaft. Czy to prawda,
¿e w Polsce w niedzielê nikt nie z"amie nawet zapa"ki? – pyta
mnie przemys"owiec z Nantes. Alain Besançon martwi siê
w paryskiej „Kulturze”, ¿e nie jest pewne, czy polskie „masy”
rzeczywiœcie chc! zaakceptowaæ ryzyko i ciê¿k! pracê
zachodniego œwiata. Marz! o „kapitalistycznym” dobrobycie
po"!czonym z lenistwem i brakiem odpowiedzialnoœci.

Ronald Inglehart, wybitny politolog amerykañski, bada
przemiany w spo"ecznej recepcji podstawowych wartoœci
w kilkudziesiêciu krajach œwiata. Po 1989 roku zasiêgiem swej
analizy obejmuje równie¿ kraje postkomunistyczne. Wyniki
starannie nanosi na eleganckie wykresy i nagle widaæ, ¿e Pol-
ska odskakuje od jakiejkolwiek normy: Polska, z przywi!-
zaniem do tradycyjnych wartoœci, jest odszczepieñcem
od innych spo"eczeñstw ekskomunistycznych Europy Wschod-
niej: nie mo¿na jej dopasowaæ do ¿adnej spójnej grupy,
zauwa¿a Inglehart i po kilku zdaniach, nie mog!c och"on!æ
z wra¿enia, powtarza, ¿e Polska jest uderzaj!cym wyj!tkiem,
odró¿niaj!cym siê od innych spo"eczeñstw socjalistycznych
silnym przywi!zaniem do wartoœci tradycyjno-religijnych.
Rzeczywiœcie, na wykresie, zamiast gromadziæ siê w grupie
skupiaj!cej Litwinów, Wêgrów, S"oweñców, Bu"garów, ci!g-
niemy wyraŸnie ku sekcji zajmowanej przez mieszkañców
Indii i Turcji. Dobry naukowiec nie ograniczy siê jednak do
prezentacji „nagich” faktów, trzeba je zinterpretowaæ,
a z interpretacji tej wynika, ¿e jesteœmy po prostu, podobnie
jak Irlandia w Europie Zachodniej, przyk"adem fundamenta-
listycznej reakcji na zagro¿enie.

Polski lud pod przywództwem Lecha Wa"êsy i œwiat"ych
intelektualistów by" obiektem fascynacji tak d"ugo, jak d"ugo
walczy". Wyjaœnia to znakomicie s"oweñski filozof S"awoj
$i$ek w Przekleñstwie fantazji; Zachód za poœrednictwem
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Innego, jakim by" walcz!cy o swe prawa lud, spe"nia" swój
postêpowy obowi!zek. Gdy lud siê wyemancypowa", sta" siê
samodzielnym podmiotem, wysz"a na jaw jego „brzydota”.
Wczeœniej ten zmitologizowany lud, odleg"y, a jednoczeœnie,
jako Inny, rzekomo bardziej autentyczny, wywo"ywa" poru-
szenie, roztacza" urok szczególnego patosu. Pisze $i$ek
o zachodnim intelektualiœcie: Nie odczuwa ¿adnego poru-
szenia w sercu, s"ysz!c Marsyliankê, jednak takie poruszenie
budzi siê w nim, gdy s"ucha jakichœ rytua"ów czarnych
plemion. Mamy tu oczywiœcie do czynienia z odwrócon!
form! rasizmu. A potem okazuje siê, ¿e rzeczywistoœæ jest
brzydka, „nie powinno jej byæ” i nie powinna stawaæ na
przeszkodzie naszemu po¿!daniu.11

Nasza ekipa pojawi"a siê we Francji w momencie odkry-
wania przez Zachód polskiej „brzydoty”. W"aœnie dogory-
wa"a wiara w „Szlachetnego Dzikiego” ze Wschodu, egzo-
tyczny gatunek l’homme de Solidarité, genetyczn! mutacjê
zawieraj!c! w sobie to co najlepsze z Cz"owieka z Marmuru
i Cz"owieka z ¯elaza, na którym w"aœnie skupia"y siê
wszystkie projekcje i po¿!dania drobnomieszczañskiej
Europy. Ten specjalny status bywa" bardzo wygodny
i praktyczny.

Przekona"em siê o tym w Pary¿u, gdzie prezentowano
wielk! wystawê poœwiêcon! historii miasta. Koszt biletu
równa" siê æwierci ówczesnej mojej pensji, nie by"o wiêc
wyjœcia – musia"em wykorzystaæ bohatersk! przesz"oœæ.
Podszed"em do recepcjonistki z pytaniem, czy prasa ma wolny
wstêp. Oczywiœcie, Monsieur! Bo widzi pani, ja jestem
dziennikarzem z Polski, z podziemnej gazety i chcia"bym
obejrzeæ tê wystawê. A mo¿na zobaczyæ legitymacjê?
Mówi"em pani, ¿e jestem z prasy podziemnej (la presse
clandestine), posiadanie legitymacji by"oby zbyt niebezpiecz-
ne. Nagle Francuzeczka ocknê"a siê, zrozumia"a, ¿e prze¿ywa
jedyn! w ¿yciu szansê kontaktu z bytem z innego œwiata,
¿e oto codzienna rutyna zosta"a zawieszona przez wkroczenie
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Innego, uosabiaj!cego podœwiadome pragnienia o Auten-
tycznym ¯yciu. Wejœciówkê oczywiœcie otrzyma"em.

Sprawa oœwiêcimskiego Karmelu brutalnie przywraca"a
nas rzeczywistoœci. Marek Beylin, jeden z cz"onków naszej
ekipy, poproszony o komentarz napisa" (na zakoñczenie po-
bytu w Nantes wydaliœmy specjalne pismo „Reflexe”): W Pol-
sce istnieje antysemityzm, to pewne. Podobnie jak istnieje
we Francji. Pod tym wzglêdem Polska i Francja s! kuzynkami.

Zosta"o wiêc powiedziane: nie jesteœmy Innym, jesteœmy
tym samym, czym jesteœcie wy. Tego jednak by"o zbyt wiele,
rasizm odwrócony ust!pi" miejsca faktycznemu, miejsce
zainteresowania zajê"a pogarda: nie, nie jesteœcie Nami,
byæ mo¿e wasz antysemityzm nie ró¿ni siê od naszego, ale wy
na dodatek jesteœcie brudnymi, leniwymi fundamentalistami
religijnymi, "asymi na bogactwo, które my uzyskaliœmy ciê¿k!
prac!!

Lodówka siê psuje

Niebawem jednak z ontologicznej pró¿ni zaczê"y wyry-
waæ siê inne ludy Europy Œrodkowej. Wêgry, NRD i upadek
9 listopada 1989 roku Muru Berliñskiego, aksamitna rewo-
lucja w Czechos"owacji, rewolucja w Rumunii zakoñczona
25 grudnia kaŸni! Eleny i Nicolae Ceauºescu. Zacz!" siê tak¿e
ferment wœród narodów Zwi!zku Radzieckiego. Wielka
lodówka, jak! by" komunizm, w koñcu popsu"a siê osta-
tecznie. Poupychane na pó"kach miêso narodów zaczê"o
rozmarzaæ wraz ze wszystkimi bakcylami nienawiœci i wza-
jemnych pretensji. W sierpniowo-wrzeœniowym numerze
pisma „Uncaptive Minds” z 1990 roku, specjalizuj!cego siê
w kwestiach œrodkowoeuropejskich, Józef Darski (Jerzy
Targalski) opublikowa" listê zamro¿onych konfliktów naro-
dowoœciowych i etnicznych naszego regionu z krótkimi
opisami istoty sporu. Darski naliczy" tych punktów zapalnych
dwadzieœcia siedem. Wiêkszoœæ z nich w ci!gu nastêpnych
dziesiêciu lat albo wybuch"a krwawymi wojnami ba"kañskimi,
albo ci!gle stanowi dy¿urny temat polityki krajów œrodkowo-
europejskiej.
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Wystarczy wspomnieæ ci!gn!ce siê w nieskoñczonoœæ
spory o Cmentarz Orl!t Lwowskich lub kwestie pisowni
nazwisk Polaków mieszkaj!cych na Litwie. Oczywiœcie,
w porównaniu z wojnami ba"kañskimi nasze utarczki
s!siedzkie nie s! zbyt groŸne. Dwadzieœcia siedem „wojen
œrodkowoeuropejskich” Darskiego mog"o przeraziæ œwiat,
który marzy" o czymœ zupe"nie innym, a tymczasem otrzyma"
wielokulturowy kocio" opisany tak doskonale przez Ivo
Andricia w Liœcie z roku 1920: Ten kto w Sarajewie spêdza
w "ó¿ku bezsenne chwile, mo¿e us"yszeæ g"osy sarajewskiej
nocy. Ciê¿ko, lecz pewnie wybi" drug! nad ranem zegar
w koœciele katolickim. Minê"a wiêcej ni¿ jedna minuta
(dok"adnie siedemdziesi!t piêæ sekund – liczy"em) i dopiero
wtedy da" siê s"yszeæ trochê s"abszy, ale przenikliwy dŸwiêk
zegara cerkwi prawos"awnej, on tak¿e wybi" swoj! drug!
nad ranem. W chwilê potem ozwa"a siê ochryp"ym przy-
t"umionym g"osem sa-hat-kula z Meczetu Bejów i wybi"a
godzinê jedenast! – upiorn! tureck! godzinê, trzymaj!c siê
dziwnej rachuby dalekich obcych krajów. ¯ydzi nie maj!
swojego zegara, niebiosa racz! wiedzieæ, która godzina u nich
wybi"a, która bêdzie wedle zwyczaju sefardyjskiego, a która
wedle aszkenazyjskiego. W tej nocy, gdy wszystko doko"a
milczy uciszone, w tym liczeniu godzin g"uchej pory nocnej
tkwi ró¿nica dziel!ca ludzi zrównanych snem... A ta ró¿nica
czasem widoczna i otwarta, czasem ukryta i zdradziecka,
zawsze podobna jest do nienawiœci; ta ró¿nica jest czêsto
nienawiœci! sam!.12

Tego, co siê dzieje, nie mogli zrozumieæ Alvin i Heidi
Tofflerowie, pisz!c w Wojnie i antywojnie: Tote¿ gdy poeci
i intelektualiœci z ekonomicznie zacofanych regionów œwiata
uk"adaj! hymny narodowe, poeci i intelektualiœci pañstw
spod znaku trzeciej fali opiewaj! wdziêki œwiata „bez granic”.
Ludzie, których wczeœniejsze prace, a zw"aszcza kultowa
Trzecia fala, by"y jednym z impulsów przemian, zamknêli siê
w stworzonym przez siebie schemacie. Jego moc wyjaœniaj!ca
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wyczerpa"a siê w momencie, gdy „Eurosja” (Eurussia, ory-
ginalne okreœlenie z Trzeciej fali) zaczê"a rozsypywaæ siê
na niezliczone, szukaj!ce w"asnej podmiotowoœci byty, iden-
tyfikuj!ce siê w oparciu o miêdzy innymi narodow! flagê
i hymn. Sama infantylnoœæ i p"ytkoœæ tych i podobnych
analiz nie jest jeszcze groŸna. Gorzej, ¿e myœliciele tacy jak
Tofflerowie wywieraj! znaczny wp"yw na politykê, s!
bowiem intelektualnym zapleczem ludzi posiadaj!cych realn!
w"adzê w najwiêkszym mocarstwie na œwiecie. Zauroczenie
Tofflerami Ronalda Reagana, a póŸniej Newta Gingricha
przesz"o do legendy.

Nawiasem mówi!c, ciekaw jestem, jak Tofflerowie t"uma-
cz! fakt, ¿e po 11 wrzeœnia amerykañski popyt na „drugo-
falowe” artefakty, jakimi zdaniem futurologów s! symbole
narodowe, wzrós" tak bardzo, ¿e flagi Stanów Zjednoczonych
trzeba by"o importowaæ z Chin.

Zadziwiaj!ca jest zgodnoœæ, z jak! potêpiaj! œrodkowo-
europejskie zacofanie Tofflerowie, zwi!zani z amerykañsk!
prawic!, i europejska lewica, o czym pisze $i$ek: Spójrzmy
na przyk"ad na postawê lewicowych zachodnich akademików
wobec dezintegracji Jugos"awii: poniewa¿ fakt, ¿e ludy by"ej
Jugos"awii odrzuci"y („zdradzi"y”) Socjalizm, zak"óci" wiarê
tych akademików, tj. uniemo¿liwi" im trwanie w wierze
w „autentyczny” samorz!dowy socjalizm za poœrednictwem
innego, który realizowa" ich wiarê, wiêc ka¿dego, kto nie
podziela" ich jugonostalgicznej postawy, potêpiano jako
protofaszystowskiego nacjonalistê.

Ta zgodnoœæ nie jest wcale paradoksem, wynika bowiem
z identycznych przes"anek intelektualnych, jest ci!gle
pok"osiem oœwieceniowych roszczeñ ludzi, o których Pawe"
Jasienica mówi", ¿e „za du¿o wiedz! na pewno”. Gdy potem
¿ycie postawi problem, dyskredytuj! jego prawomocnoœæ
z pozycji fundamentalnych, uznaj!c go za artefakt niezgodny
z logik! historii. Wandea nie chce rewolucji? Wyr¿n!æ w pieñ.
Estoñczycy i S"oweñcy chc! w"asnych pañstw? Czy ci faszyœci
nie widz!, ¿e to ju¿ niemodne?
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Koniec Eurosji

W wielu filmach wojennych powtarza siê moja ulubiona
scena: tu¿ przed bitw! podczas odprawy oficerów pada
polecenie – panowie, wyregulujmy zegarki! To charakte-
rystyczny symbol maj!cy pokazaæ, ¿e wojna, przynajmniej
prowadzona przez „w"aœciw!” stronê, jest przedsiêwziêciem
racjonalnym, ¿e rozum jest po stronie s"usznej sprawy.
Ustawianie zegarków oznacza uniewa¿nianie opisanego
przez Carla von Clausewitza tarcia wojny, czyli elementu
niepewnoœci, chaosu. Niestety, to uniewa¿nienie daje siê
zrealizowaæ tylko w kinie.

W rzeczywistoœci czas odmierzany jest w sposób, jaki
opisa" Andriæ – chaotyczny, odzwierciedlaj!cy ró¿norodnoœæ
¿ycia. Nie brakuje jednak uszczêœliwiaczy, którzy na si"ê chc!
wyregulowaæ nasze zegary.

Wierz!, ¿e sam rozum, któremu raz na imiê Postêp,
raz Socjalizm, raz Trzecia Fala, wystarczy, by zapanowaæ
nad naturalnym chaosem miêdzyludzkich relacji. A potem
zawsze wychodzi na jaw, ¿e podobnie jak radziecki film
wojenny nie mia" wiele wspólnego z prawdziw! wojn!, tak
teorie takie jak Tofflerów nie obejmuj! prawdziwego ¿ycia.
Po przebudzeniu Europy Œrodkowej wygodne schematy
zaczê"y pêkaæ, z jednolitej masy zaczê"y b!belkowaæ twory
o ró¿nych, niezrozumia"ych dla badaczy charakterysty-
kach. Fundamentalistyczna w œwietle badañ Polska z suk-
cesem prowadzi transformacjê ku normalnoœci, a zacofana
Estonia, która wbrew „logice historii” najpierw zapragnê"a
archaicznej, niemodnej niepodleg"oœci, dziœ jest jednym
z europejskich liderów w budowaniu u siebie spo"eczeñstwa
„trzeciej fali”.

Od Jesieni Ludów minê"o ponad dziesiêæ lat, Eurosja
przekszta"ci"a siê w barwn! mozaikê, w której trudno odna-
leŸæ jakiekolwiek prawid"owoœci. Organizmy o podobnym
w 1989 roku potencjale po dekadzie wygl!daj! zupe"nie
odmiennie, ró¿ni!c siê stanem rozwoju gospodarki, instytu-
cji politycznych i spo"ecznych. Intelektualiœci krajów tego
regionu zastanawiaj! siê, czy ma jeszcze uzasadnienie senty-
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ment do pojêcia Europy Œrodkowej. Ka¿dy udziela innej
odpowiedzi, ka¿dy szuka swojego miejsca.

Przedmurze
Dla Czechów sprawa wydaje siê dawno rozstrzygniêta:

wraz ze zrzuceniem z twarzy „sowieckiego buta” wróciliœmy
tam, gdzie zawsze byliœmy – do kultury Zachodu i Europy.
Europa Œrodkowa by"a pojêciem dobrym byæ mo¿e w czasach
monarchii Franciszka Józefa i póŸniej, w latach komunizmu,
jako narzêdzie do opisu fatalnego losu. Czesi przy tym
tradycyjnie dystansuj! siê od Polski, w czym widaæ mieszankê
wy¿szoœci i kompleksu. Nasi po"udniowi s!siedzi nie maj!
w!tpliwoœci, ¿e zawsze byli i ci!gle s! bardziej zaawansowani
w rozwoju cywilizacyjnym, w zwi!zku z czym przejœcie
do kolejnego, poprzemys"owego etapu bêdzie dla nich proce-
sem "atwym i naturalnym.

Czy tak samo bêdzie z Polsk!? – tu ju¿ mo¿na mieæ
w!tpliwoœci, które zademonstrowa" we wrzeœniu 2001 roku
premier Czech Milo# Zeman podczas Forum Ekonomicznego
w Krynicy. Wówczas to szefowie rz!dów pañstw czwórki
wyszehradzkiej (Czechy, Polska, S"owacja, Wêgry) podpisali
deklaracjê, w której przysz"oœci regionu i swoich krajów
upatruj! w gospodarce opartej na wiedzy i wierz!, ¿e jesteœmy
w stanie dokonaæ wielkiego cywilizacyjnego skoku do
roku 2010.

Zeman, choæ deklaracjê podpisa", zada retoryczne pytanie
wyraŸnie adresowane do polskiej publicznoœci: czy mo¿liwy
jest od razu skok do spo"eczeñstwa „trzeciej fali”, gdy za nogi
trzyma nienowoczesne, jedyne w swoim rodzaju rolnictwo
i zacofany przemys"? Tak jak nie wystarczy w"o¿yæ peruki,
by zaprowadziæ brytyjsk! demokracjê, tak nie "udŸmy siê,
¿e sposobem na sukces jest najlepsza nawet deklaracja i wiara
w nowe technologie.

Czesi nie oszczêdzaj! równie¿ swych dawnych federa-
cyjnych braci, S"owaków. By okazaæ swój dystans i okreœliæ
nale¿ne im miejsce w œwiecie, u¿ywaj! metafor piwnych. I tak
zacofanie S"owacji poznaæ po tym, jak objaœnia czeski
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premier, ¿e ichnie piwo nadaje siê wy"!cznie do p"ukania
protez dentystycznych.

Wêgrzy, choæ politycznie te¿ sw! przynale¿noœæ
rozstrzygnêli, tak "atwo porzuciæ Europy Œrodkowej nie
mog!, za nogi trzyma ich historia. Pierwsza wojna œwiatowa
i upadek Imperium Habsburgów zakoñczy" siê dla nich utrat!
dwóch trzecich terytorium i pozostawieniem po"owy
ludnoœci poza granicami nowego pañstwa. Ten historyczny
fakt ci!gle w du¿ym stopniu okreœla politykê wobec
najbli¿szych s!siadów: S"owacji, Rumunii, Serbii, Chorwacji.
Wêgierska wizja przynale¿noœci do Zachodu podbudo-
wywana jest poczuciem kulturalnej wy¿szoœci i poczuciem
dziejowej misji cywilizacyjnej, jak! Wêgrzy spe"nili na tere-
nach „barbarzyñskich” – S"owacji (Górne Wêgry) lub
Rumunii (Transylwania-Siedmiogród, Banat).

Koncepcja przedmurza, któr! doskonale znamy z polskiej
historii, funkcjonuje w ca"ej Europie Œrodkowej, a jej sens
doskonale wyjaœnia zarówno S"awoj $i$ek, jak i serbski filo-
zof Ivan Czoloviæ. $i$ek pisze: Ka¿dy aktor w tej krwawej
zabawie, jak! by" rozpad Jugos"awii, stara siê uprawomocniæ
swoje miejsce „wewn!trz”, przedstawiaj!c siê jako ostatni
bastion cywilizacji europejskiej (...) w obliczu orientalnego
barbarzyñstwa. Dla prawicowo-nacjonalistycznych Austria-
ków t! wyobra¿on! granic! jest Karavanke, "añcuch górski
dziel!cy Austriê od S"owenii: za nim rozci!ga siê panowanie
s"owiañskich hord. Dla nacjonalistycznych S"oweñców gra-
nic! t! jest rzeka Kolpa, oddzielaj!ca S"oweniê od Chorwacji:
my, S"oweñcy, jesteœmy jeszcze w Mitteleuropa, Chorwaci
natomiast to Ba"kanowie pogr!¿eni w irracjonalnych walkach
etnicznych; sympatyzujemy z nimi, ale tak, jak sympatyzuje
siê z ofiarami wojen w Trzecim Œwiecie...

Dalej mo¿emy dopisywaæ sami. Nacjonalista wêgierski
powie, ¿e wszystko co dobre w Rumunii lub S"owacji pocho-
dzi od Wêgrów, Ukraiñcy nie maj! w!tpliwoœci, ¿e ich kraj
to jeszcze Europa, czego nie da siê powiedzieæ o azjatyckiej
w swej istocie Rosji. Pamiêtam, jak podczas pobytu we
Lwowie bodaj w 1992 roku spotka"em polskiego parlamen-
tarzystê mocno prawicowej proweniencji. Zaprosi" mnie
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do przeprowadzenia eksperymentu myœlowego: Niech pan
sobie wyobrazi, ¿e zamykamy Polaka i Ukraiñca w jednym
pomieszczeniu, mówi! tylko swoimi jêzykami. Jak pan s!dzi,
jakim bêd! mówiæ jêzykiem, kiedy siê ich wypuœci na przyk"ad
po roku? Oczywiœcie, polskim, bo wyra¿a on nasz! przewagê
kulturaln! nad Ukraiñcami, zreszt! we Lwowie widaæ to
na ka¿dym kroku.

Niedokoñczona modernizacja

Rasizm, polegaj!cy na projekcji w"asnych fantazmatów
na Innego, barbarzyñcê u progu, jest jednym ze sposobów
budowania nowoczesnej to¿samoœci. Gdy ca"y projekt ogra-
niczy siê tylko do tej sk"adowej, wówczas niewiele trzeba,
by w œlad za retoryk! ruszy"y czo"gi. Spotkania takie,
jak krynickie Forum Ekonomiczne, na które zje¿d¿aj!
prezydenci i premierzy krajów œrodkowoeuropejskich,
ludzie biznesu, intelektualiœci, zwane przez ¿yczliwych
„Davos Europy Œrodkowej”, a przez z"oœliwców „Davos
dla ubogich”, pokazuj!, ¿e liderzy polityczni potrafi!cy wyjœæ
poza stereotyp przedmurza, lekarstwa na walkê z demonami
historii szukaj! w szybkiej modernizacji. Wiara w sukces
oparta jest nie tylko na lekturze Trzeciej fali, ale równie¿
na mitologii „szczególnego potencja"u” Europy Œrodkowej.
Owszem, mamy powa¿ne opóŸnienia w infrastrukturze,
technologiach. Ale jednego nam nie zabrano – naszych
umys"ów i zdolnoœci, argumentowali na przyk"ad sygna-
tariusze wspomnianej wczeœniej deklaracji. A w"aœnie te ele-
menty maj! odgrywaæ coraz wiêksz! rolê we wspó"czesnym
œwiecie.

Losy wielu krajów Europy Œrodkowej po 1989 roku poka-
zuj!, ¿e budowanie przysz"oœci na równowadze narodowej
dumy i aspiracji modernizacyjnych mo¿e przynieœæ niez"e
rezultaty. Dowodz! tego doœwiadczenia krajów niewielkich,
jak Estonii, Litwy, S"owenii, wiêkszych Czech i Wêgier oraz
ca"kiem du¿ej Polski. Litewski filozof Leonidas Donskis
przekonuje, wprowadzaj!c pojêcie nacjonalizmu liberalnego,
¿e: Nacjonalizm nie musi byæ, i w naszym zglobalizowanym
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œwiecie do koñca nie jest, zjawiskiem z definicji negatywnym...
Nacjonalizm liberalny sta" siê w krajach Europy Œrodkowo-
wschodniej szkieletem, na którym oparta zosta"a konstruk-
tywna krytyka spo"eczeñstwa i kultury, nie mówi!c o jego
zas"ugach w demaskowaniu totalitaryzmu. Nie wolno myliæ
etyki liberalnego nacjonalizmu z jego bardziej brutaln!
i prostack! odmian!... Jako zjawisko wspieraj!ce formowanie
siê to¿samoœci narodowej, nacjonalizm mieœci siê w nowo-
czesnym dyskursie intelektualnym.13

Niestety, koncepcja Donskisa sprawdza siê tylko w przy-
padku niektórych pañstw. Wystarczy przyjrzeæ siê powy¿szej
liœcie, by dostrzec, ¿e s! to kraje jednokulturowe, w zasadzie
homogeniczne, wolne od Ÿróde" destrukcyjnych konfliktów
etnicznych. Stwierdzenie to jest nawet prawdziwe wobec
Estonii, w której co prawda mieszka spora grupa nie-
-Estoñczyków mówi!cych po rosyjsku, choæ bardziej pasuj!
oni do etosu „ludzi sowieckich” ni¿ rosyjskiego. Z tego te¿
wzglêdu nie s! grup! na tyle zwart! ani liczn!, by rozsadziæ
estoñsk! spójnoœæ. Lecz w sytuacji gdy Inny, barbarzyñca,
kryje siê wewn!trz, nacjonalizm liberalny "atwo mo¿e
zakrêciæ w stronê mniej cywilizowan!.

Kto potrzebuje Europy Œrodkowej?

Przygl!daj!c siê tej niezwykle z"o¿onej mozaice pañstw,
narodów i spo"eczeñstw o ró¿nych tradycjach i odmiennych
receptach na przysz"oœæ, powtórzmy pytanie: czy istnieje coœ
takiego jak idea Europy Œrodkowej, jakiœ wspólny mia-
nownik?

Dla pañstw czekaj!cych na pocz!tku kolejki do Unii Euro-
pejskiej Europa Œrodkowa to rodzaj czyœæca przed wkro-
czeniem do raju; z kolei dla mieszkañców krajów ogar-
niêtych marazmem, jak Bia"oruœ, mo¿liwoœæ przypisania siê
do œrodkowoeuropejskiej kultury nobilituje i dowartoœcio-
wuje. Zdaniem poety i by"ego ambasadora ukraiñskiego

63

Nieznoœna œmiesznoœæ bytu

13 Leonidas Donskis, Drugi g"os polityki i kultury litewskiej: szkice trzech
biografii moralnych, t"um. Gerard Piotr G"oœny, Sejny 2002



w Polsce, Dmytra Paw"yczki, przyznanie Ukrainie (o której
dylematach piszê w rozdziale „Razem na Marsa”) œrod-
kowoeuropejskiego statusu ma nie tylko pierwszorzêdne
znaczenie kulturowe, ale i polityczne, bo pozwala wyrwaæ
ten wielki kraj i naród spod tradycji rosyjsko-wschodniej
dominacji.

Ihar Bubkau w eseju o Europie Œrodkowej pisze, ¿e pojê-
cie to zwi!zane jest nierozerwalnie ze s"owem „pomiêdzy”,
a wiêc jest to obszar pomiêdzy Europ! i Azj!, pomiêdzy
Bizancjum i Rzymem, pomiêdzy komunizmem i wolnym
œwiatem. Pojawienie siê zaœ idei Europy Œrodkowej jest
efektem Oœwiecenia i oœwieceniowej, europejskiej moderni-
zacji, kiedy Europa sta"a siê centrum œwiata. Jako centrum
potrzebowa"a peryferii, w których mog"aby lokalizowaæ
Innego, barbarzyñcê potrzebnego do definiowania w"asnej,
nowoczesnej to¿samoœci. Peryferiami sta"y siê zarówno
kolonie, jak i w"aœnie Europa Œrodkowa.

Dla innych, jak uczestnicz!cy w sejneñskim Forum
etnograf Antoni Kroh i Ákos Engelmeyer, pierwszy ambasa-
dor pokomunistycznych Wêgier w Polsce, Europa Œrodkowa
jest pojêciem niedefiniowalnym, ale prawdziwym, o charak-
terze mitu, a wiêc czegoœ pozaracjonalnego, lecz realnego,
wywieraj!cego silny wp"yw na postrzeganie rzeczywistoœci
i na sam! rzeczywistoœæ.

To w"aœnie ten mityczny wymiar decyduje, ¿e idea Europy
Œrodkowej, choæ mglista, wci!¿ jest atrakcyjna, porusza
wyobraŸniê i nadal inspiruje do ciekawych przedsiêwziêæ
w sferze ducha, takich, jak choæby proza Polaka Andrzeja
Stasiuka, Ukraiñca Jurija Andruchowycza, S"oweñca Drago
Janèara, Wêgra Istvána Szilágyiego czy twórczoœæ postaci
sztandarowej – Czes"awa Mi"osza, najlepszy przyk"ad ¿ywot-
noœci kulturotwórczej roli mitu œrodkowoeuropejskiego
(warto równie¿ pamiêtaæ o innym nobliœcie, Günterze
Grassie).

Pojêcie Europy Œrodkowej to¿same jest z pojêciami takimi,
jak wielokulturowoœæ, wielonarodowoœæ, wielojêzycznoœæ
i wielowyznaniowoœæ. Choæ w wielu wypadkach prowadzi"y
one do katastrof, dzia"a"y te¿ niezwykle twórczo. To w"aœnie
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dialog i konfrontacja kultur prowadzone na granicy konfliktu
iskrzy"y bogactwem idei i myœli, zmusza"y do ostrzenia
dyskursu, by precyzyjniej argumentowaæ te same fakty
w odmiennych kodach kulturowych. Niestety, iskrzenie to
nierzadko prowadzi"o do eksplozji. Dialog koñczy" siê
i ustêpowa" indoktrynacji, wbijaniu knutem jednej, politycz-
nie s"usznej prawdy.

Inny aspekt idei Europy Œrodkowej to mobilnoœæ jej
mieszkañców, zmuszanych zarówno z przyczyn ekono-
micznych, jak i wspomnianego iskrzenia w sferze myœli,
do ci!g"ego przemieszczania siê. Ruchliwoœæ ta przyczynia"a
siê do dyfuzji wiedzy i dalszego rozwoju dialogu, u"atwia"a
absorpcjê idei z szerokiego œwiata dziêki kontaktom z roz-
sian! po ca"ym œwiecie emigracj!.

Tam gdzie panuje du¿y ruch, ujawnia siê te¿ naturalna
tendencja do chronienia pewnych trwa"ych, fundamen-
talnych i pierwotnych wartoœci. St!d dziedzictwo Europy
Œrodkowej to du¿e zasoby kapita"u symbolicznego, zapisa-
nego w pok"adach mitów, folkloru, kultur lokalnych,
rytua"ów, zwyczajów, pamiêci historycznej. Ju¿ sama
mozaika jêzyków umo¿liwia prowadzenie ciekawej archeo-
logii idei. Roli Europy Œrodkowej jako rezerwuaru wartoœci
dowiód" ostatnio fakt symboliczny: w Nowym Jorku swois-
tym hymnem ku czci ofiar 11 wrzeœnia sta" siê wiersz
Adama Zagajewskiego Spróbuj opiewaæ okaleczony œwiat.
Jak skomentowa" to jeden z poetów amerykañskich, w takich
chwilach zamiast kultury pop potrzeba czegoœ g"êbszego.

Nowy, lepszy system

Agonia komunizmu zakoñczy"a siê 31 grudnia 1991 roku.
Dobieg" koñca proces zapocz!tkowany 4 czerwca 1989 roku
wyborami w Polsce i Jesieni! Ludów. Wraz z upadkiem ZSRR
znika"a równie¿ si"a utrzymuj!ca dotychczas przy ¿yciu ró¿ne
autorytarne, mniej lub bardziej marksistowskie re¿imy.
Wydawa"o siê, ¿e bez radzieckiego poparcia bêdzie ju¿ tylko
kwesti! czasu po¿egnanie siê z takimi anachronizmami zimnej
wojny, jak rz!dzona przez Fidela Castro Kuba.
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Krótkotrwa"! radoœæ po znikniêciu Zwiazku Radzieckiego
zast!pi" lêk. Co teraz? Wczeœniej œwiat nie by" mo¿e
przyjemny, ale przewidywalny, ZSRR by" Imperium Z"a,
ale by"o to „nasze” Imperium. Politycy mieli o czym mówiæ
w telewizji, wojskowi wiedzieli, po co domagaæ siê wiêkszych
pieniêdzy na lepsze uzbrojenie. Teraz pojawi"a siê pustka,
pozbawiony jednego bieguna œwiat zacz!" ko"ysaæ siê na boki
jak trac!cy energiê b!k. Wielu genera"ów, intelektualistów,
politologów, publicystów straci"o pracê. Na Zachodzie
zaczê"y upadaæ zbêdne katedry sowietologii, podobnie jak
zespo"y uprawiaj!ce filozofiê marksistowsk! w Europie Œrod-
kowej. Nagle porz!dkuj!ca œwiat struktura rozsypa"a siê.
Jak wspomina Thomas L. Friedman, obserwuj!c ostatnie dni
ZSRR w Moskwie: Chyba ostatni raz widzê tê flagê wisz!c!
w tym miejscu (flaga ZSRR – przyp. autora). I rzeczywiœcie,
kilka tygodni póŸniej zniknê"a, a razem z ni! system zimnej
wojny i zwi!zany z nim nadrzêdny temat.

Szok nie móg" jednak trwaæ zbyt d"ugo, opustosza"a prze-
strzeñ idei zaczê"a siê wype"niaæ. Chwilowo bezrobotnym
intelektualistom wróci"a forma, ruszy"a fabryka myœli rekon-
struuj!ca porz!dek w pozornie tylko chaotycznym œwiecie.
Na salony wróci" Rozum, wcielony – jak w telewizyjnej
reklamie – w nowy lepszy system, tym razem ju¿ naprawdê
odzwierciedlaj!cy obiektywne prawa historii: Lecz im wiêcej
podró¿owa"em po œwiecie, tym bardziej stawa"o siê dla mnie
jasne, ¿e wcale nie ¿yjemy w pogmatwanym, niespójnym,
nieokreœlonym postzimnowojennym œwiecie, ale w nowym
miêdzynarodowym systemie. System ten kieruje siê w"asn!
logik!, prawami, presjami i zachêtami i zas"uguje na w"asn!
nazwê: „globalizacja”. Nie jest to ¿adna przelotna ekono-
miczna moda czy przejœciowy trend, lecz dominuj!cy system,
reguluj!cy stosunki miêdzynarodowe – system, który po upad-
ku Muru Berliñskiego zast!pi" system zimnej wojny. Musimy
przyj!æ go takim, jaki jest, pisze Friedman.

Friedman, który jeŸdzi po ca"ym œwiecie, mieszka
w jednakowych hotelach i widzi wszêdzie te same bary
McDonald’s, nie ma w!tpliwoœci, ¿e w koñcu odkry" prawa
rozwoju dziejowego, w zwi!zku z czym wie, jak œwiat bêdzie
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wygl!da" w przysz"oœci. Otó¿ w okresie zimnej wojny œwiat,
owszem, by" podzielony, ale po jej zakoñczeniu wydawa"o siê,
¿e ulegnie rozdrobnieniu na nieskoñczon! liczbê podmio-
tów. Tu przyda siê jednak nieco dialektycznego myœlenia:
po upadku ZSRR œwiat siê podzieli", ¿eby siê zintegrowaæ,
ale na innych ju¿ zasadach. Jest to integracja sieciowa,
w epoce globalizacji siêgamy po Internet, który symbolizuje
to, ¿e wszyscy jesteœmy ze sob! po"!czeni i nikt nie spra-
wuje nad nami kontroli... Globalizacja, w przeciwieñstwie
do zimnej wojny, nie jest uk"adem statycznym, lecz dyna-
micznym, tocz!cym siê procesem. Dlatego te¿ wed"ug mojej
definicji globalizacja oznacza nieuchronn! integracjê
rynków, pañstw i technologii, dziêki której jednostki,
przedsiêbiorstwa, pañstwa mog! docieraæ do œwiata szerzej,
szybciej, taniej i g"êbiej i tak samo œwiat mo¿e docieraæ
do jednostek, przedsiêbiorstw i pañstw szerzej, szybciej, taniej
i g"êbiej.

Jeœli chodzi o diagnozê, czyli dostrze¿enie faktu, ¿e lata
dziewiêædziesi!te to narodziny spo"eczeñstwa sieciowego
(dla którego zarówno modelem organizacyjnym, jak i podsta-
wow! infrastruktur! wymiany niematerialnych dóbr i wiedzy
s! globalne w zasiêgu sieci teleinformatyczne), nie mo¿na
mieæ zastrze¿eñ. To po prostu fakt, o którym wiêcej napiszê
dalej. Tyle tylko, ¿e Friedman buduje na tym fakcie teleolo-
giczn! wizjê, przekonany, ¿e istnieje tylko jedna œcie¿ka
rozwoju tego dynamicznego procesu, jakim jest spo"eczeñ-
stwo sieciowe. Jest to œcie¿ka integracji, której efektem bêdzie
kulturowa i ekonomiczna homogenizacja. Jest tylko jedna
s"uszna ideologia – to ideologia wolnego rynku.

Friedman jest wysokiej próby dziennikarzem, du¿o jeŸdzi
po œwiecie, a w tym, co widzi, doszukuje siê ukrytej struktury,
ogólnych, uniwersalnych praw wyjaœniaj!cych. Alvin i Hedi
Tofflerowie najpierw prawa te w zaciszu swojego gabinetu
wymyœlili, a gdy dostrzegaj! fakty niepasuj!ce do ich teorii,
tym gorzej dla faktów. Obie postawy s! wyrazem poznaw-
czego optymizmu, tak charakterystycznego dla Amerykanów.
Bóg nie jest z"oœliwy, twierdz! – nie zrobi"by œwiata ponad
miarê (naszego) Rozumu.
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Apoteoza rynku

Zwi!zek Radziecki upad", a pañstwa, które powsta"y
w jego miejsce lub przebudzi"y siê w Europie Œrodkowej,
dowodz! regu"y, ¿e tam gdzie uda"o siê przyj!æ ideologiê
wolnego rynku, ludziom na ogó" ¿yje siê dostatniej, wystarczy
porównaæ Polskê z Ukrain! lub Estoniê z Mo"dow!. To,
co zadowala ekonomistê, nie musi jednak byæ satysfakcjonu-
j!ce dla obserwatorów ¿ycia spo"ecznego i politycznego. A ci
mówi!, ¿e wolny rynek jest czynnikiem koniecznym, ale nie-
wystarczaj!cym dla pomyœlnego przebiegu dalszej trans-
formacji.

By zrozumieæ ich sceptycyzm, wystarczy powróciæ do
analizy przyczyn upadku ZSRR. OpóŸnienie gospodarcze
i technologiczne, które w koñcu doprowadzi"o do kryzysu
wymuszaj!cego pierestrojkê, by"o tylko skutkiem. $ród"em
k"opotów, jak pisaliœmy, by"a niezdolnoœæ do wytworzenia
refleksyjnych, samoucz!cych siê instytucji ¿ycia publicznego
i spo"eczeñstwa produkuj!cego „inteligencjê zbiorow!”. Pro-
blem w tym, ¿e zast!pienie komunizmu wolnym rynkiem
wcale nie gwarantuje, ¿e te brakuj!ce, a niezbêdne we wspó"-
czesnym œwiecie elementy zadzia"aj!.

Wolny rynek jest instytucj! ekonomiczn!, która wcale nie
promuje spo"ecznego wspó"dzia"ania, a tylko zapewnia efek-
tywne narzêdzie równowagi handlowej. „Inteligencja zbio-
rowa” mo¿e natomiast powstaæ wówczas, gdy ludzie patrz!
na siebie nie tylko w kategoriach konkurenta, ale partnera,
gdy chc! siê dzieliæ wiedz! i zaufaniem niezale¿nie od skutku
handlowego, gdy gotowi s! do podejmowania wspólnych
dzia"añ obliczonych nie tylko na zysk. Inteligencja zbiorowa
powstaæ mo¿e tylko tam, gdzie istnieje du¿y kapita" spo-
"eczny, gdzie jest du¿y potencja" zaufania i bezinteresownego
wspó"dzia"ania.

Sam wolny rynek nie buduje kapita"u spo"ecznego,
sprzyja za to, jak pisze John Naisbitt w Megatrendach,
„networkingowi” – tworzeniu „sieci kolesiów”, patologicz-
nej wersji spo"eczeñstwa sieciowego, ograniczonej do wy-
branych.
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Podobnie wolny rynek nie gwarantuje, ¿e instytucje ¿ycia
publicznego wraz z organami w"adzy bêd! refleksyjne, zdolne
do akumulacji wiedzy i adaptacji swoich dzia"añ do nowych
faktów. Jednym z mierników refleksyjnoœci jest umiejêtnoœæ
zarz!dzania innowacjami i racjonalnego podejmowania
ryzyka. Kraje postkomunistyczne ci!gle dysponuj! bardzo
niskim poziomem kapita"u spo"ecznego, a ich instytucje
publiczne s! równie ma"o refleksyjne i nadal dzia"aj!
zgodnie z sowieckim, sztywnym modelem biurokratycznym,
w którym lepiej nie podj!æ ¿adnej decyzji ni¿ wystawiaæ siê
na ryzyko.

Zamiast budowania trójk!ta wzajemnej inspiracji i kon-
troli rynek – spo"eczeñstwo – instytucje i w"adza, nastêpuje
fragmentacja rzeczywistoœci. Anomiczne spo"eczeñstwo
usuwa siê na bok, zdegenerowany rynek opanowywany przez
sieci kolesiów zaczyna graæ z niekompetentn!, podatn!
na korupcjê w"adz!. W koñcu instytucja wolnego rynku
zaczyna byæ odbierana jako narzêdzie kolonizacji w ramach
nieustannego marszu globalizacji przez œwiat. Nastêpuje
homogenizacja, bo miejscowa ludnoœæ przyjmuje przeno-
szone z Centrum (Stany Zjednoczone) wzorce kulturowe
kolonizatorów. Rodzi siê nowy, globalny kreol.
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W nastêpnym stuleciu oka¿e siê, ¿e równie du¿o lub
nawet wiêcej rozmawiamy z komputerami ni¿ z ludŸ-
mi. Wydaje siê, ¿e w rozmowie z przedmiotami mar-
twymi najbardziej przeszkadza ludziom nieœmia"oœæ.

Nicholas Negroponte, Cyfrowe ¿ycie14

Kiedy technologia pozwoli nam zrekonstruowaæ
samych siebie pod wzglêdem fizjologicznym, gene-
tycznym i neurologicznym, my, którzy staliœmy siê
transludzcy, bêdziemy gotowi do przekszta"cenia siê
w postludzi – osoby o nieznanych wczeœniej zdolnoœ-
ciach fizycznych, intelektualnych i psychologicznych,
samoprogramuj!ce siê, potencjalnie nieœmiertelne,
nie znaj!ce ograniczeñ jednostki.

Max More15

Nowy, jeszcze wspanialszy œwiat
Mikrobus sunie powoli po w!skich uliczkach przedmieœæ

Londynu. Tysi!ce podobnych domów jednorodzinnych
z czerwonej ceg"y otaczaj! nas jak œciany labiryntu. Jak wy,
londyñczycy, znajdujecie drogê do w"aœciwego adresu wœród
setek podobnych uliczek? – pytam kierowcê, który z kamienn!
twarz! skrêca na kolejnym skrzy¿owaniu. Szofer odpowiada
spojrzeniem daj!cym do zrozumienia, ¿e nie powinienem by"
pytaæ, a w chwilê potem zdajê sobie sprawê, ¿e znów prze-
je¿d¿amy obok tego samego miejsca.

W koñcu doje¿d¿amy do budynku wyj!tkowego w tej
fraktalnej okolicy, gdzie jeden motyw powtarza siê w nie-
skoñczonoœæ. To dom inteligentny, w którym oprócz trady-
cyjnej infrastruktury: gazu, wody, elektrycznoœci zainstalo-
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wano mnóstwo elektronicznych gad¿etów po"!czonych
zintegrowan! sieci! komputerow!. Sieæ za poœrednictwem
serwera i rutera pod"!czona jest do Internetu. Podobno
w Epoce Cyfrowej inaczej ju¿ ¿yæ nie mo¿na, elektronika
dostarcza mieszkañcowi wci!¿ nowych mo¿liwoœci, a ten,
gdy tylko z nich skorzysta, zdziwi siê, ¿e dotychczas móg" siê
bez nich obywaæ.

Na przyk"ad przez Internet, a wiêc choæby z pracy, mo¿na
za poœrednictwem kilku zainstalowanych w domu kamer
obejrzeæ posiad"oœæ lub sprawdziæ, co robi! dzieci, jeœli s!
na tyle nierozs!dne, by znaleŸæ siê w polu widzenia. Przez
Internet mo¿na równie¿ skontrolowaæ i regulowaæ parametry
domowej automatyki: ustaliæ temperaturê w poszczególnych
pokojach, zasun!æ ¿aluzje, zmieniaæ oœwietlenie, udaj!c przed
potencjalnym z"odziejem, ¿e ktoœ jest w œrodku.

Dziêki Internetowi mo¿na, nie ruszaj!c siê z domu, za-
"atwiaæ sprawy w banku albo w urzêdzie. Dostêpny w gara¿u
pos"u¿y do zdalnej diagnostyki samochodu – wystarczy po-
"!czyæ kabelkiem odpowiednie gniazdko pod mask! z gniazd-
kiem sieci komputerowej i „zalogowaæ siê” w warsztacie.
W podobny sposób mo¿na wype"niæ opustosza"! lodówkê,
która sama kontroluje stan swoich zapasów i upomina siê
o nowe produkty w supermarkecie. Lodówka jest te¿ na tyle
sprytna, ¿e sama zasugeruje przepis na danie, jakie mo¿na
upichciæ z dostêpnych w domu sk"adników.

W sieæ po"!czone s! wszystkie alarmy, telewizory, wzmac-
niacze i magnetowidy, którymi mo¿na sterowaæ za pomoc!
bezprzewodowego nawigatora z dowolnego miejsca domu.
Przewodnicy zastrzegaj!, ¿e prezentowany budynek, choæ
ju¿ w pe"ni funkcjonalny, nie demonstruje wszystkich mo¿li-
woœci, jakie otworz! siê przed nami w przysz"oœci. Wiêkszoœæ
poleceñ bêdzie mo¿na wydawaæ za pomoc! telefonu
komórkowego i to g"osem. Jad!c z pracy, wystarczy wówczas
poleciæ ekspresowi do kawy, by po powrocie czeka" œwie¿y
napar, zapaliæ œwiat"a i w"!czyæ ogrzewanie.

Gdy wracam mikrobusem na lotnisko, zastanawiam siê,
podobnie jak dziesiêæ lat wczeœniej podczas planiorki na
„Antonim Czechowie”, gdzie przebiega granica miêdzy
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praniem mózgu a rzeczywistoœci!, czy przez przypadek
marketingowiec demonstruj!cy te wszystkie cuda to nie
wspó"czesna wersja radzieckiego komsomolca nios!cego
z podniesionym czo"em wizjê nowego, lepszego œwiata.
Przeje¿d¿aj!c obok wiaduktu, mijamy le¿!cego pod murem,
wtulonego w œpiwór kloszarda. Do ucha przytyka komórkê,
spod dawno niegolonej brody przeziera szeroki uœmiech
– czy¿by rozmawia" z ekspresem pe"nym kawy?

Liczyd"a i komórki

Dziesiêæ lat wczeœniej, w 1991 roku, ca"y Zwi!zek
Radziecki pracowicie stuka" na drewnianych liczyd"ach.
Zbyt wiele roboty nie by"o, bo i liczyæ nie by"o czego.
Gosp"an ustala" ceny na dwieœcie tysiêcy pozycji asorty-
mentu, który w zdecydowanej wiêkszoœci widoczny by" tylko
w gosp"anowskich statystykach lub na czarnym rynku.
W tym samym czasie Polska, ju¿ wyzwolona i p"yn!ca
na sprzyjaj!cej fali, w"!cza"a siê do Internetu. W sierpniu
1991 roku, akurat kiedy dosz"o do puczu Janajewa, który
przyspieszy" koniec ZSRR, polscy fizycy-zapaleñcy dokony-
wali pierwszej miêdzynarodowej transmisji w protokole
TCP/IP, czyli mówi!c proœciej, w"!czyli Polskê do globalnej
sieci.

W 1991 roku w Finlandii uruchomiono pierwsz! sieæ
cyfrowej telefonii komórkowej. Komórki wraz z Internetem
sta"y siê w ci!gu kilku lat symbolem nowej rewolucji,
tak dynamicznej i dalekosiê¿nej, ¿e wkrótce znalaz"o siê
wielu proroków, którzy socjalistyczne wizje raju na
ziemi zast!pili wizjami edenu zbudowanego dziêki techno-
logii.

O tej rewolucji mówi"o siê ju¿ du¿o wczeœniej, Japoñczycy
zaczêli budowaæ spo"eczeñstwo informacyjne jeszcze w latach
szeœædziesi!tych. Leonid Bre¿niew nie mia" w!tpliwoœci,
¿e rewolucja naukowo-techniczna jest kluczem do zadania
ostatecznego ciosu kapitalizmowi. Wielkie przemiany,
bêd!ce skutkiem prze"omowych odkryæ naukowych i wyna-
lazków, zapowiadali te¿ w Stanach Zjednoczonych Alvin
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i Heidi Tofflerowie, publikuj!c w 1970 roku Szok przysz"oœci,
a w Polsce Stefan Bratkowski w Ksiêdze wró¿b prawdziwych.
To w tej w"aœnie ksi!¿ce Bratkowski opisuje komputer K-202
in¿yniera Jacka Karpiñskiego, który ukazywa" nowy para-
dygmat wykorzystania informatyki i otwiera" drogê do idei
komputera osobistego. Idea ta by"a w systemie komunis-
tycznym na tyle niebezpieczna, ¿e Karpiñski, zamiast robiæ
na swym pomyœle pieni!dze, zmieni" bran¿ê i zacz!" hodowaæ
œwinie.

Przypadek Karpiñskiego pokazuje tylko, ¿e ziarno
najlepszego nawet pomys"u padaj!ce na ja"ow! ziemiê nie
przyniesie owoców. Manuel Castells, badacz spo"eczeñstwa
poprzemys"owego, analizowa", dlaczego rewolucja informa-
tyczna wybuch"a tak naprawdê w jednym miejscu – w kali-
fornijskiej Krzemowej Dolinie, w latach siedemdziesi!tych.
Przemys" elektroniczny upatrzy" sobie tê lokalizacjê znacznie
wczeœniej. Pierwszy „gara¿”, od którego zaczê"a siê techno-
logiczna epopeja, nale¿a" do Davida Packarda i Williama
Hewletta i sta" w Palo Alto nad zatok! San Francisco. Taki
by" rodowód jednej z najwiêkszych firm komputerowych
œwiata, Hewlett-Packard. Miejsce nadawa"o siê doskonale
ze wzglêdu na bliskoœæ najlepszej uczelni w Stanach Zjedno-
czonych, Uniwersytetu Stanforda, który dostarcza" dosko-
na"ych kadr i wspiera" powstawanie firm typu spin-off,
przekuwaj!cych wiedzê na technologie.

Przez kilkadziesi!t lat Kalifornia zyska"a solidn! reputacjê
w dziedzinie nauk przyrodniczych i zaawansowanych tech-
nologii. W latach szeœædziesi!tych sta"a siê te¿ epicentrum
innej rewolucji – hippisowskiej alternatywy. To w"aœnie
na kalifornijskich uczelniach mia"y miejsce najzaciêtsze
bitwy z policj!. Nast!pi" maria¿ technologii z kontrkultur!.
Robert Pirsig w Zen i sztuka obs"ugi motocykla pisa": Budda,
Bóstwo, spoczywa tak samo wygodnie w obwodach kompu-
tera cyfrowego czy przek"adniach roweru, jak na szczycie góry
czy p"atkach kwiatu.16
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Technologie kontrkultury

St!d ju¿ tylko krok, by uczyniæ komputer narzêdziem
kontrkultury. Erik Davis opowiada w TechGnozie: Niektórzy
zwolennicy kontrkultury mieli bardziej polityczne powody
zainteresowania siê komputerami. W roku 1970 nieformalne
ugrupowanie informatyków, którzy wypadli z obiegu, i rady-
kalnych programistów z Berkeley zda"o sobie sprawê,
¿e komputery mog"yby stanowiæ potencjaln! alternatywê
wobec typowych dla mass mediów technokratycznych
instytucji i odgórnej kontroli informacji.17

Przy Uniwersytecie Stanforda dzia"a" Homebrew Com-
puter Club, do którego zachodzi" m"ody geniusz Steve
Wozniak i równie m"ody buddysta, amator LSD Steve Jobs.
W gara¿u wyprodukowali komputer o wdziêcznej nazwie
Apple, a logo powstaj!cej firmy – nadgryzione jab"uszko –
by"o czyteln! aluzj! do grzechu pierworodnego, obietnicy
wyzwolenia spod w"adzy „starego”, dotarcia do prawdziwej
wiedzy. Z ich doœwiadczeñ i finansowego sukcesu kompu-
terów Apple (które radzieccy in¿ynierowie, na podstawie
przeszmuglowanych przez agentów KGB egzemplarzy,
próbowali odtworzyæ przez dziesiêæ lat) narodzi"a siê idea
komputera dla „reszty z nas”, przyjaznego macintosha.
Ujrza" on œwiat"o dzienne w orwellowskim roku 1984,
a jego inauguracji towarzyszy"a reklama autorstwa Ridleya
Scotta, w której rozpêdzona atletka rozbija"a rzuconym
m"otem ekran Wielkiego Brata. Trzy lata wczeœniej IBM,
dotychczas kojarzony z wielkimi komputerami typu
mainframe, zdopingowany sukcesem Apple wprowadzi"
na rynek maszyny o wdziêcznej nazwie PC, czyli komputer
osobisty.

Fenomen wzajemnej inspiracji dwóch kalifornijskich
rewolucji, technologicznej i kulturowej, jest niezwykle
istotny dla zrozumienia atmosfery technooptymizmu i escha-
tologicznych wizji tworzonych pod wp"ywem fascynacji
mo¿liwoœciami techniki. Dotychczas wszelkie kontrkultury
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nastawione by"y antytechnologicznie. Wytwory techniki
traktowano jako efekt dominacji klas panuj!cych, kapita"u
nad wyalienowanym spo"eczeñstwem (w kontrkulturowej
krytyce relacji spo"ecznych u¿ywano zazwyczaj Marksowskiej
retoryki). Media masowe mia"y byæ instrumentami totali-
tarnej kontroli cynicznego establishmentu i skorumpowanych
polityków nad ludem, kontroli w"aœciwej dla masowego
spo"eczeñstwa przemys"owego, w którym sposób komu-
nikacji odzwierciedla" sposoby produkcji.

Sytuacja skomplikowa"a siê, gdy w latach piêædziesi!tych
amerykañskie spo"eczeñstwo zaczê"o traciæ charakter
przemys"owy. Coraz mniej ludzi pracowa"o przy taœmie,
coraz wiêcej przenosi"o siê do niematerialnych sektorów
gospodarki, wytwarzaj!c bogactwo poprzez dzia"ania
symboliczne, przetwarzanie znaków: w reklamie, rozrywce,
mediach, public relations, w us"ugach. W naturalny sposób
samoœwiadomoœæ takich ludzi by"a wiêksza ni¿ og"upia"ych
od monotonnej pracy robotników. O wiele lepiej zdawali
sobie sprawê z technik manipulacji i tego, ¿e – jak pisa"
w swoich fundamentalnych pracach Marshall McLuhan –
agresja symboliczna jest nie mniej groŸna i realna ni¿
gwa"t fizyczny. Rozziew miêdzy praktyk! spo"eczn! z innej
epoki a œwiadomoœci! coraz wiêkszej rzeszy m"odych
ludzi ¿yj!cych ju¿ w zupe"nie innym œwiecie doprowadzi"
do rewolty.

Lata siedemdziesi!te by"y dokoñczeniem rewolucji roz-
poczêtej w Kalifornii pod koniec poprzedniej dekady.
Wynalazek komputera osobistego by" sygna"em, ¿e nie-
odwracalnie nadchodzi zmierzch spo"eczeñstwa masowego,
jednostka zyskuje nowy orê¿ na drodze do emancypacji oraz
¿e zmienia siê model stosunków spo"ecznych. Oto bowiem
pojawi"y siê, jak nazwa" je politolog z MIT, Ithiel de Sola
Pool, technologie wolnoœci, "ami!ce monopol establishmentu
na komunikacjê i kontrolê symboli.

Lata siedemdziesi!te by"y te¿ zapowiedzi! tego, co tak
naprawdê mia"o siê wydarzyæ dopiero dwadzieœcia lat
póŸniej. Gdzieœ w zaciszach laboratoriów uczeni finansowani
przez amerykañskie wojsko majstrowali przy Internecie,
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a przepe"nieni idea"ami kontrkultury studenci za wojskowe
czêsto pieni!dze tworzyli pierwsze spo"ecznoœci hakerskie,
wersjê high-tech wspólnot pierwotnych opartych na kulturze
podarunku i zaufania.

Nadchodzi burza

Lata osiemdziesi!te to czas komputerów osobistych,
francuskiego Minitela i amerykañskiej rewolucji w sprawach
wojskowych (RMA – Revolution in Military Affairs).
Pecety, macintoshe, atari i inne maszyny szturmem zdoby-
wa"y rynek, milionami wype"niaj!c nie tylko biura, ale te¿
prywatne mieszkania i szko"y. Przenikaj!ce powoli do Polski
komputery pomog"y nieco i naszej rewolucji, u"atwiaj!c
¿ycie podziemnym wydawnictwom. Gotowy sk"ad czasopism
lub ksi!¿ek przewozi"o siê na dyskietkach, ma"ych i sku-
tecznie chroni!cych treœæ przed wœcibskim okiem mili-
cjantów.

RMA oznacza"o rozpoczêt! na pocz!tku lat osiem-
dziesi!tych przebudowê doktryny wojskowej Stanów Zjedno-
czonych. Miêdzy innymi pod wp"ywem Trzeciej fali Alvina
Tofflera amerykañscy wojskowi zdecydowali siê postawiæ
na najnowsze technologie, w tym informatykê: inteligentne
pociski, niewidoczne samoloty, broñ elektroniczn! (o tym
szerzej w rozdziale „Wirtualna wojna”).

Wraz z pocz!tkiem lat dziewiêædziesi!tych œwiat pogr!¿y"
siê jednak w recesji, szczególnie dotkliwej w Stanach
Zjednoczonych. Firmy sektora zaawansowanych technologii
straci"y inwestorów i zaczê"y bankrutowaæ, podobnie jak
w 2001 roku przeinwestowane firmy internetowe, s"ynne
dotkomy. Jean Gimpel, francuski historyk techniki, dobrze
oddaje ten nastrój w ksi!¿ce U kresu przysz"oœci: Przez
Krzemow! Dolinê, uwa¿an! dotychczas za jeden z cudów
naszej planety i skupiaj!c! „drobnych geniuszy” przygoto-
wuj!cych œwiat jutra, przesz"a fala zwolnieñ z pracy. To ju¿
nie jest kalifornijski raj. Spó"ki ryzyka kapita"owego przesta"y
tu inwestowaæ, a czynsz za wynajem biur, w miarê jak wypro-
wadzaj! siê z nich pracownicy, systematycznie spada. Owo
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za"amanie okaza"o siê niezwyk"ym szokiem dla przemys"u,
który wierzy" w swój nieograniczony rozwój. Dyrektorzy
przedsiêbiorstw zaczêli pojmowaæ, ¿e okres prosperity
nieodwo"alnie min!".18

Gimpel wymienia ca"! listê niepowodzeñ biznesu infor-
matycznego: fiasko elektronicznego handlu, us"ug banko-
wych „z domu”, niechêæ pracowników do pomys"u tele-
pracy. Ca"a ta informatyzacja i moda na komputery osobiste
nie ma, zdaniem autora, najmniejszego racjonalnego sensu,
w zwi!zku z czym kryzys jest jak najbardziej uzasadniony
i wró¿y, ¿e w latach dziewiêædziesi!tych nic siê nie zmieni.
Ciekaw jestem, jak Jean Gimpel oceni"by swoje prognozy piêæ
lat póŸniej?

£atwiej natomiast mogê domyœliæ siê frustracji szefostwa
koncernu AT&T, które w 1983 roku zamówi"o w firmie
analitycznej McKinsey opracowanie dotycz!ce sensownoœci
inwestycji w rynek telefonii bezprzewodowej. Analitycy
stwierdzili, ¿e gra nie jest warta œwieczki, bo do koñca stulecia
mia"o z telefonów komórkowych korzystaæ nie wiêcej ni¿
dziewiêæset tysiêcy abonentów. Tymczasem korzysta"o ponad
pó" miliarda, a w roku 1999 liczba u¿ytkowników komórek
powiêksza"a siê o dziewiêæset tysiêcy co trzy dni!

$ród"a rewolucji

Niewiele czasu musia"o min!æ, by sta"o siê jasne, jak bez-
nadziejnie b"êdne by"y prognozy sprzed kilku zaledwie lat.
Sytuacja koñca lat osiemdziesi!tych by"a nieco podobna
do stanu fizyki u progu XX stulecia. Wydawa"o siê, ¿e
wszystko ju¿ jest zrobione, ¿e w zasadzie nast!pi" koniec
nauki, kolejne pokolenia uczonych bêd! co najwy¿ej
poprawiaæ szczegó"y po swoich poprzednikach. Wystarczy"a
jedna publikacja Maksa Plancka, by zburzyæ ten obraz,
otworzyæ zupe"nie nowy, niezbadany œwiat, œwiat mechaniki
kwantowej.
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W latach osiemdziesi!tych równie¿ wszystko ju¿ by"o:
komputery osobiste, propozycje ich ró¿norodnych zasto-
sowañ, by" ju¿ przecie¿ nawet Internet, choæ bardzo ró¿ny
od tego, jaki znamy obecnie. Czegoœ jednak brakowa"o,
potrzebny by" jakiœ impuls wyzwalaj!cy lawinê, wywo"uj!cy
to, co historyk nauki, Thomas Kuhn, nazwa" zmian! para-
dygmatu. Otó¿ to wyczerpanie, zniechêcenie ludzi i rynków,
o jakim pisa" Jean Gimpel, by"o tylko przys"owiow! cisz!
przed burz!. Strumyki nios!ce zapowiedŸ zmian cicho "!czy"y
siê, formuj!c potê¿n! falê.

Globalna pajêczyna

W symbolicznym 1989 roku w Europejskim Laboratorium
Fizyki Atomowej CERN pod Genew! pracowa" angielski
matematyk, Timothy Berners-Lee. Wielkim problemem
badañ wspó"czesnej fizyki jest ogromna liczebnoœæ zespo"ów:
nad jednym eksperymentem pracuje nawet kilkaset osób.
Ka¿da z nich ma swój wk"ad w koñcowe wyniki, jak jednak
wk"ad ten zamieniæ we wspóln!, zwart! publikacjê? Jak
w "atwy sposób wymieniaæ siê informacjami, jak stworzyæ
techniczne narzêdzie wspomagaj!ce tworzenie „inteligencji
zbiorowej”?

Ideê takiego narzêdzia przedstawi" ju¿ w 1945 roku
Vannevar Bush, doradca prezydenta USA do spraw nauko-
wych. W g"oœnym eseju As We May Think (Jak mo¿emy
myœleæ) opisa" memex, urz!dzenie umo¿liwiaj!ce dostêp
do ró¿nych publikacji z jednego miejsca, prototyp idealnej
biblioteki: czytamy jakiœ artyku", znajdujemy w nim
odwo"anie do innego artyku"u. Chcemy go równie¿
przeczytaæ, wiêc przyciœniêcie odpowiedniego guzika
wydobywa ten tekst z archiwum i umo¿liwia lekturê.
Odkrywcza koncepcja Busha nie mia"a jednak szans realizacji
w 1945 roku, epoce mechanicznej.

W 1989 roku sytuacja wygl!da"a ju¿ zupe"nie inaczej.
Artyku"y pisano na komputerach, od razu wiêc dostêpne
by"y w wersji elektronicznej. Realizacja idei Busha polega"a
na tym, by te teksty, znajduj!ce siê w ró¿nych miejscach,
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po"!czyæ ze sob! niewidzialnymi niæmi. To w"aœnie Berners-
-Lee napisa" specjalny program, s"ynny dzisiaj jêzyk HTML,
umo¿liwiaj!cy takie indeksowanie dokumentów elektro-
nicznych, ¿e tworz! one razem powi!zan!, hipertekstow!
ca"oœæ. Wszyscy uczestnicy eksperymentu prowadzonego
w CERN, jeœli dokonywali modyfikacji w swoich opracowa-
niach, mieli obowi!zek og"aszania ich w wersji elektronicznej,
program Bernersa-Lee tworzy" zaœ miêdzy nimi trwa"e
powi!zania. Redaktor ostatecznego tekstu, jak równie¿
ka¿dy uczestnik eksperymentu mia" dostêp do wszystkich
aktualnych i wczeœniejszych rezultatów. Wystarczy"o usi!œæ
przy komputerze i „klikaæ” w odpowiednie miejsca. Takie
by"y pocz!tki WWW, World Wide Web, czyli Globalnej
Pajêczyny, bêd!cej rodzajem wielkiego technicznego systemu
porz!dkowania wiedzy.

Pustynna Burza

Kolejny strumyk nios!cy lawinê to Pustynna Burza, wojna
w Zatoce Perskiej, jaka toczy"a siê na prze"omie lat 1990/91.
Udowodni"a ona w spektakularny sposób, ¿e „miêkkie”
technologie, czyli inwestycje w inteligentne uzbrojenie
w ramach RMA daj! bardzo konkretne efekty. Wojsko
i opinia publiczna dowiedzieli siê ju¿ w Hiroszimie i Naga-
saki, ¿e wiedza mo¿e byæ u¿yta jako broñ masowego ra¿enia,
staj!c siê tym samym kluczowym elementem prowadzenia
wojny, a wiêc i polityki. Pustynna Burza dowiod"a z kolei,
¿e wiedza w postaci elektroniki i informatyki mo¿e odsun!æ
od nowoczesnej wojny widmo Armageddonu, destrukcji
totalnej, nadaj!c jej na nowo „cywilizowany”, clause-
witzowski wymiar. Rewolucja w sprawach wojskowych
przywraca wojnie ludzkie propozycje, antropomorfizuje j!.
Broni zaczyna siê przypisywaæ ludzkie cechy, jak choæby
inteligencjê (smart weapon), a nowoczeœni ¿o"nierze to nie
¿!dni krwi wojownicy, ale chirurdzy dokonuj!cy precy-
zyjnych zabiegów na chorej tkance wroga. Pustynna Burza
stworzy"a nowy wizerunek wojny: technicznej operacji
podobnej do zabiegu usuniêcia wyrostka robaczkowego.
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Wojna w Zatoce pokaza"a równie¿, kto rz!dzi œwiatem,
uzmys"owi"a daremnoœæ przeciwstawiania siê Stanom
Zjednoczonym.

Human Genome Project

Pod koniec lat osiemdziesi!tych ruszy" wielki, szacowany
na 3 miliardy dolarów program poznania genomu ludzkiego.
Realizowany pocz!tkowo jako typowy projekt big science,
szybko zacz!" rozwijaæ siê w niezwyk"ym kierunku. Oto
bowiem przedsiêbiorczy amerykañski biolog Craig Venter
zdecydowa" siê na powo"anie w"asnej spó"ki, która nie-
zale¿nie podjê"a wyzwanie i bardzo skutecznie zaczê"a œcigaæ
siê z miêdzynarodowym, finansowanym przez najbogatsze
pañstwa konsorcjum Human Genome Project.

Venter ogarniêty faustowsk! pasj! i przepe"niony twórcz!
energi! nie waha" siê rzuciæ bezczelnego wyzwania naj-
wiêkszej potêdze na œwiecie, przekonanej, ¿e posiada mono-
pol na eksploracjê obszarów fundamentalnych, jak energia
atomu i tajemnica ¿ycia.

Wolne oprogramowanie

Warto pamiêtaæ o jeszcze innym wydarzeniu z 1991 roku,
którego sprawc! i g"ównym bohaterem jest mieszkaniec
Helsinek, wówczas student politechniki Linus Torvalds.
Opublikowa" on w Internecie j!dro (tak zwany kernel)
nowego systemu operacyjnego (oprogramowania niezbêd-
nego do sterowania komputerem) o nazwie GNU/Linux.
Rewolucja polega"a na tym, ¿e ka¿dy móg" za darmo pobraæ
go z sieci i zainstalowaæ na swoim komputerze. Torvalds
zaprasza" te¿ wszystkich chêtnych do nanoszenia poprawek
oraz pisania w"asnych programów. W efekcie powsta"
niezwykle silny ruch setek tysiêcy rozsianych po ca"ym
œwiecie programistów tworz!cych za darmo oprogramo-
wanie, które zdobywa"o coraz wiêksze uznanie (funkcjonuje
ono ju¿ na kilkunastu lub byæ mo¿e nawet kilkudziesiêciu
milionach komputerów). Torvalds nie tylko o¿ywi" star!
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kulturê hakersk!, jaka powsta"a w latach szeœædziesi!tych
w Berkeley. Dowiód", ¿e quasi-anarchistyczny model pracy
prowadziæ mo¿e do konstruktywnych wyników, porów-
nywalnych do tych, jakie osi!ga Bill Gates ze swym
molochem – Microsoftem. Udowodni", ¿e inteligencja zbio-
rowa to dziêki Internetowi ¿ywa, dzia"aj!ca si"a.

D"ugi boom

Spróbujmy wczuæ siê w atmosferê roku 1992. Zwi!zek
Radziecki nagle przestaje istnieæ, w USA koñczy siê recesja
i amerykañska gospodarka rusza z kopyta, ci!gn!c za sob!
resztê œwiata, w"adzê w Stanach obejmuje nowa ekipa,
po dwunastu latach Demokraci zastêpuj! Republikanów.
Amerykanie maj! wszelkie powody, by s!dziæ, ¿e stali siê
powiernikami misji dziejowej: nauczyli moresu Irak,
zniszczyli Imperium Z"a, s! najlepsi i niepokonani. To ich
wartoœci i technologie obroni"y œwiat przed komunizmem,
dlaczegó¿ wiêc nie mia"yby uchroniæ go przed wszelkimi
innymi nieszczêœciami.

Najpe"niejszy wyk"ad przyczyn czekaj!cego Amerykê
i œwiat d"ugiego okresu dobrobytu oraz pokoju przedstawi"
Peter Schwartz, wspó"za"o¿yciel Global Business Network
w magazynie „Wired” w 1997 roku. W tekœcie Long Boom
przewiduje on, ¿e gospodarka i dobrobyt rosn!æ bêd!
co najmniej do 2020 roku. Stanie siê tak dlatego, ¿e nak"adaj!
siê na siebie dwie historyczne fale, a ich pozytywna inter-
ferencja zaowocuje w sposób nieznany dotychczas. Oto
z jednej strony otwiera siê globalny rynek, przyspiesza
amerykañska gospodarka, gospodarka azjatycka kwitnie,
Europa i Rosja dokonuj! przebudowy, postêpuje globalna
integracja. Z drugiej strony nap"ywaj! nowe technologie,
które przyczyni! siê do wzrostu efektywnoœci pracy,
co zapewni zrównowa¿ony wzrost i rosn!cy dobrobyt.
W wyniku „d"ugiego boomu” narodzi siê dwudziesto-
pierwszowieczna cywilizacja cywilizacji.

Na razie zaczyna siê rozwijaæ to, co amerykañski filozof
Neil Postman nazwa" „kultur! technopolu”.
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Oto logika nieskrêpowanego wolnego rynku i postêp
techniczny nakrêcaj! siê w dodatnim sprzê¿eniu zwrotnym.
Laboratoria wytwarzaj! nowe technologie, specjaliœci
od marketingu zajmuj! siê ich „ewangelizacj!” (to oficjalny
termin stosowany w Krzemowej Dolinie), czyli przekony-
waniem konsumentów, ¿e bez nowego gad¿etu nie bêd!
mogli ¿yæ. Ludzie kupuj!, nakrêcaj!c rynek inwestuj!cy
w opracowanie nowych technologii. Postman ironizuje:
Spróbujcie wzi!æ udzia" w dowolnej konferencji na temat
telekomunikacji b!dŸ technologii komputerowej, a staniecie
siê œwiadkami obrzêdu ku czci nowatorskiego sprzêtu
technicznego, który wytwarza, gromadzi i rozprowadza
wiêcej informacji, wygodniej i szybciej ni¿ kiedykolwiek
dot!d. Na pytanie: „Jaki problem rozwi!zuje informacja?”,
odpowiedŸ brzmi zwykle: „Jak wytwarzaæ, gromadziæ i roz-
prowadzaæ wiêcej informacji, wygodniej i szybciej ni¿ dot!d”.
Informacja zyskuje status metafizyczny: staje siê zarówno
œrodkiem, jak i celem ludzkiej twórczoœci.19

Rewolucja

G"os Postmana nie wzrusza specjalnie nikogo w biznesie
high-tech, najwiêkszym sektorze amerykañskiej gospodarki,
odpowiedzialnym w latach dziewiêædziesi!tych za napêdza-
nie wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych, od któ-
rego z kolei zale¿y wzrost ca"ej gospodarki œwiatowej. Zaczy-
na obowi!zywaæ przekonanie, ¿e skoro technologie s!, to
s! dobre. Jeœli ¿ycie stwarza jakieœ problemy, to mo¿na
rozwi!zaæ je za pomoc! technologii. Jeœli odpowiednich
technologii jeszcze nie ma, to wkrótce powstan! w amery-
kañskich laboratoriach. Jeœli zaœ sama technologia stwarza
jakiœ problem, to rozwi!¿e go inna technologia. A jeœli nie
ma problemu, którego nie mo¿na rozwi!zaæ za pomoc!
technologii, to zbawienie œwiata i zbudowanie raju na ziemi
jest równie¿ kwesti! technologii.
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Sylogizm ten zyskuje dodatkowe wsparcie w 1995 roku,
mianowanym przez tygodnik „Newsweek” rokiem Inter-
netu. Czy pamiêtasz, kiedy serfowanie oznacza"o czynnoœæ,
któr! wykonywa"eœ w stroju k!pielowym? To by" rok 1994.
Teraz serfujesz po Internecie – globalnej sieci komputerów.
W 1995 roku uznano j! za medium, które zmieni sposób,
w jaki bêdziemy siê komunikowaæ, robiæ zakupy, publikowaæ
i dawaæ siê oszukiwaæ. Nagle najwiêksze przedsiêbiorstwa
w Ameryce zaczê"y wyrzucaæ biznesplany i stawiaæ miliardy
dolarów na przysz"oœæ w Sieci.

To by" rzeczywiœcie prze"omowy rok, wtedy to w"aœnie
na gie"dê wesz"a spó"ka Netscape, producent tak zwanej
przegl!darki, programu umo¿liwiaj!cego poruszanie siê
po Internecie. To w"aœnie przegl!darka Netscape ostatecznie
wyzwoli"a lawinê: po raz pierwszy umo¿liwi"a zwyk"ym
ludziom, a nie tylko informatycznym specjalistom, korzy-
stanie z uroków Sieci. Firma, która na swej dzia"alnoœci
jeszcze nic nie zarobi"a, zdecydowa"a siê zagraæ va banque.
Uzyska"a najwy¿sze „przebicie” oferty pocz!tkowej, inwes-
torzy p"acili kilkukrotnie wiêcej, ni¿ oczekiwano. Wartoœæ
Netscape’a b"yskawicznie uros"a do 2 miliardów dolarów,
a w ci!gu kolejnych tygodni do 6 miliardów!

Ruszy"a gor!czka gie"dowa, porównywalna w swej
absurdalnoœci do s"ynnej gor!czki tulipanowej w Holandii
w XVII wieku. Bogaci Holendrzy gotowi byli wówczas
zap"aciæ maj!tek za jedn! cebulkê szczególnie dziwnego
kwiatu. Po 1995 roku bogaci Amerykanie stwierdzili, ¿e goto-
wi s! zap"aciæ miliardy dolarów dos"ownie za nic, za pomys"
na biznes skreœlony na kawiarnianej serwetce.

Internet i technologie wchodz! w g"ówny nurt polityki.
W Stanach Zjednoczonych Demokraci przeœcigaj! siê z Repu-
blikanami, kto za pomoc! Internetu zbuduje nowe, lepsze
spo"eczeñstwo. Al Gore wzywa do odnowy rz!du (reinventing
government) w oparciu o cyfrowe technologie komunika-
cyjne, promuje projekt budowy Narodowej Infrastruktury
Informatycznej, powstaj! programy internetyzacji szkó",
problemem politycznym staje siê kwestia digital divide
– cyfrowej przepaœci dziel!cej bogatych maj!cych dostêp
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do komputera i Internetu oraz biednych pozbawionych
luksusu najnowszej technologii. Z Gore’em licytuje siê
przywódca Republikanów w Izbie Reprezentantów, Newt
Gingrich. Nikt nie ma w!tpliwoœci, ¿e technologia jest
tematem noœnym politycznie.

Równie¿ Europa, na pocz!tku lat dziewiêædziesi!tych
zakurzony skansen przestarza"ych technologii, powoli zbiera
siê do dzia"ania. W 1994 roku og"oszony zostaje tak zwany
raport Bangemanna (Martin Bangemann pe"ni" wówczas
funkcjê komisarza do spraw telekomunikacji i przemys"u
w Komisji Europejskiej), w którym kilkudziesiêciu sygna-
tariuszy – przedstawicieli najwa¿niejszych europejskich firm
telekomunikacyjnych i informatycznych, wzywa Komisjê
Europejsk! oraz kraje Unii do jak najszybszej budowy
spo"eczeñstwa informacyjnego w Europie, bo w przeciwnym
wypadku Stary Kontynent wypadnie z globalnej gry.

Nowa Gospodarka

Wielka polityka z jednej strony, gie"dowa gor!czka
internetowa z drugiej spowodowa"y, ¿e coraz wiêcej
powa¿nych ludzi zaczê"o s!dziæ, ¿e coœ w tym wszystkim jest.
Tylko co? Czy inwestowanie w spó"ki internetowe i firmy
high-tech to tylko chwilowa moda, czy trwa"a tendencja?
Rynek nie u"atwia" odpowiedzi, bo zachowywa" siê nie-
typowo: w Stanach Zjednoczonych ca"y czas notowano
wzrost gospodarczy, jednoczeœnie ros"o zatrudnienie i pensje,
a inflacja praktycznie nie drgnê"a. Zgodnie z klasyczn! teori!
ekonomiczn! powinna przynajmniej wzrosn!æ inflacja. Skoro
wiêc gospodarka zachowuje siê nietypowo, to mo¿e dlatego,
¿e klasyczna teoria jest ju¿ nieaktualna?

Szybko znaleŸli siê ekonomiœci podsuwaj!cy pozytywn!
odpowiedŸ: tak, potrzebna jest nowa teoria opisuj!ca Now!
Gospodarkê. Jeden z guru gospodarki cyfrowej, Don
Tapscott, pisze w ksi!¿ce The Digital Economy (Cyfrowa
gospodarka): W nowej gospodarce informacja we wszystkich
swych formach staje siê cyfrowa – zredukowana do bitów
przechowywanych w komputerach i kr!¿!cych z prêdkoœci!
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œwiat"a przez sieci. Przy zastosowaniu dwójkowego kodu
komputerów informacja i komunikacja staj! siê cyfrowymi
zerami i jedynkami. Stworzony w ten sposób nowy œwiat
mo¿liwoœci jest równie znacz!cy, jak sam wynalazek jêzyka,
starego paradygmatu, na którym opiera"y siê wszystkie
transakcje œwiata fizycznego.

Lista rewolucyjnych czynników zmieniaj!cych biznes,
spo"eczeñstwo, konsumenta itd., jest d"uga. Wynika z niej,
¿e rodzi siê kapitalizm bez tarcia (frictionless capitalism),
w którym zanika podstawowa wada kapitalizmu realnego:
dysproporcja w dostêpie do informacji klienta i sprze-
daj!cego. Dziêki Internetowi ka¿dy mo¿e sprawdziæ ceny
na ca"ym œwiecie, kupiæ z dowolnego miejsca na œwiecie.
Konkurencja jest na odleg"oœæ klikniêcia. Jeszcze chwila,
a klient nie bêdzie musia" sam sprawdzaæ cen, bo zrobi! to
za niego inteligentne „boty” – programy szukaj!ce w Sieci
najlepszej oferty. Ponadto pojawi! siê inteligentne us"ugi,
a transakcje odbywaæ siê bêd! za plecami klienta.

Nie¿yj!cy ju¿ Michael Dertouzos przez wiele lat kierowa"
Laboratorium Informatycznym w MIT. W 1997 roku napisa"
ksi!¿kê What Will Be – How the New World of Information
Will Change Our Lives (Co bêdzie – jak nowy œwiat informacji
zmieni nasze ¿ycie). Dertouzos wprowadza w niej kluczowe
jego zdaniem pojêcie information marketplace (rynku
informacyjnego), odpowiednika rynku finansowego, na
którym odbywaæ siê maj! wszystkie „transakcje infor-
macyjne”. Oczywiœcie fizyczn! emanacj! tego rynku jest
Internet. Tyle tylko, uprzedza amerykañski uczony, ¿e to,
co widzimy obecnie, jest tylko s"ab! namiastk! przemian
czekaj!cych nas w ci!gu kilkudziesiêciu lat. Otó¿ wszyscy ju¿
niemal korzystaj! z komputerów, ale prawd! jest te¿, ¿e nie
wp"ywaj! one znacz!co na wydajnoœæ pracy. Gdy podczas
rewolucji przemys"owej zastosowano silnik parowy, a potem
elektryczny, zaobserwowano kilkukrotny wzrost wydajnoœci.
Z komputerami jest inaczej; jak mówi z przek!sem laureat
ekonomicznej nagrody Nobla, Robert Solow, komputery
widzi wszêdzie, tylko nie w statystykach (produktywnoœci).
To siê jednak zmieni, gdy inteligentne oprogramowanie
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uwolni nas od najbardziej pracoch"onnych czynnoœci
– wyszukiwania informacji, agregowania ich, porówny-
wania. Wspó"czesny pracownik wiedzy wykonuje mnóstwo
zbêdnych ruchów, podobnie jak kiedyœ robotnik machaj!cy
"opat!. Ale jeszcze chwila, a bêdzie zupe"nie inaczej.

Z kolei publicystka „The Economist”, Frances Cairncross,
napisa"a ksi!¿kê The Death of Distance, w której obwieszcza,
¿e nowe technologie zabi"y odleg"oœæ, œwiat zosta" sprowa-
dzony do punktu, ka¿dy komunikuje siê z ka¿dym. Cairncross
wymienia a¿ dwadzieœcia dziewiêæ ró¿nych skutków uœmier-
cenia odleg"oœci, które prowadz! do wniosku ostatniego,
trzydziestego: Globalny Pokój. Poniewa¿ kraje stan! siê
bardziej ekonomicznie powi!zane, a globalny handel i zagra-
niczne inwestycje bêd! ros"y, ludzie bêd! porozumiewaæ siê
z coraz mniejszym skrêpowaniem i wiêcej bêd! uczyæ siê
o ideach oraz aspiracjach istot ludzkich w innych czêœciach
œwiata. W efekcie rosn!æ bêdzie zrozumienie, promuj!c
tolerancjê, a w koñcu i œwiatowy pokój.

Czy przysz"oœæ nas potrzebuje?

Globalny pokój jest dobry, ale trudno siê "udziæ, ¿e gdy
tylko zostanie osi!gniêty, postêp techniki zwolni. Wprost
przeciwnie. Marsz Cz"owieka przez historiê to stopniowe
uwalnianie siê spod wp"ywu i opanowywanie najpierw si"
Natury, potem Materii. Na koñcu osi!gniemy Gnozê, pozna-
my formu"ê, czyst! Informacjê umo¿liwiaj!c! tworzenie
materii z pierwszych elementów. W pewnym sensie cel ten
ju¿ realizuje chemia, ale chodzi o kolejny etap, kiedy zdo"amy
nie tylko syntetyzowaæ surowce z podstawowych cz!steczek
i atomów, ale równie¿ produkowaæ roboty zdolne do repro-
dukcji. Roboty takie same bêd! siê odtwarzaæ z dostêpnych
pod dostatkiem surowców: atomów tlenu, azotu, krzemu,
a potem bêd! z tych samych surowców wytwarzaæ produkty
po¿!dane przez cz"owieka.

Miniaturowa wersja takiego robota wpuszczona do krwio-
biegu naprawi arterie lub usunie nowotwór. Ekipa wys"ana na
Marsa za"o¿y koloniê, która dostarczy na Ziemiê niezbêdne
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surowce i energiê. Czysta fantazja? Te¿ tak s!dzê, ale speku-
luje na temat jej realnoœci wspomniany Dertouzos. Ca"kiem
powa¿nie natomiast pisze o takich mo¿liwoœciach fanatyk
nanotechnologii, Amerykanin Eric Drexler. Jego koncepcjê
opisuje Ed Regis w ksi!¿ce Nanotechnologia: Jego projekt
polega na budowaniu z moleku". Mo¿na by tworzyæ
przedmioty, manipuluj!c pojedynczymi atomami i cz!s-
teczkami, ka¿d! z nich z osobna, dok"adnie je ustawiaj!c
w szeregach jedna po drugiej, raz za razem, do czasu
gdy wystarczaj!ca ich liczba utworzy makroskopowy,
u¿yteczny obiekt – taki na przyk"ad, jak samochód lub statek
kosmiczny. Wszystko to odbywa"oby siê automatycznie,
bez wysi"ku, bez udzia"u ludzkich r!k i ludzkiej pracy,
za spraw! zespo"u ma"ych, niewidocznych robotów.
Automaty te, po osi!gniêciu odpowiedniego stopnia rozwoju,
mog"yby wykonywaæ ca"! pracê na œwiecie; ludzie siedzieliby
obok, odpoczywaj!c, popijaj!c drinki w ciszy i spokoju,
podczas gdy te drobne i niewidoczne maszyny sk"ada"yby
z kawa"ków ich samochody, ubrania, jedzenie i domy, atom
po atomie, moleku"a po molekule.20

Drexler nie jest pisarzem science-fiction, uzyska" doktorat
z nanotechnologii i usilnie pracuje nad swoimi koncep-
cjami, choæ zdaje sobie sprawê, ¿e ewentualna ich realizacja
to jeszcze odleg"a perspektywa. Podobn! do Drexlera
wiarê w postêp techniczny ¿ywi! równie¿ znacznie powa¿-
niejsi i zas"u¿eni naukowcy. Klasycznym ju¿ ho"dem na czeœæ
postêpu jest ksi!¿ka znanego fizyka Michio Kaku Wizje.

Dzie"o to jest owocem rozmów, jakie Kaku przeprowadzi"
w ci!gu dziesiêdziu lat ze stu piêædziesiêcioma wybitnymi
amerykañskimi naukowcami, wielu z nich to laureaci Nagrody
Nobla. Kaku zaczyna "agodnie: Jest to ksi!¿ka o nieogra-
niczonych perspektywach rozwoju nauki, techniki i techno-
logii, o tym, co czeka œwiat w nastêpnych stuleciach.21 Autor
nie ma w!tpliwoœci, ¿e to, o czym pisze, sprawdzi siê. A pisze
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o rzeczach podobnych, o jakich roi Drexler, a wiêc o nano-
botach, wiecznej m"odoœci, klonowaniu, cudownych
metodach terapii na wszystko, sztucznej inteligencji. Zdaniem
jego i jego rozmówców wszystko to ziœci siê w ci!gu kilku-
dziesiêciu najbli¿szych lat. Rozwój Internetu, ci!g"y wzrost
szybkoœci komputerów i ich mo¿liwoœci, kolejne odkrycia
w biologii – sklonowanie owcy Dolly, sukcesy projektu
poznania genomu ludzkiego – wydaj! siê dowodziæ, ¿e rze-
czywiœcie znajdujemy siê na œcie¿ce opisanej przez Michio
Kaku.

Wizje te s! dla niektórych tak sugestywne, i¿ zaczynaj! siê
obawiaæ, ¿e przysz"oœæ nas po prostu nie potrzebuje. Bill Joy,
g"ówny mózg i wspó"za"o¿yciel wielkiej amerykañskiej firmy
komputerowej Sun Microsystem, opublikowa" w kultowym
czasopiœmie „Wired” esej pod znamiennym tytu"em: Why
the Future Doesn’t Need Us? (Dlaczego przysz"oœæ nas nie
potrzebuje?). I znajduje na to odpowiedŸ: po prostu dlatego,
¿e ju¿ niebawem maszyny posi!d! inteligencjê. To fakt,
któremu nie mo¿emy siê przeciwstawiæ. Po prostu dalszy
wzrost mocy obliczeniowej procesorów doprowadzi do s"yn-
nej dialektycznej zamiany iloœci w jakoœæ, w którymœ momen-
cie ewolucji mikroprocesorów musi pojawiæ siê inteligencja.
A jeœli tak, to te inteligentne maszyny bêd! od razu m!drzejsze
od nas i w efekcie nas wykoñcz!. Joy roztacza tak¿e wizje
supernowoczesnego terroryzmu, czyli ataków z wykorzys-
taniem inteligentnych nanobotów, ataków w sieciach infor-
matycznych, itp.

To, co przera¿a Joya, innych napawa radoœci!. W Stanach
Zjednoczonych narodzi" siê ruch transhumanistów i eks-
tropistów wierz!cych, ¿e rozwój technologii w opisanych
miêdzy innymi przez Kaku, Raya Kurzweila, Nicholasa
Negroponte doprowadzi do nieœmiertelnoœci. Poniewa¿ nie
wiadomo, kiedy to dok"adnie nast!pi, wspó"czeœni ekstropiœci
ka¿! siê hibernowaæ, ¿eby przeczekaæ do lepszych czasów.
Jak pisze Erik Davis w ksi!¿ce TechGnoza: Ekstropiœci,
wcielaj!c prometejski archetyp z zaciêciem akwizytorów
zaawansowanych technologii, zwrócili siê w stronê roz-
maitych scenariuszy technofuturystycznych, od dziesiêcioleci
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kr!¿!cych po fantastyce naukowej i obrze¿ach nauki. Wer-
tuj!c ich czasopisma i zag"êbiaj!c siê w ich strony internetowe,
znaleŸæ mo¿na radosne prognozy pozaœwiatowych kolonii
kosmicznych, zaawansowanej robotyki, sztucznej inteligencji
i przed"u¿ania ¿ycia.

Koniec postêpu?

Z przera¿eniem dostrzegamy, ¿e nagle wariaci i ludzie
powa¿ni mówi! tym samym jêzykiem, czekaj! na to samo.
Politycy zapewniaj!, ¿e technologia naprawi rz!d i pañstwo,
nauczyciele przekonuj!, ¿e kiepski poziom nauczania
w szko"ach poprawi siê dziêki Internetowi i kompute-
rom, ekonomiœci obiecuj!, ¿e bieda na œwiecie zniknie
dziêki cyfrowej gospodarce, biolodzy wybawi! nas od wszel-
kich chorób, gdy tylko poznaj! tajniki genomu, publicyœci
nie maj! w!tpliwoœci, ¿e gdy ludzie na œwiecie dostan!
telefony i dostêp do Internetu, nie bêdzie ju¿ powodów
do wszczynania wojen. A wtedy naprawdê skoñczy siê
historia, a cz"owiek stanie siê nieœmiertelny. W!tpliwoœci
s! niewskazane, bo oznaczaj! spadek popytu. A dziœ miar!
poœwiêcenia i patriotyzmu jest konsumpcja. Po 11 wrzeœ-
nia nawo"ywano w Stanach Zjednoczonych: oka¿ swój
patriotyzm, kupuj wiêcej! Aby jednak by"o co kupowaæ,
musi byæ postêp techniczny napêdzaj!cy nieustann!
produkcjê. ¯eby by" postêp, musi byæ weñ wiara. Z tego
punktu widzenia aspo"eczna wydaje siê w!tpliwoœæ Postmana:
Najbardziej oczywiste pytanie, jakie trzeba zadaæ, maj!c
na uwadze nowe technologie – na przyk"ad telewizjê interak-
tywn!, rzeczywistoœæ wirtualn!, Internet lub klamki i tostery
„rozumiej!ce mowê ludzk!” – brzmi: jaki problem technologie
te rozwi!zuj!?

Niedorzeczne pytanie, przecie¿ nawet amerykañskie
dziecko wie, a radzieckie wiedzia"o, ¿e postêp rozwi!zuje
problem postêpu, bo bez postêpu nie mo¿e byæ postêpu, a jeœli
nie ma postêpu, to có¿ ze mnie za kapitan? Wszyscy staliœmy
siê egzystencjalistami, co obarczy"o nas odpowiedzialnoœci!,
która kiedyœ by"a domen! Boga i historii. Byæ mo¿e z powodu
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takiego psychicznego obci!¿enia opowiedzieliœmy siê po
stronie koncepcji postêpu w formie, której ¿aden osiem-
nastowieczny filozof ani te¿ ¿aden wczesnodziewiêtnasto-
wieczny spadkobierca Oœwiecenia nie móg"by poj!æ: idei, ¿e
techniczne innowacje s! to¿same z moralnym, spo"ecznym
i psychicznym postêpem.22

Punkt kulminacyjny globalnej gor!czki, której nie
powstrzyma"y „ma"e” katastrofy po drodze, jak kryzys
finansowy roku 1998 w Brazylii, Rosji i Azji, zostaje
osi!gniêty 10 marca 2000 roku. Œwiatowe gie"dy notuj!ce
spó"ki zaawansowanych technologii (miêdzy innymi
amerykañski NASDAQ) wykaza"y wówczas historycznie
wysokie notowania. Wystarczy"o dodaæ do nazwy firmy
„.com”, by pieni!dze p"ynê"y niekoñcz!cym siê strumieniem.
Japoñska sieæ supermarketów Ito-Yokado warta jest w lutym
2000 roku 32 miliardy dolarów. Posiada jednak 50,7 procent
akcji spó"ki internetowej Seven-Eleven, wartej w tym samym
czasie 59 miliardów dolarów! Ma"a firma Baltimore
Technologies o rocznym obrocie wysokoœci 23 miliony
funtów dystansuje na gie"dzie wielkie browary Whitbread
o obrocie 3 miliardy funtów.

Do szaleñstwa do"!czy"y siê rz!dy pañstw europejskich.
W Wielkiej Brytanii po og"oszeniu aukcji na licencje na nowy
rodzaj telefonii komórkowej tak zwanej trzeciej generacji
rozpêta"a siê prawdziwa burza, która wywindowa"a stawki
do niebotycznych poziomów. Brytyjski bud¿et zarobi" na
aukcji 22,5 miliarda funtów. Niemcy, zachêceni sukcesem
Brytyjczyków powtórzyli „skok” na telekomunikacyjn! kasê
i zdobyli jeszcze wiêksze pieni!dze (99,3 miliarda marek).
Podobnej sztuczki próbowa" dokonaæ rz!d polski, tyle tylko,
¿e operacja zakoñczy"a siê fars!. Z aukcji wycofali siê wszyscy
nowi gracze i wysz"o na to, ¿e trzech dotychczasowych
operatorów musi zap"aciæ pañstwu haracz w wysokoœci
650 milionów euro ka¿dy.

Po 10 marca 2000 roku dobra passa siê koñczy, pie-
ni!dze zaczynaj! powoli odp"ywaæ. W ci!gu roku z samego
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NASDAQ wyparowa"y 3 biliony dolarów (to równowartoœæ
dochodu, jaki wypracowuje Polska w ci!gu oko"o piêtnastu
lat, jest te¿ porównywalna z kwot!, o jak! zmniejszy"a siê
wartoœæ rynku po 11 wrzeœnia 2001 roku). Z gie"dy FTSE
w Londynie ulotni"y siê 93 miliardy dolarów. Opad"a
równie¿ gor!czka telefonii komórkowej trzeciej generacji,
najprawdopodobniej jednego z najbardziej dêtych balonów
szalonych lat dziewiêædziesi!tych. Tylko operatorzy tele-
komunikacyjni nie mog! doliczyæ siê pieniêdzy – sam France
Telecom, de facto w"aœciciel Telekomunikacji Polskiej, mia"
w maju 2002 roku 60 miliardów euro d"ugu.

Dolina Œmierci

Krzemowa Dolina sta"a siê, tak jak to kilkanaœcie lat
wczeœniej opisa" Jean Gimpel, Dolin! Œmierci. Przybyszów
strasz! opustosza"e biura i syndycy masy upad"oœciowej.
Ameryka zmierza do recesji, wiara w przysz"oœæ przygas"a,
optymizm Petera Schwartza nie by" chyba uzasadniony. Sam
jednak uczciwie wskazywa" warunki, jakie mog!
zdezaktualizowaæ jego scenariusz. Oto jeden z nich: Nowe
technologie oka¿! siê przereklamowane. Po prostu nie
przynios! oczekiwanego wzrostu wydajnoœci lub nie popchn!
gospodarki tak mocno. Gie"dowy krach nowych technologii
potwierdzi" s"usznoœæ tego zastrze¿enia. Poza tym z „d"ugiego
boomu” nici, jeœli: Wzrost przestêpczoœci i terroryzmu pogr!¿y
œwiat w lêku. Ludzie obawiaj!cy siê ci!gle, ¿e mog! zostaæ
zg"adzeni, nie s! w nastroju do otwartoœci. Przypomnê,
¿e Schwartz pisa" swój tekst cztery lata przed atakiem
na World Trade Center. Nie bêdzie te¿ powodów do opty-
mizmu w przypadku, gdy: Postêp ulegnie zahamowaniu
na skutek oporu spo"ecznego i taræ kulturowych. Ludzie musz!
mieæ przekonanie do parcia naprzód. Ale mog! po prostu
nie chcieæ...

Brytyjscy sceptycy z tygodnika „The Economist” wypo-
minali technooptymistom („d"ugi boom” jeszcze trwa"),
¿e ok"amuj! ludzi i siebie, widz!c w postêpie technicznym
panaceum na bol!czki œwiata. Przypominaj! s"owa, jakie
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napisano w 1858 roku, kiedy triumfy œwiêci" wiktoriañski
Internet, czyli telegraf: To niemo¿liwe, by stare przes!dy
i wrogoœæ istnia"y d"u¿ej, gdy stworzono takie narzêdzie
do wymiany myœli pomiêdzy wszystkimi narodami na ziemi.
Samoloty mia"y równie¿ po"o¿yæ kres wojnom, a to dziêki
promocji podró¿y i wymiany miêdzyludzkiej. Narzêdziem
pokoju mia"o byæ tak¿e radio, ale w to zw!tpiliœmy ju¿ po
Hitlerze, a tym bardziej po koordynowanych przez rwan-
dyjskie Radio Mille Collines rzeziach.

„The Economist” zgadza siê, ¿e Internet ju¿ wywiera
i bêdzie wywiera" wp"yw na biznes, na spo"eczeñstwo, na kul-
turê. W formu"owaniu prognoz opieraj!cych siê na wishfull
thinking i mechanicystycznym traktowaniu ludzkiej natury
nale¿y byæ jednak ostro¿nym: Nawet jeœli wszyscy na naszej
planecie byliby pod"!czeni do Internetu, to nadal bêd!
wojny i zanieczyszczenie œrodowiska, i nierównoœæ. Nowe
b"yskotki pojawiaj! siê i znikaj!, natura ludzka uparcie
pozostaje niezmienna; wbrew technoprorokom ludzkoœæ
nie jest po prostu w stanie pozbyæ siê swoich s"aboœci
na drodze wynalazku. Internet nie jest pierwsz! technologi!
wynoszon! pod niebiosa jako panaceum – i na pewno nie
bêdzie ostatni!.

Technologia nie przynios"a "atwego i szybkiego bogactwa,
nie obroni"a przed atakiem 11 wrzeœnia, niezbyt dobrze
sprawdza siê w Afganistanie – inteligentna amerykañska broñ
zabi"a ju¿ wiêcej niewinnych Afgañczyków-cywili, ni¿ by"o
ofiar w World Trade Center. Nie sprawdzi" siê, ju¿ po raz
kolejny, prosty determinizm i naiwny optymizm wiary
w postêp, rzeczywistoœæ okaza"a siê istotnie ró¿niæ od tej
przedstawianej w komunikatach marketingowych spó"ek
technologicznych oraz w sk"adanych przez naukowców
uzasadnieniach wniosków o subwencje badawcze. Techno-
logia nie jest ani dobra, ani z"a, ani obojêtna, jak g"osi historyk
techniki Melvin Kranzberg w swym „Pierwszym Prawie
Kranzberga”.
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Do wojny mo¿e dojœæ w ró¿ny sposób. Lecz najgorsze
sytuacje zdarzaj! siê zwykle dlatego, ¿e jakieœ mocar-
stwo uwa¿a, i¿ mo¿e osi!gn!æ swoje cele albo
zupe"nie bez wojny, albo za pomoc! jedynie ograni-
czonej wojny, któr! potrafi szybko wygraæ – i myli siê
w swoich przewidywaniach.

Margaret Thatcher23

Wojna jest tedy nie tylko istnym kameleonem,
zmieniaj!cym po trosze w ka¿dym poszczególnym
wypadku swoj! naturê, ale te¿ i ogólnie bior!c,
ze wzglêdu na panuj!ce w niej d!¿noœci, stanowi
dziwn! trójcê z"o¿on! z pierwotnej gwa"townoœci
¿ywio"u, nienawiœci i wrogoœci, co nale¿y uwa¿aæ
za œlepy popêd naturalny, dalej, z gry prawdopodo-
bieñstwa i przypadku czyni!cych z wojny swobodn!
czynnoœæ duchow!, wreszcie zaœ z w"aœciwoœci pod-
rzêdnej – narzêdzia politycznego, przez co podlega
zwyk"emu rozs!dkowi.

Carl von Clausewitz, O wojnie24

Wojna wirtualna
W jednym z wydañ tygodnika „New Yorker” z 1999 roku

ukaza" siê rysunek Roberta Webera zatytu"owany War
Room (Pokój sztabowy). Dwaj mê¿czyŸni, jeden umundu-
rowany, zapewne jakiœ wa¿ny genera", oraz cywil, naj-
prawdopodobniej zwierzchnik tego pierwszego, pochylaj! siê
nad map! œwiata. Cywil mówi: III wojna œwiatowa? Hmm.
OK. Ale pamiêtaj, nikomu nie mo¿e staæ siê krzywda.
Rysunkowy felieton Webera to najkrótsza definicja doktryny,
której Michael Ignatieff nada" nazwê wirtualnej wojny.
Narodzi"a siê ona wraz z b"yskotliwym sukcesem skierowanej
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przeciwko Irakowi operacji Pustynna Burza, osi!gnê"a apo-
geum podczas wojny powietrznej o Kosowo i zosta"a pogrze-
bana w ruinach World Trade Center 11 wrzeœnia 2001 roku.

* * *

Wojna, jak mówi nieœmiertelna definicja Carla von
Clausewitza, jest dalszym ci!giem stosunków politycznych,
przeprowadzeniem ich innymi œrodkami. Jej celem jest
poddanie woli przeciwnika swojej woli, do czego wykorzys-
tuje siê przemoc zbrojn! i agresjê symboliczn!. Zwyciêstwo
jest pe"ne, gdy pokonany na polu walki nie tylko z"o¿y
sztandary, ale te¿ przyjmie symbole zwyciêzcy za swoje.
Ewolucja w kierunku wojny wirtualnej polega na systema-
tycznym zmniejszaniu siê, a¿ do zupe"nego zaniku, udzia"u
przemocy zbrojnej i przenoszeniu zmagañ do przestrzeni
symbolicznej.

W takim ujêciu wojna wirtualna jest jednym z przejawów
ostatniej wielkiej herezji drugiego tysi!clecia – herezji
techgnozy (tak j! nazwa" analityk tego zjawiska, Erik Davis),
wiary w wyzwolenie z oków grzesznej materii za pomoc!
technologii wirtualizacji rzeczywistoœci. Ten swoisty kult
technologii prze¿y" rozkwit w latach dziewiêædziesi!tych,
a jego g"ównym oœrodkiem by"a kalifornijska Krzemowa
Dolina (patrz rozdzia" „Nowy, jeszcze wspanialszy œwiat”).
W jego obszarze wykszta"ci"y siê ró¿ne od"amy. Warto
przypomnieæ dwa ekstremalne przypadki. Pierwszy to mile-
narystyczny ruch przekonanych, ¿e 1 stycznia 2000 roku
na skutek b"êdu informatycznego w zapisie daty w systemach
komputerowych (pierworodnego grzechu z zarania epoki
Wielkiej Informatyzacji) nast!pi Apokalipsa. Wyznawcy tej
sekty porzucali zagro¿one zag"ad! miasta i przenosili siê
do budowanych z dala od wszelkiej cywilizacji schronów
wype"nionych zapasami ¿ywnoœci i wody. Nurt drugi to
sekty trans- i posthumanistów, wierz!cych, ¿e ju¿ nied"ugo
nast!pi czas ostatecznego wyzwolenia z ograniczeñ ludz-
kiego cia"a i umys"u, nadejdzie prawdziwa nieœmiertelnoœæ.
Najzagorzalsi wyznawcy, w obawie, ¿e mog! nie dotrwaæ
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w naturalnym stanie, ka¿! siê hibernowaæ (patrz rozdzia"
„Nowy, jeszcze wspanialszy œwiat”).

Prze"omowy dla rozwoju techgnozy by" rok 1991, pe"en
opisywanych wczeœniej symbolicznych wydarzeñ. Najwa¿-
niejsze to upadek Imperium Z"a, czyli rozpad Zwi!zku
Radzieckiego. Dla rozwoju doktryny wojny wirtualnej
najistotniejszy by" b"yskotliwy sukces skierowanej przeciwko
Irakowi operacji Pustynna Burza. Rozwija"a siê te¿ techno-
logia WWW, czyli globalna pajêczyna, techniczna realizacja
cyberprzestrzeni, antycypowanej ju¿ w 1984 roku przez
Williama Gibsona w cyberpunkowej powieœci Neuromancer.

RMA – rewolucja w dziedzinie wojskowoœci

Przez nastêpne lata Sieæ zaczê"a wype"niaæ siê ¿yciem,
przenosi"a siê do niej aktywnoœæ gospodarcza, kulturalna,
spo"eczna. Prorocy cyberprzestrzeni obiecywali, ¿e wolna
bêdzie ona od niekorzystnych ziemskich zjawisk, ska¿onych
prowadz!cym do marnotrawstwa tarciem (friction). W wir-
tualnej rzeczywistoœci mia" siê ziœciæ doskona"y, bo realizo-
wany z szybkoœci! myœli i bez tarcia (frictionless) kapitalizm
i ca"kowicie bezpieczny, bo frictionless seks. Wojskowi upoje-
ni sukcesem Pustynnej Burzy uwierzyli, ¿e i ich rzemios"o
uwolni siê od dwóch, opisanych przez von Clausewitza w nie-
œmiertelnym traktacie Vom Krieg (O wojnie) przekleñstw:
tarcia i wojennej mg"y, zamieniaj!cych ka¿dy etap zbrojnych
zmagañ w z"o¿one równanie o wielu niewiadomych.

Kluczem do zrozumienia wirtualnej wojny jest akronim
RMA, przewijaj!cy siê przez wszystkie wa¿niejsze opraco-
wania amerykañskich strategów wojskowych. Oznacza on
„rewolucjê w dziedzinie wojskowoœci” (Revolution in Mili-
tary Affairs). Pocz!tki RMA to lata osiemdziesi!te, kiedy
Amerykanie zdecydowali siê na radykaln! przebudowê si"
zbrojnych. Zaczêto wówczas na szerok! skalê wdra¿aæ inteli-
gentne uzbrojenie (smart weapons) – samosteruj!ce pociski
typu cruise, niewidzialne samoloty F-117, supernowoczesne
systemy nawigacji i kontroli pola walki (AWACS i J-STAR)
oraz mnóstwo innych nafaszerowanych najnowsz! elektro-
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nik! gad¿etów. Weryfikacja tej strategii nast!pi"a w 1991
roku, na pustynnych polach Kuwejtu i Iraku.

Na wojnê pojecha"o piêæset tysiêcy amerykañskich
¿o"nierzy (98 procent z nich mia"o dyplomy szkó" wy¿szych),
sto tysiêcy ciê¿arówek, dziesiêæ tysiêcy czo"gów, tysi!c dzie-
wiêæset helikopterów. Ostro¿ni genera"owie pamiêtaj!cy
wojnê w Wietnamie przygotowywali opiniê publiczn!
na oko"o trzydzieœci tysiêcy zabitych. Gdy po wielo-
miesiêcznych bombardowaniach ruszy"a ofensywa l!dowa,
zakoñczy"a siê niewiarygodnym sukcesem. Trwa"a sto godzin,
zginê"o oko"o trzystu czterdziestu ¿o"nierzy si" koalicji
antyirackiej. Straty nieprzyjaciela przekroczy"y najprawdo-
podobniej sto tysiêcy zabitych, mówi siê nawet o dwustu
tysi!cach. Francuski genera" Pierre Gallois zauwa¿y" przy
tym, ¿e tak naprawdê wojnê wygra"o dwa tysi!ce ¿o"nierzy.

Genera" Norman Schwarzkopf podczas konferencji
prasowej, jaka odby"a siê 27 lutego po zakoñczonej kampanii,
uprzedza", ¿e wbrew pozorom wojna w Zatoce Perskiej
nie by"a turniejem gier Nintendo. Myœl g"ównodowodz!cego
rozwin!" doskonale S"awoj $i$ek w eseju Against the Double
Blackmail (Przeciwko podwójnemu szanta¿owi): Uœwia-
dommy sobie, co siê dzia"o podczas ostatecznego amery-
kañskiego ataku na pozycje irackie podczas wojny w Zatoce:
¿adnych fotografii, ¿adnych dziennikarskich relacji, tylko huk
czo"gów ze spycharkami przyczepionymi od frontu jak tarcze,
przetaczaj!cych siê ponad irackimi okopami i grzebi!cych
po prostu tysi!ce ¿o"nierzy w ziemi i piasku – to co siê
naprawdê dzia"o, uznano najprawdopodobniej za zbyt
okrutne w swej czysto mechanicznej wydajnoœci, zbyt odmien-
ne od standardowych wyobra¿eñ o heroicznych potyczkach
twarz! w twarz. Uznano, ¿e takie obrazy mog! zbyt mocno
wstrz!sn!æ opini! publiczn!, narzucono wiêc ca"kowite
embargo dla mediów... Jean Baudrillard nazwa" wojnê
w Zatoce nie-wydarzeniem – jego okreœlenie mo¿e byæ odczy-
tywane w takim sensie, ¿e traumatyczne obrazy pokazuj!ce
Realnoœæ tej wojny by"y totalnie cenzurowane...

Pustynna Burza okreœli"a nowy paradygmat prowadzenia
wojny jako operacji rozgrywaj!cej siê w kilku przestrzeniach.
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Realne zmagania, które na skutek bezwzglêdnej dominacji
wojska amerykañskiego zamieni"y siê w przemys"ow! utyli-
zacjê cywilizacyjnych odpadów, zosta"y wy"!czone z bez-
poœredniego ogl!du opinii publicznej. Trafi"y do niej póŸniej,
w formie ju¿ zdekonstruowanej jako miêdzy innymi gry
i multimedia. Drugi front tej wojny ustali" siê w przestrzeni
symbolicznej, zdominowanej przez media, które uczyni"y
z Pustynnej Burzy wydarzenie globalne. Paul Virillio
stwierdzi", ¿e wojna ta fizycznie odby"a siê w Kuwejcie,
ale równoczeœnie rozgrywa"a siê na ekranach na ca"ym
œwiecie. Miejscem ostatecznego zwyciêstwa by"o nie pole
zmagañ, ale ekran. W istocie to jednak dopiero "!czny wynik
zmagañ, brutalnej rzezi i bombardowania widzów na ca"ym
œwiecie obrazami doprowadzi" do sukcesu. Wroga pokonano
si"!, a ca"y œwiat przyj!" symbolikê zwyciêzców za swoj!.

Wirtualna bitwa pancerna

Modelowym dla rozwa¿añ o wirtualnej wojnie epizodem
Pustynnej Burzy by"a bitwa pancerna na linii 73 Easting.
26 lutego naprzeciwko siebie stanê"y trzy pododdzia"y
amerykañskiego pu"ku kawalerii zmechanizowanej (po raz
pierwszy w walce) oraz iracka dywizja pancerna Gwardii
Narodowej (z weteranami oœmioletniej wojny z Iranem).
Po dwudziestu dwóch minutach iracka jednostka przesta"a
istnieæ, Amerykanie nie odnieœli ¿adnych strat.

Wielu ¿o"nierzy przyzna"o potem, ¿e ca"a operacja
przypomina"a im codzienne szkolenia na elektronicznych
symulatorach. Wróg – ¿ywy cz"owiek, ze swym œmiertelnym
przera¿eniem, nabieg"ymi krwi! oczami, potem na czole – by"
niewidoczny. Oddziela"a go nie tylko odleg"oœæ, ale równie¿
ekran komputera. Dopiero w bazie zdobyte punkty mo¿na
by"o przeliczyæ na „krzy¿yki” na lufie czo"gu. Straty w"asne
zero. Straty wroga – setki, a nawet tysi!ce.

Przebieg bitwy zosta" dok"adnie opisany, a nastêpnie
odtworzony w najdrobniejszych szczegó"ach w pamiêci
komputerów. Pocz!tkowo tak uzyskan! symulacjê pola walki
wykorzystywano wy"!cznie do szkoleñ, z czasem jednak
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cyfrowe szczegó"y operacji przeniknê"y do cywila, gdzie
s! wykorzystywane w przeró¿nych grach komputerowych.
Dokonane 26 lutego dzie"o zniszczenia odtwarzane jest dziœ
na setkach tysiêcy domowych komputerów przez starych
i m"odych z"aknionych wirtualnej krwi.

Marek Ho"yñski, ekspert w dziedzinie grafiki kompu-
terowej, który przez wiele lat pracowa" w Massachusetts
Institute of Technology, a potem w firmie Silicon Graphics,
wyjaœnia: Wspó"czesna grafika komputerowa i superszybkie
komputery s! w stanie niemal dos"ownie zasymulowaæ
rzeczywiste pole walki. Æwicz!cy ¿o"nierz nie tylko widzi, ale
i czuje to, co siê dzieje podczas bitwy – odczuwa drgania,
przechy"y, s"yszy ryk silników. W przypadku symulacji
samolotowych brakuje jedynie zmian przeci!¿eñ i ciœnienia
powietrza. Po takim treningu mo¿na praktycznie od razu
usi!œæ za sterami prawdziwego samolotu lub czo"gu. To
jeszcze jednak nie wszystko. Symulatory po"!czone s!
superszybkimi magistralami przesy"u danych, które umo¿-
liwiaj! wspólne æwiczenia dziesi!tków, a nawet setek jed-
nostek. Æwicz!cy na symulatorze samolotu szturmowego
atakuje czo"g, który nie jest tylko pust! makiet!, ale wizua-
lizacj! maszyny obs"ugiwanej przez kolegê-pancerniaka
na innym symulatorze. W cyberprzestrzeni rozgrywa siê
prawdziwa bitwa. By pole walki ukonkretniæ, pamiêæ
komputerów wype"nia siê danymi odtwarzaj!cymi topogra-
ficzne szczegó"y pól walki z Iraku lub z miejsc, w których
ewentualne dzia"ania maj! siê odbyæ (na przyk"ad Afganis-
tanu).

Nic wiêc dziwnego, ¿e jedna z misji okreœlaj!cych zadania
RMA mówi, ¿e armia XXI wieku polegaæ bêdzie na zaawan-
sowanych symulacjach, realistycznych wizualizacjach kom-
puterowych, cyfrowych transmisjach multimedialnych
i globalnych sieciach, po to, by przesy"aæ informacje, dzieliæ
wiedzê i operowaæ na poziomie niemo¿liwym nigdy
wczeœniej. Symulatory, symulacje i syntetyczne pole walki
stan! siê centraln! i zasadnicz! cech! nowoczesnej armii.
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Niewidzialni, nieœmiertelni

Nies"ychana efektywnoœæ wojny o Kuwejt i skutecznoœæ
RMA rozpali"a wyobraŸniê genera"ów, którzy rozszerzyli
doktrynê. Jeden z jej filarów – niewidzialnoœæ – uzupe"nili
drugim – nieœmiertelnoœci!. Genera" Colin Powell og"osi"
koncepcjê wojny bez ofiar (ze strony Amerykanów, rzecz
jasna). „Armia trzeciej fali”, jak j! szybko ochrzcili Heidi
i Alvin Tofflerowie, to armia niewidoczna i nieœmiertelna.
Jej ¿o"nierz to zupe"nie nowy twór, pó"boski, ap"ciowy byt
zupe"nie odrêbny od postaci wojownika, utrwalonej, jak
to opisywa" Georges Dumezil, w najg"êbszych pok"adach
œwiadomoœci indoeuropejskiej i w Heglowskiej koncepcji
Pana i S"ugi. ¯o"nierz trzeciej fali nie ma nic wspólnego
ani z rycerskim, mêskim etosem odœwie¿onym w XX wieku
przez Ernsta Jüngera, ani z "ajdack! jego wersj!, nakazuj!c!
wojownikowi rabowaæ, paliæ i gwa"ciæ.

¯o"nierz trzeciej fali jest ap"ciowy (ponad 10 procent
amerykañskiego wojska uczestnicz!cego w Pustynnej Burzy
stanowi"y kobiety), przefiltrowany przez jêzyk politycznej
poprawnoœci, który odar" wojenne rzemios"o z seksistow-
skich, fallicznych pow"ok. W miejsce wojownika – dysz!cego
agresj! samca, sublimuj!cego w walce swoje libido – pojawi"
siê Narcyz, który czêœciej ni¿ za karabin chwyta lusterko
i puderniczkê, bo lada chwila mo¿e zjawiæ siê CNN. Ten
upadek tradycyjnego wojowniczego ducha dostrzeg" z bólem
genera" Anthony C. Zini w artykule o wojsku XXI wieku,
który ukaza" siê w lipcu 2001 w magazynie „Strategic
Forum”, podwa¿aj!c jednoczeœnie przekonanie, ¿e w wojsku
mo¿na obejœæ siê bez ryzyka i strat.

Problematykê wirtualnej wojny analizuje dog"êbnie
Michael Ignatieff w ksi!¿ce Virtual War (Wojna wirtualna).
Wa¿niejsze cechy opisuj!ce to zjawisko ju¿ poznaliœmy,
ciekawa jest natomiast analiza skutków wirtualizacji wojny
z punktu widzenia polityki i istnienia demokracji.

Otó¿ czy nie jest tak, ¿e wojna, z której usuniêto zasadniczy
element œwiadomoœci walki na zasadzie „zabijasz i sam
mo¿esz byæ zabity”, prowadzona w imiê fundamentalnych
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racji moralnych (w Kosowie by"a to obrona albañskiej
ludnoœci cywilnej przed eksterminacj!), przeczy swojej misji?
Pokazuje bowiem, ¿e spo"eczeñstwa interweniuj!ce ceni!
¿ycie swoich obywateli-¿o"nierzy bardziej ni¿ tych, których
chc! uratowaæ, i gdy ¿o"nierskie ¿ycie jest zagro¿one, gotowe
s! wycofaæ siê z dzia"ania (najlepszy dowód – fiasko operacji
„Przywróciæ nadziejê” w Somalii. Amerykanie wycofali siê,
gdy zginê"o osiemnastu uczestników misji).

Brak zagro¿enia podczas interwencji mo¿e spowodowaæ,
¿e wirtualna wojna stanie siê coraz czêœciej stosowan! metod!
rozwi!zywania konfliktów, akceptowan! nie tylko przez
polityków, ale i demokratyczny elektorat. Wirtualna wojna
nie niesie ze sob! ryzyka, nie wymaga te¿ spo"ecznej
mobilizacji, dzieje siê poza spo"eczeñstwem, rozgrywa j! elita
pó"boskich, nieœmiertelnych profesjonalistów. Do spo"eczeñ-
stwa wojna wraca za poœrednictwem mediów, masowe
uczestnictwo nie polega, jak podczas I i II wojny œwiatowej,
na ogólnonarodowej wspólnocie przelanej krwi i doœwiad-
czeñ frontowych. Wojna wirtualna to simulakrum, które
jedyne, co mo¿e wytworzyæ, to poczucie wirtualnej wspól-
noty couch potatoes (klub kanapowego ziemniaka, amery-
kañskie okreœlenie dla maniakalnych telewidzów), ca"kowicie
zdemobilizowanych cywili podgl!daj!cych wojenne reality
show w telewizji i Internecie.

Kosowo – pierwsza wojna postmodernistyczna

Wojna powietrzna o Kosowo by"a kulminacyjnym
punktem ewolucji funkcji ¿o"nierza i trudno siê dziwiæ,
¿e zyska"a w prasie miano pierwszej wojny postmodernis-
tycznej. Idea" nieœmiertelnoœci zosta" w niej ziszczony w pe"ni,
si"y sprzymierzone nie odnios"y ¿adnych ofiar. Ukryci za sw!
niewidzialn! technologi! z wysokoœci piêciu tysiêcy metrów
¿o"nierze trzeciej fali niczym greccy bogowie zsy"ali gromy
– inteligentne pociski, nios!ce boski komunikat, „bombo-
gram” maj!cy wp"yn!æ na przebieg rozgrywaj!cych siê
na ziemskim padole barbarzyñskich zmagañ miêdzy Serbami
i Albañczykami.
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Wojna o Kosowo by"a znacznie bardziej wirtualna ni¿
walki w Kuwejcie. Po doœwiadczeniach Pustynnej Burzy nikt
przy zdrowych zmys"ach nie zdecydowa"by siê na frontalny
atak na Amerykê, dlatego sama operacja zbrojna mia"a, mimo
du¿ej intensywnoœci, charakter raczej marginesowy. Praw-
dziwe zmagania odbywa"y siê w mediach, w przestrzeni
symbolicznej. Wojna uleg"a nie tylko, jak napisa" $i$ek,
wirtualizacji, ale i karnawalizacji. Armia serbska szybko
pochowa"a do schronów swoj! broñ, wystawiaj!c na cel
NATO tekturowe i plastikowe imitacje czo"gów i samo-
chodów. Prawdziwa broñ zosta"a niemal nie tkniêta. Raport
NATO mówi o zniszczonych stu dwudziestu czo"gach, ale ju¿
same US Air Force przyznaj!, ¿e uda"o siê zniszczyæ czter-
naœcie czo"gów, osiemnaœcie ciê¿arówek i dwadzieœcia armat.

W miastach na ulice wylegli ludzie z przypiêtymi do ubrañ
tarczami, tañczyli i œpiewali na mostach, wiedz!c, ¿e ¿o"nierze
trzeciej fali nie atakuj! cywili. Punktem kulminacyjnym tego
karnawa"u by"o „przypadkowe” zestrzelenie amerykañskiego
supersamolotu F-117, które przypomina"o parodiê rytua"ów
kultu cargo. Serbowie opatrzyli wrak samolotu napisem
„Sorry, ale nie wiedzieliœmy, ¿e jest niewidzialny!”, a pilota
– byt z innej rzeczywistoœci – puœcili wolno. Gdzieœ dalej,
w rzeczywistej przestrzeni Kosowa, trwa" exodus setek tysiêcy
Albañczyków, którzy nie pasowali do konwencji karnawa"u
i niewiele te¿ mieli wspólnego z trzeci! fal!.

Opowieœæ o rzetelnym listonoszu

Ignatieff w swych analizach podnosi wiele istotnych
aspektów wirtualnej wojny i choæ widzi jej niedoskona"oœci,
uznaje, ¿e taka interwencja z pobudek humanitarnych, jaka
mia"a miejsce w Kosowie, by"a uzasadniona, a jej wirtualny
charakter nie dezawuuje intencji pañstw uczestnicz!cych
w operacji. Niezwykle cennym uzupe"nieniem przemyœleñ
Ignatieffa s! b"yskotliwe rozwa¿ania S"awoja $i$ka, mistrza
lacanowskiej analizy, dysponuj!cego niezwyk"ym psycho-
logicznym i dialektycznym wyczuciem. W swych pracach
artyku"uje on to, z czym nie do koñca radzi sobie publicysta
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amerykañski, i dowodzi g"êbokiego zwi!zku wirtualnego
z realnym. Otó¿ we wspomnianym eseju Against the Double
Blackmail rozwija on opowieœæ o rzetelnym listonoszu, zasta-
nawiaj!c siê, dlaczego listy docieraj! do adresata. Analizê
zaczyna od przypomnienia tragikomicznej historii latyno-
amerykañskiego patrioty, który w 1998 roku wys"a" list-
-bombê do konsulatu Stanów Zjednoczonych. Poniewa¿
naklei" zbyt ma"o znaczków, poczta zwróci"a przesy"kê
(nadawca by" prawdziwym patriot!, dzia"a" jawnie, wypisuj!c
na kopercie swój adres). Niedosz"y zamachowiec w roztar-
gnieniu otworzy" j! i w efekcie poniós" œmieræ z w"asnych r!k.

W podobnej sytuacji zdaniem $i$ka znalaz" siê podczas
wojny o Kosowo Slobodan Miloszeviæ. Bomby, które wysy"a"
przez lata, wróci"y do niego. W tym momencie $i$ek zatrzy-
muje siê, by daæ odpór przekonaniu, ¿e wirtualna wojna
obywa siê bez konsekwencji dla wirtualnych ¿o"nierzy:
Ca"kowitym fa"szem jest przekonanie, ¿e wojna jest mniej
traumatyczna, jeœli ¿o"nierze doœwiadczaj! jej nie jako
rzeczywiste spotkanie z inn! istot! ludzk!, która ma byæ
zabita, lecz jako abstrakcyjn! dzia"alnoœæ przed ekranem
monitora... O ile taka procedura wywo"uje u ¿o"nierza
mniejsze poczucie winy, to pozostaje otwart! kwesti!,
czy wywo"uje mniejsze napiêcie. Bo jak wyjaœniæ dziwny fakt,
¿e ¿o"nierze czêsto fantazjuj! o zabijaniu przeciwnika
w starciu twarz! w twarz, kiedy patrz!c prosto w oczy wbijaj!
mu bagnet (w pewnej militarnej odmianie seksualnego
Zespo"u Fa"szywej Pamiêci ¿o"nierze pamiêtaj! takie potyczki,
choæ nigdy nie mia"y one miejsca). I dalej wyjaœnia, ¿e w"aœnie
takie fantazjowanie jest form! obrony przed zdehumani-
zowan!, abstrakcyjn!, mechaniczn! wojn!.

Wirtualna wojna nie pozostaje wiêc bez konsekwencji
dla wirtualnych ¿o"nierzy, nie jest te¿ obojêtna dla spo"e-
czeñstw, które w kwestiach wojennych zda"y siê na elity.
Przypomnia" o tym 11 wrzeœnia, kiedy do bram Nowego
Jorku i Waszyngtonu zapuka" $i$kowy rzetelny listonosz.
Tragediê 11 wrzeœnia $i$ek interpretuje w eseju Welcome
to the Desert of Real (Witajcie na pustyni Realnego). Pisze
w nim, ¿e Zachód przez ostatnie piêæset lat budowa" swój
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dobrobyt i bezpieczeñstwo, eksportuj!c agresjê i destrukcjê
do barbarzyñskiego œwiata zewnêtrznego. Zachód stworzy"
wirtualny œwiat dobrobytu, którego symbolem sta"y siê wie¿e
World Trade Center. Poza tym œwiatem, jak w filmie braci
Wachowski Matrix, otwiera siê zdegradowana pustynia
Realnego. Agresja wróci"a. Do 11 wrzeœnia ¿y"a jedynie
w postaci fantazji, pomagaj!cych, podobnie jak wirtualnym
¿o"nierzom, przeprojektowaæ poczucie winy. Teraz trzeba
po¿egnaæ siê z arkadyjsk! iluzj!, ¿e przynajmniej rzeczywis-
toœæ wirtualn! mo¿emy urz!dziæ sobie w sposób doskona"y.
Po¿egnaæ te¿ siê przysz"o z technokratyczn! iluzj! wirtualnej
wojny jako wyzwolenia od clausewitzowskich przekleñstw
realnej walki. Genera" Paul Van Riper, który w latach
dziewiêædziesi!tych dowodzi" jedn! z dywizji marines,
powiedzia" w dzieñ po ataku: Natura wojny jest niezmienna,
tak samo jak natura cz"owieka. Niepewnoœæ wojny – niebez-
pieczeñstwo, mg"a, tarcie – nie zmieni! siê.

Koncepcja wirtualnej wojny, która miêdzy innymi
za spraw! Heidi i Alvina Tofflerów na dobre zagnieŸdzi"a siê
w umys"ach amerykañskich wojskowych i strategów, roz-
broi"a amerykañski system bezpieczeñstwa pod wzglêdem
intelektualnym. Przypomnijmy, ¿e po Pustynnej Burzy
zafascynowani sukcesem Tofflerowie, twórcy popularnej
„falowej” koncepcji rozwoju spo"ecznego, postanowili
spróbowaæ swoich si" na polu doktryny wojskowej. Powsta"
bestseller Wojna i antywojna, który sta" siê oficjalnym
wzorcem nowoczesnego myœlenia o sprawach wojskowych.
Newt Gingrich, wielki admirator Tofflerów i przez pewien
czas lider Republikanów w amerykañskim Kongresie,
przypomina w przedmowie do ksi!¿ki swoich mistrzów
zatytu"owanej Budowy nowej cywilizacji – polityka trzeciej
fali: Znakomitym przyk"adem mo¿e tu byæ genera" Don
Starry, prze"o¿ony TRADOC (Dowództwa Szkolenia i Doktry-
ny Wojennej Armii L!dowej USA), który na pocz!tku lat
osiemdziesi!tych, przeczytawszy „Trzeci! falê”, uzna",
¿e Tofflerowie dokonali rzetelnej analizy przysz"oœci. Oboje
autorów zaproszono wiêc do kwatery TRADOC w Fort
Monroe, gdzie wizjê formu"owan! w „Trzeciej fali” skonfron-
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towali z pomys"ami strategów wojskowych, co zosta"o wspa-
niale opisane w niedawnej ksi!¿ce „Wojna i antywojna”.
Dobrze wiem, jak wielki wp"yw mia" przedstawiony
w „Trzeciej fali” obraz rewolucji informatycznej na kszta"-
towanie doktryny wojennej w latach 1979–1982...

Podstawowa zaleta koncepcji Tofflerów kryje siê w jej
prostocie i pojemnoœci, umo¿liwiaj!cej wyjaœnienie wszyst-
kiego. W sam raz lektura dla oficerów, nienawyk"ych
do dialektycznych roztrz!sañ. Sukces RMA i doktryny
wirtualnej wojny, wsparty popularnoœci! i autorytetem,
jakim Tofflerowie cieszyli siê u Ronalda Reagana i George’a
Busha, spowodowa", ¿e do œwiadomoœci nie przebi"y siê inne
koncepcje, czerpi!ce ze Ÿróde" bli¿szych rzeczywistoœci.

Wiara w technikê

Atmosferê wiary w nieograniczone mo¿liwoœci techniki
mo¿na dobrze odczuæ we wspomnianej ju¿ ksi!¿ce Michaela
Dertouzosa What Will Be. Generalnie jest on przekonany,
¿e dziêki rewolucji teleinformatycznej symbolizowanej przez
Internet i rynek informacyjny zwiêkszy siê zrozumienie
miêdzy narodami, ludzie bêd! wiêcej o sobie wiedzieæ,
zmniejszy siê wiêc potrzeba prowadzenia wojen. Nastan!
czasy pokoju wspomaganego komputerowo (computer aided
peace). Dertouzos zdaje sobie jednak sprawê, ¿e brzmi to
trochê zbyt piêknie, wiêc realistycznie zak"ada, ¿e wojny tak
zupe"nie to nie znikn!. Ale na skutek wdra¿ania nowych
technologii zupe"nie siê zmieni!. Dojdzie do tego, ¿e walczyæ
ze sob! bêd! roboty. Najszybciej jednak rewolucja techniczna
w wojsku zaowocuje na poziomie wywiadu. Dziêki
elektronice, informatycznym metodom analizy, elektronicz-
nemu nas"uchowi i satelitom CIA bêdzie wiedzieæ wszystko.

Szybko jednak ¿ycie zweryfikowa"o szczytne wizje
Dertouzosa. W 1999 roku Amerykanie omy"kowo zbom-
bardowali chiñsk! ambasadê w Belgradzie, bo mimo ca"ej
elektroniki cel dla pocisku zaprogramowano wed"ug
nieaktualnych danych. Pomy"ka kosztowa"a Stany Zjedno-
czone bardzo powa¿ny kryzys dyplomatyczny w stosunkach

104

Wojna wirtualna



z Chinami. Kolejne dwa lata niewiele poprawi"y skutecznoœæ
„sztucznej inteligencji” amerykañskiej armii. Co chwila ofia-
rami nalotów prowadzonych z bezpiecznej dla atakuj!cych
wysokoœci padaj! niewinni Afgañczycy. W grudniu 2001
amerykañskie samoloty przez szeœæ godzin bombardowa"y
wioskê Qila-Nazi, w której w"aœnie rozkrêca"a siê weselna
zabawa. Tygodnik „Time” pisze: Nastêpnego dnia oddzia"
si" specjalnych przyby" do Qila-Nazi, by dokonaæ inspekcji
tego, co mia"o byæ triumfalnym ciosem zadanym siatce
Osamy ben Ladena. ¯o"nierze zastali œlady wesela. Ze stu
dwunastu weselników prze¿y"y tylko dwie kobiety.

4 lutego 2002 roku amerykañski wywiad przez chwilê
cieszy" siê, ¿e dopad" samego Osamê ben Ladena. Niestety,
okaza"o siê, ¿e bezpilotowy samolot Predator zabi" kogoœ
innego, kto pechowo przypomina" domniemanego szefa
Bazy.

Amerykañsk! fascynacjê technik!, odjazd w rzeczywistoœæ
wirtualn!, wyœmiewaj! Alain Bauer i Xavier Raufer, fran-
cuscy specjaliœci w dziedzinie terroru i analizy strategicznej.
W styczniu 2002 roku ukaza"a siê ich ksi!¿ka La guerre ne fait
que commencer (Wojna dopiero siê zaczê"a). Wyliczaj! w niej
wszystkie s"aboœci amerykañskiej doktryny: wydawanie
miliardów dolarów na wyposa¿enie budowane pod k!tem
walki z przeciwnikiem, jaki nie istnieje. Wiara w moc
sztucznej inteligencji i elektroniki rozwijanej kosztem
inwestycji w „materia" ludzki”, czyli rozbudowywanie sieci
wywiadu (czêœæ komunikatów o nadchodz!cym zagro¿eniu
atakiem 11 wrzeœnia nadesz"a zbyt póŸno tylko dlatego, ¿e nie
mia" ich kto przet"umaczyæ z arabskiego). Niedopuszcza-
nie do siebie myœli, ¿e wspó"czesny, prawdziwy wróg mo¿e
nie czytaæ Tofflerów i pozostaje wierny niemodnemu von
Clausewitzowi.

Przyk"adem technologicznej przesady i nieskutecznoœci
jest zdaniem Bauera i Raufera próba ustanowienia „bariery
elektronicznej”, maj!cej zapobiec szmuglowaniu narkotyków
z Ameryki Œrodkowej. Operacja kosztowa"a w okresie od
1990 do 1996 roku 6 miliardów euro. Zaanga¿owano takie
œrodki, jak radary jonosferyczne, satelity szpiegowskie, radary
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morskie, samoloty szpiegowskie P3 Orion, samoloty
kierowania polem walki AWACS, a nawet atomowy okrêt
podwodny. Mimo tych nak"adów poda¿ kokainy na rynku
amerykañskim systematycznie siê zwiêksza, narkotyk prze-
dostaje siê „ponad” barier! high-tech.

Pe"zaj!cy wróg

Wspó"czesna wojna bêdzie wojn! asymetryczn!, ale nie
w takim sensie, ¿e Ameryka bêdzie mog"a bezkarnie
bombardowaæ dowolny cel. Po drugiej stronie nierównoœci
znajduj! siê bowiem pobudzone do ¿ycia przez obiektywne
procesy póŸnonowoczesnego rozwoju spo"ecznego aktywne
jednostki i grupy spo"eczne, kieruj!ce siê czêsto irracjonaln!,
nihilistyczn! ¿!dz! destrukcji. Wykorzystuj! one zarówno
narzêdzia z obszaru zaawansowanych technologii: telefony
komórkowe, Internet, jak i staroœwieckie metody komu-
nikacji: kurierów, go"êbie pocztowe, po to, by koordynowaæ
dzia"ania w skali globalnej. Struktura tych sieci jest
amorficzna, przypomina biologiczn! protoplazmê, a sposób
ich rozprzestrzeniania okreœla siê terminem swarming,
rojenie siê, namna¿anie, niczym u pozbawionych hierar-
chicznej kontroli organizmu komórek rakowych.

Teoretyczna analiza funkcjonowania takich sieci powsta"a
ju¿ w 1970 roku, kiedy to Luther Gerlach i Virginia Hine
z Rand Corporation opublikowali raport: People, Power,
Change: Movements of Social Transformation (Ludzie,
w"adza, zmiana: ruchy spo"ecznej transformacji). Opisanym
przez siebie sieciom nadali nazwê SPIN (Segmented, Poly-
centric, Ideologically Integrated Network), a model ten
doskonale pasuje do takich organizacji, jak Baza ben Ladena,
miêdzynarodówka narkotykowa, ruchy ekoterrorystyczne
i antyglobalistyczne.

Analizy te, bêd!ce wynikiem interpretacji wyników
powa¿nych badañ socjologicznych, nie przebi"y siê do œwia-
domoœci strategów pragn!cych prostych modeli, dok"adnie
takich, jakich im dostarczali Tofflerowie. Bauer i Raufer
zalecaj! swoim s"uchaczom, a wiêc miêdzy innymi oficerom
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¿andarmerii, inne lektury: Clausewitza i Heideggera.
Heidegger ich zdaniem nadaje siê doskonale, by odprogra-
mowaæ mózgi studentów ze schematów utrwalonych przez
media. Odpowiednia dawka refleksji niemieckiego filozofa
potrafi wyrwaæ z iluzji wirtualnej rzeczywistoœci, sprowadziæ
na „pustyniê Realnego”. Dopiero tak oczyszczony mózg jest
w stanie w"aœciwie analizowaæ rzeczywistoœæ, a w"aœnie
najbardziej brakuje porz!dnej analizy. Narzucane przez
media schematy politycznej poprawnoœci, wyjaœnianie
zjawisk za pomoc! uproszczonych mechanizmów prowadzi
w konsekwencji do takich katastrof, jak 11 wrzeœnia, kiedy
zagubieni w fa"szywych modelach wyjaœniaj!cych stratedzy
amerykañscy nie przyjêli do wiadomoœci zjawisk, które by"y
opisane w wielu raportach.

Po czyszczeniu Heideggerem czas wzi!æ siê za von Clause-
witza, którego genialne dzie"o mo¿na w pe"ni zrozumieæ
dopiero dziœ, kiedy najmodniejszym tematem badañ nauko-
wych jest teoria chaosu, z"o¿onoœci, samoorganizacji. Clause-
witz, stary heglista, potrafi" w opublikowanym w 1832 roku
traktacie zerwaæ z dialektyk! i stworzyæ koncepcjê trynitarn!,
w której wojna (a wiêc i polityka) to chaotyczna gra pomiêdzy
si"!, w"adz! i ludem. Wprowadzi" te¿ pojêcia wojennej mg"y
i tarcia. Pierwsze z nich sta"o siê znacznie bardziej zrozumia"e
po opracowaniu w 1945 roku przez Claude’a Shannona
„matematycznej teorii komunikacji”, w której pojawi"o siê
pojêcie szumu informacyjnego. Clausewitzowska mg"a to
nic innego, jak Shannonowski szum, immanentna cecha
ka¿dego systemu informacyjnego, a wiêc równie¿ takich
organizacji ludzkich, jak si"y zbrojne i takich przedsiêwziêæ,
jak wojna.

Clausewitz dziœ

Tarcie to z kolei nic innego, jak wyraz naturalnej chaotycz-
noœci rzeczywistego œwiata, w którym rozwój wydarzeñ
opisuje dynamika nieliniowa, wed"ug której jeden problem
mo¿e mieæ wiele rozwi!zañ i wcale nie wiadomo, które
jest bardziej prawdopodobne. Ponadto w odpowiednich
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warunkach niewielka nawet zmiana parametru (na przyk"ad
œmieræ kuriera nios!cego wa¿ny rozkaz podczas bitwy) mo¿e
ca"kowicie zmieniæ rozwój sytuacji.

Pisz!c O wojnie Carl von Clausewitz stworzy" wielki
traktat o ¿yciu, dostarczy" wci!¿ przydatnych narzêdzi
intelektualnej analizy, nabieraj!cych wspó"czeœnie wrêcz
nowego sensu. Czy w takim razie koncepcja wirtualnej wojny
powinna trafiæ do lamusa? Wprost przeciwnie, nale¿y j!
zreinterpretowaæ, a doskona"! próbê takiego zabiegu propo-
nuj! John Arquilla i David Ronfeldt z Rand Corporation.
W swych pracach odwo"uj! siê nie do Heideggera, ale do filo-
zofii francuskiego duchownego i uczonego Pierre’a Teilharda
de Chardin. Otó¿ ¿adne wydarzenie, nawet 11 wrzeœnia, nie
zmienia faktu, ¿e wojna odbywa siê, jak wspomnieliœmy
na pocz!tku, w dwu przestrzeniach: fizycznej i symbolicznej.
Wojna wirtualna o Kosowo by"a ska¿ona gnostyckim prag-
nieniem zapanowania nad fizycznym polem walki bez fizycz-
nej na nim obecnoœci, przez teleimmersjê. To siê nie uda"o,
o ile bowiem ¿o"nierze trzeciej fali zyskali wielkim kosztem
nieœmiertelnoœæ, o tyle ich star!, heglowsk! rolê 11 wrzeœnia
przejêli cywile, symbolizowani przez nowojorskich stra¿aków
i ich szatañskie przeciwieñstwo, zamachowców-samobójców.
W"aœnie oni pokazali, ¿e wci!¿ najwy¿szym potwierdzeniem
wiernoœci idea"om jest œmieræ w ich obronie.

Pozostaje jednak przestrzeñ symboliczna, w której odbywa
siê w"aœciwa walka o to, by poddaæ adwersarza swojej woli.
W przypadku 11 wrzeœnia apokaliptyczna rzeŸ by"a
potrzebna, by przebiæ najbardziej nawet pomys"owe pro-
dukcje z Hollywood i najabsurdalniejsze reality show. Cel
zosta" zrealizowany – tragedia dosta"a primetime, wyzwoli"a
energiê dziennikarzy i intelektualistów, którzy zaczêli
¿mudn! robotê dekonstrukcji aktu zamachu i wprowadzenia
go do powszechnego obiegu symboli zrozumia"ych dla
ka¿dego: strachu, wspó"czucia, winy, wstydu.

Arquilla i Ronfeldt, id!c za Teilhardem de Chardin,
tworz! koncepcjê noopolityki, czyli dzia"añ symbolicznych
w noosferze, przestrzeni scalaj!cej wszystkie komunikaty
i symbole wytwarzane przez spo"eczeñstwo sieciowe, a wiêc
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spo"eczeñstwo póŸnej nowoczesnoœci. I tak jak wojna jest
przed"u¿eniem polityki, tak przed"u¿eniem noopolityki jest
infowojna – celowe dzia"ania maj!ce na celu zdominowanie
woli przeciwnika wyra¿anej przez wytwarzane przez niego
komunikaty i symbole. Analitycy z Rand Corporation twier-
dz!, ¿e systematycznie prowadzona noopolityka i infowojna
(podkreœlaj! przy tym jednak, ¿e jako element, a nie substytut
tradycyjnej polityki i realnej wojny) doprowadz! do zwy-
ciêstwa wspó"czesnej cywilizacji, udowodni! nieodpart!
atrakcyjnoœæ symboli wolnoœci, praw cz"owieka, demokracji.

Problem w tym, ¿e obecnie noopolityka mo¿e odnieœæ
skutek jedynie w krajach Pierwszego Œwiata, trudno wyobra-
ziæ sobie prowadzenie jej w pozbawionym jakiejkolwiek
infrastruktury Afganistanie lub Somalii. Dlatego te¿ Arquilla
i Ronfeldt nawo"uj!, by wspieraæ rozwój infrastruktury
noosfery na ca"ym œwiecie, bo tylko wówczas powstanie
szansa niewielkiego chocia¿ rozwiania clausewitzowkiej mg"y
i zmniejszenia chaotycznego tarcia. Wierz!, ¿e tak jak mo¿li-
we jest to w fizyce i chemii, tak i w praktyce spo"ecznej
w pewnym momencie pojawi! siê si"y samoorganizacji
wspierane przez inteligencjê zbiorow!, które spowoduj!, ¿e
z chaosu wy"oni siê porz!dek. Miejmy nadziejê, ¿e stanie siê
to, zanim min! eony i dojdziemy do opisywanego przez
Teilharda de Chardin punktu Omega (punkt Omega to
kluczowy element eschatologicznej wizji Teilharda, oznacza
on szczytowy etap ewolucji, w którym ludzkoœæ osi!gnie
komuniê z Chrystusem i rzeczywiœcie nast!pi koniec
dziejów).

Kompleks militarno-rozrywkowy

Wojna, równie¿ wirtualna, to jednak nie tylko doktryna
i strategia, ale tak¿e wielki biznes. Przemys" gier kompu-
terowych œmia"o konkuruje z Hollywood, zarabiaj!c rocznie
miliardy dolarów. Bud¿ety wielu „strzelanek” siêgaj! dzie-
si!tków milionów dolarów, a do ich produkcji zaanga¿owani
s! najlepsi aktorzy. Coraz czêœciej te¿ gry staj! siê inspiracj!
dla producentów filmowych, którzy ekranizuj! software’owe
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bestsellery – przyk"ad ju¿ klasyczny to wprowadzenie do kin
filmowej wersji gry-hitu Tomb Raider i jej wirtualnej boha-
terki, Lary Croft.

Wraz z Pustynn! Burz! i bitw! na linii 73 Easting narodzi"
siê, jak to nazwa"a J.C. Herz, autorka ksi!¿ki Joystick Nation,
kompleks militarno-rozrywkowy, niezwykle wa¿ny moment
w ewolucji wojny wirtualnej. Jego celem jest dekonstrukcja
rzeczywistej wojny i adaptacja do œwiata gier kompu-
terowych. To najlepszy kana" transmisji symboliki orê¿a
i chwa"y do zatrutych testosteronem, kipi!cych agresj!
samców, którzy szarpi!c spazmatycznie za joysticki i uœmier-
caj!c po raz setny przera¿onych, zamkniêtych w przesta-
rza"ych sowieckich czo"gach T-82 Irakijczyków, hoduj!
w sobie ducha wojownika przysz"oœci.

Komputerowa gra to nie tylko zabawa, to obywatelski
obowi!zek w imiê narodowego bezpieczeñstwa, ironizuje
Herz i przypomina scenê z jednego z programów w telewi-
zyjnym kanale Discovery, pokazuj!c! ch"opców graj!cych
w wyj!tkowo krwaw! i brutaln! grê Mortal Combat. G"os
narratora komentowa": To s! wojownicy przysz"oœci. Ich
poczucie strategii, b"yskawiczne reakcje na ci!gle zmieniaj!ce
siê zagro¿enia, ich pragnienie zabijania po"!czone z "atwoœci!
obs"ugi komputera czyni z nich idealnych kandydatów do
rozgrywania wojen przysz"oœci. Lata treningu z dzia"aj!cym
b"yskawicznie wrogiem, gdzie ciep"o nieprzyjaciela odczuwa
siê za poœrednictwem ekranu komputera, a masakry dokonuje
siê za pomoc! joysticka.

Kompleks militarno-rozrywkowy to sojusz firm zbroje-
niowych i producentów gier, którzy wzajemnie zasilaj! siê
pomys"ami i technologiami. Ot, na przyk"ad oficerowie
Piechoty Morskiej USA wpadli w 1993 roku na pomys", by
wykorzystaæ do treningów swoich podw"adnych niezwykle
popularn! grê Doom, której urok polega na tym, by jak
najszybciej wykoñczyæ wirtualnego przeciwnika. Poniewa¿
gra ma charakter sieciowy, za pojawiaj!cymi siê na ekranie
obrazkami kryj! siê realni, fizyczni gracze, dok"adnie tak,
jak to opisa" Jean Baudrillard w Precesji symulakrów.
Poniewa¿ jednak cywilny Doom by" zbyt ma"o realny,
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marines usprawnili go, a nastêpnie nie doœæ, ¿e wyko-
rzystywali do dalszych treningów, to jeszcze zrobili z niego
produkt komercyjny. Opatrzony oficjalnym logo Marine
Corps by" do kupienia w supermarketach.

Producenci symulacyjnego wyposa¿enia dla wojska rów-
nie¿ szybko zdali sobie sprawê, ¿e po niewielkich przeróbkach
ich produkty powinny doskonale przyj!æ siê na masowym
rynku gier komputerowych. W 1993 roku koncern Kaiser
Electro-Optics produkuj!cy wyœwietlacze do legendarnych
helikopterów szturmowych Apache, sprzeda" licencjê na sw!
technologiê firmie Visions of Reality, wytwarzaj!cej symu-
latory-zabawki dla parków rozrywki. Uk"ady elektroniczne
wytwarzane przez jednego z najwiêkszych amerykañskich
dostawców wojskowych, koncern Lockheed Martin, znaleŸæ
mo¿na w wielu konsolach do gier, gdzie s"u¿! do tworzenia
trójwymiarowych symulacji czo"gów i samolotów.

Jak ten wielki przemys" zareaguje na 11 wrzeœnia? Czy tak,
jak uczyni" w pierwszym odruchu Hollywood, modyfikuj!c
plany produkcyjne w przypadku oko"o czterdziestu filmów,
które zawieraj! lub mia"y zawieraæ sceny zwi!zane z WTC?
Czy tak jak sieci telewizyjne? Przypomnijmy, ¿e Fox zrezyg-
nowa" z emisji Dnia Niepodleg"oœci, a ABC z Peacemakera.
Socjolog kultury Kazimierz Krzysztofek z tekœcie opubli-
kowanym w „Magazynie sztuki” jest sceptykiem: Obawiam
siê, ¿e wszystko niestety wróci do normy. Business as usual.
Kiedy minie szok i ból, ludzie otrz!sn! siê z traumy, tragiczne
miejsce, gdzie wznosi"y siê dumnie Twin Towers, zostanie
upamiêtnione, ale te¿ stanie siê czêœci! dobrze prosperuj!cego
przemys"u kultury popularnej – Heritage Industry. Bo ta
kultura to permanentny spektakl promowania, kupowania
i sprzedawania. Ludzie bêd! siê garn!æ do zwiedzania tego
nowego œwiêtego miejsca, jak ci!gnie ich na ruiny Forum
Romanum. Nie mo¿e siê zmarnowaæ tak wielka promocja
New York City. Pójd! w ruch sequele, sprzeda siê miliardy
widokówek before and day after. Potê¿ny Apparel Industry
produkuj!cy szaty i stroje, wszelkiego rodzaju akcesoria
i rekwizyty tekstylne: czapki, T-shirty promuj!ce filmy
wzbogaci sw! ofertê. Potentat w dziedzinie efektów
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specjalnych Industrial Light and Magic wymyœli nowe. Byæ
mo¿e zostan! odtworzone laserowo obydwie wie¿e. Powstan!
nowe gry komputerowe typu adventure games. Lara Croft
znajdzie sprawców. Specjalny program VR pozwoli na
immersjê w tragediê Manhattanu. Zapewne zostanie ona
sfabularyzowana przez Hollywood. Bêdzie to potê¿ny impuls
dla event culture – kultury prze¿yæ. Ludzie chc! nie tylko
zwiedzaæ, chc! kolekcjonowaæ ju¿ nie tylko przedmioty, ale
i doznania, które uruchamiaj! ca"e ich sensorium. To jest
wartoœæ dodana przyjemnoœci. Na symulakrach siê zarabia.
Ale czy to ju¿ nie jest recycling?

Sceptycyzm Krzysztofka jest chyba uzasadniony. Ju¿
w kilkanaœcie godzin po ataku na WTC w Internecie pojawi"y
siê ró¿ne mniej i bardziej makabryczne gry interaktywne.
W jednej z nich mo¿na by"o zamieniæ siê miejscami z samo-
bójc! Att! i samodzielnie zbombardowaæ wie¿owiec. Od
jakoœci ataku zale¿a"a iloœæ zdobytych punktów. W innych
zabawa polega"a na polowaniu na ben Ladena. Choæ na razie
by"y to tylko stosunkowo nieudolne hakerskie zabawy,
mo¿na siê spodziewaæ, ¿e 11 wrzeœnia, odpowiednio prze-
tworzony, powróci na pó"ki supermarketów pod postaci! gier
komputerowych i kaset wideo.*
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Nauka jest jedn! spoœród wielu tradycji i zapewnia
poznanie prawdy jedynie tym, którzy dokonali
stosownych wyborów kulturowych. W spo"eczeñ-
stwie demokratycznym powinno siê j! oddzieliæ
od pañstwa, tak jak to obecnie uczyniono z religi!.
Ani fakty, ani standardy nie s! w stanie zagwaran-
towaæ jej najwy¿szej doskona"oœci.

Paul K. Feyerabend, Przeciw metodzie25

B"!dzi rozum, kiedy w dzieleniu schodzi w nieskoñ-
czonoœæ. Z pewnoœci! nie idzie w tym za przyrod!,
wiêc niech nie s!dzi, ¿e w ten sposób dziel!c, zbli¿a
siê do przyrody, dorównuje jej czy przewy¿sza j!, lecz
– jeœli nie chce byæ w b"êdzie – niech wie, ¿e poza
przyrod! fantastycznie b"!ka siê i majaczy.

Giordano Bruno, Przeciwko matematykom26

Rozum, ale jaki?
Zdrowy rozs!dek to suma przes!dów, których nabywamy

przed ukoñczeniem szesnastu lat – mia" mawiaæ Albert
Einstein. Zdrowy rozs!dek do rangi praw przyrody podnosi
to, co zgadza siê z powszechnym odczuciem. Przecie¿ go"ym
okiem widaæ, ¿e Ziemia jest œrodkiem wszechœwiata, a prze-
czymy takiemu twierdzeniu tylko dlatego, ¿e inaczej uczono
nas w szkole – samodzielnie nie mamy mo¿liwoœci stwierdziæ,
¿e to Kopernik mia" racjê, przeciwstawiaj!c siê zdrowemu
rozs!dkowi.

Dowody samego Kopernika nie by"y wcale przekonuj!ce,
o ich wartoœci zdecydowa"o kryterium estetyczne – zapropo-
nowany przez fromborskiego kanonika obraz kosmosu by"
bardziej elegancki od tego, jaki zostawi" po sobie Ptolemeusz.
Czy bardziej prawdziwy? Kopernik œwiadomie pomija"
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niewygodne obserwacje, podobnie zreszt! jak póŸniej czyni"
to Newton, tworz!c swój wielki system fizyki. Dopiero
Johannes Kepler poprawi" dzie"o Kopernika, zastêpuj!c
ko"owe orbity, po jakich kr!¿! planety, eliptycznymi.
Odkrycie tego, co dziœ nazywamy prawami Keplera, by"o
dla ich autora wielkim, przygnêbiaj!cym szokiem – okaza"o
siê bowiem, ¿e kosmos nie jest wcale doskona"y. Gdyby
by", to zgodnie z postulatami Platona wola"by okr!g od elipsy.

Galileusz, najwiêkszy rzecznik idei kopernikañskiej, powo-
"ywa" siê miêdzy innymi na obserwacje czynione za pomoc!
teleskopu, choæ metodyka wykorzystania tego narzêdzia nie
by"a jeszcze opracowana. Jako dowód na to, ¿e Ziemia siê
obraca, podawa" równie¿ fakt przyp"ywów i odp"ywów
morza. By" to argument ca"kowicie fa"szywy, za te zjawiska
odpowiedzialny jest Ksiê¿yc, czego Galileusz do wiadomoœci
przyj!æ nie móg", bo obawia" siê, ¿e tym samym umocni pozy-
cjê astrologów. Czy¿ nie by"by to piêkny dowód, ¿e „gwiaz-
dy” maj! wp"yw na to, co siê dzieje na ziemskim padole "ez?

Szczêœliwy prowincjusz

Miko"aj Kopernik mia" szczêœcie, ¿e po latach studiów
na najlepszych europejskich uczelniach przysz"o mu ¿yæ
na peryferiach ówczesnego œwiata. Frombork by" nie tylko
rubie¿! Rzeczypospolitej, znajdowa" siê równie¿ na krañcu
europejskiej cywilizacji. Z dala od pokus metropolii i gwaru
intelektualnych dysput dr!¿!cych modne tematy epoki
nasz kanonik, medyk, ekonomista i astronom w jednym móg"
poœwiêciæ siê obserwacjom nieba, obliczeniom i rozmyœ-
laniom.

Rewolucyjne wnioski formu"owa" bardzo wolno, bez
koñca analizuj!c swoje idee. W efekcie ukoronowanie prac,
ksiêga De revolutionibus dotar"a do autora, jak pisze kroni-
karz, tu¿ przed jego œmierci! w 1543 roku. W szkole t"uma-
czono mi, ¿e Kopernik zwleka", bo ba" siê Œwiêtej Inkwizycji.
Trudno o bzdurniejsze uzasadnienie – jedn! z osób, które
gor!co zachêca"y fromborskiego samotnika do publikacji, by"
biskup che"miñski, Tydeman Gize. De revolutionibus by"o
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znane zarówno uczonym protestanckim, jak i katolickim,
dotar"o na pewno na dwór papieski. Podobno wyniki
Kopernika pomog"y papie¿owi Grzegorzowi XIII w reformie
kalendarza z 1582 roku. Œmia"oœæ i elegancja jego teorii
zachwyci"a zarówno heretyka i apostatê Giordana Bruna, jak
i kardyna"a Roberta Bellarmina, zasiadaj!cego w trybunale
Œwiêtej Inkwizycji podczas procesu Bruna, a póŸniej prowa-
dz!cego spór z Galileuszem.

To nie by" manichejski œwiat, w którym zacofany, funda-
mentalistyczny Koœció" œciera" siê z si"ami postêpu, wolnoœci
i rozumu. Uruchomiony przez Kopernika proces by" znacznie
bardziej z"o¿ony, a stawka niezwykle wysoka. Kim jest
cz"owiek? Jakie zajmuje miejsce w kosmosie? Œredniowiecze
mia"o proste odpowiedzi na tak postawione pytania.
Cz"owiek by" obrazem Boga i zajmowa" w dziele stworzenia
miejsce uprzywilejowane. Jako centralny obiekt przyrody by"
gospodarzem na danej mu od Boga Ziemi, zajmuj!cej z kolei
centralne miejsce w kosmosie.

Obraz ten nie by" wy"!cznie skutkiem dos"ownej inter-
pretacji Biblii. Potwierdza"a go tak¿e ówczesna nauka – wszak
geocentryczny system astronomiczny Ptolemeusza, który
powsta" w II stuleciu naszej ery, nie by" produktem ideologii,
ale odzwierciedla" stan wiedzy. Na jego korzyœæ przemawia"a
skutecznoœæ przewidywania takich zjawisk, jak zaæmienie
Ksiê¿yca i S"oñca. Ta jednoœæ wiedzy naukowej i religijnej
le¿a"a u podstaw œredniowiecznej harmonii, w doskona"y
sposób godz!c naturaln! potrzebê sakralizacji przestrzeni
i czasu. Bycie w œrodku, w centrum gwarantowaæ mia"o trans-
cendencjê, u"atwiaæ kontakt z Bogiem. Bez takiej kosmicznej
osi – axis mundi opisywanej przez antropologów i religio-
znawców – œwiat wydaje siê pozbawiony sensu i celu. W œred-
niowieczu gwarantem sensu by"a jednoœæ wiary i wiedzy.

Wiatr zmian

Problem w tym, ¿e Koœció", bêd!cy gwarantem „¿ycia
wiecznego”, jednoczeœnie wprowadzi" do œredniowiecznej
kultury narzêdzia, które w efekcie pos"u¿y"y do zniszczenia
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owej harmonii. Jak dowodzi wielki teolog protestancki Paul
Tillich: Jednym by"o odkrycie winy osobistej – nazywanej
przez proroków win! przed Bogiem: by" to decyduj!cy krok
ku personalizacji religii i kultury. Drugim by"o zapocz!t-
kowanie w greckiej filozofii autonomicznego stawiania pytañ,
co stanowi"o decyduj!cy krok do problematyzacji kultury
i religii.27

Oto wiêc cz"owiek œredniowiecza odkrywa swoj! auto-
nomiê i zaczyna stawiaæ pytania. W!tpi!c, poszukuje innych
Ÿróde" ludzkiej godnoœci ni¿ przedstawiane w oficjalnej
doktrynie Koœcio"a. W efekcie powstaj! tak rewolucyjne
dzie"a, jak og"oszone w 1485 roku De hominis dignitate
(O godnoœci cz"owieka) Pico della Mirandoli. Bóg mówi
w nim do Adama: Okreœlona natura innych stworzeñ jest
zwi!zana prawami przeze mnie ustanowionymi. Ciebie zaœ
nieskrêpowanego ¿adnymi ograniczeniami oddajê w twe
w"asne rêce, abyœ zgodnie ze sw! wol! sam okreœli" sw! naturê.
Umieœci"em ciê poœrodku œwiata, abyœ tym "atwiej móg"
obserwowaæ ca"y œwiat. Nie uczyni"em ciê ani niebiañskim,
ani ziemskim, ani œmiertelnym, ani nieœmiertelnym, abyœ sam,
w sposób wolny i godny ciebie tworz!c siebie, nada" sobie taki
kszta"t, jaki zechcesz.28 Oto cz"owiek przygotowuje siê do
zerwania z odwiecznym porz!dkiem, w którym jego miejsce
w ogólnej harmonii by"o z góry okreœlone.

Cz"owiek to mikrokosmos, w którym odbija siê ca"y
wszechœwiat. Jeœli bowiem cz"owiek jest ma"ym œwiatem,
to niezaprzeczalnie œwiat jest wielkim cz"owiekiem, twierdzi
della Mirandola w innym dziele. Ta wizja jednoœci przyrody
stanie siê póŸniej metafizyczn! podstaw! nowoczesnej nauki,
polegaj!cej na za"o¿eniu, ¿e w ca"ym wszechœwiecie obo-
wi!zuj! takie same prawa przyrody.

Bezpoœrednim impulsem do zapowiedzianego przez Pico
della Mirandolê roz"amu sta"o siê dzie"o Kopernika.
Fromborski kanonik, "ami!c tradycyjn! oœ œwiata, wyrzuca"
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cz"owieka w bezmiar kosmosu. Piêknym s"owom w"oskiego
humanisty nadawa" brutaln! fizyczn! treœæ. W gruzach leg"a
misterna struktura œwiata, w której ka¿dy byt: mrówka,
cz"owiek, anio" i Bóg zna" swoje niewzruszone miejsce, czego
dowodziæ mia"a centralna pozycja Ziemi wœród doskona"ych
sfer niebieskich.

Piêkny motyl

Nie od razu dostrze¿ono wybuchow! zawartoœæ De revo-
lutionibus. Ksiêga Kopernika to dzie"o wybitnie naukowe,
autor nie wdawa" siê w filozoficzne dywagacje na temat
konsekwencji swoich badañ. Uczyni" to nieco póŸniej
Giordano Bruno, jedna z najbarwniejszych postaci renesansu.
Bruno pog"êbi" prace Kopernika o interpretacjê filozoficzn!.
Kieruj!c siê ¿elazn! logik!, dowodzi", ¿e wszechœwiat jest
nieskoñczony, a w nim mo¿e znajdowaæ siê nieskoñczenie
wiele œwiatów. Nagle sta"o siê jasne, o jak! stawkê toczy siê
gra, co doskonale pokazuje Paul Tillich: Kopernik i Galileusz
wytr!cili Ziemiê z centrum œwiata. Sta"a siê ona ma"a
i mimo „heroicznego uczucia”, z jakim Giordano Bruno
zag"êbia" siê w nieskoñczonoœci wszechœwiata, do serc wielu
wpe"z"o poczucie zagubienia w oceanie cia" kosmicznych oraz
wœród niewzruszonych regu" ich ruchu. Mêstwo okresu
nowo¿ytnego nie by"o prostym optymizmem. Musia"o
przezwyciê¿aæ g"êboki lêk przed niebytem we wszechœwiecie
bez granic i bez pojmowalnego przez cz"owieka znaczenia.
Lêk móg" byæ zintegrowany przez mêstwo, ale pozostawa"
nienaruszony, dlatego wyp"ywa" na powierzchniê, ilekroæ
s"ab"o mêstwo.

Giordano Bruno w swym zapale de facto uœmierci" Boga,
uprzedzaj!c tym o trzysta lat Fryderyka Nietzschego. Jak
pisze wielki religioznawca Mircea Eliade, Bruno sprowadzi"
Boga do roli Deus otiosus (obcego Boga), nieuczestnicz!cego
w codziennym ¿yciu, którego zadanie polega"o jedynie
na pierwszym demiurgicznym tchnieniu. Po nim zarówno
œwiat, jak i cz"owiek id! ju¿ swoj! drog!. Tak oto zosta"y
po"o¿one fundamenty pod nowoczesn! kondycjê cz"owieka,
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z których wyp"ywaj! Ÿród"a zarówno wspó"czesnych idei
wolnoœci, jak i zbrodniczego nihilizmu.

Bruno zakoñczy" swój burzliwy ¿ywot 16 lutego 1600 roku
na stosie w Rzymie na Campo de’ Fiori. Roberto Bellarmino
do koñca trwaj!cego osiem lat procesu próbowa" z"ago-
dziæ upór apostaty, sk"oniæ go do zmiany zeznañ, tak by
mog"o obyæ siê bez kaŸni. Bruno, co doskonale opisuje
Gustaw Herling-Grudziñski w opowiadaniu G"êboki cieñ,
niczym motyl kr!¿y" wokó" czekaj!cego nañ ognia. To siê
od niego oddala", podejmuj!c grê kardyna"a, to, odrzucaj!c
warunki, zbli¿a" siê do p"omienia. W koñcu wybra" wolnoœæ
absolutn!.

Bellarmino, cz"owiek intelektualnie bardzo wyrafino-
wany, widzia", ¿e stary œwiat ginie, ¿e naturalny porz!dek
rzeczy ulega za"amaniu, ¿e zapocz!tkowana przez Kopernika
rewolucja mo¿e mieæ wiêkszy wp"yw na kondycjê duchow!
cz"owieka ni¿ wszczêta przez Marcina Lutra reformacja
i roz"am w chrzeœcijañstwie. Chodzi"o nie tylko o inter-
pretacjê wiary, ale o sam! wiarê (Luter te¿ zdawa" sobie
z tego sprawê, jako jeden z pierwszych potêpi" dzie"o
Kopernika).

Cz"owiek zyska" nie tylko zapowiedzian! przez Pico della
Mirandolê wolnoœæ, ale tak¿e odkry", ¿e jest w stanie
samodzielnie badaæ porz!dek przyrody, nie odwo"uj!c siê
do autorytetu religii i œwiêtych ksi!g. Rok wydania De revo-
lutionibus by" pod tym wzglêdem symboliczny. W tym samym
1543 roku odkryto ponownie Archimedesa, publikuj!c
komplet jego prac. Wydarzenie niezmiernie istotne, gdy¿
w"aœnie Archimedes by" prekursorem metody badawczej,
która dla nauk przyrodniczych okaza"a siê najbardziej
skuteczna i p"odna.

Równie¿ w roku 1543 dwudziestodziewiêcioletni anatom
z uniwersytetu w Padwie, Vesaliusz, wyda" De humani
corporis fabrica, pierwsz! poprawn! nowoczesn! anatomiê
cz"owieka, otwieraj!c drzwi do mikrokosmosu cia"a
ludzkiego. Zosta"o posiane ziarno, którego owoce jako
pierwszy zebra" Galileusz.
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Pierwszy nowoczesny uczony

Galileusz, genialny matematyk i twórca nowoczesnej
nauki, by" cz"owiekiem nie mniej barwnym i kontro-
wersyjnym ni¿ Bruno. To on pokaza", jak nale¿y prowadziæ
badania eksperymentalne i na ich podstawie wyci!gaæ
naukowe wnioski, które potem mo¿na zapisaæ w uniwer-
salnym jêzyku matematyki. Galileusz dope"ni" kopernikañsk!
rewolucjê, tworz!c kanon badañ naukowych. Udowodni",
¿e cz"owiek jest zdolny do czytania ksiêgi natury, do pozna-
wania praw przyrody. Wystarczy mu do tego metoda zwana
naukow!. Swoje przekonania artyku"owa" bardzo g"oœno,
nie przebieraj!c w s"owach. Na dodatek pisa" po w"osku,
przez co jego prace trafia"y do szerszego krêgu odbiorców,
jednoczeœnie przysparzaj!c uczonemu wrogów. Na aspekt
socjologiczny recepcji dzie"a Kopernika, a potem Galileusza
w 1993 roku zwróci" moj! uwagê filozof nauki Józef
¯yciñski, wówczas biskup tarnowski. Dla czasów Kopernika
charakterystyczne by"o renesansowe otwarcie na prawdê, na
wieloœæ podejœæ do ka¿dego zagadnienia. By"o to stanowisko
podobne do dzisiejszego, kiedy w poszukiwaniu prawdy "!cz!
siê ludzie o ró¿nych œwiatopogl!dach. Podobna otwartoœæ
przetrwa"a jeszcze do czasów Galileusza i dopiero wówczas
zaczê"a ustêpowaæ dogmatyzmowi. Galileusz uzyska" im-
primatur dla swego „Dialogu”, zosta"o ono cofniête dopiero
w póŸniejszym okresie. Rozwa¿aj!c te zagadnienia, musimy
uwzglêdniæ czynniki socjologiczne. Wraz z rozwojem kontr-
reformacji narasta"a atmosfera przeczulenia na obecnoœæ
herezji. Z drugiej strony radykalizm w g"oszeniu nowych idei
przez Galileusza stwarza" zagro¿enie dla akademickiego
establishmentu. Szerokie przyjêcie kopernikanizmu i myœli
Galileusza do programów uniwersyteckich grozi"o utrat!
pozycji akademickich przez profesorów starej daty.

Przez d"ugi czas ¿yliœmy z uproszczonym obrazem
konfliktu miêdzy wiar! a nauk!, którego dramatyczn!
kulminacj! by"o umieszczenie w lutym 1616 roku De
revolutionibus na indeksie ksi!g zakazanych i jednoczesne
ostrze¿enie Galileusza przed konsekwencjami dalszego
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szerzenia kopernikanizmu oraz póŸniejszy proces uczonego
przed trybuna"em Œwiêtej Inkwizycji w 1633 roku. Jak bardzo
zagmatwany by" prawdziwy obraz, najlepiej pokazuje
wypowiedŸ s"ynnego filozofa nauki Paula K. Feyerabenda:
Koœció" w czasach Galileusza nie tylko stosowa" siê do
wskazañ rozumu, tak jak okreœlano go wówczas i, czêœciowo,
nawet obecnie, ale bra" tak¿e pod uwagê etyczne oraz
spo"eczne konsekwencje pogl!dów Galileusza. Oskar¿enie
wniesione przezeñ przeciwko Galileuszowi by"o racjonalne i
tylko oportunizm oraz brak spojrzenia z perspektywy czasowej
mog! powodowaæ ¿!danie rewizji wyroku.

Jan Pawe" II, tu¿ po objêciu papieskiego tronu, podczas
sesji Papieskiej Akademii Nauk w 1979 roku zwo"anej z okazji
setnej rocznicy urodzin Alberta Einsteina, znaczn! czêœæ
swojego wyst!pienia poœwiêci" Galileuszowi. Nie uleg" jednak
naciskom miêdzy innymi w"oskich fizyków, by ponowiæ
proces, lecz dwa lata póŸniej powo"a" specjaln! inter-
dyscyplinarn! komisjê, której zadaniem by"o wszechstronne
zbadanie „sprawy Galileusza”. Komisja pracowa"a jedenaœcie
lat, przynosz!c niezwykle ciekawy dorobek.

Konflikt za"o¿ycielski

W sprawie Galileusza nie tylko skupi"y siê jak w soczewce
problemy epoki, okaza"a siê ona równie¿ „sporem
za"o¿ycielskim” nowoczesnoœci. Galileusz w s"ynnym liœcie do
ksiê¿nej Krystyny Lotaryñskiej przedstawi" nowoczesny
paradygmat rozdzia"u wiary od wiedzy naukowej. Dowodzi"
w nim, ¿e nauka nie mo¿e dostarczaæ dowodów na rzecz
religii, ale i religia nie ma podstaw, by wkraczaæ w autonomiê
badañ naukowych. Dogmaty wiary nie mog! byæ przed-
miotem badania naukowego, tak jak Pismo Œwiête nie jest
najlepszym Ÿród"em poznania prawdy o przyrodzie. Bóg,
jak przekonywa" Galileusz, objawi" siê ludziom zarówno
poprzez Pismo, jak i przez Ksiêgê Natury. Poznanie obu,
w"aœciwymi dla ka¿dej dziedziny metodami, prowadzi do tej
samej prawdy. Ka¿da metoda powinna jednak znaæ swoje
ograniczenia i nie przekraczaæ w"asnych kompetencji.
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Do regu" nakreœlonych w liœcie do Krystyny Lotaryñskiej
nie zastosowa" siê Koœció", w którym przewa¿y" dogmatyzm,
wywo"any po czêœci przez fakt, ¿e ograniczeñ metody
naukowej nie chcia" uznaæ równie¿ gor!cy ich orêdownik,
czyli Galileusz. Otó¿ w dyspucie, jaka trwa"a miêdzy nim
a Bellarminem w 1615 roku, chodzi"o o ustalenie statusu
dokonanych przez Kopernika i potwierdzanych przez
Galileusza odkryæ. Bellarmino twierdzi", ¿e w œwietle
dowodów naukowych mog! one pretendowaæ co najwy¿ej
do miana hipotezy. Jako hipoteza mog"y jego zdaniem
swobodnie kr!¿yæ w obiegu naukowym, nie zagra¿aj!c
ustalonemu porz!dkowi œwiata. Bellarmino nie wyklucza"
zreszt! prawdziwoœci kopernikanizmu, pisz!c w liœcie z 1615
roku, ¿e gdyby pojawi"y siê przekonuj!ce dowody, nale¿a"oby
wówczas uznaæ, ¿e to czytelnicy Biblii b"êdnie interpretuj!
Œwiêty Tekst. Galileusz by" jednak zbyt ambitny, by zgodziæ
siê na takie umniejszenie wartoœci swojej pracy. Upiera" siê,
¿e wyniki jego badañ opisuj! obiektywn! prawdê o œwiecie.

Racjê mieli obaj adwersarze. Wyniki, jakimi dysponowa"
Galileusz w swoim czasie, najprawdopodobniej nie zapew-
ni"yby mu dzisiaj prawa publikacji w ¿adnym szanuj!cym siê
czasopiœmie. Pierwszy prawdziwy dowód teorii helio-
centrycznej przeprowadzono dopiero ponad sto lat po
wyroku Œwiêtej Inkwizycji z 1633 roku. Dowód ten sk"oni"
w roku 1741 papie¿a Benedykta XIV, by daæ imprimatur
dla pierwszego wydania dzie" wszystkich Galileusza. Z kolei
teza Bruna o wieloœci œwiatów zyska"a eksperymentalne
potwierdzenie dopiero na pocz!tku lat dziewiêædziesi!tych
XX wieku, za spraw! odkryæ polskiego astronoma Alek-
sandra Wolszczana.

Patrz!c z tej perspektywy mo¿na zrozumieæ stanowisko
Bellarmina, odzwierciedlaj!ce sposób rozumowania ówczes-
nego Koœcio"a. Oto star"y siê dwa rodzaje racjonalnoœci:
racjonalnoœæ naukowa, uosobiona przez pewnego siebie,
aroganckiego uczonego, i racjonalnoœæ spo"eczna, reprezen-
towana przez Bellarmina uwzglêdniaj!cego w debacie z"o¿o-
ny kontekst. Gdy mo¿liwoœæ dialogu wyczerpa"a siê, Koœció"
siêgn!" po argument si"y. Dziœ decyzjê tê uznajemy za
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tragiczny b"!d, który sta" siê przyczyn! wieloletniego
konfliktu miêdzy nauk! a religi!, co z kolei doprowadzi"o
do przyspieszonej sekularyzacji Zachodu. Kwestiê mo¿na by
zamkn!æ tym stwierdzeniem, gdyby nie to, ¿e nie oddaje
ono z"o¿onoœci kontekstu spo"ecznego, w jakim ów dramat
siê rozgrywa".

Otó¿ na pocz!tku XVI wieku treœci! ¿ycia spo"ecznego
w Europie by"a religia. Reformacja i wojny religijne dowo-
dzi"y tego w sposób wyj!tkowo dobitny. Jêzyk religii by"
jêzykiem codziennoœci, a wiara i praktyki religijne stanowi"y
nie sprawê prywatn!, lecz jedn! z podstawowych form
aktywnoœci jednostek w spo"eczeñstwie. Trudno by"o sobie
wyobraziæ œwiatopogl!d inny ni¿ religijny. Sytuacja ogromnie
ró¿ni"a siê od dzisiejszej, kiedy w nowoczesnych spo"e-
czeñstwach Zachodu religia ci!gle odgrywa istotn! rolê,
ale zosta"a zepchniêta do sfery prywatnej i w ¿yciu spo"ecz-
nym uczestniczy tylko jako jeden z aktorów.

Z tego te¿ wzglêdu Galileusz, wchodz!c w spór z Bellar-
minem, a nastêpnie ze Œwiêt! Inkwizycj!, nie tworzy"
w!skiego precedensu z obszaru relacji nauki i religii, ale naru-
sza" znacznie szerszy schemat relacji miêdzy nauk! a spo"e-
czeñstwem. Dyskurs Galileusz – Bellarmino powraca
z uporem przez ca"! nowoczesnoœæ. Jego nowymi wcieleniami
s! spory o eugenikê, energetykê j!drow!, genetykê, klono-
wanie, ekologiê. Z jednej strony podmiotem konfliktu jest
nauka absolutyzuj!ca swoj! metodê, z drugiej zsekularyzo-
wane spo"eczeñstwo, które obawia siê, ¿e metoda naukowa,
redukuj!ca rzeczywistoœæ do sk"adowych poddaj!cych siê
badaniom, pomija coœ istotnego, niewyra¿alnego, co kiedyœ
powróci w postaci traumatycznych doœwiadczeñ rujnuj!cych
tkankê spo"eczn!.

Dziœ sytuacjê dodatkowo komplikuje fakt, ¿e wraz z uru-
chamianymi przez naukê si"ami techniki i kapitalizmu jej
dyskurs ze spo"eczeñstwem zaczyna odbywaæ siê w skali
globalnej. Skala ta powoduje, ¿e podmiotem sporu s! ju¿ nie
tylko nowoczesne, zsekularyzowane spo"eczeñstwa Zachodu,
ale równie¿ spo"ecznoœci tradycyjne, w których religia jest
treœci! ¿ycia spo"ecznego, podobnie jak by"a ni! w Europie
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czasów Galileusza. Patrz!c z takiej perspektywy trudno siê
dziwiæ, ¿e fundamentalizm religijny to jedna z mo¿liwych
odpowiedzi na dokonywany przez procesy modernizacji
zamach na tradycyjne wartoœci. Czy warto straciæ duszê, ¿ycie
wieczne i tradycjê w zamian za obietnice nie poparte
przekonuj!cymi dowodami? – pytaj!, podobnie jak czterysta
lat wczeœniej kardyna" Bellarmino, duchowi przywódcy
ludów islamu.

Nauka, mimo wszelkich trudnoœci, rozwija"a siê dalej
drog! wskazan! przez Galileusza. Kolejne, coraz wiêksze
sukcesy zwi!zane z nazwiskami Johannesa Keplera, Isaaca
Newtona, Antoine’a Lavoisiera zdawa"y siê dowodziæ, ¿e
w „sporze za"o¿ycielskim” nowoczesnej cywilizacji ca"kowit!
racjê mia" Galileusz. Sukcesy nauki umacnia"a systematycznie
filozofia, która z kolei posz"a szlakiem Pico della Mirandoli,
afirmuj!c wolnoœæ i nieograniczone mo¿liwoœci cz"owieka.
Apogeum nast!pi"o w czasach Oœwiecenia, kiedy miejsce
religii w spo"eczeñstwie zaj!" rozum, a nauka zyska"a
spo"eczny monopol na wiedzê.

Koniec historii, koniec nauki

W 1806 roku, po przegranej przez Prusy bitwie pod Jen!,
Hegel og"osi" koniec historii. Nied"ugo póŸniej, w latach
1807–1810 w Berlinie powsta" uniwersytet zorganizowany
wed"ug idei Wilhelma von Humboldta. Szybko sta" siê
modelem dla innych nowoczesnych instytucji naukowych
i edukacyjnych na ca"ym œwiecie. Wyra¿a" on ideê, ¿e ducha
rzeczywistoœci ods"oniæ mo¿na za pomoc! badañ naukowych
uporz!dkowanych w konkretne dyscypliny, jak matematyka,
fizyka, chemia. Synteza tych cz!stkowych wyników odbywaæ
siê powinna na poziomie spekulacji filozoficznej, zbli¿aj!cej
nas do prawdy o rzeczywistoœci. Humboldt stworzy" wiêc
podstawy systemu wiedzy i pokaza" najskuteczniejsz! metodê
dotarcia do prawdy w czasach „po koñcu historii”, a wiêc
w epoce nowoczesnej.

Doœwiadczenia Humboldta, jak i napoleoñskiej Francji
okreœli"y nowe miejsce nauki – sta"a siê ona elementem si"y
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oœwieceniowego pañstwa, podstawowym filarem jego
rozwoju. Nauka szybko sta"a siê po prostu religi!, a szaleñ-
stwo nowej wiary najbujniej rozkwit"o w okresie pozyty-
wizmu. Nie mog"o jednak byæ inaczej, rewolucja prze-
mys"owa zmienia"a oblicze Europy. Dziêki nauce i technice
cz"owiek dowodzi" na ka¿dym kroku, ¿e odniós" ostateczne
zwyciêstwo w odwiecznej walce z natur!, poddaj!c j! swojej
woli.

To zwyciêstwo pozwala"o te¿ optymistycznie twierdziæ,
¿e nie przyjdzie nam d"ugo czekaæ na wyzwolenie siê równie¿
z oków religii i innych artefaktów ciemnej historii. Je¿eli
mo¿emy badaæ naturê bez Boga, je¿eli bez Jego udzia"u
mo¿emy poprawiæ swój los na Ziemi, to mo¿e Bóg jest nam
niepotrzebny? Skoro wszystko da siê wyjaœniæ przy pomocy
nauki, to mo¿e po prostu ¿adnego Boga nie ma? Religia jest
wiêc z"ud! ludzi prymitywnych, którzy kryli w niej strach
przed tajemnicami natury. Skoro jednak natura ju¿ ¿adnych
tajemnic przed nami nie ukryje, jedyn! religi! pozostaje
nauka.

Koniec XIX wieku zdawa" siê dowodziæ, ¿e równie¿ nauka
dobieg"a koñca. W fizyce wszystko ju¿ by"o wyjaœnione.
Rozpoczyna"a siê druga rewolucja przemys"owa zapocz!t-
kowana odkryciem elektrycznoœci i wynalazkiem silnika
elektrycznego, które ukazywa"y w dzia"aniu piêkno tkwi!ce
w równaniach elektromagnetycznych Jamesa Clarka Max-
wella. Obowi!zywa" Pax Britannica, nad Imperium Brytyj-
skim nigdy nie zachodzi"o s"oñce, gospodarka mia"a
charakter globalny, a udzia" wymiany miêdzynarodowej
w dochodach narodowych przekracza" poziom obecny.
Istnia"a nawet „globalna pajêczyna”, wiktoriañski Internet,
czyli telegraf "!cz!cy dziesi!tki tysiêcy miejsc na ca"ej kuli
ziemskiej.

Atak nadszed" ze strony samej nauki. W ostatnich dniach
XIX stulecia Max Planck dokona" odkrycia (przygl!daj!c siê
wynikom swoich badañ, by" nie mniej przygnêbiony ni¿ przed
laty Kepler), które zburzy"o dotychczasowe wyobra¿enia
o nauce i naszych mo¿liwoœciach poznania. Potem kolejne
fale rewolucji: teoria wzglêdnoœci Einsteina, zasada nieozna-
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czonoœci Heisenberga, twierdzenie Gödla, termodynamika
procesów nieodwracalnych, nierównoœci Bella szybko
pokaza"y, jak ma"o wiemy. Udowodni"y ponadto, ¿e nie-
wiedza i niemo¿noœæ pe"nego poznania s! nieod"!cznymi
cechami natury.

Zgodnie z optymistyczn! wizj! oœwieceniow!, nauka
mia"a wyzwoliæ nas z mitycznego i religijnego myœlenia wyni-
kaj!cego z lêku przed natur!. Skoro jednak natura zosta"a
poznana, œwiat, jak pisa" socjolog Max Weber, odczarowany,
ustaæ powinna potrzeba szukania ponadracjonalnych
wyjaœnieñ. I rzeczywiœcie, w wiêkszoœci spo"eczeñstw nowo-
czesnych nast!pi"a niemal pe"na sekularyzacja, a udzia"
w ¿yciu religijnym bardzo zmala" (wyj!tkiem s! Stany Zjedno-
czone). Nie wygas" natomiast g"ód mitów, tyle ¿e najwiêk-
szym ich Ÿród"em jest obecnie sama nauka. Hiroszima
i Nagasaki ukaza"y kolejne jej oblicze. Lêk przed natur!
ust!pi" lêkowi przed skutkami postêpu. Wizje technicznej
Apokalipsy przetwarzane s! przez kulturê popularn! i za
poœrednictwem filmów, komiksów, czasopism, zarówno
w spo"eczeñstwach nowoczesnych, jak i tradycyjnych, wra-
caj! do œwiadomoœci w formie nowych mitów, których
klasycznym ju¿ przyk"adem jest mit Frankensteina. Cz"owiek
nowoczesny, gdy stwierdzi, ¿e ani jêzyk nauki, ani zdyskre-
dytowany przez naukê jêzyk oficjalnej religii go nie zadowala,
ucieka od rozumu, chroni siê w irracjonalizm. Cz"owiek
tradycyjny, w naturalny sposób religijny, tym bardziej lgnie
do religii i to w najbardziej fundamentalnym wydaniu.
Jeden i drugi jest jednak rozdarty, bo ucieczka nie uwalnia
go od koniecznoœci uczestnictwa we wspó"czesnym œwiecie.
Gdy rozdarcie przekracza pewn! granicê, to, jak dowodzi
francuski filozof André Glucksmann, rodzi siê nihilizm.
Wszystkie wartoœci ustêpuj! chêci zaistnienia przez przys"o-
wiowe piêtnaœcie minut, które ka¿demu obieca" Andy
Warhol. Tylko to mo¿e nadaæ sens w ogólnym bezsensie.
Masakra w szkole? Brutalny mord bez motywu i celu? A mo¿e
coœ, czego jeszcze nie by"o?
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Watykan i nauka

Majestatyczna Sala Regia Pa"acu Watykañskiego wype"nia
siê dostojnikami. Purpuraci z Kurii Rzymskiej, korpus dyplo-
matyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej, cz"onko-
wie Papieskiej Akademii Nauk, w koñcu wkracza sam papie¿,
Jan Pawe" II. Za chwilê rozpocznie siê jedna z najwa¿niejszych
papieskich audiencji, podsumowuj!ca trwaj!c! czterysta
piêædziesi!t lat debatê miêdzy wiar!, nauk! i rozumem.

Formalnym powodem zorganizowanej 31 paŸdziernika
1992 roku audiencji by"o zakoñczenie piêciodniowej sesji
Papieskiej Akademii Nauk poœwiêconej zagadnieniom „emer-
gencji z"o¿onoœci w matematyce, fizyce, chemii i biologii”.
Za tym zawi"ym tytu"em kryj! siê najwa¿niejsze zagadnienia
wspó"czesnej nauki, próba odpowiedzi na pytanie, czy takie
zjawiska, jak powstanie ¿ycia, pojawienie siê ludzkiej œwiado-
moœci s! naturalnym wynikiem, „epifenomenem” wzrostu
z"o¿onoœci materii? Czy mo¿e te¿ nale¿y szukaæ dla nich
wyjaœnieñ ponadnaturalnych? Czym w ogóle jest z"o¿onoœæ,
czy mo¿na dopatrzyæ siê wspólnych problemów, badaj!c
powstawanie galaktyk i komórek œwiata o¿ywionego?

Uczona debata, w której uczestniczyli uczeni takiej klasy,
jak brytyjski Astronom Królewski Martin Rees, twórca teorii
katastrof Francuz René Thom, izraelski specjalista w dzie-
dzinie kryptografii Adi Shamir, choæ prowadzona z zacho-
waniem najwy¿szych akademickich standardów, dostarczy"a
wielu emocji, które przebijaj! nawet z linijek suchego
sprawozdania. Kontrowersje wzbudzi"y na przyk"ad speku-
lacje w"oskiego chemika Giuseppe Del Re o mo¿liwoœci
powstania ¿ycia na drodze ewolucji chemicznej, z „mar-
twych” cz!steczek chemicznych. Ba, zdaniem w"oskiego
chemika nie mo¿na wykluczyæ zsyntetyzowania ¿ycia
w probówce. Ewentualne potwierdzenie tych spekulacji
(pracuj! nad nim w wielu laboratoriach najtê¿si chemicy)
bêdzie mia"o wielkie znaczenie nie tylko dla nauki i lepszego
zrozumienia ewolucji ¿ycia w kosmosie. Jak zauwa¿y" Del Re
podczas dyskusji swojego referatu, dojœæ mo¿e do kon-
frontacji teologicznej. Oto bowiem próbie poddana zostaje
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antropomorficzna wizja Boga, który w swej niebiañskiej
pracowni obdarzy" martw! materiê iskr! ¿ycia.

Papieska Akademia Nauk jest doskona"ym miejscem
do wyrafinowanych intelektualnych konfrontacji. Skupia
kwiat œwiatowej nauki, kilkudziesiêciu laureatów Nagrody
Nobla, ludzi ró¿nych wyznañ i narodów. Rita Levi-Montal-
cini, w"oska noblistka, tak wspomina dzieñ, kiedy zosta"a
wybrana na jednego z jej cz"onków (by" rok 1974). Wizytê
z"o¿y" jej ksi!dz Carlo Enrico Di Rovasenda, informuj!c
o papieskiej decyzji. Uczona, nie kryj!c zaskoczenia, odpar"a:
Ale ja w"aœnie piszê artyku" popieraj!cy aborcjê, potem:
Jestem ateistk!, w koñcu: Jestem ¯ydówk!. Wys"annik Waty-
kanu cierpliwie wys"ucha" jej obiekcji, by w koñcu skwitowaæ:
Wiemy, ¿e jest pani uczciwa, to najwa¿niejsze.

W Papieskiej Akademii Nauk, któr! w 1936 roku powo"a"
do ¿ycia papie¿ Pius XI, zasiadali i zasiadaj! wiêc nie tylko
katolicy, ale równie¿ przedstawiciele innych wyznañ. Jedn!
z barwniejszych postaci by" Pakistañczyk Abdus Salam,
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, gorliwy wy-
znawca islamu, ¿onaty z czterema kobietami. Jej cz"onkami
byli uczeni tej miary, co twórcy fizyki kwantowej Niels Bohr,
Max Planck, Louis de Broglie, wynalazca radia Guglielmo
Marconi czy wynalazca penicyliny Alexander Fleming.

Koniec sprawy Galileusza

Cz"onkowie Akademii spotykaj! siê regularnie, by dys-
kutowaæ o problemach nauki, których wyjaœnienie mo¿e
wywrzeæ wielki wp"yw na samoœwiadomoœæ cz"owieka i zro-
zumienie jego miejsca w œwiecie – œwiecie nie tylko faktów
naukowych, ale równie¿ wartoœci religijnych i moralnych.
Szczególnie uroczysty charakter zamkniêcia sesji 31 paŸ-
dziernika 1992 roku nie wynika jednak z jej tematu. Papie¿
skorzysta" z okazji, aby tego dnia og"osiæ równie¿ rezultaty
jedenastu lat pracy specjalnej komisji badaj!cej wszystkie
aspekty sprawy Galileusza. Podsumowanie dzia"añ komisji
wyg"osi" kardyna" Paul Poupard i wykorzysta"em je ju¿
w analizie sporu Galileusz – Bellarmino.
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Znacznie wa¿niejsze by"o jednak wyst!pienie Jana
Paw"a II, uznane przez wielu komentatorów za jedno
z istotniejszych pod wzglêdem doktrynalnym. Jak stwierdzi"
na pocz!tku swojego orêdzia, dyskutowany podczas sesji
temat z"o¿onoœci oznacza, ¿e w historii nauki dotarliœmy do
etapu równie wa¿nego, jak czasy Galileusza, kiedy wydawa"o
siê, ¿e obowi!zuje jeden model lub porz!dek œwiata. Z"o¿o-
noœæ wskazuje precyzyjnie, ¿e aby poradziæ sobie z bogactwem
ró¿norodnoœci œwiata rzeczywistego, musimy stosowaæ wiele
ró¿nych modeli. Uwaga papie¿a spowodowana jest tym,
¿e wraz z badaniami nad z"o¿onoœci! powsta"y takie ich inter-
pretacje, które z nauk! nie maj! nic wspólnego i przekraczaj!
granice wyznaczone stosowalnoœci! metody naukowej.

W efekcie pojawi"a siê nowa fala „religii nauki” wyra¿aj!ca
siê w filozofii emergentyzmu. G"osz!cy j! naukowcy twier-
dz!, ¿e zjawiska takie, jak œwiadomoœæ, uczucia religijne,
umys" s! prostym i koniecznym skutkiem gwa"townego
wzrostu z"o¿onoœci materii, jaki obserwujemy w mózgu.
Ich zdaniem tylko kwesti! czasu jest wyjaœnienie w kate-
goriach naukowych biologicznych tajników ludzkiego
zachowania, ekspresji uczuæ, a dalej wolnej woli, wiary i œwia-
domoœci. Pamiêtajmy jednak, ¿e wypowiedzi te s! wy"!cznie
wyrazem osobistych przekonañ niektórych uczonych, a nie
obrazem stanu wiedzy naukowej.

Lata dziewiêædziesi!te obfitowa"y w doniesienia prasowe
poœwiêcone odkryciom kolejnych genów odpowiedzialnych
za okreœlone zachowania i jakoby determinuj!cych agresjê,
homoseksualizm, altruizm. Pojawi"o siê has"o neuroteologii,
którym opisuje siê badania neurofizjologiczne maj!ce na celu
zlokalizowanie w mózgu oœrodków odpowiedzialnych za
uczucia religijne.

Przyk"adem takiej scjentystycznej wiary w mo¿liwoœæ
wyjaœnienia wszystkiego metod! naukow! jest Edward O.
Wilson, znakomity biolog, propagator socjobiologii.
W ksi!¿ce O naturze ludzkiej, która sta"a siê w latach
osiemdziesi!tych bestsellerem, pisze: Obecnie, tak jak
i zawsze w przesz"oœci, umys" nie mo¿e poj!æ znaczenia
zderzenia naukowego materializmu z niezachwian! wiar!
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religijn!. Próbujemy sprostaæ tej sytuacji, stopniowo roz-
szerzaj!c pragmatyzm. Postêp naszych schizofrenicznych
spo"eczeñstw odbywa siê dziêki wiedzy, lecz ¿yj! one dziêki
inspiracji czerpanej z tych w"aœnie wierzeñ, które wiedza
podwa¿a. S!dzê, ¿e paradoks ten mo¿emy rozwi!zaæ,
przynajmniej intelektualnie i nie od razu, lecz z biegiem czasu
i z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami, je¿eli
zwrócimy nale¿yt! uwagê na socjobiologiê religii. Jestem
przekonany, ¿e aczkolwiek przejawy doœwiadczenia religij-
nego s! jaskrawe i wielowymiarowe, a przy tym tak skom-
plikowane, ¿e w ich zawi"oœciach gubi! siê najlepsi psycho-
analitycy i filozofowie, mog! byæ one przedstawione w dwu
wymiarach: korzyœci genetycznej i zmiany ewolucyjnej.29

Wilson, nauczony przykrymi doœwiadczeniami, jakie
spotka"y go po opublikowaniu dziesiêæ lat wczeœniej Socjo-
biologii, kilka akapitów dalej zastrzega jednak, ¿e pos"uguj!c
siê tradycyjnymi metodami redukcji i analizy, nauka mo¿e
wyjaœniæ religiê, lecz nie mo¿e zmniejszyæ znaczenia tego,
co stanowi jej substancjê. Inni rzecznicy nowego scjentyzmu
nie id! nawet na takie ustêpstwa.

Papie¿ w swym orêdziu z 1992 roku zwraca uwagê, by
nie pope"niaæ b"êdu z czasów Galileusza. Doktryna okreœlona
przez w"oskiego uczonego w liœcie do ksiê¿nej Krystyny
Lotaryñskiej obowi!zuje. Nauka ma pe"n! autonomiê, której
nie mo¿e ograniczaæ religia, ale te¿ nie powinna ona wykra-
czaæ poza swoje kompetencje i orzekaæ o sprawach, o których
nic do powiedzenia nie ma, a wiêc o religii. Cz"owiek
prze¿ywa swoje ¿ycie, rozwijaj!c siê w dwóch wymiarach.
Wymiar horyzontalny zwi!zany jest z ekspresj! poprzez
kulturê, technikê, naukê. Wymiar pionowy to d!¿enie osoby
ludzkiej do transcendencji, do ekspresji najg"êbszych pok"a-
dów osobowoœci, których nie da siê zredukowaæ do nauko-
wych formu".
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Fides et ratio

Konsekwentnym rozwiniêciem tez z orêdzia z 31 paŸ-
dziernika 1992 roku jest encyklika Fides et ratio og"oszona
w 1998 roku. Papie¿ atakuje w niej scjentyzm bezpoœrednio:
Trzeba niestety stwierdziæ, ¿e scjentyzm zalicza wszystko,
co dotyczy pytania o sens ¿ycia, do sfery irracjonalnej lub
do domeny wyobraŸni. Trudno te¿ pogodziæ siê ze stosunkiem
tego nurtu myœlowego do innych wielkich zagadnieñ filozofii,
które albo ca"kowicie ignoruje, albo te¿ poddaje analizie
opartej na powierzchownych analogiach, pozbawionych
racjonalnych podstaw. Prowadzi to do zubo¿enia ludzkiej
refleksji przez usuniêcie z jej zasiêgu owych fundamentalnych
pytañ, które animal rationale od pocz!tku swego ¿ycia
na ziemi nieustannie sobie zadawa". Uporawszy siê w ten
sposób z krytyk! opart! na wartoœciowaniu etycznym,
mentalnoœæ scjentystyczna zdo"a"a wpoiæ wielu ludziom
pogl!d, i¿ wszystko to, co technicznie wykonalne, staje siê
tym samym tak¿e dopuszczalne moralnie.

Papie¿ nie oszczêdza jednak równie¿ teologów, którym
przypomina, ¿e maj! obowi!zek byæ na bie¿!co z tym,
co dzieje siê w obszarze nauk przyrodniczych. Jan Pawe" II
zdaje sobie sprawê, ¿e to teolodzy bardziej potrzebuj!
inspiracji ze strony uczonych ni¿ odwrotnie. Nauka w swym
wymiarze technicznym mo¿e rozwijaæ siê bez religii, jej
metoda nie wymaga „zasilania”, chyba ¿e potrzebuj! tego
sami uczeni. Teolog ignoruj!cy dorobek nauki szybko jednak
mo¿e popaœæ w anachronizm, w œlepy zau"ek, w jakim znaleŸli
siê sêdziowie Galileusza.

Apele papie¿a o dialog nauki z religi! maj! g"êboki sens.
Dialog taki zaczyna siê nawet rozwijaæ, choæ na razie polega
g"ównie na przekonywaniu przekonanych. Wierz!cy nauko-
wcy spotykaj! siê z teologami obeznanymi w sprawach
naukowych, a ich spotkania koñcz! siê ciekawymi nawet
publikacjami. Nie zmienia siê jednak sytuacja globalna,
i nadal zdarza siê, ¿e ró¿nej maœci „postêpowcy” atakuj!
Koœció" i papie¿a za „fundamentalizm”, nie mog!c poj!æ
istotnej ró¿nicy miêdzy przywi!zaniem do fundamentalnych
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wartoœci moralnych a fundamentalizmem poznawczym. O ile
mo¿na zarzuciæ Koœcio"owi tradycjonalizm i rygoryzm
moralny, o tyle oskar¿enie o fundamentalizm poznawczy jest
wyrazem z"ej woli. Dobrym przyk"adem takiej postawy
jest wybitny kosmolog Stephen Hawking, który twierdzi
z zapa"em, a popularne media to podchwytuj!, ¿e do badañ
nad pocz!tkiem pocz!tków mia" go zniechêcaæ papie¿
Jan Pawe" II, twierdz!c, ¿e czas przed Wielkim Wybuchem
zarezerwowany jest dla Boga.

Hawking, równie dobry uczony jak i specjalista od auto-
promocji (jego ksi!¿ki popularnonaukowe s! bestsellerami,
a s"ynna Krótka historia czasu sprzeda"a siê w milionach
egzemplarzy), stara siê usilnie o wizerunek wspó"czesnego
Giordana Bruna. Têsknocie za auto da fé da" wyraz w latach
osiemdziesi!tych, mówi!c, ¿e gdyby papie¿ rozumia" jego
prace, kaza"by spaliæ uczonego na stosie.

Przyjêta przez Hawkinga taktyka autokreacji jest nad
wyraz skuteczna – dla postêpowych mediów nie ma nic
lepszego ni¿ aura potencjalnego choæby mêczeñstwa, wyko-
rzystuj!ca stereotyp konfliktu miêdzy nauk! a religijnym
fundamentalizmem, co pozwala wyci!gn!æ z lamusa histo-
ryczne przyk"ady Kopernika, Bruna, Galileusza. Ca"a ta kon-
strukcja jest jednak pusta w œrodku, a podtrzymywanie
bezsensownych stereotypów odwraca uwagê od prawdzi-
wego „wroga”, godz!cego zarówno w podstawê nauki, jak
i religii w wydaniu katolickim. Podstaw! t! jest przekonanie
o istnieniu prawdy oraz o mo¿liwoœci jej dociekania drog!
racjonalnego dyskursu.

Wspólny wróg

Przekonanie to kwestionuj! ró¿nego typu filozofie
postmodernistyczne, odrzucaj!ce pojêcie prawdy, a raczej
zak"adaj!ce pe"ny relatywizm poznawczy i moralny. Zasto-
sowany w nauce prowadzi on do niezwykle zabawnych
rezultatów, czego dowiod"a g"oœna „sprawa Sokala”.

Alan Sokal, fizyk, w 1996 roku z"o¿y" w „Social Texts”,
renomowanym piœmie œwiata humanistyki postmodernis-
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tycznej, artyku" opatrzony tytu"em: Transgressing Bound-
aries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum
Gravity (Przekroczyæ granice: w kierunku transformatywnej
hermeneutyki grawitacji kwantowej). „Social Texts” to pismo
naukowe, wiêc przed publikacj! proponowany artyku"
przechodzi proces recenzyjny. Werdykt czytaj!cych by"
pozytywny, tekst ukaza" siê w wiosenno-letnim numerze.
W istocie artyku" Sokala by" wy"!cznie intelektualn!
prowokacj! i nie zawiera" niczego poza stekiem naukowych
bzdur. Sokal przekonywa" w nim, ¿e ca"a rzeczywistoœæ
fizyczna, podobnie jak spo"eczna, jest wy"!cznie wynikiem
gier jêzykowych oraz konstruktem spo"ecznym. Dalej autor
twierdzi", ¿e nie ma sta"ych o charakterze obiektywnym, jak
! lub G (sta"a grawitacyjna), lecz s! one obci!¿one przez
kontekst historyczny. W koñcu, po przefiltrowaniu dorobku
fizyki wspó"czesnej przez sito komentarzy najg"oœniejszych
przedstawicieli myœli postmodernistycznej, Sokal wzywa do
przekroczenia granic i stworzenia wyzwolicielskiej meto-
dologii, wolnej od restrykcyjnych pojêæ prawdy absolutnej
i rzeczywistoœci obiektywnej. Apeluje o odrzucenie auto-
rytaryzmu i innych ograniczeñ blokuj!cych rozwój fizyki
prawdziwie postmodernistycznej, wpl!tuj!c w sw! intrygê
najwiêkszych luminarzy postmodernizmu: Jacques’a Lacana,
Juliê Kristevê, Luce Irigaray, Bruno Latoura, Jeana
Baudrillarda, Gillesa Deleuza, Feliksa Guattari. Prowokacji
francuskiego fizyka dodatkowej pikanterii przyda" fakt, ¿e
artyku" ukaza" siê w numerze specjalnym „Social Texts”,
poœwiêconym w"aœnie rozprawie z uczonymi atakuj!cymi
postmodernizm.

Podsumowaniem tego intelektualnego happeningu jest
ksi!¿ka L’impostures intellectuelles (Oszustwa intelektualne)
wydana wspólnie z innym fizykiem Jeanem Bricmontem,
w której dok"adnie wymienione s! grzechy postmodernistów
wobec nauk przyrodniczych. Oprócz kwestionowania pod-
stawowych pojêæ nauki zaliczyæ do nich nale¿y nadu¿ywanie
dorobku nauk œcis"ych w roli bezzasadnych metafor.
W pismach postmodernistycznych czêsto znaleŸæ mo¿na
odwo"ania do zasady nieoznaczonoœci Heisenberga, twier-
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dzenia Gödla, teorii chaosu, itp. Z kontekstu jednak wynika,
¿e autorzy maj! niewielkie pojêcie o sensie fizycznym
u¿ywanych pojêæ.

Przedwczesny œmiech

Postmodernizm jako metodologia nauk przyrodniczych
nie jest jak widaæ najlepszym narzêdziem i prowadzi do
zabawnych rezultatów. Nieuczciwe by"oby jednak na pod-
stawie jednej wyrafinowanej prowokacji odrzucaæ ca"y
dorobek filozofów z krêgów postmoderny. Nawet papie¿
w encyklice Fides et ratio stwierdza, ¿e nurty myœlowe odwo-
"uj!ce siê do postmodernizmu zas"uguj! na uwagê. Kwe-
stionuj!c istnienie jakichkolwiek pewników, g"osz!c nadej-
œcie czasów pozbawionych sensu, odpowiadaj! na straszliwe
doœwiadczenie z"a, jakie dotknê"o nasz! epokê. W obliczu
tragizmu tego doœwiadczenia za"ama" siê racjonalistyczny
optymizm, który odczytywa" historiê jako zwyciêski pochód
rozumu, Ÿród"a szczêœcia i wolnoœci. Postmodernistyczny
relatywizm to równie¿ odpowiedŸ na wci!¿ istniej!c! pew-
nego rodzaju mentalnoœæ pozytywistyczn!, która nie wyzby"a
siê z"udzenia, i¿ dziêki zdobyczom nauki i techniki cz"owiek
mo¿e niczym demiurg zapewniæ sobie ca"kowit! kontrolê
nad swoim losem.

Patrz!c z tej perspektywy na œmiej!cych siê z udanego ¿artu
Sokala i Bricmonta, nale¿a"oby przywo"aæ pytanie Gogola:
Z czego siê, g"upcy, œmiejecie? Ze znan! odpowiedzi!, ¿e
z samych siebie. Mo¿na kpiæ z Lyotarda, który rzeczywiœcie
bez specjalnego zrozumienia u¿ywa pojêæ matematycznych,
trzeba jednak przyznaæ, ¿e jego Kondycja ponowoczesna,
manifest filozofii postmodernistycznej opublikowany
w 1979 roku, w warstwie analitycznej nie straci" œwie¿oœci.
Ci!gle mo¿na w nim wyczytaæ wiele trafnych spostrze¿eñ
opisuj!cych relacje miêdzy wiedz! a spo"eczeñstwem. Warto
dziœ, gdy raczeni jesteœmy przez urzêdników i polityków
radosnymi wizjami zbawienia poprzez informatyzacjê, która
doprowadzi nas do rajskiego Globalnego Spo"eczeñstwa
Informacyjnego, przypomnieæ s"owa Lyotarda sprzed ponad
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dwudziestu lat: Technokraci widz! w nich (w technologiach
teleinformatycznych – przyp. autora) obietnicê liberalizacji
i wzbogacenia interakcji miêdzy lokutorami, ale w"aœciwy
skutek polegaæ ma na tym, ¿e powstan! nowe napiêcia
w systemie s"u¿!ce jego skutecznoœci. I dalej: Informatyzacja
mo¿e staæ siê wymarzonym instrumentem kontroli i regulacji
systemu rynkowego, który rozci!ga siê tak¿e na sam! wiedzê
i który rz!dzi siê wy"!cznie zasad! skutecznoœci. W takim
wypadku nieuchronnie zak"ada terror.30

Dzisiejsza sytuacja, podobnie jak w czasach Kopernika
i Galileusza, daleka jest od manichejskiego podzia"u na si"y
rozumu i postêpu reprezentowane przez naukê i na si"y reak-
cji, do których nale¿y zapisaæ fundamentalistów, postmoder-
nistów, irracjonalistów i Koœció" katolicki. Koœció" jest
zdecydowanie po stronie nauki, jeœli chodzi o afirmacjê
mo¿liwoœci racjonalnego dociekania prawdy i przekonanie,
¿e istnieje prawda obiektywna oraz ¿e mo¿na do niej dotrzeæ,
tworz!c wiele modeli wyjaœniaj!cych. Pod wzglêdem
wra¿liwoœci na skutki spo"eczne wykorzystania wiedzy
bli¿szy jednak bêdzie Koœció" postmodernistom ni¿ nauce.
Zdecydowanie z kolei wejdzie w spór i z pozytywistyczn!
nauk!, i z postmodernistami, jeœli chodzi o szacunek dla
podstawowych wartoœci moralnych. Dla scjentystów s! one
bowiem pochodn! procesów naturalnych, dla postmoder-
nistów zaœ konstruktem spo"ecznym, w ¿adnym wiêc
przypadku nie mog! mieæ absolutnego charakteru norma-
tywnego. Badaj!c tê skomplikowan! siatkê zale¿noœci,
jak! musi rozsup"ywaæ cz"owiek wspó"czesny, warto raz
jeszcze siêgn!æ do Fides et ratio:

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e jednym z najbardziej znamiennych
aspektów naszej obecnej kondycji jest „kryzys sensu”.
Powsta"o tak wiele perspektyw poznawczych, czêsto o cha-
rakterze naukowym, z których mo¿na patrzeæ na ¿ycie i œwiat,
¿e mamy w rzeczywistoœci do czynienia z coraz powszech-
niejszym zjawiskiem fragmentaryzacji wiedzy. W"aœnie
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to sprawia, ¿e tak trudne, a czêsto daremne jest poszu-
kiwanie sensu. Co wiêcej – i jest to zjawisko jeszcze bardziej
dramatyczne – w tym g!szczu informacji i faktów, wœród
których ¿yjemy i które zdaj! siê stanowiæ sam! treœæ
¿ycia, wielu zastanawia siê, czy ma jeszcze sens samo
pytanie o sens. Wieloœæ teorii, które przeœcigaj! siê
w próbach rozwi!zania tego problemu, a tak¿e ró¿ne wizje
i interpretacje œwiata i ludzkiego ¿ycia pog"êbiaj! tylko
tê zasadnicz! w!tpliwoœæ, która "atwo mo¿e staæ siê
Ÿród"em sceptycyzmu i obojêtnoœci albo te¿ ró¿nych form nihi-
lizmu.

Po raz kolejny wracamy do nihilizmu jako coraz silniej-
szego elementu naszej wspó"czesnej kondycji. Oczywiœcie,
jak przypomina André Glucksmann w ksi!¿ce Dosto!ewski
ï Manhattan, nihilizm nie jest zjawiskiem nowym, jeœli
chcemy go dobrze zrozumieæ, powinniœmy siêgn!æ po Turgie-
niewa (to on pierwszy w Ojcach i synach u¿y" pojêcia
nihilizm), Flauberta, Dostojewskiego. Ale dziœ Stawrogin
szczerzy zêby zza ka¿dego wêg"a.

Nawrócony Habermas

Niezwykle istotne w debacie, jaka rozgorza"a po 11 wrzeœ-
nia, by"o wyst!pienie nestora niemieckiej filozofii, Juergena
Habermasa. 14 paŸdziernika 2001 roku, odbieraj!c Nagrodê
Pokojow! wydawców niemieckich, wyg"osi" w koœciele
œw. Paw"a we Frankfurcie przemówienie Wiara – wiedza –
otwarcie. Pierwotnie planowa", ¿e bêdzie mówi" o kwestiach
zwi!zanych z genetyk!, o tym jak umys" laicki ma sobie
poradziæ z podstawowymi problemami moralnymi, gdy w grê
wchodzi najwy¿sza stawka – mo¿liwoœæ ingerencji w sub-
stancjê w"asnego gatunku, a jednoczeœnie nie chce siêgaæ
do uzasadnieñ religijnych.

Zamach na Nowy Jork uœwiadomi" Habermasowi, ¿e
od religii nie ma ucieczki, ¿e jeœli chcemy zrozumieæ kryj!ce
siê za zbrodniczymi atakami dramaty, musimy na nowo
przeanalizowaæ trwaj!cy od wieków spór miêdzy dwiema
„religiami”: wiar! i nauk!.
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Habermas przypomina, ¿e fundamentalizm jest zjawiskiem
ca"kowicie nowoczesnym, odpowiedzi! na bêd!c! skutkiem
procesów modernizacji zag"adê tradycji. O tym jednak
wiadomo od dawna. Zaskoczeniem by"a na pewno dyspro-
porcja miêdzy celem atakuj!cych fundamentalistów a u¿ytymi
przez nich œrodkami. Zdaniem Habermasa mo¿e byæ ona
wyrazem bezgranicznej frustracji, w jakiej zaczynaj! pogr!¿aæ
siê spo"eczeñstwa tradycyjne, gdy dostrzegaj!, ¿e przyspie-
szona modernizacja i „twórcza kapitalistyczna destrukcja”
nie s! w stanie skompensowaæ materialnych i duchowych
zniszczeñ wywo"anych przez te procesy. Niemiecki filozof
daleki jest od krytykowania antymodernizacyjnego oporu
i przypomina, ¿e proces sekularyzacji Europy trwa" kilkaset
lat i ci!gle nie dobieg" koñca. Sugeruje, ¿e zanim zaczniemy
analizowaæ „zderzenie cywilizacji”, powinniœmy wczeœniej
przyjrzeæ siê dok"adnie ci!gle nierozwi!zanym kwestiom
zachodniej sekularyzacji.

In¿ynieria genetyczna i biologia reprodukcyjna, z pozoru
dalekie od wydarzeñ 11 wrzeœnia, stawiaj! ten problem
z pe"n! ostroœci!. Habermas uprzedza, by nie analizowaæ go
w starych kategoriach starcia antynaukowego obskurantyzmu
reprezentowanego przez religiê ze scjentystycznym natura-
lizmem podminowuj!cym moralnoœæ. Przypomina, ¿e scjen-
tystyczna wiara w naukê, która pewnego dnia ma zast!piæ
potrzebê osobistej samoœwiadomoœci poprzez obiektywny
opis, nie ma nic wspólnego z nauk!, a jest po prostu z"!
filozofi!. Analiza skutków ewentualnej interwencji w sub-
stancjê ¿ycia wykracza poza naukê. Z kolei jednak zsekula-
ryzowane spo"eczeñstwo nie mo¿e równie¿ odwo"aæ siê do
autorytetu wiary.

Rozwa¿aj!c tê sprzecznoœæ, Habermas, weteran neo-
marksistowskiej szko"y frankfurckiej, który, jak sam wyznaje,
„nie ma ucha do religii”, przypomina, ¿e nie trzeba byæ
wierz!cym, by rozumieæ i akceptowaæ przes"anie Pisma.
Bóg jako Stwórca i Zbawca powo"a" cz"owieka do wolnoœci.
Gdy w miejscu Boga stanie inny cz"owiek, który wed"ug
swojego uznania zacznie modyfikowaæ jego materia"
genetyczny, tym samym naruszy substancjê wolnoœci.
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Habermas pyta: Czy pierwsza osoba, która zmodyfikuje inn!
osobê wedle w"asnych potrzeb, nie zniszczy tej wolnoœci, która
istnieje miêdzy ludŸmi po to, by gwarantowaæ ich ró¿no-
rodnoœæ?

Po ataku na Stany Zjednoczone w krêgach liberalnej lewicy
pojawi"y siê g"osy, ¿e oto mamy kolejny dowód na destruk-
cyjn! rolê religii w spo"eczeñstwie. Zdaniem José Saramago,
portugalskiego pisarza-noblisty, tylko pe"na sekularyzacja
i usuniêcie religii ze sfery publicznej mo¿e uchroniæ nas przed
podobnymi nieszczêœciami w przysz"oœci. Zarówno sprawa
Galileusza, jak historia zachodniej sekularyzacji dowodz!
jednak, ¿e sprawa jest o wiele bardziej z"o¿ona. Warto
wczytaæ siê w g"os Habermasa, zbagatelizowanie go mo¿e
bowiem oznaczaæ, ¿e za kilkanaœcie lat w œwiecie nieskrêpo-
wanych manipulacji genetycznych w roli obroñców wolnoœci
wyst!pi! bojownicy al-Kaidy.
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Istnieje sta"a pokusa, by techniczne ekspertyzy
strategiczne wykorzystywaæ nie w celu naœwietlenia
ró¿nych problemów, ale po to, by nie dopuœciæ do
dyskusji nad pewnymi kwestiami. Coœ takiego
prowadzi tylko do utrwalenia wzajemnej nieufnoœci
pomiêdzy naukowcami a laikami. Ci pierwsi zarzu-
caj! drugim, ¿e zbyt dos"ownie traktuj! obawy
wyra¿one w opowieœci o Frankensteinie, ludzie zaœ
maj! poczucie, ¿e badacze, mimo ca"ej swojej
m!droœci i uczonoœci – odmawiaj! odpowiedzi na ich
autentyczne obawy.

Jon Turney, Œlady Frankensteina31

Wiele dzia"añ, jakie siê podejmuje, bardziej przypo-
mina cyrk ni¿ skuteczn! ochronê polskiego rolnictwa
przed zagro¿eniem. Kiedy widzê w telewizji, jak
premier naszego rz!du wracaj!cy z Bu"garii, w której
nie ma pryszczycy, szoruje buty œrodkiem dezynfek-
cyjnym, a nastêpnie dezynfekuje rêce, to zastana-
wiam siê, kto mu takie absurdalne zachowanie
doradzi".

Profesor Henryk Lis w wywiadzie dla „Polityki”

Widmo Frankensteina
Ptaki spadaj! z nieba. Wo"y, krowy i psy le¿! martwe na

ulicach i polach – spuchniête po kilku godzinach pra¿enia
azjatyckim s"oñcem. Wszêdzie poduszeni ludzie, poskrêcani,
z pian! na ustach, z rêkami wbitymi w ziemiê. Do koñca
ubieg"ego tygodnia by"o ich trzy tysi!ce, ale ci!gle odnajdy-
wane s! nowe ofiary; w"adze przesta"y liczyæ. Dwa-
dzieœcia tysiêcy ludzi prawdopodobnie straci wzrok, dwieœcie
tysiêcy odnios"o rany. Tak pisa" w grudniu 1984 roku
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niemiecki tygodnik „Der Spiegel”, relacjonuj!c wielk!
katastrofê przemys"ow! w Bhopalu w Indiach.

W Bhopalu, mieœcie licz!cym w po"owie lat osiemdzie-
si!tych dziewiêæset tysiêcy mieszkañców, stolicy stanu
Madhya Pradesh, jedynym symbolem nowoczesnoœci by"a
fabryka pestycydów nale¿!ca do koncernu Union Carbide.
W procesie technologicznym wykorzystywano niezwykle
toksyczny izocyjanek metylu, niegroŸny, jeœli przechowuje siê
go w postaci ciek"ej w niskiej temperaturze. Niedotrzymanie
tego warunku powoduje, ¿e ciecz zaczyna parowaæ, a toksycz-
ny gaz zabija wszystko, co napotka na swej drodze. W nocy
z 3 na 4 grudnia 1984 roku w fabryce mia"a miejsce awaria.
Do instalacji z izocyjankiem dosta"a siê woda, dosz"o do
gwa"townej reakcji chemicznej, zbiornik pêk", a truj!ce opary
zaczê"y wydostawaæ siê na zewn!trz.

Fabrykê powinna otaczaæ strefa bezpieczeñstwa. Jednak
wolne obszary wokó" instalacji szybko zamieni"y siê w slumsy
zamieszkane przez dziesi!tki tysiêcy biedaków. Oni w"aœnie
stali siê pierwszymi ofiarami wypadku. Setki zmar"y podczas
snu, piêæ bhopalskich szpitali szybko wype"ni"o siê po brzegi
poszkodowanymi. Lokalne w"adze, by zapobiec epidemii,
zarz!dzi"y masowe pogrzeby. Hindusi palili swoich zmar"ych
na stosach po dwadzieœcia piêæ cia" naraz. Gdy zabrak"o
drewna, jako paliwa u¿ywano nafty. Muzu"mañski cmentarz
szybko siê przepe"ni", trzeba by"o wbrew nakazom religii
rozkopywaæ stare groby, by pomieœciæ zmar"ych. Opubliko-
wany w 1991 roku oficjalny raport rz!du indyjskiego infor-
muje, ¿e na skutek katastrofy zginê"o oko"o trzech tysiêcy
oœmiuset osób, a ponad jedenaœcie tysiêcy zosta"o rannych.

Dochodzenie przeprowadzone przez firmê konsultingow!
Arthur D. Little wskazuje, ¿e przyczyn! wypadku by" sabota¿
– woda zosta"a celowo wprowadzona do obiegu technolo-
gicznego przez pracownika fabryki, który nie zdawa" sobie
sprawy z potencjalnych konsekwencji. Innej mo¿liwoœci
raport nie dopuszcza", wszak zak"ad by" zbudowany zgodnie
z amerykañskimi standardami bezpieczeñstwa.

Pó"tora roku póŸniej œwiatem wstrz!snê"a inna katastrofa,
awaria elektrowni atomowej w ukraiñskim Czarnobylu.
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Za ni! tak¿e odpowiedzialny by" „czynnik ludzki” – do
stopienia prêtów paliwowych i pêkniêcia os"ony reaktora
doprowadzili operatorzy, którzy stracili panowanie nad
prowadzonym w elektrowni eksperymentem. Analiza doku-
mentacji czarnobylskiej pokazuje, ¿e elektrownia mia"a pecha
od samego pocz!tku. Ju¿ w lutym 1979 roku raport KGB
donosi" o nieprawid"owoœciach: W trakcie budowy drugiego
bloku czarnobylskiej elektrowni atomowej maj! miejsce fakty
nieprzestrzegania projektów, jak równie¿ narusza siê tech-
nologiê prowadzenia praw budowlanych i monta¿owych,
co mo¿e doprowadziæ do awarii i nieszczêœliwych wypadków.
W raporcie wspomina siê o licznych wypadkach przy pracy,
kiepskiej jakoœci betonie (no, ale z czegoœ trzeba by"o budo-
waæ dacze). W koñcu kagiebiœci wykrakali: w 1983 roku
w opisywanym przez nich drugim bloku stopi"a siê kaseta
paliwowa, ale sprawê uda"o siê zatuszowaæ. 26 kwietnia 1986
roku nast!pi"a katastrofa, której ju¿ nie da"o ukryæ siê przed
œwiatem.

Wypadki takie, jak w Bhopalu, Czarnobylu czy
brazylijskiej Villi Parisi (w lutym 1984 roku na skutek
zapalenia siê kana"ów œciekowych wype"nionych rop! sp"o-
nê"o tam ponad piêæset osób) maj! wspóln! cechê. £atwo
ustaliæ ich Ÿród"o, droga miêdzy przyczyn! a skutkiem jest
prosta. Wyla"a siê ropa – wybuch" po¿ar. Pêk" zbiornik –
wydosta" siê truj!cy gaz. Paliwo atomowe siê stopi"o – pêk"a
obudowa reaktora. Po wyjaœnieniu bezpoœrednich przyczyn
mo¿na zacz!æ rozwa¿aæ kontekst spo"eczny, próbowaæ
odpowiedzieæ na pytanie, jak w ogóle do tak „banalnej”
katastrofy mog"o dojœæ.

Tu znowu okazuje siê, ¿e kolejny kr!g analizy jest
stosunkowo prosty. W Bhopalu na skutek niefrasobliwoœci
w"adz lokalnych dopuszczono, by w strefie ochronnej
powsta"y slumsy. Gdyby ich nie by"o, rachunek ofiar by"by
znacznie mniejszy. Podobnie w Villi Parisi pozwolono
na to, by na zagro¿onych terenach powsta"a favela, a ponadto
nie egzekwowano przepisów o ochronie œrodowiska. Analo-
giczna jest te¿ historia Czarnobyla – gdyby pracownicy
elektrowni œciœle przestrzegali instrukcji, nie by"oby tragedii.
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Dalsze analizy wchodz! ju¿ w rzeczywistoœæ spo"eczno-
-polityczn!. Tragedie by"y mo¿liwe, bo w skorumpowanych
Indiach i Brazylii nikt nie przejmuje siê przepisami, kultura
obywatelska nie istnieje, a niski poziom cywilizacyjny nie
gwarantuje w"aœciwej wra¿liwoœci na zagro¿enia. W przy-
padku Czarnobyla na jaw wysz"a ca"a sowiecka kultura
strachu, dyrektor elektrowni przez wiele godzin ba" siê
poinformowaæ Moskwê o awarii, Moskwa ba"a siê wydaæ
decyzjê o ewakuacji Prypeci, ¿eby nie dowiedzia" siê œwiat.

Przes"anie tych analiz jest dosyæ czytelne. Gdyby spe"niono
odpowiednie warunki cywilizacyjne oraz przestrzegano
norm, do katastrof by nie dosz"o lub mo¿na by"oby zachowaæ
pe"n! kontrolê nad przebiegiem wydarzeñ.

Kult efektywnoœci

Przedstawiona powy¿ej krytyka jest wyrazem optymis-
tycznej wiary, ¿e rzeczywistoœci! mo¿na zarz!dzaæ w sposób
racjonalny, na wzór systemu cybernetycznego. Jeœli „na
wejœciu” spe"nione s! odpowiednie warunki, to wiadomo,
jakiego efektu mo¿na siê spodziewaæ. Zorganizowane nowo-
czesne spo"eczeñstwo wyra¿a siê przez pañstwo, a ono przez
swych urzêdników, wcielenie idei racjonalnej kontroli.
Ca"oœæ dzia"a precyzyjnie jak mechanizm d!¿!cy do maksy-
malnej efektywnoœci. Naukowcy tworz! wiedzê, która
przyczynia siê do postêpu technicznego. Nowe technologie
trafiaj! do przemys"u, który zwiêksza swoj! wydajnoœæ
i przeznacza czêœæ wypracowanego zysku na dalsze badania
naukowe, których celem jest znów zwiêkszenie efektywnoœci.
Naukowcy tworz! równie¿ wiedzê o samym spo"eczeñstwie,
która umo¿liwia podniesienie efektywnoœci struktur
spo"ecznych. Ponadto, co najwa¿niejsze, produkuj! ¿ywe
modu"y racjonalnej wiedzy – kadry dla zarz!dzaj!cej spo"e-
czeñstwem i przemys"em administracji. W ten sposób
powstaje opisana przez Maksa Webera „¿elazna klatka”, czyli
system racjonalnego zarz!dzania, w którym coraz wiêksz!
iloœæ spraw rozstrzyga siê bez „zbêdnych debat”, na podstawie
technokratycznych decyzji licz!cych siê tylko z naukowo
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pewnymi faktami i procedurami wypracowanymi na podsta-
wie wiedzy wytworzonej przez naukê instytucjonaln!.

Ten klarowny i atrakcyjny model sprawdza" siê dosyæ
dobrze w warunkach masowego spo"eczeñstwa przemys"o-
wego, którym rzeczywiœcie mo¿na by"o sterowaæ jak
maszyn!. Sytuacja zaczê"a siê wyraŸnie komplikowaæ,
gdy okaza"o siê, ¿e procesy spo"eczne maj! charakter
nieliniowy. Wysz"o na jaw, ¿e ci!g"a pogoñ za wydajnoœci!
obraca siê w pewnym momencie przeciwko najwa¿niejszemu
celowi, ¿e koszty jej zwiêkszenia przewy¿szaj! zyski. Na
dodatek ten zwrot objawia siê najczêœciej w sposób katastro-
falny, tyle ¿e jest to ju¿ wtedy katastrofa zupe"nie innego
rodzaju ni¿ na przyk"ad czarnobylska lub bhopalska.

Klasycznym przyk"adem maksymalizacji wydajnoœci jest
przemys" spo¿ywczy. W fabrykach miêsa, bo tak nale¿y
nazwaæ wspó"czesne hodowle krów lub œwiñ, nic nie mo¿e siê
zmarnowaæ. Wszystkie resztki, które maj! jak!kolwiek
wartoœæ od¿ywcz!, przetwarzane s! na m!czkê kostno-
-bia"kow! i wracaj! do hodowli w postaci dodatku do pasz.
Œwinie i krowy zjadaj! przedstawicieli w"asnych gatunków,
bo tak jest efektywniej. Argument, ¿e kanibalizm jest
przeciwny naturze, wywo"uje u zimnych racjonalistów
wzruszenie ramion. Co za ró¿nica? – pytaj!. Bia"ko z odpad-
ków czy bia"ko z soi to przecie¿ te same substancje. Jeœli
okaza"oby siê, ¿e tañsza od utylizacji jest produkcja bia"ka
z ropy, hodowcy na pewno skorzystaliby z takiej mo¿liwoœci.
Ale jak na razie, kanibalizm jest najefektywniejszy.

Efektywna pasza trafia do efektywnie zaprogramowanych
zwierz!t, produktów systematycznej hodowli. Wo"y o masie
1,3 tony, z hipertroficznymi miêsnymi zadami (podczas
porodu trzeba stosowaæ cesarskie ciêcie, inaczej cielê nie prze-
sz"oby przez kana" rodny); krowy daj!ce co dzieñ piêædziesi!t
litrów mleka dzielnie spe"niaj! postulat wiêkszej wydajnoœci.
Sprzyja jej równie¿ rosn!ca homogenizacja genetyczna.
We Francji zdecydowana wiêkszoœæ spoœród szeœædziesiêciu
piêciu milionów kur-niosek pochodzi z linii genetycznej ISA
Brown, opatentowanej przez jedn! z firm farmaceutycznych.
Szybko zmniejsza siê bioró¿norodnoœæ gatunków wypiera-
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nych przez odmiany przemys"owe, czêsto ju¿ modyfikowane
genetycznie. Jeszcze do niedawna w Indiach uprawia"o siê
dwieœcie tysiêcy odmian ry¿u, w Stanach Zjednoczonych
siedem tysiêcy odmian jab"ek, w Andach trzy tysi!ce odmian
ziemniaków, a w Chinach dziesiêæ tysiêcy odmian ¿yta. Wiele
z tych odmian, na pewno ma"o wydajnych (a równie¿
niedaj!cych siê opatentowaæ) znik"o lub zniknie niebawem.

Kult efektywnoœci nie by"by sam w sobie niczym z"ym,
wszak ludzi na ziemi przybywa i trzeba ich wykarmiæ. Gorzej,
gdy nagle okazuje siê, ¿e doskona"y cybernetyczny system
zaczyna szwankowaæ i skutek na wyjœciu zupe"nie nie
odpowiada za"o¿eniom. Oto historia jednego przypadku.

Szalone krowy

22 grudnia 1984 roku na farmie Stent w hrabstwie Sussex
w Wielkiej Brytanii zaobserwowano dziwne objawy u krowy
oznaczonej numerem 133. Jej ruchom brakowa"o koordy-
nacji, a g"owa kiwa"a siê na wszystkie strony. W lutym krowa
zdech"a, a próbkê jej tkanek przekazano do laboratorium.
Rozpoznanie trwa"o siedem miesiêcy, w tym czasie objawy
choroby pojawi"y siê u innych krów w Stent. Ostatecznie
stwierdzono, ¿e przyczyn! œmierci krowy numer 133 by"o
g!bczaste zapalenie mózgu (BSE).

Na prze"omie listopada i grudnia 1986 roku BSE wpisano
do rejestru jako now! chorobê byd"a, ale informacjê utaj-
niono. G"ówny Weterynarz zdecydowa" siê powiadomiæ
o epidemii BSE Ministerstwo Rolnictwa, Rybo"ówstwa
i ¯ywnoœci (MAFF) dopiero w czerwcu 1987 roku, gdy
zaraza dotknê"a ju¿ cztery stada. Kilka miesiêcy póŸniej
stwierdzono, ¿e przyczyn! BSE jest prion, patogenna forma
bia"ka. Dopiero wtedy opinia publiczna zaczê"a otrzymywaæ
pierwsze informacje o nowej chorobie.

W maju 1988 roku rz!d zdecydowa" siê siêgn!æ po pomoc
uczonych i powo"a" specjaln! komisjê pod przewodnictwem
Richarda Southwooda, profesora zoologii z Uniwersytetu
Oksfordzkiego. Jej zadaniem by"o stwierdzenie, czy BSE
mo¿e byæ groŸne dla ludzi.
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Wkrótce okaza"o siê, ¿e rozprzestrzenianie siê BSE
spowodowane jest kanibalizmem, czyli karmieniem byd"a
pasz! zawieraj!c! przetworzone szcz!tki zwierz!t, g"ównie
owiec i krów. Rz!d brytyjski wyda" wiêc zakaz stosowania
dodatków zwierzêcych do pasz. Komisja Southwooda
stwierdzi"a jednoczeœnie, ¿e jest nieprawdopodobne, by BSE
mog"o przenosiæ siê na ludzi.

Tu¿ po raporcie rz!d nakaza" wybicie wszystkich krów
podejrzanych o BSE. Poniewa¿ jednak rolnikom zaoferowano
odszkodowania w wysokoœci 50 procent wartoœci zar¿niêtych
sztuk, wiele krów przeznaczonych do likwidacji trafi"o
nielegalnie na rynek. Dopiero w 1990 rz!d zdecydowa" siê
p"aciæ pe"ne odszkodowania.

W 1990 roku pojawi"y siê równie¿ pierwsze poszlaki,
¿e BSE mo¿e byæ jednak groŸne dla ludzi. Zaobserwowano
bowiem tê chorobê u kota oraz stwierdzono, ¿e mo¿e
przenosiæ siê przez uk"ad pokarmowy do myszy. Sta"o siê
jasne, ¿e dla BSE nie istnieje bariera gatunkowa. Mimo to rz!d
przekonywa", ¿e brytyjska wo"owina jest ca"kowicie
bezpieczna – ówczesny minister rolnictwa John Gummer
nie zawaha" siê nawet w obecnoœci kamer nakarmiæ swej córki
wo"owym hamburgerem.

Pomiêdzy rokiem 1992 i 1993 zaobserwowano maksimum
zachorowañ na BSE wœród krów, potem liczba notowanych
przypadków zaczê"a maleæ. Program uboju zacz!" przynosiæ
efekty, rz!d odetchn!" z ulg! – taktyka racjonalnych,
dyskretnych dzia"añ bez niepotrzebnego niepokojenia opinii
publicznej sprawdzi"a siê. Naczelny Lekarz Kraju potwierdzi"
w marcu 1993 roku, ¿e jedzenie wo"owiny jest ca"kowicie
bezpieczne.

Nadszed" jednak maj 1995 roku, kiedy to osiemnastoletni
Stephen Churchill zmar" na chorobê, której objawy przypo-
mina"y chorobê Creutzfelda-Jakoba (CJD). Sytuacja by"a
o tyle niezwyk"a, ¿e ta rzadka przypad"oœæ atakowa"a dotych-
czas wy"!cznie ludzi starszych, powy¿ej piêædziesi!tego
pi!tego roku ¿ycia. Okaza"o siê, ¿e zakaz stosowania
dodatków wo"owych w przygotowaniu produktów dla ludzi
nie jest przestrzegany. Do 1996 roku odnotowano osiem
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przypadków œmierci na CJD, a w marcu tego roku
stwierdzono, ¿e najbardziej prawdopodobn! przyczyn!
infekcji by"o spo¿ycie miêsa wo"owego pochodz!cego od
krów chorych na BSE. 25 marca Unia Europejska zakaza"a
importu wo"owiny z Wielkiej Brytanii.

W 1997 roku powsta"a specjalna komisja maj!ca zbadaæ
przyczyny brytyjskiej epidemii BSE. Pracowa"a trzy lata anga-
¿uj!c setki specjalistów. Za 27 milionów funtów powsta"
licz!cy szesnaœcie tomów dokument wystawiaj!cy druzgoc!ce
œwiadectwo politykom, urzêdnikom i uczonym. Zachowy-
wali siê oni tak, jakby ich g"ówn! trosk! by"o niewywo-
"ywanie strachu wœród spo"eczeñstwa. W raporcie napisano:
Ministrowie, urzêdnicy i cz"onkowie komitetów naukowych
byli przekonani, ¿e spo"eczeñstwo zareaguje irracjonalnie
na informacje o BSE. Ka¿de nowe doniesienie naukowe
wzmaga"o obawê, ¿e upublicznienie go spowoduje niepropor-
cjonalny pop"och, bêdzie wykorzystane przez media i opozy-
cyjnych naukowców do wykazania, ¿e BSE jest groŸne dla
ludzi, co doprowadzi"oby do paniki konsumenckiej.

Poniewa¿ w"adza i uczeni wiedzieli lepiej, bo wiedzê
czerpali z pewnych Ÿróde" (wszak w komitetach naukowych
zasiadali cz"onkowie Royal Society), nie czuli potrzeby
dzielenia siê swoimi obawami z nieobliczalnym, ciemnym
t"umem. Liczba ofiar przekroczy"a w Wielkiej Brytanii sto
osób, a hodowcy byd"a stracili do po"owy 2002 roku ponad
4 miliardy funtów. Ani racjonalnym, efektywnym urzêd-
nikom, ani uczonym nie przysz"o do g"owy, jak d"ugi mo¿e
byæ "añcuch przyczyn i skutków prowadz!cy od efektywnego
przemys"u miêsnego do wywo"anych przez tê efektywnoœæ
ludzkich tragedii.

Martin Heidegger powiedzia" kiedyœ (wypowiedŸ tê
opublikowano w 1983 roku), ¿e rolnictwo jest obecnie
zmechanizowanym przemys"em spo¿ywczym – w swej istocie
tym samym, co produkcja nieboszczyków w komorach
gazowych i obozach zag"ady, tym samym co blokady i ska-
zanie ca"ych narodów na g"ód, tym samym, co produkcja
bomb wodorowych. Swoj! wypowiedzi! niemiecki filozof
wywo"a" wielkie oburzenie, ale po sprawie BSE jego s"owa
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zyskuj! inny wydŸwiêk. Zw"aszcza ¿e wci!¿ nie wiadomo,
czy nie grozi nam pandemia CJD, jak te¿ nadal nie ma
pewnoœci, ¿e przyczyn! zachorowañ jest jedzenie wo"owiny.

Historia BSE w Wielkiej Brytanii jest przyk"adem na to,
¿e wspó"czesne zagro¿enia maj! inny charakter ni¿ stare,
„dobre” katastrofy. Gdy spadnie samolot, wybuchnie po¿ar
w petrochemii lub eksploduje metan w kopalni, dosyæ "atwo
dojœæ przyczyny nieszczêœcia, mo¿na nawet wskazaæ winnych,
a premier ma gdzie pojechaæ, by wyraziæ wspó"czucie. BSE
pokaza"o, ¿e jest zupe"nie inaczej, ¿e oparcie siê na starym
schemacie: jest problem, powo"ujemy komisjê ekspertów
z Royal Society – nie gwarantuje sukcesu, a kosztowaæ mo¿e
przegrane wybory.

Spo"eczeñstwo ryzyka

Czy rzeczywiœcie brytyjska epidemia BSE to przyk"ad
nowego rodzaju zagro¿eñ? Czy na przyk"ad epidemie prysz-
czycy, równie¿ prowadz!ce do olbrzymich strat i wyrzynania
setek tysiêcy zwierz!t nie maj! takiego samego charakteru?
Oczywiœcie, mo¿na dopatrywaæ siê analogii na pewnych
etapach rozwoju kryzysowej sytuacji i póŸniejszych sposobów
ich likwidacji. Wielka Brytania jest znowu dobrym
przypadkiem do analizy, bo koñcówka XX stulecia by"a dla
tego kraju okresem rolniczych plag: po BSE Brytyjczycy
doœwiadczyli œwiñskiej gor!czki, a w 2001 roku wielkiej
epidemii pryszczycy. Pryszczyca wydawa"a siê w cywilizo-
wanej Europie chorob! zapomnian!, Europejska Wspólnota
Gospodarcza dawno poradzi"a sobie z tym problemem,
wprowadzaj!c program masowych szczepieñ trzody i byd"a.
W 1990 roku szczepieñ zaprzestano – Bruksela uzna"a, ¿e
w zwi!zku ze znikomym zagro¿eniem tañsze bêdzie w przy-
padku ewentualnej epidemii wybicie chorych stad ni¿ dosyæ
kosztowne szczepienie wszystkich zwierz!t.

Teoria doskona"a, nie uwzglêdni"a jednak czynnika
ludzkiego. Brytyjczycy mieli do czynienia z pryszczyc! ostatni
raz w 1967 roku, kiedy musieli zabiæ i spaliæ ponad pó"
miliona krów, œwiñ i owiec. Od tego jednak czasu zarówno
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hodowcy, jak i weterynarze zd!¿yli zapomnieæ o chorobie,
której œwiadomoœæ w latach powojennych by"a powszechna.
Chore zwierzê z jednej z farm, mimo widocznych objawów,
zosta"o odstawione do rzeŸni i dopiero tam zauwa¿ono, co siê
dzieje. Zbyt póŸno – zainfekowany samochód pojecha"
w trasê po kolejne sztuki, rozwo¿!c po kraju niezwykle
aktywne wirusy. Ruszy"a reakcja "añcuchowa.

Opis pocz!tkowego etapu rozprzestrzeniania siê epidemii
BSE i pryszczycy jest podobny. Równie¿ póŸniejsze dzia"ania
by"y podobne. W skrócie polega"y one na tym, by jak
najszybciej zidentyfikowaæ strefy zagro¿enia, odizolowaæ je
od reszty kraju oraz wybiæ stada podejrzane o chorobê.
Akcja przeprowadzona wed"ug tego schematu doprowadzi"a
do wyeliminowania krów zara¿onych BSE, jak równie¿
powstrzyma"a i wygasi"a brytyjsk! pryszczycê. Tu jednak
analogie siê koñcz!.

Pryszczyca jest chorob! doskonale znan! od 1514 roku,
wiemy wszystko o jej etiologii, o wywo"uj!cych j! odmianach
wirusów, wiadomo, ¿e jest niegroŸna dla ludzi. Przynosi
ogromne straty, ale mo¿na nad ni! zapanowaæ, stosuj!c
okreœlone procedury. To typowe zagro¿enie epoki bezreflek-
syjnej – idealny przeciwnik dla sprawnych i zdyscyplino-
wanych urzêdników. Wymaga stanowczoœci, któr! symbo-
lizuje wojsko anga¿owane do likwidacji ognisk pryszczycy,
a nie publicznych debat. To uk"ad liniowy, w którym
wiadomo, ¿e jeœli zastosuje siê okreœlone dzia"ania, to skutek
te¿ musi byæ okreœlony.

Na podobnej zasadzie mo¿na by"o zlikwidowaæ epidemiê
BSE, ale nie ukryte za ni! inne zagro¿enie – chorobê Creutz-
felda-Jacoba. Próba zastosowania metody technokratycznej
przynios"a tragiczne skutki. Model zak"adaj!cy, ¿e urzêdnicy
oraz przedstawiciele nauki wiedz!, jak rozwi!zaæ problem,
okaza" siê nieskuteczny. Dlaczego? Bo zabrak"o podstawowe-
go czynnika – pewnej wiedzy. Powo"ana komisja ekspercka
rozpoczê"a pracê na dziewiczym polu, nie mia"a wiêc szans
na udzielenie jednoznacznej i kompetentnej odpowiedzi.

Proces tworzenia wiedzy przez naukê ma swoje metody
i prawa, z których najwa¿niejsze g"osi, ¿e powstaje ona
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w starciu idei i koncepcji proponowanych przez ró¿ne
zespo"y badawcze i uczonych. W trakcie badañ gromadz! oni
fakty, które kumuluj! siê i staj! dorobkiem ca"ego œrodo-
wiska. Fakty te interpretuje siê w oparciu o ró¿ne modele
wyjaœniaj!ce, a ambicj! ka¿dego uczonego jest, by to w"aœnie
jego model jak najbardziej zbli¿y" siê do prawdy. Prawda,
w pe"ni obiektywny opis jest celem nieosi!galnym, mo¿na
jedynie siê do niego zbli¿yæ, co dzieje siê przez szukanie
„dziur” w modelach konkurentów i dezawuowanie ich oraz
poprawianie w"asnych koncepcji.

Polityk dzia"a inaczej ni¿ uczony. Musi podejmowaæ
decyzje i jednoczeœnie dbaæ, by mia"y one legitymacjê demo-
kratyczn!, czyli uzyskiwa"y na przyk"ad poparcie wiêkszoœci
w parlamencie. Istot! procesu politycznego jest, nieco
podobnie jak w nauce, debata. Uczeni wierz! jednak
w prawdê obiektywn!, dla polityków natomiast istnieje tylko
prawda negocjowana, czyli kompromis. W czasie swoich
debat w argumentacji podnosz! nie fakty empiryczne, ale
fakty polityczne, które nie musz! mieæ obiektywnego
charakteru.

Taki model narzuca demokratyczna czêœæ oœwieceniowej
spuœcizny. Pozostaje jeszcze sk"adowa racjonalna, zgodnie
z któr! rzeczywistoœæ mo¿na nie tylko ogarn!æ rozumem
(czego dowodzi nauka), ale równie¿ racjonalnie zorgani-
zowaæ. Wynika st!d przekonanie, ¿e gdzieœ koñczy siê sfera
demokratycznej debaty i polityki, a zaczyna obszar zarz!dza-
nia na podstawie racjonalnych przes"anek i wiedzy. Pañstwo
i zorganizowane w nim spo"eczeñstwo to maszyna, któr!
kieruj! politycy, ale nad jej dzia"aniem czuwaj! mechanicy-
-biurokraci. Gdy mamy do czynienia z pryszczyc!, odpo-
wiedni urzêdnik uruchamia okreœlone procedury, a autory-
zuj!cy jego dzia"ania polityk wie, ¿e stoi na twardym gruncie
sprawdzonych metod, rutyny i wiedzy.

Ograniczenia rozumu

Co jednak, gdy pojawia siê nowe zagro¿enie, dla którego
nie ma jeszcze odpowiednich procedur? Zgodnie z modelem
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nowoczesnego pañstwa oœwieceniowego polityk udaje siê
do ekspertów, by na podstawie swojej wiedzy dostarczyli
odpowiedni algorytm. Zgodnie z podstawowym za"o¿eniem
nowoczesnego pañstwa spo"eczny monopol na wiedzê ma
nauka, tak wiêc to uczeni maj! zadanie rozjaœnienia mroków
niepewnoœci, by umo¿liwiæ politykowi podjêcie decyzji,
a urzêdnikom dzia"anie.

W przypadku BSE w Wielkiej Brytanii model ten za"ama"
siê. Komisja Southwooda nie dostarczy"a, bo nie by"a w stanie
dostarczyæ, pe"nych danych. Richard Southwood nie przed-
stawi" wiedzy pewnej, stwierdzi" jedynie, jakie jest prawdo-
podobieñstwo zara¿enia u ludzi jedz!cych wo"owinê z BSE.
Jego zdaniem by"o to nieprawdopodobne, co jednak nale¿y
zawsze czytaæ: „zgodnie z dostêpn! nam wiedz! i w zakresie
przyjêtego modelu oraz metody”. Ponadto w raporcie
znalaz"o siê zdanie: Jeœli nasze szacunki tych prawdo-
podobieñstw s! nieprawid"owe, konsekwencje mog! byæ
skrajnie powa¿ne.

Rz!d z ulg! przyj!" werdykt komisji, przek"adaj!c niejak!
chwiejnoœæ raportu na pewnoœæ dzia"añ. Wo"owina jest
bezpieczna! Poniewa¿ rz!d jest demokratyczny, wiêc
dowodzi to czynem – dziecko ministra wcina hamburgera
przed kamer!. Zanim jednak dosz"o do telewizyjnych
spektakli, przez wiele lat rz!d twierdzi", ¿e ma do czynienia
z problemem technicznym, który rozwi!¿e wraz z eksper-
tami, wiêc nie ma co niepokoiæ opinii publicznej. Wiadomo
– media zaczn! dramatyzowaæ, ludzie wpadn! w panikê.
Szkoda czasu i k"opotu, skoro wiemy lepiej. Efektywniej
bêdzie nie debatowaæ, lecz dzia"aæ.

Rz!d brytyjski i eksperci post!pili jak zwykle racjonalnie
– nie chcieli wprowadzaæ zamieszania do systemu, który
zawsze dzia"a". Po co ryzykowaæ konsekwencje paniki konsu-
menckiej – straty producentów miêsa, kompromitacjê na are-
nie miêdzynarodowej, itp., gdyby okaza"o siê, ¿e wszystko jest
w porz!dku i tylko niepotrzebnie w rozwi!zanie problemu
w"!czono opiniê publiczn!. Podobnie spekulowa" kardyna"
Bellarmino podczas dysputy z Galileuszem.
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Pañstwo truje

Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, klasyczna nowoczesna
biurokracja za"ama"a siê we Francji, w której do dzisiaj nie
zagoi"y siê rany i nie zakoñczy"y procesy s!dowe po tak
zwanej aferze zatrutej krwi. W latach osiemdziesi!tych
zaczê"a rozprzestrzeniaæ siê epidemia AIDS. Jedn! z metod
unikniêcia przypadkowych zaka¿eñ by"o zidentyfikowanie
dawców krwi zara¿onych wirusem HIV, tak by ich krew
nie stanowi"a niekontrolowanego Ÿród"a zagro¿enia. By to
skutecznie uczyniæ, nale¿a"o wszystkich dawców poddaæ
testom na obecnoœæ HIV. Rz!d francuski opóŸni" jednak
program powszechnej diagnostyki, mimo ¿e na rynku
dostêpny by" test amerykañskiej firmy Abbott.

Premier Laurent Fabius zapowiedzia" powszechne badania
dawców dopiero w czerwcu 1985 roku. W ten sposób w"adze
pañstwa chcia"y daæ szansê Laboratoriom Pasteura, przy-
gotowuj!cym w"asny zestaw diagnostyczny. OpóŸnienie,
jak podaj! szacunki, sta"o siê przyczyn! zara¿enia ponad
piêciuset osób. Wysokiemu urzêdnikowi pañstwowemu,
doktorowi Michelowi Garretcie, postawiony zosta" zarzut
pope"nienia przestêpstwa kryminalnego – próby wielo-
krotnego otrucia, a trzem innym wspó"udzia"u w tej zbrodni.
Przed s!dem stan!" równie¿ ówczesny premier Francji i dwaj
ministrowie jego rz!du.

W styczniu 1999 roku przyszed" czas na Belgiê, gdzie
okaza"o siê, ¿e do produkcji paszy dla kurczaków wyko-
rzystano miêdzy innymi trzydzieœci litrów zu¿ytego p"ynu
do ch"odzenia transformatorów (taniej wysz"o dolaæ go
nielegalnie do wielkiej kadzi z t"uszczem, w nadziei ¿e nikt
nie zauwa¿y, ni¿ poddaæ kosztownej utylizacji w specjalnej
spalarni). Sprawa nie wysz"aby na jaw, gdyby nie fakt,
¿e p"yn ten wytwarzany jest z substancji chemicznych
zawieraj!cych miêdzy innymi niezwykle toksyczne dioksyny
i polichlorobifenole (PCB). Badania miêsa belgijskich
kurczaków ujawni"y, ¿e zawiera ono sto siedemdziesi!t piêæ
razy wiêcej dioksyn, ni¿ dopuszcza norma, oraz osiemset
siedemdziesi!t piêæ razy wiêcej PCB. Zatrute kurczaki zdo"a"y
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jednak trafiæ do sklepów w ca"ej Unii Europejskiej. Dziœ nikt
nie wie, jakie bêd! skutki afery dioksynowej za kilka–kilka-
naœcie lat, jak bardzo wzroœnie na przyk"ad liczba zachorowañ
na nowotwory.

Jak radziæ sobie z podobnymi problemami? Czy mo¿na
by"o kwestiê BSE rozwi!zaæ w inny, skuteczny sposób?
Trudno wyrokowaæ, bo dotychczas nie wiadomo, czy to
na pewno zara¿one miêso wywo"uje chorobê Creutzfelda-
-Jacoba. Nauka do dzisiaj nie upora"a siê z wyjaœnieniem tej
kwestii i ta niewiedza jest dobitnym dowodem na to, ¿e pod
koniec wieku XX, gdy ju¿ opanowaliœmy naturê i jak nam siê
wydaje, potrafimy wszystko, komfort pewnoœci i bezpie-
czeñstwa zast!piæ musimy nieustann! œwiadomoœci! ryzyka.
Jak pisze Bertrand Saint-Sernin w Rozumie w XX wieku:
Technologia ma jednak pewien skutek odwrotny. Nie tworzy
jedynie tego, co powtarzalne, ale te¿ to, co nieprzewidywalne:
innowacja, rozpowszechniaj!c siê, stopniowo wywo"uje
skutki i dzia"aj!c jak przypadek wed"ug Cournota, powoduje
nag"! kolizjê œwiatów cz!stkowych, które istnia"y dot!d, nic
o sobie nie wiedz!c. Niew!tpliwie jest to jedno ze Ÿróde"
uderzaj!cego paradoksu: spo"eczeñstwa nowoczesne, które
w szerokim zakresie odwo"uj! siê do nauk, technologii
i narzêdzi rozumu, s! jednoczeœnie spo"eczeñstwami niepew-
noœci, nieprzewidywalnoœci i ryzyka.

Obok tradycyjnych problemów, które s! w stanie
rozwi!zaæ eksperci (na przyk"ad pryszczyca) pojawi"o siê
niebezpieczeñstwo, ¿e w ka¿dej chwili jak!œ niespodziankê
sprawiæ nam mo¿e rzeczywistoœæ, któr! rzekomo, jak g"osili
uczeni, zdo"aliœmy w pe"ni skolonizowaæ. Francuski
antropolog Claude Levi-Strauss w jednym z wywiadów
stwierdzi" z sarkazmem, ¿e 75 procent wysi"ku wspó"czesnych
naukowców idzie na rozwi!zywanie nieoczekiwanych
problemów stwarzanych przez naukê i technikê. Wiêkszoœci
uczonych taka perspektywa nie przera¿a i przekonuj!, ¿e
tylko wiêcej nauki rozwi!¿e problemy stwarzane przez naukê,
a wiêcej techniki uwolni nas od zagro¿eñ wywo"ywanych
przez technikê. Jedni nazywaj! to postêpem, inni b"êdnym
ko"em.
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Nieoczekiwane rezultaty przynosi zastosowanie powy¿szej
koncepcji w praktyce gospodarczej. Logika globalizacji
wymusza koncentracjê kapita"u i "!czenie siê koncernów
przemys"owych; szczególnie dobrze widaæ to w biznesie
chemicznym i farmaceutycznym. W efekcie powstaj! konglo-
meraty zarabiaj!ce kokosy na tym, ¿e produkuj! na przyk"ad
specyfiki wywo"uj!ce u doœæ du¿ego odsetka ludzi reakcjê
uczuleniow!, któr! mo¿na jednak¿e leczyæ innym
specyfikiem z tej samej firmy. Podobnie przedsiêbiorstwa
chemiczne sk"aduj!ce odpady przyczyniaj! siê do ska¿enia
wód gruntowych, jednoczeœnie jednak oferuj!c inne
substancje do odka¿ania wody. Gdyby przyjrzeæ siê bli¿ej
takim ja"owym w gruncie rzeczy mechanizmom wzrostu,
dostrzeglibyœmy podobieñstwo do wyœmiewanego modelu
gospodarczego epoki Gierka. Kopalnie zwiêksza"y produkcjê
wêgla, wiêc potrzeba im by"o wiêcej stali do zbrojenia
chodników. Huty zaœ, ¿eby sprostaæ zamówieniom kopalñ,
potrzebowa"y wiêcej wêgla.

Zatrute Ÿród"a

Niemiecki socjolog Ulrich Beck jako pierwszy zdiagno-
zowa" opisan! powy¿ej skokow! zmianê jakoœciow! natury
problemów i zagro¿eñ czyhaj!cych na ludzi w epoce tak
zwanej póŸnej nowoczesnoœci. W 1986 roku wyda" dzie"o
Spo"eczeñstwo ryzyka, dowodz!c w nim, ¿e nowym aspektem
kondycji cz"owieka póŸnonowoczesnego jest produkcja
ryzyka, które zatruwa owoce utopijnej wiary w mo¿liwoœæ
realizacji raju na ziemi. Nie chodzi tu o proste kalkulacje
ryzyka zwi!zanego na przyk"ad z jazd! samochodem lub
lataniem samolotem, ale mo¿liwoœæ globalnej katastrofy
wywo"anej przez samego cz"owieka lub jego wytwory.

Ryzyko, o którym myœli Beck, a które inny znakomity
socjolog, Anthony Giddens, nazywa ryzykiem wytworzonym
lub ryzykiem na wielk! skalê, ma charakter ponadklasowy.
Przy najgorszym mo¿liwym wariancie rozwoju wypadków
z BSE w Wielkiej Brytanii mog! zachorowaæ na CJD tysi!ce
osób, z jednakowym prawdopodobieñstwem milionerzy
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i biedacy. Podobnie przed niewidzialn! chmur! radionukli-
dów z Czarnobyla nie chroni"y ani pieni!dze, ani status spo-
"eczny. Beck pisze, ¿e œwiadomoœæ ryzyka w spo"eczeñstwach
rozwiniêtych zamienia dawne has"o z epoki podzia"u
klasowego: „jestem g"odny”, na obecne uniwersalne: „lêkam
siê”. Brak mo¿liwoœci ucieczki przed tym lêkiem zbli¿a
cz"owieka wspó"czesnego do kondycji œredniowiecznej.
W œredniowieczu ka¿dy rodzi" siê w okreœlonej roli spo"ecznej
i mia" znikom! szansê na awans, los cz"owieka by" okreœlony
jego urodzinami. Ca"y proces modernizacji polega" na
wyzwalaniu cz"owieka z fatum urodzenia, mia" mu zapewniæ
emancypacjê i mo¿liwoœæ samorealizacji. Gdy siê to ju¿
niemal dokona"o, na ludzk! kondycjê zosta"o na"o¿one fatum
ryzyka, z którego wyzwoliæ siê nie mo¿na. Kondycjê tê
doskonale ilustruj! s"owa filozofa i psychiatry Andrzeja
Ledera, z opublikowanego w „Polityce” komentarza w spra-
wie BSE: Reakcja Europejczyków na chorobê szalonych krów
jest tyle¿ pe"na paniki, co tajemnicza. Tajemnicza jest skala
zjawiska, nasilenie lêku mierzone stosami wo"owiny, które
zalegaj! ch"odnie. Tajemnica domaga siê wyjaœnienia. Zaœ
pocz!tek wyjaœnienia tkwi chyba w prionie. Bo prion
ucieleœnia najgorsze koszmary ludzkoœci. Koszmary, które
wracaj! w mitach, baœniach, w plotkach szerz!cych siê przez
wieki. W mitach o przemianie dobrego w z"e, w plotkach
o truciŸnie, któr! ktoœ dosypuje do studni.

Konsekwencj! postêpu jest produkcja ryzyka, a œwiado-
moœæ globalnego zagro¿enia rodzi lêk. Lêk, a nie strach,
bo œwiadomoœæ ta nie jest zwi!zana z obaw! przed czymœ
okreœlonym. Lêk zamienia siê w strach, kiedy zostanie
wskazany przedmiot, którego nale¿y siê baæ. Przemianê lêku
w strach opisuje dok"adnie protestancki teolog Paul Tillich
w swoim arcydziele Mêstwo bycia. Strach, choæ nie jest
uczuciem przyjemnym, mo¿e byæ konstruktywny, mo¿e
napêdzaæ do pozytywnego dzia"ania. Strach w przeciw-
stawieniu do lêku ma okreœlony przedmiot (z czym siê zgadza
wiêkszoœæ autorów), który mo¿na zobaczyæ, analizowaæ,
atakowaæ, podj!æ. Mo¿na nañ oddzia"ywaæ i oddzia"uj!c,
uczestniczyæ w nim – równie¿ w formie walki.
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Wspó"czesna wypowiedŸ Ledera i pochodz!ce sprzed pó"
wieku s"owa Tillicha s! bardzo wa¿ne dla zrozumienia, jak ¿yæ
w spo"eczeñstwie ryzyka. Otó¿ codzienna œwiadomoœæ
zagro¿enia, które zmaterializowane nie daje szansy ucieczki,
wywo"uje lêk bêd!cy zawsze uczuciem destrukcyjnym,
niszcz!cym tkankê spo"eczn!. Lêk rozk"ada pok"ady zaufania
do innych ludzi i do instytucji, którym ju¿ nie wierzymy, ¿e s!
w stanie zapewniæ bezpieczeñstwo. Nastêpuje odwrócenie
symboli: lekarze zaczynaj! kojarzyæ siê ze œmierci!, uczeni
szukaj!cy prawdy staj! siê wzorem fa"szu. Sposobem wyrwa-
nia siê z negacji jest znalezienie przedmiotu-przyczyny,
bo wtedy lêk zamieni siê w strach. Strach zmusi do dzia"ania,
do walki, która mo¿e nie przyniesie zwyciêstwa, ale oczyœci
œwiadomoœæ.

Oswajanie lêku

W przypadku BSE kluczowym momentem by"a identy-
fikacja prionu jako czynnika infekuj!cego krowy. Samo
stwierdzenie naukowego faktu nie by"o przekonuj!ce. Ale tu
wkroczy"y media i nowoczesne techniki wizualizacji. Prion,
dla wiêkszoœci ludzi martwe pojêcie, za spraw! programów
do grafiki trójwymiarowej nagle o¿y". Zacz!" pojawiaæ siê
w telewizji, na fotografiach w prasie, w Internecie. Wróg zo-
sta" nazwany i pokazany, choæ ci!gle tak samo groŸny, to jed-
nak widzialny, konkretny. Mo¿na by"o podj!æ z nim walkê.

Rolê nowoczesnych mediów, zw"aszcza cyfrowych,
w recepcji ryzyka dok"adnie przeanalizowa" socjolog Joost
van Loon z Nottingham Trent University. Zacz!" od dosyæ
oczywistego stwierdzenia, ¿e wiêksz! czêœæ rzeczywistoœci
postrzegamy poprzez media. One te¿ maj! najwiêkszy wp"yw
na nasze postrzeganie ryzyka. Technokraci narzekaj!, ¿e
media, goni!c za sensacj!, fa"szuj! „prawdziwy” obraz œwiata
i zagro¿eñ. Spo"eczna œwiadomoœæ ryzyka odbiega od ryzyka
rzeczywistego, twierdz!. Miliony ludzi pali zabójczy tytoñ,
œwiadomie ryzykuj!c œmieræ. Jednoczeœnie ci sami ludzie
protestuj! przeciwko „ca"kowicie” bezpiecznym spalarniom
lub przewo¿eniu odpadów j!drowych. Winne temu poznaw-
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czemu skrzywieniu s! media, st!d te¿ rz!d brytyjski d"ugo
utajnia" informacje o BSE miêdzy innymi w obawie przed
wykreowan! przez nie panik!.

Logika mediów elektronicznych rzeczywiœcie zmusza do
wizualizacji. Mo¿e ona odnieœæ skutek terapeutyczny (prion),
ale równie¿ wykreowaæ zagro¿enie. Nawet nieistniej!ca
groŸba pokazana w „przestrzeni wirtualnej” mediów zaczyna
istnieæ – wystarczy tylko jej obraz, symulacja, animacja.
Wiêkszoœæ mieszkañców pañstw rozwiniêtych coraz wiêcej
spraw swojego realnego ¿ycia za"atwia w"aœnie w przestrzeni
wirtualnej: to w niej przecie¿ kr!¿! pieni!dze, w niej
przeprowadza siê transakcje, za jej poœrednictwem prowadzi
siê komunikacjê z realnymi ludŸmi. Wirtualne oznacza realne,
które bezpoœrednio oddzia"uje na rzeczywistoœæ. Tak przygo-
towany przez codzienne doœwiadczenie cz"owiek póŸno-
nowoczesny w podobny sposób traktuje wirtualne zagro¿enie
– jako realne, a wiêc bêd!ce czêœci! rzeczywistoœci.

Wszystko zaœ, czego nie da siê przedstawiæ, zwizualizowaæ
i tym samym ukonkretniæ, pozostaje w sferze budz!cego lêk
chaosu.

Cz"owiek wspó"czesny, podobnie jak jego archaiczni
przodkowie, próbuje ten chaos zorganizowaæ poprzez mit.
Najpopularniejszym i najsilniejszym mitem pokazuj!cym
janusowe oblicze nowoczesnoœci jest opowieœæ o Franken-
steinie. Stworzy"a j! w 1816 roku Mary Godwin, wówczas
jeszcze kochanka, ale niebawem ¿ona angielskiego poety
Percy’ego Shelleya. Doborowe towarzystwo, w którego sk"ad
wchodzi" jeszcze Lord Byron, spêdza"o wakacje nad Jeziorem
Genewskim. Nudê rozprasza"o snucie opowieœci niesamo-
witych, w czym mistrzyni! okaza"a siê Mary. W koñcu
zainspirowana swoistym wspó"zawodnictwem wpad"a na po-
mys" spisania wiêkszej historii, która ukaza"a siê drukiem
w 1818 roku pod tytu"em Frankenstein or The Modern
Prometheus. Wszyscy j! znamy, wiêc tylko jednozdaniowe
przypomnienie z ksi!¿ki Jona Turneya Œlady Frankensteina,
najpe"niejszej analizy tego nowoczesnego mitu: Cz"owiek,
naukowiec, powo"uje do ¿ycia istotê, która, wyrastaj!c
na monstrum, zwraca siê przeciwko swemu stwórcy. W takim
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ujêciu opowieœæ o Frankensteinie przypomina starsz!,
kabalistyczn! legendê o praskim rabinie ben Loew i jego
Golemie. Mimo strukturalnych podobieñstw ró¿ni! siê one
jednak zasadniczo w jednym punkcie – doktor Frankenstein
nie potrzebowa" w swym dziele pomocy Boga, to on
uzbrojony w wiedzê zdobyt! na drodze badañ naukowych sta"
siê Bogiem, stwórc! ¿ycia. Innymi s"owy, cz"owiek nowo-
czesny Boga ju¿ nie potrzebuje.

Motyw doktora Frankensteina powtórzy" siê w ponad
czterystu filmach, stu trzydziestu powieœciach, piêædziesiêciu
zbiorach opowiadañ, ponad osiemdziesiêciu inscenizacjach
teatralnych i niezliczonej iloœci komiksów (statystyka
doprowadzona do koñca roku 1982). Produkujemy Franken-
steina, ¿eby siê go baæ. Wobec Frankensteina nasz lêk przed
nieokreœlonym zamienia siê w zwyk"y strach przed groŸnym
monstrum, które mo¿na jednak pokonaæ. Mit ten o¿y" po
raz kolejny w maju 2002 roku, kiedy brytyjski tygodnik
„New Scientist” opublikowa" dwie informacje. Jedna z nich,
o charakterze historycznym, wyjaœnia"a, ¿e pierwowzorem
doktora Frankensteina by" wybitny szkocki uczony John
Lind, który jako pierwszy (w 1790 roku) na Wyspach Bry-
tyjskich powtórzy" eksperymenty Galvaniego polegaj!ce
na „o¿ywianiu” ¿abich nóg impulsami elektrycznymi. Dosyæ
powszechnie wyobra¿ano sobie wówczas, ¿e takie doœwiad-
czenia pozwol! wyjaœniæ zjawisko ¿ycia.

Druga informacja z tego samego numeru „New Scientist”
to rewelacja ca"kowicie wspó"czesna. Otó¿ okazuje siê, ¿e
doktor Craig Venter, szef niezale¿nego programu poznania
genomu ludzkiego, do analiz wykorzystywa"... w"asne DNA.
W redakcyjnym komentarzu czytamy: Uczeni w obu zespo-
"ach, nie wspominaj!c Clintonów i Blairów tego œwiata,
zachêcali nas wszystkich, byœmy widzieli genom jako coœ
uniwersalnego, odzwierciedlaj!cego ca"! ludzkoœæ. DNA,
powtarzano nam ci!gle, pochodziæ mia"o od anonimowych
dawców, wyselekcjonowanych w sposób przypadkowy
spoœród kobiet i mê¿czyzn z ró¿nych œrodowisk etnicznych,
których dok"adna to¿samoœæ by"a niewa¿na. Ta œwiadomoœæ
leg"a w gruzach.
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Venter po raz kolejny pokaza", czego mo¿e dokonaæ
niepowstrzymana ambicja i pycha. Oczywiœcie, doniesienie
o tym, ¿e jednym z wzorców ludzkiego genomu bêdzie DNA
konkretnej osoby, nie ma wiêkszego praktycznego znaczenia.
Co najwy¿ej ciekawscy dowiedz! siê, ¿e Craig Venter
ma wadliwy gen odpowiedzialny za metabolizm t"uszczów.
Pozostaje jednak niemi"e uczucie niepokoju, lêku, ¿e za naszy-
mi plecami czai siê potwór o¿ywiony przez nieznaj!cego
¿adnych hamulców doktora Frankensteina.

Czemu winni s! uczeni?

Sami naukowcy zazwyczaj bagatelizuj! podobne
przypadki, polecaj!c statystyczne spojrzenie na rezultaty
postêpu naukowego. A te s! imponuj!ce. To przecie¿
za spraw! higieny, medycyny, chemii, biologii ¿yjemy coraz
d"u¿ej i, cokolwiek by mówiæ, w wiêkszym komforcie.
Sir Harold Kroto, brytyjski chemik i laureat Nagrody Nobla
za wspó"odkrycie fullerenów, nowej odmiany wêgla, nie kry"
irytacji, gdy go zapyta"em, dlaczego mimo tylu sukcesów
nauki pojawia siê coraz wiêcej postaw antynaukowych,
wrêcz irracjonalnych. Wszystkim, którzy krytykuj! naukê,
kaza"bym raz w tygodniu wchodziæ na pó" dnia na drzewo,
na którym pozbawieni byliby wszelkich wygód wspó"czesnej
cywilizacji. Mo¿e wówczas zrozumieliby swoj! g"upotê.

Heroiczny optymizm Kroto, jakby ¿ywcem przepisany
ze sztandarowego dzie"a Oœwiecenia, Szkicu obrazu postêpu
ducha ludzkiego poprzez dzieje Condorceta, jest godny
szacunku. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e im lepiej ¿yje siê
ludziom, tym bardziej niezadowoleni s! ze swojej nowo-
czesnej kondycji. Udowodni" to politolog Ronald Inglehart
badaj!cy od wielu lat spo"eczeñstwa czterdziestu trzech
ró¿nych krajów ca"ego œwiata. Z badañ tych wynika
jednoznacznie, ¿e w spo"eczeñstwach, które osi!gn! pewien
poziom dobrobytu (poziom krajów Europy Zachodniej),
zaczynaj! dominowaæ wartoœci postmaterialne. Okazuje siê
wówczas, ¿e dynamicznie roœnie grupa ludzi zaintereso-
wanych nie kolejnymi owocami postêpu, ale lepszym ¿yciem,
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przez co rozumie siê czystsze œrodowisko naturalne, g"êbsze
relacje miêdzyludzkie, a tak¿e odejœcie od bezwzglêdnego,
w efekcie nieludzkiego kultu rozumu i racjonalnoœci.
Po prostu, gdy ludzie s! ju¿ syci, nie chc! wiêcej jedzenia,
ale wiêcej „luzu”.

D!¿enia postmaterialne bogatych ludzi Zachodu (najpe"-
niej widaæ je obecnie w krajach skandynawskich i Holandii)
k"óc! siê z aspiracjami spo"eczeñstw zbyt biednych, by po-
zwoliæ sobie na luksus „luzu”. Te chc! siê jak najszybciej
modernizowaæ, choæby kosztem œrodowiska naturalnego
(wierz! bowiem, ¿e powtórzenie drogi Zachodu to najlepsza
recepta na sukces). Do konfrontacji tych d!¿eñ dochodzi
podczas ró¿nych miêdzynarodowych szczytów, gdy kraje
biedne walcz! o prawo do rozwoju kosztem takich „fanabe-
rii”, jak czyste powietrze lub woda, na co nie chc! im pozwo-
liæ pielêgnuj!ce postmaterialny ogród spo"eczeñstwa bogate.

Eksport ryzyka

Dla biednych sens tego starcia jest zupe"nie niezrozumia"y,
wrêcz krzywdz!cy. Zamieszanie powiêksza dodatkowo fakt,
¿e uosabiaj!cy Pierwszy Œwiat miêdzynarodowy biznes
bardzo chêtnie wykorzystuje kraje Trzeciego Œwiata jako
miejsce eksportu ryzyka i zanieczyszczeñ (by nie k"óciæ siê
z postmaterialnymi oczekiwaniami u siebie w domu).

Ten sposób myœlenia najlepiej ilustruj! przyk"ady zebrane
przez Hinduskê Vandanê Shivê, fizyka i ekologa, w eseju
Œwiat na krawêdzi opublikowanym w ksi!¿ce On The Edge
– Living with Global Capitalism (Na krawêdzi – ¿ycie z glo-
balnym kapitalizmem). Otó¿ 12 grudnia 1991 roku Lawrence
Summers, g"ówny ekonomista Banku Œwiatowego, napisa"
w notatce do swych podw"adnych: Tak miêdzy nami,
czy Bank Œwiatowy nie powinien zachêcaæ do migracji
brudnych przemys"ów do krajów s"abo rozwiniêtych?
Summers odpowiada twierdz!co na to pytanie, podaj!c trzy
argumenty (cytujê za Shiv!, ale memo Summersa dostêpne
jest te¿ w Internecie): Po pierwsze, poniewa¿ pensje w Trzecim
Œwiecie s! niskie, koszty ska¿enia wynikaj!ce ze zwiêkszonej
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zachorowalnoœci i umieralnoœci s! najni¿sze w krajach naj-
biedniejszych. Wed"ug Summersa, „logika relokacji zanie-
czyszczeñ do krajów o niskich pensjach jest doskona"a
i powinniœmy to uznaæ”. Po drugie, poniewa¿ na du¿ych
obszarach Trzeciego Œwiata zanieczyszczenie jest ci!gle ma"e,
jest ekonomicznie uzasadnione, by zwiêkszyæ to zanieczysz-
czenie. „Zawsze s!dzi"em, pisze Summers, ¿e kraje w Afryce
s! w olbrzymim stopniu niezanieczyszczone, jakoœæ powietrza
jest tam prawdopodobnie zupe"nie nieefektywnie wysoka
w porównaniu do Los Angeles lub Mexico City. W koñcu,
poniewa¿ biedni s! biedni, najprawdopodobniej nie s!
w stanie niepokoiæ siê problemami œrodowiskowymi. Zanie-
pokojenie czynnikiem wywo"uj!cym raka prostaty raz na
milion jest oczywiœcie znacznie wiêksze w kraju, gdzie ludzie
do¿ywaj! wieku, by zachorowaæ na raka prostaty, ni¿ w kraju,
gdzie umieralnoœæ ludzi poni¿ej pi!tego roku ¿ycia wynosi
dwieœcie na tysi!c”.

Czytaj!c argumentacjê Summersa (który do dziœ musi
t"umaczyæ siê ze swojej „gafy”), mo¿na zrozumieæ, sk!d siê
bior! na przyk"ad spiskowe wyjaœnienia celu wojny w Afga-
nistanie. Otó¿ ma to byæ najtañszy sposób pozbycia siê
zapasów starych bomb, pozosta"ych jeszcze z czasów
kampanii wietnamskiej. Sposób ca"kowicie zgodny z logik!
efektywnoœci, z której wynika, ¿e wywiezienie tony szkod-
liwych substancji z Niemiec do kraju rozwijaj!cego siê jest
o setki dolarów tañsze ni¿ ich legalna likwidacja w Europie.

Lata dziewiêædziesi!te pokaza"y jednak, ¿e ta doskona"a
zdaniem Summersa logika obraca siê przeciwko jej dyspo-
nentom. BSE i kurczaki z dioksyn! to – jakby powiedzia"
S"awoj $i$ek, cytowany ju¿ w rozdziale „Wirtualna wojna”
– rzetelny listonosz, który zapuka" do naszych drzwi,
by wrêczyæ z powrotem paczkê z bomb!, któr! dot!d
systematycznie wysy"aliœmy innym.

Polityka natury

Od tej chwili ko"o siê zamknê"o, zagro¿enia pozbyæ siê ju¿
nie mo¿na, œwiat jest zbyt ma"y. Musimy nauczyæ siê z nim
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¿yæ. Warto w tym miejscu wróciæ raz jeszcze do kwestii
wizualizacji i mitologizacji zagro¿enia. Pe"ni! one nie tylko
funkcjê uprzedmiotowiania lêku, zamieniania go w strach.
Spe"niaj! jeszcze inn! wa¿n! rolê. Pisze o niej francuski socjo-
log i filozof Bruno Latour w ksi!¿ce Politique de la nature.
Jego zdaniem czasy nowoczesne by"y okresem Wielkiego
Podzia"u na chaotyczny œwiat ludzi, który zdominowa"a
polityka, i œwiat natury, rz!dz!cy siê jasnymi prawami, które
wyjaœnia nauka. Ten model jak widaæ siê wyczerpa", natura
przesta"a istnieæ niezale¿nie, uspo"eczni"a siê. Nie oznacza to
jednak, ¿e w pe"ni nad ni! zapanowaliœmy, wprost przeciwnie
– natura, w coraz wiêkszym stopniu twór cz"owieka, zaczyna
nabieraæ chaotycznych cech œwiata ludzi. Wkracza do polityki
jako samodzielny aktor, a nie tylko „milcz!ca rzecz”. Uczony
powinien wiêc porzuciæ ambicje eksperta dysponuj!cego
wiedz! pewn!, a zacz!æ wystêpowaæ w roli „rzecznika
prasowego” natury – cz"owieka pomagaj!cego jej przemówiæ
w debacie politycznej zrozumia"ym dla ludzi jêzykiem.

Zwizualizowany prion wystêpuj!cy na ka¿dym ekranie
telewizyjnym sta" siê z bezoosobowego bia"ka osob!
polityczn! numer jeden. Dziêki uruchomionej przez now!
technikê medialn! i naukowców wizualizacji wyp"yn!" z prze-
strzeni zarezerwowanej dla ekspertów do przestrzeni
publicznej, z abstrakcji jêzyka specjalistycznego sta" siê
zarówno przedmiotem zeœrodkowuj!cym ludzki lêk, jak
i podmiotem politycznego procesu, który doprowadzi"
do wymiany rz!dz!cej elity w Wielkiej Brytanii.

Z nauki nie mo¿emy zrezygnowaæ, nie mo¿emy ograniczaæ
jej autonomii ani metody. Fakty naukowe nie podlegaj!
g"osowaniu – wartoœæ liczby ! nie zmienia siê w zale¿noœci od
uk"adu si" w parlamencie. Nie mo¿emy jednak równie¿ nauki
absolutyzowaæ, przypisuj!c jej czarodziejsk! moc rozwi!zy-
wania wszystkich powa¿nych problemów. Apel Latoura
o przedefiniowanie spo"ecznej roli nauki i uczonych
to powtórzenie ¿!dania, jakie wysun!" filozof nauki Paul K.
Feyerabend (patrz rozdzia": „Rozum, ale jaki?”), by podobnie
jak oddzielono Koœció" od pañstwa, oddzieliæ od niego
równie¿ naukê.
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Rewolucja informacyjna uprzywilejowuje i wzmac-
nia sieciowe formy organizacji, utrudniaj!c jedno-
czeœnie ¿ycie formom hierarchicznym. Oznacza to,
¿e konflikty bêd! coraz czêœciej dzie"em raczej „sieci”
ni¿ „hierarchii”. Dlatego ktokolwiek zdo"a opanowaæ
sieciow! formê organizacji i dzia"ania powinien
zyskaæ znacz!c! przewagê w nowej epoce.

David Ronfeldt, John Arquilla, In Athena’s Camp: Preparing
for Conflict in the Information Age

Niechby w swej mocy potajemnie
Duch nieco prawdy mi wyjawi",
¯ebym, gdy ¿ó"æ siê burzy we mnie,
O czymœ nieznanym mi nie prawi";
¯ebym w najskrytsze wnik" spoiwo
Œwiata, w nasieniu jego ca"ym
Odnalaz" si"ê stwórcz!, ¿yw!,
I s"ów nie rzuca", jak rzuca"em.

Johann Wolfgang von Goethe, Faust32

Sieæ ponad wszystko
Rok 1994 mia" byæ dla prezydenta Meksyku Carlosa

Salinasa de Gortari czasem triumfu, zbierania owoców
powolnej liberalizacji systemu gospodarczego i otwierania go
na œwiat. Butelki szampana odkorkowywane z hukiem w noc
sylwestrow! wita"y nie tylko nadejœcie nowego roku, ale
równie¿ inauguracjê porozumienia NAFTA (pó"nocno-
amerykañskie porozumienie o wolnym handlu, skupiaj!ce
Stany Zjednoczone, Kanadê i Meksyk). De Gortari liczy",
¿e niesiony swoimi sukcesami po koñcz!cej siê w 1994 roku
kadencji zamieni fotel prezydencki na stanowisko szefa
Œwiatowej Organizacji Handlu.
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W salonach Mexico City bawiono siê jeszcze w najlepsze,
gdy w zapad"ej, znajduj!cej siê tu¿ przy granicy z Gwatemal!
prowincji Chiapas z lasów zaczêli wychodziæ uzbrojeni wieœ-
niacy, w wiêkszoœci pochodzenia indiañskiego. Kilka tysiêcy
buntowników z Zapatystowskiej Armii Wyzwolenia Narodo-
wego (EZLN) zajê"o szeœæ miast, w tym stolicê prowincji, San
Cristobal de las Casas. Liderzy zapatystów nie ukrywali, ¿e
chc! zmiany rz!du i reformy systemu politycznego w Mek-
syku. Liczyli, ¿e ich zryw wywo"a powstanie w ca"ym kraju.

W"adze, choæ niemile zaskoczone incydentem, stwierdzi"y,
¿e sprawê da siê stosunkowo "atwo rozwi!zaæ, wysy"aj!c
przeciwko rebeliantom wojsko i policjê. Szybka, brutalna
akcja powinna przywróciæ porz!dek i nauczyæ buntowników
moresu. Zapatyœci próbowali pocz!tkowo stawiæ czo"o si"om
porz!dkowym w otwartej walce, szybko jednak przekonali
siê, ¿e nie maj! szans z przeciwnikiem dysponuj!cym
œmig"owcami i artyleri!, zw"aszcza ¿e inne prowincje nie
do"!czy"y do zrywu. Pozostawiaj!c dziesi!tki zabitych,
rebelianci wycofali siê do lasu, gdzie przewaga uzbrojenia
wojska i policji nie mia"a znaczenia. Wydawa"o siê, ¿e bunt
w Chiapas mo¿na bêdzie odnotowaæ jako jeden z wielu
inspirowanych przez lewaków zrywów wiejskiej biedoty,
bez ¿adnego znaczenia dla spraw œwiata.

Negocjacje

Dwunastego dnia akcji pacyfikacyjnej prezydent de Gor-
tari og"osi" zaskakuj!c! dla meksykañskich ludzi si"y decyzjê
– wprowadzi" jednostronny rozejm i wezwa" zapatystów
do negocjacji. Wys"annik w"adz, Manuel Camacho, przed-
stawi" stanowisko rz!du w odezwie og"oszonej w trzech
indiañskich narzeczach: tzotzil, tzeltal i chol (wydarzenie
bez precedensu), a 27 stycznia podpisano porozumienie, na
mocy którego uwolniono jeñców i okreœlono harmonogram
reform politycznych, spo"ecznych oraz prac nad popraw! doli
Indian. Ponadto w"adze zapewni"y, ¿e si"y porz!dkowe
nie bêd! stara"y siê przej!æ kontroli nad stanowiskami zapa-
tystów w lasach Lacandon.
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Co siê sta"o, dlaczego znacznie silniejszy rz!d musia"
ust!piæ? Jak rozszyfrowaæ s"owa Carlosa Fuentesa, meksy-
kañskiego pisarza, który w komentarzu do wydarzeñ
w Chiapas napisa": W Meksyku wiele osób o zaæmionych
umys"ach zareagowa"o na to, co siê dzieje w Chiapas, stwier-
dzeniami: „Znowu to samo, te bunty to kolejny element starej
sandinistowsko-castrowsko-marksistowsko-leninowskiej tra-
dycji. Czy potrzebujemy tego w Meksyku?” Bunty pokaza"y
coœ dok"adnie przeciwnego: nie by"y ostatni! rebeli! starego
typu, ale pierwszym postkomunistycznym powstaniem
w Ameryce £aciñskiej.

Wieœniacy z Chiapas wyst!pili przeciwko bezwzglêdnej
logice globalnego wolnego rynku. Modernizacja meksy-
kañskiej gospodarki prowadzona przez prezydenta de Gor-
tari, z pewnoœci! potrzebna krajowi, oznacza"a katastrofalne
skutki dla tradycyjnych enklaw rolniczych utrzymuj!cych siê
z ma"o op"acalnej hodowli byd"a i uprawy kukurydzy, kakao
oraz kawy. Liberalizacja i wi!¿!ce siê z ni! cofniêcie ochrony
lokalnego rynku by"o jednoznaczne z bankructwem ma"ych
indiañskich gospodarstw. Ludzie ci pozbawieni Ÿród"a
utrzymania nie mieli równie¿ ¿adnej alternatywy, w nowo-
czesnym systemie stawali siê niepotrzebni, mogli co najwy¿ej
zasiliæ szeregi mieszkañców slumsów otaczaj!cych wielkie
miasta.

Frustracjê wieœniaków pog"êbia"a jeszcze œwiadomoœæ, ¿e
pomiêdzy piêkn! ideologi! wolnego rynku a praktyk!
kapitalizmu pañstwowego uprawianego przez funkcjo-
nariuszy i kacyków rz!dz!cej Partii Rewolucyjno-Instytu-
cjonalnej widnieje olbrzymia przepaœæ. Ich interpretacja
liberalizmu oznacza"a takie dostosowywanie prawa, by umo¿-
liwiæ koncentracjê kapita"u i ziemi w rêkach lojalnych
popleczników w politycznej grze. Sta"o siê to wyraŸnie
widoczne, gdy w"adze podjê"y próbê proliberalnej reformy
konstytucji, w tym s"ynnego artyku"u 27. Zosta" on wprowa-
dzony po rewolucji meksykañskiej z pocz!tku stulecia, jako
jeden z postulatów Emiliano Zapaty. Artyku" 27 zapewnia"
zbiorow! w"asnoœæ ziemi wspólnotom lokalnym i w oczy-
wisty sposób utrudnia" prywatyzacjê gruntów, jakiej oczeki-
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wano od Meksyku w ramach przygotowañ do wst!pienia
do uk"adu NAFTA.

Uchylenie tego artyku"u oznacza"o dla ch"opów prze-
kreœlenie ich szans na posiadanie ziemi, otwiera"o drogê do jej
przejêcia przez wiêkszych graczy i zepchniêcia spo"ecznoœci
lokalnej na margines. Jeden z badaczy ruchu zapatystów,
Harry Cleaver z Uniwersytetu Teksaskiego, podkreœla, ¿e
obrona lokalnych wartoœci przez mieszkañców Chiapas nie
wynika"a wcale z ich zacofania i kurczowego przywi!zania do
tradycji. Wprost przeciwnie, doskonale zdawali sobie oni
sprawê z logiki globalnego kapitalizmu, wiêkszoœæ z nich
mia"a osobiste doœwiadczenia pracy w przemyœle naftowym,
turystycznym, handlu produktami rolnymi. To w"aœnie
wnioski z tych doœwiadczeñ, a nie desperacka obrona tradycji,
sprzyja"y buntowniczym nastrojom. Bo doœwiadczenie
mówi"o jednoznacznie, ¿e w globalnym systemie w skorum-
powanym meksykañskim wydaniu ch"opi z Chiapas mog! byæ
tylko pariasami. Zachowanie godnoœci i podmiotowoœci
mo¿e im zagwarantowaæ jedynie obrona tradycyjnych war-
toœci lokalnych.

Trzy warstwy

Ruch ch"opski zasilany by" intelektualnie z dwóch
najwa¿niejszych Ÿróde". Pierwszym by" Koœció" katolicki.
Ksiê¿a nie tylko pomagali ch"opom artyku"owaæ swoje
potrzeby, ale tak¿e kszta"cili kadry ch"opskich zwi!zków
i w ogóle odgrywali istotn! rolê w edukacji spo"ecznoœci
wiejskiej. Dziêki obecnoœci ksiê¿y, diakonów i katechetów
w ka¿dej wspólnocie ruch nabiera" strukturalnej zwartoœci,
przestawa" byæ amorficzn! mas!. To w"aœnie placówki
koœcielne by"y punktami kontaktowymi dla licznych przed-
stawicieli miêdzynarodowych organizacji pozarz!dowych
masowo odwiedzaj!cych Chiapas po wybuchu powstania.
Niemniej jednak Koœció", uosabiany w Chiapas przez
biskupa San Cristobal de las Casas, Samuela Ruiza, starannie
unika" konfrontacyjnej retoryki i przeciwstawia" siê zbrojnej
rebelii.
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Impuls rewolucyjny nadszed" z drugiego Ÿród"a – wnieœli
go do ch"opskiego ruchu lewicowi intelektualiœci o marksis-
towskiej i maoistowskiej proweniencji, którzy zaczêli
przenikaæ do Chiapas w latach osiemdziesi!tych. Pozycjê
dominuj!c! zdoby" wœród nich s"ynny dzisiaj Subcomman-
dante Marcos, b"yskotliwy socjolog po studiach w Mexico
City i Pary¿u, wieloletni wyk"adowca akademicki. Oparcie
ruchu na trzech filarach: tradycji, wiary i rewolucji
wytworzy"o szczególn! mieszankê wartoœci, a jednoczeœnie
doprowadzi"o do powstania unikatowej struktury organiza-
cyjnej, optymalnej, jak siê póŸniej okaza"o, dla ruchu spo-
"ecznego nowego rodzaju. Zgodnie ze wspó"czesn! termino-
logi! socjologiczn!, zapatyœci to pierwszy ruch glokalny
– broni!cy lokalnych interesów w globalnym wymiarze.

Wed"ug analizy przeprowadzonej przez ekspertów z ame-
rykañskiej Rand Corporation, Davida Ronfeldta i Johna
Arquillê, w ruchu zapatystów wyró¿niæ mo¿na trzy warstwy.
Podstaw! s! wieœniacy z Chiapas, w wiêkszoœci pochodzenia
indiañskiego, potomkowie Majów, grupa najbardziej
przywi!zana do lokalnych, plemiennych wartoœci, skrajnie
egalitarna i nawyk"a do podejmowania decyzji na zasadzie
konsensusu. Warstwa druga to lokalni liderzy, którzy prze-
niknêli do Chiapas, by tworzyæ struktury armii partyzanckiej,
rewolucyjna inteligencja pragn!ca przekszta"ciæ buntownicze
nastroje ch"opów w uporz!dkowany ruch powstañczy zdolny
nawet do zmiany w"adzy w kraju.

Ambicje te w starciu z natur! Indian, przeciwn! wszelkim,
nawet rewolucyjnym hierarchiom oraz po konfrontacji
z koncyliacyjnymi postawami przedstawicieli Koœcio"a uleg"y
z"agodzeniu. Rewolucjoniœci, gdy spostrzegli, ¿e nie maj!
szans na zaprowadzenie czekistowskiej dyscypliny, prze-
kszta"cili siê w koordynatorów i poœredników miêdzy
„indiañsk! baz! spo"eczn!” a trzeci!, globaln! warstw!
ruchu. Ta warstwa to wszystkie organizacje pozarz!dowe,
niezale¿ne media, uczeni, artyœci i inne podmioty, które
us"ysza"y komunikat wys"any z Chiapas i zaczê"y go zwielo-
krotniaæ, czyni!c z lokalnej ch"opskiej rebelii wydarzenie
o zasiêgu globalnym.
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Zapatyœci osi!gnêli sukces z dwóch podstawowych
wzglêdów. Po pierwsze, w wyniku wspomnianej ju¿ kon-
frontacji wartoœci (tradycja, rewolucja, wiara) wypracowali
optymaln! strukturê organizacyjn!: zdecentralizowany,
pozornie amorficzny twór pozbawiony silnej hierarchii,
w którym wszystkie decyzje zapadaj! podczas intensywnych
procesów komunikacji wewnêtrznej, na zasadzie powszech-
nej zgody, która nastêpnie jest bezwzglêdnie respektowana.
Aspekt komunikacyjny ma zasadnicze znaczenie, bo sprawia,
¿e ruch zapatystów jest struktur! refleksyjn!, zdoln!
do szybkiego uczenia siê i modyfikacji dzia"añ oraz celów
odpowiednio do okolicznoœci.

Tê elastycznoœæ widaæ by"o wyraŸnie, gdy powstanie
ze stycznia 1994 roku nie poci!gnê"o do dzia"ania reszty kraju
– zapatyœci natychmiast zmienili akcent z rewolucyjnego
na spo"eczny, a jednoczeœnie zminimalizowali roszczenia
polityczne, otwieraj!c pole do rozmów z rz!dem. Reflek-
syjnoœæ widoczna te¿ jest w elastycznoœci, z jak! zmieniane
s! has"a i retoryka. Zapatyœci walcz! nie tylko o swoje prawa
– s"yszy ich ca"y postêpowy œwiat, nie zapominaj! wiêc
równie¿ o prawach gejów i lesbijek, o feministkach i innych
dyskryminowanych mniejszoœciach.

Ponadto zdecentralizowany charakter ruchu, pozba-
wionego g"ównego dowództwa (Marcos, wbrew obiegowym
opiniom, jest tylko symbolem medialnym, wizytówk! bez
realnej w"adzy nad ca"oœci!) decyduje o jego trwa"oœci.
Likwidacja niektórych ogniw i lokalnych liderów, a nawet
usuniêcie Marcosa nie doprowadzi"yby do zniszczenia ca"ego
organizmu. Marcos, tajemnicza postaæ bez twarzy, chroni!ca
siê zawsze za zas"on! maski, o¿y"aby wcielona w kogoœ
innego.

Struktura wewnêtrzna to jednak zbyt ma"o, by odnieœæ
globalny sukces. Do tego potrzebny by" noœny komunikat
i dostêp do technologii medialnych. W latach osiem-
dziesi!tych wo"anie Indian ze znajduj!cych siê gdzieœ
na koñcu œwiata lasów nie zosta"oby najprawdopodobniej
przez nikogo us"yszane. Bunt zakoñczy"by siê krwaw!
rozpraw! i lakonicznymi komunikatami kontrolowanych
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przez rz!d mediów o przywróceniu spokoju zak"óconego
przez nieliczne grupki anarchistów dzia"aj!cych pod
wp"ywem lewackiej inspiracji (tak mniej wiêcej wygl!da"y
pierwsze oficjalne doniesienia po wybuchu powstania
w Chiapas w styczniu 1994 roku).

Rewolucja postmodernistyczna

Lata dziewiêædziesi!te to jednak epoka Internetu, medium,
którego rz!d Meksyku nie doceni". Wszystko, czego nie
powiedzia"y lub co przek"ama"y oficjalne œrodki przekazu,
od razu pojawia"o siê na stronach internetowych zak"adanych
spontanicznie na serwerach ca"ego œwiata. Listy dyskusyjne
s"u¿y"y powielaniu komunikatów, grupy ochotników t"uma-
czy"y oœwiadczenia zapatystów na ró¿ne jêzyki. Ka¿dy ruch
w"adz Meksyku kontrowany by" lawin! komunikatów popie-
raj!cych powstanie i jego cele. Na stronach internetowych
publikowano adresy i numery telefaksów ambasad i konsu-
latów Meksyku. W efekcie urz!dzenia zatyka"y siê od tysiêcy
s"anych protestów, a pod budynkami zbiera"y siê manifestacje
¿!daj!ce zaprzestania ofensywy wojska w Chiapas.

Istotê rewolucji, jaka mia"a miejsce w 1994 roku w Me-
ksyku, najlepiej oddaj! s"owa Alejandry Moreno Toscano,
uczonej z UNAM w Mexico City: Nowoœci! w politycznej
historii Meksyku by"o, dziêki wykorzystaniu œrodków
komunikacji alternatywnej, odwrócenie procesu kontroli
przeciwko w"aœciwej w"adzy... Nowoœci! wojny politycznej
w Chiapas by"o pojawienie siê ró¿nych nadawców informacji,
którzy interpretowali wydarzenia w zró¿nicowany sposób.
Informacja docieraj!ca do spo"eczeñstwa za poœrednictwem
mediów oraz nowych œrodków technicznych przekracza"a
znacznie mo¿liwoœci tradycyjnych metod kontroli. Marcos
przedstawia" swoje opinie, Koœció" przedstawia" swoje,
niezale¿ni dziennikarze swoje, organizacje pozarz!dowe
i intelektualiœci, z d¿ungli, z miasta Meksyk, ze œwiatowych
finansowych i politycznych stolic, wszyscy przedstawiali
swoje opinie. Te alternatywne opinie, których prezentacja
odbywa"a siê dziêki otwartym mediom, a nawet kontrolo-
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wanym, ale odczuwaj!cym presjê otwartych, zakwestio-
nowa"y proces konstrukcji „prawdy”, wywo"uj!c równie¿
w panuj!cym re¿imie politycznym ró¿norodnoœæ opinii.
Opinia w"adzy okaza"a siê równie¿ pokawa"kowana.

To w"aœnie owo rozbicie opinii, jej niezwyk"a ró¿no-
rodnoœæ spowodowa"o, ¿e powstanie w Chiapas zyska"o
miano pierwszej rebelii postmodernistycznej. Dla wnikliw-
szych analityków by"o ono zwiastunem nowej formy ekspresji
aktywnoœci spo"ecznej, któr! wspomniani David Ronfeldt
i John Arquilla z Rand Corporation nazwali netwar – wojn!
sieciow!.

Wojna sieciowa to konflikt o niskiej intensywnoœci,
podczas którego walczy siê g"ównie s"owami. Wygrywa ten,
kto zdo"a uruchomiæ efekt sieci, dziêki któremu informacje
namna¿aj! siê lawinowo. Proces ten wymyka siê spod
wszelkiej kontroli, chodzi w nim nie tyle o przedstawienie
jednej „prawdy”, ile o jej relatywizacjê, zakwestionowanie
roszczeñ do jedynego s"usznego stanowiska. W ten sposób
strona, przeciwko której toczy siê wojna sieciowa – w Chiapas
rz!d Meksyku – traci legitymacjê do swych dzia"añ. A skoro
nie ma racji, to racjê musz! mieæ buntownicy, choæ tak
naprawdê nikt w ich postulaty siê nie wczytuje.

W wojnie sieciowej, której konflikt w Meksyku jest mode-
lowym przyk"adem, chodzi o doprowadzenie do globalnej
mobilizacji wszelkimi dostêpnymi œrodkami symbolicznymi.
S"u¿! temu fotografie Marcosa w masce wymieniaj!cego
uœcisk d"oni z Oliverem Stone’em, manifesty epatuj!ce nadêt!
rewolucyjn! frazeologi! i wszelkie inne znaki wyzwalaj!ce
wœród „ludzi dobrej woli” bogatego œwiata poczucie winy
oraz projekcjê swoich niespe"nionych rewolucyjnych marzeñ
na Innego, w latach osiemdziesi!tych na robotników
z „Solidarnoœci”, w dziewiêædziesi!tych na Indian z Chiapas.

Zagubieni analitycy

Tej nowej jakoœci ujawniaj!cej siê w ruchu zapatystów nie
dostrzega niestety wielu znakomitych nawet analityków.
Zaniepokojeni jego sukcesem, próbuj! go zdemaskowaæ,
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znaleŸæ obci!¿aj!ce fakty, których zapewne jest wiele. Listê
takich prób dekonstrukcji przedstawia Artur Domos"awski
w ksi!¿ce Œwiat nie na sprzeda¿. I tak na przyk"ad
meksykañski intelektualista Enrique Krauze porównuje zapa-
tystów do „biesów” z Dostojewskiego: „Biesy” akceptuj!
tylko ludzi w"asnej sitwy. Reszta – pluton egzekucyjny!
Marcos o indiañskiej duszy lubi tylko tych Indian, którzy lubi!
jego. W Chiapas wojska rz!dowe – jeszcze za rz!dów
autorytarnych Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej (PRI) –
masakrowa"y Indian, lecz by"a tam te¿ inna przemoc,
wokó" której panuje zmowa milczenia.

W próbach tych pojawia siê stary jak œwiat schemat. Ruch
najpierw trzeba spersonifikowaæ (zapatyœci = Marcos), a na-
stêpnie zdemonizowaæ, pokazaæ, ¿e s! to w istocie ¿!dni
w"adzy i krwi psychopaci. Domos"awski pisze na przyk"ad:
Jak twierdz! jego krytycy (Marcosa – przyp. autora), jest on
nieuleczalnym mitomanem, który widzi w sobie wspó"czesne
wcielenie poleg"ego w 1967 roku rewolucjonisty (Che Gue-
vary – przyp. autora). Ju¿ w d¿ungli bêdzie przedstawia" siê
Indianom jako lekarz (mimo ¿e by" wyk"adowc! sztuk
piêknych, a nie medykiem jak Guevara), a nawet zacznie
symulowaæ astmê, na któr! jego idol cierpia" od dzieciñstwa.
Tak spreparowany przeciwnik przestaje byæ groŸny. Tyle
tylko, ¿e nawet jeœli ten opis jest prawdziwy, niewiele ma
wspólnego z istot! rzeczy, a wiêc z wyjaœnieniem, dlaczego
w"aœnie powstanie zapatystów po dwunastu dniach rzuci"o
na kolana rz!d Meksyku, a ponowna operacja militarna
przeprowadzona w 1995 roku przez nastêpcê Salinasa,
prezydenta Zedillo, trwa"a zaledwie cztery dni.

Powtórzmy wiêc raz jeszcze. Zwyciêstwo by"o mo¿liwe
nie dziêki Marcosowi, nawet jeœli "!czy w sobie cechy
geniusza i wariata. By"o mo¿liwe, bo na œwiecie powsta"a
nowa jakoœæ – spo"eczeñstwo sieciowe, spo"eczeñstwo nie-
skrêpowanej komunikacji horyzontalnej odbywaj!cej siê poza
jak!kolwiek kontrol!. Rzecz nie w tym, ¿e Marcos nagle sta"
siê magnatem medialnym i móg" zmusiæ do milczenia media
rz!dowe. Nie, sam Marcos nie mia" w 1994 roku dostêpu
do Internetu. Jego komunikaty nagrane na dyskietkê
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przewozili kurierzy do najbli¿szych punktów pod"!czonych
do Sieci lub maj!cych dostêp do faksu. Zwielokrotnienie
komunikatu, reakcja "añcuchowa odbywa"a siê ju¿ poza
zasiêgiem i kontrol! Marcosa. To nie Marcos wykreowa"
zapatystów, Marcos i zapatyœci stali siê potrzebni, by daæ
ujœcie nagromadzonej w Sieci energii. Kilka lat wczeœniej nikt
by ich nie zauwa¿y".

Wojna sieciowa o Birmê

Zainicjowana podczas powstania w Chiapas taktyka wojny
sieciowej by"a póŸniej wielokrotnie wykorzystywana. Jednym
z g"oœniejszych przedsiêwziêæ by"a kampania przeciwko
re¿imowi wojskowemu w Birmie. Rz!dz!ca Birm! junta
doskonale zdaje sobie sprawê z wywrotowego potencja"u
technologii komunikacyjnych. Z tego te¿ wzglêdu nielegalne
posiadanie faksów lub modemów komputerowych grozi kar!
wiêzienia od siedmiu do piêtnastu lat i grzywn! w wysokoœci
5 tysiêcy dolarów, a Internet jest bezwzglêdnie cenzurowany.
To jednak w"aœnie Sieæ i poczta elektroniczna sta"y siê najwa¿-
niejszymi narzêdziami s"u¿!cymi spo"ecznej mobilizacji
przeciwników birmañskiego re¿imu na ca"ym œwiecie.

Kampania w ramach tej „wojny sieciowej” sk"ada"a siê
z kilku kluczowych elementów. Jednym z nich by" lobbing
wœród przedstawicieli amerykañskich w"adz lokalnych,
by wydawali rozporz!dzenia zabraniaj!ce zawierania kon-
traktów publicznych z firmami prowadz!cymi interesy z junt!
w Rangunie. Prze"om nast!pi", gdy podobne rozporz!dzenie
podpisa" 25 czerwca 1996 roku William Weld, gubernator
stanu Massachusetts, jednego z najwa¿niejszych stanów USA.
Choæ jego decyzjê, bêd!c! w istocie wkroczeniem w"adz
lokalnych w sprawy polityki miêdzynarodowej, w"adze
federalne uzna"y za niekonstytucyjn!, to jednak mia"a ona
olbrzymie znaczenie. Przedstawiciele takich koncernów jak
Motorola, Hewlett-Packard czy Apple przyznali, ¿e to
w"aœnie rozporz!dzenie Welda spowodowa"o wycofanie siê
ich z interesów w Birmie. Sam Weld zaœ przyzna", ¿e g"ównym
czynnikiem, który sk"oni" go do decyzji, by"a nies"ychanych
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rozmiarów cyberkampania – jego biuro dos"ownie zalewane
by"o e-mailami i faksami z ca"ego œwiata.

Przed now!, nieznan! si"! kryj!c! siê w „wojnie sieciowej”
ukorzyæ siê musia"a równie¿ tak wielka korporacja, jak
PepsiCo, prowadz!ca o¿ywione interesy z ranguñsk! junt!.
Najpierw przegra"a na niewielkim, ale symptomatycznym
poletku – na skutek mobilizacji studentów PepsiCo utraci"a
kontrakt na dostawy dla sto"ówek Uniwersytetu Harvarda.
PóŸniejsza kampania obrzydzaj!ca ¿ycie gigantowi dopro-
wadzi"a do jego wycofania siê z lukratywnego birmañskiego
rynku w styczniu 1997 roku. A w kwietniu tego samego roku
prezydent Bill Clinton podpisa" ustawê zakazuj!c! inwestycji
w Birmie. Tiffany Danitz i Warren P. Strobel, analitycy,
którzy dok"adnie œledzili przebieg birmañskiej wojny siecio-
wej, pisz!: Pojawienie siê w uniwersyteckich kampusach
komputerów "!cz!cych grupy studentów w krajowe i miêdzy-
narodowe sieci o¿ywi"o aktywnoœæ spo"eczn! i zmieni"o
charakter studenckich protestów. Otworzy"o równie¿ œwiat
przed tymi studentami, zmniejszaj!c glob do rozmiarów
spo"ecznoœci lokalnej, dziêki czemu mo¿na siê anga¿owaæ
w wiêcej spraw.

Inne g"oœne przyk"ady sieciowej mobilizacji to kampania
na rzecz zakazu u¿ywania min przeciwpiechotnych, a póŸniej
protesty antyglobalistów, dla których Internet i telefon
komórkowy s! g"ównymi narzêdziami komunikacji we-
wnêtrznej, koordynacji dzia"añ, komunikacji ze œwiatem
i sposobem przekazywania swoich pogl!dów, które nie maj!
szansy przenikn!æ do mediów dominuj!cych. Wojna sieciowa
by"a równie¿ wa¿nym elementem regularnych dzia"añ
wojennych w Boœni, podczas operacji powietrznej NATO
w Jugos"awii czy podczas gry nerwów miêdzy Chinami
a Tajwanem.

Antyglobaliœci

Kultowym wrêcz obrzêdem globalnego kapitalizmu sta"y
siê doroczne spotkania Œwiatowego Forum Gospodarczego
(World Economic Forum) w Davos. Zje¿d¿aj! na nie najwy¿-
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szej rangi politycy, finansiœci, najbogatsi ludzie œwiata oraz
œwita towarzysz!cych im dziennikarzy, naukowców, gwiazd
kultury wysokiej, jak te¿ tej w wydaniu popularnym. W 2002
roku organizatorzy ze wzglêdów symbolicznych na miejsce
Forum wyznaczyli Nowy Jork, szybko nazwany przez prasê
Davos nad rzek! Hudson.

Zabieg by" to symboliczny i przebieg"y zarazem. Gdyby
Forum odbywa"o siê tradycyjnie w Davos, niemal z pew-
noœci! mo¿na by"oby siê spodziewaæ agresywnych akcji
wszelkiej maœci antyglobalistycznych „zadymiarzy”. Prawdo-
podobieñstwo podobnych dzia"añ w pogr!¿onym w ¿a"obie
Nowym Jorku by"o znacznie mniejsze. I rzeczywiœcie,
antyglobaliœci zamiast do Ameryki, wybrali siê do Porto
Alegre w Brazylii, gdzie równoczeœnie z Forum Gospodar-
czym odbywa"o siê Œwiatowe Forum Spo"eczne.

Co "!czy"o tysi!ce ludzi zje¿d¿aj!cych do Porto Alegre?
Pró¿no szukaæ wspólnego mianownika. Dotarli tam
anarchiœci, trockiœci, maoiœci, zieloni wszelkich odcieni,
wszyscy protestuj!cy przeciwko porz!dkowi tego œwiata.
Z pozoru kolorowa zbieranina znudzonych zachodnim
dobrobytem awanturników, szukaj!ca rozrywki w ramach
„turystyki protestu”, jak przed laty szydzi"y z antyglobalistów
zwi!zane z establishmentem media. Szyderstwa jednak
musia"y ust!piæ po szczycie Œwiatowej Organizacji Handlu,
który odby" siê w 1999 roku w Seattle. Zorganizowane
wówczas przez Lori Wallach akcje protestu zmobilizowa"y
ponad piêædziesi!t tysiêcy aktywistów z ca"ego œwiata. Mimo
brutalnych akcji s"u¿b porz!dkowych, wprowadzenia
godziny policyjnej i œrodków nadzwyczajnych szczyt WTO
zakoñczy" siê fiaskiem.

Bezpoœredni! przyczyn! awantury sta"o siê og"oszenie
przez Wallach w Internecie tajnego protoko"u MAI, czyli po-
rozumienia w sprawie wzajemnych inwestycji. Porozumienie
to, gdyby wesz"o w ¿ycie, znacznie ograniczy"oby autonomiê
rz!dów odnoœnie do polityki inwestycyjnej miêdzynaro-
dowych korporacji. W wyniku protestów do tego nie dosz"o.

Wydawaæ by siê wiêc mog"o, ¿e oto skutek odnios"a
kolejna akcja podobna na przyk"ad do protestu przeciwko
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birmañskiej juncie. Protesty antyglobalistyczne s! jednak
znacznie bardziej z"o¿one, ba, niemo¿liwe jest znalezienie
w nich systematycznych prawid"owoœci. Artyku"owane ¿!da-
nia s! na ogó" ma"o spójne: amerykañscy zwi!zkowcy
protestuj! przeciwko taniej sile roboczej z Meksyku, zieloni
przeciwko po"owom krewetek, czerwoni przeciwko "adowi
demokratycznemu. Po"!czona energia ich protestu powoduje
jednak, ¿e dzia"ania legalnych w"adz trac! skutecznoœæ,
zakwestionowaniu ulega porz!dek polityczny i polityczna
legitymacja przywódców, którzy do czasu Seattle przywykli
w spokoju w luksusowych salach konferencyjnych decydo-
waæ o losach œwiata.

B"ogi spokój zosta" zak"ócony. Powstaje pytanie, czy mamy
do czynienia ze zjawiskiem zupe"nie nowym gatunkowo,
czy jest to kolejne wcielenie takich form protestu i kontestacji,
jakie pojawi"y siê w maju 1968 roku? Czy dzisiejsza Genua,
Praga, Seattle to nowe Berkeley i Pary¿? Szukanie podo-
bieñstw jest bardzo ryzykowne, bo choæ skutki i struktura
„zadym” wspó"czesnych i tych sprzed trzydziestu lat s!
podobne, to jednak ich kontekst jest zupe"nie odmienny.

Rok 1968 zapocz!tkowa" „wielk! rewolucjê poprze-
mys"ow!”, proces przechodzenia spo"eczeñstw nowoczes-
nych do epoki ponowoczesnej. Rewolucja ta wyzwoli"a falê
wielkich przemian spo"ecznych, polegaj!cych g"ównie na
emancypacji jednostki i otwarciu siê na innoœæ, na wszelkiego
rodzaju mniejszoœci kulturowe, obyczajowe, seksualne.
Energia tej rewolucji uleg"a jednak wyhamowaniu w latach
osiemdziesi!tych, kiedy na zasadzie wahad"a zmêczony
rewolucyjnym ba"aganem œwiat wybra" opcjê liberalno-
-konserwatywn!, symbolizowan! przez rz!dy Ronalda
Reagana i ¯elazn! Damê, Margaret Thatcher. Rewolucjoniœci
lat szeœædziesi!tych w latach osiemdziesi!tych zaczêli siê
wkrêcaæ do establishmentu, a dekadê póŸniej stanêli na czele
œwiatowej polityki: symboliczne nazwiska to Bill Clinton,
pierwszy prezydent USA, który nie s"u¿y" w wojsku, i Joshka
Fischer, minister spraw zagranicznych oskar¿any o wspó"-
udzia" w zabójstwie policjanta w latach swej rewolucyjnej
m"odoœci.
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Cykle przechodzenia od rewolucji do establishmentu
b"yskotliwie analizuje brytyjski publicysta i filozof, Ziauddin
Sardar w ksi!¿ce The A to Z of Postmodern Life (Alfabet
postmodernistycznego ¿ycia). Nie ma on w!tpliwoœci,
¿e obserwowane w ci!gu ostatnich stu lat ruchy spo"ecznego
protestu, pocz!wszy od bolszewików, przez 1968 rok po
wspó"czesny antyglobalizm, s! nieod"!czn! czêœci! systemu
kapitalistycznego. Jeœli wszystko przebiega pod kontrol!,
to rewolucjoniœci szybko sublimuj! sw! energiê, staj!c siê
czêœci! legalnego aparatu. Trochê to przypomina podejœcie
niemieckiego mieszczañstwa na prze"omie stuleci do swoich
dzieci odbywaj!cych studia. Okres „burschowski” by" po-
wszechnie akceptowanym czasem na wyszumienie siê.
Tatusiowie bankierzy i przemys"owcy skwapliwie finansowali
awantury swoich synalków, wiedz!c, ¿e obowi!zuje umowa:
kiedy skoñczy siê zabawa, wskakujecie w surduty i pilnujecie
starego porz!dku.

Koncepcja atrakcyjna, tyle tylko, ¿e w przypadku
wspó"czesnych antyglobalistów nie mo¿na niestety mówiæ
o starym porz!dku. Dzisiejsi protestuj!cy nie maj! do czego
wracaæ, a jednoczeœnie uzbrojeni zostali w niespotykan! si"ê
umo¿liwiaj!c! b"yskawiczn! integracjê i mobilizacjê. Bardziej
prawdopodobne ni¿ to, ¿e po latach rewolucyjnego szumu
zaczn! wracaæ na "ono mieszczañskiego spo"eczeñstwa, jest,
¿e zaczn!, owszem, tworzyæ establishment, ale w strukturach
alternatywnych do tradycyjnego porz!dku demokratycznego.
Joshka Fischer zrozumia", ¿e jeœli chce wp"ywaæ skutecznie
na politykê, musi zaakceptowaæ regu"y ¿ycia partyjnego.
Dziœ, jak dowodzi przyk"ad Seattle, mo¿na wp"ywaæ na glo-
baln! politykê poza sal! parlamentarnych obrad. Jest to
nowoœæ, która napawa przera¿eniem wszystkich polityków
przyzwyczajonych do tradycyjnego podzia"u ról.

Wolnoœæ komunikowania siê i tworzenia

Nowe technologie komunikacyjne doprowadzi"y do eks-
plozji nowych zjawisk spo"ecznych, które tli"y siê ju¿ od lat
szeœædziesi!tych. Teoretyczne modele struktur sieciowych,
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które dziœ mo¿na studiowaæ na przyk"adzie zapatystów,
zosta"y opisane ju¿ w 1970 roku przez Luthera P. Gerlacha
i Virginiê H. Hine. Opierali siê oni na badaniach ruchów
i organizacji spo"ecznych zwi!zanych z kontrkultur! lat
szeœædziesi!tych. Dopiero jednak Internet umo¿liwi" tym
ruchom ekspresjê i mobilizacjê w skali globalnej. Stawk! jest
jednak nie tylko polityka, ale równie¿ inne rodzaje wolnoœci,
w tym wolnoœæ tworzenia oprogramowania.

Wolnoœæ ta jest równie wa¿na jak wolnoœæ wypowiedzi.
Pod takim has"em trwa w Internecie wielka rewolucja, która
ju¿ wstrz!snê"a informatycznym establishmentem. Uosabia
j! Linus Torvalds, programista z Helsinek, którego produkt
rzuci" na kolana najwiêkszych producentów oprogramo-
wania. By wyjaœniæ fenomen Linuksa i ruchu na rzecz wol-
noœci oprogramowania, nie nale¿y jednak siêgaæ do nowo-
czesnych teorii biznesu. Lepiej przeczytaæ dziewiêtnasto-
wieczne Pamiêtniki rewolucjonisty Piotra Kropotkina.

W latach siedemdziesi!tych w Laboratorium Sztucznej
Inteligencji Massachusetts Institute of Technology pracowa"
Richard Stallman, genialny programista, uosobienie nawie-
dzonego naukowca, któremu do szczêœcia potrzebny jest
tylko dostêp do komputera. Myœl, ¿e mo¿na tworzyæ opro-
gramowanie dla pieniêdzy, by"a mu obca i wstrêtna. Uwa¿a",
¿e akademicki zwyczaj dzielenia siê stworzonymi progra-
mami, podobnie jak wynikami badañ naukowych, powinien
obowi!zywaæ powszechnie.

Nadszed" jednak rok 1979 i laboratorium Stallmana
dosta"o w prezencie jedn! z pierwszych drukarek laserowych
firmy Xerox, która niestety dosyæ czêsto siê psu"a. Stallman
stwierdzi", ¿e jeœli dostanie od Xeroksa oprogramowanie
steruj!ce maszyn!, wiêkszoœæ awarii usunie sam. Nast!pi"o
jednak zderzenie z tward! komercyjn! rzeczywistoœci!
– producent drukarki zdecydowa" siê utajniæ kod Ÿród"owy.

W reakcji na to naruszenie zasad przyzwoitoœci w 1984
roku powsta"a Fundacja na Rzecz Wolnoœci Oprogra-
mowania. Jej misja – projekt GNU – polega"a na stworzeniu
systemu operacyjnego (oprogramowanie zarz!dzaj!ce prac!
komputera), który nie tylko by"by bezp"atny, ale równie¿
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ka¿dy mia"by prawo dostêpu do kodu Ÿród"owego i nano-
szenia w nim swoich poprawek. G"ówne zadanie nie zosta"o
przez Fundacjê osi!gniête. Richard Stallman pracuj!cy przez
ca"e lata po kilkanaœcie godzin dziennie przy klawiaturze
straci" na pewien czas w"adzê w d"oniach. Pozostawi" jednak
setki gotowych fragmentów oprogramowania, czekaj!cych
na j!dro systemu.

Inny w!tek tej historii zacz!" siê rozwijaæ na pocz!tku lat
dziewiêædziesi!tych w Helsinkach w Finlandii. Na tamtej-
szym uniwersytecie podj!" studia informatyczne Linus
Torvalds (wspomniany ju¿ w rozdziale „Nowy, jeszcze
wspanialszy œwiat”). Dra¿ni"o go, ¿e dostêp do wydzia"owego
komputera jest utrudniony, na swoj! kolejkê czêsto
trzeba czekaæ godzinami. Ze studenckich oszczêdnoœci kupi"
peceta, ale nie móg" znieœæ, ¿e steruje nim system MS-DOS.
Zacz!" wiêc majstrowaæ przy oprogramowaniu. Po kilku
miesi!cach powsta"o j!dro systemu operacyjnego przypomi-
naj!cego popularne w œrodowiskach akademickich systemy
typu unix.

Dzie"o m"odego Fina, program pod nazw! Linux, znalaz"
siê w Internecie z zaproszeniem dla wszystkich chêtnych,
by go kopiowali, wychwytywali b"êdy i dok"adali w"asne
pomys"y. Rozpoczê"a siê rewolucja, która wstrz!snê"a
œwiatem informatyki. Na apel Torvaldsa odpowiedzia"y
tysi!ce mi"oœników programowania dla samej radoœci two-
rzenia. Ca"kowicie dobrowolnie, bez ¿adnych odgórnych
nakazów i bez wynagrodzenia najlepsi programiœci ze wszyst-
kich krajów œwiata zaczêli nadsy"aæ swoje rozwi!zania.
Codziennie powstawa"a nowa, lepsza wersja Linuksa. Gdy
nap"ywa"o kilka podobnych pomys"ów, do wersji ostatecznej
trafia"y rozwi!zania najlepsze. Nastêpnie zaktualizowana
wersja programu by"a powszechnie udostêpniana z zachêt!
do dalszego poprawiania. I tak bez przerwy, dzieñ po dniu,
wyznawcy wolnoœci oprogramowania pracuj! do dziœ.

W efekcie w 1995 roku Torvalds uzna", ¿e dysponuje na
tyle dojrza"ym produktem, by nadaæ mu oznaczenie 1.0
i udostêpniæ do powszechnego, bezp"atnego oczywiœcie,
u¿ytku. Pocz!tkowo rynek zareagowa" niemrawo. Linux
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przyjmowa" siê g"ównie w œrodowiskach akademickich.
Powa¿ny biznes wstydzi" siê „darmochy”. Brakowa"o równie¿
pe"nej infrastruktury gwarantuj!cej na przyk"ad serwis
systemu po zainstalowaniu oprogramowania. Jak grzyby
po deszczu zaczê"y jednak pojawiaæ siê firmy oferuj!ce
wszystkie niezbêdne us"ugi. W koñcu rynek drgn!".
Zaczynaj!c od zera w 1995 roku, w 1997 roku Linux opano-
wa" ju¿ blisko 7 procent serwerów (du¿ych komputerów
zarz!dzaj!cych sieciami informatycznymi); w 1998 roku
17 procent, a lawina toczy siê dalej.

Pocz!tkowe uœmiechy politowania establishmentu infor-
matycznego szybko zast!pi" grymas przera¿enia. W 1998
roku Microsoft w korespondencji wewnêtrznej, która prze-
ciek"a do publicznej wiadomoœci, przyzna", ¿e Linux stwarza
powa¿ne zagro¿enie dla jego flagowego produktu – systemu
Windows NT. Linux udowodni", ¿e idea wolnoœci opro-
gramowania, ochrzczona przez powa¿ny biznes jako
open-source software (oprogramowanie o otwartym kodzie
Ÿród"owym), prowadzi do doskona"ych rezultatów. Zosta"
te¿ zaakceptowany przez niemal wszystkich potentatów
rynku.

Punktem kulminacyjnym by" sierpieñ 1999 roku.
Wówczas na gie"dzie NASDAQ pojawi"a siê pierwsza firma
zwi!zana z Linuksem, najwiêkszy dystrybutor tego systemu
nosz!cy tajemnicz! nazwê Red Hat (czerwony kapelusz). Start
by" doskona"y, ale przyæmi" go w grudniu debiut VA Linux
Systems, kiedy pad" historyczny rekord – notowania dzie-
siêciokrotnie przewy¿szy"y wartoœæ oferty pocz!tkowej.

Si"a procesu

Lawinie wywo"anej ponad dwadzieœcia lat temu przez
Stallmana i przyspieszonej w 1991 roku przez Torvaldsa
daleko do wyhamowania. Coraz czêœciej pojawiaj! siê opinie,
¿e przetoczy siê ona przez informatyczny rynek, burz!c
narzucone przez „cyfrowych baronów” regu"y gry naru-
szaj!ce jedn! z podstawowych ludzkich swobód – wolnoœæ
oprogramowania. Nie wiadomo, ile kopii Linuksa funkcjo-
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nuje na œwiecie – szacuje siê, ¿e kilkanaœcie milionów.
Wiadomo, ¿e pojawiaæ siê bêd! kolejne, coraz lepsze i "atwiej-
sze w u¿yciu wersje.

Jak jednak wyt"umaczyæ to, ¿e tysi!ce ludzi na œwiecie nie
doœæ, ¿e pracuje za darmo, to jeszcze potrafi stworzyæ wielki
produkt? Teoretykom wydawa"o siê to niemo¿liwe. Historiê
Linuksa analizuje w kultowej ju¿ ksi!¿ce Cathedral and the
Bazaar (Katedra i bazar) Eric S. Raymond. Autor przywo"uje
swój dawniejszy pogl!d, ¿e tworzenie powa¿nych programów
powinno przypominaæ budowanie katedr, kiedy to zespó"
zdyscyplinowanych rzemieœlników d!¿y w skupieniu do osta-
tecznego celu, by upubliczniæ go dopiero po skoñczeniu
wszystkich prac. Tymczasem praca nad Linuksem przebiega"a
raczej w atmosferze bazaru, na który ktoœ ci!gle wchodzi"
i wychodzi" z nowym towarem i ideami. W tym ci!g"ym ruchu
jak w naturalnym ekosystemie krystalizowa"a siê doskona"oœæ
produktu.

Raymond przytacza w swej analizie fragment Pamiêtni-
ków rewolucjonisty Piotra Kropotkina. Rosyjski anarchista
twierdzi w nim, ¿e wielkie cele osi!gn!æ mo¿na jedynie
poprzez wysi"ek wielu wolnych ludzi kieruj!cych siê podobn!
misj!. Autor Katedry i bazaru rozwija tê myœl: Œwiat Linuksa
zachowuje siê pod wieloma wzglêdami jak wolny rynek
lub system ekologiczny, zbiór samolubnych aktywnych
jednostek d!¿!cych do maksymalizacji u¿ytecznoœci, co
w ca"ym procesie prowadzi do powstania samokoryguj!cego
siê spontanicznego porz!dku, znacznie bardziej wyrafino-
wanego i wydajnego ni¿ najlepszy system zarz!dzany
centralnie. Raymond przypomina, ¿e w œwiecie wolnego
oprogramowania obowi!zuje zapomniana w œwiecie skomer-
cjalizowanym kultura dawania (gift culture), a zamieszkuj!cy
go programiœci i hakerzy pracuj! dla samej radoœci progra-
mowania.

Rewolucja, o której pisze Raymond, nie by"aby mo¿liwa
bez Internetu. To Sieæ jest podstawow! infrastruktur! "!cz!c!
rozproszone po ca"ym œwiecie intelekty. Podczas procesów
intensywnej komunikacji powstaje wspólna intelektualna
przestrzeñ, do której doskonale pasuje okreœlenie zapropo-
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nowane w latach czterdziestych przez biologa W"adimira
Wiernadskiego i powtórzone przez filozofa, ojca Pierre’a
Teilharda de Chardin – noosfera, w której dzia"a „inteligencja
zbiorowa”. M!droœæ wszystkich uczestników dzia"añ komu-
nikacyjnych w Sieci zyskuje samodzieln! zdolnoœæ ope-
racyjn!, której realnym efektem s! takie produkty jak
GNU/Linux.

Stallman i Torvalds s! tylko symbolami, medialnymi
ikonami u"atwiaj!cymi opis zjawiska mediom, które
potrzebuj! ¿ywych bohaterów i ciekawych historii. Obaj
spe"niaj! te oczekiwania, podobnie jak Subcommandante
Marcos – s! b"yskotliwi, tajemniczy, uosabiaj! marzenia
o innym, lepszym œwiecie. Skupienie siê jednak wy"!cznie
na ludziach, choæby najciekawszych, utrudnia – podobnie
jak w przypadku ruchu zapatystów – zrozumienie istoty
zjawiska. A jego istot! jest sam proces, twórcza si"a wolnej,
nieskrêpowanej komunikacji. Ludzie tacy jak Stallman,
Torvalds, Marcos pe"ni! funkcjê katalizatorów, inicjatorów
reakcji "añcuchowej, która, gdy ju¿ siê zacznie, wyrywa siê
spod kontroli. Sami nic by nie zrobili, gdyby nie czekaj!cy
w ukryciu potencja". Na ca"ym œwiecie setki tysiêcy, a nawet
miliony ludzi, dzia"aj!cych w pojedynkê i skupionych
w niezliczonych lokalnych, narodowych i ponadnarodowych
organizacjach tylko czekaj! na iskrê, która pobudzi ich
do aktywnoœci. Wówczas ta rozproszona masa anoni-
mowych monad zamieni siê w superorganizm o pozbawionej
hierarchii strukturze k"!cza, zdolny do osi!gania za"o¿onych
celów: politycznych, artystycznych, naukowych, in¿ynier-
skich. Wa¿ne, by cel ten by" jasno okreœlony, wymaga"
mobilizacji prowadz!cej do wymiernego efektu, którego
osi!gniêcie powoduje roz"adowanie energii. Celem mo¿e
byæ zmuszenie PepsiCo do wycofania siê z Birmy, zablo-
kowanie Umowy o Wzajemnych Inwestycjach (Seattle 1999),
stworzenie nowego oprogramowania, ale równie¿ poszu-
kiwanie ¿ycia w kosmosie (SETI@Home).
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Faust wspó"czesny

Nowe technologie porozumiewania siê i przetwarzania
informacji uzbroi"y ludzi w orê¿ o niespotykanej dotychczas
sile, umo¿liwiaj!cej ekspresjê na globaln! skalê. Sta"y siê
podstaw! nowej formy organizacji spo"ecznej – wspom-
nianego spo"eczeñstwa sieciowego. Ale da"y równie¿
niezwyk"! moc ambitnym, trawionym faustowsk! energi!
jednostkom, moc, jak! dotychczas dysponowa"y tylko
najsilniejsze pañstwa. Czas na analizê historii wspominanego
ju¿ w tej ksi!¿ce doktora Craiga Ventera, wspó"czesnego
wcielenia doktora Fausta (a mo¿e doktora Frankensteina?).

W m"odoœci Venter nie przejawia" zainteresowañ
naukowych. Po ukoñczeniu szko"y œredniej, zamiast dalej
studiowaæ, wola" spêdzaæ czas na surfowaniu na pla¿ach
po"udniowej Kalifornii. By"y to lata szeœædziesi!te, wiêc
zdrowy, wysportowany ch"opak idealnie nadawa" siê do
zaci!gu na wojnê wietnamsk!. W Wietnamie Venter s"u¿y"
jako sanitariusz, a to, co zobaczy", ca"kowicie go odmieni"o.
Po pierwsze, przekona" siê, jak niewiele znaczy ludzkie
¿ycie, jak "atwo je unicestwiæ. Po drugie, zrozumia",
jak przera¿aj!ca w swojej bezmyœlnoœci jest biurokracja.
Przy okazji ujawni"y siê w pe"ni cechy jego charakteru – brak
szacunku dla hierarchii i ustalonego porz!dku, co Venter
zademonstrowa" kilkakrotnie, odmawiaj!c wykonania g"u-
pich, jego zdaniem, rozkazów.

Po powrocie z wojska podj!" studia, które po szeœciu latach
zakoñczy" z tytu"em doktora fizjologii i farmakologii.
Zdecydowa" siê na karierê naukow! w laboratoriach
National Institutes of Health, gdzie znowu zderzy" siê
z bezduszn!, otêpia"! biurokracj!. Zadanie badawcze Ventera
polega"o na zlokalizowaniu i odcyfrowaniu genu odpo-
wiedzialnego za syntezê pewnego bia"ka w komórkach
mózgowych. Metody stosowane w NIH by"y bardzo powol-
ne, wiêc gdy tylko m"ody uczony us"ysza" o prototypie
urz!dzenia do automatycznego ustalania sekwencji DNA,
kupi" je, mimo ¿e szef z góry odmówi" zrefundowania
inwestycji.
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Niesubordynacja op"aci"a siê jednak. Dziêki nowemu
urz!dzeniu Venter nie tylko przyspieszy" swoje prace, ale
równie¿ opracowa" technikê analizy genów, która doprowa-
dzi"a go na szczyty s"awy. W 1991 roku og"osi" now! metodê
ustalania sekwencji genów – EST (Expressed Sequence Tags).
Umo¿liwi"a ona w tamtym czasie analizê nawet dwudziestu
piêciu genów dziennie, prêdkoœæ zupe"nie niewyobra¿aln!.
Nowatorskie podejœcie Ventera, polegaj!ce na maria¿u bio-
logii z informatyk!, nie podoba"o siê tradycyjnie nastawio-
nym uczonym, w tym samemu Jamesowi Watsonowi,
wspó"odkrywcy tajemnicy kodu genetycznego. Stwierdzi" on
podczas jednego z kongresów naukowych, ¿e nowa metoda
jest dobra dla ma"p. Zaatakowany Venter odpowiedzia",
wystêpuj!c nastêpnego dnia przebrany za ma"pê.

W 1992 roku Venter opuœci" NIH, gdzie „czu" siê jak
parias”, i za"o¿y" wraz ze swoj! ¿on! w"asn! firmê badawcz!,
Institute for Genomic Research (TIGR). Tu dopiero pokaza",
do czego naprawdê jest zdolny, kiedy w 1995 roku og"osi"
mapê genomu bakterii H. Influaenze, co stanowi"o pierwsze
tego typu osi!gniêcie na œwiecie.

W tym czasie najtê¿sze mózgi oficjalnej nauki, uczeni tacy
jak wspomniany James Watson, realizowali Human Genome
Project – wielkie przedsiêwziêcie o bud¿ecie 3 miliardów
dolarów, którego celem by"o poznanie genomu cz"owieka.
Zak"adano, ¿e praca potrwa nie mniej ni¿ piêtnaœcie lat
i zakoñczy siê w najlepszym wypadku w 2003 roku. W 1992
roku rozmawia"em o HGP z polsk! genetyczk!, profesor
Ew! Bartnik, której ówczesna wypowiedŸ dobrze ilustrowa"a
nastroje uczonych: Niedawno podczas seminarium spotka"am
siê z opini!, ¿e do roku 2000 uda nam siê poznaæ sekwencjê
genomu dro¿d¿y. Zapyta"am rozmówcê, co s!dzi o progno-
zach przewiduj!cych poznanie ludzkiego genomu do roku
2003. Odpar" wprost, ¿e uwa¿a to za mrzonkê... Niezmiernie
istotnym problemem zwi!zanym z badaniem ludzkiego
genomu jest przechowywanie i analiza danych. Ich iloœæ
przekracza mo¿liwoœci standardowych programów kompu-
terowych. Dlatego intensywnie rozwija siê wspó"praca
z informatykami. Bez nich ca"e przedsiêwziêcie nie mia"oby
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szansy powodzenia. Szacuje siê, ¿e na kwestie informatyczne
pójdzie oko"o 30 procent zadekretowanych na badanie
genomu pieniêdzy. Kwestia udzia"u informatyki w ca"ym
projekcie jest o tyle skomplikowana, ¿e dziœ trudno dok"adnie
przewidzieæ, jakie wobec obs"uguj!cych genetyczne dane
programów bêd! wymagania w przysz"oœci.

Sukces Ventera polega" na tym, ¿e potrafi" ten problem
rozwi!zaæ. W 1998 roku za"o¿y" now! firmê, Celera, i rzuci"
wyzwanie oficjalnemu programowi HGP. By zademonstro-
waæ swoje mo¿liwoœci, w ci!gu niespe"na roku odcyfrowa"
genom muszki owocówki, po czym zapowiedzia", ¿e pierwszy
ods"oni tajemnicê genomu cz"owieka. Ka¿da jego zapowiedŸ
spotyka"a siê z pogardliwymi odpowiedziami przedstawicieli
HGP, kieruj!cy programem doktor Francis Collins z pogard!
odnosi" siê do Ventera i nie podejmowa" ofert wspó"pracy.
Ca"y czas twierdzi", ¿e metoda niezale¿nego uczonego nie
mo¿e dzia"aæ. A jednak dzia"a"a i to w"aœnie Venter w kwiet-
niu 2000 roku jako pierwszy og"osi" sukces, osi!gniêty
przy dziesiêciokrotnie mniejszych kosztach ni¿ program
publiczny.

W"adza i wiedza

W czerwcu 2000 odby"a siê w Bia"ym Domu wielka konfe-
rencja prasowa, podczas której Bill Clinton przyj!" Collinsa
i Ventera, by wspólnie z nimi og"osiæ dokonanie równie wiel-
kie, jak odkrycie Kopernika. Prezydencka dyplomacja d"ugo
zabiega"a o to, by obaj uczeni wyst!pili razem i w œwietle jupi-
terów uœcisnêli sobie d"onie. Publicznoœæ mia"a zrozumieæ,
¿e nauka jest jedna, ¿e ¿adnego wyœcigu nie by"o. Prawda jest
jednak taka, ¿e bez Ventera prace nad genomem trwa"yby
znacznie d"u¿ej. W firmie Celera obowi!zuje has"o „Szybkoœæ
jest istotna, bo odkrycie nie mo¿e czekaæ”. Cel tego poœpie-
chu? Jak t"umaczy" Venter, zeznaj!c przed Komisj! Nauki
Izby Reprezentantów USA 6 kwietnia 2000 roku: Od czasu,
kiedy Kongres zacz!" finansowaæ prace nad genomem ludz-
kim, piêæ milionów Amerykanów zmar"o na raka, a nastêpny
milion na skutek skutków ubocznych przyjmowania leków.
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Na pocz!tku 2002 roku Venter przesta" pe"niæ funkcje
prezesa Celery, wycofa" siê do swojego TIGR. Celera
pozosta"a jednak bioinformatyczn! potêg!, wyposa¿on!
w superkomputery o mocy obliczeniowej porównywalnej
z moc! centrów informatycznych wojskowych oœrodków
pracuj!cych nad broni! j!drow!, a nawet j! przekraczaj!cej.
Niepokorny biolog zdo"a" po"!czyæ osobisty geniusz z naj-
nowsz! technik! informatyczn! i stawiæ czo"o najwiêkszym
potêgom œwiata, dysponuj!cym bud¿etami wysokoœci miliar-
dów dolarów. Zawróci" tym samym bieg historii nauki,
wracaj!c do czasów mitycznego doktora Fausta, który
w samotnoœci, wspierany w swym dziele tylko przez Szatana,
opanowywa" tajemnicê ¿ycia.

W!tek faustowski widaæ i w innych dzia"aniach Ventera,
nie tylko w pracy nad odcyfrowywaniem genomów kolejnych
organizmów czy w sztubackich „psikusach” polegaj!cych na
podk"adaniu do analiz próbek w"asnego DNA. W 1999 roku
Venter og"osi", ¿e zdo"a" wytworzyæ pierwsz! sztuczn!
komórkê – spreparowany w laboratorium organizm o mini-
malnym zestawie genów umo¿liwiaj!cym prze¿ycie i rozmna-
¿anie. Choæ to doniesienie wydaje siê w du¿ej mierze przerek-
lamowane, to jednak wyraŸnie wskazuje, jakie s! ambicje
amerykañskiego uczonego. Ca"a zaœ jego kariera najdobitniej
dowodzi, ¿e na progu XXI wieku ambitna, zdolna jednostka
mo¿e zyskaæ moc równ! niemal mocy boskiej.

Moc dla wszystkich

Tania moc obliczeniowa symbolizowana przez komputer
osobisty i tania globalna "!cznoœæ, jak! umo¿liwi" Internet
i telefonia komórkowa, to jedne z przyczyn trwaj!cej wci!¿
rewolucji, która zmienia relacje w"adzy i si"y w polityce,
nauce, kulturze, biznesie. System kontroli scentralizowanej,
w"aœciwy dla spo"eczeñstwa przemys"owego, ustêpuje
modelowi rozproszonemu. Francis Fukuyama i Caroline S.
Wagner pisz! w raporcie Information and Biological
Revolutions: Global Governance Challenges (Rewolucja
informacyjna i biologiczna – wyzwania dla rz!dz!cych)
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opracowanym w 2000 roku dla Rand Corporation: Wspóln!
cech! technologii informacyjnych i biologicznych jest to,
¿e kontroluj! je i u¿ywaj! przewa¿nie jednostki. Technologie,
które napêdza"y rewolucjê przemys"ow!, maj! charakter
z"o¿ony i systemowy, ich wykorzystanie wymaga dzia"ania
zbiorowego, infrastruktury spo"ecznej i technicznego know-
-how. Technologie informacyjne i biologiczne nie maj! tych
samych, wielkoskalowych, systemowych w"aœciwoœci,
przez co trudniej kontrolowaæ ich rozprzestrzenianie siê
i u¿ycie. Wyzwaniem dla rz!dz!cych nie jest ju¿ demo-
kratyczna kontrola systemów scentralizowanych, jak by"o
w XX wieku, zdominowanym przez takie technologie, jak
j!drowa broñ i energetyka, telekomunikacja, farmacja,
medycyna i linie lotnicze, ale panowanie nad zdecentralizo-
wanymi, rozproszonymi systemami. Cechy, które odró¿niaj!
te technologie i powiêkszaj! ich potencjalne zalety, jedno-
czeœnie zwiêkszaj! mo¿liwoœæ nadu¿yæ.

Zapatyœci, dzia"acze na rzecz demokracji w Birmie,
Craig Venter to tylko kilka przyk"adów ilustruj!cych tezê
Fukuyamy i Wagner. Jest ich znacznie wiêcej. Dziêki
Internetowi Jeff Bezos zbudowa" elektroniczne imperium,
pocz!tkowo ksiêgarniê, a obecnie najwiêkszy sklep na œwiecie
– Amazon, który praktycznie zmonopolizowa" globalny
angielskojêzyczny rynek handlu elektronicznego takimi
produktami jak ksi!¿ki, p"yty CD, wideo. Z kolei osiem-
nastolatek Shawn Fanning wymyœli" internetowy system
wymiany utworów muzycznych, który wstrz!sn!" œwiatowym
przemys"em fonograficznym. Napster, bo tak siê nazywa"
stworzony przez Fanninga serwis, podbi" serca milionów
internautów, dowodz!c po raz kolejny, ¿e pomys"owa
jednostka wspierana przez now!, tani! technologiê mo¿e
doprowadziæ do rewolucji.

Epoka informacji i sieci

Manuel Castells, socjolog z Berkeley, autor fundamen-
talnego opracowania The Information Age (Epoka infor-
macji), twierdzi na podstawie dwudziestoletnich badañ
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w ponad trzydziestu krajach œwiata, ¿e powstaje nowy rodzaj
spo"eczeñstwa – spo"eczeñstwo sieci (network society).
W spo"eczeñstwie tym miejsce tradycyjnych hierarchii zaj-
muje p"aska sieæ dynamicznych powi!zañ o globalnym
zasiêgu. Wspó"czesna korporacja przestaje byæ zwi!zana
z konkretnym miejscem, jest w coraz wiêkszym stopniu sieci!
powi!zañ. Podobnie dzieje siê z kapita"em, który w u"amku
sekundy mo¿e przenosiæ siê z miejsca na miejsce po ca"ym
œwiecie.

Sieæ i globalna, natychmiastowa komunikacja prowadz!
nieuchronnie do globalizacji przep"ywów wszystkich
wartoœci, które mo¿na wyraziæ w formie elektronicznej.
W efekcie wszystko mo¿e wydarzyæ siê w ka¿dym momencie
i w ka¿dym miejscu, niezale¿nie od naturalnej sekwencji
wydarzeñ w"aœciwej dla danej spo"ecznoœci lokalnej.
Najlepszy przyk"ad to sposób, w jaki abstrakcyjne decyzje
zarz!dców globalnych funduszy inwestycyjnych mog!
w jednej chwili zmieniæ los ludzi mieszkaj!cych w miejscu,
gdzie znajduje siê na przyk"ad fabryka, której akcjami
dysponuje wspomniany fundusz. Ma"y ruch na gie"dzie,
nag"e przerzucenie kapita"ów z Polski do Chin (wystarczy
do tego kilka klikniêæ) i ju¿ kilkaset osób nie ma pracy (lub
j! w"aœnie zyskuje), a tradycyjne ¿ycie lokalnej wspólnoty
zostaje zburzone.

Jednoczeœnie zagro¿ona wspólnota, jak widaæ na przy-
k"adzie Indian z Chiapas, broni!c siê przed skutkami
globalizacji, sama mo¿e siêgn!æ po globalne œrodki
oddzia"ywania i staæ siê aktywnym aktorem wielkiej polityki.
Nowe technologie zarówno wyzwoli"y si"y globalizacji,
jak i uzbroi"y ma"e wspólnoty, a nawet jednostki w narzêdzia
umo¿liwiaj!ce walkê z niekorzystnymi dla nich globalnymi
procesami.

Castells dostrzega to, co Zygmunt Bauman w Globalizacji:
kiedy komunikacja wymaga coraz mniej czasu, który
niemal¿e traci wymiar, kurcz!c siê do jednej chwili,
przestrzeñ i jej wyznaczniki przestaj! siê liczyæ, przynajmniej
dla tych, którzy swe posuniêcia potrafi! realizowaæ z szyb-
koœci! przep"ywu informacji przez elektroniczne "!cza.
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Ta zmiana poczucia czasu i przestrzeni wymaga nowych ich
definicji. Castells wprowadza wiêc pojêcie „przestrzeni
przep"ywów” (space of flows) i „bezczasowego czasu”
(timeless time). Czas i miejsca nie gin!, ale s! w spo"eczeñ-
stwie sieci podporz!dkowane logice sieci, strukturze prze-
p"ywów kapita"u, informacji, technologii, symboli.

Amerykañski socjolog wprowadza jeszcze trzecie, istotne
dla zrozumienia zachodz!cych procesów pojêcie „wirtual-
noœci rzeczywistej” (real virtuality). To po prostu stwier-
dzenie faktu, ¿e cz"owiek wspó"czesny w percepcji œwiata
praktycznie nie korzysta ju¿ z bezpoœredniego doœwiadczenia,
wszystko dociera do niego za poœrednictwem mediów. Realne
jest to, co dzieje siê na ekranie telewizora lub komputera.
Rzeczywistoœæ jest najpierw wirtualizowana, zamieniana
na symbole i dostarczana odbiorcy, który otrzymany sygna"
dekoduje. Istnieje to, co istnieje w wirtualnej przestrzeni
mediów, w której coraz czêœciej fakty mieszaj! siê z kreacj!.

Logika sieci przeciwstawia siê tradycyjnej logice
przestrzeni, nie uznaje granic, tym samym neguje
podstawowy atrybut nowo¿ytnego pañstwa – panowanie nad
terytorium. Sieæ kwestionuje wszelkie bariery, odbiera
pañstwu w"adzê nad nimi (elektroniczne przep"ywy nie
uznaj! granic), w efekcie czyni!c pañstwo coraz bardziej
bezsilnym. Doskonale zdaj! sobie z tego sprawê organizacje
korzystaj!ce z tej bezsi"y – najbardziej wymownym przyk"a-
dem „sukcesu” globalizacji jest miêdzynarodówka mafijna
obracaj!ca rocznie kwot! ponad 600 miliardów dolarów
oraz miêdzynarodowy handel narkotykami.

Matematyka sieci

Manuel Castells jest niew!tpliwie najwybitniejszym bada-
czem przemian spo"ecznych prowadz!cych do powstania
spo"eczeñstwa sieciowego. Pojêcie sieci jako modelu ró¿no-
rodnych skomplikowanych oddzia"ywañ fascynowa"o jednak
uczonych du¿o wczeœniej, zanim Castells sformu"owa" swoj!
koncepcjê, choæ musia"o przez d"ugi czas konkurowaæ
z podejœciem strukturalistycznym, którego najbardziej
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znanym propagatorem by" antropolog Claude Lévi-Strauss.
Strukturalizm szybko jednak okaza" siê nowym wcieleniem
myœlenia totalitarnego, a po okresie rozkwitu zszed" na
boczne tory naukowej i filozoficznej debaty.

Obserwacje zjawisk tak ró¿norodnych, jak alternatywne
ruchy spo"eczne, po"!czenia neuronów w mózgu, sieci tele-
informatyczne, ekosystemy, systemy drogowe i kolejowe
koñczy"y siê zazwyczaj sformu"owaniem podobnych struktu-
ralnie hipotez. Okazywa"o siê, ¿e gdy uwzglêdniæ relacje
miêdzy poszczególnymi elementami tak odmiennych
systemów, powstaj! zbli¿one modele, które opisaæ mo¿na
metafor! sieci. Pozornie chaotyczne, niezwykle z"o¿one,
a jednak po uwa¿niejszej obserwacji okazywa"o siê, ¿e na
skutek dynamicznych procesów komunikacji i wymiany
pojawia" siê w nich porz!dek. Powsta"o zasadnicze pytanie:
czy jesteœmy w stanie zrozumieæ mechanizmy samorzutnego
tworzenia siê porz!dku?

Rozpoczê"y siê badania nad z"o¿onoœci! i sieciami, dla
których inspiracj! sta"y siê miêdzy innymi fundamentalne
prace wêgierskich matematyków Paula Erdõsa (jeden z naj-
wiêkszych matematyków wszech czasów) i Alfreda Rényiego,
którzy opisali w sposób œcis"y, jak sieci mog! tworzyæ siê
w sposób zupe"nie przypadkowy. W latach dziewiêæ-
dziesi!tych mo¿na mówiæ ju¿ o eksplozji badañ nad sieciami,
z prostej zreszt! przyczyny. Oto pojawi" siê doskona"y obiekt
badawczy – sieæ wszelkich sieci, Internet.

Jednym z najbardziej zaanga¿owanych badaczy Internetu
w kategoriach matematycznych jest Albert-Laszló Barabási,
który w po"owie 2002 roku opublikowa" g"oœn! ksi!¿kê
Linked – The New Science of Networks (Po"!czeni – nowa
nauka sieci). Jest ona podsumowaniem dotychczasowych
dokonañ w dziedzinie „matematyki sieci”. Wynika z niego,
¿e spontanicznym chaosem, jaki przypisujemy zachowaniom
w Internecie i w codziennym ¿yciu, rz!dz! dosyæ twarde
prawa narzucaj!ce tej spontanicznoœci wiele fundamen-
talnych ograniczeñ. Barabási przekonuje, ¿e ju¿ w nieodleg"ej
przysz"oœci bêdziemy w stanie doœæ precyzyjnie opisywaæ
i przewidywaæ (a wiêc i im zapobiegaæ) w kategoriach
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iloœciowych takie zjawiska, jak rozprzestrzenianie siê mód,
epidemii, kryzysów finansowych i energetycznych.

Jeœli Barabási ma racjê, to nale¿y cieszyæ siê i jednoczeœnie
obawiaæ. Cieszyæ dlatego, ¿e spo"eczeñstwo sieciowe, które
w ujêciu Castellsa jawi siê w ciemnych i niepokoj!cych
barwach, nie musi byæ takie przera¿aj!ce. Lêkiem napawa nas
jego chaotycznoœæ, nieposkromiona ¿ywio"owoœæ, p"ynnoœæ.
Jak widaæ, najprawdopodobniej zupe"nie niepotrzebnie.
Amorficzna masa ponowoczesnego network society kryje
w sobie niewidoczne, ale ca"kiem trwa"e regu"y krystalizacji
porz!dku, których opis powstaje w tej chwili w laboratoriach
uczonych. Obawy z kolei mog! wynikaæ z tego, ¿e w pracach
przywo"ywanych przez autora Linked kryj! siê nie tylko
definicje i mechanizmy, ale i recepty na potencjalne narzêdzia
kontroli i poskromienia wolnoœci, przypominaj!ce totalitarne
zakusy strukturalizmu.

Jak pisa" Castells, a udowodni"y w sposób jednoznaczny
opisane w tej ksi!¿ce wydarzenia, powstaje nowy rodzaj
spo"eczeñstwa. Jednoczeœnie trwa wyœcig najtê¿szych umys-
"ów œwiata, by odkryæ mechanizmy jego funkcjonowania
na najg"êbszym, sprowadzonym do matematycznych formu"
poziomie. Na wyniki ich prac oczekuj! z utêsknieniem
politycy, policjanci, wojskowi i specjaliœci od marketingu.
Dla nich nie ma nic gorszego ni¿ obdarzony nadmiern!
wolnoœci!, nieprzewidywalny w swym postêpowaniu
cz"owiek.
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Chc!c pokonaæ przeciwnika, musimy wysi"ek w"asny
mierzyæ jego si"! oporu. Si"a ta jest wynikiem
dzia"ania pewnych czynników nie daj!cych siê
rozdzieliæ, s! to mianowicie: zasób posiadanych
œrodków i napiêcie si"y woli.

Carl von Clausewitz, O wojnie

Zdolnoœæ do podpalenia œwiata zdemokratyzowa"a
siê w wielkim stopniu. Kosmiczne zapa"ki s! w wol-
nej sprzeda¿y. Ogieñ planetarny zast!pi" ogieñ nukle-
arny. Pochodnia kr!¿y w zasiêgu (niemal) wszystkich
r!k.

André Glucksmann, Dosto!evski ï Manhattan

Ponowoczesny terroryzm
Mieszkañcy Tokio, jak ka¿dego ranka, t"oczyli siê na sta-

cjach metra w oczekiwaniu na poci!gi, które mia"y rozwieŸæ
ich do pracy. Podró¿uj!cy sk"adami na liniach Chiyoda,
Hibiya i Marunouchi poczuli oko"o godziny ósmej dziwny
odór, przypominaj!cy, jak wspominaj! œwiadkowie, zapach
palonej gumy. Niektórzy dostrzegli na pod"odze kleist!,
cuchn!c! ciecz. Wkrótce potem pasa¿erowie zaczêli siê dusiæ,
wymiotowaæ, w panice szukaæ dostêpu do œwie¿ego po-
wietrza. Tak 20 marca 1995 roku wygl!da" pocz!tek najg"oœ-
niejszego, choæ wcale nie pierwszego ataku terrorystycznego
z wykorzystaniem broni masowego ra¿enia. Bojownicy sekty
Aum Shinrikyo (Najwy¿sza Prawda) rozmieœcili w kilku
wagonach tokijskiego metra plastikowe woreczki wype"nione
sarinem, œmiercionoœnym gazem bojowym wyprodukowa-
nym w fabryce nale¿!cej do sekty. Miêdzy 7:46 a 8:01
przek"uli pojemniki specjalnie zaostrzonymi w tym celu
szpicami parasolek, a nastêpnie opuœcili poci!gi. Na stacjach
czekali ju¿ na nich umówieni kierowcy, którzy odwieŸli
terrorystów w bezpieczne miejsce. Dla pozosta"ych pasa-
¿erów rozpêta"o siê piek"o. Zgodnie z planem najwiêksze
stê¿enie truj!cego gazu powinno by"o powstaæ na stacji
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wêz"owej Kasumigaseki, na której o tej porze mieli znajdowaæ
siê policjanci spiesz!cy na porann! zmianê do pobliskiej
komendy g"ównej.

Chaos

Pierwsze komunikaty o tym, ¿e coœ niedobrego dzieje siê
w metrze, nap"ynê"y do stra¿y po¿arnej ju¿ o 8:09, ale przyj-
muj!cy komunikat zrozumieli, ¿e chodzi o wybuch gazu.
Zaalarmowany przez nich szpital Œwiêtego £ukasza przygo-
towywa" siê wiêc na przyjêcie ludzi poparzonych i zatrutych
tlenkiem wêgla. Pierwsi poszkodowani dotarli jednak pieszo
(karetki pogotowia nie mog"y przebiæ siê przez poranne
korki) i mieli zupe"nie inne objawy, których lekarze nie mogli
zdiagnozowaæ. W ci!gu kolejnej godziny do szpitala dotar"o
ponad piêciuset poszkodowanych, setki innych przyjmowa"y
placówki bardziej odleg"e od miejsca katastrofy.

Miasto ogarn!" parali¿, ponad stacjami metra, z których
wydostawali siê poszkodowani, czêsto z pian! na ustach,
parali¿owani drgawkami, "apczywie szukaj!cy powietrza,
kr!¿y"y helikoptery stacji telewizyjnych na ¿ywo transmi-
tuj!cych dantejskie sceny. Setki karetek z wyj!cymi syrenami
próbowa"o przedostaæ siê na miejsce wydarzeñ, a bezradna
policja stara"a siê choæ trochê odblokowaæ arterie. Chaos
powiêkszali urzêdnicy ze znajduj!cych siê w pobli¿u stacji
wysokich urzêdów pañstwowych, którzy zapragnêli wykazaæ
siê bohatersk! postaw! i pchali siê na miejsce tragedii, sku-
tecznie dezorganizuj!c akcjê ratunkow!.

O 9:30 nadszed" pierwszy komunikat, ¿e przyczyn!
zatrucia móg" byæ sarin, jednak stra¿ po¿arna zaprzeczy"a.
Okaza"o siê, ¿e w zestawie analitycznym wykorzystanym
do zbadania próbek powietrza z miejsca katastrofy zabrak"o
wzorca dla tej substancji. Potwierdzenie tezy o sarinie
nadesz"o o 10:00 i dopiero wówczas poszkodowani zaczêli
otrzymywaæ antidotum.

Na skutek ataku na tokijskie metro zmar"o dwanaœcie
osób, piêæ tysiêcy piêæset by"o hospitalizowanych, choæ
zdecydowana wiêkszoœæ z nich nie odnios"a groŸniejszych
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obra¿eñ. Powa¿niej ucierpia"o oko"o piêædziesiêciu osób.
Rachunek ten wygl!da"by zapewne zupe"nie inaczej, gdyby
terroryœci dysponowali sarinem lepszej jakoœci – wówczas
liczba ofiar œmiertelnych mog"aby siêgn!æ nawet setek osób.

Z"amane tabu

Wydarzenia z 20 marca 1995 roku wstrz!snê"y nie tylko
Japoni!, która dotychczas wydawa"a siê najspokojniejszym
krajem na œwiecie, wolnym od plagi terroryzmu. Wstrz!œniêty
by" tak¿e ca"y œwiat, bo tego dnia zosta"a z"amana symbolicz-
na bariera. Dotychczas terroryzm by" traktowany jako oczy-
wiste z"o, ale wpisywa" siê mimo wszystko w racjonalny
porz!dek œwiata. Po broñ terroryzmu siêgano w okreœlonych,
politycznych celach. Atak Aum Shinrikyo nie mia" ¿adnego
celu, by" zwyk"ym apokaliptycznym aktem zniszczenia, wyra-
zem ob"êdnej ideologii. Ponadto zosta"o z"amane inne tabu
– terroryœci, nie maj!cy za sob! wsparcia ¿adnego pañstwa,
dzia"aj!cy w oderwaniu od globalnej gry politycznych intere-
sów udowodnili, ¿e mog! mieæ dostêp do uzbrojenia zarezer-
wowanego dot!d dla najwiêkszych mocarstw – broni maso-
wego ra¿enia.

W poprzednim rozdziale opisywa"em, jak napêdzana
faustowsk! energi! jednostka mo¿e dziêki nowym technolo-
giom zyskaæ moc tworzenia niemal równ! boskiej, co udo-
wodni" biolog Craig Venter. Te same technologie mog!
wyposa¿yæ jednostki o chorych ambicjach w niespotykan!
si"ê zniszczenia.

Chizuo Matsumoto, prawie niewidomy ch"opiec, mia"
od dziecka wielkie plany. Chcia" ukoñczyæ studia w presti-
¿owym Uniwersytecie Tokijskim, a zwieñczeniem kariery
mia"a byæ teka premiera japoñskiego rz!du. Niestety, Matsu-
moto nie zdo"a" nawet przebrn!æ przez egzaminy wstêpne
do college’u. Ura¿ony w swej dumie m"odzieniec odda" siê
lekturze literatury religijnej, przy"!czy" do sekty, w koñcu
trafi" do wiêzienia. W 1984 roku Matsumoto, ju¿ jako Shoko
Asahara, rozpocz!" samodzieln! dzia"alnoœæ religijn!, buduj!c
podstawy nowego kultu.
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Metody socjotechniczne stosowane podczas tworzenia
kultu Aum Shinrikyo i budowanie jego potê¿nego zaplecza
finansowego warte s! odrêbnego opracowania. Najwa¿-
niejsza jest tu ujawniona od pocz!tku fascynacja nauk!
i mo¿liwoœci! jej wykorzystania do produkcji narzêdzi
terroru. Fascynacja ta sta"a siê elementem œwiadomej
strategii, kiedy kandydaci Aum Shinrikyo przegrali sromotnie
w japoñskich wyborach parlamentarnych w 1990 roku.
Wówczas Shoko Asahara uzna", ¿e tylko apokaliptyczny
wstrz!s mo¿e uzdrowiæ spo"eczeñstwo. Zaczê"y siê przygo-
towania Armageddonu.

Wys"annicy Aum Shinrikyo jeŸdzili po ca"ym œwiecie,
by zdobyæ próbki niebezpiecznych mikroorganizmów, nie
zabrak"o ich nawet w Afryce podczas epidemii wirusa Ebola.
Shoko Asahara inwestowa" dziesi!tki milionów dolarów
w instalacje do produkcji broni biologicznej i chemicznej,
nie ¿a"owa" funduszy na przygotowanie ataków w!glikiem,
jadem kie"basianym, sarinem. Bud¿et programów badawczo-
-rozwojowych wynosi" oko"o 100 milionów dolarów,
a w pracach uczestniczy"o ponad sto osób, z których wiele
mia"o specjalistyczne przygotowanie naukowe. Dysponowali
oni dokumentacj! przeszmuglowan! z dawnego Zwi!zku
Radzieckiego, supernowoczesnymi liniami produkcyjnymi,
a nawet przemyconym poradzieckim œmig"owcem z rozpy-
laczem do œrodków chemicznych.

Wielokrotnie ponawiane próby rozpylenia w!glika na
szczêœcie nigdy siê nie powiod"y. Celem nieudanych ataków
by" parlament, cesarski dwór, osiedla mieszkalne. Okaza"o
siê, ¿e droga od wyhodowania w!glika do nadania mu formy
bojowej jest d"uga i wymaga bardzo wyrafinowanej wiedzy,
bêd!cej poza zasiêgiem terrorystów. W 1994 roku Shoko
Asahara zdecydowa" siê wiêc na generaln! próbê ataku
chemicznego. Mia"a ona miejsce 27 czerwca w Matsumoto.
Zamachowcy wypuœcili pary sarinu na otwart! przestrzeñ,
zginê"o siedem osób, kilkaset zosta"o rannych.

Wspomnienia japoñskich doœwiadczeñ o¿y"y po 11 wrzeœ-
nia. Przypomniano sobie natychmiast s"owa Osamy ben
Ladena, który ju¿ w kwietniu 1999 roku oœwiadczy", ¿e nie
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uwa¿a, by zbrodni! by"a chêæ posiadania broni j!drowej,
chemicznej i biologicznej, skoro œwiêt! ziemiê okupuj!
wojska amerykañskie i izraelskie. Wiêcej, zapowiedzia", ¿e
nie zawaha siê przed u¿yciem œrodków masowego ra¿enia.
Dane wywiadowcze potwierdza"y prowadzenie prac nad
produkcj! œmiercionoœnych substancji.

Eksperckie strachy

Panikarskie nastroje wzmacniaj! pojawiaj!ce siê gêsto
wypowiedzi ekspertów, przekonuj!cych, ¿e wyprodukowa-
nie œmiercionoœnych szczepów bakterii lub synteza gazu
bojowego jest dziecinnie prosta – wystarczy aparatura
chemiczna dostêpna w ka¿dym szkolnym laboratorium,
odczynniki, które mo¿na kupiæ w drogerii, i receptury
znajduj!ce siê w Internecie.

Rzeczywiœcie – przepis na gaz VX pora¿aj!cy uk"ad ner-
wowy wyczytaæ mo¿na w publicznie dostêpnym wniosku
o ochronê patentow! (VX wykorzystali Irakijczycy rozpra-
wiaj!cy siê z Kurdami w 1991 roku). Sarin, gaz bojowy u¿yty
do ataku na tokijskie metro w 1995 roku, mo¿na wypro-
dukowaæ z tak prostych pó"produktów, jak œrodki anty-
septyczne, rozpuszczalniki do farb, uszlachetniacze do ben-
zyny, plastyfikatory. Szczepy w!glika przy odrobinie sprytu
mo¿na kupiæ lub ukraœæ z wytwórni szczepionek. Wystarczy
chwila chemicznego lub mikrobiologicznego zapa"u i mo¿na
zostaæ posiadaczem najsilniejszych z mo¿liwych œrodków
masowej zag"ady. Pogl!dowa statystyka mówi, ¿e dla wymor-
dowania jednakowej liczby ludzi na obszarze jednej mili
kwadratowej potrzeba 32 tony bomb kasetowych, 3,2 tony
gazu musztardowego, 800 kilogramów gazu parali¿uj!cego,
80 gramów jadu kie"basianego i tylko 8 gramów sporów
w!glika!

„Gry wojenne”, symuluj!ce potencjalny atak z wykorzys-
taniem broni masowego ra¿enia, æwiczono ju¿ na d"ugo przed
11 wrzeœnia. W jednym ze scenariuszy sterowana przez terro-
rystów "ódka p"ynie od po"udniowego cypla Manhattanu
w kierunku City Island z prêdkoœci! 6 wêz"ów. Jest dobra
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pogoda, a wiatr wieje z szybkoœci! 12 km/godz. w kierunku na
Manhattan. Terroryœci u¿ywaj! prostych narzêdzi – zwyk"ych
rozpylaczy wype"nionych w!glikiem. Zu¿ywaj! dziewiêæ-
dziesi!t litrów preparatu. Jeœli tylko po"owa docelowej
populacji zostanie zaka¿ona, a œmiertelnoœæ równie¿ bêdzie
wynosi"a „tylko” 50 procent, wówczas zginie ponad pó"
miliona osób.

Innym siej!cym strach potencjalnym zagro¿eniem jest
bomba atomowa, zw"aszcza os"awione bomby walizkowe,
z których kilka mia"o jakoby znikn!æ z poradzieckiego
arsena"u. W paŸdzierniku 2001 roku wywiad poinformowa",
¿e terroryœci dysponuj! pochodz!c! z Rosji bomb! atomow!
o sile wybuchu dziesiêciu kiloton i zamierzaj! przeszmuglo-
waæ j! do Nowego Jorku. Zdetonowana na Manhattanie
mog"aby zabiæ nawet sto tysiêcy osób i napromieniowaæ
siedemset tysiêcy. Poza tym zniszczy"aby wszystkie zabudo-
wania w promieniu prawie kilometra od centrum wybuchu.
Informacja na szczêœcie okaza"a siê fa"szywa.

Dzia"alnoœæ Aum Shinrikyo dowodzi najlepiej, ¿e zagro-
¿enie u¿yciem broni masowego ra¿enia przez terrorystów
istnieje. A jednak jeœli popatrzy siê na statystyki, oka¿e siê,
¿e wszelkie dotychczasowe zamachy „niekonwencjonalne”
(statystyki prowadzone przez Instytut Studiów Miêdzy-
narodowych w Monterey odnotowuj!, ¿e od 1975 roku
do sierpnia roku 2000 terroryœci atakowali na ca"ym œwiecie
sto dwadzieœcia szeœæ razy u¿ywaj!c jako broni substancji
chemicznych lub biologicznych) s! ma"o skuteczne i poch"a-
niaj! stosunkowo niewiele ofiar.

Okazuje siê jednak, ¿e potencjalne zagro¿enie walizkow!
bomb! j!drow! lub w!glikiem jest niezwykle medialne,
daj!c ekspertom wszelkiej maœci okazjê do wypowiadania siê
o "atwoœci przygotowania ataku, epatowania apokalip-
tycznymi wizjami skutków. W przypadku broni masowego
ra¿enia to w"aœnie media i eksperci przejmuj! rolê
terrorystów, wzniecaj!c strach nieproporcjonalny do real-
nego ryzyka. Panika w!glikowa w Stanach Zjednoczonych
(opisana we „Wprowadzeniu”) jest najlepszym tego
dowodem.
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Sojusznicy napastników

Doœwiadczenia z dotychczasowych ataków terrorystycz-
nych wymienionych na liœcie Instytutu w Monterey pokazuj!,
¿e oprócz mediów najwiêkszymi sprzymierzeñcami napast-
ników s! niekompetentne w"adze, z"a organizacja s"u¿b
ratunkowych, panika oraz niski poziom spo"ecznej edukacji.
Chaos po ataku na metro jest klasycznym tego przyk"adem.
Nie tylko jednak g"upota i brak kompetencji grozi œmierci!.
Podczas wojny w Zatoce Perskiej mieszkañcy Izraela ¿yli
w ci!g"ej obawie przed irackim atakiem chemicznym. Niemal
ka¿dy nosi" przy sobie maskê przeciwgazow! i to one w"aœnie
okaza"y siê sojusznikami Saddama Husajna. Na skutek do-
mniemanych ataków zginê"o kilkanaœcie osób – udusi"y siê,
bo nie umia"y w"aœciwie korzystaæ z masek.

Psychozê wywo"ywan! przez widmo ataku broni!
biologiczn! lub chemiczn!, a podsycan! obrazami kultury
popularnej i relacjami na ¿ywo z Tokio w marcu 1995 roku
najlepiej uosabia" prezydent Bill Clinton, który wyzna"
dziennikarzom, ¿e przesta" spaæ w nocy po przeczytaniu
ksi!¿ki Cobra Event Richarda Prestona, bo tak siê przerazi"
wizji zag"ady wywo"anej fikcyjnym atakiem bioterrorys-
tycznym. Byæ mo¿e w"aœnie dlatego nada" priorytet walce
z zagro¿eniem broni! masowego ra¿enia, co wyra¿a"o
siê miêdzy innymi tym, ¿e w 2000 roku wydano na ten cel
1,4 miliarda dolarów z ogólnej kwoty 8,4 miliarda
przeznaczonej na walkê z terroryzmem.

Psychoza i panikarskie nastroje to najgorsi z doradców.
Przypomina o tym Edward Krenzelok, szef Oœrodka Toksy-
kologicznego w Pittsburghu, który wiosn! 2001 roku podczas
Kongresu Postêpów w Toksykologii w Krakowie przedsta-
wia" organizacjê amerykañskich s"u¿b maj!cych przeciwdzia-
"aæ zagro¿eniom chemicznym i biologicznym. Twierdzi on,
¿e: Zagro¿enie na wielk! skalê grozi nam ka¿dego dnia.
To cena za wspó"czesn! cywilizacjê. #ród"em zagro¿enia mo¿e
byæ zarówno cysterna z chlorem ulegaj!ca wypadkowi, jak
celowy atak terrorystów. Najwa¿niejsze, by znajduj!ce siê
w miejscu zagro¿enia s"u¿by by"y w"aœciwie przygotowane,
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dzia"a"y szybko i skutecznie. W przypadku katastrof ekolo-
gicznych zazwyczaj wiemy, z jakimi substancjami musimy
sobie poradziæ. Atak terrorystyczny wprowadza niewiadom!
– szybka identyfikacja u¿ytych przez agresora œrodków jest
podstaw! sukcesu. W szpitalach wprowadzamy obecnie
elektroniczne systemy rejestracji zachorowañ wyposa¿one
w specjalne oprogramowanie, którego zadaniem jest wychwy-
tywanie anomalii. Pojedynczy przypadek infekcji na przyk"ad
w!glikiem móg"by nie obudziæ czujnoœci szpitalnego perso-
nelu, jeœli jednak oka¿e siê, ¿e z kilku placówek nap"yn!
podobne informacje, system zaalarmuje centrum zarz!dzania
kryzysowego.

WyobraŸnia – broñ masowego ra¿enia

11 wrzeœnia dowiód", ¿e wyobraŸnia agresorów jest nie-
ograniczona, ¿e nie zawahaj! siê przed realizacj! ¿adnego
scenariusza. Armia amerykañska postanowi"a zaatakowaæ
wyobraŸniê terrorystów w"asn! wyobraŸni! i zaprosi"a do
wspó"pracy scenarzystów i re¿yserów takich filmów, jak
McGyver i Szklana pu"apka. Ale, jak zauwa¿a Thomas
Homer-Dixon z Uniwersytetu w Toronto: Nikt nie jest
w stanie z wyprzedzeniem wyobraziæ sobie wszystkich nowych
mo¿liwoœci ataku polegaj!cego na wykorzystaniu naszych
systemów technicznych i ekonomicznych. Doprowadziliœmy
te systemy do takiej z"o¿onoœci, ¿e s! one na"adowane s"abymi
punktami trudnymi do przewidzenia, poniewa¿ nie potrafimy
nawet zadawaæ w"aœciwych pytañ.

Wielu strategów, którzy jednak nie mieli wystarczaj!cej
si"y przebicia, ju¿ na d"ugo przed 11 wrzeœnia przekonywa"o,
¿e ostatni! „klasyczn!” potyczk! zbrojn! by"a wojna z Irakiem
i operacja Pustynna Burza w 1991 roku. Stany Zjednoczone,
a z nimi nowoczesny œwiat udowodni"y, ¿e nie warto go ata-
kowaæ czo"gami, samolotami, okrêtami. Lepsze efekty mo¿na
uzyskaæ, nêkaj!c napadami z ukrycia, dotykaj!cymi naj-
wra¿liwszych punktów infrastruktury. Atak na WTC i Pen-
tagon by" pierwszym przyk"adem opisanej przez analityków
ju¿ w 1991 roku infowar, wojny, której celem jest nie tyle
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skutek fizyczny, ile zaw"adniêcie przestrzeni! symboliczn!
przeciwnika, udowodnienie mu, ¿e nie jest bezpieczny,
choæby nie wiadomo jak wielk! potêg! militarn! dyspo-
nowa".

Podczas ataku terroryœci u¿yli brutalnej si"y, ale wszystko
wskazuje na to, ¿e do przygotowañ wykorzystali nie tyle
zdobycze techniki, ile najnowsze metody logistyki bêd!ce
owocem zastosowania technik teleinformatycznych. Pisali
o tym ju¿ w 1998 roku analitycy Rand Corporation w opraco-
waniach strategicznych dla Pentagonu. Dostrzegli wówczas,
¿e nowoczesne organizacje terrorystyczne, jak choæby ugru-
powanie Osamy ben Ladena i miêdzynarodowe kartele
przestêpcze, maj! strukturê sieciow!, sk"adaj! siê z siatek
licz!cych nawet setki ogniw rozsianych po ca"ym œwiecie.

Ogniwa te porozumiewaj! siê miêdzy sob! i central!,
wykorzystuj!c zarówno Internet i telefoniê komórkow!,
jak i kurierów. Podczas rajdów na kryjówki algierskich funda-
mentalistów z ugrupowania GIA trofeami policji stawa"y siê
nie tylko ka"asznikowy i substancje wybuchowe, ale równie¿
sprzêt elektroniczny. Reporterzy, którym w latach dziewiêæ-
dziesi!tych uda"o siê dotrzeæ do Bazy ben Ladena w Afga-
nistanie, potwierdzaj!, ¿e jego organizacja wykorzystuje
komputery i Internet nie tylko do koordynacji dzia"añ, ale
równie¿ do prowadzenia rozleg"ej dzia"alnoœci handlowej
i operacji finansowych. Wa¿niejsze jest jednak co innego
– tego rodzaju sieci zbudowane s! na wzór Internetu, a wiêc
trudne do zniszczenia. Nawet jeœli zlikwiduje siê kilka ogniw,
pozosta"e szybko przejmuj! ich zadania, a ca"oœæ struktury
pozostaje w efekcie nienaruszona.

Elektroniczne Pearl Harbour

To jednak tylko wierzcho"ek góry lodowej. John Arquilla
i David Ronfeldt z Rand Corporation ostrzegaj! w opraco-
waniu Networks, Netwar and Information Age Terrorism
(Sieci, wojna sieciowa i terroryzm epoki informacji): W miarê
jak grupy terrorystyczne bêd! uczyæ siê wykorzystania technik
informatycznych do celów logistycznych, coraz bardziej
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prawdopodobne bêdzie, ¿e zdecyduj! siê wykorzystaæ te tech-
niki jako broñ ofensywn!.

W jaki sposób? Richard O. Hundley i Robert H. Anderson
pisz! w artykule Security and Safety in Cyberspace (Ochrona
i bezpieczeñstwo w cyberprzestrzeni) z 1995 roku, ¿e realne
s! takie zagro¿enia, jak zaw"adniêcie systemem kontroli ruchu
powietrznego prowadz!ce do powa¿nych katastrof lotni-
czych, blokada infrastruktury informatycznej wojskowych
systemów dowodzenia uniemo¿liwiaj!ca skuteczne prowa-
dzenie akcji zbrojnych lub na przyk"ad parali¿ systemów
informatycznych wykorzystywanych w s"u¿bie zdrowia,
mog!cy doprowadziæ do wadliwego dzia"ania istotnej dla
¿ycia ludzkiego aparatury.

Myœl tê rozwija Bruce Berkowitz z Carnegie Mellon
University, który równie¿ ju¿ w 1995 roku pokaza" najs"absze
punkty USA, najwiêkszej potêgi militarnej i gospodarczej
œwiata. W opracowaniu swym wskazuje, ¿e co prawda nie-
prawdopodobny jest scenariusz wymyœlony przez twórców
filmu Gry wojenne z 1984 roku, w którym do systemu
kontroli broni j!drowej w"amuje siê uczniak liceum. Nie
mniej dotkliwych ataków mo¿na jednak dokonaæ w innych
punktach. Otó¿ 95 procent komunikacji pomiêdzy jednostka-
mi armii amerykañskiej odbywa siê z wykorzystaniem infra-
struktury komercyjnej. Nie mo¿na wykluczyæ celowo
wywo"anego parali¿u takiego systemu (ilustruje to wypadek
z 15 stycznia 1990 roku, kiedy infrastruktura najwiêkszego
operatora amerykañskiego AT&T nie dzia"a"a przez dziewiêæ
godzin na skutek drobnego b"êdu w oprogramowaniu cen-
tral). Berkowitz nie wyklucza te¿ mo¿liwoœci „zaszycia” koni
trojañskich w uk"adach scalonych stosowanych w uzbrojeniu
(wiele z nich pochodzi z fabryk znajduj!cych siê poza USA).

Skutki ataku na infrastrukturê informacyjn! staj! siê
tym groŸniejsze, im bardziej wspó"czesne spo"eczeñstwo
uzale¿nia siê od technik teleinformatycznych. Wymogi glo-
balnej, bezwzglêdnie konkurencyjnej gospodarki wymuszaj!
szukanie jak najwiêkszych oszczêdnoœci i stosowanie mo¿li-
wie efektywnych metod organizacji. Zarówno samochody,
jak i bombowce strategiczne produkowane s! wed"ug zasady
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just in time. Du¿e sk"ady materia"ów i czêœci zast!pione
zosta"y zorganizowan! dziêki Internetowi sieci! dostawców,
którzy na okreœlony sygna" dostarczaj! potrzebnych w danej
chwili elementów. Wystarczy przerwanie kilku ogniw tego
napiêtego do granic mo¿liwoœci systemu, by gospodarka
zaczê"a siê chwiaæ. Przekonuj!cych dowodów dostarczy"y
ataki wirusów komputerowych (miêdzy innymi „I Love
You”), które w 2000 roku doprowadzi"y do miliardowych
strat w samych Stanach Zjednoczonych. Najpe"niejszy jednak
obraz potencjalnej cyberwojny przedstawi" John Arquilla
w kultowym ju¿ artykule The Great Cyberwar 2002 opubli-
kowanym w lutym 1998 roku w magazynie „Wired”,
w którym opisuje, jak infoterroryœci sponsorowani przez
przestêpcz! miêdzynarodówkê i pañstwo-opryszka dopro-
wadzaj! do globalnego konfliktu.

Syzyfowe prace

W laboratoriach firm informatycznych i odpowiedzial-
nych za bezpieczeñstwo agend rz!dowych trwa swoisty
wyœcig zbrojeñ. W amerykañskim Sandia National Labora-
tory zajmuj!cym siê badaniami w dziedzinie uzbrojenia
j!drowego dzia"a komórka o nazwie Advanced Information
Systems Laboratory (laboratorium zaawansowanych syste-
mów informatycznych). Zatrudnia ono „zawodowych”
hakerów, których zadaniem jest prze"amywanie najnowo-
czeœniejszych systemów bezpieczeñstwa komputerowego.
Wykryte przez nich luki s! "atane w nadziei, ¿e prawdziwi
hakerzy nie zdo"aj! ju¿ pokonaæ tak udoskonalonych
systemów.

Wnioski z pracy Red Team (bo taka jest oficjalna nazwa
grupy badawczej) s! jednak dosyæ smutne. Zespó" dysponuje
œrodkami technicznymi i finansowymi, podobnymi,
jakie mo¿e przeznaczyæ na cyberatak œrednie pañstwo
lub du¿a organizacja terrorystyczna. Wystarczy"y one, ¿eby
wykonaæ ka¿de powierzone zadanie – przed hakersk! przeni-
kliwoœci! nie obroni" siê ¿aden, nawet najwymyœlniejszy
system.
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Jak wynika z raportu opublikowanego w marcu 2002 roku
przez FBI i Computer Security Institute w roku poprzedzaj!-
cym wydanie opracowania ponad 70 procent instytucji w USA
odnotowa"o powa¿ne naruszenia bezpieczeñstwa kompute-
rowego. Dane te potwierdzaj! prognozy zawarte we wspom-
nianej analizie Bruce’a Berkowitza z 1995 roku. Uczony
stwierdzi" w niej, ¿e wraz z upowszechnieniem technik
teleinformatycznych coraz czêstsze bêd! równie¿ dzia"ania
agresorów, g"ównie hakerów-maniaków, wœród których
jednak mog! znajdowaæ siê intruzi sponsorowani przez
terrorystów, organizacje przestêpcze lub pañstwa-opryszki.

Jak pisze André Glucksmann w Dosto!evski ï Manhattan,
po 11 wrzeœnia nie ma bezpiecznego miejsca na ziemi.

Nie liczmy równie¿ na to, ¿e przynajmniej w cyberprze-
strzeni nic nam nie grozi. Cyberprzestrzeñ ju¿ sta"a siê polem
bitewnym, na którym wykuwa siê jak najbardziej materialna
przysz"oœæ nowoczesnego spo"eczeñstwa. Zanim nast!pi roz-
strzygniêcie zmagañ, powinniœmy nastawiæ siê psychicznie,
radz! Richard Hundley i Robert Anderson, na to, ¿e ¿yjemy
w czasach œredniowiecza lub na Dzikim Zachodzie. W œwiecie
tym nie ma bezpieczeñstwa powszechnego, bezpiecznie jest
jedynie w obrêbie zamkniêtych enklaw: fortów i zamków.
Obowi!zuje zasada nieufnoœci, wierzyæ mo¿na tylko
sprawdzonym przyjacio"om. Gdy zaœ opuœcimy bezpieczn!
twierdzê, liczmy tylko na siebie – szansa, ¿e kawaleria
przybêdzie z odsiecz!, jest niewielka.

Wszystko mo¿e byæ bomb!

11 wrzeœnia dowiód" tak¿e, i¿ zapatrzeni w swoj! technikê
eksperci nie dostrzegli, ¿e skutki porównywalne do ataku
ma"! bomb! atomow! mo¿na uzyskaæ, nie dysponuj!c
¿adnymi œrodkami bojowymi. Broni! okaza" siê sam proces,
bezmierna wola zniszczenia i ob"êdna precyzja planowania
pos"u¿y"y jako zapalnik. Wehiku"em œmierci sta"a siê
normalna infrastruktura nowoczesnej cywilizacji.

Wraz z atakiem na wie¿e World Trade Center i Pentagon
narodzi" siê complex terrorism (z"o¿ony terroryzm), który
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przeanalizowa" na "amach magazynu „Foreign Policy”
wspomniany ju¿ Thomas Homer-Dixon z Uniwersytetu
w Toronto. Swoje rozwa¿ania zaczyna od nastêpuj!cego
scenariusza, który wiêkszoœæ „powa¿nych” analityków do
11 wrzeœnia uzna"aby za science-fiction: Czwarta nad ranem,
czerwiec 2003 roku. W ca"ych Stanach Zjednoczonych elek-
trownie pracuj! z pe"n! moc!, by wytworzyæ elektrycznoœæ
dla milionów klimatyzatorów walcz!cych z upiornym
upa"em. Sieæ kalifornijska co jakiœ czas ulega awarii na skutek
przeci!¿enia, powoduj!c wy"!czenia od San Diego po Santa
Rosa. W ró¿nych czêœciach stanu zbieraj! siê grupki ludzi.
Ka¿da udaje siê wynajêtym minivanem do wyznaczonego
miejsca – do jednej z setek elektrycznych podstacji lub
w kierunku linii przesy"owych wysokiego napiêcia. Ludzie
roz"adowuj! minivany. Na zewn!trz podstacji sk"adaj! proste
moŸdzierze zbudowane z materia"ów dostêpnych w sklepach
z artyku"ami metalowymi. Ci pod liniami wysokiego napiêcia
nape"niaj! helem balony s"u¿!ce do obserwacji meteo-
rologicznych z przyczepionymi d"ugimi srebrnymi ogonami.
W dok"adnie okreœlonym momencie moŸdzierze wypalaj!,
obsypuj!c podstacje py"em aluminiowym, a balony wznosz!
siê w kierunku przewodów.

Równolegle podobne grupy przeprowadzaj! podobne
operacje w innych miejscach Stanów Zjednoczonych. Wielkie
zwarcie w krajowym systemie elektrycznym wywo"uje
kaskadê przeci!¿eñ. Gasn! œwiat"a na ulicach. Wodoci!gi
i oczyszczalnie przestaj! dzia"aæ. Systemy telekomunikacyjne
padaj!. Przestaje pracowaæ system finansowy, parali¿ dotyka
gospodarkê.

Infrastruktura nowoczesnego spo"eczeñstwa to wiele
nak"adaj!cych siê na siebie i jednoczeœnie œciœle ze sob!
powi!zanych sieci: od tradycyjnych wodoci!gów, przez sieci
energetyczne po telekomunikacjê i transmisjê danych.
Nieustannie p"yn! nimi substancje ¿ycia: woda, energia
i informacja.

¯aden system nie jest samowystarczalny. Infrastruktura
teleinformacyjna nie mo¿e dzia"aæ bez pr!du. Jednak nie
sposób kierowaæ sieci! energetyczn!, podobnie jak wodo-
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ci!gow!, bez komputerów. Wystarczy wiêc, ¿e przestanie
dzia"aæ jedno istotne ogniwo, by uruchomiæ kaskadê
kolejnych katastrof. Jak widaæ ze scenariusza Homera-
-Dixona, taki zamach nie jest trudny do realizacji. Nie
potrzeba do niego w!glika, sarinu ani nawet walizkowej
bomby atomowej. Ma"a butla z helem, du¿y balon i trochê
metalowych w"ókien.

Proces kontra proces

Dotychczasowy opis nie sk"ania do optymizmu. Terroryœci
dzia"aj! z coraz mniej racjonalnych pobudek, coraz czêœciej
kieruje nimi nihilistyczna pasja zniszczenia. W dziele tym
prowadzi ich szatañska wyobraŸnia, której broni! staje siê
infrastruktura wspó"czesnej cywilizacji. Jak siê broniæ, jak
przeciwdzia"aæ, skoro wszystko wskazuje na to, ¿e tradycyjne
metody odwetu i poœcigu s! ma"o skuteczne?

Rozwi!zania techniczne, zwiêkszenie kontroli na lotnis-
kach i uzbrojenie ich w najnowoczeœniejszy sprzêt do detekcji
materia"ów wybuchowych oraz identyfikacji podejrzanych s!
nieodzowne, ale nie "udŸmy siê, ¿e zapewni! one pe"ne
bezpieczeñstwo. Zachwalanym w literaturze science-fiction
i broszurach marketingowych systemom biometrycznym lub
oprogramowaniu do rozpoznawania twarzy daleko jeszcze do
doskona"oœci. Jak siê okaza"o 11 wrzeœnia, to w"aœnie zbytnia
ufnoœæ w technikê uœpi"a nasz! czujnoœæ. Nieskuteczne
okaza"y siê cudowne systemy nas"uchu elektronicznego,
w tym os"awiony Echelon, który mia" jakoby monitorowaæ
wszystkie prowadzone na ziemi dzia"ania komunikacyjne.
Co z tego, gdy systemowi temu wymknie siê komunikat
przekazany przez kuriera.

Skoro klasyczne sposoby reakcji s! nieskuteczne, bo
wspó"czesny terroryzm wykorzystuje nieklasyczn! taktykê
i broñ, to znaczy, ¿e w odpowiedzi trzeba u¿yæ podobnych
metod. Skoro niszcz!ca si"a ben Ladena by"a skutkiem
uruchomienia destrukcyjnej energii tkwi!cej w sieci "!cz!cej
zamachowców i aktywistów Bazy, to przeciwstawiæ siê jej
mo¿e jedynie spo"eczeñstwo sieciowe, nowoczesne spo"e-
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czeñstwo obywatelskie uzbrojone w si"ê p"yn!c! z tych
samych technologii – najnowszych rozwi!zañ teleinforma-
cyjnych. Umo¿liwiaj! one, jak ju¿ dowodzi"em, mobilizacjê
spo"eczn! na niespotykan! skalê i z niespotykan! przed
kilkunastu laty skutecznoœci!.

Na jeden z aspektów takiej mobilizacji zwraca uwagê
magazyn „Foreign Policy” w artykule Davida J. Rothkopfa
Business Versus Terror (Biznes przeciwko terrorowi): Tylko
nowy rodzaj przymierza mo¿e doprowadziæ do zwyciêstwa w
wojnie z terroryzmem. To przymierze nie bêdzie polegaæ
na porozumieniu miêdzy narodami lub na jakimœ traktacie.
Przeciwnie, przymierze to bêdzie mia"o charakter zupe"nie
niekonwencjonalny, zaanga¿uje miliony oddzielnych uczest-
ników i bêdzie kierowaæ siê ci!gle zmienianymi regu"ami.
Bêdzie to przymierze wielkiej armii horyzontalnych kooperacji
z nietradycyjn! struktur! kierownictwa. Najlepszymi oddzia-
"ami bêd! rzesze przedsiêbiorczych geniuszy, a nie si"y
specjalne, które jako pierwsze uderzy"y na talibów w Afga-
nistanie... Rozkazy wydaj! im nie genera"owie lub admi-
ra"owie, lecz rynki i w"aœciciele akcji.

Rothkopf dowodzi, ¿e samo pañstwo, choæby by"o tak
silne jak Stany Zjednoczone, nie ma szans w nowym wyœcigu
zbrojeñ, w którym stawk! s! nie nowe samoloty typu stealth,
ale broñ uruchamiana wyobraŸni!. By mu podo"aæ, trzeba
wyzwoliæ maksymaln! twórcz! i innowacyjn! energiê
przedsiêbiorczych ludzi, o¿ywiæ ducha s"ynnej amerykañskiej
inwencji i gotowoœci podejmowania ryzyka. Prywatny biznes
dysponuje nie tylko odpowiednimi kadrami, ma równie¿
pieni!dze, które zainwestuje, gdy tylko przekona siê, ¿e
pañstwo jest zainteresowane nowymi technologiami bezpie-
czeñstwa.

Rothkopf przypomina, ¿e w 2002 roku sektor prywatny
mia" wydaæ 150 miliardów dolarów na kwestie bezpieczeñ-
stwa, bud¿et pañstwa zaœ tylko 38 miliardów, podzielonych
pomiêdzy czterdzieœci ró¿nych agencji federalnych, atako-
wanych z kolei o pieni!dze przez w"adze stanowe i lokalne.
W 2000 roku inwestycje przedsiêbiorstw typu venture capital
w firmy technologiczne (kapita"u ryzyka) osi!gnê"y poziom
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102,3 miliarda dolarów (dla porównania, bud¿et USA prze-
widzia" na rok 2002 jedynie 1,7 miliarda dolarów na roz-
wijanie metod przeciwdzia"ania broni masowego ra¿enia).

Tego, jak skuteczna mo¿e byæ twórcza energia kipi!ca
w sektorze prywatnym, dowodzi fakt, ¿e wbrew oczekiwa-
niom zamachowców makabryczny atak na WTC nie za"ama"
amerykañskiej gospodarki i jej systemu finansowego. Okaza"o
siê, ¿e po poprzednim ataku z 1993 roku wiêkszoœæ znajdu-
j!cych siê w WTC firm zbudowa"a skuteczne systemy bezpie-
czeñstwa chroni!ce najwa¿niejsze zasoby, czyli dane i wiedzê
przed zniszczeniem.

Dodatkowym impulsem do tworzenia takich systemów,
ró¿nych awaryjnych centrów zapasowych przyczyni"a siê
równie¿ histeria tak zwanej pluskwy milenijnej. Otó¿ wielu
informatyków obawia"o siê, ¿e w noc sylwestrow! koñcz!c!
1999 rok systemy informatyczne pog"upiej!, bo nie bêd!
w stanie, na skutek b"êdu programistycznego, rozpoznaæ
nowej daty. Ta histeria doprowadzi"a do dalszej rozbudowy
systemów awaryjnych i choæ inwestycje te okaza"y siê niezbyt
przydatne pamiêtnego sylwestra, to jednak op"aci"y siê
11 wrzeœnia 2001 roku. Przypomnijmy, ¿e gie"da zaczê"a
dzia"aæ po czterech dniach i jej zamkniêcie nie wynika"o
z przyczyn technicznych, ale psychologicznych.

Demokratyzacja demokracji

Rothkopf przekonuje, ¿e wystarczy daæ ludziom tworzyæ
i nie przeszkadzaæ im w tym, a jeœli pomagaæ, to inteligentnie,
a wówczas o¿yje tradycyjny duch amerykañskiej zdolnoœci do
wspó"dzia"ania. W atmosferze, jaka zapanowa"a po 11 wrzeœ-
nia, stwierdzenia by"ego wysokiego urzêdnika pañstwowego
(Rothkopf piastowa" funkcjê zastêpcy podsekretarza handlu)
nie s! jednak oczywiste. Dominuje przekonanie, ¿e najlepsz!
odpowiedzi! na terroryzm bêdzie wzmocnienie roli pañstwa
kosztem ograniczenia swobód obywatelskich. Urzêdnicy,
zw"aszcza odpowiedzialni za bezpieczeñstwo, widz! w energii
spo"ecznej samoorganizacji wiêcej z"ego ni¿ dobrego i chcieli-
by nad ni! jakoœ zapanowaæ.
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Biurokratyczna mentalnoœæ prowadzi czêsto do tego, ¿e
firmy dysponuj!ce ciekawymi pomys"ami rezygnuj! ze wspó"-
pracy z rz!dem, bo jego urzêdnicy nie wykazuj! zaintere-
sowania, a jeœli nawet, to chcieliby na projekcie po"o¿yæ "apê.
Rothkopf pokazuje, ¿e biurokraci zamiast niezdrowo (i ca"ko-
wicie nieskutecznie) rywalizowaæ ze swoim spo"eczeñstwem,
powinni stwarzaæ warunki do ekspresji obywatelskiej energii.

Zadañ jest bez liku. Potrzebna jest nowa definicja ryzyka
i zasad uczestnictwa pañstwa w funduszu odszkodowañ
uwzglêdniaj!ca zagro¿enie wypadkami nie tak dawno nie-
wyobra¿alnymi. Bez niej firmy ubezpieczeniowe zaczn! siê
wycofywaæ (ju¿ to czyni!) z obszarów rynku ubezpiecze-
niowego obci!¿onych zbyt du¿ym ryzykiem, co z kolei zaha-
mowaæ mo¿e rozwój wielu sektorów gospodarki (miêdzy
innymi budownictwo). Dla firm technologicznych opraco-
wuj!cych nowe metody detekcji materia"ów wybuchowych
lub rozpoznawania terrorystów wa¿ne s! gwarancje, ¿e nie
bêd! stawiane przed s!dem przez ka¿d! osobê, która poczuje
siê na przyk"ad dotkniêta nietrafnym wskazaniem podczas
monitoringu na lotnisku, lub przez rodziny ludzi zamordo-
wanych podczas zamachu, do którego dosz"o dlatego,
¿e technologia okaza"a siê nieskuteczna.

Czas na powtórzenie amerykañskiego cudu technolo-
gicznego, który rozpocz!" siê wraz z wprowadzeniem w 1958
roku przez genera"a Eisenhowera ustawy o ma"ej przedsiê-
biorczoœci. Administracja Eisenhowera uzna"a wówczas,
¿e jedynie energia przedsiêbiorców mo¿e doprowadziæ do
wygranej w wyœcigu technologicznym ze Zwi!zkiem Radziec-
kim, nale¿y tylko ludziom z pomys"ami pomóc finansowo
i prawnie.

Strategia op"aci"a siê, bo dziêki niej w Stanach Zjedno-
czonych powsta" najlepszy na œwiecie system wspomagania
z za"o¿enia bardzo ryzykownych biznesowo firm technolo-
gicznych. Jak widaæ, sukces w walce z ponowoczesnym
terroryzmem zale¿eæ bêdzie od tego, jakie tendencje
przewa¿! wœród politycznych elit Stanów Zjednoczonych
i Unii Europejskiej. Czy przera¿one negatywnymi skutkami
rozwoju spo"eczeñstwa sieciowego spróbuj! przeciwstawiæ
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siê jego logice? (Co z góry skazane jest na niepowodzenie).
Czy dostrzeg!, ¿e potencja" ten mo¿na wykorzystaæ dla osi!g-
niêcia pozytywnych efektów, co jednak wymagaæ bêdzie
radykalnej reformy metod dzia"ania, przebudowy instytucji
politycznych, odbudowy zaufania i kapita"u spo"ecznego
– czyli „demokratyzacji demokracji”, jak Anthony Giddens
nazywa proces, który musz! przejœæ wszystkie spo"eczeñstwa
poprzemys"owe. 11 wrzeœnia 2001 roku i wojna z terrorem
koniecznoœci tej nie zakwestionowa"y, przeciwnie, nada"y jej
najwy¿szy priorytet.
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Sk!d rewolucja nadejdzie? Jak siê objawi? Nikt na te
pytania odpowiedzieæ nie mo¿e. Nie wiemy. Ale ci,
co umiej! patrzeæ i myœleæ, nie myl! siê: robotnicy
i wyzyskiwacze, rewolucjoniœci i konserwatyœci, my-
œliciele i profani, wszyscy zarówno czuj!, ¿e rewo-
lucja spo"eczna czai siê tu¿ za naszym progiem.

Piotr Kropotkin, Zdobycie chleba

To udowodnione, ¿e postêp spo"eczny idzie lepiej
z cukrem.

Eug¬ne Ionesco, £ysa œpiewaczka

Koniec utopii
Polaków koñcz!cych d"ugi majowy weekend 2002 roku,

rozkosznie s"oneczny i upalny, media powita"y wiadomoœci!,
¿e w Polsce odnotowano pierwszy przypadek BSE, czyli tak
zwanej choroby szalonych krów. Tak oto nawet œrednio-
wieczna kondycja naszego rolnictwa nie uchroni"a nas (na co
po cichu liczyliœmy) przed t! ponowoczesn! plag!. Wszczête
natychmiast œledztwo ujawni"o, ¿e ba"agan i nieprawid"o-
woœci w dokumentacji uniemo¿liwiaj! odtworzenie pe"nej
historii chorej krowy. Wicepremier i minister rolnictwa
zarazem, Jaros"aw Kalinowski, uspokoi" jednak spo"eczeñ-
stwo, zapowiadaj!c rych"y i definitywny koniec ba"aganu.

Otó¿, jako jeden z warunków przyst!pienia Polski do Unii
Europejskiej, budowany jest system informatyczny IACS,
który zliczy wszystkie polskie krowy i œwinie. Bydlêta zostan!
zakolczykowane, ka¿de otrzyma paszport i znajdzie siê
w Systemie. W ten oto sposób ju¿ niebawem, jak zapewni"
minister Kalinowski, nie tylko chora krowa, ale nawet mysz
nie umknie uwadze urzêdników. Trzeba bêdzie tylko klikn!æ,
wcisn!æ enter, by poznaæ niezbêdne szczegó"y.

S"owa przywódcy PSL i wicepremiera polskiego rz!du
musia"y podzia"aæ koj!co na Polaków, którzy w przeddzieñ
wakacji oczekiwali w kolejkach, zakrêconych jak œwiñskie
ogonki, na swoje paszporty. To, co w s"owach Kalinowskiego
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niewypowiedziane, a co najwa¿niejsze, to nadzieja, ¿e w ten
sposób dokonamy „¿abiego skoku”, poszybujemy ponad
otch"ani! urzêdniczej niekompetencji, by wyl!dowaæ w krai-
nie, w której ludzk! niedoskona"oœæ zast!pi doskona"y
System, tym razem informatyczny.

Têsknota Laplace’a

Jaros"aw Kalinowski, choæ mo¿e nawet o tym nie wie,
w zachwycie nad systemem budowanym przez partyjnych
kolegów przejawia tê sam! têsknotê, któr! tak dobitnie
wyartyku"owa" przed laty Pierre Simon de Laplace. Otó¿ ten
francuski myœliciel oœwieceniowy przekonywa", ¿e dyspo-
nuj!c odpowiedni! iloœci! informacji (konkretnie: znaj!c
parametry wszystkich obiektów w œwiecie), bêdzie móg"
przewidzieæ stan œwiata w dowolnym momencie.

Têsknotê tê mo¿na zamieniæ na zestaw konkretniejszych
implikacji o charakterze operacyjnym. Na przyk"ad: je¿eli
bêdê dysponowa" informacjami o wszystkich krowach w pañ-
stwie, to uchroniê obywateli przed BSE, bo bêdê w stanie
okreœliæ, co w danym momencie dzieje siê z ka¿dym zwie-
rzêciem. Polityk wzdycha: gdybym tylko zna" wszystkie
potrzeby ludzi, to uczyni"bym ich szczêœliwymi. Uczony obie-
cuje: gdy rozszyfrujemy tajemnicê genomu ludzkiego (a wiêc
rozpracujemy ukryte w nim informacje), uwolnimy ludzkoœæ
od drêcz!cych j! chorób.

W têsknocie Laplace’a odbija siê ewolucja ludzkiego rozu-
mu, której momentem prze"omowym by"o dzie"o Isaaca
Newtona. Udowodni" on, ¿e istnieje uniwersalny jêzyk opisu
rzeczywistoœci – matematyka, a prawa zapisywane w postaci
matematycznych formu" maj! charakter uniwersalny. Skoro
œwiat mo¿na wyraziæ przez matematykê, to znaczy, ¿e jest
on policzalny. A skoro jest policzalny, to i przewidywalny.
Jeœli zaœ mo¿na przewidywaæ, to mo¿na równie¿ zapro-
jektowaæ system doskona"y. Jakich ingrediencji potrzeba
do tego szlachetnego dzie"a? Informacji i wiedzy. Im pe"-
niejsza informacja i precyzyjniejsza wiedza, tym projekt dzie"a
doskonalszy.
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Dlaczego to, co sprawdza siê w fizyce, nie mia"oby dzia"aæ
i w innych obszarach ¿ycia, na przyk"ad ekonomii? Wyrazem
takiego optymizmu by"o (wspomniane ju¿ w rodziale „Razem
na Marsa”) Tableau économique fizjokraty François
Quesnaya i inne póŸniejsze projekty Wieku Rozumu. Oœwie-
cenie to równie¿ nadanie metafizycznej sankcji idei postêpu
i udzielenie instytucjonalnej nauce monopolu na produkcjê
wiedzy. W efekcie powsta"o przekonanie, ¿e postêp ma
charakter liniowy i jest odbiciem metody naukowej. Otó¿
nauka w rozumieniu oœwieceniowym jest, u¿ywaj!c jêzyka
dwudziestowiecznego, systemem cybernetycznym o dodat-
nim sprzê¿eniu zwrotnym. Nowe fakty, informacje o rzeczy-
wistoœci ods"aniane przez uczonych (odczytywane z „Ksiêgi
Natury”, jak by to powiedzia" Galileusz) s"u¿! produkcji
wiedzy, która poza tym, ¿e odkrywa Ducha, przyczynia siê
jednoczeœnie do wynalazków technicznych. Te zaœ prowadz!
do rozwoju gospodarczego, a tak¿e produkcji nowych
narzêdzi badawczych. Rozwijaj!cy siê przemys" finansuje
naukê, która uzbrojona w now! aparaturê ods"ania nowe
fakty, itd.

Coraz szybciej tocz!ce siê ko"o postêpu zatrzyma siê,
gdy ju¿ bêdziemy wiedzieæ wszystko, gdy powstanie system
wiedzy pozwalaj!cy z jednakow! dok"adnoœci! opisaæ ruch
atomów, jak i ruch ludzi w spo"eczeñstwie. To z kolei
umo¿liwi zaprojektowanie najlepszego ustroju spo"ecznego.
Jak doskonale pamiêtamy, z deklaracjami o stworzeniu
takiego systemu poœpieszy" siê Karol Marks. S!dzi", ¿e odkry"
prawa rozwoju spo"ecznego nie mniej œcis"e ni¿ prawa fizyki.
W"odzimierz Lenin zrealizowa" system Marksa pod postaci!
Zwi!zku Radzieckiego, a têsknocie Laplace’a nada" kon-
kretny wymiar Planu (patrz rozdzia" „Razem na Marsa”).

Eksperyment radziecki zakoñczy" siê fiaskiem, okaza" siê
œlep! odnog! w ewolucji systemów spo"ecznych. Ujawni"
podstawowe trudnoœci, na jakie natkn!æ siê mo¿e rozum
konstruuj!cy racjonaln! przysz"oœæ, nie uniewa¿ni" jednak
samej wiary w rozum i mo¿liwoœæ stworzenia systemu
doskona"ego. Nale¿a"o jedynie rozum lepiej wykorzystaæ
– zamiast trwoniæ jego energiê na eksperymenty wbrew
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naturze, pozostaæ przy g"ównym pniu historii i przypomnieæ
sobie, co zapowiedzia" Hegel w 1806 roku.

W 1989 roku Francis Fukuyama przypomnia" o koñcu
historii, czym wywo"a" wiele dyskusji. Nie wdaj!c siê w nie,
oœwiadczenie Fukuyamy og"oszone w chwili upadku komu-
nizmu mo¿na odczytaæ nastêpuj!co: przez blisko dwieœcie lat,
jakie up"ynê"y od wypowiedzi Hegla, postêp wiedzy doko-
nuj!cy siê w systemie liberalno-demokratycznym przybli¿y"
nas niezwykle do ods"oniêcia Ducha, poznania wiedzy pe"nej.
System doskona"y to wiedza pe"na wraz z otwartoœci!
i indeterminizmem w"aœciwym dla ustroju liberalnego. Jak
dotychczas, mimo zapowiedzi koñca historii, doskona"oœci
jeszcze nie osi!gnêliœmy, ale wcale nie jest nam do niej daleko.

Projekt kontra proces

Znamy procesy, znamy mechanizmy. Dysponujemy
nowymi narzêdziami matematycznymi (Bertrand Saint-
-Sernin nazwa" je matematyk! wolnoœci), jak teoria gier,
teoria komunikacji, teoria z"o¿onoœci. Nie pozwalaj! one co
prawda, jak zamkniêta matematyka Planu, przewidywaæ
dok"adnie. Ale mamy przecie¿ komputery, dziêki którym
równania powy¿szych teorii o¿ywaj! jako symulacje
ukazuj!ce konsekwencje okreœlonych wyborów. Dysponuj!c
tym wszystkim, czy nie mo¿na pokusiæ siê o przyspieszenie
marszu do doskona"oœci?

Pozytywnej odpowiedzi udzielili sobie w latach szeœæ-
dziesi!tych Japoñczycy. W okresie powojennym Japonia
szybko odbudowywa"a przemys" i kontynuowa"a moder-
nizacjê, polegaj!c g"ównie na naœladownictwie wzorów
i technologii amerykañskich. Japoñczycy dostrzegli jednak
ju¿ na pocz!tku lat szeœædziesi!tych, ¿e model ten wyczerpuje
siê. Rozwój polegaj!cy na rozbudowie klasycznych prze-
mys"ów wytwórczych w kraju pozbawionym surowców nie
wró¿y" sukcesu. Powoli zaczê"a te¿ dojrzewaæ konkurencja
innych azjatyckich pañstw pragn!cych powtórzyæ japoñski
cud, dysponuj!cych jednak podstawowym atutem – tani! si"!
robocz!. Japonii potrzebny by" wielki skok naprzód – do
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przemys"ów „intensywnych informacyjnie”. W 1963 roku
Tadao Umesao opublikowa" artyku" o ewolucyjnej teorii
spo"eczeñstwa opartej na gêstoœci „przemys"ów informa-
cyjnych”. Artyku" ten sta" siê w 1964 roku zaczynem debaty,
w której po raz pierwszy pojawi"o siê pojêcie spo"eczeñstwa
informacyjnego – johoka shakai. Pojêcie to wypromowa"
miêdzy innymi znany japoñski futurolog, Yoneji Masuda.

Po w"aœciwym dla Japoñczyków procesie uzgodnieñ i bu-
dowania konsensusu w 1969 roku powsta" raport o koniecz-
noœci rozwoju przemys"ów przetwarzania informacji. Zryw
zwi!zany z johoka shakai mia" wiele pozytywnych skutków
– dziêki niemu rozwinê"y siê przemys"y mikroelektro-
niczne, zapewniaj!c Japonii niemal monopolistyczn! pozycjê
w takich dziedzinach, jak produkcja magnetowidów, kamer
i aparatów fotograficznych, gier elektronicznych, fotoko-
piarek.

Jednego Japonii osi!gn!æ siê nie uda"o – podstawowego
celu, czyli spo"eczeñstwa informacyjnego i licz!cego siê
przemys"u informatycznego. Znowu ujawni"a siê sprzecznoœæ
natury strukturalnej, podobnie jak w Zwi!zku Radzieckim.
Projekt pañstwowy zderzy" siê z rzeczywistoœci! spo"eczn!.
Japoñczykom uda"o siê doprowadziæ do doskona"oœci
tradycyjne procesy produkcji, w czym nawet przeœcignêli
na pewien czas Amerykanów. Nie zdo"ali jednak ich pokonaæ
w obszarze najwa¿niejszym – produkcji wiedzy, ponieœli te¿
fiasko w tworzeniu przemys"ów wiedzy, w tym najwa¿niej-
szego przemys"u oprogramowania komputerowego. W tej
dziedzinie Amerykanie s! niepokonani. Dlaczego, wyjaœ-
niliœmy w rozdziale „Nowy, jeszcze wspanialszy œwiat”.

W dialektycznym starciu polityki pañstwowej z duchem
kontrkultury wykrystalizowa"a siê nowa jakoœæ, a jedno-
czeœnie zosta"o okreœlone pole konfliktów przysz"oœci. Oto
bowiem uzbrojone w najnowsze technologie teleinfor-
matyczne pañstwo d!¿yæ bêdzie do pozycji omnipotentnego
pañstwa informacyjnego. Z drugiej strony te same techno-
logie w rêkach jednostek s"u¿! ich wolnoœci i chroni! przed
potêg! pañstwowych instytucji. Podstawowy konflikt wspó"-
czesnoœci to konfrontacja miêdzy pozornie podobnymi
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wizjami: spo"eczeñstwa informacyjnego jako projektu
politycznego i spo"eczeñstwa informacyjnego jako natu-
ralnego procesu spo"ecznego. U¿ywaj!c jêzyka Michela
Foucaulta, ustala siê dyskurs dominacji i w"adzy, którego
wynik w tej chwili nie jest jeszcze przes!dzony.

Politycy przygl!daj! siê coraz doskonalszej informatyce
"akomym okiem, bo obiecuje im spe"nienie snu o pañstwie
doskona"ym, dzia"aj!cym precyzyjnie i efektywnie, niczym
skomputeryzowane przedsiêbiorstwo. Retoryka towarzy-
sz!ca reformie administracji pañstw europejskich do z"u-
dzenia przypomina kampanie reklamowe banków lub firm
ubezpieczeniowych. Na przyk"ad Tony Blair w ramach
kampanii modernizing government obiecuje obywatelom
Wielkiej Brytanii, ¿e dziêki nowoczesnym technologiom
pañstwo bêdzie dzia"aæ zgodnie z biznesowym wzorcem
„24/7/365”, czyli przez ca"! dobê, przez ca"y tydzieñ, przez
ca"y rok. Do 2008 roku praktycznie ca"! komunikacjê
z pañstwem, od uzyskiwania podstawowych informacji
po udzia" w przetargach, rejestracjê pojazdu, p"acenie podat-
ków bêdzie mo¿na za"atwiaæ przez Internet.

To jednak tylko wierzcho"ek góry lodowej, kryj!cej siê
pod has"em citizens first. Bo jeœli rzeczywiœcie obywatele maj!
byæ dobrze, efektywnie obs"u¿eni (w trosce o efektywnoœæ
w brytyjskich urzêdach wdra¿ane s! procedury zgodne
z normami ISO, podobnie zaczynaj! robiæ urzêdy samo-
rz!dowe w Polsce, a nawet og"osi"o taki zamiar jedno liceum
ogólnokszta"c!ce), samo pañstwo musi posiadaæ niezbêdne
informacje. Mówi!c wprost, pañstwo musi jak najwiêcej
o swoich obywatelach wiedzieæ. Wiedzê tê mo¿e zdobywaæ
bezpoœrednio, z ró¿norakich rejestrów prowadzonych przez
wiele urzêdów, jak równie¿ poœrednio, znanymi w biznesie
metodami data mining (analizy danych). Umo¿liwiaj! one
"!czenie w spójny profil danych z pozoru nie maj!cych z sob!
nic wspólnego.

Co w tym z"ego, mo¿na zapytaæ. Przecie¿ 11 wrzeœnia
pokaza", ¿e niedostatek systemów s"u¿b pañstwowych prowa-
dzi do katastrofy. Gdyby wywiad amerykañski dysponowa"
pe"n! wiedz!, jaka kry"a siê w licznych zebranych przez ró¿ne
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amerykañskie agendy informacjach, by"by w stanie ujawniæ
zamiary przynajmniej czêœci zamachowców. Poniewa¿ nawet
w Stanach Zjednoczonych taki system nie dzia"a, w efekcie
dosz"o nie tylko do zamachu, ale i do tragikomicznego post
scriptum. Otó¿ w pó" roku po ataku na Nowy Jork dwaj
z zamachowców, w tym Mohammed Atta, otrzymali zgodê
na studiowanie na amerykañskich uczelniach.

Takie przyk"ady popieraæ maj! tezê, ¿e przed niebez-
pieczeñstwami œwiata wspó"czesnego uchroniæ mo¿e nas
tylko pañstwo informacyjne, dysponuj!ce nieograniczonym
dostêpem do informacji i mo¿liwoœci jej przetwarzania na
wiedzê operacyjn!. Takie pañstwo nie tylko zapewni bezpie-
czeñstwo, ale równie¿ bêdzie w stanie z nale¿yt! trosk!
i efektywnoœci! zaj!æ siê obywatelami.

Wiara w efektywnoœæ techniki, proste przenoszenie narzê-
dzi skutecznych w biznesie do praktyki spo"ecznej i poli-
tycznej mo¿e jednak przynieœæ op"akane skutki. W Wielkiej
Brytanii jeszcze za rz!dów konserwatystów jednym
z elementów reformy s"u¿by zdrowia mia" byæ wzrost jej
efektywnoœci, co, jak przekonywali urzêdnicy, zapewniæ
mog"y tylko komputery. Potrzebne by"y miêdzy innymi do
tego, by oceniaæ w sposób jak najbardziej naukowy roko-
wania zg"aszaj!cego siê do szpitala pacjenta. W zale¿noœci
od (nieomylnego w domyœle) werdyktu maszyny, pacjent by"
albo kierowany do izby przyjêæ, albo odsy"any do domu
z poleceniem zg"oszenia siê w póŸniejszym terminie, albo
spotyka" siê z odmow! leczenia, bo by"oby ono ju¿
niepotrzebn! strat! œrodków. Nie wiedzieæ czemu system
komputerowy spotka" siê z bardzo nieprzychylnym przyjê-
ciem spo"ecznym. Ludzie twierdzili, ¿e w opiece zdrowotnej
oprócz efektywnoœci wa¿ne s! podobno jeszcze inne,
niepoliczalne czynniki.

Bardziej z"owieszczy przyk"ad tego, jakie mog! byæ
rezultaty kultu efektywnoœci i informacji, przedstawia Edwin
Black w ksi!¿ce IBM i Holocaust. Amerykañski autor
dowodzi w niej, ¿e III Rzesza by"a prekursorem nowoczes-
nego pañstwa informacyjnego. Jako pierwsza, jeszcze przed
epok! komputerów, zastosowa"a metody masowego prze-
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twarzania informacji i data mining do procesu identyfikacji
¯ydów i póŸniejszej ich eksterminacji. Black pisze: Kiedy
Hitler doszed" do w"adzy, podstawowym celem nazistów sta"a
siê identyfikacja i fizyczne wyniszczenie szeœciuset tysiêcy
cz"onków niemieckiej spo"ecznoœci ¿ydowskiej. Dla hitle-
rowców ¯ydami by"y nie tylko te osoby, które wyznawa"y
i praktykowa"y judaizm, lecz tak¿e ludzie maj!cy w swoich
¿y"ach domieszkê krwi ¿ydowskiej. Nie mia"o przy tym
znaczenia, w jakim stopniu osoby te by"y zasymilowane, z kim
wziê"y œlub, do jakiego koœcio"a nale¿a"y, a nawet czy przesz"y
na religiê chrzeœcijañsk!. Dopiero po identyfikacji ¯ydów
oprawcy mogli przyst!piæ do konfiskaty ich mienia,
zgrupowania w gettach, deportowania i wreszcie ekstermi-
nowania. Sprawdzenie sporz!dzanych od wielu pokoleñ zapi-
sów komunalnych, koœcielnych i rz!dowych w ca"ych Niem-
czech, a póŸniej w ca"ej Europie, wi!za"o siê z tak ogromnym
nak"adem pracy i przygotowaniem tak obszernego rejestru
krzy¿owego, ¿e nale¿a"o u¿yæ w tym celu komputera.33

Niemcom uda"o siê dopi!æ celu bez komputera, dlatego
dziœ, gdy jest on narzêdziem powszechnym, dobitniej brzmi!
ostrzegawcze s"owa Lyotarda z Kondycji ponowoczesnej:
Informatyzacja mo¿e staæ siê wymarzonym instrumentem
kontroli i regulacji systemu rynkowego, który rozci!ga siê
tak¿e na sam! wiedzê i który rz!dzi siê wy"!cznie zasad!
skutecznoœci. W takim przypadku nieuchronnie zak"ada
terror. Francuski filozof dostrzega jednak od razu janusowe
oblicze informatyzacji, jej drugi, wyzwalaj!cy wizerunek:
Ale mo¿e równie¿ (informatyzacja – przyp. autora) s"u¿yæ
grupowym dyskusjom nad metapreskrypcjami, dostarczaj!c
ludziom informacji, których najczêœciej nie maj!, by mogli
podejmowaæ rzeczowe decyzje. Aby sprawy potoczy"y siê
w takim w"aœnie kierunku, linia, jak! nale¿y przyj!æ, jest
w gruncie rzeczy bardzo prosta: obywatele powinni mieæ
swobodny dostêp do pamiêci i do banków danych.

Mówi!c inaczej, jedynym antidotum na totalitarny poten-
cja" pañstwa informacyjnego jest spo"eczeñstwo informa-
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cyjne. Rozwija siê ono, zgodnie z tym co przedstawi" Castells,
niezale¿nie od woli polityków, jest po prostu naturalnym
skutkiem dyfuzji technologii teleinformatycznych.

Kapitalizm infokomunikacyjny

System doskona"y to nie, jak chcia" Marks, komunizm,
ale kapitalizm infokomunikacyjny, pozbawiony swoich wad
wynikaj!cych w"aœnie z niedostatku lub nierównego dostêpu
uczestników gry rynkowej do informacji (za badania nad
t! nierównoœci! przyznano Nagrodê Nobla w dziedzinie
ekonomii za rok 2001). Ustrój przysz"oœci to globalny wolno-
rynkowy kapitalizm, którego podmiotem bêdzie globalne
spo"eczeñstwo informacyjne. Ka¿dy jego obywatel bêdzie
mia" swobodny dostêp do pe"nej informacji (tworz!cej zasoby
otwartej inteligencji zbiorowej), dziêki czemu niemo¿liwa
stanie siê nieuczciwa gra prowadz!ca do takich pato-
logicznych skutków, jak powstawanie monopoli, karteli, itp.

Powstaje kusz!ca perspektywa œwiata pozbawionego
Marksowskich sprzecznoœci, zasadzaj!cych siê na konflikcie
miêdzy kapita"em i prac!. G"ównym tematem rozwa¿añ
Marksa by"y, jak pamiêtamy, tak zwane stosunki produkcji.
Zastanawia" siê on, jakie cechy najlepiej charakteryzuj!
kapitalizm i jednoczeœnie s! Ÿród"em konfliktów, niespra-
wiedliwoœci, itp. Z tych obserwacji wynika"o, ¿e powodem
ca"ego nieszczêœcia jest fakt, i¿ œrodki produkcji – kapita",
maszyny, ziemiê – posiada nieliczna tylko grupa z"ych
kapitalistów, krwiopijców d!¿!cych do maksymalnego zysku
ka¿dym kosztem.

Jak powstaje zysk kapitalisty? Otó¿ z eksploatacji robotni-
ków, którzy swoj! ciê¿k! prac! tworz! tak zwan! wartoœæ
dodatkow!. Oczywiœcie, dostaj! za to pensjê, która jest jednak
znacznie mniejsza ni¿ wytworzona wartoœæ. Ta ró¿nica to
w"aœnie zysk kapitalisty. Marks stwierdzi", ¿e jedynym sposo-
bem na usuniêcie tej niesprawiedliwoœci jest uspo"ecznienie
œrodków produkcji, czyli socjalizm, w którym wszyscy s!
w"aœcicielami fabryk. Dalszy ci!g ju¿ znamy, bo zorganizowa-
ny wed"ug tej recepty raj przez jakiœ czas budowano w Polsce.
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Marks by" dobrym socjologiem i jego analiza dziewiêt-
nastowiecznego spo"eczeñstwa kapitalistycznego nale¿y ju¿
do klasyki literatury. Zdawa" sobie równie¿ doskonale sprawê
z roli wiedzy w nowoczesnym spo"eczeñstwie. W XIX wieku
by"a to jednak wiedza instrumentalna, jedno z narzêdzi
potrzebne do uruchomienia kapita"u. Dziœ jest ona pod-
stawow! substancj! kapitalizmu, pe"ni funkcjê zarówno
kapita"u, jak i œrodka produkcji. Produkcja przemys"owa liczy
siê coraz mniej, w Stanach Zjednoczonych 80 procent ludzi
pracuje w us"ugach, w rolnictwie zaledwie 2 procent,
kilkanaœcie procent w fabrykach. Skoro nie ma robotników,
to nie ma ich wyzysku. Jest wiêc szansa, ¿e postulaty Marksa
s! ju¿ po prostu nieaktualne.

Co ze œrodkami produkcji? Najwa¿niejszym z nich jest dziœ
wiedza, a to jest przecie¿ to, co mamy w g"owach. Maszynê
mo¿na zamkn!æ w fabryce, ale ukryte w g"owie nowo-
czesnego pracownika wiadomoœci w ka¿dej chwili mog!
na nogach swojego w"aœciciela opuœciæ miejsce pracy. Przecie¿
o to w"aœnie chodzi"o staremu Marksowi – ¿eby œrodki
produkcji nale¿a"y do pracowników. I tak w"aœnie jest,
zgodnie z teoretykami Nowej Gospodarki, gospodarki
wiedzy.

Podczas budowy socjalizmu teoria uparcie rozmija"a siê
z praktyk!. Niestety, nie inaczej jest przy tworzeniu dosko-
na"ego spo"eczeñstwa informacyjnego. Nie da"o siê socja-
lizmu wprowadziæ metodami rewolucyjnymi, nie da siê
równie¿ tylnymi drzwiami. Podstaw! kapitalizmu jest jednak
w"asnoœæ i to w"aœnie œrodków produkcji. Skoro wiêc obecnie
najwa¿niejszym kapita"em jest wiedza, to mo¿na byæ
pewnym, ¿e ktoœ bêdzie próbowa" po"o¿yæ na niej "apê. I tak
siê w"aœnie dzieje, trwa desperacki wyœcig, kolejne obszary
wiedzy odgradzane s! drutem kolczastym, zupe"nie jak
podczas podboju Dzikiego Zachodu.

Lata dziewiêædziesi!te to szalony rozwój ochrony praw
w"asnoœci intelektualnej. Zaczyna siê patentowaæ wszystko,
nie tylko konkretne technologie. Przedmiotem ochrony staj!
siê ju¿ nawet pomys"y. Szaleñstwo zaczê"o siê od próby
opatentowania w roku 1993 samej idei multimediów.
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Amerykañski Urz!d Patentowy wniosek przyj!", ale zosta" on
póŸniej uchylony przez s!d. WyobraŸmy sobie, co by by"o,
gdyby patent zosta" utrzymany. Ka¿dy, kto chcia"by zrobiæ
CD z tekstem i ruchomymi obrazkami, musia"by p"aciæ
tantiemy.

Amazon, najwiêkszy sklep internetowy, zdo"a" jednak
opatentowaæ ideê One-click-buy (pomys", a nie technologiê),
przez co ka¿dy, kto chcia"by zaoferowaæ podobne udogod-
nienie w swoim serwisie internetowym, musi zap"aciæ myto.
Patentuje siê równie¿ geny, z nadziej!, ¿e gdy zostanie
wyjaœnione ich dzia"anie, stan! siê podstaw! produkcji
nowych testów diagnostycznych i lekarstw. Patentuje siê te¿
nowe gatunki roœlin i zwierz!t. Te nowe, czêsto mody-
fikowane genetycznie odmiany wypieraj! powoli uprawy
tradycyjne. Po polach ca"ego œwiata chodz! ju¿ inspektorzy
dzia"aj!cy w imieniu w"aœcicieli praw do tych gatunków
i sprawdzaj!, czy aby rolnik nie wysia" „pirackiego” ziarna
(czyli nie kupionego, ale od"o¿onego ze zbiorów z poprzed-
niego roku).

Prawd! jest, ¿e w gospodarce wiedzy wa¿ne jest to,
co mamy w g"owach. Ale prawd! jest te¿, ¿e niewiele z t!
wiedz! bêdzie mo¿na zrobiæ, gdy wszelkie sposoby jej
wykorzystania zostan! ograniczone przez patenty i prawa
autorskie. Ktoœ wpadnie na pomys", ¿e napisze ciekawy
kawa"ek oprogramowania, który za darmo puœci w Sieæ,
a nazajutrz bêdzie mia" w domu policjê œcigaj!c! go za to,
¿e naruszy" prawo, bo nie sprawdzi", czy aby jego pomys"u ju¿
ktoœ wczeœniej nie zg"osi" do urzêdu patentowego. Richard
Stallman, wspomniany wczeœniej guru ruchu na rzecz
wolnego oprogramowania, który goœci" w Polsce w listopa-
dzie 2001, pyta, co by by"o, gdyby podobne regu"y paten-
towania i ochrony praw autorskich obowi!zywa"y za czasów
Mozarta? Czy w ogóle muzyka mog"aby siê rozwijaæ? Czy
rozwinê"aby siê nauka, która przecie¿ polega na swobodnej
wymianie i dzieleniu siê wynikami badañ?

Na obecn! walkê o wiedzê zwracaj! uwagê ju¿ nie tylko
zapaleñcy pokroju Stallmana, ale równie¿ coraz liczniejsi
powa¿ni badacze. Amartya Sen, laureat ekonomicznej
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Nagrody Nobla, dowodzi, ¿e wiedzy nie mo¿na traktowaæ
jak ka¿dego innego œrodka produkcji. Zniewolenie jej paten-
tami doprowadzi po prostu do tego, ¿e w pewnym momencie
przestanie siê rozwijaæ. Istot! produkcji wiedzy jest swobodna
wymiana. To jedyne dobro, którym im bardziej siê dzielimy,
tym wiêcej go powstaje.

Stallman zwraca uwagê, ¿e absolutyzacja prawa i ekonomii
prowadzi do nieobliczalnych kosztów spo"ecznych. Bill-
boardy na drogach w Stanach Zjednoczonych wzywaj!,
by donosiæ na s!siadów kopiuj!cych oprogramowanie.
Producenci ziarna siewnego w Indiach p"ac! nagrody
rolnikom donosz!cym na s!siadów, którzy wysiewaj! od"o-
¿one nielegalnie ziarno. W 1998 roku Kongres Stanów
Zjednoczonych przyj!" restrykcyjn! ustawê Digital Millenium
Copyright Act.

Przy odpowiedniej jej interpretacji mo¿e siê okazaæ,
¿e czytelnik, który kupi ksi!¿kê w postaci cyfrowej (na przy-
k"ad œci!gaj!c plik z Internetu), pope"ni przestêpstwo,
umo¿liwiaj!c jej lekturê ¿onie lub tylko próbuj!c ponownie
przeczytaæ tekst. Zw"aszcza ¿e ustawa dopuszcza opracowa-
nie i stosowanie narzêdzi, umo¿liwiaj!cych œledzenie sposobu
wykorzystania cyfrowych treœci przez u¿ytkowników.
Stallman ostrzega, ¿e tradycyjna kultura opieraj!ca siê na
zaufaniu pod wp"ywem walki o panowanie nad wiedz!
zamienia siê na kulturê donosu, strachu, nieufnoœci, znan!
z czasów Zwi!zku Radzieckiego. Bohaterem tej wersji
kapitalizmu infokomunikacyjnego staje siê Pawka Morozow.

Aby wyobraziæ sobie, jakie mog! byæ konsekwencje tego
szaleñstwa, wystarczy przypomnieæ przypadek Zwi!zku
Radzieckiego. Spo"eczeñstwo, w którym zaufanie zanika,
przestaje siê rozwijaæ. Ustaje komunikacja horyzontalna,
zatrzymuje siê swobodna wymiana idei miêdzy ludŸmi, nie ma
warunków dla wytworzenia siê inteligencji zbiorowej. Prêdzej
czy póŸniej taka struktura musi pogr!¿yæ siê w chaosie,
wystarczy tylko lekko podwa¿yæ prawa sankcjonuj!ce
nieludzki porz!dek.

Wizja doskona"ego, sprawiedliwego Globalnego Spo"e-
czeñstwa Informacyjnego w praktyce zamienia siê w rzeczy-
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wistoœæ turbokapitalizmu, jak okreœli" tworz!cy siê w latach
dziewiêædziesi!tych system Edward Luttwak, by"y doradca
Ronalda Reagana: Nazywaj! to wolnym rynkiem, ale dla
mnie jest to kapitalizm z turbodo"adowaniem, w skrócie
turbokapitalizm, poniewa¿ zupe"nie ró¿ni siê od œciœle
kontrolowanego kapitalizmu, który kwit" od 1945 roku do lat
osiemdziesi!tych i który przyniós" sensacyjn! nowoœæ maso-
wej zamo¿noœci ludzi w Stanach Zjednoczonych, Europie
Zachodniej, Japonii i wszystkich innych krajach, które posz"y
w ich œlady.

Skrajnoœci przyci!gaj! siê, wiêc nic dziwnego, ¿e nowy
turbokapitalizm ma wiele wspólnego z sowieck! wersj!
komunizmu. On równie¿ oferuje ka¿demu krajowi na œwiecie
taki sam model i zbiór zasad, ignoruj!c wszelkie ró¿nice
spo"eczne, kulturowe i temperamentu.34

Zmarnowany czas

Opinia Luttwaka jest dobrym t"em dla k"opotów, z jakimi
boryka siê Polska. Otó¿ w 1989 roku wydawa"o siê jasne,
jakiego wyboru cywilizacyjnego dokonaliœmy. Opowiedzie-
liœmy siê za liberaln! demokracj!, kapitalizmem i wolnym
rynkiem, ale w wydaniu z lat osiemdziesi!tych. O takim
w"aœnie systemie, który przynosi sensacyjn! nowoœæ masowej
zamo¿noœci marzyliœmy, id!c 4 czerwca 1989 roku na pierw-
sze prawie wolne wybory. Wydawa"o siê, a elity kieruj!ce
rewolucj! to potwierdza"y, ¿e wystarczy wolny rynek, aby
pó"ki siê zape"ni"y. Poza tym liczyliœmy, ¿e bêdzie, jak by"o,
tylko znacznie lepiej. Górnicy nadal bêd! fedrowaæ, ale za
lepsze pieni!dze, a rolnicy na godziwych warunkach hodo-
waæ œwinki.

Wydawa"o siê, ¿e w koñcu ju¿ dotykamy wymarzonego
kapitalizmu, a tu, jak w s"ynnym paradoksie Zenona z Elei, cel
oddali" siê, kapitalizm œwiatowy wrzuci" turbodo"adowanie
i sta" siê zupe"nie innym zjawiskiem.
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Szybko wysz"o na jaw, ¿e nasze elity same nie wiedz!,
co gonimy, ¿e nie rozumiej! zachodz!cych na œwiecie
przemian. Na rosn!ce znaczenie sfery wiedzy i symboli
w dyskursie w"adzy nowoczesnego kapitalizmu odpowie-
dzieliœmy marginalizacj! nauki i kultury. Rzecz nie tylko
w coraz mniejszych nak"adach pañstwa na badania naukowe,
ale jeszcze bardziej w braku wizji tego sektora. Odbija siê
to w zaniechaniu jakichkolwiek dzia"añ reformatorskich,
nauka pozostawiona zosta"a uczonym. Nie inaczej dzieje siê
w kulturze.

Czas, jaki up"yn!" od 1989 roku, zosta" praktycznie
zmarnowany, równie¿ jeœli chodzi o budowê infrastruktury
spo"eczeñstwa epoki informacji. Jak pisa"em w jednej z kon-
kluzji raportu o stanie polskiej informatyzacji w „Polityce”
z marca 2002 roku: Nie ma systemów informatycznych,
nie ma strategii informatyzacji, a nawet jak powstanie, to
nie ma pieniêdzy na jej realizacjê. Gdyby siê pieni!dze
pojawi"y, to zabraknie ludzi do ich rozs!dnego wydawania.
S! natomiast ambitne plany. Strategia Spo"eczno-Gospo-
darcza rz!du zak"ada, ¿e w ci!gu jej trwania liczba abonentów
telefonów stacjonarnych wzroœnie do trzystu siedemdziesiêciu
piêciu na tysi!c mieszkañców i komórkowych do piêciuset
na tysi!c (a wiêc do obecnego poziomu Czech lub Wêgier)
oraz gwa"townie wzroœnie nasycenie us"ugami teleinforma-
tycznymi. Potrzebne nak"ady to 16-20 miliardów z"otych.

Ktoœ stwierdzi, ¿e zawsze byliœmy zacofani, wiêc i dzisiaj
statystyki nie mog! byæ dla nas korzystne. Poza tym,
jak porównywaæ tak du¿y kraj jak Polska z organizmami
znacznie mniejszymi – Czechami czy Wêgrami. Nasze
problemy wynikaj! w du¿ej mierze ze skali zjawisk. Te argu-
menty mog! jednak t"umaczyæ tylko czêœæ zaniedbañ.
Znacznie smutniejszej prawdy mo¿na dopatrzyæ siê w ana-
lizach znakomitych socjologów: Jadwigi Staniszkis, Edmunda
Mokrzyckiego, Kazimierza Krzysztofka, Marka Szczepañ-
skiego. Wynika z nich, ¿e obecnie Polska przestaje byæ
systemowo zdolna do dalszej modernizacji. System
negocjacyjny polegaj!cy na tym, ¿e w pierwszej kolejnoœci
zaspokaja siê potrzeby grup o najwiêkszej sile przebicia,
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powoduje, ¿e nie starcza ju¿ œrodków na politykê moder-
nizacyjn!. Zw"aszcza ¿e nie ma jej kto wyartyku"owaæ.
Elity polityczne targane s! partykularnymi namiêtnoœciami,
które prowadz! do umacniania kapitalizmu pañstwowego,
zacieœniania zwi!zków miêdzy pañstwem i gospodark!. Kadry
i pieni!dze kr!¿! w magicznym krêgu polityki i biznesu.

Jednoczeœnie spo"eczeñstwo wystawione na si"ê global-
nych procesów podlega szybkim przemianom. Z jednej strony
regiony tradycyjnie przemys"owe, awangardowe, jak Œl!sk,
ulegaj! demodernizacji. Trac!cy pracê ludzie uciekaj!
z powrotem na wieœ lub zasilaj! warstwê „wy"!czonych”,
tych, dla których nie ma miejsca we wspó"czesnym spo"eczeñ-
stwie „trzeciej prêdkoœci”. Polska wieœ, daj!ca schronienie
30 procentom Polaków, jest fenomenem na skalê œwiatow!,
nigdzie w krajach nale¿!cych do OECD nie ma tak du¿ego
udzia"u tego sektora. Bêdzie on przez kilkadziesi!t lat
buforem utrzymuj!cym bezrobocie na wysokim poziomie.
Gdy sytuacja w gospodarce poprawi siê, zwiêkszy siê poda¿
szukaj!cych pracy ludzi ze wsi. W czasach recesji bêd! oni
natomiast chowaæ siê tam, oszukuj!c oficjalne statystyki
bezrobocia.

W bólach rodzi siê tak zwana klasa œrednia, a inteligencja,
tradycyjna warstwa kultywuj!ca pronowoczesne oraz oby-
watelskie wartoœci uleg"a pauperyzacji i utraci"a wszelkie
znaczenie polityczne (pora¿ka Unii Wolnoœci podczas wybo-
rów w 2001 roku by"a symbolicznym pogrzebem polskiej
inteligencji). Luki nie wype"nia powstaj!ca z mozo"em
warstwa ludzi „trzeciej prêdkoœci”, nowoczesnych, œwietnie
wyedukowanych specjalistów zdolnych do operowania
na globalnym rynku. Warstwa ta jest w du¿ej mierze stracona
dla polskiego spo"eczeñstwa obywatelskiego, ho"duje prze-
wa¿nie wartoœciom indywidualistycznym i kosmopolitycz-
nym. Ludzie ci zdaj! sobie sprawê, ¿e w ka¿dej chwili mog!
opuœciæ kraj (wielu tak czyni), po co wiêc podejmowaæ walkê
ze skorumpowanym establishmentem?

Trudno sobie równie¿ wyobraziæ, by do zmian systemo-
wych móg" doprowadziæ nacisk nowoczesnych, sieciowych
ruchów alternatywnych (takich jak na przyk"ad zapatyœci
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w Meksyku). Tego rodzaju ruchów praktycznie nie ma, a te,
które istniej!, jak wynika z analizy Piotra ¯uka Spo"eczeñstwo
w dzia"aniu, s! anemiczne i bez realnej si"y mobilizacji.
W efekcie polski feminizm, ekologizm, alternatywa artys-
tyczna i kontrkultura technologiczna s! nik"ym odbiciem
podobnych zjawisk na Zachodzie.

Ta niezdolnoœæ do mobilizacji spo"ecznej znajduje odbicie
w badaniach poziomu zaufania i kapita"u spo"ecznego.
WskaŸniki te dla Polski (podobnie zreszt! jak dla innych
krajów postkomunistycznych) s! bardzo niskie. Ci!gle jeszcze
widaæ, ¿e dzia"a efekt „zatrutej studni” z poprzedniej epoki.
Warto w tym kontekœcie przypomnieæ s"owa Ralfa Dahren-
dorfa, który na pocz!tku naszych przemian stwierdzi" (cytujê
za Bilansem niesentymentalnym Edmunda Mokrzyckiego):
…kraje pokomunistycznej Europy mog! w ci!gu szeœciu
miesiêcy osi!gn!æ wstêpne porozumienie w sprawie demo-
kratycznej konstytucji, ale minie szeœæ lat, zanim ujawni! siê
po¿ytki z liberalnych reform ekonomicznych, i szeœædziesi!t
lat, zanim demokratyczna konstytucja i instytucje rynku
ugruntuj! siê w krzepkim spo"eczeñstwie obywatelskim.

Do polskiej specyfiki, oprócz nieproporcjonalnie du¿ego
sektora wiejskiego, dok"ada siê nietypowe przywi!zanie
do wartoœci tradycyjnych (szerzej pisa"em o tym w rozdziale
„Nieznoœna œmiesznoœæ bytu”), co powoduje, ¿e relacje
obywatelskie oparte na zaufaniu zastêpowane s! ekspresj!
we wspólnotach tradycyjnych, g"ównie zwi!zanych z Koœ-
cio"em, w których spoiwem jest autorytet.

Nieuleczalny ba"agan

W procesach przebiegaj!cych w Polsce znamienne jest
zupe"ne lekcewa¿enie roli kapita"u symbolicznego, wyparcie
na margines wiedzy i kultury, najwa¿niejszych czynników
póŸnej modernizacji krajów Zachodu. Nasze elity chc!
wiedzy zamkniêtej w „¿elaznej klatce” racjonalnoœci instru-
mentalnej. To technokratyczne podejœcie prowadzi jednak
w pewnym momencie do rezygnacji z wiedzy w ogóle.
Wiedza przestaje byæ traktowana jako jeden z podstawowych
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procesów spo"eczeñstwa refleksyjnego, które mo¿e rozwijaæ
siê tylko przez ci!g"y proces uczenia siê, a staje siê wyspecja-
lizowanym towarem, którego nawet jeœli nie bêdzie pod
dostatkiem w Polsce, to siê go kupi za granic!.

To z"udna nadzieja, czego dowodz! najlepiej polskie
k"opoty z informatyzacj!. Wrócê znów do raportu, jaki napi-
sa"em dla „Polityki”: Do dziœ nasze pañstwo nie stworzy"o
strategii informatyzacji, nie powsta"a spójna wizja okreœla-
j!ca, po co w ogóle potrzebne s! w Polsce nowoczesne
narzêdzia wspomagaj!ce zarz!dzanie finansami publicznymi
i narodowymi zasobami informacyjnymi. Ci!gle nie dzia"aj!
podstawowe dla funkcjonowania pañstwa systemy: podat-
kowy, celny, ewidencji pojazdów i kierowców.

Jacek Uczkiewicz, Generalny Inspektor Finansów,
a do niedawna wiceprezes Najwy¿szej Izby Kontroli przypo-
mina, ¿e w 2000 roku przeprowadzi" ankietê wœród stu
dwudziestu dziewiêciu instytucji zajmuj!cych siê wyda-
waniem pieniêdzy bud¿etowych, a wiêc ministerstw, urzêdów
wojewódzkich, itp. Tylko dwadzieœcia dziewiêæ spoœród
nich dysponowa"o systemami informatycznymi umo¿li-
wiaj!cymi nie tylko ksiêgowanie, ale równie¿ prowadzenie
analiz finansowych, które pozwoli"yby jednostce nadrzêd-
nej, a wiêc Ministerstwu Finansów prowadziæ bie¿!ce
analizy stanu pañstwowej kasy. Co wiêcej, wspomniane sto
dwadzieœcia dziewiêæ systemów tworzy"o ponad siedem-
dziesi!t (wiele z nich ju¿ zbankrutowa"o, zabieraj!c w niebyt
wiedzê le¿!c! u podstaw wdro¿enia) firm w oparciu
o piêtnaœcie ró¿nych standardów technologicznych, przez co
s! one w wiêkszoœci przypadków z sob! niezgodne. „Do
dzisiaj nie wypracowaliœmy standardów informatyzacji
w administracji publicznej”, mówi Uczkiewicz. Propozycje
takich standardów opracowa"o w 1999 roku Ministerstwo
Administracji i Spraw Wewnêtrznych, ale nie wesz"y one
w ¿ycie.

Brakowi standardów towarzyszy brak koordynacji.
Poszczególne resorty, a nawet departamenty w tym samym
resorcie (tak by"o miêdzy innymi w Ministerstwie Finansów)
realizuj! ró¿ne projekty, które czêsto nak"adaj! siê na siebie.
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Dubluje siê budowê kosztownych sieci transmisji danych,
zamiast stworzyæ jedn! wspóln! dla ca"ej administracji. Pisz!c
nasz raport cztery lata temu, mogliœmy siê tylko z"oœciæ, ¿e
jesteœmy „co najwy¿ej” œwiadkami marnotrawstwa, resorto-
wych ambicji i urzêdniczej niekompetencji. Kolejne cztery lata
straconego czasu (i pieniêdzy) pokazuj!, ¿e polskie k"opoty
z informatyk! s! objawem znacznie powa¿niejszego scho-
rzenia, bo anachronicznej koncepcji zarz!dzania pañstwem.
Ka¿dy informatyk wie, ¿e ba"aganu zinformatyzowaæ siê
nie da, bo powstanie jeszcze wiêkszy chaos.

Po mnie choæby powódŸ...

Mówi!c inaczej, nasze pañstwo funkcjonuje tak d"ugo,
jak d"ugo nic siê nie dzieje. Wystarczy nieprzewidziana
awaria i wszystko le¿y w gruzach. W sposób najbrutalniejszy
dowiod"a tego powódŸ w 1997 roku. Demonta¿ pañstwa
odby" siê wówczas w kilku etapach. Pierwszy, po zalaniu
K"odzka, polega" na symbolicznym zrzeczeniu siê atrybutów
w"adzy przez ówczesnego premiera W"odzimierza Cimo-
szewicza. Mieszkañcom, którzy zostali zalani w nocy i nie
mogli doczekaæ siê pomocy s"u¿b pañstwowych, poradzi",
by na przysz"oœæ lepiej siê ubezpieczali. WypowiedŸ tê mo¿na
odczytaæ tak: Nasze pañstwo nie pe"ni ju¿ podstawowej,
zgodnie z nowoczesn! teori!, funkcji stró¿a nocnego.
Obywatele, pilnujcie siê sami, a od skutków niekompetencji
funkcjonariuszy pañstwa ubezpieczajcie siê w firmach ubez-
pieczeniowych. Odpowiedzialnoœæ zosta"a sprywatyzowana.

PowódŸ jednak nie zatrzyma"a siê w K"odzku i zala"a rów-
nie¿ Wroc"aw, pokazuj!c ju¿ nie tylko symboliczn!, ale fak-
tyczn! nieobecnoœæ pañstwa. Piotr ¯uk napisa" w Spo"e-
czeñstwie w dzia"aniu: Na skutek zalania du¿ej czêœci miasta
w"adze polityczne i ich agendy (policja, stra¿ miejska, wojsko)
praktycznie przesta"y istnieæ na dwa-trzy dni. Ca"kowitemu
rozbiciu uleg" tak¿e funkcjonuj!cy w „normalnych czasach”
skomplikowany system statusów, funkcji i ról spo"ecznych
– sytuacja przypomina"a zanegowanie dotychczasowych
stosunków spo"ecznych spotykane zazwyczaj w sytuacjach
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przedrewolucyjnych i rewolucyjnych, w których odrzuca siê
oficjalne komunikaty i interpretacje rzeczywistoœci. Miejsce
oficjalnego, zinstytucjonalizowanego porz!dku zast!pi"
oddolny, spontaniczny "ad wspólnotowy (...) przesta"a dzia"aæ
komunikacja miejska, nikt nie zwraca" ju¿ uwagi na zakazy
i nakazy policji, centrum decyzyjno-informacyjne przenios"o
siê na ulice miasta.

Najwa¿niejsza jest jednak konkluzja ¯uka, która potwier-
dza, ¿e towarzysz!cy powodzi zanik pañstwa nale¿y analizo-
waæ w kategoriach w"adzy-wiedzy, i odpowiada na postawio-
ne przez siebie pytanie: Jaki wniosek z tej opowieœci? Bardzo
banalny – bez wzglêdu na to, czy akceptujemy, czy te¿ nie
teorie krytyków obecnego spo"eczeñstwa – musimy przyznaæ,
nie zwa¿aj!c na w"asne przekonania, i¿ w obecnym porz!dku
ten, kto kontroluje przep"yw informacji, ten ma w"adzê; kto
ma w"adzê, ten ma kontrolê nad informacjami. Owe
„informacje” mo¿na rozszerzyæ o kategoriê „wiedzy” i ogólnie
kategoriê „kultury”.

Przes"anie to nasza elita polityczna pojmuje jako kontrolê
nad mediami i niestety nie rozumie, ¿e marginalizuj!c sektory
wiedzy i kultury, dokonuje zabiegu lobotomii na samej sobie,
pozbawia siê najwa¿niejszego we wspó"czesnym œwiecie atry-
butu w"adzy.

Tak oto, gdy w spo"eczeñstwach zaawansowanych trwaj!
zmagania, które zadecyduj! o rozwi!zaniu podstawowej
sprzecznoœci „turbokapitalizmu” – w"adzy nad wiedz! – my
rozwi!zujemy ten problem w sposób niestandardowy.
Po prostu rezygnujemy z wiedzy.
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(...)
Musisz opiewaæ okaleczony œwiat.
Patrzy"eœ na eleganckie jachty i okrêty;
jeden z nich mia" przed sob! d"ug! podró¿,
na inny czeka"a tylko s"ona nicoœæ.
Widzia"eœ uchodŸców, którzy szli donik!d,
s"ysza"eœ oprawców, którzy radoœnie œpiewali.
Powinieneœ opiewaæ okaleczony œwiat.
(...)

Adam Zagajewski, Spróbuj opiewaæ okaleczony œwiat

...my, wspó"czeœni ofiar zamordowanych w tych
krwawych dniach, czy¿ mogliœmy zachowaæ dar
generalizowania idei, abstrakcyjnych rozwa¿añ,
oddzielenia siê na chwilê od naszych wra¿eñ, aby je
analizowaæ? Nie, dziœ jeszcze nawet nasz rozum nie
móg"by zbli¿yæ siê do tego niepojêtego czasu. Os!dziæ
to wydarzenie, jak!kolwiek dalibyœmy mu nazwê,
znaczy"oby wprowadziæ je w porz!dek rzeczy istnie-
j!cych, idei, dla których istnia"y ju¿ wyra¿enia.
Na ten potworny obraz wszystkie chwile powracaj!
w duszy, dr¿ymy, zapalamy siê, chcemy walczyæ,
pragniemy umrzeæ; ale myœl nie mo¿e jeszcze
uchwyciæ siê ¿adnego z tych wspomnieñ, sensacje,
jakie one rodz!, absorbuj! wszystkie nasze si"y.

Germaine de Staël, O wp"ywie namiêtnoœci na szczêœcie jedno-
stek i narodów35

Epilog – 11 wrzeœnia
Tego dnia przyjecha" Krzysztof. Nie widzieliœmy siê wiele

lat, od czasu kiedy wyjecha" do Stanów Zjednoczonych,
rzadko bywa w Polsce. W drodze do mojego domu s"yszymy,
¿e jakiœ samolot rozbi" siê o budynek World Trade Center
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w Nowym Jorku. Prawdê poznajemy z ekranu telewizora,
choæ przez d"ugi czas mamy wra¿enie, ¿e przekaz CNN to
nadawany omy"kowo kiepski hollywoodzki dreszczowiec.
Na dodatek, kaseta z filmem zaciê"a siê, wci!¿ na nowo
odtwarzaj!c sceny ataku: leci samolot, wbija siê w wie¿ê
WTC, b"ysk ognia, policjant uchwycony przez przypadkow!
kamerê klnie: Oh, shit! I tak co chwila.

Filmowa nierealnoœæ tych scen przypomina mi pochodz!ce
z lat czterdziestych kreskówki o Supermanie. Uwielbia je mój
najm"odszy syn. Manhattan jest w nich czêsto celem ataku,
w jednym z filmów w serce Nowego Jorku zmierza porwany
przez japoñskiego szpiega superbombowiec. Na szczêœcie
zawsze pojawia siê Superman i ratuje Amerykê. 11 wrzeœnia
Superman spóŸni" siê, obejrzeliœmy na ¿ywo to, co przez
dziesi!tki lat produkowa" amerykañski przemys" iluzji
i wyobraŸni. Urzekaj!ca groza widowiska, zwielokrotniona
emisjami na ka¿dym niemal dostêpnym kanale, obezw"adnia.
Wypowiadamy z Krzysztofem banalne stwierdzenie, ¿e œwiat
ju¿ nie bêdzie taki sam, i znowu spogl!damy na ekran,
by kolejny raz obejrzeæ powtórkê z Nowego Jorku: leci
samolot, wbija siê w wie¿ê WTC, b"ysk ognia, policjant klnie:
Oh, shit!

Pustynia realnego

Kilka tygodni póŸniej s"oweñski filozof S"awoj $i$ek
napisze w g"oœnym eseju Witajcie na pustyni Realnego:
Nie tylko media bombardowa"y nas ca"y czas opowieœciami
o terrorystycznym zagro¿eniu; zagro¿enie to przeniknê"o
do sfer libidinalnych – wystarczy przypomnieæ sobie ca"! seriê
filmów, od „Ucieczki z Nowego Jorku” po „Dzieñ Niepodle-
g"oœci”. To w"aœnie tam kryje siê przyczyna upodobniania
ataku na Nowy Jork do hollywoodzkich filmów katastro-
ficznych: to niewyobra¿alne, co siê wydarzy"o, by"o obiektem
fantazji, Ameryka dosta"a to, o czym marzy"a, i to w"aœnie
by"o najwiêkszym zaskoczeniem.

Estetyczna intensywnoœæ relacji z bombardowania WTC
opanowa"a wyobraŸniê artystów, pora¿onych znikomoœci!
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w"asnego dzie"a. Kompozytor Karlheinz Stockhausen wywo-
"uje skandal, przyrównuj!c upadek wie¿ WTC do wielkiej
symfonii. Inni, widz!c mia"koœæ wspó"czesnej kultury popu-
larnej, ironizuj! gorzko. Czym s! uzyskiwane za dziesi!tki
milionów dolarów hoolywoodzkie triki wobec spektaklu
wyemitowanego przez CNN, najwiêkszego w dziejach efektu
specjalnego w Amerykañskiej Republice Rozrywki? – pyta
nowojorski pisarz Elliot Weinberger, a Woody Allen
„chwali” producentów filmów, ¿e precyzyjnie poinstruowali
terrorystów, jak dokonaæ dzie"a zniszczenia. Okreœlony przez
konwencjê reality show i Big Brothera kierunek rozwoju
estetyki osi!gn!" 11 wrzeœnia punkt kulminacyjny.

Abstrakcyjn! nierzeczywistoœæ relacji telewizyjnych
z Nowego Jorku pog"êbiaj! abstrakcyjne statystyki œmierci.
Pocz!tkowo mówi siê nawet o dziesi!tkach tysiêcy ofiar.
K"êbowisko urwanych gwa"townie losów, nieogarniêta masa,
przez swój ogrom pozbawiona ludzkiego wymiaru. Chce siê
wspó"czuæ, ale jak? Czujê podobn! bezsi"ê, jak przed laty
po doniesieniach o tysi!cach Boœniaków wymordowanych
po wkroczeniu Serbów do zdradzonej przez spo"ecznoœæ
miêdzynarodow! Srebrenicy. Rozum automatycznie prze-
stawia siê w tryb obronny, buduj!c racjonalizuj!ce kon-
strukcje, ucieka od myœlenia o tych, co zginêli, do ogólnych
rozwa¿añ o sensie i przyczynie ich œmierci. £atwiej przejœæ
do porz!dku nad tragedi! po wpisaniu jej w bezosobowy
abstrakcyjny schemat wyjaœniaj!cy – jednostkowa œmieræ
ulega wówczas relatywizacji, staje siê tylko kolejnym
przypadkiem wœród milionów innych ofiar z"o¿onych
na o"tarzu historii.

Terroryzm medialny

Realizuj!c szatañski plan, zamachowcy wiedzieli dosko-
nale, co robi!. Ich celem nie by"o przecie¿ wymordowanie
jak najwiêkszej liczby Amerykanów czy zniszczenie WTC jako
bastionu amerykañskiego imperializmu. Nadaj!c atakowi
apokaliptyczne rozmiary, terroryœci mogli liczyæ, ¿e konty-
nuacji rozpoczêtego przez nich dzie"a zniszczenia podejm! siê
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w sferze symbolicznej intelektualiœci. Nie zawiedli siê:
za pióra chwyci"y masy „u¿ytecznych idiotów”, poputczików
terroryzmu, dowodz!cych, ¿e choæ polegli w ruinach WTC
s! subiektywnie niewinni, to jednak obiektywna wina za
11 wrzeœnia obci!¿a ofiary.

Wystarczy poczytaæ wypowiedzi najbardziej antyamery-
kañskiego Amerykanina, Noama Chomsky’ego. Od lat
okreœla on Stany Zjednoczenie jako najwiêkszego terrorystê.
Po 11 wrzeœnia opublikowa" ksi!¿eczkê 9/11, bêd!c! zbiorem
wywiadów, jakich udzieli" ró¿nym mediom. Po takiej lekturze
trudno siê dziwiæ, ¿e na przyk"ad w Grecji, pañstwie nale-
¿!cym do NATO, ponad 30 procent ludzi przypisuje
autorstwo zamachu na Nowy Jork i Waszyngton CIA.

GroŸne s! równie¿ mia"kie dywagacje, o których filozof
Fernando Savater powiedzia" w wywiadzie dla „Gazety
Wyborczej”: (...) intelektualiœci wypowiadaj! czêsto w tej
sprawie pogl!dy zwariowane mo¿e dlatego, ¿e im bardziej
dziwaczne opinie g"osz!, tym lepiej im p"ac!. I tak oto s"yszy
siê opinie, ¿e problem ben Ladena i terroryzmu móg"by zostaæ
rozwi!zany dziêki powo"aniu miêdzynarodowego trybuna"u,
bez akcji militarnej i bombardowañ. Tylko ¿e nie mamy
przecie¿ ani trybuna"u, ani tego rodzaju policji, a ben Laden
gdzieœ tam jest i nie zechce pójœæ z w"asnej woli do wiêzienia.

To w"aœnie rozmam"ane gadulstwo wielu intelektualistów
upojonych dŸwiêkiem swoich s"ów, abstrakcyjne kalambury
z pogranicza fantastyki naukowej i teatru absurdu prowadz!
do moralnego rozbrojenia. I gdy prostak Bush wydaje rozkaz
ataku, podejmuje zdecydowane dzia"anie, rozlegaj! siê
protesty: jak mo¿na, przecie¿ nie przedyskutowaliœmy jeszcze
wszystkich opcji i niuansów.

Koniec abstrakcji

Pamiêtam, ¿e 11 wrzeœnia, po pierwszych godzinach
ogl!dania relacji z Nowego Jorku równie¿ ulega"em pragnie-
niom ucieczki w abstrakcjê. W pewnym momencie CNN
zaczê"a podawaæ pierwsze nazwiska ofiar. Przesuwaj!cy siê
u do"u ekranu pasek tekstowy zamienia" nieokreœlon! masê
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z pierwszych komunikatów na konkretne, zakoñczone
gwa"townie biografie. Wœród wielu nic mi nie mówi!cych
nazwisk nagle pojawi"o siê jedno brzmi!ce znajomo.
W jednym z samolotów-bomb zgin!" prezes prê¿nej kalifor-
nijskiej firmy informatycznej. To mój szef! – wykrzykn!"
Krzysztof. Doœwiadczyliœmy nagle czegoœ, co w jêzyku
fizyki mo¿na nazwaæ przejœciem fazowym. Nagle w amor-
ficznej masie, bezosobowym tworzywie historii, dostrzeg-
liœmy wyraŸn! strukturê. Wyodrêbnienie z abstrakcji kon-
kretu, losu, który w jakimœ stopniu powi!zany by" z naszymi
losami, wywo"a"o wstrz!s. Nasza rola zmieni"a siê, z bez-
namiêtnych obserwatorów siedz!cych z butelkami piwa
przed ekranem telewizora zamieniliœmy siê w uczestników
dramatu.

Irena Grudziñska-Gross napisa"a w marcu 2002 roku
w „Res Publice Nowej”: Zdjêcia zabitych i zaginionych sta"y
siê wa¿n! czêœci! rytua"u ¿a"oby. Paul Goldberger, krytyk
architektury z tygodnika „The New Yorker”, pisa", ¿e od
czasu gdy „Maya Lin wpisa"a nazwiska zabitych z wojny
wietnamskiej na te czarne granitowe œciany [pomnika
w Waszyngtonie], uwa¿a siê za niew"aœciwe upamiêtnianie
zabitych w ich masie, jak na przyk"ad na pomniku bitwy
pod Gettysburgiem”. Wojna wietnamska, byæ mo¿e dziêki
telewizji, zdemokratyzowa"a sposób jej zapisu, znios"a podzia"
na zabitych, którzy s! wa¿ni, i tych, których mo¿na pomin!æ.
Nie do pomyœlenia jest teraz pomnik Nieznanego ¯o"nierza
stoj!cy obok pomnika jakiegoœ genera"a czy marsza"ka, i to
nie tylko z powodu mo¿liwoœci identyfikacji zmar"ych za
pomoc! DNA.

Wspó"czeœni socjologowie, jak Anthony Giddens i Ulrich
Beck, twierdz!, ¿e jedn! z najwa¿niejszych tendencji etapu
póŸnej nowoczesnoœci jest indywidualizacja, upodmioto-
wienie jednostki. Relacja Ireny Grudziñskiej-Gross dowodzi,
jak trwa"e musi byæ to zjawisko, skoro rozci!ga siê równie¿
na zmar"ych. „The New York Times” zdecydowa" siê prze-
znaczyæ ostatnie strony gazety na galeriê ¿a"obn!, a stu
dziesiêciu dziennikarzy pracowa"o nad przygotowaniem
krótkiej historii ka¿dej z prezentowanych ofiar.
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Miêdzy cynizmem a przyzwoitoœci!

Gdy ofiary z masy zamieniaj! siê w porz!dek indywi-
dualnych losów, wiêkszoœæ prób intelektualnej racjonalizacji
zbrodni traci sens, zamienia siê w be"kot, razi cynizmem.
Upadek wie¿ WTC jako symbol kastracji, pokonania fallicz-
nej dominacji amerykañskiego kapitalizmu, jak chce Baudri-
llard? To¿ to bullshit. Atak jako realizacja projekcji holly-
woodzkich fantazji? Kolejne gówno. Kara za amerykañsk!
pychê? Rojenia kretyna. Dzie"o sztuki? Rozmiêkczenie
mózgu. A gdzie zwyk"a ludzka przyzwoitoœæ, nakazuj!ca
nad grobem zapaliæ œwieczkê?

Drago Janczar, s"oweñski pisarz, napisa" w opubliko-
wanym przez „Gazetê Wyborcz!” eseju Czemu jest winna
Ameryka?: Kto poœpieszy" z absurdalnymi oskar¿eniami o to,
¿e Amerykanie sami spowodowali tragediê z 11 wrzeœnia,
kto nie by" w stanie wyraziæ elementarnego wspó"czucia,
temu nie mo¿na wierzyæ dzisiaj, gdy leje "zy na widok
uchodŸców z Afganistanu. I nie bêdzie mu mo¿na wierzyæ
ju¿ nigdy wiêcej.

Janczar okreœla podstawê dla dalszych rozwa¿añ. RzeŸ
tysiêcy nowojorczyków i mieszkañców Waszyngtonu to
niew!tpliwie najzwyklejsze barbarzyñstwo, zbrodnia, dla
której nie ma ¿adnego moralnego uzasadnienia. Ale te¿ zama-
chowcy go nie szukaj!. Atak wywo"a" natomiast kakofoniê
g"osów, z których ka¿dy, jak w postmodernistycznym dys-
kursie, na swój sposób jest prawdziwy.

Ci, którzy nie lubi! Ameryki, twierdz!, ¿e atak na WTC
to wyraz buntu biednych trzeciego œwiata, akt sprawie-
dliwoœci – kara za amerykañski imperializm, za pychê, której
uosobieniem jest Thomas L. Friedman. Dla innych oskar¿enia
takie nie maj! ¿adnego sensu. Argumentuj!, ¿e to w"aœnie
trzeci œwiat najbardziej na tym zamachu straci". Na ca"ym
œwiecie wyparowa"y miliony miejsc pracy w sektorze tury-
stycznym. Wielka mizeria ekonomiczna w krajach, dla
których jedyn! szans! na dochód by" wypchany portfel
zachodniego turysty, pog"êbi siê jeszcze bardziej. Na dodatek
zamar"a gospodarka amerykañska, motor napêdzaj!cy
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œwiatow! ekonomiê. Ka¿dy stracony procent dynamiki
wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych oznacza miliardy dola-
rów mniej na inwestycje i import. Wyparowuj! kolejne miej-
sca pracy. Statystyki s! bezwzglêdne. W dniach 10-20 wrzeœ-
nia na œwiatowych gie"dach „zniknê"o” 3,5 biliona euro.
Wed"ug danych Banku Œwiatowego, inwestycje w krajach
rozwijaj!cych siê zmalej! z 240 do 160 miliardów dolarów.
W efekcie kolejne 10 milionów (w samej Afryce trzy do piêciu
milionów) ludzi znajdzie siê poni¿ej progu ubóstwa, z g"odu
umrze o czterdzieœci tysiêcy dzieci wiêcej.

Znowu Inni próbuj! przekonywaæ, ¿e zamach z 11 wrzeœ-
nia to dramatyczny wyraz sprzeciwu wobec globalizacji,
procesowi, któremu przewodz! Stany Zjednoczone. To
prawda, odpowiadaj! przyjaciele Ameryki, ¿e USA s! najbar-
dziej aktywne na œwiatowych rynkach, promuj!c gdzie siê da
wolnoœæ gospodarcz! i McDonald’sa. Gdzie dzia"a wolny
rynek, jedni wzbogacaj! siê, inni trac!. Nieprawd! jest,
¿e tylko Ameryka, jedyne w tej chwili supermocarstwo,
zarabia na globalizacji, narzucaj!c wszystkim swoje regu"y
gry. Kto wie, czy Amerykanie nie ponosz! najwiêkszych
kosztów globalnych przemian gospodarczych i spo"ecznych.
Statystyki znowu s! bezwzglêdne. Przeciêtna p"aca praco-
wnicza zmala"a w okresie od 1978 do 1998 roku o 3 procent.
W tym samym okresie przeciêtna stawka godzinowa dla
mê¿czyzn obni¿y"a siê o 13 procent. Przeciêtna rodzina
z klasy œredniej pracowa"a w 1997 roku o 10,4 procent wiêcej
ni¿ osiemnaœcie lat wczeœniej. Znacznie wzrós" rozziew
miêdzy najbogatszymi a najbiedniejszymi grupami spo"e-
czeñstwa. Warstwa œrednia, której dobrobyt w latach
dziewiêædziesi!tych zbudowany by" na papierach spó"ek
gie"dowych, po¿egna"a siê z maj!tkiem po gie"dowym krachu
w roku 2000. Z dobrych czasów zosta"o tylko zad"u¿enie
wiêkszoœci Amerykanów w bankach.

Obroñcy Ameryki

Drago Janczar próbuje w swoim eseju usun!æ inne, nie
maj!ce jego zdaniem racjonalnego uzasadnienia powody
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nienawiœci do Ameryki. Pyta retorycznie: Jeœli hamburgery
i opery mydlane – te dwie lokomotywy antyamerykanizmu
– s! rzeczywiœcie takim problemem dla wspó"czesnego œwiata,
to pytam: czy Amerykanie wcisnêli nam je przemoc!?...
Czy mo¿na twierdziæ, ¿e Ameryka komukolwiek narzuci"a
hollywoodzkie filmy, czy kogokolwiek zmusi"a broni!
do od¿ywiania siê hamburgerami i korzystania z programów
Microsoftu?

Tym samym Janczar ponawia te same pytania, jakie
trzydzieœci lat temu postawi" Jean-François Revel w kapitalnej
ksi!¿ce Ni Marx ni Jesus – de la seconde révolution americaine
ï la seconde révolution mondiale (Ani Marks, ani Jezus – od
drugiej rewolucji amerykañskiej do drugiej rewolucji œwiato-
wej): Czy to CIA wynios"a do w"adzy Portifirio Diaza,
Mussoliniego, Salazara, Metaxasa, Petaina? Czy to CIA zmu-
sza nas do ogl!dania amerykañskich kreskówek, komedii
i seriali, czy raczej nasza przeciêtnoœæ w tych dziedzinach?

Revel po d"u¿szym pobycie w Stanach Zjednoczonych
dostrzeg", ¿e z fermentu lat szeœædziesi!tych dojrzewa
w Ameryce nowe spo"eczeñstwo, zbudowane na nowych
rewolucyjnych zasadach wspó"¿ycia, równoœci, wolnoœci.
Zdaniem francuskiego publicysty zachodz!ce w Stanach
Zjednoczonych przemiany mia"y staæ siê wzorcem dla
przekszta"ceñ spo"ecznych w ca"ym nowoczesnym œwiecie.
Diagnoza postawiona w chwili, gdy Zwi!zek Radziecki by"
jeszcze niewzruszon! potêg!, okaza"a siê bardzo trafna.
W trzy dni po zamachu pisze z kolei Revel w „Le Point”:
Obwinia siê wiêc Stany Zjednoczone o wszystkie spadaj!ce na
ludzkoœæ prawdziwe lub domniemane nieszczêœcia – pocz!w-
szy od spadku cen wo"owiny we Francji a¿ po AIDS w Afryce
i ewentualne ocieplanie siê atmosfery. Maoizm wyszed"
z mody, wiêc prymitywni krzykacze i wandale, rzekomo
walcz!cy z globalizacj!, wy¿ywaj! siê w atakach na Amerykê,
bêd!c! dla nich synonimem kapitalizmu. Ta obsesja prowadzi
do faktycznego zwolnienia od odpowiedzialnoœci resztê
œwiata.

OdpowiedŸ na ten proamerykañski entuzjazm przychodzi
z zaskakuj!cego miejsca. Wspomniany we „Wprowadzeniu”
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Thomas L. Friedman zdaje siê polemizowaæ z tez! Janczara
i Revela, ¿e hamburgery nie s! wciskane si"!. Podkreœla
wielokrotnie, zarówno w swojej ksi!¿ce Lexus i drzewo
oliwne, jak i w publikacjach w „The New York Times”, ¿e za
promowan! przez Amerykê niewidzialn! rêk! wolnego rynku
kryje siê niewidzialna piêœæ amerykañskich si" zbrojnych.

Podwójne standardy

Szlachetny obraz Ameryki Janczara i Revela psuje równie¿
stosowanie przez to supermocarstwo podwójnych stan-
dardów. Wspomnieæ tylko wystarczy czas paniki w!glikowej.
Jedyny skuteczny antybiotyk przeciwko w!glikowi, Cipron,
opracowa" niemiecki koncern Bayer. Pomys" swój chroni
patentem i ka¿e sobie drogo za niego p"aciæ. Amerykanie
zagrozili Niemcom, ¿e jeœli nie obni¿! cen na lek, to przestan!
przestrzegaæ prawa patentowego i wyprodukuj! tañsz!
podróbkê (co zreszt! uczyni"a pewna kanadyjska firma
farmaceutyczna). Niemcy, rzecz jasna, podporz!dkowali siê
dyktatowi.

A jeszcze nie tak dawno, gdy rz!d RPA zapowiedzia", ¿e
po"udniowoafrykañskie firmy bêd! "amaæ patenty chroni!ce
leki przeciwko AIDS, bo nie staæ go na p"acenie horren-
dalnych kwot ¿!danych przez firmy zachodnie, Amerykanie
zagrozili sankcjami gospodarczymi. Pikanterii dodaje fakt,
¿e w Stanach Zjednoczonych szanta¿ wobec Bayera by"
wynikiem paniki, a nie rzeczywistego zagro¿enia. Rz!d RPA
sk"oni"a do desperackich dzia"añ œwiadomoœæ, ¿e zgin!æ mog!
miliony ludzi pozbawionych szansy na podstawowe leczenie.

Lubiæ wiêc Amerykê czy nie? To z"e pytanie. Kwestia
zasadnicza to czy œwiat bez Ameryki takiej, jaka jest, czasami
aroganckiej, prymitywnej, stosuj!cej podwójne standardy, ale
jednoczeœnie bêd!cej jedyn! si"! zdoln! do dzia"ania, by"by
lepszym czy gorszym miejscem do ¿ycia? Realizm nakazuje
stwierdziæ, ¿e na razie nie ma nic lepszego ni¿ Pax Americana.
I na tym polega dramat wspó"czesnoœci. Amerykanie uwa¿aj!,
¿e spe"niaj! dziejow! misjê, a ich pos"annictwem jest
propagowanie jednej, ich zdaniem najlepszej wizji œwiata,
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któr! w chwili obecnej jest globalizacja. Poniewa¿ rzeczy-
wiœcie nie ma obecnie doskonalszej alternatywy, która
gwarantowa"aby wzglêdn! stabilnoœæ œwiata, przyjmujemy
warunki Pax Americana.

Robimy to rzeczywiœcie bez bezpoœredniego przymusu
(choæ najzagorzalsi antyglobaliœci, jak Noam Chomsky,
twierdz! co innego), ale z rozs!dku dyktowanego strachem.
Z wdziêcznoœci za pokój godzimy siê na hamburgery
i zajadamy je grzecznie, bo tak ka¿e rozum, choæ ¿o"!dek
zwija siê od md"oœci. Globalizm to inteligentniejsze wcielenie
wczeœniejszych uniwersalizuj!cych i historycystycznych
ideologii, do jakich nale¿a" marksizm (czy¿ nie dowodzi tego
Edward Luttwak w Turbokapitalizmie?).

Inteligentniejsze, bo miejsce têpych komisarzy politycz-
nych zajêli eleganccy specjaliœci od marketingu i public
relations, a niedobór dóbr zast!pi" ich nadmiar. W podobny
jednak sposób redukuje on cz"owieka do sk"adowej ekono-
micznej, kosztem st"umienia innych wymiarów. W efekcie
wszyscy na œwiecie nosimy te same d¿insy i pijemy colê, wielu
nawet z du¿! przyjemnoœci!. Nie zmienia to jednak faktu,
¿e wraz z coraz wiêkszym uzale¿nieniem od Ameryki i jej
kultury w wielu miejscach roœnie niechêæ do niej. Do g"osu
dochodz! st"umione przez czynnik ekonomiczny inne wymia-
ry cz"owieczeñstwa odzwierciedlaj!ce zakorzenienie w lokal-
nym idiomie kultury, religii, zwyczaju, norm spo"ecznych.
Hamburger i cola, choæ smakuj!, staj! siê jednoczeœnie
bodŸcem wywo"uj!cym poczucie winy i frustracji, podobnie
jak u masturbuj!cego siê nastolatka, który nie mo¿e odmówiæ
sobie przyjemnoœci, a jednoczeœnie czuje do siebie wstrêt.

Globalizacja nihilizmu

Dlaczego bojownicy ben Ladena zaatakowali Nowy Jork
i Waszyngton, najprawdopodobniej nigdy siê nie dowiemy.
Czas siê pogodziæ z tym, ¿e w latach dziewiêædziesi!tych
weszliœmy w epokê terroryzmu irracjonalnego, napêdzanego
narkotycznym upojeniem destrukcj!. Przekonuj!co pisze
o tym francuski filozof André Glucksmann. Dowodzi on,
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¿e obserwujemy odrodzenie siê nihilizmu, kiedy elementarne
pytanie „dlaczego?” przestaje mieæ sens. Ofiary pytaj!:
dlaczego? Kat odpowiada: tu nie ma dlaczego. Podpalacz
Manhattanu dzia"a z czystej, niczym nieograniczonej chêci.
Pragnie zredukowaæ do stanu niewolnictwa cia"a i dusze,
wszystko razem. Glucksmann radzi dalej, by odkurzyæ na
bibliotecznych pó"kach ksi!¿ki Turgieniewa, Dostojewskie-
go, Czechowa, Flauberta. Stawrogin i Emma Bovary to arche-
typiczne postaci bêd!ce prawzorem postawy nihilistycznej.

Sk!d siê jednak bierze nihilista? Nihilizm to choroba ducha
bêd!ca produktem ubocznym epoki nowoczesnej. Cz"owiek
zara¿ony nihilizmem miota siê miêdzy dwoma biegunami.
Jeden to skrajnie racjonalna postawa Homo oeconomicus,
którego ¿ycie polega na ci!g"ej grze i kalkulacji. Biegun drugi
to postawa Homo religiosus, w któr! ucieka Homo
oeconomicus, gdy utraci sens ¿ycia. Dobre ¿ycie ka¿dego
polega na utrzymaniu równowagi miêdzy tymi skrajnoœciami,
przechy" w kierunku Homo oeconomicus prowadzi do
cynizmu, czysty Homo religiosus natomiast to fundamen-
talista. Ale kim jest nihilista? To ktoœ, kto ¿yje w podwójnym
zaprzeczeniu – odrzuca tradycjê w imiê nowoczesnoœci
i nowoczesnoœæ w imiê tradycji, wymazuj!c tym samym
mo¿liwoœæ przysz"oœci. Taki cz"owiek jest chory na œmieræ,
bo nie ma ju¿ w ¿yciu nic do stracenia.

Epoka kontrolowanych, „przewidywalnych” zamachów
przygotowywanych przez IRA lub ETA odesz"a do historii.
Terror przesta" byæ œrodkiem do celu, sta" siê celem samym
w sobie. Punktem prze"omowym by"y ataki japoñskiej sekty
Aum Shinrikyo, która w 1994 i w 1995 roku pos"u¿y"a siê
sarinem, a w przygotowaniu mia"a zamachy z wykorzy-
staniem broni biologicznej.

Epoka terroru

Œwiat dosta" zapowiedŸ krwawych jatek, zamachów reali-
zowanych z apokaliptycznym rozmachem, przy nieœwiado-
mym, choæ starannie wyre¿yserowanym udziale globalnych
mediów. Im wiêksza masakra, tym pewniejszy sukces medial-
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nego reality show, tym gorêtsza debata analityków i inte-
lektualistów za"amuj!cych rêce nad biednymi tego œwiata.
Zapocz!tkowane eksplozj! dzie"o zniszczenia nabiera dyna-
miki. Nieustaj!ce relacje i komentarze dekonstruuj! brutaln!
fizycznoœæ aktu terroru, przepuszczaj! j! przez kod kultury
i wprowadzaj! do powszechnego obiegu symbolicznego.

Istotna jest nie tylko skala rzezi, ale równie¿ symboliczny
wymiar celu ataku. Glucksmann przypomina, ¿e wiek XX
to czas, gdy agresorzy zdali sobie sprawê, ¿e sama œmieræ,
nawet najbardziej przera¿aj!ca, to zbyt ma"o, by zniewoliæ
totalnie, by posi!œæ cia"o i ducha nieprzyjaciela. Dlatego
niszcz! nie tylko niewinnych ludzi, ale i szczególne obiekty,
by wspomnieæ katedrê w Reims zniszczon! w 1914 roku,
spalon! przez Serbów bibliotekê cesarsk! w Sarajewie,
bombardowany Dubrownik, zburzony most w Mostarze.
Wymiar symboliczny WTC i Pentagonu jest oczywisty.
Wystarczy przypomnieæ s"owa Jeana Baudrillarda z napisa-
nego w 1989 roku Porz!dku symulakrów, by zrozumieæ,
jak fascynowa"y budynki World Trade Center, jakim
symbolem si"y by"y dla jednych i powodem nienawiœci
innych: ¯eby znak by" czysty, trzeba, by siê podwoi"
w samym sobie: to podwojenie znaku, który rzeczywiœcie
k"adzie kres temu, co oznacza. Ca"y Andy Warhol tam
jest: zwielokrotnione repliki twarzy Marilyn s! w"aœnie
jednoczeœnie œmierci! orygina"u i koñcem reprezentacji.
Dwie wie¿e WTC s! widocznym znakiem zamykania
systemu w szale podwajania, podczas gdy inne drapacze
chmur stanowi! Ÿród"owy moment systemu przechodz!cego
ci!gle siebie w kryzysie i wyzwaniu. Istnieje szczególna
fascynacja w tej reduplikacji. Te dwie wie¿e, tak wysokie
i wy¿sze ni¿ inne, oznaczaj! jednak zerwanie z wertykalnoœci!.
Ignoruj! inne gmachy, tamte nie s! tego samego rodzaju,
one ju¿ ich nie wyzywaj!, a tak¿e nie porównuj! siê z nimi,
one odbijaj! siê jedne w drugich, siêgaj! szczytu w tym
presti¿u podobieñstw.36
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Jednoczesny atak na ludzi i symbole to atak na cia"o
i duszê, wypowiedzenie wojny totalnej w sensie opisanym
w 1935 roku przez genera"a Ericha von Ludendorffa. Pisa"
on, ¿e choæ bombardowanie miejskiej ludnoœci cywilnej nie
ma œcis"ego sensu wojskowego, to jednak jest bardzo
przydatne, bo powoduje rozbicie tkanki spo"ecznej, niszczy
wiêzi miêdzyludzkie i wywo"uje panikê. Dlatego w"aœnie
w 1937 roku podczas wojny domowej w Hiszpanii niemiecka
brygada Kondor zbombardowa"a bezbronn!, pozbawion!
jakiegokolwiek znaczenia militarnego Guernicê. Celem
wojny totalnej, w przeciwieñstwie do opisywanej przez
von Clausewitza wojny klasycznej, nie jest zniszczenie si"y
zbrojnej nieprzyjaciela, lecz wzbudzenie paniki.

Wojna totalna

Tak wiêc atak na Nowy Jork i Waszyngton to proklamacja
wojny totalnej, co trafnie dostrzega ukraiñski publicysta
Jewhen Ho"owacha w kijowskim miesiêczniku „Krytyka”:
Celem fundamentalistów – zmusiæ cywilizowany œwiat do
utraty g"owy ze strachu... Chodzi w"aœnie o terror i jego
podstawowy sens, strach. Podstawowy cel fundamentalistów
– rozsiaæ strach w cywilizowanym spo"eczeñstwie, zachwiaæ
jego pragnienie udoskonalania siê i rozwoju. Systemy totali-
tarne potrzebuj! na pocz!tku strachu. I jeœli rzeczywiœcie
cywilizowany œwiat da siê przestraszyæ, na tak przygoto-
wanym gruncie zaczn! wzrastaæ k"!cza totalitaryzmu.

Z kolei Glucksmann uprzedza, ¿e raz pokazana przez ludzi
ben Ladena metoda walki prêdzej czy póŸniej znajdzie naœla-
dowców (jak bardzo zaraŸliwy mo¿e byæ przyk"ad wojow-
ników Bazy, œwiadczy najlepiej tragifarsa, która rozegra"a siê
w Stanach Zjednoczonych w miesi!c po ataku na WTC, kiedy
to niezrównowa¿ony piêtnastolatek porwa" z aeroklubu
samolot turystyczny i roztrzaska" siê w nim o biurowiec). Oto
garstka zamachowców uzbrojonych w pilniczki do paznokci
osi!gnê"a efekt porównywalny do eksplozji ma"ej bomby
atomowej. Dotychczasowe tabu – monopol pañstwa na stoso-
wanie si"y w takiej skali – zosta"o zniesione. Okaza"o siê,
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¿e praktycznie ka¿dy mo¿e mieæ swoj! bombê atomow!
i niepotrzebne jest do tego skomplikowane laboratorium,
bo si"a tkwi w samym procesie.

Podobnie jak w uwielbianym przez dzieci filmie Power
Rangers wojownicy al-Kaidy w pojedynkê s! zwyk"ymi,
grzecznymi, dobrze wychowanymi ludŸmi. S! te¿ jednak
organami wiêkszej ca"oœci. Gdy tak jak w Power Rangers
nadejdzie sygna" wzywaj!cy do akcji, "!cz! siê w siej!cy znisz-
czenie ponadludzki organizm. Po 11 wrzeœnia do katalogu
broni masowego ra¿enia nale¿y dopisaæ cz"owieka. I jak
uprzedza Glucksmann: Od wtorku (11 wrzeœnia by" wtorkiem
– przyp. autora) ¿aden budynek nie jest na tyle solidny,
¿adne miejsce nie znajduje siê pod wystarczaj!c! os"on!,
¿adna si"a nie jest w stanie ochroniæ swych obywateli
przed... niemo¿liwym.

Powszechnoœæ strachu

Wed"ug badañ przeprowadzonych pó" roku po ataku,
opiniê francuskiego filozofa podziela ponad po"owa nowo-
jorczyków, przekonanych, ¿e niebawem musi nast!piæ
kolejny akt terroru w ich mieœcie. Ponad sto tysiêcy spoœród
nich cierpi na depresjê. Z kolei bezsennoœæ mêczy ekspertów
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo. W paŸdzierniku 2001
roku, zaledwie w miesi!c po ataku na WTC, amerykañskie
s"u¿by specjalne zosta"y postawione w stan najwy¿szej
gotowoœci. Agent o kryptonimie „Dragonfire” przekaza"
raport wskazuj!cy na mo¿liwoœæ ataku terrorystycznego
z u¿yciem bomby atomowej o sile dziesiêciu kiloton.

Tym razem alarm okaza" siê fa"szywy, ale przeprowadzone
na jego potrzeby symulacje i poszukiwania pokaza"y, jak
niewiele mo¿na zrobiæ, gdy ponownie dojdzie do prawdzi-
wego zagro¿enia. A zdaniem oficjeli odpowiedzialnych
za operacje antyterrorystyczne, próba taka musi nast!piæ.
Tysi!ce wojowników al-Kaidy na ca"ym œwiecie czekaj!
na sygna", a trwaj!ce w Afganistanie dzia"ania zbrojne
niewiele im szkodz!. Nawet w samym Afganistanie bojownicy
wracaj! do zbombardowanych baz szkoleniowych.
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To wszystko podsyca atmosferê niepewnoœci, tworz!c
sytuacjê wymarzon! przez genera"a von Ludendorffa
w Wojnie totalnej. Ludzi ogarnia lêk, tkanka spo"eczna siê
rozk"ada. Pierwsza spontaniczna mobilizacja tu¿ po ataku:
kanapki rozdawane za darmo stra¿akom i wolontariuszom,
ochotnicza pomoc przy odgruzowywaniu ustêpuje znu¿eniu
i apatii. Zdjêcia ofiar rozmoczy" deszcz, „The New York
Times” po cichu wycofa" siê z publikowania kolejnych
biografii poleg"ych. Pozosta"o oczekiwanie na kolejne
„niemo¿liwe” i rosn!ce w Nowym Jorku bezrobocie.

Topniej!cy kapita"

Rozk"ad tkanki spo"ecznej polega g"ównie na wykruszaniu
siê spoiwa, jakim jest zaufanie. O jego roli pisa"em we „Wpro-
wadzeniu”. Zaufanie jest niezwykle istotnym sk"adnikiem tak
zwanego kapita"u spo"ecznego, który okreœla zdolnoœæ ludzi
do spontanicznego stowarzyszania, tworzenia obywatelskich
grup s"u¿!cych rozwi!zywaniu spo"ecznych problemów.
Istnieje du¿a pozytywna korelacja miêdzy poziomem kapita"u
spo"ecznego a poczuciem bezpieczeñstwa, produktywnoœci!
i w efekcie dobrobytem.

Niezwykle wysoki poziom amerykañskiego kapita"u
spo"ecznego dostrzeg" ju¿ genialny obserwator Stanów
Zjednoczonych, Alexis de Tocqueville.

Niestety, jak pokazuj! liczne badania, od oko"o
dwudziestu lat poziom zaufania, a wiêc i kapita" spo"eczny
systematycznie w Stanach Zjednoczonych maleje. Zmniejsza
siê chêæ do spontanicznego udzia"u w stowarzyszeniach,
czy to zwo"ywanych ad hoc, czy zwi!zkach typu sportowego
lub hobbystycznego. Mo¿na wiêc tylko stwierdziæ, ¿e terro-
ryœci wybrali dobry moment, by wypowiedzieæ swoj! wojnê
totaln!, przyspieszaj!c trwaj!cy ju¿ proces erozji tkanki
spo"ecznej w Stanach Zjednoczonych. Ludzie gotowi s!
zrezygnowaæ ze swych wolnoœci w zamian za gwarancjê
bezpieczeñstwa. Jak zauwa¿a niemiecki socjolog Ulrich
Beck w artykule, jaki ukaza" siê w listopadzie 2001 roku
w „El Pais”, koniecznoœæ istnienia pañstwa sta"a siê dla
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wszystkich oczywista, i to w swym starym, Hobbesowskim
wariancie.

Zamiast mêdrkowaæ, nale¿y dzia"aæ. Wychodzi z tego
za"o¿enia prezydent George W. Bush, który postanowi"
podj!æ wojenn! retorykê, widz!c w tym szansê na mobilizacjê
obola"ego narodu. Znów, po dziesiêciu latach, w pró¿ni
powsta"ej po rozwi!zaniu Zwi!zku Radzieckiego pojawi" siê
wróg, miejsce Imperium Z"a zajê"a Oœ Z"a. Tylko ¿e tak
naprawdê nie wiadomo, kto jest wrogiem, choæ jest on jak
najbardziej realny i wypowiedzia" cywilizacji wojnê totaln!.
Ameryka, choæ tego oficjalnie nie przyznaje, zmierza do
zastosowania podobnej doktryny. Tajne trybuna"y wojenne,
przywrócenie zawieszonej w 1974 roku licencji na zabijanie
dla s"u¿b specjalnych, likwidacja jeñców wojennych to tylko
niektóre przyk"ady. Mówi siê g"oœno o dopuszczalnoœci tortur
„w uzasadnionych przypadkach”. Ignacio Ramonet, redaktor
naczelny „Le Monde Diplomatique”, ostrzega w numerze
ze stycznia 2002 roku, ¿e szefowie takich pañstw jak Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja, wykorzystuj!c
pod pretekstem prowadzenia wojny przyzwolenie spo"eczne
przera¿onych spo"eczeñstw, wprowadzaj! rozwi!zania
i instytucje pañstwa policyjnego. Natychmiast przypominaj!
siê wówczas s"owa Karla Rajmunda Poppera, ¿e pañstwo
to z"o konieczne, ale zawsze z"o, i wszelkimi si"ami nale¿y
walczyæ o jego minimalizacjê.

Z kolei Paul Rogers i Scilla Elworthy, eksperci Oxford
Research Group, w raporcie z marca 2002 roku opubli-
kowanym pod znamiennym tytu"em A Never-Ending War?
Consequences of 11 September (Niekoñcz!ca siê wojna?
Konsekwencje 11 wrzeœnia) ostrzegaj!, ¿e takimi metodami
wojny wygraæ nie sposób, ¿e bêdzie ona narastaæ podobnie
jak konflikt bliskowschodni. A wprowadzone nadzwyczajne
œrodki szybko mog! pos"u¿yæ do za"atwiania innych celów.
I tak przywrócona licencja na zabijanie uczyni"a bardziej
prawdopodobnymi zabójstwa dzia"aczy etnicznych i wal-
cz!cych o prawa cz"owieka, którzy w ¿aden sposób nie s!
powi!zani z al-Kaid!, ale którzy sprawiaj! k"opoty interesom
Stanów Zjednoczonych. Nale¿y tu wymieniæ zachodnio-

241

Epilog – 11 wrzeœnia



papuañskiego dzia"acza niepodleg"oœciowego Theysa Eluaya,
który zosta" zamordowany przez jednostkê armii indone-
zyjskiej po uprzednim porwaniu 11 listopada 2001 roku.
Mordercy byli cz"onkami KOPASSUS, jednostki specjalnej
szkolonej przez Si"y Specjalne USA oraz instruktorów CIA,
która uczestniczy"a w masakrach we Wschodnim Timorze
podczas okupacji tego kraju przez Indonezjê. Eluay
sprzeciwia" siê dzia"alnoœci Freeport McMoran, koncernu
górniczego z siedzib! w Luizjanie, który eksploatuje zasoby
naturalne Zachodniej Papui i jest oskar¿any przez lokalnych
dzia"aczy o popieranie oficerów armii indonezyjskiej. Raport
Oxford Research Group podaje jeszcze dwa przypadki
tajemniczej œmierci lokalnych dzia"aczy po 11 wrzeœnia, które
mo¿na powi!zaæ z gr! interesów wielkich koncernów.

Cynizm przeciwko nihilizmowi

Trwa wiêc wojna miêdzy cynizmem a nihilizmem, wojna,
w której nie mo¿na liczyæ na to, ¿e strony konfliktu usi!d!
kiedyœ przy stole rokowañ i zawr! porozumienie pokojowe.
To niemo¿liwe, bo walcz! ze sob! si"y z zupe"nie ró¿nych
porz!dków. Po jednej stronie ostatnie supermocarstwo
dysponuj!ce niemal nieograniczon! si"! w postaci najnowo-
czeœniejszego uzbrojenia konwencjonalnego, broni maso-
wego ra¿enia, bud¿etem obronnym w wysokoœci ponad
300 miliardów dolarów rocznie i najwiêksz! na œwiecie
gospodark!. Po drugiej stronie jest dru¿yna Power Rangers,
tysi!ce normalnych z pozoru ludzi k"aniaj!cych siê uprzejmie
na ulicy. Na sygna" "!cz! siê (to motyw nie tylko z Power
Rangers, ale i wielu innych dzieciêcych kreskówek) w rodzaj
superorganizmu, w którym energia nihilistycznej destrukcji
przekracza poziom krytyczny i nastêpuje eksplozja.

Podkreœlenie niszczycielskiej roli procesu, jaka siê objawi"a
11 wrzeœnia, jest niezwykle istotne. Nie ma ¿adnej analogii,
poza byæ mo¿e motywami psychologicznymi, miêdzy
wojownikami Bazy a innymi samobójcami owijaj!cymi siê
sznurem "adunków wybuchowych, by dokonaæ masakry
w izraelskiej kawiarni lub na targu w Sri Lance. Broñ
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zastosowana 11 wrzeœnia to prze"omowy etap rozwoju
technologii zniszczenia, pierwszy pokaz orê¿a epoki ponowo-
czesnej. Wystawianie przeciwko niemu bombowców B-2 po
2 miliardy dolarów za sztukê ma podobny sens, jak szar¿a
z lancami na czo"gi.

Widaæ ju¿, ¿e wbrew prostemu obrazowi kreowanemu
przez popularne media, po 11 wrzeœnia trwaj! równolegle
trzy wojny œwiatowe. Pierwsza to opisana przez Marcosa
wojna antyglobalizacyjna. Polega ona na tym, ¿e pojedynczy
ludzie i ruchy spo"eczne nowego typu odkrywaj! nowy rodzaj
si"y tkwi!cej w procesach dynamicznej spo"ecznej interakcji,
które sta"y siê mo¿liwe dziêki rewolucji teleinformatycznej.
Jeden komunikat w Internecie lub sms przekazany przez
telefon komórkowy do tysiêcy rozsianych po ca"ym konty-
nencie aktywistów wystarczy, by nastêpnego dnia zjechali siê
oni t"umnie na wiec lub antyglobalizacyjn! zadymê. Mobili-
zacja nie wymaga ju¿ przywództwa, cel jest niczym, ruch jest
wszystkim. Poza obiegiem tradycyjnie rozumianej demokracji
rozwijaj! siê dynamicznie alternatywne ruchy spo"eczne,
które z coraz wiêksz! si"! kwestionuj! jednowymiarowy,
zdominowany przez ekonomiê, charakter oficjalnej polityki.

Skrajnym przypadkiem tej spo"ecznej emancypacji jest
terroryzm w wydaniu Bazy ben Ladena. Dowiód" on,
¿e pozbawiony formalnej struktury, nihilistyczny ruch mo¿e
siêgn!æ po œrodki oddzia"ywania zarezerwowane dotychczas
dla nielicznych mocarstw i wypowiedzieæ œwiatu wojnê
totaln!. To wojna bez precedensu, nie istnieje odpowiednia
doktryna wojenna ani instrumenty przeciwdzia"ania. St!d
pokusa, by siêgaæ po œrodki nadzwyczajne i w imiê obrony
przed niewidzialnym wrogiem ograniczaæ swobody obywa-
telskie.

W miarê coraz wiêkszego zrozumienia procesów le¿!cych
u podstaw nowych form spo"ecznej mobilizacji pojawi siê
naturalna tendencja, by te œrodki nadzwyczajne stosowaæ
równie¿ przeciwko na przyk"ad antyglobalistom i dzia"aczom
ekologicznym, których coraz czêœciej okreœla siê mianem
terrorystów. Narzêdzia przeznaczone do zwalczania terroryz-
mu nihilistycznego pos"u¿! do t"umienia spo"ecznej, alterna-

243

Epilog – 11 wrzeœnia



tywnej ekspresji. Wojna totalna wypowiedziana 11 wrzeœnia
przez terrorystów stanie siê beznadziejn! wojn! totaln!
ancien regime’u – polityczno-gospodarczego establishmentu
pañstw epoki poprzemys"owej – przeciwko rewolucyjnym
w istocie procesom pomodernizacji, których w ¿aden sposób
zatrzymaæ siê nie da.

Trzecia z trwaj!cych wojen to klasyczna w sensie von
Clausewitza wojna o utrzymanie Pax Americana. Bombarduje
siê wiêc opustosza"e afgañskie góry nie po to, by pokonaæ
Bazê, bo to w ten sposób niemo¿liwe, ale by pokazaæ reszcie
œwiata, kto naprawdê rz!dzi. Jak zauwa¿a Ziauddin Sardar,
Amerykanie rozsy"aj! bombogramy, których wymowa poli-
tyczna jest jednoznaczna. Media czêsto podejmuj! tê grê,
dowodz!c, ¿e Ameryka jest potêg!, która nie ma sobie równej
na ziemi, a przekonaæ nas do tego ma a przyk"ad zdjêcie
¿o"nierza amerykañskich si" zbrojnych obwieszonego nokto-
wizorami, komputerami i innymi gad¿etami za setki tysiêcy
dolarów lub kiczowate fotografie startuj!cych „niewi-
dzialnych” bombowców.

Ten krótki katalog wojenny pokazuje, jak bezsensowne
s! wszelkie czarno-bia"e próby interpretacji 11 wrzeœnia,
wyjaœnianie go w kategoriach cywilizacja – terroryœci, nowo-
czesnoœæ – fundamentalizm, sprowadzanie Ÿróde" dramatu
do prostego antyamerykanizmu lub antyglobalizmu. Sytuacja
przypomina bardziej rewolucyjny chaos ni¿ uporz!dkowany
front, gdzie naprzeciw siebie staj! jasno okreœleni wrogowie.
Chaos, którego nawet nie ma jak opisaæ, bo nie istnieje
jeszcze odpowiedni do tego jêzyk. Podobnie przed dwustu
laty, po doœwiadczeniach terroru rewolucyjnego, na brak
odpowiedniego jêzyka skar¿y"a siê pani de Staël.
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Oœwieceniem nazywamy wyjœcie cz"owieka z nie-
pe"noletnoœci, w któr! popad" on z w"asnej winy.
Niepe"noletnoœæ to niezdolnoœæ cz"owieka do pos"u-
giwania siê w"asnym rozumem, bez obcego kierow-
nictwa. Zawinion! jest ta niepe"noletnoœæ wtedy,
kiedy przyczyn! jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji
i odwagi pos"ugiwania siê nim bez obcego kierow-
nictwa. Sapere aude! Miej odwagê pos"ugiwaæ siê
swym w"asnym rozumem – tak oto brzmi has"o
oœwiecenia.

Immanuel Kant, Co to jest oœwiecenie?37

Mamy na Zachodzie wielu fa"szywych proroków
i wielu fa"szywych bogów. S! ludzie, co wierz!
we w"adzê i w zniewolenie innych. S! ludzie, co
wierz! w historyczn! koniecznoœæ, w prawa historii,
które mo¿na odgadn!æ i które pozwalaj! nam prze-
widzieæ przysz"oœæ i we w"aœciwym czasie stan!æ
po stronie przysz"ego w"adcy. S! prorocy postêpu
i prorocy regresu i wszyscy znajduj! wiernych ucz-
niów. I s! prorocy, i wyznawcy sukcesu, efficiency,
wzrostu produkcji za wszelk! cenê, cudu gospodar-
czego i panowania ludzi nad natur!. Ale najwiêkszy
wp"yw wœród intelektualistów maj! lamentuj!cy
prorocy pesymizmu.

Karl Rajmund Popper, W co wierzy Zachód?38

Skazani na wolnoœæ
Gra dobiega koñca. Zgodnie z przedstawionymi we wpro-

wadzeniu regu"ami, jej celem by"o odnalezienie nici "!cz!-
cych ró¿norodne zjawiska wspó"czesnego œwiata, jakie
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eksplodowa"y po 1989 roku. Wówczas, w miejsce
dawnego, sztucznego, ale stabilnego i przewidywalnego,
niczym ruch planet na niebie, porz!dku pojawi" siê chaos.
Nagle na scenê wkroczy"y zupe"nie nowe si"y i podmioty:
wyzwolone od komunizmu narody, rewolucyjne technologie,
nieznane wczeœniej procesy emancypacji i spo"ecznej
mobilizacji, ideologia globalnego wolnego rynku,
fundamentalizm i fundamentalistyczny terroryzm, nihilizm i
erupcja si" z"a, a ponadto nieskoñczone -izmy:
postmaterializm, postmodernizm, postindustrializm,
indywidualizm, relatywizm.

Zatruta studnia

Naturaln! reakcj! na chaos jest lêk, dojmuj!ce uczucie,
¿e zagro¿one s! najg"êbsze podstawy bytu. Star! figur!
symboliczn! dla tego uczucia jest „zatruta studnia”. To
przeciwieñstwo czystego Ÿród"a, z którego tryska woda ¿ycia.
Bezpieczne, czyste Ÿród"o symbolizowane choæby przez
pustynne oazy jest warunkiem spo"ecznego "adu i rozwoju.
Wspólnota mo¿e istnieæ tylko wówczas, gdy ma dostêp do
wody. Ochrona Ÿród"a to podstawowe zadanie wspólnoty,
Obcy to ten, kto chce je zatruæ. Ta mityczna œwiadomoœæ
znajduj!ca odbicie u ludów pierwotnych powraca w formie
nowoczesnej na przyk"ad u wielkiego myœliciela politycznego,
Tomasza Hobbesa. Przedstawiaj!c w Lewiatanie swoj! teoriê
pañstwa i stosunków spo"ecznych, pisze wyraŸnie, ¿e poddani
suwerena maj! prawo do buntu, gdy suweren nie jest w stanie
zapewniæ im czystej wody i powietrza.

S"owa te nale¿y odczytywaæ g"êbiej ni¿ tylko jako sanitarn!
wskazówkê dla rz!dz!cych. WyraŸnie wskazuj!, ¿e jad
wpuszczony do Ÿród"a, œwiadomoœæ, ¿e studnia jest zatruta,
to wystarczaj!cy powód rozpadu tkanki spo"ecznej, powrotu
do stanu wojny ka¿dego z ka¿dym. Zatruta studnia to symbol
egzystencjalnego lêku, który prowadzi do patologicznej
nieufnoœci, stanu chronicznego braku zaufania do ludzi
i instytucji, bez którego z kolei niemo¿liwe jest istnienie
spo"eczeñstwa. Akt terroru z 11 wrzeœnia to nic innego
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jak zastosowanie wskazówek wspomnianego ju¿ genera"a
von Ludendorffa, twórcy koncepcji wojny totalnej. Odwróci"
on za"o¿enia klasycznej teorii wojny swojego poprzednika,
Carla von Clausewitza, i stwierdzi", ¿e pierwszym celem
w nowoczesnej wojnie nie jest pokonanie si"y zbrojnej
przeciwnika, ale zatrucie jego studni – zniszczenie tkanki
spo"ecznej, co najlepiej uzyskaæ aktami terroru, na przyk"ad
bombarduj!c bezbronne miasta, tak by apokaliptyczne
rozmiary rzezi doprowadzi"y do upadku woli, anomii,
rozpaczy, utraty poczucia sensu ¿ycia.

Motyw zatrutej studni czêsto pojawia siê w XX wieku.
Odwo"ywa" siê do niego Jacek Malczewski w cyklu sym-
bolicznych obrazów Zatruta studnia, a pod koniec stulecia
powróci"a do niego australijska artystka Pip McManus
monumentaln! instalacj! Zatrute Ÿród"o. Dzie"em, do stwo-
rzenia którego impuls da"y rzezie w Rwandzie, uczci"a pamiêæ
ofiar wszystkich dwudziestowiecznych aktów ludobójstwa.
Atak 11 wrzeœnia symbolicznie zamkn!" XX wiek i w sposób
niezwykle brutalny postawi" pytanie: czy w nowym stuleciu
zdo"amy znaleŸæ antidotum na trawi!ce œwiat wspó"czesny
trucizny? Czy odnajdziemy mitycznego jednoro¿ca, które-
go róg, jak g"osi podanie, ma w"aœciwoœæ oczyszczania Ÿródla-
nej wody i przywracania jej ¿yciodajnoœci?

Spl!tane nici

Twierdzê, ¿e mamy tak! szansê. Taka jest moja interpre-
tacja wyników zakoñczonej dopiero gry.

Dotychczasowa rola autora polega"a na ustawieniu pion-
ków na planszy i opowiedzeniu historii stanowi!cych t"o dla
rozgrywek. Zdajê sobie sprawê, ¿e ju¿ w sposobie opowieœci
mo¿na doszukiwaæ siê wskazówek interpretacyjnych. Muszê
jednak zastrzec, ¿e wskazówki te niekoniecznie by"y zbie¿ne
z moimi pogl!dami. Zale¿a"o mi bardziej na nakreœleniu jak
najszerszych granic pola interpretacyjnego, by pokazaæ,
¿e rzeczywistoœæ jest znacznie bardziej z"o¿ona i bogatsza, ni¿
twierdz! zwolennicy prostych wyjaœnieñ.
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Œwiadomoœæ tego bogactwa mo¿e wywo"ywaæ ró¿ne
reakcje. Dla jednych bêdzie Ÿród"em lêku, ucieczki w ró¿ne
rodzaje œwiadomoœci postmodernistycznej twierdz!cej, ¿e nic
pewnego na tym œwiecie nie istnieje, pró¿no doszukiwaæ siê
w nim jakichkolwiek sta"ych regu" czy prawd. Nie ma Ÿróde"
wartoœci poza nami samymi oraz konwencjami spo"ecznymi.
Odrzucam tak! postawê, bo jest ja"owa, gorzej – otwiera pole
nadu¿yciom i totalitaryzmowi. Wystarczy siêgn!æ po Turgie-
niewa i Dostojewskiego, by zobaczyæ potencjalne konsek-
wencje wszelkich filozofii „utraty sensu ¿ycia”.

Inni, id!c za t! wskazówk!, powiedz!: no w"aœnie,
ju¿ Turgieniew i Dostojewski o tym pisali, a œwiat istnieje
nadal. Wszystko ju¿ by"o, czym wiêc siê przejmowaæ.
Optymizm idiotów, w"aœciwy zw"aszcza naszej klasie
politycznej, jest dla mnie równie¿ nie do przyjêcia. Zak"ada,
¿e jest ktoœ od nas m!drzejszy: Bóg, Komisja Europejska,
prezydent Stanów Zjednoczonych, których obowi!zkiem
jest rozwi!zywanie problemów zbyt trudnych dla „naszych
ma"ych rozumków”. My zaœ jesteœmy na tyle ma"o wa¿ni
w globalnym i kosmicznym rachunku, ¿e jakoœ przetrwamy.
Jak mawiaj! Rosjanie: tisze jediesz, dalsze budiesz.

Odrzucam te¿ aktywny optymizm rozmaitych uczniów
Hegla, którzy twierdz!, ¿e œwiat mo¿na wyjaœniæ kilkoma
regu"ami gry, ¿e istniej! obiektywne prawa historii i rozwoju,
a obserwowany chaos to tylko wynik tymczasowej niedosko-
na"oœci naszego rozumu. Prêdzej czy póŸniej odkryjemy
jednak te prawa, po"!czymy wszystkie zjawiska niæmi jedno-
znacznych powi!zañ. To myœlenie jest wyrazem „mocnej”
wersji filozofii oœwieceniowej, w której miejsce religii
wyeksmitowanej z ¿ycia publicznego zast!pi" kult rozumu.
W istocie religia jako system wiary w Boga ust!pi"a innej
religii. Choæ odwo"uje siê ona do rozumu, to jednak nie ma
innego uzasadnienia swych racji ni¿ wiara.

Alternatyw! nie jest równie¿ powrót do stanu sprzed
Oœwiecenia, rezygnacja z rozumu na rzecz Boga i religii jako
g"ównych regulatorów ¿ycia publicznego. Choæ wizja ta wielu
wydaje siê atrakcyjna, nie mo¿na jej zrealizowaæ, podobnie
jak wizji poprzedniej, bez morza krwi i popadniêcia w jeszcze
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wiêksze k"opoty. Ekstremalnym wyrazem takiej antyno-
woczesnej têsknoty s! wszelkiej maœci fundamentalizmy
g"osz!ce, ¿e dysponuj! jedynym, pe"nym depozytem Prawdy.
Ich odpowiedzi! na filozofie braku sensu jest odkrycie sensu
absolutnego, reakcj! na roszczenia rozumu jest jego ca"kowite
odrzucenie jako niepotrzebnego w sytuacji, gdy Prawda jest
ju¿ znana.

Sapere aude!

Co wiêc pozostaje? Sapere aude! Powrót do wartoœci
Oœwiecenia, ale w wydaniu „miêkkim”, otwartym, najpe"niej
wyra¿onym w optymistycznej filozofii Karla Rajmunda
Poppera, wielkiego filozofa XX wieku zmar"ego w 1994
roku, bezwzglêdnego têpiciela posiadaczy absolutnej
prawdy, czy to nabytej, czy to objawionej. Najkrócej rzecz
ujmuj!c, postawa ta zasadza siê na kilku za"o¿eniach.
Po pierwsze, realizm. Œwiat istnieje rzeczywiœcie, nie jest tylko
z"ud! naszych zmys"ów. Po drugie, optymizm poznawczy
– œwiat istnieje i mo¿emy go poznawaæ dziêki rozumowi.
Po trzecie, œwiat jest otwarty, tak wiêc nasza wiedza zawsze
bêdzie tylko przybli¿eniem wiedzy obiektywnej, niemo¿-
liwe jest osi!gniêcie wiedzy pewnej. W koñcu gwarancja
ludzkiej wolnoœci, czyli indeterminizm, przekonanie, ¿e
nawet gdybyœmy dysponowali wiedz! pe"n! w danym mo-
mencie, to i tak nie bylibyœmy w stanie przewidzieæ przy-
sz"oœci.

Sw! postawê Popper nazywa" racjonalizmem krytycznym.
Uznawa" on, ¿e najwa¿niejsz! form! komunikacji spo"ecznej
jest krytyczny dialog miêdzy równymi, wolnymi ludŸmi. Taki
dialog zak"ada, ¿e jego uczestnicy s! gotowi do modyfikacji
swoich pierwotnych przekonañ, w miarê jak w toku dyskusji
poznaj! nowe fakty i argumenty. Oczywiœcie dialog ma sens,
kiedy przyjmuje siê wspomniane wczeœniej minimum za"o¿eñ
wstêpnych. Gdy jeden z uczestników stwierdzi nagle, ¿e
z pozarozumowych powodów wie lepiej, bo dozna" w"aœnie
iluminacji, wówczas dialog siê koñczy, a zaczyna monolog.
Koñczy siê równoœæ stron, jedna jest lepsza, wyró¿niona,
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po drugiej stronie sto"u znajduj! siê gorsi, Inni, których nale¿y
przekonaæ, jeœli trzeba, to nawet si"!.

Kategori! kluczow! dla powodzenia realizacji programu
Poppera jest wolnoœæ. To w ogóle kategoria podstawowa
dla wspó"czesnych spo"eczeñstw Zachodu. Koœció" katolicki
czêsto mówi o z"ej wolnoœci (wystarczy wspomnieæ papiesk!
homiliê ze mszy na krakowskich B"oniach 18 sierpnia
2002 roku, w której Jan Pawe" II zaatakowa" liberalizm) lub
o nieumiejêtnoœci korzystania z daru wolnoœci. Patologia
wolnoœci prowadziæ ma do wynaturzeñ, takich jak skrajny
egoizm, indywidualizm, kult samorealizacji i autentycznoœci
kosztem wartoœci ponadczasowych. To w"aœnie na skutek tej
patologii obserwujemy to, co socjologowie nazywaj! zani-
kiem spo"eczeñstwa, polegaj!cym na odsuwaniu siê jednostek
od spraw publicznych i pogr!¿aniu we w"asnym ja.

W efekcie ¿ycie polityczne ulega atrofii, partie polityczne
trac!ce gwa"townie cz"onków staj! siê biurokratycznymi
instytucjami do obsadzania stanowisk. Przy coraz mniejszej
kontroli partyjnych mas s! coraz bardziej podatne na
korupcjê. ¯ycie polityczne staje siê cyniczne, co tylko
pog"êbia niezadowolenie zapatrzonych w swoje ego jednos-
tek. B"êdne ko"o siê zamyka.

Koœció" i Jan Pawe" II w swoich naukach dostrzegaj! szansê
na wyjœcie z tej sprzecznoœci poprzez uznanie prymatu
Prawdy nad wolnoœci!. Przy czym mówi siê tu o Prawdzie
Objawionej, której Koœció" ma byæ najpe"niejszym depozy-
tariuszem. Jak zauwa¿a francuski socjolog Alain Tourraine,
wezwanie takie mo¿e odnieœæ pewien skutek w spo"eczeñ-
stwach tradycyjnych, w których nie dobieg"y koñca procesy
sekularyzacji. W Europie szansa jest niewielka, bo apel
Koœcio"a odwo"uje siê do nieistniej!cych ju¿ pok"adów
wra¿liwoœci. Odbudowanie ich jest niemo¿liwe, wa¿niejsze
raczej wydaje siê to, na co wskazuj! tacy filozofowie jak
Charles Taylor i Jurgen Habermas, by przes"anie inspirowane
wiar!, prawdy ewangeliczne, by"y czytelne równie¿ dla ludzi
nie maj!cych „ucha do religii”.

W mojej ksi!¿ce pojawia siê równie¿ pojêcie wolnoœci
w wydaniu anarchistycznym. Podczas analizy oddolnych
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ruchów na rzecz wolnego oprogramowania odwo"ywa"em siê
do myœli Piotra Kropotkina. Ten rodzaj wolnoœci polega
na czynnym kwestionowaniu spo"ecznego i prawnego
porz!dku œwiata. W zamian poza sam! energi! niewiele
proponuje. To fakt, ¿e ta energia potrafi zamieniaæ siê w czyn
twórczy, znajduj!cy wyraz w konkretnych dzie"ach, jak
wartoœciowe oprogramowanie, utwory muzyczne lub
dzia"ania spo"eczne. Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e ta sama
energia zmanipulowana przez sprawnego socjotechnicznie
lidera mo¿e zostaæ ukierunkowana na destrukcjê, czego
dowodz! przypadki sekty Aum Shinrikyo i Bazy ben Ladena
(i doskonale znanego z literatury Stawrogina).

Wolnoœæ absolutna

Sprzecznoœci mo¿na unikn!æ, odwo"uj!c siê do najbardziej
radykalnej definicji wolnoœci sformu"owanej przez rosyj-
skiego filozofa Miko"aja Bierdiajewa. Pisze on w Samo-
poznaniu, autobiografii filozoficznej: Ca"y wywodzê siê
z wolnoœci. Jest ona niejako moj! rodzicielk!. Wolnoœæ
stanowi dla mnie szczególny rodzaj stanu pierwotnego. Moja
oryginalnoœæ jako filozofa sprowadza siê do tego, ¿e podstaw!
mojej filozofii nie jest byt, lecz – wolnoœæ... W wolnoœci kryje
siê tajemnica œwiata. Bóg zapragn!" wolnoœci i sta"o siê to
tragedi! œwiata. Wolnoœæ jest pocz!tkiem i koñcem wszyst-
kiego... Mam podstawy, by twierdziæ, ¿e Bóg uobecnia siê
wy"!cznie w wolnoœci i ¿e dzia"anie Jego objawia siê tylko
za jej poœrednictwem. Jedynie wolnoœæ nale¿y sakralizowaæ.
Wszelkie inne sakralizacje dokonane przez historiê s! pseudo-
sakralizacjami i trzeba je zdesakralizowaæ. Jestem orêdow-
nikiem emancypacji.39

Bierdiajew, absolutyzuj!c wolnoœæ, nie by" jednak anar-
chist!, anarchizm zwalcza". Sam uznawa", ¿e pe"ne poznanie
Prawdy nie mo¿e odbyæ siê indywidualnie, lecz jedynie
drog! wspólnotow!, za poœrednictwem uczestnictwa w „ciele
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Koœcio"a”. Z kolei sposobem na najpe"niejsz! ekspresjê
wolnoœci jest twórczoœæ, podnosz!ca cz"owieka w pobli¿e
Boga. Bierdiajew od¿egnywa" siê od pozytywizmu i racjo-
nalizmu, gdy¿ jego zdaniem ogranicza"y wolnoœæ cz"owieka,
sprowadzaj!c jego dzia"ania do przestrzegania regu" metody.

Czy¿by wiêc konflikt z filozofi! Poppera? Nie, Bierdiajew
atakowa" racjonalizm ideologiczny, wyra¿aj!cy religiê rozu-
mu, a racjonalizm krytyczny Poppera to w istocie afirmacja
wolnoœci rozumnych jednostek. Wiem, ¿e krytycy zarzuc! mi
od razu, ¿e tak sformu"owana wizja wolnoœci i racjonalizmu
to konstrukcje typowo zachodnie, które powsta"y w okreœ-
lonym krêgu cywilizacyjnym. Tak rozumiana wolnoœæ jest
pojêciem obcym w innych kulturach, w których jednostka
zdominowana jest przez grupê i spo"eczeñstwo. Czy przez to
jednak koncepcja Bierdiajewa traci sens?

Wprost przeciwnie, rosyjski filozof uwalnia pojêcie
wolnoœci z kontekstu kulturowego, nadaje jej sankcjê meta-
fizyczn!, a wiêc uniwersaln!. W Chinach nie ma wolnoœci nie
dlatego, ¿e jest ona pojêciem wzglêdnym, ale dlatego, ¿e
jeszcze nie dokona"o siê dzie"o emancypacji. Przecie¿ wystar-
czy przestudiowaæ monumentalne opracowanie Charlesa
Taylora #ród"a podmiotowoœci, by zrozumieæ, ¿e i w Europie
emancypacja jednostki trwa"a setki lat. Dokona"a siê jednak,
podobnie jak dokonaæ siê mo¿e (i mam nadziejê, ¿e siê
dokona, choæ wiem równie¿, ¿e tak staæ siê nie musi) w innych
miejscach globu.

Brak wolnoœci na œwiecie nie jest argumentem, by rezygno-
waæ z jej uniwersalnego przes"ania. Obawiaæ siê raczej nale¿y
innego zjawiska, o jakim napisa" Bierdiajew: Wolnoœæ jest
bardzo trudna do zniesienia, to nader ciê¿kie brzemiê. I ludzie
"atwo rezygnuj! z wolnoœci, by uczyniæ swe ¿ycie l¿ejszym.
Rezygnowaæ z wolnoœci to jednak tak samo, jak zrezygnowaæ
z rozumu. Jedno i drugie prowadzi do zniewolenia.

Nieuchronnoœæ walki

Co jednak zrobiæ z zarzutami odnosz!cymi siê do ekscesów
wolnoœci, wyra¿anych w tak zwanej etyce autentycznoœci,
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bêd!cej w istocie uzasadnieniem egoizmu? Chyba najlepszej
odpowiedzi udzieli" Charles Taylor w Etyce autentycznoœci.
Stwierdzi" w niej, ¿e: Z natury spo"eczeñstwa liberalnego
wynika, ¿e bêdzie ono zawsze polem walki miêdzy wy¿szymi
i ni¿szymi formami wolnoœci. ¯adna ze stron nie mo¿e
zniszczyæ drugiej, lecz linia podzia"u mo¿e siê przesuwaæ
– nigdy ostatecznie, ale przynajmniej dla niektórych na pewien
czas – w jedn! b!dŸ w drug! stronê. Dziêki spo"ecznej aktyw-
noœci, przemianom politycznym, walce o serca i umys"y lepsze
formy mog! zdobyæ przewagê – przynajmniej na jakiœ czas.40

Taylor odrzuca, podobnie jak Popper i Bierdiajew, wizjê
liniowego rozwoju spo"eczeñstwa. Nigdy nie stworzymy
programu rozwoju polegaj!cego na systematycznym marszu
od form gorszych do lepszych. Istot! œwiata wolnego,
niezdeterminowanego jest mo¿liwoœæ postêpu, ale i regresu.
Stan wolnoœci to stan nieustaj!cej walki o tê wolnoœæ i jej
jakoœæ. Bardzo wa¿ny moment tej walki odbywa siê w"aœnie
na naszych oczach, wiêcej – z naszym udzia"em. Teraz w"aœnie
definiuje siê jakoœæ wolnoœci na najbli¿sz! przysz"oœæ,
a oczywiœcie wynik tej walki nie jest znany. S! jednak
podstawy do ostro¿nego optymizmu.

$ród"a optymizmu

Mój optymizm opiera siê na kilku przes"ankach. Po pierw-
sze, ca"y czas trwaj! procesy emancypacyjne. W spo"e-
czeñstwach nowoczesnych zdobywane s! kolejne barykady
na drodze do pe"nego upodmiotowienia jednostki, odarcia
jej z przypisania do narzuconych tradycj! ról wynikaj!cych
z p"ci, statusu zawodowego i spo"ecznego. Patologie wolnoœci
uwidocznione w nadmiernym indywidualizmie s! po prostu
reakcj! na nadmiern! tradycjonalizacjê, ucieczk! przed
terrorem wspólnoty, wymuszaj!cej na jednostce podporz!d-
kowanie sztucznym wartoœciom. Gdy pierwsze zach"yœniêcie
odzyskan! w ramach emancypacji wolnoœci! minie, istnieje
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szansa, jak pokazuje Taylor, na przechylenie wahad"a
w kierunku lepszej jakoœci samorealizacji. Ekspresja auten-
tycznoœci nie bêdzie wówczas polega"a na skrajnym egoizmie,
ale na odbudowie wspólnoty na nowych zasadach, najlepiej
wyra¿onych w idei racjonalizmu krytycznego Poppera.

Nowa wspólnota to otwarty zwi!zek ludzi wolnych i rów-
nych. Wspomniany ju¿ Alain Tourraine w takiej nowej formie
stosunków spo"ecznych widzi nadziejê na zachodz!ce
w spo"eczeñstwie poprzemys"owym zmiany. Ta wizja nie ma
nic z utopii, nie wró¿y kolejnego raju na ziemi. Mówi
o koniecznoœci walki miêdzy trzema si"ami: ju¿ wolnymi,
wyemancypowanymi jednostkami; ludŸmi, którzy œwiadomie
wolnoœæ odrzucaj!, i tymi, którzy wolnoœci jeszcze nie
poznali. Nie tylko jednak trwaj!ce nieustannie procesy eman-
cypacyjne powiêkszaj! szansê odbudowy stosunków spo"ecz-
nych na nowych zasadach. Innym wa¿nym czynnikiem jest
technologia, a zw"aszcza dostêp do wspomnianych wczeœniej
w Zatrutej studni technologii wolnoœci – narzêdzi komu-
nikacji umo¿liwiaj!cych nieskrêpowan! ekspresjê i porozu-
miewanie siê twórczym jednostkom.

Technologie wolnoœci

Narzêdziem szczególnym, wrêcz rewolucjonizuj!cym
sposób komunikacji miêdzyludzkiej s! sieci teleinforma-
tyczne, których popularnym symbolem jest oczywiœcie
Internet. O wyj!tkowoœci Internetu decyduj! trzy cechy tego
medium, wskazane wyraŸnie przez Derricka de Kerckhove’a,
ucznia Marshalla McLuhana, w Inteligencji otwartej. Otó¿
Internet (czy w ogóle sieci teleinformatyczne) charakteryzuje
siê hipertekstowoœci!, interaktywnoœci! i komunikacyjnoœci!.
Hipertekstowoœæ oznacza, ¿e treœci dostêpne w ró¿nych,
rozsianych po ca"ym œwiecie bazach danych po"!czone s!
systemem aktywnych odnoœników. W efekcie powstaje
ogromna, globalna biblioteka. Interaktywnoœæ to nic innego,
jak mo¿liwoœæ bezpoœredniego wp"ywania na treœæ. W Inter-
necie nie jesteœmy, tak jak w przypadku telewizji, skazani
wy"!cznie na obrazki serwowane przez nadawców. Tu mo¿e-
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my nie tylko wybieraæ, ale po prostu tworzyæ w"asne treœci.
Komunikacyjnoœæ to w koñcu mo¿liwoœæ porozumiewania siê
z innymi u¿ytkownikami sieci. Najistotniejsze jest to, ¿e
w Internecie opisane trzy atrybuty wystêpuj! jednoczeœnie.
Gdyby Internet by" tylko komunikacyjny, nie ró¿ni"by siê
od telegrafu. Gdyby by" tylko hipertekstowy, przypomina"by
obszern! bibliotekê.

Gdy jednak po"!czymy wszystkie cechy, otrzymamy
medium wielowymiarowe, o wyraŸnie wyró¿niaj!cej siê
sk"adowej pionowej i poziomej. Pionowy wektor Internetu
oznacza jego zdolnoœci do gromadzenia treœci, jego funkcjê
akumulacyjn!. Wektor poziomy wi!¿e siê z aspektem komu-
nikacyjnym. Podczas aktów komunikacji powstaje nowa
treœæ, która odk"ada siê kolejnymi s"ojami, pog"êbiaj!c zasoby
globalnej sieci. Sk"adowa pozioma i pionowa oddzia"uj!
miêdzy sob!, czyni!c z Internetu medium dynamiczne, ¿ywe,
nawet nieokie"znane, a przez to dla wielu tajemnicze, wiêc
groŸne.

Tak zdefiniowany, zwany równie¿ cyberprzestrzeni!,
Internet staje siê fizycznym odpowiednikiem filozoficznych
koncepcji opisuj!cych zjawisko kumulowania siê wiedzy
i kultury, oraz oddzia"ywania tych zasobów na cz"owieka
i œwiat rzeczywisty. Karl Rajmund Popper mówi", ¿e rzeczy-
wistoœæ sk"ada siê z trzech œwiatów. Pierwszy zamieszkuj!
byty realne: ska"y, drzewa, pola fizyczne, si"y. W œwiecie
drugim goszcz! wra¿enia subiektywne, psychologiczne, to
œwiat strachu i nadziei, sk"onnoœci do dzia"ania, doznañ
podœwiadomych i nieœwiadomych. Œwiat trzeci gromadzi
wiedzê, wytwory kultury, teorie naukowe. Jest on otwarty
i aktywny, gdy¿ ca"y czas oddzia"uje na ludzi, którzy jedno-
czeœnie zasilaj! go nowymi ideami. Œwiat trzeci jest te¿
odbiciem wiedzy o œwiecie realnym, œwiecie pierwszym,
którego jednak nigdy w sposób pe"ny nie poznamy.

Inteligencja zbiorowa

Trzeci œwiat Poppera to jednak nic innego jak noosfera
– przestrzeñ wszystkich wytwarzanych przez cz"owieka
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idei. Pisa" o niej ju¿ w 1943 roku wspomniany wczeœniej
rosyjski biolog i filozof W"adimir Wiernadskij, a koncepcjê tê
rozwin!" niezale¿nie ojciec Pierre Teilhard de Chardin. Nowy
rozmach, ju¿ po eksplozji Internetu nada" jej francuski filozof
Pierre Levy i wspomniany Derrick de Kerckhove. Noosfera
powstaje nie tylko na skutek kumulacji wiedzy i wytworów
kultury, ale tak¿e w wyniku ci!g"ej komunikacji. Jest
przestrzeni! dynamiczn!, pulsuj!c!, rodzajem wielkiego
mózgu – nookorteksu, którego aktywnoœæ prowadzi do
powstania zjawiska inteligencji zbiorowej. To dziêki niej
spo"ecznoœci, w których trwa niezak"ócona komunikacja
horyzontalna miêdzy poszczególnymi jednostkami, czyli, jak
by powiedzia" Popper, w których trwa krytyczny dialog,
s! zdolne do uczenia siê, wspó"dzia"ania i rozwoju, mimo ¿e
pozornie ich cz"onków nic nie "!czy.

Wa¿nym aspektem takiego modelu spo"ecznego jest to,
¿e wyposa¿a on jednostkê w si"ê, nie odbieraj!c jej wolnoœci.
Ka¿dy twórczy podmiot mo¿e wnosiæ do œwiata trzeciego,
do noosfery, swój g"os, bez obawy, ¿e tam zaginie. Zale¿nie
od jakoœci wypowiedzi bêdzie mia" on wiêkszy lub mniejszy
wp"yw. Jednoczeœnie jednostka mo¿e siê dodatkowo uzbra-
jaæ, czerpi!c ze zgromadzonych zasobów. St!d tak wielk!
wagê w konstrukcji noosfery przypisuje siê obecnie kwestiom
w"adzy nad wiedz! i w"asnoœci wiedzy. Ogrodzenie wiedzy
drutem kolczastym w imiê rachunku ekonomicznego mo¿e
doprowadziæ do niepoliczalnych kosztów spo"ecznych,
polegaj!cych na zbiorowej lobotomii, jaka odbêdzie siê w
nookorteksie. Patrz!c z tej perspektywy, mo¿na lepiej zrozu-
mieæ równie¿ wysi"ki ludzi takich jak Krzysztof Czy¿ewski
z Sejn, którzy odgrzebuj! prawdê o Europie Œrodkowej.
Przypominaj!c sprawy takie jak mord w Jedwabnem, zape"-
niaj! œwiat trzeci brakuj!c! wiedz!, która, miejmy nadziejê,
doprowadzi do poprawy naszej inteligencji zbiorowej i ochro-
ni przed tragicznymi powtórkami historii w przysz"oœci.

Rewolucja czy ewolucja?
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Sceptyk stwierdzi"by, ¿e w tym celu musia"yby zmieniæ siê
instytucje ¿ycia politycznego. To prawda, s! one rodem
z epoki przemys"owej i odzwierciedlaj! inn! strukturê
spo"eczn!. W efekcie wspó"czesna demokracja jest coraz
mniej reprezentatywna, bo w odmasowionym spo"eczeñstwie
opinia publiczna ulega rozdrobnieniu. Brak legitymacji
politycznej zastêpuje siê wiêc ucieczk! w racjonalistyczny
determinizm, przekazuj!c coraz wiêksze obszary polityki
„ekspertom” – ekonomistom, naukowcom, przedsiêbiorcom.

Pokaza"em jednak we wczeœniejszych rozdzia"ach ksi!¿ki,
¿e ukuta jeszcze przez Maksa Webera metafora „¿elaznej
klatki” polegaj!cej na tym, ¿e w spo"eczeñstwie nowoczesnym
coraz wiêksze obszary ¿ycia zaw"aszczane s! przez racjo-
nalnoœæ instrumentaln!, w latach dziewiêædziesi!tych bez-
powrotnie siê wyczerpa"a. Prosta racjonalnoœæ instrumen-
talna straci"a skutecznoœæ. Pora przypomnieæ sobie s"owa
Taylora: Nie nale¿y przeceniaæ stopnia naszej wolnoœci.
Ale nie jest on równy zeru. A to oznacza, ¿e uœwiadomienie
sobie moralnych Ÿróde" naszej cywilizacji mo¿e mieæ
znaczenie, o ile jest w stanie przyczyniæ siê do wytworzenia
nowego konsensusu.

Zanim ten nowy konsensus zostanie wypracowany,
obserwowaæ bêdziemy walkê, której efektem jest ci!g"a
zmiana oblicza polityki. Najlepiej opisa" zachodz!ce procesy
Manuel Castells w trylogii The Information Age. Racjê ma
Taylor, ¿e opinia publiczna jest rozdrobniona. Jednak dziêki
nowym technologiom komunikacji zyskuje niezwyk"e
mo¿liwoœci mobilizacji. W efekcie powstaj! silne ruchy
demokracji oddolnej, które pomijaj!c tradycyjny porz!dek
demokratyczny, artyku"uj! „wolê ludu”. Dowody si"y tego
zjawiska przedstawi"em w rozdziale „Sieæ ponad wszystko”.
W dalszej konsekwencji jednak równie¿ tradycyjna klasa
polityczna bêdzie musia"a nauczyæ siê s"uchaæ opinii wyra¿a-
nych w nowy sposób. W przeciwnym razie grozi jej margina-
lizacja i pora¿ka w starciu z politykami populistycznymi,
którzy lepiej umiej! siê ws"uchaæ w „g"os ludu” i trawi!ce go
lêki, by zamieniæ je na czytelne symbole. Wyjaœni" to Castells:
Na przyk"ad, jeœli spo"eczeñstwo czuje zagro¿enie przez
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niezidentyfikowany, wielowymiarowy strach, uprzedmioto-
wienie tego strachu wed"ug kodu imigracja = rasa = bieda =
=opiekuñczoœæ = przestêpczoœæ = bezrobocie = podatki =
=niebezpieczeñstwo, prowadzi do jasno okreœlonego celu,
okreœla opozycjê My przeciwko Wam, a w efekcie prowadzi
do poparcia tych liderów, którzy eksponuj! ksenofobiê
i rasizm. Jak dobrze sprawdzaj! siê analizy Castellsa z po"owy
lat dziewiêædziesi!tych, dowodz! wyniki wyborów, odbywa-
j!cych siê w Europie na pocz!tku XXI wieku. Niebywa"y
sukces Le Pena podczas wyborów prezydenckich we Francji
w 2002 roku pokaza" najlepiej, ¿e coœ naprawdê siê zmieni"o
i instytucje ¿ycia politycznego w pañstwie poprzemys"owym
wymagaj! przebudowy.

Realizm utopijny

Jeden z modeli takiej przebudowy proponuje francuski
socjolog i filozof Bruno Latour w ksi!¿ce Politique de la
nature. Postuluje w niej g"ównie odejœcie od tradycyjnej
racjonalnoœci instrumentalnej, która, jak ju¿ stwierdziliœmy,
wyczerpa"a swoj! moc. Nauka, która w pañstwie oœwiece-
niowym pe"ni"a funkcjê podobn! do policji (nauka mia"a
monopol na wiedzê, policja na u¿ycie si"y), musi zmieniæ
swoj! rolê. Owszem, nadal ma produkowaæ wiedzê w zgodzie
ze swoj! metod!, ale ju¿ nie mo¿e wystêpowaæ w procesie
politycznym, jako depozytariusz wiedzy pewnej. Naukowcy
musz!, zdaniem Latoura, przestaæ byæ kap"anami wiedz!cymi
lepiej, a staæ siê rzecznikami przyrody w debacie publicznej.
Do dyskursu i procesu politycznego musz! wróciæ tematy,
które wydawa"y siê ju¿ na zawsze wypchniête na margines
jako problemy czysto techniczne. O ile nie mo¿e byæ
przedmiotem g"osowania wartoœæ liczby !, to decyzja, czy
jedzenie wo"owiny mo¿na uznaæ za bezpieczne w œwietle
niepe"nej wiedzy o chorobach prionowych i CJD, nie mo¿e
pozostaæ w rêku ekspertów.

Proponowana przez Latoura modyfikacja procesu poli-
tycznego przez powiêkszenie reprezentacji jest zbie¿na
z koniecznoœci! „demokratyzacji demokracji”, jak! artyku"uje
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Anthony Giddens, brytyjski socjolog i twórca „trzeciej drogi”,
programu politycznego Tony’ego Blaira. W ksi!¿ce Poza
lewic! i prawic! proponuje wizjê, któr! nazywa realizmem
utopijnym. Przymiotnik jest niezbêdny, bo wyjaœnia, ¿e przed-
stawione w tym kierunku cele s! idea"ami, do których nale¿y
d!¿yæ, choæ ich pe"ne osi!gniêcie jest niemo¿liwe. Fundamen-
tem realizmu utopijnego Giddensa jest walka z ubóstwem,
naprawa zdegradowanego œrodowiska, ograniczenie roli si"y
i przemocy w ¿yciu spo"ecznym. Giddens szuka optymizmu:

Nieprzewidywalnoœæ, niepewnoœæ wytworzona, fragmen-
tacja: to tylko jedna strona medalu porz!dku globaliza-
cyjnego. Po jego drugiej stronie znajduj! siê powszechnie
podzielane wartoœci, jakie rodzi sytuacja globalnej wspó"za-
le¿noœci, zorganizowanej za poœrednictwem kosmopolitycznej
akceptacji ró¿nic. Œwiat bez „innych” jest œwiatem, w którym
nas wszystkich – z zasady – "!czy wspólnota interesów, ale te¿
stajemy wobec wspólnych zagro¿eñ... Etyka globalizuj!cego
siê spo"eczeñstwa posttradycyjnego implikuje uznanie
œwiêtoœci ¿ycia ludzkiego oraz powszechnego prawa do szczêœ-
cia i samorealizacji – sprzê¿onych z obowi!zkiem promowania
kosmopolitycznej solidarnoœci i postaw! szacunku wobec
pozaludzkich tworów, teraz i w przysz"oœci. Jest to punkt
widzenia jak najdalszy od dostrzegania zaniku wartoœci
uniwersalnych – byæ mo¿e pierwszy raz w historii ludzkoœci
takie wartoœci spotykaj! siê z rzeczywistym odbiorem.41

Skazani na wolnoœæ

Optymizm Giddensa, Poppera, Castellsa, Bierdiajewa,
Tourraina, Taylora jest trudnym optymizmem. Nie obiecuje,
¿e kiedykolwiek zbudujemy raj na ziemi. Przypomina,
¿e nasz! istot! jest wolnoœæ, a wszelkie ograniczenia wynika-
j!ce z uwarunkowañ politycznych, spo"ecznych, religijnych,
kulturowych, biologicznych maj! charakter wtórny. Krêpuj!
nas, wp"ywaj! na nasze postêpowanie, ale go nie determinuj!.
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Dziêki rozumowi, jeœli tylko bêdziemy mieli odwagê go u¿yæ,
mo¿emy wyraziæ swoj! wolnoœæ, dokonaæ emancypacyjnego
wyboru, przeciwstawiæ siê wiêzom. Wybór taki oznacza
walkê, do której jak nigdy dot!d w historii jesteœmy dobrze
przygotowani. Jak nigdy dot!d musimy tak¿e mieæ œwiado-
moœæ, ¿e jest to walka w skali globalnej. Podobna te¿ bêdzie
skala ewentualnej pora¿ki. 11 wrzeœnia pokaza", ¿e nie
podejmuj!c walki, równie¿ nie jesteœmy bezpieczni. To te¿
nowa sytuacja w historii. Po raz pierwszy nie mo¿emy
przehandlowaæ wolnoœci za bezpieczeñstwo. Po 11 wrzeœnia
jesteœmy skazani na wolnoœæ.
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Podziêkowania
Na stronie tytu"owej Zatrutej studni pojawia siê jeden

autor. W istocie jednak ksi!¿ka jest dzie"em zbiorowym,
wynikiem konfrontacji ró¿norodnych idei z wielu obszarów
wiedzy, kultury, filozofii, religii. Zatruta studnia to zapis
dialogu, zarówno wirtualnego, odbywaj!cego siê za poœred-
nictwem lektur i eksploracji cyberprzestrzeni, jak i rzeczywis-
tego, bêd!cego owocem pracy dziennikarskiej i publicys-
tycznej. Autorów idei, które przytoczy"em, wymieniam
w przypisach bibliograficznych i zbiorowej bibliografii.
Osobn! uwagê i podziêkowania winien natomiast jestem
ludziom, którym Zatruta studnia zawdziêcza ostateczny
kszta"t. Pierwsz! czytelniczk! i recenzentk! rodz!cych siê
kolejno rozdzia"ów by"a moja ¿ona, Luiza. Znakomitemu
socjologowi, profesorowi Kazimierzowi Krzysztofkowi,
wdziêczny jestem, ¿e podczas licznych dysput o omawianych
w ksi!¿ce problemach zawsze dzia"a" jak katalizator przy-
spieszaj!cy dotarcie do sedna sprawy. Pierwszym czytelnikom
surowych jeszcze wydruków, historykowi nauki doktorowi
Janowi Koz"owskiemu, £ukaszowi Rondudzie z Centrum
Sztuki Wspó"czesnej i S"awomirowi Kosieliñskiemu z tygod-
nika „Computerworld”, dziêkujê za cenne uwagi krytyczne,
które pozwoli"y usun!æ usterki merytoryczne i kompozy-
cyjne. Last, but not least Beacie Stasiñskiej, redaktor
naczelnej Wydawnictwa W.A.B. dziêkujê za podjêcie trudu
wydania Zatrutej studni, a Dominice Cieœli za niestrudzon!
cierpliwoœæ i wnikliwoœæ podczas redakcyjnego przygotowy-
wania ksi!¿ki do druku.
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