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Rozliczenie jest próbą zmierzenia się z własną przeszłością
w przekonaniu, że może to stać się impulsem do debaty nad
polskimi przekształceniami. Jesienią 1980 roku, w pełni
„karnawału Solidarności”, napisałem, że przyszedł czas roz-
liczania włodarzy. By każdy zdał sprawę z tego, co zrobił
tam, gdzie jest, i z tym, co mu zostało powierzone. Sugerowa-
łem, że wezwanie to kieruję także do siebie jako piszącego nie
tylko o historii. Pora wywiązać się z tamtego zobowiązania.
Sposobem na to jest przypomnienie różnych tekstów napi-
sanych w ciągu ostatnich 40 lat. Jest to zarazem okazja,
by przedstawić drogę, jaką przeszedłem, a jednocześnie
wskazać, jak rodziły się koncepcje będące do dziś podstawą
mojego myślenia o historii. Rozliczenie zdaje sprawę
z doświadczeń i praktyk z lat 1976-1996, snuje refleksje
o związkach mego własnego losu z przekształceniami w Pol-
sce, są osobistą historią konwersji.
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PREZENTACJA

Myśl o wydaniu części moich dawnych tekstów pojawiła się w związku z dysku-
sją nad tożsamością, którą prowadzimy w ramach Programu doktorskiego Searching 
for Identity: Global Challenges, Local Traditions. Związek polegał na włączeniu do 
debaty pytania o moją własną tożsamość1. Wymiana zdań na ten temat uświado-
miła mi niejednoznaczność tego zbioru własnych cech, które uznaję za identyfikujące 
mnie jako osobę. Sprawy, wydawałoby się jasne czy oczywiste, zaczęły się kompli-
kować w miarę jak w ciągu 2014 roku postępowaliśmy w równocześnie prowadzo-
nych przygotowaniach do projektu Metamorphoses in Central and Eastern Europe: 
from Periphery to Borderland? A Transdisciplinary and Comparative Approach to the 
Social Transformations Following the Historic Breakthroughs. Przygotowując się do 
badań nad procesem transformacji w Polsce po 1989 roku stale myślałem o wykorzy-
staniu wiedzy, jaką zgromadziłem na ten temat, jako ktoś żyjący w czasach przekształ-
ceń i uczestniczący w przełomie. Szło mi zwłaszcza o możliwość pogłębienia wiedzy 
o zasobach, z jakimi wkraczaliśmy w proces nazwany Przejściem2, a zwłaszcza o to, 
co można nazwać rozpoznaniem cech indywidualnego losu. 

Już wcześniej, przedstawiając koleje losu inteligenta w jego zmaganiach z Ojczyzną 
odwoływałem się do własnych działań i zachowań3. Okazało się jednak, że moje 
potraktowanie sprawy nie było oczywiste4. Czy też można je było potraktować wielo-
znacznie. Nie mogło to być przypadkiem. Pomyślałem o potrzebie rozróżnienia między 
tym, co się wiąże z uczestnictwem w procesie historycznym, a tym, co jest kształtem 
losu konkretnej osoby. W ten sposób postanowiłem rozróżnić doświadczenia i praktyki. 

Nie jest moim zamiarem pisanie wspomnień, nie tylko dlatego, że jest za wcze-
śnie. Istotniejsze jest to, że nie uczestniczyłem w niczym ważnym, a moje osobiste 

1 Wywołana moim tekstem Od Wisły do Leny, dost. na portalu uw.academia.edu/jk i tamże 
dalsze wypowiedzi w Teaching materials.

2 Terminologia ta nie jest do końca ustalona. Upominam się o odróżnienie „przejścia” jako ope-
racji politycznej od „przekształcenia” będącego procesem zmiany struktur społecznych i gospodarczych, 
por. J. Kieniewicz, Przejście i przekształcenie w: J. Kieniewicz, Ekspansja, kolonializm, cywilizacja, 
Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” i Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008.

3 J. Kieniewicz, Wyraz na ustach zapomniany. Polskich inteligentów zmagania z Ojczyzną, DiG, 
Warszawa 2012.

4 Ostatecznym dowodem omówienie tej książki przez Teresą Bogucką, Lament nad umarłą klasą, 
„Gazeta Wyborcza” 7-8 lutego 2015, s. 28.
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wybory życiowe nie mogły zaważyć na losach społeczeństwa. Przyszedłem natomiast 
do przekonania, że mogę zestawić nieco świadectw o własnym losie, dając w ten spo-
sób okazję do próby ich interpretacji. Świadectwami tymi są moje teksty, najpierw 
publikowane w oficjalnej prasie, a potem ogłaszane poza cenzurą. Wydały mi się warte 
przypomnienia in extenso, a nie jako materiał potwierdzający moje wywody. Postaram 
się natomiast dopisać do nich swoisty komentarz wskazujący na możliwość ich wyko-
rzystania dla analizy procesu, który nazwałem rozstaniem z Sytuacją5. W tym celu 
musiałem sobie zadać pytanie, czy i kiedy miałem z nią do czynienia?

Są to teksty mogące świadczyć o moich poglądach i działaniach na przestrzeni 
ponad dwudziestu lat. Początkowo myślałem tylko o zebraniu kilku świadectw doty-
czących wydanej w 1986 w Paryżu Historii Polski. Kierowałem się zamiarem dydak-
tycznym. Wyobrażałem sobie poddanie tych opinii krytyce źródłowej, a następnie 
przedyskutowanie na seminarium, a nawet na forum internetowym. Myśl ta spodo-
bała się, ale zaraz zacząłem się zastanawiać nad usytuowaniem tamtego przedsięwzię-
cia w dłuższej perspektywie czasowej. Jej sens wyznaczała zasadnicza zmiana, jaką 
dostrzegłem w swoim postępowaniu. Chciałem ją pokazać. Znakomitym materiałem 
wydały mi się felietony publikowane w latach 1979-1981 w warszawskim tygodniku 
„Literatura”. Zauważyłem, że teksty te dobrze świadczą o drodze, jaką przeszedłem 
w czasie, gdy dokonywały się najważniejsze polskie przekształcenia. Wydawało mi się 
celowe zaprezentowanie ich jako zamkniętego zbioru, a nie dowolnego wyboru. Nie 
chcę przedstawiać żadnej tezy o tym czasie.

Przedstawione teksty dokumentują moje praktyki. Są świadectwem mojego osobi-
stego traktowania rzeczywistości Polski w drugiej fazie tzw epoki Gierka. Uważam, że 
te praktyki nie były prostą reakcją na bieżące wydarzenia. Chcę się zastanowić, jakie 
doświadczenia zgromadziłem, w jaki sposób przeszedłem proces konwersji. Mówię 
o konwersji jako procesie prowadzącym do zmiany tożsamości6. Dlatego nadałem temu 
zbiorowi tytuł Rozliczenie. 

Celem próby zestawienia własnych praktyk życiowych z doświadczeniem uczest-
nictwa w historii jest zadanie pytania o to, w jakiej mierze, w jaki sposób, moje osobi-
ste nawrócenie prowadziło do konwersji. Inaczej mówiąc sugeruję, że proces zmiany, 
który nazwałem rozstaniem z Sytuacją, nie był konsekwencją wydarzeń dziejowych. 
Z perspektywy praktyk, tych najbardziej osobistych wyborów, było akurat odwrotnie. 
Przestałem myśleć o Sytuacji, zanim stan wojenny ostatecznie zdezawuował moje 
praktyki. Dlatego dla rozliczenia wybrałem okres 1976-1996 a cezurą dzielącą moje 
życie uznałem rok 1986. W 1996 roku byłem innym człowiekiem i to w rozmaitym 

5 Problem Sytuacji poruszałem w wielu tekstach zbierając swoje intuicje w Wyraz na ustach 
zapomniany.

6 Tożsamość traktuję zgodnie z definicjami ogólnej teorii systemów jako zbiór zmiennych decy-
dujących o istnieniu.
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sensie. Przede wszystkim jednak miałem inny stosunek do świata, moje usytuowanie 
w społeczeństwie wynikało z przyjęcia i uwewnętrznienia postaw nieobecnych w mojej 
tożsamości w roku 1976.

Pokazując własną drogę życiową dochodzę do dwu kwestii zasadniczych dla losu 
polskiego. Czy i w jaki sposób ta moja osobista droga prowadziła do zmiany tożsamo-
ści? Jaki był związek tego jednostkowego procesu z trajektorią przekształceń narodu? 
Jeśli zatem uważam, że w ciągu mniej więcej dwudziestu lat (1976-1996), stałem się 
innym człowiekiem, pozostając oczywiście formalnie tą samą osobą, to jaki to miało 
związek z brakiem metamorfozy mojej wspólnoty narodowej? Po kolejnych dwudziestu 
latach Polska pozostaje peryferią świata globalnego... 

Rozliczenie dotyczy przede wszystkim kwestii mojego osobistego uczestnictwa 
w procesie, który określam jako polskie Przejście i Przekształcenie7. 

Zamiar ten zdecydował o wyborze i konstrukcji. Zaczynam od roku 1976, w któ-
rym mogę się usytuować jako dobrze zapowiadający się uczony wygodnie uplasowany 
w rzeczywistości tamtego czasu. Wedle później zaproponowanego nazewnictwa Piotra 
Wierzbickiego byłem typową gnidą8. W mojej własnej ocenie sytuowałem się jako pro-
dukt środowiska stawiającego od początku rządów komunistycznych na kompromis 
ocalający substancję. Dlatego wybrałem jako świadectwo tekst O historię człowieka, 
który uważałem za rodzaj odważnego manifestu. 

Dla uwydatnienia tej interpretacji przytaczam dwie zupełnie przeciwstawne opinie, 
Henryka Wereszyckiego i Tadeusza Łepkowskiego. Z dzisiejszej perspektywy patrząc 
ulegałem wygodnemu złudzeniu.

W drugim, zasadniczym bloku materiałów zebrałem ponad pięćdziesiąt felietonów 
drukowanych w „Literaturze” od października 1979 do grudnia 1981. To świadectwo 
moich ewolucji i praktyk akomodacyjnych opatruję niewielkim komentarzem. Czynię 
to z dwu istotnych racji. Po pierwsze, chcę wyeksponować znaczenie losów osobi-
stych w trajektorii mojej rezygnacji z relacji z Sytuacją. Trudniej przyjdzie uzasadnić 
jej obecność. Po drugie, uważam za celowe zwrócenie uwagi na to, jak bardzo tamte 
teksty pisane pod cenzurą pozwalają zobaczyć tak istotne w moim mniemaniu kształ-
towanie się podstaw mojego myślenia naukowego. Praktyki i doświadczenia świadczą 
na rzecz tezy o konwersji. Natomiast trajektoria naukowa, wbrew kolejnym zmianom 
zainteresowań, rysuje mi się jako ciąg logiczny. Tak więc z perspektywy moich praktyk 
cezurami był czas między Wielkim Postem a Zesłaniem Ducha Świętego 1979 roku. 
O spotkaniu z Sytuacją i o rozstaniu się z nią przesądził 2 czerwca a nie 13 grudnia. 
Stan wojenny niczego nie zmienił w moim życiu.

7 J. Kieniewicz, Cambios en Polonia: transición y transformación, „Cuadernos de Historia Con-
temporánea”, nr 15, 1993, s. 129-155. 

8 P. Wierzbicki, Rozkosznisie czyli epos gnidologiczny w czterech księgach, Wydawnictwo Głos, 
Warszawa 1991.
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Z tej racji nie przedstawiłem żadnego z tekstów związanych z moją aktywnością 
w różnych ruchach skierowanych przeciwko systemowi9. Jako świadectwo zgodności 
między moim myśleniem a działaniem wybrałem wstęp do Historii Polski, a w roli 
kontrapunktu dodałem kilka niezależnych opinii o tej książce. Dla wzmocnienia kon-
trastu dołączyłem polską wersję wstępu do rosyjskiej edycji tej książki. Te dwa teksty 
dzieli dwadzieścia lat i to jest ważniejsze niż zmiana adresata. 

Nie uważałem za celowe publikowanie po raz kolejny kilku tekstów, które ogłasza-
łem chcąc zwrócić uwagę na stan Polski w czasie, gdy następowała zasadnicza zmiana. 
Przede wszystkim nie były one podyktowane okolicznościami, a wyłącznie moimi prze-
konaniami. Cezura roku 1986 jest wybrana z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze 
zakończył się wtedy proces mojego nawrócenia, czyli doszło do jednoznacznej decyzji 
o nieuczestniczeniu w kłamstwie. Po drugie, uświadomiłem sobie wtedy brak per-
spektyw dla prób określonych wtedy, jako „nawrócenie Solidarności”. Doświadczenie 
aktywności publicznej było jednoznacznie pesymistyczne i dałem temu wyraz w kilku 
tekstach tutaj nieprzywoływanych. Rok 1986 znaczył otwarte określenie mojego sta-
nowiska wobec rzeczywistości.

Nie stała się natomiast taką cezurą data 4 czerwca 1989 roku. Jeszcze raz podkre-
ślam, wydarzenia dziejowe najwyższej wagi, w żadnej mierze nie decydowały o moim 
życiu. Aktywności publiczne podjęte w 1990 roku trwały krótko, były prostą konty-
nuacją doświadczeń z lat osiemdziesiątych i skończyły się kapitulacją. Wybór służby 
dyplomatycznej był unikiem, świadomym odrzuceniem pokusy zaangażowań politycz-
nych, co było prostą konsekwencją doświadczeń z okresu po 1986. Cztery lata poza 
Polską przypieczętowały transformację10. Logiczną konsekwencją było w 1996 opusz-
czenie „matecznika”11, jakim był dla mnie od 1955 roku Instytut Historyczny UW12. 
Moja nowa tożsamość nie była wprawdzie zerwaniem czy zaprzeczeniem życiowej 
trajektorii, ale nie da się mówić o kontynuacji. Uważam tak pomimo wcześniej wspo-
mnianej ciągłości w traktowaniu zasadniczych dla mnie problemów naukowych.

Po 1996 roku przestałem w zasadzie uprawiać zawód historyka poświęcając się 
coraz bardziej studiom nad cywilizacjami. Przestałem być osobą publiczną, konse-
kwentnie uchylając się od zaangażowań poza sferą akademicką. Próby flirtów z poli-
tyką kończyły się zawsze niepowodzeniem. 

9 Kilka tekstów przytoczyłem w Wyraz na ustach zapomniany. Niektóre z moich aktywności 
omawiam w Otrzeźwienie po latach, w: W trosce o trzeźwość Narodu, red. M. Romaniuk, t. IV, 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2007, s. 21-41.

10 Od sierpnia 1990 do września 1994 byłem ambasadorem RP w Madrycie.
11 Przyjmując interpretację Teresy Boguckiej.
12 Pisałem o tym w Wyraz na ustach zapomniany, ale także w różnych wypowiedziach z lat 

2004-2014, por. Inteligent, humanista, intelektualista, red. K. Tomaszuk, „Debaty Artes Liberales” 
tom VIII.
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W kształtowaniu nowej tożsamości, a więc także w doświadczeniu procesu trans-
formacji najistotniejszą rolę odegrało miejsce zamieszkania. Od grudnia 1981 roku 
mieszkam na Zaciszu i stopniowo zmieniło to także moje życiowe praktyki. Ideą prze-
wodnią stała się własność. Największy wysiłek od 1996 roku włożyłem w budowę 
domu i ustalenie praw własności do ziemi, na której stoi. Miało to zdecydowanie więk-
szy wpływ na moją tożsamość niż wejście Polski do Unii Europejskiej. 

Dlatego w formie końcowego akcentu umieszczam tekst późniejszy, ale będący pod-
sumowaniem refleksji prowadzonych od 1986 roku. W charakterze zamknięcia przy-
taczam tekst, który w wersji angielskiej był przyczyną całej tej eskapady w przeszłość.

Praktyki i doświadczenia dwudziestu lat, w zasadzie najżywszej aktywności inte-
lektualnej, zawodowej i publicznej, składają się na coś, co nazywam konwersją. Jest to 
zmiana tożsamości niewynikająca z nieuchronnego upływu czasu. Zamknięciem moich 
rozważań jest najnowsza refleksja poświęcona pytaniu o związki, jaki zachodziły mię-
dzy moją konwersją a przekształceniami Polski. Uważam za celowe postawienie wnio-
sku, że te osobiste transformacje, włącznie z nową tożsamością czasu późnej dojrzało-
ści, w dużo większym stopniu były konsekwencją życiowego praktykowania, a daleko 
mniej odpowiedziami na zmieniającą się rzeczywistość. Postaram się na zakończenie 
o podsumowanie mojej konwersji z perspektywy polskiej transformacji ekonomiczno-
-ustrojowej.

Teksty własne przedrukowuję bez zmian. Teksty niedrukowane poprawiłem 
w zakresie formy, na ile to było możliwe. Krótkie wprowadzenia chciałem dać jak naj-
bardziej rzeczowe. Nie udało mi się jednak uniknąć elementów osobistych. Rozważać 
kwestie losu i miejsca w procesach dziejowych wypadałoby prowadzić w konfronta-
cji z wielkimi dziełami i wybitnymi myślicielami. Ten poziom jest mi niedostępny. 
Cała moja konwersja prowadziła od górnych wyobrażeń o przyszłości ku przyziemności 
działań codziennej egzystencji. Coś w istocie się zmieniło. Przede wszystkim skończyło 
się życie zdefiniowane staniem w kolejkach będących symbolem gospodarki niedoboru. 
Wyzwolony od tej pańszczyzny okazałem się zdolny do stawienia czoła wyzwaniu nie-
ograniczonej konsumpcji. To zapewne najwyraźniej określa moją konwersję.

Teksty cudze przytaczam za zgodą autorów lub ich spadkobierców w wersji inte-
gralnej, aczkolwiek w nowej transkrypcji. Wyrażam tu wdzięczność tym wszystkim, 
którzy w różnych czasach komentowali moje działanie i myślenie. Szczególne słowa 
wdzięczności należą się mojej siostrze Teresie, która w przełomowych dla mnie latach 
wspierała mnie słowem i modlitwą. Na koniec nie najmniej ważne. Przyjaźń okazy-
wana mi przez Jerzego Axera pozwala mi nadal iść drogą, którą wybrałem przed dwu-
dziestu laty. SWS! 
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W roku 1976 miałem pełne prawo uważać się za „człowieka sukcesu”. Miałem 
38  lat, habilitację (1974) i samodzielne stanowisko na uczelni. Od 1975 roku jako 
docent kierowałem Katedrą Iberystyki UW. Miałem spółdzielcze M4 i samochód. 
Zdarzało mi się występować w radio, a nawet w telewizji. Aczkolwiek ten epizod 
zamknąłem już w 1972. Być może trzeba powiedzieć, że moje ambicje w tej dzie-
dzinie zostały stanowczo ucięte. W 1976 ukazały się dwie moje książki1, a w 1977 
spełniło się moje marzenie i pojechałem do Indii. Był to wyjazd oczywiście spóźniony, 
Historia Indii była już napisana i złożona w Ossolineum. To, że ukazała się drukiem 
dopiero w 1980 nie było wtedy niczym nadzwyczajnym. Tak to trwało. Ale z wyprawy 
do Indii przywiozłem ciekawe obserwacje o wyborach parlamentarnych, które obaliły 
rząd Indiry Gandhi. Napisałem o tym tekst „Triumf Indii”, który ukazał się pod tytu-
łem „Siła tradycji”2. Zmiana kosmetyczna, ale znamienna. W ówcześnie obowiązującej 
poprawności należało unikać sugestii, że zwrot konserwatywny może być triumfem. 
Choćby w Indiach. Przyjąłem tę korektę ze zrozumieniem uważając, że ważna jest 
sama publikacja. Było to zgodne z moją ówczesną postawą, w której zasada dostoso-
wania się do okoliczności przybierała postać troski o substancję. Nie ulega wątpliwości, 
że tej filozofii, wyniesionej z Instytutu Historycznego UW, używałem bardzo pragma-
tycznie dla ochrony także własnych interesów. Tu jednak w grę wchodziło coś wię-
cej. W Delhi moje sympatie były po stronie konserwatywnej opozycji, ale były dobrze 
ukrywane. Byłem częścią integralną PRLu.

To przekonanie o spełnieniu ambicji zawodowych nie oznaczało braku trzeźwej 
oceny ówczesnego stanu rzeczy. Byłem jak najdalszy od akceptacji panującego sys-
temu, przyjmując go jednak jako jedyną realnie istniejącą postać państwa. Nie uwa-
żałem wtedy swojej postawy za dwuznaczną. Wiedziałem wszystko, co powinienem 
nie tylko z książek, ale także z rodzinnego przekazu. Ale zachowywałem ją dla siebie 
i nie uważałem za celowe by z racji przekonań wchodzić w kolizję z systemem. Ten 
pragmatyczny konformizm towarzyszył mi od lat szkolnych a moja edukacja „w wol-
nym świecie” potwierdziła moje wybory. Mój teść, Alfons Nartonowicz, skazany na 
12 lat za „wspieranie oporu wobec władzy ludowej” udzielił mi także tej lekcji, by się 

1 Od Bengalu do Bangladeszu, KiW, Warszawa 1976 i Portugalczycy w Azji, XV-XX wiek, Osso-
lineum, Wrocław 1976.

2 Siła tradycji, „Polityka”, nr 21, 1977, s. 1, 13. 
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„czerwonemu” nie rzucać w oczy. Rzecz w tym jednak, że wszelkimi sposobami dąży-
łem do osiągnięcia statusu zawodowego, materialnego i towarzyskiego, który był lanso-
wany w czasach dekady sukcesu. Chciałem sukcesu, nie za wszelką cenę, oczywiście. 
Ale też nikt mnie nigdy nie kusił. Sam sobie znajdywałem kusiciela. 

Nie zdziwiłem się, gdy z redakcji „Kultury” poproszono mnie o wypowiedź na 
temat relacji człowieka i historii. Nie wydaje mi się, by z góry planowano otworzyć 
dyskusję właśnie moim tekstem. Prawdopodobnie odpowiedziałem najszybciej i w ten 
sposób esej „O historię człowieka” miał inaugurować szerszą dyskusję3. Nie przypo-
minam sobie, by wzbudził jakieś emocje czy reakcje. Ja natomiast przywiązywałem do 
tego tekstu dużą wagę. Dziś sądzę, że dobrze oddawał to, co chciałbym tu podkreślić, 
a mianowicie właśnie dwuznaczność zajmowanej pozycji. Wydawało mi się wtedy, 
że w sposób odważny i bez osłonek zajmuję stanowisko w ważnej sprawie. W istocie 
spełniałem zapotrzebowanie na wypowiedź mogącą uchodzić za niezależną.

Bardzo charakterystyczne dla tej postawy jest zdarzenie nieco wcześniejsze, które 
umocniło moje dobre samopoczucie. W 1971 roku Tomek Łubieński zorganizo-
wał w „Kulturze” cykl wypowiedzi na temat więzi pokoleniowej swoich rówieśni-
ków aktywnych w sferze kultury i nauki. Nazwał tę grupę „pokoleniem tubylców”. 
Termin ten uważałem za bardzo trafny i do dziś go używam. W jednym z następ-
nych numerów pisma Hamilton (Jan Zbigniew Słojewski) w swym poczytnym felietonie 
(„Perswazje”) odniósł się krytycznie do wypowiedzi Krzysztofa Śliwińskiego, a konkret-
nie do jego myśli o znaczeniu „prostych zasad moralnych”4. Wypowiedź tę uznałem za 
wypaczenie myśli autora, a w jakiejś mierze zapewne za nieuzasadnione przypisanie 
nam postaw dwuznacznych. Napisałem list do redakcji oskarżając Hamiltona o glory-
fikację kompromisu5. Istotnie napisał: „Trenowanie wzorca moralnej odmowy dzisiaj 
nie wystarcza, dziś potrzeba moralnego włączenia się i uczestnictwa. Skoro się chce 
działać, a przecież tylko w działaniu moralność się sprawdza, trzeba iść na kompro-
misy, bo to jest jedyna droga skutecznego działania dzisiaj”. Wystąpiłem w obronie 
kolegi i przyjaciela, ale też w przekonaniu, że my „tubylcy”, dostrzegamy i bronimy 
prawa do „granicy dla swych ustępstw”. Tymczasem wydaje się, że w 1976 życiem 
potwierdzałem tezę Hamiltona. W pełni wpisywałem się w oczekiwania systemu dając 
jednoznaczne świadectwo mojej naiwności. Z perspektywy systemu było to wystąpienie 
użyteczne. Powiedziałbym zatem, że Sytuacja nie była tu potrzebna.

Zastanawiające jest przy tym, że w tamtych latach tak często wracałem do refleksji 
nad historią i kondycją badań historycznych w Polsce6. Nie miałem po temu poważnych 

3 O historię człowieka, „Kultura”, nr 11, 14 III 1976, s. 5.
4 Non possumus, „Kultura” nr 44, 31 października 1971.
5 „Non possumus”, „Kultura nr 46, 14 listopada 1971, s. 11.
6 Kształcenie i studiowanie: uwagi melancholijne, „Kultura”, nr 22, 3 VI 1973, s. 12; Młodzież 

wobec historii, „Nowy Medyk”, nr XII, 16-30 VI 1976, s. 14; Co nam daje historia?, „Radar”, nr 6, 
1980, s. 4-5.
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podstaw, ale w czasach pisywania w „Literaturze” był to temat nieustannie obecny. 
Upominałem się o uznanie znaczenia historii, to było bez wątpienia uzasadnione. Inni 
przecież robili to i lepiej i skuteczniej.

Czy na tym można zamknąć sprawę? Wydaje mi się, że są powody, by ten właśnie 
tekst z 1976 roku potraktować jako wprowadzenie do ciągu zdarzeń składających się 
na moją konwersję. Pierwszym powodem jest jego zawartość, wszystko to, co chcia-
łem przekazać w złudnym przekonaniu, że ma to jakieś znaczenie. Drugim są dwie 
reakcje, których sens staje się widoczny dopiero po latach. Jedną był felieton, jaki mojej 
wypowiedzi poświęcił Tadeusz Łepkowski7. Nie pamiętam mojej ówczesnej reakcji, 
choć zapewne przyjąłem sam fakt z zadowoleniem. W tamtym czasie byliśmy jeszcze 
z Tadeuszem na pan i to uległo zmianie dopiero pod koniec dekady. Respektowałem 
jego kompetencje zawodowe. Imponował mi jako organizator i człowiek pełen inicja-
tyw. Nie oceniałem jego postaw. Nie wydawały się mi odległe, choć w przeciwieństwie 
do niego nigdy nie byłem członkiem partii (nie tylko dlatego, że byłem młodszy o lat 
11). Odczytując dziś jego tekst, jestem zdziwiony i muszę poważnie się zastanowić, czy 
naprawdę napisałem to, co Tadeusz Łepkowski przeczytał. Szczególne moje zdumienie 
budzi dziś, bo nie pamiętam swej pierwszej reakcji, jego przekonanie, że moim zda-
niem wszelkie dokonania polska historiografia zawdzięcza marksizmowi. Napisałem coś 
bardzo oględnego, ponieważ mój stosunek do marksizmu był oględnie ujmując zupeł-
nie powierzchowny. Prawdą jest oczywiście, że czyniłem różne „magiczne” zabiegi, 
a Jerzy Topolski ratował moją skórę pisząc w recenzji z mojej habilitacji, że twórczo 
rozwijam metodologię marksistowską. Nie poczuwałem się do tego w najmniejszym 
stopniu, ale kto wie, jak to by odebrał dzisiejszy czytelnik?

Przypomina mi to zabawny epizod z 1977 roku. Podczas sympozjum w Cuenca 
mówiąc o historiografii polskiej stwierdziłem, że moim zdaniem dobry historyk musi 
być marksistą. Wzbudziło to entuzjazm młodszej części audytorium i poważne zasę-
pienie starszej generacji. Uspokoiłem starszych spotykając ich w kościele na porannej 
mszy świętej. Więc coś z tym marksizmem było na rzeczy, choć w sumieniu się do 
tego nie przyznawałem.

To moje dzisiejsze zdziwienie wynika też z innego tekstu spowodowanego lekturą 
mojej publikacji. Jest on podwójnie ważny. Po pierwsze napisał go Henryk Wereszycki. 
Po drugie jego adresat, a był nim mój Ojciec, nie od razu mi go udostępnił8. Był dla 
niego z pewnością satysfakcją, ale może obawiał się, że tak entuzjastyczna opinia 
wzbije mnie w niepotrzebną pychę? Przeczytałem ten list ponownie po trzydziestu 
latach z emocją i radością, ale też z pewnym zdziwieniem. Wereszycki zauważał 

7 Historyk w społeczeństwie, „Tygodnik Kulturalny”, nr 14 (982) 4 kwietnia 1976. Przedruk 
w T. Łepkowski, Człowiek i historia, PIW, Warszawa 1977, s. 144-148.

8 List z 14 marca 1976, Stefan Kieniewicz, Henryk Wereszycki, Korespondencja z lat 1947-1990, 
Wstęp i opracowanie Elżbieta Orman, IH PAN, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 387-388.
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w moim wystąpieniu to, co ja dzisiaj chcę uznawać za usprawiedliwiające mnie pozy-
tywy. Łepkowski podkreślał to, co w moim tekście muszę dziś uznać za przykre świa-
dectwo ketmanienia. Ale czy te dwa teksty są sprzeczne?

Takie są okoliczności, które decydują o tym, że to rozliczanie rozpoczynam od 
1976 roku. Nie miały na to wpływu dyskusje wywołane projektami zmian w kon-
stytucji. Nie miałem w nich żadnego udziału. Poza wszystkim nie sądziłem, by zapis 
konstytucyjny miał jakieś znaczenie. To zasadniczo błędne przeświadczenie było ściśle 
związane z moją pragmatyczną praktyką. Na wybór roku 1976 nie miały też wpływu 
wydarzenia w Radomiu i Ursusie i ich następstwa prowadzące do organizacji pomocy 
represjonowanym, a potem powstania KOR, a szerzej do wytworzenia się zjawiska 
opozycji. Wiedza o tym, śledzenie informacji, sympatyzowanie z tak ujętym sprzeci-
wem, to się nie przekładało na działania. Nikt ich ode mnie nie oczekiwał. 

Natomiast pamiętam, że odmówiłem Antoniemu Macierewiczowi podpisania jakie-
goś apelu, zapewne właśnie w związku z planowanymi zmianami w konstytucji. Nie 
umiem usytuować tej sceny w czasie, choć był to raczej rok 1976. Doskonale natomiast 
pamiętam skrępowanie związane z odmową i poczucie obrzydzenia. Wykręcałem się 
w sposób typowy, powołując na wyższe racje związane z prowadzeniem Iberystyki. Że 
mam obowiązek chronić placówkę i podobne. Był to ewidentnie kiepski pretekst z tru-
dem maskujący zwyczajny strach. Lęk przed wypadnięciem z wygodnej dla mnie roli.

Gdzieś wtedy (czyli najpewniej w roku akademickim 1975/76) powierzyłem 
Macierewiczowi prowadzenie zajęć z historii Ameryki Łacińskiej, w trybie prac zle-
conych. Był przecież specjalistą od dziejów Inków, znanym mi nie tylko z czasów 
studiów, ale także ze spotkań Zespołu Tadeusza Łepkowskiego w Instytucie Historii 
PAN. Nie pamiętam, czy to była kwestia zastępstwa, czy jakaś inna okoliczność. Potem 
wybuchła o to awantura, gdy udział Macierewicza w pracach KOR stał się publicznie 
znany. Dziekan miał do mnie pretensję, że go nie zapytałem o zgodę (bo by mi oczy-
wiście odradził!), zostałem wezwany „na dywanik” do rektora Rybickiego... Nie przeją-
łem się tym specjalnie i nie miało to żadnych konsekwencji, poza oczywiście zakazem 
kontynuacji współpracy. Owszem, historia ta miała swój ciąg dalszy, gdy w 1980/81 
stanęła sprawa przywracania do pracy kolegów usuwanych z uczelni za działalność 
opozycyjną. Było mi przykro, gdy z pełnym przekonaniem tłumaczyłem, że prace zle-
cone nie były angażem na uczelni, a więc nie ma podstaw do rewindykacji. Nie prze-
konałem, a może nie miałem racji?

W każdym razie w 1976 roku byłem najdalszy od jakichkolwiek zaangażowań, 
pozostając w przekonaniu o słuszności swoich postaw i celowości zachowań. Pisanie 
i drukowanie zasadniczo słusznych tekstów było w pełni satysfakcjonujące. 

„Kierownicze” stanowisko obligowało mnie do uczestniczenia w pochodzie pierw-
szomajowym, w czym wcześniej nie brałem udziału (wyjąwszy rok 1968, gdy miało to 
mieć charakter demonstracji jedności kadry i studentów). Było zresztą zwykle zabaw-
nie. Żadnych serwitutów. Znalazłem się natomiast w kręgu ludzi zajmujących się 
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problematyką trzecioświatową. Pisywałem, zabierałem głos. Ktoś mnie zgłosił do 
Wielostronnej Komisji Współpracy Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych „Ekonomia 
i Polityka Krajów Rozwijających się”. Z tej racji uczestniczyłem w posiedzeniach 
w Pradze, Lipsku i Hawanie. Przewodniczył tej dziwacznej inicjatywie Jewgenij 
Primakow, orientalista, ale też agent KGB, w innej już epoce minister spraw zagra-
nicznych Federacji Rosyjskiej i jej premier. Z tego tytułu uczestniczyłem też w nara-
dach organizowanych w gmachu KC PZPR, wydaje się jako jedyny bezpartyjny. Nie 
wykluczone, że ktoś taki był potrzebny. To wszystko nie miało większego znaczenia, 
ale dawało mi poczucie ważności. 

Przywołuję te okoliczności dla lepszego określenia mojego usytuowania. Byłem 
dobrze dostosowanym elementem systemu, którego negatywne elementy były dla mnie 
widoczne. Miałem pełną wiedzę na temat istoty „władzy ludowej”. Kompromis polegał 
na przyjęciu tej właśnie rzeczywistości, od doktryny Breżniewa po deficyty rynkowe, za 
niekwestionowalną. Nie miałem wtedy nigdy do czynienia z Sytuacją.
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Kultura nr 11 (665), 14 marca 1976, str. 5

O HISTORIĘ CZŁOWIEKA1

Jan Kieniewicz

„Wszelka historia jest nauką o człowieku”
(WITOLD KULA, Rozważania o historii)

I to jest właściwie wszystko. Sens dyscypliny naukowej, nasz program badawczy, 
określenie roli pracy historyka w społeczeństwie i dla społeczeństwa. Był czas, kiedy 
toczono żywy spór o rolę jednostki i rolę mas w kształtowaniu procesu dziejowego. 
Dyskusje te wydają się dzisiaj bardzo odległe od historyków, problem niezdolny do roz-
niecenia kontrowersji. Większość z nas doszła dawno do przekonania o możliwości lub 
konieczności ułożenia modus vivendi między losami wielkich ludzi i losami anonimo-
wego tłumu. Dostrzegliśmy oczywiste sprzężenie zwrotne i potrafiliśmy je wykorzystać 
dla pogłębienia uprawianej nauki. Pozostał tylko w świadomości społecznej stereotyp 
konfliktu, równie trwały co niebezpieczny.

Operowanie klasami i grupami społecznymi, badania koniunktur i struktur, recesji 
i wzrostu przedsiębiorstw i idei, całych cywilizacji i pojedynczych wiosek, wszystko 
to jest dzisiaj chlebem powszednim historyków. Osiągnęliśmy dość łatwo wszystko, 
co kiedyś, wcale niedawno, było bulwersującym postulatem, odświeżającą nowością 
intelektualną, wyznaniem wiary poczynającym nową epokę. Okazało się zresztą, że 
historiografia marksistowska proponując analizę klasową zjawisk masowych znalazła 
naśladowców i wyznawców na całym świecie. Dzisiaj wszędzie, gdzie historycy mają 
większe ambicje, dominuje model historii skupionej nad tym, co powtarzalne, typowe, 
ogólne i prawidłowe. Dzięki tym zmianom dokonał się gigantyczny, wspaniały roz-
wój dyscypliny naukowej, która znowu, nie po raz pierwszy, objawiła swe możliwości 
poznawcze i ambicje integrujące.

Tendencja do oparcia badań historycznych o studiowanie losów mas ludzkich 
w ich różnorodnym działaniu wzbogaciła więc kolosalnie naukę historyczną, rozsze-
rzyła niepomiernie nasze horyzonty badawcze. Może to dzięki niej historia tak sku-
tecznie stawia czoła trudnościom, jakie napotykają inne dyscypliny humanistyczne. Tak 
w każdym razie sądzą historycy zmierzający do przejęcia wiodącej roli od socjologów 
i ekonomistów, którzy do niedawna panowali w sferze badań zjawisk masowych.

1 Artykułem doc. dr Jana Kieniewicza rozpoczynamy cykl publikacji po święconych relacjom 
człowiek – historia. Materiały zamieszczane w tym cyklu będą różne tematycznie i chronologicznie. 
Łączyć je będzie ogląd przeszłości przez pryzmat działań jednostek (nota red.).
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We wspomnianym procesie historycy polscy odegrali niepoślednią rolę. W ciągu 
ostatnich lat dwudziestu historiografia polska we wspaniałym stylu weszła do świato-
wej czołówki. Jest to zjawisko zdumiewające i chyba niedostatecznie spopularyzowane. 
O polskiej historiografii dałoby się przecież powiedzieć tyleż fascynującego co o pol-
skiej szkole boksu, filmu czy matematyki. Ten marsz do przodu, jakby zresztą słabnący 
w ostatnich latach, oderwał historyków i ich twórczość od społeczeństwa. Prawda, są 
historycy szeroko czytani tak dla głoszonych treści jak i dla świetnej formy. Jest jednak 
także prawdą, że ogromny dorobek naszej historiografii w niewielkim stopniu wpływa 
na życie obywateli PRL. Tej właśnie historiografii, która naszym zdaniem ma najwięcej 
do dania społeczeństwu, historiografii faktów masowych.

Nie chodzi tu o oporność społeczeństwa trwającego przy mitach i stereotypach, 
choć przecież znamy je, bolą nas, czujemy naszą wobec nich bezradność. Rzecz w tym, 
że społeczeństwo wbrew pozorom nie przyjęło nowej formuły historii, czy może raczej 
przyjęło ją w sposób wypaczony. Nie mogą temu przeczyć sukcesy wydawnicze nie-
których pozycji, autentyczne wzięcie nielicznej grupy autorów. Każdego roku przy-
bywa przecież potencjalnych czytelników, odbiorców naszej działalności naukowej. 
Odnotowujemy dziesiątki świadectw zainteresowania faktem historycznym, lekturami 
trudnymi, dyskusyjnymi, zmuszającymi do samodzielnej refleksji. W tym samym cza-
sie coraz szerszy krąg pozostaje całkowicie poza naszym zasięgiem. Coraz większy 
procent ludzi wykształconych pozbawionych kontaktu z historią, odcinających się od 
historii bądź przestających wyłącznie z fałszywymi sądami o historii. Pytają nas ze 
zgrozą i oburzeniem, pytamy się samych siebie, czemu to młodzi nie lubią historii. 
Zapytajmy o to przede wszystkim samych siebie, bo nie w programach i podręcznikach 
zguba albo nadzieja. Zapytajmy, co zrobiliśmy jako środowisko, by zrozumiano sens 
naszego trudu, by doceniono sukcesy i korzystano z nagromadzonego doświadczenia. 
Stworzyliśmy dyscyplinę naukową o kolosalnych możliwościach, ale zafascynowani 
pędzimy ku nim niepomni naszej społecznej funkcji, której nieostatnim elementem 
jest przecież przekazywanie.

Społeczeństwo odwracające się od historii jest zagrożone. Historiografia wzgardzona 
przez społeczeństwo uschnie. Niebezpieczny proces utraty kontaktu między nauką 
historyczną a historyczną wiedzą społeczeństwa już się rozpoczął. Do historyków jako 
odpowiedzialnych za pamięć i samowiedzę społeczeństwa należy wyciągnięcie wnio-
sków i znalezienie remediów. W każdym razie nikt tego za nas nie zrobi. Skarżymy 
się na niejedno myśląc o coraz nowych perspektywach badawczych i o dostrzeganie 
naszych potrzeb mamy prawo się upominać. Czy jednak dostatecznie często zadajemy 
sobie pytanie, jak wywiązujemy się z roli, do której sami się powołaliśmy? Czy rzeczy-
wiście nie mamy sobie nic do zarzucenia?

Wydawało się nam, że już wiemy jak ustawić zależności między losami mas i dzia-
łalnością jednostki. Nie ma sensu wracanie do spraw rozwiązanych. Zmieniło się zresztą 
społeczeństwo, które czeka dziś nie tylko na biografie wielkich ludzi. Społeczeństwo, 
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które nie szuka jedynie rozrywki, które nie potrzebuje być z góry pouczane, jest dziś 
zdaje się wspaniałym potencjalnym odbiorcą naszych przemyśleń. A przecież chyba 
wszyscy czujemy, że coś jest nie tak. Wygląda na to, że społeczeństwo czy może skła-
dający je ludzie mają dosyć tego co w szkole i poza nią dociera do nich z naszych sub-
telnych dociekań o procesie dziejowym. Że może dociera odkształcone, karykaturalne, 
czyjaż w tym wina jeśli nie nasza, nauczycieli zwłaszcza najwyższego szczebla?

Historia nasza miłość. Wymagająca Klio, którą wybraliśmy ponad inne muzy. 
Czy poczynania nasze ją zadawalają, zgodne są z rolą jaką przyznaje nam społeczeń-
stwo? Dla jaśniejszego obrazu zobaczmy te sprawy w szerszym np. indyjskim kon-
tekście. Czy istnieje coś takiego jak historia Indii? Tak, bo nieustannie powstają prace 
historyków o przeszłości tego kontynentu. Nie, ponieważ dla Hindusów mało co jest 
tak niezrozumiałe jak historia. Byłyby Indie „światem bez historii”? Nie znajdujemy 
w Indiach myślenia kategoriami historycznymi ani dzieł, jakie produkujemy nieustannie 
od czasów Tukidydesa i Ibn Chalduna. 

Indie posiadają jednak „historię”, własny sposób widzenia, rozumienia i przedsta-
wiania dziejów. To itihasa, dosłownie: opisanie tego co było. „Historiami” Indii były 
i są jedynie Ramajana i Mahabharata. Nie pseudokroniki typu Radżatarangini Kalhany, 
nie purany, dowolnie przerabiana interpretacja zdarzeń. Itihasa przedstawia Hindusowi 
jedyną możliwą wersję przeszłości, wersję typową, niezmienną, odpowiadającą potrze-
bom ponadczasowym. Hindus interesuje się wyłącznie zjawiskami typowymi, powta-
rzalnymi, masowymi, nie znajduje zrozumienia dla losu jednostek. Mahabharata 
i Ramajana dostarczają mu idealnych typów, odwiecznych schematów – stereotypów, 
które powielają się w nieskończoność poza czasem i przestrzenią. Hindus szuka w iti-
hasa wzorów postępowania, bo wczoraj jest także dzisiaj, w dziele sprzed tysięcy lat 
znajduje wskazania i pouczenia pozwalające mu odnajdować się w stale tej samej rze-
czywistości. W tym szukać można sensu i siły cywilizacji indyjskiej, jej zdumiewającego 
trwania pomimo wszelkich podbojów i kataklizmów.

Nie koniec na tym. Itihasa, owa indyjska „historia”, przedstawia te prawidłowości 
w formie upersonifikowanej. W dialektycznym, właściwym Indiom przeciwstawianiu 
spotykają się Rama i Rawana, Pandawowie i Kaurawowie. Uosabiają najistotniejsze 
elementy indyjskiego myślenia o świecie, przeciwstawienia dobra i zła, czystego i nie-
czystego. Personifikacja w itihasa ogranicza się jednak do kilku podstawowych typów – 
symboli. Hindusi potrafili zapomnieć o swojej przeszłości, ich dzieje odsłaniali dopiero 
badacze europejscy. Oni też przywrócili Indiom Aśokę, najwybitniejszego z władców, 
postać symbolizującą dzisiaj wielkość i jedność Indii. Równocześnie w ciągu setek 
i tysięcy lat Hindusi nie zapomnieli najdrobniejszego detalu dotyczącego losów Ramy 
czy Sity. Przeciętny Hindus nie tylko nie zna historii swego kraju, ale nie ma poję-
cia o śruti (świętych księgach objawionych wedach) i smriti (księgach prawniczych). 
Równocześnie będzie recytował ustępy z eposów i widział swe życie w kategoriach 
pochodzących z tych nieśmiertelnych dzieł.
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Itihasa jest produktem specyficznego stosunku do czasu i rzeczywistości, pochodną 
trwającej przez wieki równowagi między społeczeństwem i środowiskiem, między bazą 
i nadbudową. 

Wspólne zainteresowanie powtarzalnym we współczesnej historii i itihasa nie 
oznacza, że te dwie formy mogą się zbliżyć. Łatwo zauważyć, że w społeczeństwach 
europejskich personifikacja jest równie silnie odczuwaną potrzebą, ale wyraża się 
odmiennie. Personifikujemy nie symbole, a epoki dziejowe, by wyraźniej zaznaczyć 
występujące między nimi różnice. Nadajemy epokom rysy ludzkie, cechami wiel-
kich postaci indywidualizujemy proces dziejowy, by go uczynić zrozumiałym. Nauka 
historyczna wstydzi się tej skłonności, choć jej nadal ulega. Personifikacja jest jed-
nak dla nas równie naturalna, co myślenie historyczne. To zjawisko potwierdza 
pogląd, że odczuwamy potrzebę odczuwania przeszłości w skali jednostki, szukamy 
niepowtarzalnych indywidualnych przeżyć, które moglibyśmy porównać z naszym 
również indywidualnym doświadczeniem. Jest więc historia szukaniem siebie, 
a nie poszukiwaniem wzorca.

Historia i itihasa w rozmaity sposób odpowiadają zapotrzebowaniu społeczeństw, 
różnym koncepcjom rzeczywistości, odmiennym wizjom czasu. W obu wypadkach 
relacja między masami a jednostką, między powtarzalnym a jednostkowym oddaje naj-
istotniejsze cechy odmiennych cywilizacji.

W naszym kręgu cywilizacyjnym historia jest elementem niezbędnym dla zdrowia 
społecznego, dla prawidłowego rozwoju. Historia jest jak sądzę naszą naturalną formą 
myślenia o rzeczywistości. Co stanie się, gdy tej społecznej i indywidualnej potrzeby 
nie wypełnią historycy w zgodzie ze swą najlepszą wiedzą? Kto i z czym wejdzie 
w luki powstałe skutkiem naszych zaniedbań? Historycy przypominają dzisiaj kogoś 
posiadającego cudowny lek, wspaniały wynalazek, skończone arcydzieło, lecz niezdol-
nego podzielić się z innymi. Zostaliśmy sami z naszą wspaniałą dyscypliną, naszą wizją 
historii. Kto nas usłyszy...?

Historia, którą powinniśmy przedstawić społeczeństwu, winna spełniać funkcję 
zwierciadła pozwalającego, ale i zmuszającego do poznania samego siebie. Historia słu-
żąca społeczeństwu powinna pomagać każdemu z nas żyć tu i teraz. Nie chodzi więc 
o zachętę do produkowania historycznej galanterii, która zawsze znajdzie zbyt, która 
jest zresztą również potrzebna. Sądzę raczej, że to od nas zależy by do społeczeństwa 
dotarło wszystko co dziś historycy mogliby o nim powiedzieć, powiedzieć o nas. Jest 
tego sądzę niemało. Cóż z tego. Historia jaką uprawiamy jest coraz mniej dla ludzi, coraz 
bardziej dla nas samych. Jest autentyczną nauką, żyje sama z siebie i dla siebie. Dzieje 
się tak, bo wbrew istocie naszej dyscypliny coraz mniej znajdujemy w niej człowieka. 
Przecież dla naszych odbiorców dzieje klas, państw i narodów muszą się sprowadzać 
do losów jednostek. Losy jednostki są banalne i nietypowe, wydają się bez wpływu na 
procesy, które ją wznoszą, łamią, porywają. Historyk nie chce zajmować się jednost-
kami zostawiając je na pastwę literatury. Za tę niechęć do jednostki społeczeństwo 
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płaci historykom obojętnością. Czasem odebraniem kredytu zaufania, bez którego nie 
możemy istnieć.

Społeczeństwo składa się przecież z jednostek, których wspólny los nie zmienił 
w bezimienną masę. Musimy się więc zwracać do jednostek a nie do mas, musimy 
jednostkom pokazać los człowieka, a nie abstrakcyjną panoramę. Historia dla społe-
czeństwa, historia sumienia narodu musi być historią o ludziach. Utraciliśmy z oczu 
pojedynczego człowieka, a może przede wszystkim nie potrafiliśmy przekazać innym 
tej prawdy, że cokolwiek czynimy i cokolwiek badamy w świecie zjawisk masowych 
to zawsze dla człowieka i o nim.
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LIST HENRYKA WERESZYCKIEGO 
DO STEFANA KIENIEWICZA

[reprodukowany za Stefan Kieniewicz – Henryk Wereszycki, Korespondencja z lat 1947-1990, 
Wstęp i opracowanie Elżbieta Orman, Kraków 2013, nr 218, s. 387-3881]

Kraków, dnia 14 marca 1976
Drogi Panie Stefanie!
Właśnie przeczytała mi żona znakomity artykuł Pańskiego syna w „Kulturze”’. Jesteśmy 
zachwyceni: co za świeżość i głębia intelektualna, jakie piękne pisarstwo. Gdybym 
mógł kiedyś przeczytać jakąś książkę Pańskiego syna, to zapewne w recenzji stwierdził-
bym to, co w r. 1939 napisałem o Adamie Sapieże: „Na naszym firmamencie historycz-
nym wzeszła gwiazda pierwszej wielkości”. Tym razem wolno mi tylko powiedzieć: 
zjawił się niecodzienny, prawdziwy talent historyczny!

Obojgu więc Państwu gratulujemy tego sukcesu. Zazwyczaj pierwszy z dynastii 
w jakiejś dziedzinie sztuki czy nauki jest największy – J.S. Bach, Juliusz Kossak, Karol 
Hubert Rostworowski – ale tym razem wydaje się, że może Pański syn i spadkobierca 
potrafi Panu dorównać.

Proszę Mu naszą reakcję na Jego wypowiedź przekazać, bo chociaż należący do 
całkiem już innego pokolenia, nie zanadto Mu zapewne zależy na opinii starego histo-
ryka – wszak i mój styl pisarski i tematy moich badań są zgoła niemodne, ale może 
i moja opinia sprawi Mu przyjemność.

Nam w każdym razie ten artykuł dał wielką satysfakcję. Wszak jesteśmy pod wra-
żeniem ponurych oznak najbliższej przyszłości w dziedzinie kultury polskiej, a przede 
wszystkim polskiej humanistyki. Jest chyba pewne, że okres, który się zaczął w r. 1956, 
dobiegł definitywnie końca. Kto wie jednak, czy tak jak dwudziestolecie międzywo-
jenne nie uratowało nas przed losem Ukraińców czy Białorusinów, tak i te ostatnie 
dwadzieścia lat nie ułatwią nam przetrwania tego, co teraz nadchodzi.

Nasze pokolenie historyków spełniło chyba swoje zadanie. – Każdy zapewne nieco 
inaczej, ale w rezultacie zrobiliśmy niemało, aby ocalić zasadnicze tradycje narodowe, 
a także znakomite tradycje polskiej historiografii. Właśnie dlatego artykuł Pańskiego 
syna nas tak przejął. Uderzył Jego głęboki i szczery humanizm – zwrócenie uwagi na 
człowieka. Wszystko to tak rzadkie w jego pokoleniu. Może to zapowiedź triumfu 
socjalizmu o ludzkim obliczu? Byle tylko ten młodzieńczy blask Jego pisarstwa nie 
został zgaszony brutalną ręką naszych władców.

1 Opuszczone zostały przypisy wydawcy.
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Wierzę jednak, że to nowe pokolenie umie sobie dawać radę z tymi trudnościami, 
które widzi od wczesnej młodości; znajdzie sposób, aby dać wyraz niezafałszowany 
swoim przekonaniom i osiągnięciom naukowym.

Ja tego nie dożyję, ale może kiedyś, kiedy to dla Pana i dla Pańskiego syna będzie 
rozstrzygnięte i wiadome – wpadną mu do ręki te słowa, a wtedy utwierdzą Go w tym, 
że stał się jednym z ogniw naszej wielkiej, a tak w świecie nie uznawanej tradycji.

Tego wolno nam, Jemu, Panu i Polsce życzyć 
oddani
Helena i Henryk Wereszyccy
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HISTORYK W SPOŁECZEŃSTWIE1

W marcu 1976 r. „Kultura” podjęła publikację cyklu wypowiedzi „poświęconych 
relacjom człowiek–historia”. Jeśli historycy i publicyści zgodnie uznają, że najważniej-
szą sprawą w historii jest człowiek, to tylko wypada się radować.

Wstępny esej Jana Kieniewicza pt. O historię człowieka („Kultura” 1976, nr 11), 
pisany rozumem i sercem, przynosi sporo ciekawych myśli i inspirujących propozycji. 
Pobudza wszakże do dyskusji, a nawet polemiki.

Słusznie pisze Kieniewicz, że – tu sformułowanie sportowe – „w ciągu ostatnich 
lat dwudziestu historiografia polska we wspaniałym stylu weszła do światowej czo-
łówki”. Dalej odnotowuje, że ostatnio dziejopisarstwo nasze straciło chyba rozpęd, 
i żali się (to jeden z głównych wątków artykułu), że badacze polscy są osamotnieni, 
niezrozumiani przez społeczeństwo i nie bardzo wpływają na życie obywateli PRL. 
Woła nawet: „Zostaliśmy sami z naszą wspaniałą dyscypliną, naszą wizją historii. 
Kto nas usłyszy...?”

Nasuwa się pytanie, o jakim właściwie zjawisku mówi Jan Kieniewicz, używa-
jąc terminu „historiografia polska”? Moim zdaniem o mniejszości naszej zawodowej 
korporacji historyków, być może nawet o drobnej mniejszości, a zdaje się uważać, że 
wszyscy en bloc weszliśmy do wspomnianej już „światowej czołówki”. Mniemam, 
że  większość dziejopisów naszych zmieniła wprawdzie warsztat i „unowocześniła” 
wizję historii, lecz w ograniczonym zakresie. Polska czołówka historiograficzna ode-
rwała się zapewne nie tylko od rzesz potencjalnych odbiorców jej produkcji, tych 
„trwających przy mitach i stereotypach” (czy jednak całe społeczeństwo jest tak bar-
dzo mitolubne?), lecz także od swego relatywnie masowego zaplecza naukowego.

Z przekonania o nowoczesności, a może nawet awangardowości całej naszej 
historiografii lub jej większości wynikają niektóre tezy, a nawet pewniki docenta 
Kieniewicza. Dowiadujemy się, ile to ogromnie skomplikowanych problemów już 
rzekomo prawidłowo i ostatecznie rozwiązaliśmy (ściślej większość z nas). Spór 
o rolę jednostki i mas w historii został załatwiony i w związku z tym podobno 
wygasa. Po prostu, jak to się mówi, nie ma sprawy, gdyż „dostrzegliśmy oczywiste 
sprzężenie zwrotne”.

Optymizm Kieniewicza idzie jednak jeszcze dalej. Okazuje się, że wszyscy umiemy 
doskonale („chleb powszedni historyków”) badać dzieje klas i grup społecznych, 
koniunktur i recesji, a nawet historię idei. Co ciekawsze, osiągnęliśmy to wszystko „dość 

1 Opublikowane w „Tygodniku Kulturalnym”, nr 14 (982) 4 kwietnia 1976. Przedruk w T. Łep-
kowski, Człowiek i historia, PIW, Warszawa 1977, s. 144-148.
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łatwo”. Jednym słowem jest świetnie, a dzięki zastosowaniu metodologii marksistow-
skiej bezboleśnie zgłębiliśmy tajemnice procesu dziejowego „w ogóle i w szczególe”.

Otóż – moim zdaniem – tak po prostu nie jest. Przede wszystkim mam uzasad-
nione wątpliwości co do powszechnej znajomości i dogłębnego zrozumienia istoty 
materialistycznego pojmowania dziejów. Myślę, że w każdej generacji polskich 
historyków znajdzie się niemało osób znających marksizm słabo, a nie brak nawet 
takich, co wiedzę o nim sprowadzają do paru uschematyzowanych, niekiedy nieści-
śle formułowanych, zasad. Jeżeli tak jest, a jestem tego pewien, to jak może wyglądać 
twórcze zastosowanie metodologii marksistowskiej w praktyce badawczej? W niektó-
rych pracach naukowych, referatach, rozprawach znać co najwyżej lekkie muśnięcie 
marksizmu. Trudno też mówić o łatwości w operowaniu badaniami struktur i rece-
sji, a tym bardziej w dociekaniach nad historią idei. Przecież poczynając od studen-
tów, a kończąc na tęgich badaczach, znajomość ekonomii politycznej i filozofii jest 
bardzo ograniczona. Wiele prac opublikowanych, a jeszcze więcej tych, co pozo-
stają w maszynopisie, świadczy o bezradności ich autorów w operowaniu aparaturą 
pojęciową nowoczesnej historiografii. Wielu historyków nie orientuje się niestety 
zupełnie w problematyce państwa i prawa oraz mechanizmach życia politycznego. 
Dlatego m. in. nie każdy tak łatwo zrozumie „oczywiste sprzężenie zwrotne” między  
rolą jednostek i mas.

Historiografia polska stoi na wysokim poziomie, lecz super optymistyczny jej wize-
runek naszkicowany przez Jana Kieniewicza jest przesadny.

A teraz trochę o sobie. Otóż wyznaję publicznie, że wiele z zagadnień, które nasze 
dziejopisarstwo pozostawiło ponoć poza sobą, nastręcza mi wciąż niemałe trudności. 
Nie wszystko jest dla mnie jasne. Widocznie „odstałem”, ale mimo to jakoś się nie 
wstydzę i tylko staram się zrozumieć.

Autor szkicu O historię człowieka mówi: mamy wielkie osiągnięcia, lecz naszej 
historii społeczeństwo nie rozumie, nie kupuje, nie chce. Wobec tego ukażmy się 
społeczeństwu z jakimś ładnym sztandarem w dłoniach. Ponieważ zaś nie idzie tu 
o „historyczną galanterię”, lecz o historię poważną i rozumną, więc piszmy o jednost-
kach. Wtedy – jeśli dobrze rozumiem Kieniewicza – społeczeństwo nas usłyszy i prze-
staniemy być sami. „Musimy – pisze Kieniewicz – jednostkom pokazać los człowieka, 
a nie abstrakcyjną panoramę.” A zatem historia jednostek dla jednostek? Czy to wystar-
czy? Czy nie jest to zwykłe wahnięcie od mas (abstrakcyjnych?) do indywiduów?

Kieniewicz pisze wprost, że historyk „nie chce zajmować się jednostkami, pozosta-
wiając je na pastwę literatury”. Ale czy rzeczywiście współcześni historycy nie zajmują 
się losami jednostek? Przecież liczni, i to wybitni, parają się biografistyką, poważną, nie 

n
sztucznie barwioną”, a historia dziś pisana jest spersonalizowana, w odróżnieniu od 

tej z lat pięćdziesiątych. Chyba więc nie o biografistykę idzie. Zapewne Jan Kieniewicz 
pragnie ukazać fascynującą historię zjawisk masowych przez pryzmat losów jednostko-
wych i tą metodą odnaleźć wspólny język historyków i społeczeństwa.
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Wydaje się wszakże dość oczywiste, że bezpośrednie zainteresowanie się szero-
kich rzesz naszych odbiorców dzisiejszą nauką historyczną w jej najlepszym wyda-
niu i zrozumienie jej skomplikowanych metod i problematyki jest tak samo niemoż-
liwe, jak przyswojenie sobie jakże potrzebnej wiedzy z dziedziny nowoczesnej biologii, 
socjologii, fizyki czy psychologii. Człowiek, nawet najbardziej chłonny intelektualnie, 
nie może śledzić rozwoju i rozumieć jednocześnie wielu skomplikowanych dyscyplin 
naukowych. To chyba jasne.

Kilka jest „kręgów” historii. Niektóre, wąskie, pozostaną dość hermetyczne. Sądzę, 
że swoiste ogniwa pośrednie między „galanterią historyczną”, tym opowiadactwem cie-
kawym, acz często powierzchownym, a nauką drążącą problemy niezwykle złożone 
i dotyczące – jak zawsze – zarówno mas, jak jednostek, mają do odegrania ważną spo-
łeczną rolę: rozkrzewianie kultury historycznej.

Czy ów krąg pośredni historiografii obejmować będzie tylko słabszych historyków-
-popularyzatorów? Nie. Ci spośród najwybitniejszych, którzy umieją przekazywać swą 
wiedzę, chcą i umieją to czynić, czują swe społeczne posłannictwo (zakamieniałych 
elitarystów zamkniętych w wieży z kości słoniowej zostawmy w spokoju), znajdą się 
– gdy idzie o kontakt ze społeczeństwem – zarówno w wąskim, jak pośrednim kręgu. 
Obawiam się tylko jednego w propozycjach Jana Kieniewicza (jeśli je dobrze zrozu-
miałem), a mianowicie zastosowania pewnej taktycznej zagrywki w polityce wobec 
społeczeństwa: „Będę teraz mówił tylko o jednostkach, a o masach, recesjach i pro-
cesach dopiero znacznie później, jak trochę dorośniecie.” Do szerszego grona czytel-
ników dotrą przede wszystkim szkice, eseje, zarysy, dobra publicystyka historyczna, 
dobrze i mądrze napisane podręczniki. Powinny być poświęcone i masom, i jednost-
kom, a więc po prostu historii pełnej.
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Z propozycją pisania historycznych felietonów w „Literaturze” zwrócił się do mnie 
Jacek Syski. Nie jestem pewien, czy już wtedy pełnił obowiązki zastępcy redaktora 
naczelnego. Tak czy inaczej, na pewno musiał mieć zgodę szefa. „Literatura” była 
tygodnikiem społeczno-literackim powstałym w 1972 roku po zlikwidowaniu nieco 
zbyt awangardowej „Współczesności”. Kierownictwo spoczywało w wypróbowanych 
dłoniach Jerzego Putramenta. Syski pisywał felietony pod pseudonimem Kallimach, taka 
była maniera felietonistów. Historyczne felietony od lat prowadził Jerzy Janusz Terej, 
historyk dziejów najnowszych. Jego cykl nosił nagłówek „Kształty historii”1. Terej 
zmarł nagle (29 sierpnia 1979). Oferta Syskiego musiała więc trafić do mnie w poło-
wie września. W każdym razie pierwszy tekst napisałem 1 października2.

Nie sądzę bym się choć przez chwilę zastanawiał. Drukowanie w prasie było wtedy 
uznawane i akceptowane, nawet wśród nielicznych jeszcze otwartych kontestatorów 
systemu. Tadeusz Łepkowski, z którym współpracowałem od lat w różnych dziedzi-
nach, a którego krytycyzm wobec PRL był mi znany, pisywał felietony w „Tygodniku 
Kulturalnym”3. Jego pisanie o historii, podobnie jak Tereja, nie stroniło od podejmowa-
nia kwestii ważnych, nie miało też znamion gry prowadzonej równocześnie z władzą 
i z czytelnikiem. Ja też nie miałem takiego zamiaru. Dużo później zacząłem starania, 
by moje teksty wyszły poza tę wstępnie oczywistą formułę. Musiało to stać się jesienią 
1980 roku, gdy wszyscy nagle nabraliśmy odwagi i chcieliśmy dać publiczny wyraz 
swoim przekonaniom. 

Na razie byłem zachwycony i bardzo dumny. Czułem się wybrany, zaliczony do 
grona tych, którym wolno się wypowiadać. Dwuznaczność mojego położenia nie była 
wtedy dla mnie oczywista. Formuła felietonu miała połączyć problematykę historyczną 
z trzecioświatową. W kręgach zawodowych byłem wtedy jednoznacznie kojarzony 
z badaniami nad Trzecim Światem. Być może jednak zawarowałem sobie tę możliwość. 
Swoją własną formułę zawarłem w nadtytule. „I tak i nie” mogło znaczyć cokolwiek, 
sekretarz redakcji nazywał jowialnie moje produkcje „tiktakami”. W moim przekonaniu 

1 Zbiór jego tekstów został wydany pt. Spotkania z Klio. Szkice i felietony historyczne, Czytelnik, 
Warszawa 1975. 

2 Zachowałem teczkę z maszynopisami i adnotacjami, dowód znaczenia, jakie przyznawałem 
temu pisaniu.

3 Por. T. Łepkowski, Człowiek i historia, PIW, Warszawa 1977; idem, Przeszłość miniona i teraź-
niejszość, PIW, Warszawa 1980. 
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miał się za tym kryć pewien zamysł, próba komentowania rzeczywistości w kategoriach 
ezopowych. Czas dla takiego zamysłu okazał się sprzyjający, ale trzeba powiedzieć 
wyraźnie, pisanie to było swoistą formą obcowania z Sytuacją. Do tej pory mogłem tej 
relacji unikać, może nie zauważać. Jak wspomniałem, nie miałem okazji do wyrażania 
swoich poglądów, tym bardziej do „przekraczania ważnych drzwi”. Miałem zapewne  
jakieś przekonania, ale nie uważałem za stosowne ich ujawniać. Pisząc felietony roz-
poczynałem grę, ponieważ uważałem, że mam obowiązek przekazać coś ważnego. 

Od września 1979 do grudnia 1981 zjawiałem się regularnie na Koszykowej, 
gdzie dostarczałem swój tekst, w zasadzie w granicach 3 stron maszynopisu. Bardzo 
rzadko dochodziło do jakichś kontrowersji wynikających z przekonań redakcji, czy też 
z jej wyczucia wrażliwości cenzury. Gdy pierwszy raz doszło do zmian w moim tek-
ście, włącznie ze zmianą tytułu, protestowałem symbolicznie i bezskutecznie. Zamiast 
„Rewolucyjny konserwatyzm” dano „Nowe pytania”, usuwając sugestie, że jakieś zja-
wiska rewolucyjne mogą nie być słuszne. Mój list, nie pamiętam czy był skierowany 
do Redaktora czy do Sekretarza, ale to nieistotne, jest świetnym przykładem skomlenia 
nastraszonego kundla. Podaję ten tekst in extenso jako pouczające świadectwo gorli-
wego ustępowania Sytuacji, nawet gdy nie grozi pistolecikiem. 

Warszawa, 31 stycznia 1980

Wielce Szanowny Panie, 

Stwierdziłem ze smutkiem, że felieton w nr 5 Literatury ukazał się ze zmianami, które nieco 
osłabiły jego wymowę. Rozumiem, że musiało to nastąpić w imię racji wyższych. Z tego też 
powodu najpewniej doszło do zmiany tytułu. Rzecz to dla autora przykra, ale może zrozu-
miała. Nie zrozumiałem czemu o koniecznej zmianie nie mogłem być poinformowany, np 
dla wspólnej zmiany tytułu. Prosiłbym w miarę możliwości o informację o zmianach zacho-
dzących w moich tekstach. 
Proszę o przyjęcie wyrazów mego głębokiego szacunku

Jan Kieniewicz4

Raz jeden trafiłem z takiej okazji przed oblicze Putramenta, który potraktował mnie 
jowialnie choć jednoznacznie. Miał swoje racje po temu, ale też nie napotykał na opór. 
Ślady tych ingerencji zaznaczam. 

Ważniejsze jednak wydają się dwie okoliczności. Pierwszą jest aktualność porusza-
nych kwestii. Podejmowałem zagadnienia wynikające z moich ówczesnych prac, czyli 
świeżo ukończonej Historii Indii i właśnie pisanej książki Od ekspansji do dominacji. 
Mam wrażenie, że kwestie wtedy podejmowane nadal powinny budzić zainteresowanie. 
Drugą jest najwyraźniej staranie o kontynuowanie wątku troski o stan historii. 
Wydawało mi się, że to jest zadanie ważne dla czytelników.

4 Kopia listu zachowała się w teczce z maszynopisami, to też o czymś świadczy.
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Pisanie to było źródłem licznych satysfakcji. Nie były one tylko rezultatem ogól-
nej zmiany nastrojów po sierpniu 1980. Jak wspomniałem, wszyscy wtedy niesłycha-
nie się uaktywnili. Akurat nie był to mój przypadek. Nie byłem zwolennikiem osob-
nego związku pracowników nauki i optowałem za wejściem w struktury powstającej 
Solidarności. Kilka zebrań w prywatnych mieszkaniach we wrześniu uświadomiło mi, 
że to co się będzie ewentualnie zmieniać, nie jest moim żywiołem. Nie zaangażowałem 
się w żadne struktury, nawet miałem z nimi swoje problemy jako kierownik przywykły 
do nieco autorytarnego stylu. W każdym razie to nie zmiany wokół mnie stały się powo-
dem próby rozepchania przestrzeni swobody. Była to najwyżej okoliczność sprzyjająca. 

Próby nawiązywania do wydarzeń bieżących są widoczne i były zamierzone. 
Jednak to właśnie określam jako praktykowanie z Sytuacją. Sytuacją nazywam rela-
cję wspólną z władzą, powstałą w następstwie przyjęcia do wiadomości ograniczeń, 
które nas łączą. Jej istota polega na uznawaniu wzajemnych racji, na niedopowiedzia-
nej akceptacji oczywistości statusu poddanych. Jak wielu innych w tym czasie zaczą-
łem mniemać, że może bym się „wypowiedział”, gdyby nie było Sytuacji5. Nie uży-
wałem wtedy tego określenia, choć pochodzi z roku 1976. Dostrzegłem jego sens 
w zupełnie innych okolicznościach roku 1989. Miałem jednak jakieś przeczucia, nie 
działałem już w sposób bezmyślny. Gdzieś wiosną czy latem 1981 roku, ale nie jestem 
tego pewien, miałem rozmowę ze znajomym pracownikiem MSZ poznanym wcześniej 
w czasie pobytu na Kubie. Był mi życzliwy i dawał do zrozumienia, że miał związki 
z wywiadem. Zaprzyjaźniliśmy się. Gdy rozmawialiśmy na kawie w trakcie „karna-
wału Solidarności” (powodu tego spotkania nie pamiętam) wyraziłem się w ten spo-
sób, że odnoszę wrażenie, że w moim pisaniu cieszę się dużym marginesem swobody, 
że pozwala mi się na więcej. Mój rozmówca powiedział mi poważnie: „dobrze, że to 
wiesz, bo tak jest”. To stwierdzenie musiało mną wstrząsnąć, skoro je tak dobrze zapa-
miętałem. Nie jest ważne, czy w istocie dawano mi więcej swobody, czy tylko miałem 
takie złudzenia. Ważne było wtedy uświadomienie sobie, że cała ta radosna aktywność 
jest wypełnianiem przyznanej mi roli.

Moją praktykę z Sytuacją określiłbym tak, po pierwsze nie drażnić. Po drugie dać 
sobie i tym, których zdanie się liczyło, sygnał o moim dystansie do rzeczywistości. 
Czyli nie miałem zamiaru jej ignorować, a raczej perswadować, że to co mam do 
powiedzenia, na tym najmniej ważnym poziomie, powinno być przyjęte ze zrozumie-
niem. Chciałem ją upewnić, że ją rozumiem i liczę na zrozumienie. W miarę jak pły-
nął czas miałem coraz silniejsze wrażenie, że karnawał źle się skończy. Pisałem więc 
felietony coraz śmielsze, nikt na to właściwie nie zwracał uwagi. Zakończenie tego 
epizodu przyjąłem z ulgą.

Odtwarzam felietony na podstawie druku z małymi korektami wprowadzanymi 
z maszynopisu. Przypisy objaśniające ograniczam do minimum. 

5 Obszernie o tym w kilku tekstach.
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Literatura nr 42, 18 października 1979

W trzecim wymiarze...

Współczesny świat zaprzątnięty codziennością z obawą i niechętnie musi spoglą-
dać w przyszłość, o przeszłości woli nie pamiętać. Wiedza historyczna traci znacze-
nie, czym najmniej wydają się martwić historycy. Zaprzątnięci własnymi problemami 
nie traktujemy współczesności zbyt poważnie, niechętnie widzimy przekraczanie gra-
nic wyznaczonych czasem przeszłym. Takich właśnie, zagrzebanych w nieaktualnych 
dokumentach, wśród stosów zakurzonych książek, trochę dziwaków, pokazuje obie-
gowy stereotyp. Nigdy nie był zgodny z przeciętną prawdą, a jednak trwa. Świat przy-
spiesza swe obroty, a historyk nie bardzo ma ochotę nadążać za zwariowaną współcze-
snością. Nie mam i ja, a przecież trzeba, by właśnie historyk znalazł we współczesności 
miejsce dla swej prawdy. Dziś środki masowego przekazu brutalnie wdzierają się 
w domenę zastrzeżoną kiedyś dla literatów i historyków, formują opinię o świecie, 
kształtują wzory postępowania. Tym bardziej więc historia żywa musi na szalę rzucić 
swoje bezwzględne tak i nie, wielowymiarową prawdę o rzeczywistości.

Pierwszym wymiarem historii jest ustalenie „podstawowego zasobu faktów”, zada-
nie dziś nieco zdeprecjonowane. Jeszcze wczoraj był to cel podstawowy, dzięki któ-
remu historia stała się nauką. W drugim wymiarze historia tłumaczy teraźniejszość, 
pozwala ją zrozumieć, stwarzając zarazem nadzieję na kształtowanie rzeczywistości. 
To zadanie „nauczycielki życia” w tylu różnych wariantach pozwala nam żyć i wierzyć 
w społeczną przydatność. Partnerem współczesności staje się historia dopiero w trze-
cim wymiarze, gdy ujmując rzeczywistość w najdłuższym trwaniu stara się przewidzieć 
przyszłość. Historyk zmuszony zawodowo do rozumienia rzeczywistości minionej ma 
szansę odkryć mechanizm dopiero nadchodzących procesów. Z tej szansy korzystamy 
bardzo rzadko1. 

W tym trzecim wymiarze historia nabiera nowego uroku, mimo że na razie nikt 
historyków nie pyta o zdanie. Ale tak było zawsze i prawdę mówiąc, kto ich słu-
cha, gdy się pragną wypowiedzieć o teraźniejszości? Dla współczesności naznaczonej 

1 Nawiązuję tu do stanowiska, które było konkluzją mojej rozprawy habilitacyjnej (Kerala. Od 
równowagi do zacofania, wyd. UW, Warszawa 1975. Nie przeszło ono całkiem niezauważone. Tade-
usz Łepkowski poświęcił tej myśli swój felieton Historia i przyszłość w „Tygodniku Kulturalnym”, 
por. Przeszłość miniona, s. 151-155.
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postępem charakterystyczna jest nieufność wobec wiedzy dziadów i ojców, niewiara 
w mądrość wynikającą z obcowania z przeszłością. Dziś nowocześni historycy mają 
w życiu publicznym więcej szans i sukcesów niż w epokach minionych, ale ich rola 
społeczna nadal ogranicza się do gromadzenia, przechowywania i przekazywania wie-
dzy o przeszłości. Obalić granice stereotypu, wyjść potrzebom społecznym naprzeciw, 
odrzucić ograniczenia własnej dyscypliny – to marzenie. To także szansa, której reali-
zacja wymaga śmiałego wkroczenia w trzeci wymiar.

W przemówieniu do uczestników XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 
w Katowicach (17 IX 1979) profesor Henryk Jabłoński przypomniał: „...na arenie 
światowej... zjawiły się jako samodzielny podmiot stosunków ogólnoludzkich narody 
o odmiennej od naszej przeszłości, kulturze, mentalności. Nie poznamy ich, nie zro-
zumiemy bez znajomości ich historii. Wyjście więc zainteresowań historyków poza 
ramy naszego kontynentu – to doniosłej wagi i absolutnie niezbędny wkład w naszą 
współczesną kulturę, poważnego znaczenia ułatwienie naszych kontaktów międzyna-
rodowych, rozszerzenie naszych możliwości działania dla własnego i całej ludzkości 
dobra”2. Było to miłym zaskoczeniem dla wszystkich zwolenników historii globalnej, 
pełnowymiarowej, otwartej na cały świat i wszystkie jego kultury. Ale nie wystarczy 
wykorzystać przeszłości dla potrzeb chwili, musimy ją znać by patrzeć dalej od innych.

Szczególne znaczenie historii przywykliśmy dostrzegać zwłaszcza w utrzymy-
waniu ciągłości, zachowywaniu tożsamości i kształtowaniu postaw patriotycznych. 
Z obawą patrzymy, jak coraz doskonalsza i sprawniejsza nauka historyczna gubi swe 
związki ze społeczeństwem, traci kredyt zaufania i przestaje być użyteczna. Te obawy, 
podobnie jak i nadzieje, wiążemy zwykle z uprawianiem historii ojczystej. Jeśli jed-
nak chcemy naprawdę się zrozumieć, odnaleźć miejsce w świecie, odsłonić wspólną 
przyszłość, musimy przekonać innych o nierozdzielności historii Polski i świata. 
Europocentryzm nie jest tak groźny dla historyków jak dla odbiorców ich twórczo-
ści. Polska – Europa – Świat, to naturalna kolejność naszego rozumowania. Takie są 
priorytety czytelnicze, jeśli odrzucimy przejściowe mody i powierzchowne fascynacje 
egzotyką. Dowartościowanie własnej kultury, odnalezienia miejsca w przyszłości świata 
tak niejasnej i niepewnej, wymaga dużo śmielszego wyjścia historii w trzeci wymiar. 
Poszukiwanie dróg do wspólnej przyszłości jest zadaniem zdolnym odnowić historię 
jako naukę przywracającą za jednym zamachem jej dawną rolę i znaczenie. 

Uprawianie historii powszechnej jest w Polsce szczególnym przywilejem do poko-
nywania trudności. Jest to zarazem swego rodzaju margines, na którym narastają kom-
pleksy. Bardziej niż w pracy nad historią Polski uwikłani jesteśmy w dramatyczny 
wyścig o dostęp do źródeł, książek, informacji. Oddaleni od badanej rzeczywistości sta-
ramy się przezwyciężyć własne ograniczenie nie mając pewności, czy to wszystko ma 

2 Kształtowanie świadomości współczesnych Polaków odpowiedzialnym zadaniem historyków, 
„Trybuna Robotnicza” nr 210, 18 września 1979.
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sens. To razem sprawia, że nowe i coraz ważniejsze zadania stoją przed kadrą szczu-
płą i nie zawsze gotową. Ten stan rzeczy odbija się w świadomości społecznej, progra-
mach szkolnych, informacji publicystycznej. Powiedzcie nam prawdę o nas samych, to 
zamówienie społeczne historycy spełniają w różnym stopniu. Przyszedł czas, by sobie 
uświadomić, że wyprowadzenie Polski w świat też jest naszym obowiązkiem.

Te dwie perspektywy – ku przyszłości i w stronę świata – będą wyznaczać moje 
próby rozliczania się z historią. Jest bowiem zadaniem historyka nie tylko stawiać pyta-
nia przeszłości, ale także odpowiadać na pytania współczesnych. Odpowiadać tak i nie, 
zgodnie ze swym przeświadczeniem. Zgodnie z prawdą, której dociec trudno, ale któ-
rej rozpowszechnianiu przysięgaliśmy służyć. Myśl o tym obowiązku skłania do reflek-
sji o Tym, który tu pisał przede mną. Jerzy Terej traktował swoje zadanie bardzo serio 
i to zobowiązuje. Skłania przede wszystkim, w innej tematyce i odmiennym stylu, do 
realizowania tego samego zadania, pisania o historii nie tylko dla własnej potrzeby.
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Kastowość, harmonia i prawo do szczęścia

Prawa do szczęścia nie gwarantuje żadna konstytucja, choć mówią tyle o wolności 
i równości. W kulturach świata fundamentalne prawa człowieka znajdują bardzo różny 
wyraz, stosownie do odmienności organizacji społecznej i systemów religijnych. We 
współczesnej cywilizacji przemysłowej nastąpiło splątanie dwu podstawowych wartości 
– równości i postępu, mierzonego dostępem do rosnącej ilości dóbr materialnych. Jest 
rzeczą znaczącą, że z haseł Rewolucji Francuskiej właśnie równość stała się wartością 
podstawową i najbardziej chronioną. Może stało się tak ze względu na rosnącą rozpię-
tość między rzeczywistością społeczeństwa kapitalistycznego i ideałami egalitarnymi. 
Wolność i braterstwo pozostały na sztandarach ginąc coraz bardziej z codziennej prak-
tyki. Dominacja idei równości i postępu w XIX i XX wieku uniemożliwiła zrozumienie 
kultur wyrażających się w zupełnie przeciwnych wartościach. Jednostronność spojrze-
nia nazwano europocentryzmem, spłycając problem kontaktu kultur, sprowadzając go 
do kwestii świadomości i dobrej woli. 

Absolutyzowanie wartości własnej kultury prowadziło do deformacji wyobrażeń 
o kulturach obcych, uniemożliwiało ich zrozumienie. Chyba dopiero seria kryzysów, 
a zwłaszcza kryzys ekologiczny, stała się początkiem zmiany postaw. Dostrzeżono mię-
dzy innymi rolę harmonii w relacji społeczeństwa ze środowiskiem, a pośrednio w sto-
sunkach między ludźmi. Dyskusja o jakości życia zbiegała się z nurtem obrony wol-
ności jednostki, kontestacją ideałów konsumpcyjnych i odkryciem prawa do szczęścia. 
Na tym tle wzrosło zainteresowanie systemami filozoficznymi i etycznymi Wschodu. 
Poszukiwanie w nich dosłownej recepty na niedomagania własnych systemów spo-
łecznych pociągnęło za sobą falę nieporozumień. Bariery kulturowe nie uległy przez 
to zmniejszeniu.

Ograniczenie kulturowe widzenia obcej kultury możemy prześledzić doskonale na 
przykładzie kastowości. Zjawisko to ma we wszystkich społeczeństwach „europejskich” 
jednoznaczny sens negatywny. Wynika ono z nieznajomości istoty rzeczy, ale przede 
wszystkim z roli, jaką w naszej kulturze spełniają idee równości i postępu.

Indyjski system społeczny składał się z dwu odrębnych, ale komplementarnych 
porządków o odmiennej genezie. Porządek warnowy powstał wcześniej, jeszcze w dru-
gim tysiącleciu przed n.e. i do dzisiaj składa się z czterech warn („klas”): braminów, 
kszatrijów, wajśiów i śrudrów. Odpowiadają one podstawowym rolom społecznym: 
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mędrca, wojownika, rolnika i sługi. W miarę jak system warnowy i hinduizm rozprze-
strzeniały się na subkontynencie, rosła masa ludzi żyjących poza czterema klasami. 
Równocześnie rozwój gospodarczy stwarzał nowe podziały. Między II wiekiem przed 
n.e. a III wiekiem n.e. nowa rzeczywistość znalazła wyraz w porządku kastowym. 
W każdej wiosce powstała precyzyjna hierarchia endogamicznych grup (dżati) o ści-
śle określonych funkcjach, prawach i obowiązkach wobec zbiorowości. Dwa porządki 
w ciągu wieków splotły się w całość, której nadbudowę formują hinduizm i kastowość.

Społeczeństwo oparte o dżati i warny trwało około dwu tysięcy lat. Usankcjonowana 
religijnie hierarchia gwarantowała jednostce wolność i szczęście w ramach dżati i zry-
tualizowanych norm postępowania (dharma). System ten pozwolił zarazem utrzymać 
harmonię między społeczeństwem i środowiskiem oraz tożsamość kultury mimo nie-
ustannych bodźców zewnętrznych. Zasady chroniące stabilność kultury indyjskiej, jak 
np. niedotykalność, musiały się Europejczykom wydać kwintesencją barbarzyństwa. 
A przecież jak zwraca uwagę M.K. Byrski „...kiedyś niedotykalność gwarantowała 
wszystkim grupom i społecznościom, które znalazły się poza systemem warnowym, 
wolność życia według własnych wzorów”.

Harmonia systemu indyjskiego została zburzona przez podbój i dominację kolo-
nialną. Załamała się równowaga między społeczeństwem, a środowiskiem rozpadły 
podstawy gospodarowania, powstały zakłócenia w przepływie informacji między sys-
temem społecznym a kulturą. W rezultacie porządek kastowy uległ wynaturzeniu, co 
można zauważyć w elephantiasis hierarchii i petryfikacji norm. Równocześnie zna-
lazł się on w opozycji do narzuconego Indiom systemu kapitalistycznego, w konflikcie 
z normami obowiązującymi w tzw. sektorze zmodernizowanym. Współczesne Indie 
przestały być jednolite kulturowo. Przekonanie o wsteczności i barbarzyństwie kasto-
wości przejęły grupy Indusów wykształcone po europejsku. Dzięki nim Indie niepodle-
głe odrzuciły kastowość, niedotykalność i wszelką formę dyskryminacji. Równocześnie 
jednak świadomie starają się utrzymać łączność z tradycją, szukają wskazówek na przy-
szłość we własnej kulturze, opartej o hinduizm i kastowość. Proces ten prowadzi do 
nowej interpretacji przeszłości i stwarza szansę odnalezienia wartości, które być może 
pozwolą przezwyciężyć dziedzictwo kolonialne.

Z perspektywy europejskiej musimy widzieć kastowość w jej obecnej zdegenerowa-
nej postaci. Zaczynamy jednak rozumieć różnicę dzielącą współczesność od przeszłości. 
W dobie pogłębiającego się poczucia kryzysu, a zwłaszcza dotkliwego braku harmonii, 
wzrosły szanse docenienia wartości prezentowanych przez kulturę indyjską. Nie chodzi 
może o zmianę stosunku do kastowości, ale o dostrzeżenie wartości, których strzegła.

W chwili obecnej objawia się gotowość do akceptowania takich wartości z obcych 
kultur, które wskazują sposób utrzymania czy przywrócenia harmonii w skali globalnej. 
Rozwiązanie palących problemów ludzkości, być może jej przeżycie, wymagać będzie 
nie tylko akceptacji wielości i równorzędności kultur, ale także wykorzystania wzorów, 
które nadal wydają się odstręczające. Odzyskanie harmonii, gwarancja szczęścia mogą 
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w niedługim czasie wymagać rezygnacji z równości i postępu. Szansą może się okazać 
system maksymalnie zrytualizowany. Stąd uwaga, z jaką spoglądamy na kastowość, 
która wolność jednostki zapewniała w systemie zhierarchizowanym i zrytualizowanym. 
Nasze negatywne postawy wobec kastowości są kulturowo uwarunkowane i w pełni 
zrozumiałe. Powstaje pytanie, czy obecna gotowość przyjęcia równorzędności kultury 
indyjskiej, a nawet rozważanie jej przydatności w rozwiązaniu własnych problemów, 
jest krokiem ku świadomości globalnej, czy jeszcze jednym wyrazem nieuchronnego 
europocentryzmu?
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Wojsko gra o przyszłość

W trzecioświatowym pokerze politycznym wojsko spełnia funkcję jokera zastę-
pującego dowolne brakujące walory. W społeczeństwach tych brak bowiem elemen-
tów właściwych dla krajów rozwiniętego centrum kapitalistycznego. Gdy stawką gry 
jest przyszłość rozwoju, pokusa by zaufać sile wojska jest bardzo silna w wielu śro-
dowiskach. W szczególności by uznać wojsko ostoją procesów modernizacyjnych. 
Rzeczywistość krajów kapitalizmu zależnego okazała się jednak bardziej skompliko-
wana, interwencja wojska nie oznaczała wejścia na pożądaną drogę rozwoju. 

Stan zależności nie oznaczał wyeliminowania podstawowych elementów kultury. 
Wojsko jako element struktury uzależnionej miało przezwyciężyć opór stawiany przez 
tradycję. W rzeczywistości okazało się silnie uzależnione właśnie od lokalnych syste-
mów kulturowych. Ta dwoistość wojska w społeczeństwach Trzeciego Świata jest źró-
dłem niepowodzeń, ale i coraz nowych nadziei. Odnajdywanie miejsca w społeczeń-
stwie, szukanie dróg wyjścia z zależności dzieje się w dramatycznych okolicznościach. 
Przyjęte założenia nie potwierdzają się w praktyce, obserwowane zjawiska nie poddają 
się próbom uogólnienia.

Czy wojsko może być uważane za element struktury każdego społeczeństwa? 
Wydaje się nam być zjawiskiem ponadczasowym, nierozerwalnie złączonym z cywi-
lizacją. Stąd może nie odczuwamy braku definicji wojska. Czy było wojskiem rycer-
stwo pod Azincourt i milicje miejskie pod Courtrai? Czy możemy nazwać wojskiem 
towarzyszy Ksenofonta, legionistów Cezara, drużynę Chrobrego i kastylską cabalgada? 
Co decydowało – uzbrojenie, działanie, organizacja czy funkcja społeczna?

Agresja i represja towarzysząc wszelkiej organizacji społecznej nie musiały wyrażać 
się istnieniem wojska. Wydaje się celowe ograniczenie tego pojęcia do społeczeństw 
nowożytnych tworzących państwa narodowe. Warto tu zwrócić uwagę na wątpliwości 
terminologiczne powstające w XIX i XX wieku w związku z ruchami partyzanckimi. 
Powinniśmy też wziąć pod uwagę odmienność funkcji społecznych ludzi zbrojnych 
w społeczeństwach o hierarchiach silnie zrytualizowanych.

W Indiach epoki Mauriów (III w. przed n.e.) wojowanie, podobnie jak władza, było 
wyłącznym prawem i obowiązkiem kszatrijów. Wieśniacy mogli spokojnie oddawać się 
swym pracom pomimo toczących się walk. W dwa tysiące lat później w tychże Indiach 
nie istniał rozdział władzy państwowej i organizacji wojskowej. Każdy urzędnik miał 
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rangę militarną, każdy dowódca pełnił funkcje urzędnicze. W tym samym czasie w Teno-
cztitlanie walka wojowników stanowiła o trwaniu porządku kosmicznego, była częścią 
rytuału. Czy ta różnorodność funkcji pozwala mówić o wojsku w każdym miejscu i w każ-
dym czasie? Czy mamy do czynienia z wojskiem w Trzecim Świecie? Wojskowi przeży-
wają dramatycznie konfrontację z własną kulturą, muszą sobie stawiać pytanie o własną 
tożsamość. Patrząc na tamte społeczeństwa z europejskiej perspektywy, upraszczamy 
nasze sądy, przeceniamy skuteczność importu wzorów, nie doceniamy siły tradycji.

O sprawach tych znakomicie przypomina nowa antologia czytelnikowskiej serii 
„Panorama”. W skromnym nakładzie 5000 egz. Ryszard Stemplowski prezentuje „Wojsko 
i społeczeństwo w Trzecim Świecie” (cena zł 77)3. Czternaście tekstów z lat 1963-1976 
nie tworzy syntetycznego obrazu, ale pozwala zorientować się w niezwykłej złożoności 
problemu. Są tam kapitalne sądy o roli i świadomości wojska w Trzecim Świecie, a zara-
zem doskonałe analizy stanu zależności. Tom stwarza okazję do konfrontacji naszych 
złudzeń i uprzedzeń w kwestii o decydującym znaczeniu dla przyszłości wielu krajów. 

W procesach rozwoju wojsko nie odgrywa roli jednoznacznej. W żadnym wypadku 
nie powtarza się model wojska ukształtowany w dziewiętnastowiecznej Europie, 
w żadnym wypadku nie powtarza się droga europejskiego rozwoju. Ma to miejsce 
także wtedy, gdy wojsko świadomie zrywa ze swym kolonialnym i zależnościowym 
rodowodem. Dzieje się tak również w wypadkach wysoce zmodernizowanych mani-
pulacji. Wojsko pozostaje jednak rzeczywistością i zamierza odegrać rolę w jeszcze 
niezbyt dopracowanym scenariuszu. Byłoby ryzykowne przyjmować, że przyszłość roz-
woju w krajach Trzeciego Świata jest tak czy inaczej związana z wojskiem. Spełnia ono 
funkcje modernizacyjne i rewolucyjne, konserwatywne i tradycjonalistyczne, może słu-
żyć społeczeństwu lub je represjonować. W tych wszystkich rolach zależy od lokalnej 
struktury społecznej i od lokalnego systemu kultury. Przez społeczeństwo do armii, 
a nie odwrotnie, ta stara zasada nadal wydaje się użyteczna. Można do niej wracać 
zwłaszcza w momentach, gdy należy przywrócić właściwe proporcje naszemu myśle-
niu o przyszłości Trzeciego Świata.

Gra o przyszłość Trzeciego Świata nie ma charakteru sportowego. Zaangażowane 
są w niej potężne siły i sprzeczne interesy. Wiara w wojsko jest mitem, który może 
być łatwo spożytkowany przez siły zainteresowane w utrzymaniu stanu zależności. 
Dla rozwoju i wyjścia z zacofania, dla przyszłości Trzeciego Świata będzie trzeba prze-
zwyciężyć zależność, a przede wszystkim jej lokalne następstwa. Dla przyszłości trzeba 
więc będzie zrewidować także dotychczasowy status wojska, instytucji tak ściśle zwią-
zanej z rozwojem zależnym. Jak słusznie stwierdził José Nun „w armii nie da się zna-
leźć lekarstwa na dolegliwości nękające kraj”4.

3 Czytelnik, 1979.
4 Zamach wojskowy klasy średniej, Wojsko i społeczeństwo w Trzecim Świecie, Czytelnik, War-

szawa 1979, s. 81.
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Ekspansja trwa

Dzieje nowożytne zaczęły się wraz z ekspansją europejską, świat współczesny jest 
tworem tej ekspansji. Rozpoczęta z Półwyspu Pirenejskiego w XV i XVI wieku ekspan-
sja zakreśliła Europie nowy horyzont świata. W XVII i XVIII wieku towarzyszyła for-
mowaniu się nowego systemu gospodarczego, który stworzył nowoczesną cywilizację. 
W następnym stuleciu cywilizacja ta podjęła ekspansję kolonialną. Przedkolonialne fazy 
ekspansji przyniosły Europie północno-zachodniej, Europie powstającego kapitalizmu, 
nową świadomość i zwiększone szanse akumulacji. Świat jednak pozostawał niezmie-
niony, rozwijając się w dalszym ciągu wedle własnych, odmiennych od europejskich, 
wzorów. Przekształcenie pluralistycznego świata w jeden system było dziełem wieku 
XX, proces ten trwa w formie budzącej coraz więcej obaw i sprzeciwów. 

Byłoby błędem przypisywać ekspansji europejskiej, czy tylko ekspansji kolonialnej, 
wszystkie zjawiska, które w dzisiejszym świecie odbieramy jako negatywne. Byłoby 
również fatalnym uproszczeniem przedstawiać sobie świat przedkolonialny, jako 
domenę zacofania. Jakkolwiek bowiem zechcemy ujmować zacofanie, jest pewne, że 
geneza tego stanu wiąże się ściśle z kapitalistyczną i kolonialną ekspansją rozwijają-
cych się krajów Europy. Na koniec byłoby niebezpiecznym urojeniem widzieć eks-
pansję w formie procesu ciągłego, zmierzającego postępowo w określonym kierunku. 
Ekspansja ulegała wielokrotnym przemianom, odbijała coraz to inne sytuacje w swoich 
źródłach, kształtowała się w konfrontacji ze zróżnicowaną i zmieniającą się sytuacją 
w przestrzeniach swego działania.

O ekspansji powiedziano już wszystko – dobrze i źle. Był czas historiografii gloryfi-
kującej ekspansję kolonialną, przypisującej jej misję przetwarzania świata na lepsze, na 
obraz i podobieństwo metropolii. Potem i przez czas bardzo długi coraz szerzej odsą-
dzano ekspansję od czci i wiary. Współcześnie splot okoliczności pozwala funkcjono-
wać przeciwstawnym opiniom i modom. Przyszedł chyba czas na pogłębioną refleksję 
nad historią tego zjawiska. Jest to związane w sposób bardzo naturalny z nową fazą 
dyskusji nad współczesnym światem. Świat ten niełatwo poddaje się klarownym kla-
syfikacjom, jest coraz bardziej złożony, choć coraz szybciej wydaje się tracić swą róż-
norodność. W ostatnich stu latach rozwój kapitalizmu i postępy kolonializmu dopro-
wadziły do integracji wymagającej podporządkowania świata interesom mniejszości 
tworzącej nowy porządek technologiczny, społeczny i polityczny. W tym nowym sys-
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temie światowym wyróżniono centrum i peryferie ze względu na charakter procesu 
rozwoju kapitalizmu. Być może jest to jeszcze jeden schemat, ale zwraca uwagę na 
postępującą koncentrację korzyści z narzuconej przez centrum formuły rozwoju.

Nowe zainteresowanie ekspansją przestało mieć charakter europocentryczny. Jest 
to dziś dziedzina historii przyciągająca uwagę badaczy na wszystkich kontynentach, 
choć często pod różnymi tytułami i nie zawsze w analogicznym celu. Zainteresowanie 
ekspansją wzrosło wraz z narastającym przekonaniem o dynamicznym charakterze rela-
cji między centrum a peryferiami systemu światowego. Wydaje się, że rozwój krajów 
tzw. Trzeciego Świata oznacza dzisiaj coraz intensywniejsze przenoszenie w przestrzeń 
peryferyjną elementów struktury centrum. Nie powoduje to jednak zmian struktural-
nych peryferii. Przeciwnie nawet, kraje kapitalizmu peryferyjnego wydają się utrwalać 
swą strukturę. Świat Trzeci rozwija się w sposób zależny, oddalając się coraz bardziej 
od złudnych perspektyw przezwyciężenia zacofania. 

W ostatnich kilkunastu latach skoncentrowano uwagę na pozaeuropejskich oko-
licznościach ekspansji i badano reakcje, jakie wywoływała w różnych systemach spo-
łecznych. W rezultacie zwątpiono w dobroczynne skutki ekspansji, nie tylko dla reszty 
świata, ale i dla jej europejskich inicjatorów. Pozwoliło to na zdecydowany postęp 
w badaniach nad przeobrażeniami społeczeństw pozaeuropejskich w fazie kolonialnej, 
czyli w okresie stykania się z systemem kapitalistycznym. Badania te jednak nadal pozo-
stają w nie dość silnym związku z dyskusjami nad problemami współczesnego rozwoju 
i perspektywami globalnymi świata. Tak jakby dekolonizacja zamykała okres ekspansji.

W swym kluczowym, kolonialnym, okresie przestała ona być „europejską”, stała się 
ekspansją centrum. Ekspansją imperialistyczną. Centrum wprawdzie dopiero po wiel-
kim kryzysie przesunęło się do Stanów Zjednoczonych, ale w istocie jego zakres prze-
strzenny nie jest ważny. Niedostrzeganie tej zmiany, traktowanie ekspansji w sposób 
ciągły, prowadzi do pominięcia lub pomniejszenia fundamentalnej cechy światowego 
systemu kapitalistycznego w jego obecnym kształcie. Ekspansja centrum trwa nadal, 
agresywniejsza nawet niż w dobie kolonialnego dzielenia świata, niż w epoce trium-
fujących imperializmów. Nasiliła się szczególnie ekspansja w sferze kultury. Centrum 
kontynuuje swój wzrost pogłębiając ogólnoświatowy kryzys.

Ekspansja nie stała się mostem, który inne nacje miał przeprowadzić do błogiej kra-
iny dobrobytu. Przeciwnie, stawała się coraz wyraźniejszą barierą dla rozwoju samo-
dzielnego, narzuciła światu własny model rozwoju. Świadomość ta nie wpływa w spo-
sób istotny na ocenę charakteru współczesnego centrum. Wynika to z nasilającej się 
hegemonii kultury centrum. Współczesne formy ekspansji i pogłębiająca się niesprawie-
dliwość eksploatacji zasobów nie są w dostatecznie wyraźny sposób związane z naturą 
sterowanego z centrum systemu światowego. 

Ekspansja kolonialna uzewnętrzniała proces kształtowania się kapitalizmu zwięk-
szając zarazem jego dynamikę. Zawierała jednak nie tylko perspektywę zacofania dla 
przyszłych peryferii, ale także konieczność kontynuowania wzrostu centrum. Ekspansja 
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musi trwać kierując się coraz wyraźniej przeciwko interesom peryferii. Równocześnie 
zaczyna się kształtować świadomość niebezpieczeństwa, jakie przynosi niefrasobliwie 
rozwijającemu się centrum, blokując skutecznie próby rozwiązania palących proble-
mów współczesnego świata. Zgodnie z własną logiką ekspansja trwa, stając się wyzwa-
niem dla stworzonej przez nią cywilizacji.
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Literatura nr 50, 13 grudnia 1979

Bez pracy nie ma...

 „Królestwo wolności zaczyna się faktycznie dopiero tam, gdzie kończy się praca, 
którą dyktuje nędza i celowość zewnętrzna”5. Jest to dziś stwierdzenie bardziej opty-
mistyczne niż przed stu laty, zwłaszcza gdy patrzeć na problem pracy. Jest to temat 
podstawowy dla historyka zajmującego się stale relacjami zachodzącymi między czło-
wiekiem a jego otoczeniem. Jest to nadal ważki element kultury europejskiej i bardzo 
słabo znany aspekt innych kultur.

U źródeł cywilizacji naszej znajdziemy przekonanie, że praca jest fundamentem 
człowieczeństwa, środkiem oczyszczenia z winy. Ma służyć wyzwoleniu od natury 
raczej niż jej podporządkowaniu, nie powinna prowadzić do ujarzmienia człowieka. 
W interpretacji Księgi Rodzaju „praca jest prawem i zadaniem człowieka”, obowiązek 
pracy wynika z natury ludzkiej. W tej tradycji tkwią przekonania, że „kto nie chce 
pracować, niech też nie je” i „praca stworzyła samego człowieka”. W średniowieczu 
„z przekleństwa ciążącego nad ludzkością praca stawała się powołaniem”. W epokach 
następnych spotkamy szereg świadectw dalszego dowartościowania pracy jako pod-
stawy pomyślności i źródła szczęścia. Z kapitalizmem jednak postępuje alienacja pracy, 
która staje się źródłem udręki i poniżenia. Stąd może ta perspektywa – praca powinna 
być szczęściodajna, a najlepiej, by przestała istnieć. Postęp nie był tylko wynikiem leni-
stwa. Narodził się w Europie z biedy, nie z obfitości, i pogłębił ambiwalentny stosunek 
do wysiłku. Toteż przysłowie cytowane przez Adama Smitha mówi: „Lepiej spędzić 
czas na niczym, niż pracować za darmo”. 

Zainteresowanie pracą wzrosło znacznie z ujawnieniem się komplikacji związanych 
z rozwojem gospodarczym krajów zacofanych. Wydawało się, że wszystko zależy od 
odpowiedniej ilości środków materialnych i zmiany struktur społeczno-ekonomicznych. 
Jedno i drugie jednak zakładało milcząco zwiększenie ilości skutecznej pracy, a trudno 
o to pod prawie każdą szerokością geograficzną. Zwrócono uwagę, że barierą dla roz-
woju są także kulturowo uwarunkowane negatywne postawy wobec pracy. Ten tok 
rozumowania zakłada, że model cywilizacyjny powstały nad Atlantykiem jest jedynym 
dobrym, należy więc dążyć do stworzenia wszędzie właściwych i racjonalnych postaw 
wobec pracy. Opiera się to na wątpliwym przekonaniu, że wzrost gospodarczy i cywi-

5 K. Marks, Kapitał, t. III, cz. 2, Warszawa 1959, s. 400.
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lizacja techniczna zrodziły się z umiłowania pracy. Byłbym zdania, że z czegoś zupeł-
nie innego. Świat lawinowo narastającej konsumpcji wyrósł m. in. z gwałtu zadanego 
człowiekowi, którego zmuszono do pracy ponad potrzebę. 

W Indiach zwrócono współcześnie uwagę, że praca jest wprawdzie pożądana jako 
warunek przeżycia, ale nie wystąpiła tendencja, by więcej pracować dla zwiększenia 
konsumpcji. Ta „irracjonalna” postawa jest źródłem swoistej beztroski biedaków, któ-
rzy nie myślą o jutrze. Postawa ta ma uzasadnienia ekonomiczne, ale i kulturowe. 
W społeczeństwie kastowym Indii klasycznych praca była traktowana jako smutna 
przypadłość określonych kategorii ludzi. Im cięższa praca, tym niższa pozycja rytu-
alna, im niższy szczebel w hierarchii, tym bardziej pogardzane zajęcie. Nie traktowano 
jednak pracy jako dopustu, przeciw któremu można się zbuntować. Praca należała do 
dharmy określonych dżati, a jej wypełnienie było oczywistością. Praca nie była więc 
powołaniem człowieka w ogóle, ale określonych kategorii ludzi. Życie społeczne nie 
zmierzało do podporządkowania natury, lecz do współżycia, praca nie oznaczała sta-
łego wzmagania wydatków energetycznych.

Hinduski stosunek do pracy przetrwał wiele stuleci jako element systemu stacjo-
narnego, w którym utrzymywano tożsamość bez naruszania równowagi ekologicznej. 
System ten załamał się w okresie podboju brytyjskiego, a w jego miejsce uformował 
się trwający nadal system zacofany. W zmienionych realiach gospodarczych i społecz-
nych zachował on wiele z dawnego stosunku do pracy. Logiczne jest więc pytanie bra-
mina, posiadacza ziemi z Biharu: „Dlaczego miałbym orać, skoro mogę mieć kogoś, kto 
zrobi to za mnie?”. Idea wzmożonej pracy nie cieszy się aplauzem także wśród wielu 
wykształconych, bowiem „praca fizyczna dobra jest dla biedaków i analfabetów”. Brak 
więc motywacji właściwych dla kapitalistycznej gospodarki rynkowej, efekt demonstra-
cji zaś wpływa na wzory konsumpcji, a nie na stosunek do pracy.

Z perspektywy „trzecioświatowej” może się wydawać, że problemem jest przede 
wszystkim brak pracy, dopiero na dalszym miejscu negatywny stosunek do trudu. 
Z perspektywy globalnej dostrzeżemy niebezpieczeństwo nadmiaru pracy, także w sen-
sie lawinowego narastania wydatkowanej energii. Ma to nie od dziś wyraźne impli-
kacje ekologiczne. Reakcja społeczeństw „wzrostu gospodarczego” na zmieniające się 
warunki ekologiczne polega na zastosowaniu trudniejszych i bardziej pracochłonnych 
technologii. Nacisk na środowisko stale wzrasta i rośnie ilość pracy niezbędnej dla spro-
stania sytuacjom stworzonym przez system. Rozwój cywilizacji technicznej jest efek-
tem wykładniczo rosnącej stopy eksploatacji środowiska. W tym błędnym kole doszło 
do zwyrodnienia pracy coraz wyraźniej odrywanej od zaspokajania potrzeb. Doszło 
do utrwalenia niespotykanych pierwej zależności w skali światowej, a dalszy rozwój 
„cywilizacji zbędnych potrzeb” otwiera drogę do globalnej katastrofy.

Tam nie ma dość pracy, tu grozi jej nadmiar. Wszędzie brak chęci do nadmiernego 
wysiłku, a zwiększa się liczba chętnych do dzielenia kołaczy. Badania historyczne nad 
pracą wydają się z tej perspektywy czymś nader istotnym, dotykają bowiem fundamen-
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talnych problemów i autentycznych zagrożeń. Królestwo wolności wydaje się nadal 
bardzo odległe i nie będzie to chyba wolność od pracy. Powstaje pytanie, jak ma ewo-
luować kultura, by rosnąca nieuchronnie ilość pracy nie utrwalała systemu, w którym 
dostatek jednych, nie przynosząc szczęścia, uniemożliwia drugim zaspokojenie głodu. 
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Literatura nr 1, 3 stycznia 1980

1757 – nie zrealizowany scenariusz 

Kończył się dzień 23 czerwca 1757 roku. W zdobytym obozie nawaba Siradża ad-
-Dauli gospodarowali zwycięzcy sipaje Roberta Clive’a. Oddziały Mir Dżafara, których 
bezczynność przechyliła szalę walki na rzecz Anglików, maszerowały w stronę sto-
licy. Zwycięstwo pod Palasi otwierało przed spiskowcami perspektywę przechwycenia 
władzy nad Bengalem, najbogatszym krajem ówczesnych Indii. Nim minął tydzień, 
w Murszidabadzie Clive prowadził do tronu nowego nawaba, swego wspólnika Mir 
Dżafara. Z boku przyglądał się ceremonii trzeci uczestnik spisku Dżagat Seth, najbo-
gatszy człowiek w Indiach. Ci trzej, muzułmanin, chrześcijanin i hindus, arystokrata, 
awanturnik i bankier, otwierali nowy rozdział w dziejach Bengalu, zapisywali nową 
kartę historii Indii. 

Spisek, który doprowadził do tych wydarzeń zawiązano w początku 1757 roku. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele angielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej świeżo 
wypędzeni z Kalkuty przez nawaba Siradża ad-Daulę, bengalscy bankierzy kredytujący 
działania kompanii i pragnący ustanowienia władzy nieprzeszkadzającej w prowadzeniu 
interesów oraz ambitny dowódca wojskowy wraz z kręgiem popleczników. Obalenie 
nawaba miało spełnić różne cele i zaspokoić odmienne potrzeby, spisek połączył ludzi 
nieuczciwych i niesolidarnych, okoliczności natomiast sprawiły, że ten dziwny sojusz 
mógł przetrwać.

Skarbiec nawaba nie okazał się tak wypełniony jak przypuszczano, ale spiskowcy 
mogli być zadowoleni. Kompania z kolei zyskała prawo poboru podatków we wsiach 
koło Kalkuty na obszarze ok. 1300 km kw., co rozwiązywało problem jej działalności 
handlowej. W ciągu kilku lat współpraca angielskich kupców i awanturników z bengal-
skimi finansistami doprowadziła do ograniczenia władzy nawaba, rozszerzenia obszaru 
państwa na sąsiednie Bihar i Orisę, uniezależnienia od zwierzchności mogoła z Delhi. 
Wspólne interesy spowodowały powstanie zupełnie nowej sytuacji. Po raz pierwszy 
w Indiach władza polityczna została trwale podporządkowana władzy administracyjno-
-gospodarczej. 

Po raz pierwszy ułożyła się równowaga sił między posiadaczami praw do ziemi 
a posiadaczami pieniędzy. Równowaga ta sprzyjała dalszemu rozwojowi gospodarki 
bengalskiej i pomyślności interesów kompanii. Rozsądek władz kompanii w Londynie 
umożliwił „secesję” Kalkuty otwierając nieporównywalnie perspektywy uczestnictwa 



51

1757 – nie zrealizowany scenariusz

w handlu azjatyckim. Zwolennicy wolnego handlu w parlamencie brytyjskim zyskali 
argumenty na rzecz likwidacji monopolu otwierając zarazem angielskie rynki dla indyj-
skiej produkcji tekstylnej. Anglicy w Bengalu wybrali samodzielność i otwarli nowy kie-
runek kolonizacji. W rezultacie uformowały się nowe kasty białych banijów i kszatri-
jów, rozrosła się warstwa mieszańców. Kościół angloindyjski w Bengalu znalazł modus 
vivendi z innymi religiami, a szybko bogacący się Anglicy dosyć łatwo tracili kontakt 
ze „starym krajem”.

Jak wiadomo z podręczników, nie jest to prawdą. Po bitwie pod Palasi łatwo zdo-
byte łupy rozpaliły wyobraźnię Anglików i w ciągu niewielu lat zawładnęli całym 
Bengalem. W pół wieku potem panowali nad połową Indii, w sto lat później stłumiw-
szy ostatnie groźne powstanie podporządkowali Indie koronie brytyjskiej. W tym czasie 
zniszczyli podstawy indyjskich gospodarek, naruszyli struktury społeczne i spowodo-
wali petryfikację kultury. 

A przecież ta historia mogła się zdarzyć, była bardzo prawdopodobna. Istniały 
realne przesłanki powstania państwa angloindyjskiego w Bengalu. Znajdziemy je w stu-
letnim okresie działań handlowych kompanii. Potwierdza to także prawdziwa historia 
podboju Indii. Anglicy zawdzięczali swój sukces temu, że uważano ich za jedną z sił 
indyjskich. Nikt nie wyobrażał sobie w 1757 roku, że rezultatem będzie utworzenie 
imperium. Tym bardziej nie przewidywano powstania zacofania i kolonializmu. A więc 
fikcja literacka czy alternatywa? Anglicy działali w Kalkucie na podstawie nadanych 
i kupionych przywilejów bez prawa do władzy zwierzchniej. Podobnie jak Holendrów, 
Francuzów i Duńczyków przyciągnęła ich tutaj możliwość robienia wyjątkowo dobrych 
interesów. Kupowano tkaniny, indygo, saletrę i opium, które sprzedawano przede 
wszystkim na rynkach azjatyckich. Udział w tym handlu był konieczny, by kompania 
miała za co kupić towary na wywóz do Europy. Bilans handlowy Europy z Azją pozo-
stawał nadal ujemny. Także osoby prywatne znajdowały w handlu azjatyckim najdo-
godniejszą okazję do wzbogacenia się. Anglicy nie dysponując dostatecznymi środkami 
znajdowali kredyt u bengalskich bankierów. W rewanżu ułatwiali omijanie komór cel-
nych ustanowionych przez nawaba. W połowie XVIII wieku sytuacja finansowa kom-
panii stała się bardzo trudna, rosły koszty działalności i malały zyski. Równocześnie 
wzrastała stale atrakcyjność uczestnictwa w handlu azjatyckim. Niezbędne w tym celu 
środki należało zdobyć w Azji.

Tak zrodziła się myśl, by naśladując Portugalczyków i Holendrów zyskać kontrolę 
nad zbiorem podatków ściąganych z rolników. Chciano to przeprowadzić skutecz-
niej bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Konflikt wewnętrzny w Bengalu stwo-
rzył tylko szansę interwencji, jeszcze nie myślano o podboju. Inicjatywa bengalskich 
finansistów została więc podjęta bez wahania i po mistrzowsku wykorzystana przez 
Clive’a i następców. Ale jeszcze w styczniu 1757 roku, może nawet w czerwcu, ze 
względu na handlowe zaangażowanie kompanii i jej ludzi trafniejszy wydawał się 
raczej ten niezrealizowany scenariusz. Dlaczego stało się inaczej?
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Zajmowanie się historią, która się nie zdarzyła może uchodzić za nieszkodliwe 
dziwactwo. Pomaga to jednak odsłonić mechanizm wydarzeń, które w rzeczywisto-
ści nastąpiły. Rozważając realnie istniejącą alternatywę możemy precyzyjniej odpowie-
dzieć na pytanie dlaczego nie stała się faktem, co zdecydowało o innym rozwiązaniu. 
Budowanie modeli przyszłości, jaka może wyniknąć z naszych działań nie jest jak 
sądzę, zajęciem bezproduktywnym. 
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Literatura nr 3, 17 stycznia 1980

Nasza powszechna

Czy istnieje polska historiografia powszechna? Zapewne, ale co się z nią dzieje? Od 
piętnastu lat Ossolinemu wydaje cykl historii powszechnych, do dzisiaj ukazało się już 
21 tytułów. Zanotowano takie sukcesy wydawnicze jak Historia Francji Baszkiewicza, 
Historia Rosji Bazylowa, Historia Anglii Zinsa. W serii tej wcale niemałe miejsce zajmują 
dzieje pozaeuropejskie: Etiopia i Mali, Chiny, Turcja i Armenia, Stany Zjednoczone 
i Kanada. Wiadomo, że opracowano już Meksyk, Indie i Maroko. Tomy serii są wyku-
pywane i wznawiane, część była nawet wydarzeniem naukowym, niektóre z nich są 
zapewne czytane. Jest więc dobrze.

Zasłużone PWN inspiruje i wznawia od lat wielu cykl podręczników do dzie-
jów powszechnych firmowany przez najlepsze nazwiska. W KiWie Dzieje Ameryki 
Łacińskiej pod kierunkiem Łepkowskiego doszły do tomu II (1870-1930), a tom trzeci 
gotów. Synteza oryginalna własnym sumptem i znacznie wyprzedzająca podobne ini-
cjatywy w sąsiedztwie. Czego chcieć jeszcze?

Rzeczywistość jest dużo skromniejsza. Uprawia się nawet monograficznie historię 
Rosji i Francji, Niemiec i Włoch, krajów bałkańskich i skandynawskich, ale wszystko to 
na marginesie. Zestaw ludzi w tej branży jest wprawdzie duży i doborowy, ale w kra-
jowej skali. Problematyką pozaeuropejską trudni się zawodowo półsta osób i co? Na 
forum międzynarodowym liczą się tylko jednostki, w badaniach nad dziejami świato-
wymi wyprzedzamy najwyżej Hiszpanię. Może właśnie tak być powinno? 

Dla wielu historyków w Polsce te podziały regionalne muszą brzmieć śmiesznie. 
Uprawiajmy historię a nie partykularne ogródki! Klimat temu hasłu niezbyt przychylny 
wprawdzie, zwłaszcza że podejmując tematykę pozaeuropejską od polskiej problematyki 
musimy odejść bardzo daleko. A utarło się mniemanie, że wkład nasz w globalną per-
spektywę dziejów polega na opracowaniu własnej historii. Powiedziano więc, że więcej 
uwagi należy poświęcić badaniom, których nikt za nas nie zrobi. Jest to w odniesieniu 
do historii sformułowanie dosyć efektowne, ale fałszywe. Nie stoi przed nami dylemat 
wyboru. Nie może być prawidłowej wizji własnych losów w oderwaniu do perspek-
tywy globalnej. Jesteśmy skazani na podejmowanie badań nad historią powszechną, 
w tym pozaeuropejską. Takie będą wymogi jutrzejszego świata, który raczej zmierza ku 
jedności. Można tylko przypomnieć, że nasz najlepszy wkład w badania powszechne 
wiązał się zawsze z doświadczeniem własnej historii. W ten sposób zaczynali Marian 
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Małowist i Tadeusz Łepkowski. Dzisiaj ta droga od Polski w świat jest już rzadkością. 
Specjalizujemy się od magisterium, nie wiem: z powodu trudności a może utraty złu-
dzeń co do szans komparatystyki? Weszliśmy już głęboko w epokę specjalizacji, ale 
warto się zastanowić czy te polskie korzenie nie powinny nam odrosnąć. 

Co nam daje lektura Historii Mali Michała Tymowskiego? Jak zwykle w takich 
kompendiach trzeba się wywikłać z sieci zbyt wielu faktów absolutnie nowych. 
Przedtem jednak wypadnie porzucić polonocentryczną optykę, by podążyć za rozumo-
waniem autora. A nie jest ono łatwe i do końca dopowiedziane. Społeczeństwa żyjące 
na obszarze dzisiejszego państwa Mali tworzyły struktury związane ściśle z trybem 
życia koczowniczym i osiadłym. Pasterze pozostawali wierni strukturze plemiennej, 
ludność rolnicza wytworzyła system segmentarny. W tym ostatnim wielkie rodziny 
z sąsiednich wiosek tworzyły niewielkie organizmy przedpaństwowe, które nie prze-
jawiały tendencji do unifikacji i nie rywalizowały o dominację. System ten najprawdo-
podobniej odpowiadał stanowi równowagi ekologicznej. Pierwsze państwa w wieku 
XIII–XVI powstawały pod wpływem bodźców zewnętrznych i chyba też jej nie naru-
szyły. Wypracowały formułę władzy zwierzchniej nie ingerującej w dotychczasową 
strukturę społeczną. Gdy więc upadły, było możliwe choćby częściowe przywrócenie 
poprzedniej formy. 

W wieku XVI lub XVII musiał się zacząć kryzys, o którego aspekcie środowisko-
wym wiemy stanowczo zbyt mało. Objawił się spadkiem liczby mieszkańców, ograni-
czeniem kontaktów ze światem zewnętrznym, zmniejszeniem produkcji i powstawa-
niem nowych państw. Zasadniczym celem tych nowych tworów była zmiana podziału 
wytwarzanego produktu. Kryzys przyspieszył formowanie się elit, które w dotychcza-
sowym systemie nie mogły zaspokoić potrzeb konsumpcyjnych rozbudzonych przez 
kontakty ze światem. W tym samym czasie trwały systemy segmentarne, jakby nie 
interesujące się możliwościami wynikającymi z władzy państwowej. W XIX wieku ist-
niały więc obok siebie systemy segmentarne i plemienne nadal broniące swej rów-
nowagi, oraz na próżno szukające rozwiązań instytucjonalnych systemy państwowe. 
W tym ostatnim wypadku utrata równowagi ekologicznej nastąpiła przed podbojem 
kolonialnym. W obu wypadkach nie doszło do zapoczątkowania wzrostu gospodar-
czego. Wydaje się zarazem, że systemy państwowe były bardziej podatne na zależność. 
Historia Mali dostarcza więc dobrej okazji do zadania sobie pytania o genezę zacofania.

Wywody Tymowskiego są bardzo samodzielne, choć nie dają odpowiedzi na 
wszystkie z postawionych pytań. Jest to przecież bodaj czy nie pierwsza historia tego 
kraju napisana w świecie! Przed dwudziestu laty autor i kilku jego kolegów znaleźli 
się w orbicie prof. Mariana Małowista, który właśnie zaczynał swoją nową przygodę 
– Afrykę. W 1979 roku Profesor obchodził siedemdziesiątą rocznicę urodzin i Historia 
Mali była pięknym prezentem w dniu jubileuszu. Tego bowiem co mu zawdzięczamy 
nie podobna pominąć milczeniem nawet wtedy, gdy już niezupełnie zgadzamy się 
z nim w sądach naukowych.
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Nasza powszechna

W Historii Mali zabrakło pytania o charakter procesów przenoszenia na tamten 
teren struktur kapitalistycznych. Kapitalizm zależny jest natomiast osią rozważań auto-
rów Dziejów Ameryki Łacińskiej. Wydaje się, że przed naszą powszechną stanęły pilne 
zadania integracyjne. Mamy do wyboru współdziałanie lub rozpłynięcie się w morzu 
obojętności, postawienie problemów uniwersalnych lub utopienie indywidualnych 
wysiłków w egzotycznym partykularzu. Jest więc znakomicie zważywszy początkowy 
pesymizm, jest tragicznie, jeśli uwzględnimy rozmiary potrzeb. Polska historiografia 
powszechna istnieje, ale wymaga błyskawicznych akcji ratunkowych.
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Literatura nr 5, 31 stycznia 1980

Nowe pytania6

Od czasu pojawienia się pojęć wyrażających ideologiczną zawartość działań poli-
tycznych przeciwstawiano rewolucyjność konserwatyzmowi. Taka była rzeczywistość 
ostatnich trzech stuleci i tym torem szła myśl historyczna. Ruchy rewolucyjne były 
postępowe, choć idee postępu znajdowano i poza nimi. Kryteria rewolucyjności i postę-
powości, a za tym konserwatywności i wsteczności, ulegały zmianie. W każdym jednak 
wypadku rewolucyjność oznaczała gwałtowną zmianę w istniejącym porządku i nieza-
leżnie od następstw nie mogła być godzona z konserwatyzmem. 

Wszystko to zaczęło się ostatnio komplikować. Konserwatywni karliści przyznają 
się nagle do socjalizmu, rządzący socjaliści zdecydowanie obawiają się rewolucji, postęp 
wydaje się grozić nie tylko interesom klas posiadających, a zachowanie status quo 
okazuje się leżeć chyba [nie tylko w ich interesie]7. Chaos ten nie wpłynął na razie na 
badania historyczne. 

Historyk wprawdzie ostrożniej od innych posługuje się niebezpiecznym narzędziem 
oceny wartościującej, ale nie jest w stanie odstąpić od tej praktyki. Ruchy społeczne, 
polityczne, ideowe należy poklasyfikować i w tym celu odróżnianie konserwatywności 
od rewolucyjności wydaje się nadal konieczne. Czy zagraża nam zagubienie w miarę 
klarownych kryteriów oceny? Współczesność wydaje się stawiać nowe pytania, a zatem 
przyjdzie czas szukania stosownych odpowiedzi. Na wszelki wypadek wydarzenia irań-
skie nie interesują historyka zawodowo. Zachwianie się kryteriów i niedostatek infor-
macji odstręczają od zajęcia stanowiska z góry skazanego na nienaukowość. Skłania 
to historyka do ograniczenia pola badawczego do tradycyjnej przeszłości i hamowania 
ciekawości dnia dzisiejszego. W ten sposób unikamy pokusy analizowania historycz-
nych działań i zaniechań ajatollahów Chomeiniego i Szariat Madariego, choć kusi myśl, 
że oto konserwatyści robią rewolucję. Idąc dalej można założyć, że to nie historyk 
będzie ustalał, czy słusznie mieni się rewolucjonistą autor Zielonej Książeczki8. [Dzięki 
temu uchyli się następnie od refleksji nad rewolucyjnością Czerwonych Khmerów, 

6 Pierwotny tytuł brzmiał „Rewolucyjny konserwatyzm”.
7 Ten fragment brzmiał „ w interesie mas pracujących”.
8 Czyli Muammar Kaddafi, dyktator Libii od 1969.
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a w końcu nad sensem rewolucji we współczesnym świecie]9. Nie podobna uniknąć 
tych dylematów, choć w świecie pozaeuropejskim oceny stają się coraz trudniejsze. 
Słownik wypracowany w Europie objawia coraz wyraźniej swą nieprzydatność.

Zainteresowanie postacią Gandhiego jakby ostatnio spadło, może z racji niejasno-
ści co do aktualnej sytuacji politycznej w Indiach. Mahatma nadal uosabia nieprzysto-
sowanie do europejskich kryteriów. Był człowiekiem, który zrewolucjonizował Indie, 
nadał Kongresowi Narodowemu znamię ludowe, oryginalną i autentyczną formę. Ruch 
kongresowy wyrósł przecież z budzącej się świadomości warstwy średniej, grupy zmo-
dernizowanej, myślącej o Indiach w kategoriach politycznych przejętych od Anglików. 
W ten kształt polityczny wyraźnie postępowy, ale przecież zależny od Europy, wlał 
Gandhi wszystko co aktywne w najstarszej tradycji hinduskiej. Był karmajogim, tym 
który podejmuje walkę o słuszne prawo. Ale nie chciał tej walki na płaszczyźnie poli-
tycznej wyznaczonej przez dominację kolonialną. Wymagał, by jego ruch przemienił 
się w imię uznawanych wartości, by przeciwstawił się obcym przez zbudowanie nowej 
tożsamości opartej o własną tradycję duchową. Okrzyczano go konserwatystą i zginął 
z rąk „konserwatysty”, gdy daremnie starał się uratować jedność kraju i zasadę nie 
zadawania gwałtu. 

Gandhi był z pewnością, jednym z pierwszych wielkich konserwatystów współ-
czesności, którzy wybrali [rewolucyjną]10 drogę wierności dla własnych przekonań. 
Trzeba11 ten konserwatyzm nazwać rewolucyjnym, bo jest dążeniem do zasadniczej 
zmiany w imię zachowania własnej tożsamości. Odkrywamy w tym dramatyczną 
próbę ratowania tego co jest przeciwko wszelkim zmianom narzucanym z zewnątrz. 
Pozytywno-pobłażliwy stosunek do Gandhiego, jako dziwaka i utopisty, wynika z tego, 
że walczył o wolność Indii. Gdyby działał w niepodległym kraju naraziłby się u nas 
najpewniej na epitety podobne tym, jakie towarzyszyły niedawno akcjom kontynuatora 
jego idei Jayaprakasha Narayana12.

Nie chodzi jednak o to, by szerzej otworzyć wrota do świątyni postępu. Nie wystar-
czy też uświadomić sobie, że i dzisiaj, tak jak wczoraj, nie tylko w Europie, hasło 
postępu musi być rozważone w kontekście lokalnej kultury. Ileż tych haseł postępo-
wych służyło ujarzmianiu ludów i kontynentów! Jak często objawiały się w dwuznacz-
nym kontekście kapitalizmu peryferyjnego, w oderwaniu od zasadniczych problemów 
nurtujących masy. Nie wystarczy więc postępowe dowartościowanie idei rodzących się 
na podłożu tradycyjnych kultur pozaeuropejskich. Uprawiając historię wielowymiarową 
stajemy wobec zapotrzebowania na nowe kryteria. Trzeba się poważnie zastanowić nad 

9 Zdanie usunięte przez Redakcję.
10 Dodane przez Redakcję.
11 Napisałem „Dziś trzeba”.
12 Jayaprakash Narayan (1902-1979) działacz Kongresu Narodowego, socjalista, reformator spo-

łeczny, krytyk polityki prowadzonej przez rząd Indiry Gandhi.
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przewartościowaniem postaw konserwatywnych i zachowawczych w dłuższej perspek-
tywie dziejowej. Docenić prawdziwą rewolucyjność postaw dążących do odtworzenia 
własnej kultury, myślących najpierw o zachowaniu świata a dopiero potem o reformie.

Świat niewątpliwie wymaga zmiany, nie wiadomo jednak czy postęp zdoła uprze-
dzić katastrofę. Stworzyło to nową płaszczyznę myślenia i działania. Przed paroma 
tygodniami zmarł nagle Rudi Dutschke, kontrowersyjny przywódca ultralewicowej 
młodzieży niemieckiej z 1968 roku. Był przykładem zaangażowania w ratowanie śro-
dowiska jako działanie polityczne. Taki cel stawiają sobie ekologiści uznający dotych-
czasowe podziały ideowe za drugorzędne. Obawiają się, że idee postępu kładły zbyt 
mocny nacisk na zmianę w przekonaniu, że każda przyszłość będzie lepsza. Obawiają 
się, że idee wsteczne doprowadzą świat do katastrofy. To zaniepokojenie czyni ich 
konserwatystami, którzy widzą konieczność zrewolucjonizowania świata w imię zbio-
rowego przeżycia.

Historycy zrobili wiele dla upowszechnienia jasnych klasyfikacji ruchów społecz-
nych i politycznych. Przyczynili się walnie do ustalenie przekonania o pozytywnym 
sensie wszelkiego postępu. Powstaje pytanie, czy w swych badaniach nie pominęli war-
tości, które dzisiaj, choć zachowawcze, mogłyby odegrać rolę rewolucyjną? Rozejrzenie 
się w przeszłość kultur pozaeuropejskich może się okazać celowe dla zrozumienia 
istoty [współczesnego rewolucyjnego konserwatyzmu]13 współczesności. 

13 Zwrot wykreślony przez Redakcję.
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Literatura nr 7, 14 luty 1980

Czy można było? 

Czy można było przewidzieć... np. Iran? To znaczy, dostrzec przed czasem, że 
w procesie dziejowym zajdzie gwałtowna zmiana o charakterze jakościowym. Można 
było. Wszyscy, którzy przed rokiem czy dwoma, a nawet jeszcze wcześniej, wątpili 
w utrzymanie się szacha, którzy w ubiegłej dekadzie nie wierzyli w sens i skuteczno-
ści „białej rewolucji”, dzisiaj triumfalnie przypominają swą ówczesną przenikliwość. 
Mają rację, bo ich wątpliwości bywały lekceważone. Nie mają, bo najczęściej zdołali 
je wyrazić w dosyć ograniczonym kręgu towarzyskim lub profesjonalnym. Satysfakcja 
jest więc wątpliwa. 

Trafne przewidywanie w tym wypadku, lub tylko odczucie, że coś jest nie 
w porządku, towarzyszyło nie jednemu z uczonych i praktyków, ale mało kto decydo-
wał się o tym pisać. Nie było to łatwe albo możliwe, to prawda, ale wiara w pomyślny 
rozwój Iranu była nam wszystkim na rękę. Chcieliśmy i nadal pragniemy wierzyć, że 
kraje „słabo rozwinięte” w ten lub inny sposób ruszą z wielkim przyspieszeniem ku 
cywilizacji postępu i dostatku. Chcemy być uwolnieni od trudnych dylematów moral-
nych i niebezpiecznych napięć politycznych. Tylko, że się na to nie zanosi.

Właśnie w przypadku irańskim historycy powinni mieć najwięcej wątpliwości, ale 
i oni, nie tylko w Polsce, woleli wstrzymać się od głosu. Ryzykowne sądy o przyszło-
ści pozostawiono publicystom, których można przecież zawsze wyśmiać post factum. 
Ryzykować publicznie hipotezę o przyszłości, to jak dotąd, rzecz rzadka wśród historyków.

Postawienie sobie takiego pytania nie jest oczywiście zachętą do zbiorowego unie-
sienia proroczego. Przewidywanie wydarzeń politycznych ma na pewno małe szanse, 
zupełnie prawdopodobne natomiast będą rokowania o dalszym przebiegu procesów. 
Rozwój krajów nazywanych umownie Trzecim Światem, jest właśnie takim proce-
sem, w którym jesteśmy zainteresowani wszyscy. Nie mamy wpływu na ten proces, 
ale chyba chcielibyśmy wiedzieć jak przebiega. Jest to ciekawość naukowa, ale nie-
pozbawiona cech praktycznych. Prognozy rozwojowe są tym pilniej poszukiwane, im 
szybciej zmienia się koniunktura. Tu zaś przyspieszenie przyprawia o zawrót głowy. 
Badania pozwalające na stawianie prognoz są prowadzone w świecie przez wiele 
wyspecjalizowanych ośrodków, ale trudno stwierdzić, czy przynosi to spodziewane 
efekty. Ostatecznie chodzi przecież o to, by wydarzenia nie zaskakiwały nas samych, 
choć naprawdę niedobrze, jeśli rzeczywiście zaskakują decydentów. 
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Co w tym wyspecjalizowanym świecie ma do roboty historyk, staroświecki czło-
wiek od przeszłości? Wydaje się, że to on właśnie powinien być zawalony robotą. 
Obiektem ogólnego zainteresowania jest nieuporządkowany zbiór systemów społecz-
nych, o których powstaniu i dotychczasowych losach, a więc i o ewolucji ich struktur, 
historyk ma do powiedzenia bardzo wiele. Powinien. Dany system społeczny istnieje 
dzięki ciągowi zmian przystosowawczych, dzięki stałemu rozwojowi. Tym właśnie zaj-
muje się historyk układający wydarzenia w długie ciągi, operujący zarówno czasem jak 
i przestrzenią. Historyk nie gorzej od innych zna się na prawidłowościach i przypad-
kowościach obserwowanych procesów, może jak inni modelować teraźniejszość syste-
mów społecznych. W badaniu zaś możliwych zachowań w rozmaitych sytuacjach dys-
ponuje ogromnym zasobem doświadczeń. Ma do dyspozycji jedyne w swoim rodzaju 
laboratorium zachowań zbiorowych i jednostkowych w postaci przebiegów historycz-
nych stale żywych w pamięci zbiorowej i wytworach kultury.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie co to jest zmiana, jak następuje, co jest jej 
skutkiem, do czego prowadzi, jaka będzie nowa tożsamość nagle zmieniającego się sys-
temu, to wszystko zajmuje dziś przedstawicieli każdej dyscypliny, nie tylko w huma-
nistyce. Jest to może tylko ciekawość szans przeżycia, troska o perspektywy świata, 
do którego jesteśmy tak bardzo przywiązani. Być może jednak, jest to również jakaś 
szansa zrozumienia procesu globalnego, w którym uczestniczymy niezależnie od naszej 
woli, a czasem i świadomości. Poznanie i zrozumienie procesów zmiany w strukturach 
społeczeństw pozaeuropejskich może się zresztą okazać ważne w chwili, gdy i w struk-
turze naszej własnej cywilizacji będą musiały zajść zmiany jakie w systemie społecznym 
zajdą w następstwie przeprowadzonej polityki. Właśnie historyk, jako stale zmuszany 
do ujęć globalnych.

Czy zabrakło nam odwagi? Czy lękamy się śmieszności? Dlaczego nie zbadać jak 
doszło do wielkich zmian, w Iranie, Libii, Kambodży, Etiopii czy Kubie? Badania takie 
są prowadzone, choć nie zawsze zachowują historyczną perspektywę i historyczne 
rygory badania. W pracach takich historycy nie zawsze biorą udział. Może są nie-
chętni? Może jednak powinni?

Żeby odpowiedzieć na pytanie, kiedy i gdzie nastąpi nowa wielka zmiana, dlaczego 
nie następuje tu i teraz, od czego będzie zależało jej wystąpienie, trzeba badań już nie 
interdyscyplinarnych a multidyscyplinarnych. Można było przewidzieć rok 79 w Iranie 
i nie tylko to można było. W dalszym ciągu można usiłować przezwyciężyć rozprosze-
nie wysiłków, rutynę podziałów, schematyzm myślenia i niedostatek wyobraźni. Nie 
widać powodów, dla których historyk nie miałby spróbować sił tam, gdzie tylu innych 
spiekło sobie palce. Nie sam, a razem z innymi. Nie przeciw publicystyce, a obok niej 
i z nią razem. Może to historyk nosi w kieszeni klucz do zrozumienia struktur sys-
temów społecznych, może powinien włożyć rękę do kieszeni. Świat Trzeci, Czwarty 
i świat w ogóle rozwijają się zbyt szybko i zbyt gwałtownie, byśmy mogli przypatrywać 
się obojętnie własnym losom. 
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Literatura nr 9, 28 luty 1980

Pochwała polonocentryzmu 

Jeden z kolegów historyków przyznał się niedawno publicznie do polonocentryzmu 
i uznano to za akt odwagi w środowisku od lat zwalczającym wszelkie „manowce euro-
pocentryzmu”14. Tak oto nieustannie zaskakuje nas fakt mówienia prozą, w dodatku 
nadwiślańską. Świat jest coraz bardziej skomplikowany, a środki opisu rzeczywistości 
coraz bardziej moralnie zużyte i sprzyja to narastaniu nieporozumień. Nie każde prze-
cież jasne ujęcie musi być barbarzyńskim uproszczeniem.

Dosyć szeroko rozpowszechnił się pogląd, że powstaje wielka cywilizacja świa-
towa. Niektórych napełnia to pobożnym entuzjazmem, innych zabobonnym lękiem. 
Podstawy materialne nowej cywilizacji tworzy nowoczesna technologia, w sferze nad-
budowy natomiast znajdują miejsce wartości duchowe wszystkich kręgów kulturo-
wych. Jedną z konsekwencji tego przekonania jest uznanie identyczności problemów, 
jakie cywilizacja światowa stwarza ludziom bez względu na miejsce zamieszkania. Jest 
to triumf europocentryzmu humanitarnego.

Być może, że cywilizacja ta już się narodziła. Wolno jednak wyrazić wątpliwość 
co do jej szans rozwiązania stworzonych problemów i wolno ogłosić, że ta perspek-
tywa nie budzi mego entuzjazmu. Ale to inny problem. Tu pragnę postawić pyta-
nie, jak z Warszawy widać ten proces formowania się cywilizacji uniwersalnej? Co 
widzimy w świecie otwierającym się szeroko na wszystkie kultury, triumf różnorod-
ności czy klęskę uniformizmu? Przede wszystkim zaś, jak patrzymy na świat istniejący 
poza zasięgiem własnego doświadczenia.

Trzeba więc odróżnić polonocentryzm od europocentryzmu. Ten ostatni uważa się 
słusznie za pochodną mentalności kolonialnej i widzi się w nim kwintesencję europej-
skiego egocentryzmu, który nie jest w stanie dostrzec równorzędności innych kultur. 
Będę się upierał, że jest to niebezpieczeństwo żywe i w Polsce, choć skrywane obec-
nie pod nową szatą uniwersalizmu. Świadomość europocentryczna jest u nas ewident-
nym zapożyczeniem, chwilami zapożyczeniem śmiesznym. Europocentryzm formował 
się wraz z ekspansją światowego systemu kapitalistycznego i jego powodzenie w byłej 
półperyferii może budzić gorzkie refleksje. 

14 Nie pamiętam już, o kogo szło. Manowce europocentryzmu było hasłem dyskusji toczonych 
na łamach „Współczesności” w 1969-1970.
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Odróżniam więc europocentryzm w jego licznych objawach, a więc i w formie 
ślepoty na pewne tematy naukowe, od polonocentryzmu będącego formą świadomo-
ści, zakorzenieniem we własnej kulturze. Europocentryzm fałszuje widzenie świata 
w sposób czasami niedostrzegalny, ponieważ bardzo wygodny. Polonocentryzm jest, 
być może, warunkiem widzenia czegokolwiek. Nie chcę przez to powiedzieć, że zapa-
trzenie we własne dziedzictwo otwiera najszersze horyzonty poznawcze. Przeciwnie, 
polonocentryzm jest to świadomość konsekwencji wynikających z zakorzenienia w kul-
turze narodowej. Oczywistych ograniczeń, ale i fundamentalnych korzyści.

Obrona polonocentryzmu przed stoczeniem się w stronę postaw europocentrycz-
nych wydaje się bardzo potrzebna. Świadomość własnej kultury jest nie tylko warun-
kiem szacunku dla innych, jest być może podstawą dla wypracowania metod badania 
zjawisk niemieszczących się we własnym doświadczeniu. Spostrzeżono już dawno, 
że w poznawaniu następuje nieustanna konfrontacja własnego doświadczenia z oto-
czeniem, stałe pogłębianie samowiedzy dzięki świadomości odrębności otoczenia. 
Pożytek praktyczny wszelkich badań nad innymi kulturami (i epokami) wynika właśnie 
z tej nieustającej ożywczej konfrontacji. Obawa przed przenoszeniem na inne kultury 
wyobrażeń o własnej nie jest uzasadniona – to tylko europocentryzm, czyli zadufanie 
w sobie, a więc de facto wykorzenienie z kultury, powoduje u nas żenujące objawy 
zaślepienia. Ksenofobia to zupełnie inny problem.

Polonocentryzm chwalebny jest więc otwartym dowartościowaniem wszystkich 
innych kultur dzięki cenieniu własnego dziedzictwa. Będzie zarazem zgodą na nie-
dookreślenie przestrzenno-czasowe owych kultur, pokornym przyznaniem, że nie 
wszystko możemy pojąć, a jeszcze mniej potrafimy wyrazić. Wiedza o innych jest 
w tym wypadku wynikiem braku kompleksów, staje się niezbędnym składnikiem rze-
czywistości tworzonej tu właśnie bez oglądania się na aktualne mody.

Szczególne zainteresowanie dalszymi światami, trzecim, czwartym i kolejnymi 
w światowym rankingu dobrobytu, jest dzisiaj koniecznością szczególną. Wynika na 
pewno z brutalnej ingerencji wydarzeń, z tworzenia się owej wspaniałej cywilizacji 
światowej i związanych z tym niepokojów. Bardzo wątpliwe czy nasze troski i kłopoty 
związane ze współczesnością będą korespondować z niepokojem mieszkańców innych 
kontynentów. Mamy coś we wspólnej przeszłości na peryferiach światowego systemu 
kapitalistycznego, ale w sumie dużo więcej nas dzieli niż łączy. Każda próba zapusz-
czenia się w głąb tamtych światów, nie ubezpieczona silną więzią z własną kulturą, 
prowadzi nieuchronnie do katastrofy. Nie tylko w badaniu naukowym. Deformacja 
wynikająca z faktu urodzenia się tu i teraz nie jest z pewnością największym niebezpie-
czeństwem. Zagrożeniem jest dopiero ślepota polegająca na widzeniu z Warszawy tylko 
własnego zaśmieconego podwórka. Polonocentryzm jako szacunek dla innych kultur 
możemy pielęgnować jako kartę wstępu do świata, który może jednak powstanie.

Nie wycofuję się z przekonania, że nasz ogląd świata bywa zaściankowy i zachcian-
kowy. Widok z Warszawy nie jest nic lepszy niż skądkolwiek inąd, jest tylko jedynym 
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możliwym. Chodzi jednak o to, by w ogóle było coś widać. Jest to stwierdzenie banalne 
i mało efektowne. Problem polega na tym, że wyjście w świat stało się koniecznością 
wynikającą również z naszej własnej kultury. Tylko w niej i dla niej potrafimy wyrazić 
nasze tak i nasze nie.
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Literatura nr 11,13 marca 1980

W kolejce do rewolucji

Gdzie wypadnie następna rewolucja? Czy doświadczenia ubiegłego roku umożli-
wiają określenie choćby w przybliżeniu czasu i miejsca kolejnej wielkiej zmiany? Są to 
pytania bez odpowiedzi, a które powinny być postawione. Rok 1979 związał się trwale 
z dwiema zupełnie szczególnymi rewolucjami, których przebieg i skutki zaskoczyły opi-
nię. Nie dość, że przyszły nagle, ale rozwinęły się w sposób zaskakujący i nadal opie-
rają się próbom interpretacji. Dziennikarz opisujący oba wydarzenia słusznie stwierdza: 
Rewolucje bowiem wybuchają nie tam z reguły, gdzie jest najbiedniej, ale raczej tam, 
gdzie już nie można zdzierżyć opresji. Ale to się odnosi nie tylko do rewolucji.

Cóż bowiem znaczy rewolucja w kontekście pozaeuropejskim? Przyjęliśmy sto-
sować kryteria klasowe. Ale w tamtych krajach klasy nie rysują się jasno, występują 
stratyfikacje, dla których trzeba dopiero szukać nazw i interpretacji. Toteż określenie 
klasowego charakteru wydarzeń 1979 nastręcza trudności. Także wtedy, gdy bezpo-
średni uczestnicy wyrażają się zdecydowanie i w kategoriach całkowicie zrozumiałych. 

Nadal nie umiemy precyzyjnie określić charakteru obu społeczeństw, które zasko-
czyły świat swoją determinacją. Nastąpiła w nich zmiana, ale czy kraje te przestały 
należeć do peryferii światowego kapitalizmu? Jak lud zdolny obalić nienawistną władzę 
wyrazi swoje stanowisko w sprawach tyczących stosunku człowieka do człowieka? Czy 
wystarczą mu pojęcia sformułowane gdzie indziej, oparte o doświadczenie obce, choć 
już zuniwersalizowane? Czy będzie ich szukał raczej we własnej tradycji, której prawie 
nie znamy? Dwa wydarzenia, które zaskoczyły świat zostały obwołane rewolucjami 
przez uczestników i obserwatorów. Może to wystarczy.

W pierwszym kraju oddawano życie z okrzykiem Allach Akbar, wyznając wiarę 
w wielkość Boga. Walczący z despocją w obronie własnej godności odwoływali się do 
islamu, lub starali się obce idee uzgodnić z islamem. W drugim kraju dzieci gotowe 
były na śmierć w imię Augusto Sandino – Generała Wolnych Ludzi. Tu walczący 
odwoływali się do jedynego wydarzenia w pamięci zbiorowej, które było w stanie 
podtrzymać ich wiarę w siebie. Czy można porównywać te dwa wybory? Czy zmiany 
w dwu krajach nieporównywalnych rozmiarem, zaludnieniem, dochodem i przeszło-
ścią mają coś wspólnego poza tym, że się dokonały „w imię” a za sprawą ludu? 
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Zgodzimy się zapewne z Wojciechem Giełżyńskim15, który opisał te dwie rewolu-
cje, że w obu wypadkach lud słabo uzbrojony, kosztem niesamowitych ofiar i heka-
tomby krwi, obalił system despotyczny. Zdecydował się na to nie tylko z braku alter-
natywy, ale także z przywiązania do wartości, które uznał za cenniejsze od życia. 
Ekstremalny heroizm nie zawsze decydował o zwycięstwie słusznej sprawy. Nie każda 
gwałtowna zmiana w historii była rewolucją, a tylko nieliczne zasłużyły sobie na miano 
Wielkich. Te wyznaczają bieg historii, ale i naszego myślenia o procesach zmiany. 

Dwa wydarzenia w 1979 roku zaskoczyły nie tylko szeroką publiczność i eksper-
tów. Nie przewidzieli jej liczni specjaliści od rewolucji. Scenariusz narastania i prze-
łamywania się wydarzeń nie wyglądał typowo, nie pasował ani do doświadczeń, ani 
do teorii. W ruchu, który doprowadził do powstania narodowego i obalenia dyktatora 
okazało się, że rację miały wszystkie trzy tendencje i koncepcje osiągnięcia zamie-
rzonego celu. To znaczy tyle, co stwierdzenie, że właściwy powód sukcesu nie jest 
znany. Co decyduje o tym, że właśnie tu i teraz lud unanime jest gotów na wszystko 
– i zwycięża? Czy dwa tak niepodobne przykłady zwycięstwa wbrew logice, pozwalają 
nareszcie zrozumieć coś więcej niż wiadomo z podręczników napisanych w Europie?

Lepiej znamy społeczeństwo, w którym islam okazał się siłą zdolną do zatrzymania 
procesów zdawało się nieodwracalnych. Mimo ogromnej bariery kulturowej wydaje się, 
że ten przykład łatwiej wytłumaczyć. Ponad wszystkie podziały polityczne, społeczne 
czy ideowe łączyła przeciwników despocji zgoda co do wartości zawartych w doktrynie 
szyickiego islamu. Odczuwano przynależność do tradycji gwałconej co dnia w sposób 
coraz trudniejszy do zniesienia. Na styku napięć w sferze społecznej, gospodarczej, 
politycznej i kulturowej nastąpił wybuch odsłaniający istotny kierunek zmiany. Istnienie 
charyzmatycznego przywódcy było tylko dodatkowym czynnikiem katalizującym nie-
zadowolenie; hasła każdy odnajdywał we własnej tożsamości.

Czy mechanizm drugiej wielkiej zmiany można uznać za analogiczny? To prawda, 
że w Nikaragui wszystko zaczyna się od Sandino. Ale nadal prawie nic nie wiemy 
o kulturze, tradycji i świadomości zwycięskiego ludu. Odwołania do Allacha i Sandino 
znaczą najpewniej to samo, ale chyba nie tak samo. Mechanizmy decydujące o wybo-
rach pozostają ukryte pobudzając ciekawość i wyobraźnię. 

Od czasu uroczystego pogrzebania kolonializmu nieustannie narastała wszech-
stronna zależność biednego świata peryferii od małego bogatego centrum. Walka 
z zależnością jest także odrzucaniem obcej kultury. Ale na lawinowo rosnące trud-
ności szukano lekarstwa w historycznych doświadczeniach centrum. Rewolucja była 
tym hasłem zapożyczonym, które miało odmienić los. Ale była nim również moderni-
zacja. Gdy jednak od czasu do czasu, raz tu raz tam, objawia się wielka zmiana, nara-
stają wątpliwości. Jak sklasyfikować zmianę: rewolucja? modernizacja? Rzeczywistość 
opornie przekłada się na jedyny znany nam język. Narasta świadomość uproszczeń. 

15 Rewolucja w imię Allacha i Rewolucja w imię Augusto Sandino. 
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Coraz bardziej potrzeba nam wiedzieć i rozumieć. Gdzie, kiedy, dlaczego, w jaki spo-
sób ujawni się wielka zmiana. Czy to będzie rewolucja? Kolejka do rewolucji wydłuża 
się z każdym rokiem, a nadal nie wiemy kto w niej stoi pierwszy i kiedy objawi swą 
determinację.
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Literatura nr 13, 27 marca 1980

Poezja i zacofanie

W grupie kilkunastu osób spotkaliśmy się, by dyskutować o poezji i filozofii, 
mitach i historii, o wątkach powieściowych i teoriach sztuki jednego z wielkich krajów 
Trzeciego Świata. Wąskie grono specjalistów, znawców i miłośników tej wielkiej i odle-
głej kultury nie miało sobie zbyt wiele do powiedzenia, dyskutowało leniwie, jakby nie 
wierząc w sens wymiany poglądów. Mówiliśmy o ludziach i myślach sprzed tysiąca lat, 
ale i o zjawiskach współczesnych, o sprawach które nas pasjonują i są przedmiotem 
zawodowej działalności. Wszyscy obecni mieli świadomość dramatyczności aktualnych 
problemów społecznych, gospodarczych i politycznych tego kraju. Nie wspominano 
więc o rzeczach oczywistych poświęcając uwagę zagadnieniom pozornie najdalszym 
od losów ludzi, których uważamy za szczególnie bliskich. 

Kolhar – wioska zagubiona w nizinie nadgangesowej, w stanie Bihar w Indiach. 
Bihar to połowa terytorium Polski, ale dwa razy tyle ludności i ledwie 146 kg produk-
tów rolnych na głowę rocznie (o połowę mniej niż w Chinach). Najuboższa prowincja 
biednego kraju. W tej wiosce, jak w innych, mało kto ma dość ziemi cudzej a wszyscy 
są zadłużeni u lokalnych bogaczy. Rolnicy ci należą do najniższych kast i mają szansę 
jadać względnie do syta przez cztery miesiące w roku. Są głodni i pogardzani. Tych 
dwu zjawisk nie zdołały usunąć reformy rolne, apele do sumień, projekty rozwojowe 
i ofiarność ludzi dobrej woli. Zielona rewolucja przyniosła w innych stanach sukces 
w postaci wzbogacenia już zamożnych. Tu nie było jej komu zacząć. W innych stanach 
przesunięcia ludności do miast stworzyły płaszczyznę dla działań politycznych, które 
usiłują przeciwstawić się nierówności. Tu trwają w tępej rezygnacji, w akceptacji stanu 
rzeczy. A właśnie nierówność jest zapewne zasadniczą przeszkodą we wprowadzaniu 
jakiegokolwiek postępu. Nierówność uniemożliwia nawet myśl o zmianie. W Kolhar 
i w tysiącach innych wiosek w każdej godzinie wyzyskuje się ludzi ponad granice 
wyobraźni, codziennie przybywa dzieci poza szkołami, coraz więcej jest głodujących 
i coraz mniej nadziei.

W tej wiosce ubodzy nie mają nigdy racji, podobnie jak w tylu innych w Ekwadorze, 
Tajlandii czy w Górnej Wolcie. Wszędzie pozostają obiektem wyzysku, manipulacji, 
zainteresowania, troski i politowania. Tylko obiektem. Sami rolnicy czują wyraźnie, jak 
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się ich los pogarsza. [Pamiętają, że przed niepodległością było im lepiej]16. Nie mogą 
wiedzieć17, że ich przodkom przed wiekami było całkiem znośnie. Ale o tym nie chcą 
pamiętać także ich edukowani doradcy i obrońcy w Europie. Część z nich wierzy nadal 
w cudowne techniki, w mityczną sprawiedliwą pomoc i samoczynne działanie mecha-
nizmów rynkowych. Inni wypatrują, gdzie i kiedy z tej biedy wyrośnie bunt, jedyna 
szansa zasadniczej zmiany. Tu nad Gangesem ciągle jej nie widać, jakby odwieczna 
cierpliwość wytrawiła w świadomości wieśniaków możliwość stawienia czoła rzeczy-
wistości. Co myślą? Co czują? Co uczynią?

Zajmowanie się historią takich krajów wymaga wgłębienia się w zagadnienia współ-
czesnej ekonomii i socjologii, włączenia w orbitę zainteresowań całej gamy zagadnień 
od etnologicznych do politycznych. Pociąga to za sobą narastające zniecierpliwienie 
wobec obiektu badań, wobec mas ludzkich, najwyraźniej obojętnych na prawidłowości 
historyczne. Wyładowuje się to oczywiście na innych. Ekonomistów i politologów ma 
historyk za hochsztaplerów żonglujących schematami oderwanymi od rzeczywistości. 
Wraz z nimi jednak irytuje się na pięknoduchów skłonnych rozważać budowę wiersza 
sprzed tysiąca lat, analizować konstrukcje filozoficzne powstałe dwa tysiące lat temu, 
jakby nie istniała ta wioska w Biharze i te setki milionów głodujących. 

Jest to zniecierpliwienie bezradnych. To stwierdzenie nie może być usprawiedli-
wieniem. Ostatecznie sprawą podstawową jest znalezienie sposobu zrozumienia tego 
co rejestrujemy. Być może potrafimy wtedy dostrzec tak nam potrzebny ślad nadziei. 
Na Konferencji Indianistów Polskich w Krakowie 22 – 23 lutego br. można było sobie 
uświadomić, jak wiele mamy do zrobienia w tej właśnie dziedzinie. Równocześnie jed-
nak dała ona okazję do optymistycznej refleksji. Jest o dziwo w Polsce kilkanaście osób 
skłonnych angażować się w poznanie pozornie całkowicie oderwane od jakiejkolwiek 
rzeczywistości materialnej. A na pewno bez większej nadziei na korzyści materialne 
z tej pasji.

Przez wiele lat czerpałem z wiedzy im podobnych – filologów, literaturoznawców 
i w ogóle specjalistów od kultury. Proces historyczny miał z kolei odkryć sens tego 
wszystkiego, uczynić wiedzę o kulturze czymś naprawdę użytecznym. Słuchając o poezji 
Kabira, poematach Bhusana, prozie Bankimczandry myślałem, jak to wszystko jest 
odległe od biharskiej wioski, w której życie stopniowo przestaje być ludzkie. Zacofanie  
bowiem fałszuje także perspektywę historyczną, stwarza złudzenie odwieczności błęd-
nego koła nędzy, szuka sobie wygodnych uzasadnień nawet we własnej kulturze.

A jednak po wszystkich europejskich klęskach pozostało nam już tylko to jedno. 
Jeśli chcemy nie tylko zrozumieć bezrolnego z Kolharu, ale także wyrokować o szan-
sach zmiany, musimy odwołać się do pokładów kultury, w której uczestniczy on 
w sposób nie zawsze świadomy. Dotarcie do kultury Indii w ogromnej mnogości jej 

16 To zdanie usunięte przez cenzurę.
17 Tu poprawka Redakcji, w oryginale napisałem „Nie wiedzą”.
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form jest niemożliwe dla posługujących się tylko językiem angielskim. Indianiści zgro-
madzeni w Krakowie posiadają narzędzie zdolne uchylić rąbka tajemnicy jaką okryta 
jest nadal indyjska kultura. 

Filolodzy orientalni należą do pariasów nauki. Nie spotykamy ich w hotelach 
Hiltona, do świata swych badań docierają trzecią klasą kolei lub rozklekotanym auto-
busem. Może nie dosyć się orientują we współczesnej ekonomii i polityce, może nadal 
myślą o historii w sposób prymitywny, może ich wiedza o badanej kulturze bywa 
ułomna. Ale są najbliżsi dzielącej nas bariery. A z perspektywy badań nad zacofaniem, 
z perspektywy przeludnionych wiosek całego świata, widać coraz wyraźniej, że zmiana 
zaczyna się w sferze świadomości. To kultura, niepodzielna suma poezji i filozofii, mitu 
i obyczaju, tańca i magii może nam odsłonić nadaremnie poszukiwane prawidłowości 
rozwoju odrębnych cywilizacji.

Od tej wiedzy nie przybędzie ryżu na polach. To raczej nasz własny rozwój może 
otworzyć szansę sprawiedliwego podziału dóbr w świecie. Wiedza jednak o mecha-
nizmach działania setek milionów głodujących może się okazać potrzebna, by prze-
zwyciężyć obezwładniające nas poczucie bezradności. Nie wiadomo czy mieszkańcy 
Kolharu żywią jakąś nadzieję na zmianę. Jest ona jednak potrzebna nam samym. 
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Potrzeba historii 

Czy historia jest nam jeszcze potrzebna? Historycy na ogół nie mają wątpliwości 
co do konieczności uprawiania historii. Jest to ich zawód, często powołanie. To uspra-
wiedliwia rolę interpretowania dziejów, czyli tego który wie nie tylko co, ale także 
dlaczego, zdarzyło się w dalszej lub bliższej przeszłości. Z tej wiedzy ma wynikać 
użyteczność społeczna dziejopisów. Nie ulega wątpliwości, że zajmowanie się prze-
szłością służyło zawsze wyrażeniu stosunku do współczesności, interpretacji własnego 
czasu w kolejnej wersji dziejów. Czy istnieje zgoda historyków i społeczeństwa co do 
pożytku tych interpretacji?

Historyk od zawsze był wplątany w konflikt między zamówieniem a powołaniem, 
między spełnianiem oczekiwań a wymogami warsztatu. Być może zawdzięczamy temu 
dzisiejszy poziom nauki historycznej. Podstawą uzgadniania stanowisk była w kultu-
rze europejskiej potrzeba zakorzenienia egzystencji jednostki i zbiorowości w czasie. 
Zwłaszcza w ostatnich dwu – trzech stuleciach linearne wyrażanie czasu i filozofia 
postępu pozwoliły na znaczne zbliżenie stanowisk. Akceptacja ze strony części społe-
czeństwa decydującego o podziale środków stworzyła szansę rozwoju badań. Zmiana 
zarysowała się około pół wieku temu wraz z przyspieszeniem tempa formowania się 
cywilizacji światowej. Historycy odpowiedzieli na to zwrotem ku historii globalnej 
i unaukowieniem swej działalności. Za dokonany postęp zapłacili jednak wysoką cenę. 

Tempo zmian społecznych postawiło pod znakiem zapytania wartość interpreta-
cji historycznych. Doskonaląca się nauka okazywała się coraz trudniejsza w odbiorze. 
Przypisywano to odejściu od formy literackiej, nadmiernej hermetyczności i porzuceniu 
wątków interesujących szeroką publiczność. Szybki rozwój nauk historycznych skłonił 
historyków do uwierzenia w wieczność społecznego mandatu. Ujawniła się skłonność 
do arbitralnych decyzji o zapotrzebowaniach społeczeństwa. Równocześnie coraz czę-
ściej grupa lub klasa mogła kupić wygodne jej stanowisko historyków. Narastały roz-
bieżności wokół historii, ale nie negowano jeszcze jej potrzeby.

Coraz częściej występuje przekonanie, że doświadczenie minionych pokoleń jest 
całkowicie nieprzydatne dla podejmowania decyzji w skali rodziny, grupy czy narodu. 
Zwątpienie o użyteczności wiedzy historycznej nie spowodowało porzucenia odwiecz-
nej praktyki wykorzystywania jej do celów dydaktycznych. Historia znalazła się w trój-
kącie sprzecznych zamówień. W procesie dydaktycznym doszło do wzmożenia niechęci 
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i nieufności wobec przedstawianej wersji procesu historycznego. W zapotrzebowaniu 
społecznym nieufność wobec historyków zbiega się z tendencją do konsumpcyjnego 
traktowania przeszłości. Przeszłość własna i cudza, wspólna przeszłość ludzkości staje 
się dla wielu ludzi jedynie formą rozrywki. 

Narastające przekonanie o zbędności wiedzy historycznej jest uzasadniane także 
rosnącym skomplikowaniem współczesności. Jest to zaskoczenie skłaniające historyków 
do szukania wyjaśnień we własnym warsztacie. W istocie ich wysiłki modernizacyjne 
wzmagają izolację nauki historycznej od potrzeb społecznych. Społeczeństwo nieskore 
do ufania historykom sceptycznie zapatruje się na ambicje przewidywania przyszłości. 
Historycy nie są skłonni zrezygnować ze swej misji i pogodzić się z oferowaną im rolą 
wesołków.

Przeszłość jest uważana nadal za dogodny obiekt do przeprowadzania rozpraw ze 
współczesnością. Powstaje sugestia, że historyk może wybierać tylko między zamówie-
niami zewnętrznymi, nie ma miejsca na zgłaszanie własnej propozycji. Funkcje dydak-
tyczne, polityczne i rozrywkowe wiedzy o przyszłości zdają się wykluczać zaintereso-
wanie ofertami zgłaszanymi przez naukę. Czy dowodzi to potrzeby historii?

Rozbieżności te są zjawiskiem powszechnym. Ich efektem ubocznym jest gwał-
towny wzrost roli popularyzacji, zapotrzebowanie na wiedzę dostosowaną do potrzeb 
społeczeństw konsumpcyjnych. Historycy wcale sprawnie wykorzystują to zapotrze-
bowanie, nawet w Polsce, gdzie wydaje się tylko jeden skromny magazyn historyczny 
„Mówią Wieki”. Stwarza to wrażenie pozytywnego rozwiązania. W istocie sukces 
popularyzacyjny jest tylko załagodzeniem stanu kryzysowego. 

Pozostają niepokojące pytania. Czy wysiłek włożony w modernizację historiografii 
był uzasadniony zainteresowaniem? Czy osiągnięty postęp wiedzy jest w stanie wyjść 
naprzeciw potrzebom społecznym? Czy nadal istnieje pragnienie zakorzenienia w prze-
szłości? Czy podobne wątpliwości nie są tylko przejawem chorobliwych ambicji? 

W tym roku obchodzi pięćdziesięciolecie istnienia Instytut Historyczny 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to prawdziwe święto kilku generacji historyków. 
Uzasadniona duma z przynależności do wielkiej tradycji, poczucie wielkiej kontynuacji 
nie są w stanie usunąć wątpliwości. Niepowtarzalna atmosfera Instytutu zostawiła ślad 
w życiu paru tysięcy ludzi. To kult rzetelnej pracy, poszanowanie warsztatu i wiara 
w sens globalnego widzenia historii. Coś więcej niż zawód. Poczucie potrzeby przeka-
zywania własnej fascynacji, wiara w potrzebę historii. Czy to wystarczy? 

Zrozumienie otaczającego świata i rozeznanie w jego drogach jest dzisiaj palącą 
potrzebą. Świadomość związku między tym zapotrzebowaniem a możliwościami 
nowoczesnej historiografii nie jest jednak powszechna. Można się wręcz obawiać, że 
możliwość wypełnienia obowiązujących zamówień społecznych skłoni do kontynuowa-
nia rozbieżności nauki i popularyzacji. Wbrew pozorom nie wydaje się to właściwym 
rozwiązaniem. We wspólnym interesie leży zniwelowanie luki między powołaniem 
historiografii a zapotrzebowaniem społecznym. Potrzeba historii, ale jakiej?
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Literatura nr 17, 24 kwietnia 1980

Ex Oriente 

Wydaje się, że tym razem ze Wschodu nie płynie światło, choć zdaniem niektó-
rych dopiero teraz możemy dostąpić oświecenia. Rzeczywistość współczesnej Azji, 
nie układa się w jeden obraz, nie poddaje się jednoznacznej ocenie. Szczególne miej-
sce zajmuje w tej rzeczywistości kolejne odrodzenie islamu. Na oczach zaskoczonych 
Europejczyków islam staje się potężną siłą integrującą społeczeństwa w zdecydowanej 
woli zachowania i umocnienia swej tożsamości. Nie po raz pierwszy także uwalnia 
islam swe aspekty uniwersalne, podejmuje misję stworzenia nowego świata. Ten prąd 
wielostrumieniowy i wieloznaczny jest dziś uważnie obserwowany u swoich źródeł 
i w przewidywanych następstwach. Konieczność globalnego ujęcia tak ważnego zjawi-
ska politycznego wydaje się stwarzać nowe szanse badań naukowych. 

Ten tok rozumowania nie jest całkiem prawidłowy. Od dwu stuleci przywykli-
śmy uważać Orient za szczególnie interesujący obszar badawczy. Powstała w związku 
z tym orientalistyka, gałąź nauki, której wielorakich zasług dla Azji nie podobna kwe-
stionować. Tym mniej można wątpić o znaczeniu jej dorobku w dziejach kultury ludz-
kiej. Orientalistyka stając przed nowym zadaniem dysponuje dorobkiem i doświad-
czeniem pozwalającym przezwyciężyć trudności broniące dostępu do światów islamu, 
hinduizmu czy buddyzmu. Czy to wystarcza? 

Zainteresowanie Wschodem w Europie jest tak dawne, jak sama Europa. Od czasu 
oddalenia się od wschodniośródziemnomorskiej kolebki powstającą Europę fascynował 
własny rodowód, fascynował i odpychał zarazem. Znajduje to odbicie w całej historii, 
nie tylko na styku śródziemnomorskim, ale także na zapoznanym bałkańsko-ukraiń-
sko-ruskim i wstydliwie skrywanym styku historii kolonialnej. Orientalistyka jako zain-
teresowanie ma więc dawne tradycje. Jej uformowanie jako nauki przypadło jednak 
w sposób nieuchronny na początek fazy kolonialnej ekspansji europejskiej. Między 
połową XVIII a połową XIX wieku, akurat wtedy gdy powstawało imperium brytyj-
skie w Indiach, dokonał się przewrót w nauce o Oriencie. Miało to zasadniczy wpływ 
na losy dalsze dyscypliny, nie pozostało bez wpływu nawet na współczesną postawę 
Europy wobec Wschodu.

Tym co dzisiaj może stać się zagrożeniem dla właściwej oceny gwałtownych prze-
mian zachodzących w Azji jest orientalizm. Jest to zespół postaw i poglądów obecnych 
przede wszystkim w świadomości społeczeństw wysoko rozwiniętych. Orientalizm był 
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i jest zjawiskiem europejsko-amerykańskim, w którym dzieje poznania naukowego sta-
nowią tylko drobny, choć znaczący i dramatyczny fragment. Orientalistyka powsta-
wała wraz z orientalizmem, była jego częścią składową. Ale też właśnie ze środowiska 
orientalistycznego wychodzą dzisiaj (i wychodziły dawniej) coraz dobitniejsze głosy 
wskazujące na niebezpieczeństwo orientalizmu. Chodzi przede wszystkim o ujawnie-
nie bagażu postaw narosłych od czasów kolonialnych, wskazanie na ryzyko fałszywego 
odczytania obecnych zjawisk azjatyckich. Orientalizm jest chorobą powstałą w Europie, 
objawem dewiacji zapoczątkowanej rozwojem kapitalizmu.

Kolonializm był rezultatem rozprzestrzenienia się kapitalizmu, powstania świato-
wego systemu kapitalistycznego. Orientalizm stanowił część składową kolonializmu, 
ideologię usprawiedliwionej wyższości cywilizacji europejskiej. Orientalizm wziął 
z kolonializmu świadomość wyższości, z kapitalizmu poczucie dominacji, ale ubrał to 
w formułę fascynacji i specyficznie pojmowanego obowiązku. „Brzemię białego czło-
wieka” było ściśle związane z orientalizmem, który zdołał wkorzenić w Europę obraz 
Wschodu stosowny do potrzeb ekspansji. Niełatwo oddzielić, co w naszej współczesnej 
postawie wobec Azji wypływa z głęboko zakorzenionego orientalizmu, co jest echem 
własnej polskiej tradycji orientalnej, co zaś rezultatem poznania naukowego. 

To ostatnie nie pozostaje wolne od niebezpieczeństwa wypaczonej optyki. Polega 
ono dzisiaj, jak sądzę, na rodzaju fascynacji à rebours, nowej wersji ex oriente lux. 
Wtedy w wieku XIX było to sformułowanie właśnie orientalizujące, sugerujące tajem-
niczą właściwość Wschodu wnoszenia wartości nie materialnych w świat stechnicy-
zowanej Europy. Od tego czasu przekonanie to stało się artykułem potocznej wiary, 
podstawą wielu ruchów zaangażowanych w krytykę rzeczywistości rozwiniętych kra-
jów Zachodu.

Zwiększone zainteresowanie Wschodem związane z dziejącymi się tam wyda-
rzeniami, z renesansem islamu, z przemianami rewolucyjnymi związane jest przede 
wszystkim z wewnętrznymi problemami cywilizacji pochodzenia europejskiego. To 
stwarza niebywałą okazję dla entuzjastycznej recepcji wszystkiego co przychodzi ze 
Wschodu. Nie oznacza to jednak wcale generalnej zmiany postaw. Okazuje się znako-
mitą pożywką dla orientalizmu.

Z perspektywy naukowych badań nad Azją, dziś już wykraczających daleko poza 
tradycyjną orientalistykę, postawy społeczne wobec Wschodu nie ulegają zasadniczej 
zmianie. Tak jak kolonializm jest zjawiskiem o przedłużonym działaniu, którego kon-
sekwencje nie słabną z czasem upływającym od uzyskania niepodległości, tak i orien-
talizm w dalszym ciągu przenika na sposób myślenia o sprawach Azji.

Narastająca fascynacja Wschodem nie cieszy zbytnio orientalistów, którzy może 
najgłębiej spenetrowali korzenie, sens i niebezpieczeństwo tej postawy, którą nazywa 
się orientalizmem. W Azji dzieją się rzeczy o ogromnym znaczeniu nie tylko dla tam-
tych krajów szukających wyjścia z zacofania i położenia kresu katastrofalnemu dzie-
dzictwu kolonialnemu. Ale w globalnym podejściu do Wschodu, w życzliwej akceptacji 
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odświeżającej wizji integralnej przebudowy świata, tkwi nieuchronnie zabójczy bakcyl 
orientalizmu, jakby nieodłączny dla europejskiego stosunku do świata.

Ze Wschodu nie nadchodzi dla nas inna nauka, niż ta, której nad Wisłą uczyły 
nas pokolenia walczące o niepodległość. Utrzymanie tożsamości jest warunkiem ist-
nienia. Szacunku dla siebie domagamy się ceniąc własne ja i starając się rozumieć 
cudzą odrębność. Europejskie szukanie równowagi nie wydaje się prowadzić przez 
fascynację dorobkiem wschodnim. Przeciwnie nawet, dążąc do poznania, zrozumienia 
i uszanowania dla kultur azjatyckich, powinniśmy dróg odnowy upatrywać w korze-
niach własnej kultury. Że tkwią one również we wspólnej częściowo kolebce, to już 
inna sprawa. Nasłuchując pilnie co z bliższego i dalszego Wschodu przynoszą środki 
przekazu powinniśmy może wesprzeć orientalistów, ludzi ostrzegających przed stale 
obecnym niebezpieczeństwem zakłamania. 
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Literatura nr 19, 8 maja 1980

Szczepionka antykolonialna 

Doniesiono nam o kolejnym raporcie, który jeszcze dobitniej wraża pogląd o rosną-
cej przepaści między krajami bogatymi i biednymi. Szanse rozwoju, który wyrównałby 
te różnice, są podobno coraz mniejsze. Nie wiadomo, jakie wrażenie wiadomość ta 
wywarła w Polsce. Niewykluczone, że należąc do „pierwszej dziesiątki uprzemysło-
wionych krajów świata” nie przejęliśmy się taką prognozą.

Nie sądzę by na tej wątłej podstawie można opierać przekonanie o istnieniu w spo-
łeczeństwie polskim silnie zakorzenionych postaw kolonialistycznych. Jest to wyklu-
czone a priori. Przekonanie o narastaniu pogardy w stosunku do tych, których natura 
widocznie skazała na niższość, opiera się wyłącznie na intuicji. Będzie je trudno obalić 
z braku badań nad tym obszarem naszej świadomości, który wymyka się działaniom 
oficjalnym. Ilekroć słyszę, „panie przecież to małpy”, wzbiera obawa, czy aby kolonia-
lizm w najbardziej zwyrodniałych formach nie zalega gdzieś po kątach grożąc zarazą. 
Ten stan świadomości choćby nawet przesadnie oceniany, niepokoi historyka szukają-
cego odbiorcy dla rezultatów badań nad światami pozaeuropejskimi. Co myślą o nich 
ewentualni czytelnicy?

Polska nie miała kolonii, a w dobie nasilenia idei kolonialnych nie posiadała także 
niepodległości. Nastawiać to miało Polaków życzliwie do wszystkich słabych i uciśnio-
nych. Nie zawsze tak było, ale to nieważne. W istocie z ideami kolonialnymi przez 
kilka pokoleń spotykaliśmy się wyłącznie przez lekturę. Należę do ostatniego pokole-
nia, które mogło się zetknąć z całą złożonością ideologii kolonialnej. Może we własnym 
pokoleniu należę do outsiderów. Jaką rolę odegrało wczesne i głębokie nasiąknięcie 
ideami kolonialnymi a zwłaszcza ich specyficzną polską wersją? Dlaczego nie jestem 
kolonialistą?

Miałem lat dziesięć, gdy do lektur historycznych od Przyborowskiego do 
Pachońskiego dołączyli triumfalnie London z Synem Słońca i Kipling z Kimem 
i Stalkym. A potem Umiński, Sieroszewski i cała kohorta autorów opisujących wspa-
niałego Europejczyka w jego zapasach ze złem. Wśród nich Polak był zawsze najwspa-
nialszy. W wyobraźni utkwiło pojęcie „brzemienia białego człowieka”, teoria o posłan-
nictwie-służbie. Nie mogłem zauważyć, że jeszcze wcześniej wchłonąłem niezłą 
dawkę zdrożnych idei wzruszając się podczas lektury „W pustyni i w puszczy”. Świat 
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„kolorowych dzieci”18 fascynował mnie od tamtej pory w pokojowej zdawało się koeg-
zystencji z triumfalnie wkraczającą prozą realizmu produkcyjnego i rewolucyjnego. 

W latach pięćdziesiątych przeprowadzono dosyć skuteczną eliminację lektur mło-
dzieżowych wyrażających niewłaściwe lub wątpliwe poglądy. Oczywiście z wyjąt-
kiem Sienkiewicza! Efekty tej praktyki można uznać za opłakane. Rychło prawa rynku 
wcisnęły kolejnym pokoleniom młodzieży nie wolną od różnych uprzedzeń literaturę 
„Dzikiego Zachodu”. Literatura przygodowa z innych obszarów nie została zrekompen-
sowana, zmiany zachodzące w świecie po wojnie były zbyt szybkie i radykalne. W miej-
sce gloryfikatorów z końca XIX i początków XX wieku weszli nowi autorzy starający 
się pokazywać odległe światy w nowej i właściwej formie. Nie były to próby udane. 
Większość poszła śladem oryginalnej polskiej wersji literatury przygodowej nie licząc 
się zupełnie z grożącymi niebezpieczeństwami. Znów więc młody Polak znajduje się na 
obczyźnie w rezultacie konfliktu z zaborcami i dokazuje swej wszechstronnej wyższo-
ści biorąc przy okazji w obronę wszystkich słabszych. Te nowe wersje starych schema-
tów grzeszą anachronicznością. Dziś muszą to być powieści historyczne, co nie znaczy 
dydaktyczne. Książki sprzed pół wieku byłyby dziś pewnie nie do czytania. Ale kto 
wie, czy tylko z sentymentu chciałbym widzieć wznowienie „Zwycięzców Oceanu”19? 

Decyzje sprzed wielu lat obowiązują nadal, a jednak coraz bardziej wydają mi się 
pochopne. Być może minął już czas dziecinnej i młodzieżowej literatury przygodowej. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że kolejne pokolenia wkraczając w okres czytywania 
Kapuścińskiego i Giełżyńskiego nie dysponują niezbędnym bagażem emocjonalnym. 
Dysponują nieporównanie obszerniejszą wiedzą, otrzymują w szkole i telewizji najprawi-
dłowsze nastawienia. A jednak brak im czegoś bardzo istotnego, czego nie zawsze uda się 
dopełnić w wieku dojrzałym. Może właśnie tej dawki ochronnej czystego kolonializmu?

Idea kolonialna zawarta w powieściach przygodowych pociągała duchem służby 
bliskim koncepcji skautingu i harcerstwa. Oderwana od kolonialnych realiów ekono-
micznych mogła kształtować postawy pozytywne. Jak łatwo przechodziło się od nich 
do Conrada, pełnego przecież tych samych kolonialnych ideałów. Były to lektury dwu-
znaczne, paternalistyczne ale autentyczne. Idealizowały rzeczywistość, ale rodziły sym-
patię i fascynację. Jakie książki potrzebne są dzisiaj młodzieży wchodzącej w świat 
zupełnie inny, a przecież uformowany przez epokę kolonialną? Nie wiem, ale raczej 
nie te, które z rzadka wpadają mi w ręce. 

Kolonialistyczna postawa wobec obcych kultur nie powstaje w rezultacie lektur. 
Pogarda dla odmiennych kultur rodzi się jako rekompensata utajonych kompleksów niż-
szości. Kontakt z rzeczywistością Azji i Afryki nie jest konieczny, może jednak stwarzać 
okazję uzewnętrznienia gdzie indziej powstałych uprzedzeń. Nie umiemy być sahibami, 

18 Taki tytuł nosiła książeczka opowiadająca o dzieciach z wielu kontynentów, którą czytałem 
w latach czterdziestych.

19 Powieść Władysława Umińskiego z 1891.
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a bardzo byśmy lubili. Ochrona przed tymi zjawiskami nie może być wyłącznie intelek-
tualna. Potrzeba tu bariery uczuciowej, którą można zainstalować jedynie we wczesnej 
młodości, zanim nastąpi stępienie wrażliwości przez nadmiar zbyt łatwo wchłanianej 
informacji. W każdym razie dobrze byłoby się zastanowić nad rzeczywistą rolą daw-
nej literatury przygodowej w kształtowaniu dojrzałych postaw wobec kolonializmu. 

Sprawa ta była zaniedbana i potrzebne są rychłe środki zaradcze. Czeka nas trudne 
zadanie rozeznania się w stanie świadomości i określenie ewentualnej terapii. Byłoby 
nam chyba łatwiej, gdyby odbiorcy naszego pisania o świecie byli uodpornieni na kolo-
nialistyczną zarazę. Szczepionki wyrabia się z kolonii bakteryjnych, może więc warto 
sięgnąć do wypróbowanej praktyki? Może za młodu podtruci ideą kolonialną nie będą 
potem tak skłonni do rozładowywania kompleksów w formach kolonialistycznych. 
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Literatura nr 21, 25 maja 1980

Wieczne Indie 

Wieczne Indie. To znaczy tyle, że „świątynie stoją nadal nietknięte. Święci mężo-
wie wciąż jeszcze przebywają w górach, nieruchomi, zatraceni w białej i pustej prze-
strzeni...Indie to cud życia. Dym kadzideł wzbija się, gdzie nie spojrzeć, a powie-
trze przesyca zapach jaśminu. Ten cud życia człowiek wielbi w swoich bóstwach, 
w słońcu, w swojej świętej rzece i zwierzęciu, które daje mleko, źródło życia. Jak 
daleko sięga pamięć ludzkości, a nawet jeszcze dawniej, Indie były tutaj, rozległe i zie-
lone, i byli tutaj ludzie pełni łagodności i płonący bezgraniczną miłością do wiecznego 
życia bożego, które czasowo zostaje im dane i które chronią ze czcią, dopóki znowu, 
czyste niby płomień, nie wzleci, aby włączyć się w boskość”20.

W ten sposób można pisać bez końca. I jest to prawda. Indie nadal są światem 
samym dla siebie, wydają się istnieć poza czasem znanym Europejczykom. Jest to jed-
nak tylko część prawdy. Choć niepojęte i nieogarnięte przez naszą świadomość, Indie 
zostały włączone w system światowy stając wraz z nim wobec globalnej perspektywy 
kryzysowej. Indie są dzisiaj laboratorium wszelkich procesów wynikających z kryzysu 
spowodowanego rozwojem cywilizacji przemysłowej. Rozmiary subkontynentu i cią-
głość jego kultur nadają tamtejszym problemom skalę niezbędną dla uogólnienia. 

Nad spaloną skorupą Chota Nagpur i rozszalałą zielenią Nańćinadu słońce wstaje 
i zachodzi tak samo jak przed stu laty. Te same reguły kierują postępowaniem ludzi. 
Jest ich jednak dzisiaj cztery razy tyle. Kilkadziesiąt milionów zostało włączonych 
w obszar bezpośredniego oddziaływania cywilizacji przemysłowej. Powstały nieodwra-
calne związki i zależności. Reakcja Indii na ten proces nie da się ująć w jednym zda-
niu. Wiadomo jednak, że dopiero dzisiaj ujawnia się zagrożenie, którego rozmiarów 
nie potrafimy oszacować. 

Szczególność obecnego położenia Indii wiąże się z zachowaniem pewników, na 
których opierała się cywilizacja wzrostu konsumpcyjnego. W ostatnich stu latach świat 
sytych stanowczo odsuwał od siebie odpowiedzialność za los coraz liczniejszych gło-
dujących. Równie usilnie sugerował perspektywę samoczynnego przejścia przez rozwój 
do epoki nieograniczonej konsumpcji. Trzeba tylko dojrzeć. Tymczasem ujawniły się 
granice konsumpcji i wewnętrzne bariery wzrostu stawiające pod znakiem zapytania 

20 A. Berkhof, Dziennik misjonarza, PAX, Warszawa 1972, s. 72.
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nie tylko upowszechnienie zamożności, ale wręcz dalsze istnienie. Postęp i pomyślność 
nielicznych okazała się możliwa właśnie dzięki uzależnieniu reszty świata. W obsza-
rach uzależnionych zaszły zmiany wykluczające kontynuowanie rozwoju w kierunku 
wskazanym przez bogatych. Zagrożenie istnienia jest więc wspólne, ale nieporówny-
walne.

Niebezpieczeństwo dla „wiecznych” Indii dostrzegano przede wszystkim w sfe-
rze kultury. Wystarczy uświadomić sobie okoliczności formowania się warstwy śred-
niej, która przejęła kierownictwo polityczne w niepodległych Indiach. To ona wprowa-
dziła obce elementy, utrwalała deformacje i zależności. W niej też rosła świadomość 
potrzeby niepodległości, rozwoju przemysłowego a nawet strukturalnych reform spo-
łecznych. W istocie były to zjawiska powierzchowne, wobec których Indie zachowały 
obojętność.

Powoli lecz nieubłaganie zaczynały się objawiać autentyczne hamulce moderniza-
cji i zagrożenia tożsamości. Nie wynikały z oporu indyjskiej tradycji, a ze spustoszeń 
dokonanych przez kolonializm. Z degradacji środowiska, zależności i zacofania. Są to 
zjawiska o uchwytnej historycznej genezie. Można więc wskazać na kolonializm, jako 
praprzyczynę procesów prowadzących do sparaliżowania zdolności społeczeństwa do 
adaptacji. Istnienie Indii to trwanie kultury, ale do tego niezbędne jest przezwycięże-
nie zacofania. 

Nie ma sporu między tradycją a modernizacją. Utrzymanie tożsamości jest warun-
kiem rozwoju, który wydaje się być jedyną szansą fizycznego przetrwania. Spór ten 
traci sens, w chwili autentycznego zagrożenia. Wyznacza je ograniczenie perspek-
tyw rozwoju przemysłowego i konflikt potrzeb z możliwościami środowiska. Wieczne 
Indie mogą istnieć tak długo, jak długo utrzymują się warunki formujące homeostazę. 
Zagrożone są powietrze i gleba, woda i zieleń, a nie znamy jeszcze wszystkich konse-
kwencji działań rozpoczętych europejskim podbojem Indii. Nie dla wszystkich starcza 
dziś mleka, ale nie z powodu oporu archaicznych idei broniących wstępu racjonalnej 
gospodarce. To dwieście lat trwający proces sparaliżował mechanizmy, które mogłyby 
podnieść wydajność.

Odwieczne wartości cywilizacji indyjskiej zostały więc zagrożone w jej podsta-
wach ekologicznych. Przezwyciężenie tego zagrożenia nie wydaje się możliwe w for-
mie odmowy uczestnictwa przez wycofanie się w sferę medytacji. Indie zresztą nie 
były nigdy cywilizacją odwracającą się od świata. Właściwy był im też kult aktywnego 
działania. Harmonia działania i kontemplacji została rozbita i jej przywrócenie może 
być równie istotne dla przyszłości jak nowe inwestycje. 

Żadna cywilizacja nie jest wieczna. Dotyczy to również Indii. Ideolodzy produkcji 
dla konsumpcji mają dzisiaj do zaoferowania Indiom najwyżej żałosny bełkot. Szukanie 
ratunku w powrocie do wczorajszych ideałów, odwoływanie się do pseudofilozoficz-
nych koncepcji jest chowaniem głowy w piasek. Nowe rozwiązania będą wymagać 
głębokiego rozeznania we własnej kulturze i trzeźwej oceny rzeczywistości. Tak samo 
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w Indiach jak i w Polsce. Uratowanie świata wymaga zachowania istniejących jeszcze 
różnorodności, pohamowania procesów uniformizacyjnych przedstawionych w sposób 
nieodpowiedzialny jako nieuchronne następstwo postępu. Dowartościowanie kultury 
to krok w stronę refleksji nad kształtem przyszłości. Wieczne Indie są potrzebne dla 
przetrwania całej ludzkości.
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Literatura nr 23, 5 czerwca 1980

Marnotrawcy 

Każdego dnia na świecie umiera z głodu dziesięć tysięcy ludzi. Czy z tego faktu 
wynika cokolwiek dla naszej świadomości? Wbrew obiegowym sądom głód tego rodzaju 
nie występował zawsze i wszędzie przed erą przemysłowej konsumpcji masowej. Przez 
czas dłuższy fascynacja wzrostem gospodarczym jako remedium na przejściowe trud-
ności spychała w cień zaniepokojenie specjalistów od zasobów żywnościowych. Wbrew 
optymizmowi sytych sytuacja w skali globalnej ulega pogorszeniu, w skali lokalnej 
przybiera postać tragiczną. Historia głodu wymaga jeszcze wielu prac, zwłaszcza nad 
oświetleniem procesu przejścia od zjawisk koniunkturalnych do strukturalnych. Jest to 
historia relacji między potrzebami społecznymi a możliwościami środowiska, konse-
kwencjami form podziału i zależnościami międzyregionalnymi. Pogorszenie się sytuacji 
żywnościowej jest związane ściśle z rozwojem, wzrostem i tą szczególną cechą roz-
woju jaką jest marnotrawstwo. 

Ostatnia dekada przyniosła w Polsce nasilenie skłonności do zbierania rzeczy sta-
rych i wzrost cen wszystkiego, co wyróżnia się od standardowej produkcji współcze-
snej. Złożyły się na to przesłanki nie tylko ekonomiczne. Dowartościowanie wyrobu 
rzemieślniczego, bo nie chodzi tylko o dzieła sztuki, wskazuje na stan zmęczenia este-
tycznego. Dowodzi też zmiany kryteriów oceny wyrobów masowych. Zjawisku temu 
nie towarzyszy jednak uznanie dla form wytwarzania, które dały tak dziś poszukiwane 
wyroby.

Zamordowanie tradycyjnego rzemiosła przez przemysł uznano za konieczność 
dziejową, za cenę postępu niezbędnego dla zaspokojenia potrzeb masowych. Przy oka-
zji ukuła się teza o nieuchronnym pogorszeniu jakości dóbr w miarę umasowienia kon-
sumpcji. Rzeczywiste postępy w konsumpcji w krajach rozwiniętych przez czas dłuższy 
pozwalały nie dostrzegać nowej istoty eksploatacji. Ogromna część materiało- i ener-
gochłonnej produkcji przeznaczonej do codziennej konsumpcji jest tylko substytutem 
wartości coraz mniej dostępnych. Rozwojowi towarzyszy coraz boleśniej odczuwane 
pogorszenie jakości życia, destrukcja środowiska i systemów wartości. Marnotrawstwo 
jest ubocznym aspektem tego procesu. Widziane z perspektywy narastającego kryzysu 
żywnościowego staje się czymś monstrualnym. 

Styl życia społeczeństw przedprzemysłowych nie wydaje się nam dzisiaj szczegól-
nie pociągający. Nie dostrzegamy też specjalnych atrakcji w życiu wielu współczesnych 
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społeczeństw rozwijających się. Kontynuowanie jednak konsumpcji dla niej samej 
i towarzyszącego jej marnotrawstwa przestaje być możliwe. Marnotrawstwo stało się 
jednak nieodłącznym elementem rozwoju, narastało w miarę zanikania rytualnego cha-
rakteru wytwarzania. Okoliczności towarzyszące wzrostowi gospodarczemu zmieniły 
jego stosunek do pracy i do ludzi. Szukając wyzwolenia od wyzysku i sposobu zagwa-
rantowania równego udziału w spożyciu cywilizacja przemysłowa stworzyła zacofanie 
i spiętrzyła kryzysy. Pułapka ma dzisiaj charakter globalny, jest konsekwencją proce-
sów, które otwarły ludzkości nieprzewidywane nigdy możliwości. 

W świetle aktualnych zagrożeń, wobec świadomości endemicznego głodu, marno-
trawstwo staje się problemem nie tylko ekonomicznym. Jest to coraz wyraźniej pro-
blem moralny. Epoki poprzednie dostarczają nam niejednej demonstracji rozrzutności 
w imię nie zawsze zrozumiałych celów. Marnotrawstwo jednak jako zasada jest czymś 
stosunkowo niedawnym i nie znajduje żadnego usprawiedliwienia w sposobie produk-
cji, systemie społecznym czy stosunkach politycznych.

Dostęp do dóbr rzeczywiście trwałych, noszących cechy autentyczne lub indywi-
dualne staje się współcześnie coraz bardziej ograniczony. Wraz z nieskażonym powie-
trzem i wodą będą to dobra najbardziej pożądane, bo coraz rzadsze. Proces ten jest 
nieodłączny od marnotrawstwa, pogłębiających się nierówności i narastającego głodu. 
Dotychczasowe sposoby zaradzenia głodom w skali światowej wywodzą się z doświad-
czeń cywilizacji przemysłowej, są obciążone marnotrawstwem. 

Historia głodu będzie coraz bardziej dziejami marnowania dóbr i zasobów nie-
odnawialnych przez coraz węższe grupy uprzywilejowane. Można wyznaczyć ścisłą 
zależność między zniszczeniami wywołanymi konsumpcją a niedostatkiem, można też 
wskazać, jak marnotrawstwo staje się katastrofą w krajach wchodzących z opóźnie-
niem w erę przemysłową. Ma więc swoją historię marnotrawstwo polskie. I nie można 
szukać dlań usprawiedliwień historycznych. Tak poszukiwane dziś wyroby polskich 
artystów, rzemieślników i robotników z zeszłego wieku wskazują, że nie była nam 
nigdy obca solidna robota. Nie wolno już dzisiaj zasłaniać marnotrawstwa konieczno-
ściami rozwoju i postępu. Powinniśmy zapewne dostrzec wyraźniej związek nie tylko 
między wczorajszym marnotrawstwem a dzisiejszym spożyciem, ale także zależność 
między naszym działaniem a jutrzejszym głodem światowym. Żywiołowy pęd ku posia-
daniu wytworów rąk naszych przodków wskazuje na podświadomą potrzebę powrotu 
do wyśmianej i porzuconej rzetelności indywidualnego wytwórcy.



83

| 18 |

Literatura nr 25, 19 czerwca 1980

Smak zacofania

Smak zacofania jest gorzki jak łzy upokorzenia, bezsilności i braku nadziei. Może 
dlatego niechętnie o nim myślimy starając się unikać tego pojęcia w rozważaniu trud-
nych spraw współczesności. Może zresztą nie tylko dlatego. Zacofanie nie zostało nigdy 
dobrze zdefiniowane. Stąd bez wahania stosuje się ten termin wobec społeczeństw 
przeszłości. Najłatwiej przyjąć, że jest to stan odwieczny, że zacofanie współczesne to 
po prostu kontynuowanie systemów, którym się nie udało. Wszystko co się nie mieści 
w doświadczeniu północno-zachodniego skrawka Europy może być wtedy uznane za 
zacofanie. Zmiany w terminologii nie są w stanie przesłonić ponurej rzeczywistości ani 
ukryć kolonialnego w istocie sposobu myślenia. 

Narastające wrażenie globalnego kryzysu skłania jednak do refleksji nad tym 
wszystkim, co jakże nieudolnie nazywamy zacofaniem. Coraz wyraźniej, choć z opo-
rami, dostrzegamy, że nie chodzi o uchwytne liczbowo różnice w poziomie dochodu 
narodowego na głowę. Kryzys zdaje się zaprzeczać wygodnemu przekonaniu o nieogra-
niczonym postępie, który w końcu ogarnie i ten świat zacofany. Zagrożenie ekologiczne 
stworzyło szansę spojrzenia na „resztę świata” z bardziej humanistycznej perspektywy. 

Poczucie zagrożenia i świadomość kryzysu wartości skłania do pytania o prze-
szkody czy hamulce na drodze do przezwyciężenia zacofania. Troska ta brzmi fał-
szywie, opiera się na przekonaniu, że mimo wszystko cywilizacja wzrostu pozostaje 
niedościgłym wzorem. Niechętnie przyjmuje się opinię, że zacofanie jest zjawiskiem 
o niedawnej metryce i wiąże się bezpośrednio właśnie z ekspansją cywilizacji wzrostu 
gospodarczego. Trzeba więc raczej zapytać, dlaczego tak liczne społeczeństwa „roz-
wijające się” nie są w stanie wyzwolić się z zależności. Dlaczego szukają rozwiązań 
w obcych strukturach, dlaczego nie znajdują ich we własnej kulturze?

Wiele jest objawów zacofania. Zostały opisane i sklasyfikowane. Mimo to w minio-
nej dekadzie nie nastąpiły zapowiadane zmiany. Można sądzić, że bardziej od śmia-
łych prognoz i dobrych rad potrzebna jest dzisiaj diagnoza oparta na dokładnym zba-
daniu historii choroby. Brak chętnych do tego zadania można sobie tłumaczyć obawą 
przed ujawnieniem prawdy o istocie schorzenia. Brak diagnozy wynika nie tylko ze 
ślepoty lub indolencji, nad wszystkim dominuje lęk przed wypowiedzeniem prawdy 
groźnej jak wyrok. Schorzenie ma bowiem charakter globalny. Nie można zdefiniować 
zacofania bez określenia prawdziwej natury postępu, bez dopowiedzenia wszystkiego, 
co wynika z ich wzajemnego związku.
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Zastanawiając się nad istotą zacofania warto wyjść poza krąg spraw społecznych 
i gospodarczych. Boli nas niedostatecznie szybkie tempo wzrostu, niesprawiedliwo-
ści podziału, niedostatki w konsumpcji i nierealność rozbudzonych pragnień. Irytują 
archaiczne struktury współżycia i anachroniczne formy władzy. Ta litania wydłuża się 
w miarę narastania przekonania o nieodwracalnym „pozostawaniu w tyle”.

Istota zacofania tkwi jak sądzę w chorej tożsamości społecznej. Objawia się to 
niezdolnością do samodzielnego przezwyciężania trudności i zagrożeń, jakie narosły 
od czasu uformowania się światowego systemu dominacji. Proces ten trwa od kilku 
generacji i przez czas dłuższy skrywało go upowszechnione przez kolonializm prze-
konanie o nieograniczonych możliwościach postępu. Ale schorzenie sprowadzone na 
świat przez kolonializm to właśnie niemoc, niezdolność znalezienia własnej drogi, ślepa 
kontynuacja narzuconych wzorów. 

Społeczeństwa zacofane trwają w stanie pogłębiającej się schizofrenii, w ostrym 
konflikcie świadomości. Upraszczając można powiedzieć, że pragną jak najszybciej 
upodobnić się do wzorów wylansowanych przez postępowe społeczeństwa konsump-
cji, ale okazuje się to dostępne tylko dla wybranych. Chciałyby jak najpełniej zacho-
wać związek z własną tradycją kulturową, ale okazuje się to niemożliwe. Wewnętrzna 
sprzeczność w sferze materialnej i duchowej pociąga za sobą coraz silniejsze napięcia. 

To rozdarcie między przeciwnymi systemami wartości, z których żaden nie jest już 
dostępny, stało się przyczyną narastającej atmosfery absurdu i beznadziei. Jest to rów-
nie istotne, co ekonomiczne, społeczne i polityczne uwarunkowania. Nieleczony stan 
schizofreniczny doprowadza na naszych oczach do rozpadu tożsamości. Ginie kultura, 
ginie z nią także społeczeństwo. 

Tej właśnie prawdy nikt nie chce wziąć pod uwagę. Z tej samej obawy z odrazą 
spogląda świat zadowolonych na jakże dramatyczne i zawikłane próby leczenia wstrzą-
sowego. Bodaj czy nie budzą większego lęku i zgorszenia niż sama wstydliwa cho-
roba. A przecież te próby, może prowadzące do nikąd, są symptomem pragnienia, 
by przerwać zamknięty krąg niemocy. O skuteczności tych wysiłków, o konsekwen-
cjach poszukiwań, będzie się można dowiedzieć zapewne z prac przyszłych historyków 
wieku XX. Być może zacofanie będzie wtedy tylko historią.

Na razie można powiedzieć jedno. Gorzkiego smaku zacofania nie poprawi lukro-
wanie rzeczywistości. Nie starając się o rozstrzygnięcie czegokolwiek o zacofaniu pra-
gnę zwrócić uwagę, że samooszukiwanie się jest jednym z objawów choroby tyczącej 
ludzkości. Zacofanie jest jej stroną wstydliwą, postępem natomiast możemy się chlubić. 
Leczenie nie może się ograniczyć do wycinka rzeczywistości, do pojedynczych obja-
wów. Wobec groźby rozpadu tożsamości zwrot ku najgłębszym pokładom własnej kul-
tury jest instynktownym poszukiwaniem ratunku. Te poszukiwania tak często trudne 
do zrozumienia, są przecież sygnałem nadziei. Poszukiwanie dróg wyjścia poza błęd-
nym kołem zacofania i postępu jest godne szacunku i głębszego zastanowienia.
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Literatura nr 27, 3 lipca 1980

My i oni

Taki właśnie stworzyliśmy świat, choć sądzimy, że go odziedziczyliśmy. Świat 
podzielony na różne sposoby, ale przede wszystkim na Nas – tutaj, tych lepszych 
i Tamtych – gdzie indziej, poza Europą i właśnie dlatego gorszych. Poczucie inności, 
a stąd potrzeba wywyższenia, zdają się być nieodłączne od kręgu cywilizacyjnego Europy. 
Wahałbym się przypuszczać, że jest to cecha ogólnoludzka. Potrzeba tak ostrego roz-
różnienia nabrała wyjątkowej wagi dopiero w czasach nowożytnych. Zyskała szczególne 
zabarwienie. Od kilku stuleci stanowi podstawę dobrego samopoczucia Europejczyków. 
Byli i nadal są lepsi, pod każdym względem, właśnie dlatego muszą nadal istnieć Oni. 

To poczucie wyższości było niejednokrotnie atakowane z różnych pozycji. Krytyki 
wywodzące się z wyrzutów sumienia, ale także ze zblazowania, okazały się tylko bar-
dziej wyszukaną formą demonstrowania własnej lepszości. Nie ulega przecież wątpli-
wości, że właśnie w tym kręgu wykształciła się specyficzna formuła produkcji i kon-
sumpcji oraz odpowiadający jej sposób myślenia. Uznajemy go za jedyny właściwy 
nie mogąc sobie wyobrazić jakiegokolwiek innego. Jeśli świat go nie chce, lub nie jest 
zdolny go przyjąć, tym gorzej dla niego. Jesteśmy dumni z naszej cywilizacji i z pre-
cyzyjnego, racjonalistycznego myślenia. On właśnie pozwolił dokonać podziału na 
Nas i na Nich. Historia już dawno przyznała rację europejskiemu sposobowi myślenia 
i utwierdziła Nas w dobrym samopoczuciu.

My – Europejczycy, to brzmi dumnie. Znaczy to tyle, że odcinamy się od wspól-
noty z tymi, którzy są mniej sprawni, ubożsi, nie tak wytrwali w dążeniu. Słowem 
z pozbawionymi cnót, których katalog wypracowano od XVI wieku w północno-
-zachodnim krańcu Europy. Trudno dzisiaj ustalić pojemność tego określenia, które 
zmieniało się w historii. W każdym razie łatwiej dzisiaj uwydatnić swój współudział 
przez odcięcie się od Nich niż przez dowód praktykowania tychże cnót. Oni bowiem 
są wszędzie, gdzie tylko nie zdołała się zakorzenić cywilizacja produkcji dla konsump-
cji. Oni to zacofanie, bez względu na sympatie. My to postęp, bez względu na ideolo-
gie. Nieważne więc, czy nas zaliczają dziś do grona wybranych. To my się poczuwamy 
do współuczestnictwa, może nawet gorliwiej, by nikt nie nabrał wątpliwości. 

Europa kapitalizmu, kolonializmu, triumfującego poczucia własnej wartości potrze-
bowała w wieku XIX określenia swego przeciwieństwa, w którym jej wspaniałość  
prezentowałaby się w pełnym blasku. Z dawnych stereotypów i nowych zadufań stwo-
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rzyła sobie Orient, Nowy Świat i Czarny Ląd. Wszędzie tam zamieszkiwali Oni – 
potomkowie Mądrych Chińczyków, Dobrych Dzikusów, Kalich. Oni – dzieci czekające 
na oświecenie i pomoc.

Oni zamieszkiwali nie tylko egzotyczne kraje kolonialne. Od dwu stuleci krzepło 
społeczeństwo niby takie jak w Europie ale przecież całkiem inne. Odmienne w spo-
sób nieprzyjemnie zarozumiały, wyzywające dynamiką, bogactwem i pewnością siebie. 
W rewanżu za porażkę w rywalizacji o dominację Europa uznała swych sukcesorów za 
mało kulturalnych. Podjęła zarazem wyzwanie i dało się to dotkliwie we znaki wszystkim 
innym. Tym zwłaszcza, którzy po dekolonizacji znaleźli się w smutnym „Trzecim Świecie”.

Europa jest nadal dumna ze swej odmienności, uważa wręcz, że wszystko co 
autentycznie dobre, zrodziło się właśnie tutaj, w kręgu jej kultury. Tak w zakresie 
ideologii jak i technologii. Uszczęśliwiliśmy więc świat konsumpcyjnym stosunkiem do 
życia, wiarą w postęp, gloryfikacją przemocy, zysku i skuteczności, zatruciem środowi-
ska i ksenofobią. Dostrzegając obecne zagrożenia związane z rozwojem nie chce jed-
nak przyjąć do wiadomości, że ich źródła kryją się właśnie w tej wspaniałej cywilizacji 
i towarzyszącym jej podziale. 

W początku nowożytności w Europie Zachodniej zrodził się nie tylko nowy sposób 
produkcji, ale także analityczno-dedukcyjny sposób myślenia. Powstała kultura określa-
jąca do dzisiaj nasze zachowania i postawy. Poza Europą natomiast sposób myślenia był 
czymś odmiennym. Kolonializm dokonał katastrofalnych spustoszeń narzucając światu 
jeden model cywilizacyjny, degradując inne. Doszło do tragicznego zubożenia świata 
ludzkiego, do groźnego dla istnienia zmniejszenia różnorodności kultur. My jednak 
nadal nie chcemy przyjąć do wiadomości możliwości i potrzeby istnienia wielu sposo-
bów myślenia. Oni powinni myśleć tak jak My. Świat powinien nieuchronnie zmierzać 
ku jedności, wymarzonej i wywołanej przez zadufanych Europejczyków.

Narastające kryzysy i zwiększająca się entropia spowodowały falę refleksji na temat 
przyszłości świata i miejsca w nim dla kultury europejskiej. Nie mamy przecież żadnej 
innej, nie istniejemy poza nią. Myśląc o tym wydaje się, że rozwiązań pozytywnych 
należy szukać tam, gdzie tkwi pozorna słabość. Europa bowiem nie zdołała sformować 
cywilizacji monolitycznej, jaką z niesmakiem i zazdrością obserwuje za oceanem. Tkwi 
w niej niedoskonałość dzieła powstałego z wielu źródeł. W tej jednak słabości tkwi 
szansa, możliwość elastycznego manewru. Dopatruję się jej w dziedzictwie greckim, 
w powtórnym odkryciu wartości harmonijnego rozwoju. 

Europa stworzyła świat podzielony, by Oni mogli Nam służyć. Także jako wygodny 
punkt odniesienia. Sukces okazał się zwodniczy. Pozostała jeszcze znikoma szansa 
odszukania tych wartości, które od dawna złożono na ołtarzach wzrostu, postępu 
i dominacji. Oznacza to rzecz jasna dostrzeżenie dwuznaczności narzuconych podzia-
łów, uznanie odrębności Innych. W świecie współczesnym los okazuje się wspólny. 
Likwidowanie barier nie może jednak polegać na upowszechnianiu pseudouniwersal-
nych zglajszachtowanych schematów. Okoliczności wymagają powrotu do harmonijnej 
koegzystencji wielu systemów wartości. Dla nas i dla Nich może to być jedyna droga.
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Literatura nr 29, 17 lipca 1980

Zamiast wzrostu

Dekada zwątpienia w przyszłość ludzkości nie przyniosła propozycji budzących 
optymizm. W dalszym ciągu koronnym argumentem przeciwstawianym ponurym per-
spektywom jest wiara w postęp i jego realizację przez wzrost gospodarczy. Ujawniły 
się istotne różnice dotyczące metod inicjowania wzrostu, sposobu podziału produktu 
a nawet celów społecznych, ale nie nastąpiła zmiana postawy wobec świata. Wzrost 
gospodarczy jest uciążliwy, a może nawet niebezpieczny, ale jest i będzie jedynym roz-
wiązaniem wszystkich problemów. Brak wzrostu lansowany w formie różnych teorii 
nie został zaakceptowany jako alternatywa.

Cały ten szum futurologiczny nie zmienia faktu, że trudności obserwowane 
w początku lat siedemdziesiątych znacznie się zaostrzyły. Szereg nadziei rozwojowych 
uległo załamaniu. Pojawiły się wprawdzie nowe, ale czy są realne? Rzecz więc nie 
w optymizmie lub pesymizmie, a w trzeźwej ocenie stanu rzeczy i szans dalszego roz-
woju. Pozostaje nadal otwarte pytanie, w jakim stopniu jesteśmy w stanie wpłynąć na 
dalszy bieg wydarzeń.

Wzrost gospodarczy w przeszłości nie był na ogół wynikiem planowanego dzia-
łania. Można w nim dostrzec rezultat bardzo specyficznej formuły rozwoju społecz-
nego, nie podobna dowodzić jego powszechnej prawidłowości. Kraje nazywane dziś 
słabo rozwiniętymi zetknęły się ze wzrostem gospodarczym jako elementem ekspansji 
kapitalizmu. Tylko w sporadycznych wypadkach możemy mówić o samodzielnym roz-
woju kapitalizmu poza Europą. W wielu innych słusznie byłoby mówić o kapitalizmie 
zależnym. W większości krajów najbardziej dziś pożądających wzrostu gospodarczego 
kapitalizm był i jest jedynie wyniszczającym zrakowaceniem. Jest powodem pogłębia-
jącego się stanu, który trafnie choć intuicyjnie nazywamy zacofaniem. Sto lat ekspansji 
kapitalizmu przyniosło światu wzrost pogłębiający stan zacofania. Trzy dekady pomocy 
spowodowały dalsze zróżnicowanie i pogłębienie zależności. Narastająca w ostatnich 
latach świadomość globalnego kryzysu nie doprowadziła do podjęcia realnych kroków 
zmierzających choćby w stronę złagodzenia dramatu. Ale też wszystkie propozycje 
zaczynają się i kończą na wzroście gospodarczym!

W perspektywie historycznej można zwrócić uwagę na dwie okoliczności. 
Powstawanie i upadanie cywilizacji od tysiącleci następowało w sposób porównywalny 
co do mechanizmu, choć zgoła różny w szczegółach realizacji. Odmiennością obecnej 
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sytuacji jest tylko globalny wymiar cywilizacji, wspólnota losu mimo wszelkich zróż-
nicowań. Wszystkie cywilizacje poza ostatnią powstały i upadły bez wzrostu gospo-
darczego. Czy wobec tego należy sądzić, że właśnie nasza znajdzie sposób uchylenia 
się od zagrożeń? Jest bardzo prawdopodobne, że dokona tego na swój sposób przez 
zwiększenie nierówności i wzmożenie nacisku na środowisko.

Rozwijający się system kapitalistyczny przez kilka stuleci obcował z systemami 
o zupełnie odmiennej konstrukcji. Poza Europą rozwijały się społeczeństwa niewcią-
gnięte w mechanizm wzrostu gospodarczego. Ten właśnie fakt istnienia innego typu 
rozwoju i odmiennej podstawy ekonomicznej systemów społecznych nie może być 
zaakceptowany przez uczestników cywilizacji przemysłowej. Jeśli nie było tam wzro-
stu, to musiało to być społeczeństwo zacofane. Jeśli nie znali wzrostu to widocznie stali 
na niższym szczeblu rozwoju itd. Aktywna pomoc okazywana całemu światu przez 
rozwijające się żywiołowo kraje europejskie doprowadziła do tego, że szukamy dziś 
rozwiązań w zjawisku, które stało się powodem obecnego stanu rzeczy.

Jest tylko świadectwem siły i ograniczenia naszej własnej kultury przekonanie, że 
wszystko co nie chce się zgadzać z wygodną wizją rozwoju można będzie przezwy-
ciężyć stosując właściwe metody. Np. naukowe. Wiara ta będzie mogła być zweryfi-
kowana w przyszłości, o ile kolejna cywilizacja zachowa gust do badań historycznych. 
Nie sądzę jednak by wiara ta wskazywała drogę do wzrostu, który się nie skończy 
zacofaniem. Jeśli to właśnie jest niemożliwe dla większości świata, to co w zamian 
wzrostu? 

Niezwykle obszerna dyskusja teoretyków i praktyków nad szansami wzrostu 
potrwa jeszcze dosyć długo. Jej słabością obok fetyszyzowania zjawisk ekonomicznych 
jest nazbyt utylitarne traktowanie zagadnień należących do sfery kultury. Dostrzega się 
je w izolacji, najczęściej tylko jako uwarunkowania lub bariery wzrostu gospodarczego. 
Dyskusja skończy się w chwili, gdy rzeczywistość ostatecznie rozsądzi polemistów. 
Będzie wtedy zbyt późno na jakiekolwiek działania. Jeżeli więc uznamy niecelowość 
dyskusji artykułu wiary, może uznamy za właściwe zapytać, co nam może zastąpić 
wzrost gospodarczy? 

Pytanie wydaje się uzasadnione teoretycznie i uprawnione doświadczeniem prze-
szłości. Jest natomiast bez sensu, jeśli zważyć dominujący obecnie system wartości. 
Nie podobna w tej chwili rozstrzygnąć, czy wzrost w skali globalnej jest możliwy. Tym 
bardziej trudno dowieść, że można zlikwidować głód, zagrożenie, nierówność i upośle-
dzenie bez wzrostu gospodarczego.

Można próbować sprowadzić ten problem do ograniczeń typowych dla kapitali-
stycznego sposobu produkcji. Alternatywne rozwiązania nie wyrzekły się jednak reali-
zacji swych celów przy pomocy wzrostu gospodarczego, pozostały w obrębie cywi-
lizacji przemysłowej. Inny system społeczny i nowa skala wartości miały opanować 
oczywiste ujemne konsekwencje. Błąd tkwi w przekonaniu, że wzrost gospodarczy 
sam w sobie jest zjawiskiem neutralnym, że cywilizacja nastawiona na przyrost dóbr 
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materialnych może przetrzymać wzbudzone wyzwania ekologiczne dzięki sprawiedli-
wej dystrybucji. I tu czas musi dokonać nieubłaganej weryfikacji. Spór orientacji wymija 
więc istotę problemu. Chodzi przecież o to, czy w jakikolwiek sposób można uchronić 
istnienie powstałej cywilizacji i zrealizować jej szczytne ideały. Na wypadek, gdyby się 
miało okazać, że w sporze o pryncypia żadna ze stron nie zdąży udowodnić swojej 
racji, warto się zastanowić, czy istnieje pozytywna alternatywa wzrostu gospodarczego. 
Pytanie to należałoby uprzedzić innym, o cel istnienia. W tej chwili jednak przetrwanie 
wydaje się być celem wystarczającym.

Można sobie łatwo wyobrazić świat do końca podzielony, przetrwanie cywili-
zacji dla wybranych. Świat drastycznych nierówności i równie drastycznej urawni-
łowki, to mogą być niedalekie perspektywy wzrostu gospodarczego. Obie nie godzą się 
z naszymi wyobrażeniami etycznymi, są obce naszej kulturze. To wystarcza by posta-
wić sobie pytanie czy istnieje inny sposób rozwiązania problemów świata. Odpowiedź 
może mieć istotne znaczenie dla ocalenia wartości, do których przywiązujemy taką 
wagę. Losy naszej kultury i szanse przetrwania są ściśle związane z perspektywami 
wyjścia z zacofania. Chcemy to osiągnąć przez wzrost gospodarczy. Czy mamy szansę 
zastanowienia się nad jakąś alternatywą? 
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Literatura nr 31, 31 lipca 1980

Próba interpretacji

Od lat z okazji egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie powtarza się ten sam motyw 
– coraz niższy poziom, nic nie wiedzą, niczego nie rozumieją, niczym się nie interesują. 
Mowa oczywiście o historii. Padają ciężkie oskarżenia, szuka się winnych. Nie podobna 
ustalić, czy poziom rzeczywiście się obniża, nie istnieją żadne miary, do których można by 
odnieść doroczne obserwacje komisji egzaminacyjnych. A własna pamięć jest zawodna. 

Z doświadczeń członka komisji rekrutacyjnych mogę przytoczyć tylko jedno, zdaje 
się obiektywne wrażenie. Jeszcze przed 10 a nawet 5 laty istniała potrzeba stawiania 
przed kandydatami odpowiadającymi z historii dodatkowych utrudnień. Dzisiaj wystar-
czają tematy od miesięcy wywieszone do publicznej wiadomości. Liczba kandydatów 
na studia uległa tego roku zmniejszeniu, ale nie to jest powodem obniżenia poziomu 
wiedzy, zrozumienia i przeżywania historii. 

Z tych obserwacji wyprowadza się zwykle smutne wnioski o degradacji historii jako 
przedmiotu nauczania, jako zbiorowej świadomości, jako nauki. Mam doświadczenie 
szczególnie niekorzystne, ale ten lament nie przypada mi do gustu. Dopiero pytając 
z historii powszechnej można naprawdę wpaść w panikę a jednocześnie nabrać wyro-
zumiałości dla kandydatów. Wiedza o własnej historii, aczkolwiek podobne rozgrani-
czenie jest bardzo smutne, wzbudza jeszcze jakieś emocje. Historia światowa to tylko 
suma bezużytecznych wiadomości. Na tym będzie łatwiej wskazać, co musi napawać 
niepokojem i jak to można interpretować.

Musimy chyba przyjąć, że nie mamy do czynienia ze zwykłą kumulacją negatyw-
nych zjawisk, którymi o tej porze roku tradycyjnie obarcza się młodzież. Stoimy raczej 
wobec nowej postawy, spotykamy się z nowym stosunkiem do rzeczywistości. Cechą 
charakterystyczną tego zjawiska jest szukanie źródeł identyfikacji poza historią. Można 
by to ująć w ten sposób, że kształtujące się obecnie więzi społeczne nie wymagają 
odwołań do przeszłości. A już zwłaszcza do przeszłości świata. 

Inaczej mówiąc, to co budzi przerażenie komisji egzaminacyjnych nie jest skut-
kiem złej pracy szkół i lenistwa umysłowego obecnej generacji młodzieży. Jest to jakaś 
niezbyt dobrze rozeznana sprawa społeczna, nowy rys kultury. Niezależnie od genezy 
powinno się wyciągnąć wnioski z czynionych obserwacji. 

Szkoła pozostaje wymarzonym chłopcem do bicia. Do pokładów doświadczeń ubie-
głych pokoleń doszły nowe, związane z niezbyt fortunnymi zmianami. Ale rzucanie 
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gromów na szkolnictwo nie przynosi żadnych efektów. Może więc postawić pyta-
nie pod innym adresem? Czemu bowiem jesteśmy niezadowoleni z programów, toku 
nauczania i poziomu nauczycieli? A może jesteśmy zadowoleni? Jeśli sądzimy źle 
o szkole, to przecież wyrażamy także opinię o nas samych, historykach i obywate-
lach. Odpowiadamy jako zbiorowość za programy nauczania historii, nawet jeżeli nie 
uczestniczymy w ich układaniu. Ale uczestniczymy. Ponosimy także odpowiedzialność 
za nauczycieli, naszych absolwentów, choć nie decydujemy o warunkach ich pracy. 
Ale nieraz decydujemy. Dodajmy, że bywamy autorami i recenzentami podręczników. 
Wypowiadamy się w prasie, radiu i telewizji, zasiadamy, opiniujemy i bierzemy udział. 
Jako członkowie społeczeństwa jesteśmy odpowiedzialni nawet za obiektywne trud-
ności. W każdym razie jako historycy wiemy, że tą odpowiedzialnością obarczą nas 
przyszłe pokolenia.

Wbrew pozorom młodzież obecna nie jest nic gorsza, niby mniej dojrzała, ale jed-
nak głębsza. Jest po prostu inna. Wszystko w nich zdaje się być takie trudne do odczy-
tania. Tak męczące jest nieprzystawanie do nich utartych praktyką kryteriów oceny. 
Wszelkie sądy kategoryczne stają się w tej sytuacji ryzykowne. Dzisiejsi kandydaci na 
studia należą już do nowej generacji. Biologicznie uformowało ich pokolenie zetem-
powskie, kulturowo dekada lat siedemdziesiątych. Doświadczenie życiowe tych mło-
dych ludzi nie było jeszcze przedmiotem badań, nie dali jeszcze znać, kim będą jako 
pokolenie. Ale ich postawa wobec historii wydaje mi się znacząca.

W najogólniejszym zarysie nazwałbym tę postawę obojętnością. Historia z jaką się mogli 
zetknąć nie wydaje się im do niczego przydatna, jest tylko jednym ze szkolnych przed-
miotów. W doświadczeniu życiowym historia wydaje się zbędna, nie odczuwają potrzeby 
wiedzy o przeszłości. Szukają podstawy dla własnej tożsamości w obszarach poza historią. 

Jeden z czytelników „Literatury” napisał optymistycznie, że wystarczy naturalna cie-
kawość ludzka21. Coś takiego zapewne istnieje, choć egzaminatorom może się wydawać 
mitem. Wydaje mi się jednak, że nowa generacja młodzieży kieruje swoją ciekawość 
w inną stronę. Można to zdaje się obserwować w stosunku młodzieży do powieści, 
w preferencji dla literatury faktu. Mamy do czynienia ze zmianą potrzeb społecznych.

Nie chodzi więc o jeremiady, ani tym bardziej o usprawiedliwienie poddania pola 
bez walki. Niecelowe jest tylko rozdzieranie szat i szukanie winnych. Wobec fak-
tów społecznych, które musimy rozpoznać jako niebezpieczne dla tożsamości, należy 
szukać niekonwencjonalnych dróg wyjścia. Część wydaje się dobrze znana, ale inne 
muszą być dostosowane do diagnozy. W obecnej chwili wydaje się mało prawdopo-
dobna intensyfikacja działań tradycyjnych. Choć byłoby pożądane powszechniejsze 
dostrzeżenie możliwości, jakie kryje w sobie historia światowa. 

W sytuacji odchodzenia od historii iść pod prąd jest nadal naszym obowiązkiem. 
My sami będziemy stawiać most nad rowem, który zaczyna powstawać między 

21 R. Borowski w liście do Redakcji 12 czerwca 1980, s. 15 komentując felieton nr 13.
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społeczeństwem a historią, między naszą wiedzą a istniejącym zapotrzebowaniem. Jeśli 
nie będzie więcej czasopism, książek, monografii i syntez, więcej i lepszych, jeżeli 
oddamy Klio w pacht środkom masowego przekazu, to budowanie mostu będzie bar-
dzo trudne. Podejmując więc starania by tych dróg zyskać jak najwięcej i zastana-
wiając się jak wykorzystać to co jest, trzeba chyba pomyśleć o ustanowieniu nowych 
kanałów porozumienia. Rozeznanie stanu świadomości kolejnej generacji wydaje się 
być pierwszym krokiem ku zmianie. Szukającym tożsamości musimy ukazać, że wła-
śnie w historii świata, we własnej przeszłości, znajdują się odpowiedzi na podstawowe 
pytania o przyszłość. 
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Literatura nr 33, 14 sierpnia 1980

Zmasakrowana ziemia

Każdego dnia ubywa nam największego skarbu, ziemi, która daje życie. Każdego 
dnia umiera z głodu 12 tysięcy ludzi i coraz szybciej rośnie liczba pozbawionych spo-
sobu do życia. Pozbawionych ziemi, którą ratując się przed śmiercią doprowadzają do 
ruiny. Masakrowanie ziem uprawnych przybiera obecnie rozmiary nieznane historii.

Proces niszczenia środowiska nie jest właściwością epoki współczesnej. Zyskał 
najwyżej środki o niezwykłej skuteczności. Ogołocone z liści dżungle, spalone napal-
mem stoki gór, pola naszpikowane żelastwem i zdewastowane urządzenia irygacyjne 
to rezultat współczesnych działań wojennych. To uboczny produkt technologicznych 
dewiacji współczesnej cywilizacji. Ale to co trafia na pierwsze strony gazet jest niczym 
w porównaniu z cichym a nasilającym się procesem niszczenia ziem uprawnych, pro-
cesem wynikającym z nędzy i niesprawiedliwości.

Dzisiejsza historiografia zaczyna zwracać coraz większą uwagę nie tylko na klęski 
elementarne, ale także na źródła zagrożeń jakie stwarza dla ekosystemów działalność 
gospodarcza człowieka. Na ogromnych obszarach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej głód 
ziemi doprowadził do ogołocenia stromych stoków górskich i do skrócenia tradycyjnych 
okresów odłogowania. Postępująca erozja w terenach górskich wypycha coraz więcej 
ludzi do miast i na obszary dziewicze a zarazem grozi zamuleniem nizinnych kanałów 
i zbiorników, katastrofalnie zwiększa szanse powodzi. Ziemia umiera w górach i na 
nizinach. Dzieje się tak od kilku pokoleń, ale dopiero dzisiaj stało się to palącym pro-
blemem. Wąsko ekonomiczny punkt widzenia właściwy dla rozwoju nierównomier-
nego prowadzi do przeceniania roli rolnictwa towarowego. Wypycha ono rolników na 
tereny marginalne, mało odporne. Masakra ziemi uprawnej dokonuje się każdego dnia 
– w Bangladeszu, Ekwadorze, Czadzie. I nic się nie dzieje.

Dramat rolników dokonuje się w ciszy, w przekonaniu, że taki już jest los upra-
wiających ziemię. Nigdy jednak dotąd sytuacja nie kształtowała się tak paradoksalnie. 
Rolnicy chcąc się utrzymać przy życiu muszą niszczyć swój warsztat pracy. Narzucony 
im system nie stwarza żadnych szans, pozostawia ich bez drogi wyjścia. Światowa pro-
dukcja zbóż wystarczyłaby dziś na wykarmienie nawet 6 miliardów ludzi, gdyby nie 
jej rozrzutne zużycie przez bydło społeczeństw bogatych. Demagogia? Nie tylko! To są 
nieubłagane fakty; nędza rolników powoduje coraz szybszą degradację gruntów ornych 
a to wpływa na ekosystem w skali światowej. I nie tylko na ekosystem.
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Proces eksploatacji rolników wydaje się tak stary jak świat. Dopiero jednak przenie-
sienie kapitalizmu poza granice Europy doprowadziło do katastrofy. Niekorzystne terms 
of trade narzucają Afryce nierównorzędną wymianę – płacą rolnicy. Rozwija się pań-
stwo i rosną wielkie miasta – kosztem rolników. Światowy system gospodarczy i jego 
dogmaty paraliżują szanse stworzenia w Afryce systemu gospodarowania chroniącego 
ziemię przed ostateczną degradacją. W Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii system własności 
wypchnął rolników na stoki gór i zablokował szanse intensyfikacji upraw w dolinach. 
Tymczasem ta właśnie warstwa producentów na własne potrzeby została najdotkliwiej 
dotknięta eksplozją demograficzną. Wobec braku rozwiązań gospodarczych, społecz-
nych i politycznych zrozpaczeni rolnicy mają tylko jedno wyjście. Masakrują ziemię, 
która jest w stanie ich wyżywić.

Te dramatyczne sytuacje czekają na swoich dziejopisów, którzy mogliby powie-
dzieć coś więcej o mechanizmach rządzących grupami społecznymi i zasobach ich 
kultury. Historycy są z natury bardziej wrażliwi na problemy demograficzne niż na 
kwestie zagrożenia środowiska. Historia jest w końcu ciągłym przekształcaniem śro-
dowiska przez działalność ludzką, to stępia naszą wrażliwość za zachodzącą obecnie 
zmianę. Głos historyka odzywa się więc rzadko w tych sprawach. Natomiast mecha-
nizm wyzwolenia bomby populacyjnej został poznany dobrze i uplasowany w procesie 
historycznym.

Krzywa urodzin w krajach ubogich ujawniła ostatnio delikatną tendencję spad-
kową, zwłaszcza w Chinach, ale nie znaczy to, by mechanizm eksplozji został opano-
wany. Istnieje realne niebezpieczeństwo wzmożenia śmiertelności zanim rozwiną się 
mechanizmy ograniczające liczbę urodzin. Trzeba podkreślić z całą siłą, że w obecnym 
kształcie systemu światowego dla przyszłości globu naprawdę niebezpieczny jest dalszy 
rozwój demograficzny społeczeństw zamożnych zużywających nieporównanie więcej 
rzadkich, nieodnawialnych zasobów planety. Możliwości odzyskiwania zużytych zaso-
bów są na razie równie teoretyczne co perspektywy sprawiedliwego rozdziału dóbr. 
To gospodarka bogatych stwarza i potęguje sytuacje prowadzące do bezlitosnej rujnacji 
ziemi niezbędnej dla przeżycia.

Wśród dziesiątków spraw, które składają się na przerażający proces niszczenia pod-
staw przeżycia zwraca uwagę współczesny system władzy. We wszystkich prawie kra-
jach biednych trudności rolników są drastycznie zaostrzane przez egoizm i nieudolność 
władzy. Przez jej faktyczną zależność od systemu światowego. Współczesne struktury 
społeczne i gospodarcze zostały uformowane w epoce kolonialnej i utrwalone przez 
dalszy rozwój kapitalizmu. Nie można jednak zamykać oczu na fakt, że w krajach tych 
eksploatacja dokonuje się nie tylko za pośrednictwem ale i w interesie nowo powsta-
łych elit. Można to nazwać neokolonializmem albo szukać bardziej adekwatnych pojęć, 
rzecz w tym, że proces rozwoju Europy wyzwolił mechanizmy nieraz trudne do poję-
cia. Tu badanie historyczne może być niezastąpione. W każdym razie wnosi więcej niż 
wzruszanie ramionami.
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Autor skłonny być może do lewackiego ekstremizmu napisze, że „ciężar odpowie-
dzialności za rozgrabienie Trzeciego Świata spada na imperializm, na kapitalizm cen-
trum, który zainstalował w nim dogodne dla siebie struktury władzy”. Trzeba powie-
dzieć, że znajdujące w ultralewicy uzasadnienie rewindykacji „wsi” w stosunku do 
„miasta” mogą ostatecznie dopełnić dramatu. Nie ma współczesnego problemu, w któ-
rym by nie istniały korzenie sięgające naszego własnego rozwoju. Procesy dziejące się 
współcześnie wymknęły się już spod kontroli.

Przestraszeni nieco dewastacją środowiska przez współczesny przemysł nie zawsze 
doceniamy skalę dramatu, w którym zmasakrowana ziemia zaczyna odmawiać swych 
usług. Klęski elementarne jednak zwykły zwracać naszą uwagę na skomplikowane 
sprawy równowagi między naszym działaniem a responsem środowiska. Warto pamię-
tać o tym, że każdy ubywający hektar ziemi uprawnej zmniejsza szanse przeżycia 
w miejscach odległych od nas o tysiące kilometrów.
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Literatura nr 35, 28 sierpnia 1980

Zróbmy coś!

Historyk, wbrew pozorom nie pozostaje obojętny wobec problemów dnia dzisiej-
szego. Jest świadomy prospektywnej roli historii, przekonany o możliwościach, jakie dla 
zrozumienia współczesności ma uczciwe rozeznanie w przeszłym. Historyk jest scep-
tycznie rozważny w ocenach, bo w dziejach ludzkości widział już prawie wszystko. 
Jest równocześnie wyczulony na złożone mechanizmy kierujące procesami rozwoju 
systemów społecznych. Musi stawiać pytania o prawidłowości, nie chce poprzestawać 
na wiedzy, usiłuje sformułować wskazania dla praktyki liczącej się z realiami i otwartej 
na perspektywy rozwoju. Historyk, wbrew pozorom, musi mieć tupet. 

Wydarzenia ostatniego roku ujawniły, że świat u schyłku XX wieku zmienia się nie 
zwracając uwagi na teorie uformowane w Europie w okresie jej niekwestionowanej 
hegemonii. W sposób dla niektórych nieoczekiwany, a nawet szokujący, okazało się, że 
pomimo supremacji mocarstw mogą się poza nimi dziać rzeczy naprawdę ważne, rzutu-
jące na perspektywy rozwoju nie jednego kraju, ale całego świata. Dotyczy to nie tylko 
Iranu. Przewartościowania naszych sposobów myślenia domagają się przecież także 
wydarzenia w Kampuczy, Nikaragui, Libii, Etiopii, Libanie, Zimbabwe... Gdziekolwiek 
spojrzeć, dwudzielny czy trójdzielny kształt świata okazuje się europocentryczną fik-
cją, wyrazem jednostronnych doświadczeń, głęboko zakorzenionym wishful thinking.

Jak długo trwała powojenna faza przyspieszonego wzrostu, charakteryzująca się 
obfitością taniej energii, rosnącą eksploatacją nieodnawialnych bogactw świata przez 
nieliczne kraje rozwiniętego centrum, tak długo można było nie zwracać uwagi na 
istotę procesów zachodzących w społeczeństwach zamieszkujących tak zwany Trzeci 
Świat. Gorycz ta jest skierowana nie tylko w stronę praktyki politycznej i gospodarczej. 
W wygodnym samozadowoleniu kontynuowały dawne mity także nauki społeczne, 
historii nie wyłączając. Z całym przekonaniem budowaliśmy kolejne teorie przewidu-
jące spełnienie się pożądanych przez nas modeli rozwojowych. W ciągu jednej dekady 
wszystko to okazało się kosztowną zabawą, nie wartą papieru, na którym wydruko-
wano te rozważania. Wprawdzie nadal można nie przyjmować do wiadomości faktów, 
łudzić siebie i innych co do charakteru rzeczywistości, ale prędzej niż później, postawa 
taka doprowadza do katastrofy. Tak samo w nauce, jak w praktyce gospodarczej.

Obecne trudności są zbyt poważne, by nadal igrać ze słowami i brać za dobrą 
monetę oceny oparte o przestarzałe założenia. Stwarza to paradoksalnie szansę dla 
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rozwinięcia badań odpowiadających aktualnym potrzebom i stanowi nauki światowej. 
Celem byłoby oczywiście dokonanie oceny sytuacji, jaka w „Trzecim Świecie” ukształ-
towała się u progu lat osiemdziesiątych, a nade wszystko wytknięcie perspektywy roz-
woju aż do końca stulecia. Ni mniej nie więcej. Oznacza to także potrzebę przewarto-
ściowania historii całego stulecia. Jest to zupełnie możliwe do zrobienia.

Bez rozeznania istoty obecnego stanu rzeczy, bez dostrzeżenia perspektyw roz-
woju, praktyka nie zdoła nas wydobyć z powstałych trudności. Zwrócono uwagę na 
znaczenie rozwoju kontaktów z tak zwanymi krajami rozwijającymi się, postawiono 
resortom ambitne zadania, ale co się zmieniło? Nadal dominuje dorywcza kalkula-
cja handlowa. Wiadomo, że kraje te dysponują wielkimi zasobami surowców strate-
gicznych i energetycznych. Spodziewamy się, że mogą stać się naszymi partnerami. 
Nie otrzymujemy sensownych sugestii, jak urzeczywistnić te dyrektywy. Nie są to na 
pewno sprawy łatwe. Właśnie dlatego, mając na uwadze istniejące trudności, trzeba się 
zastanowić nad globalnymi, długofalowymi ujęciami strategicznymi, zerwać z wyłącz-
nością myślenia i działania doraźnego, krótkoterminowego, wyłącznie taktycznego.

Myślenie o „Trzecim Świecie”, o wszystkich światach odmiennych kultur i innego 
rozwoju, wymaga przeorientowania naszych postaw. Nie tylko przez szacunek dla 
prawdy naukowej, ale z potrzeby praktycznego działania. Jest to dziś niezbędna wie-
dza zdolna rozpoznać swoiste, historyczne ukształtowane style myślenia i systemy 
wartości właściwe krajom „Trzeciego Świata”. Nie oszukujmy się, bez określenia 
charakteru kultur tych krajów, bez ustalenia kierunku ewolucji tych tożsamości, nie 
zdołamy nawet w przybliżeniu ocenić szans pożądanej współpracy. Procesy rozwo-
jowe są zdeterminowane przez kulturę w sposób, który nie został jeszcze dokład-
nie rozpoznany. Czy to nam odpowiada czy nie, badania nad rozwojem ograniczone 
do sfery gospodarczej z przydatkiem społecznej i politycznej przypominają bezradne 
dreptanie w miejscu. 

Jeżeli reorientacja współpracy gospodarczej jest konieczna, w co trudno wątpić, to 
nie można pozostawać ślepym i głuchym na wszystko, co się dzieje u potencjalnych 
i pożądanych partnerów. Podjęcie na szerszą skalę interdyscyplinarnych badań nad 
rolą kultury w procesach rozwoju, nad obecnym stanem rozwoju i jego alternatywami, 
wydaje się być obowiązkiem równie istotnym co zwiększanie gospodarności.

Rozeznaniu w uwarunkowaniach kulturowych i w perspektywach rozwoju musi 
towarzyszyć zmiana orientacji w naszym własnym myśleniu o tamtych krajach. Można 
przypuszczać, że czeka nas trudna lekcja skromności. W dalszej kolejności należy 
zwrócić uwagę, jak bardzo nie umiemy wiązać naszych badań naukowych podsta-
wowych z praktyką gospodarczą i propagandą. Nie wykorzystujemy nawet istnieją-
cych możliwości. Tymczasem trzeba robić dużo więcej. Badania nad funkcjami kultury 
w procesach zmiany społecznej, w wyborach dróg rozwoju są dzisiaj prawie wszędzie 
uznawane za istotne. Nie znaczy to, by poszukiwane rozwiązania zostały już sfor-
mułowane. Przeciwnie, bieg ten dopiero się rozpoczął i nie ma jeszcze uformowanej 
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czołówki. Szanse w badaniach są nierówne, bo jednak zależą także od nakładów. Ale 
liczą się również motywacje.

Dla badań historycznych, w rzeczywistości dla badań naukowych w ogóle, bo 
tradycyjne podziały zaczynają tracić sens, zadania postawione w zakresie kontaktów 
z krajami „Trzeciego Świata” mogą być uznane za życiową szansę. Trzeba to jednak 
potraktować poważnie. Kończący się wiek wymaga nowych strategii działania dosto-
sowanych do burzliwie zmieniającej się sytuacji. Musimy wiedzieć co, jak i dlaczego 
zmienia się w krajach „Trzeciego Świata”. Właśnie w sferze kultury, w której decy-
duje się przyszłość. Jesteśmy w stanie podjąć takie badania, stanąć do wyścigu, zanim 
zostaną rozdane premie. Mamy świadomość konieczności. Zróbmy coś, by wspólne 
szanse zmienić w konkretne dokonanie. 
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Literatura nr 37, 11 września 1980

Historia: sposób bycia 

Historyczny sposób myślenia jest bez wątpienia jedną z cech cywilizacji europej-
skiej. Spotykamy go wprawdzie także poza nią, ale chyba nigdzie nie odcisnął tak sil-
nego piętna. W sposób mniej lub bardziej świadomy doświadczamy przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość jako logiczny ciąg zdarzeń. Ten „naturalny” sposób traktowania 
czasoprzestrzeni wywiera przemożny wpływ na ocenę naszych działań. Jest równo-
cześnie przyczyną istotnych trudności, gdy zastanawiamy się nad tym co dzieje się 
w „zupełnie innym miejscu”. Być historykiem znaczy właśnie doświadczać pełni ciągu 
dziejów, mieć świadomość wielości przeżyć i godzić się z ograniczeniem własnej cywi-
lizacji. Historia to więcej niż profesja.

Do tych uwag sprowokował mnie kolega po fachu, żeby nie powiedzieć powołaniu. 
Tadeusz Łepkowski w latach 1974 – 1978 pisywał felietony historyczne w „Tygodniku 
Kulturalnym”. Ukazały się następnie w zbiorach Człowiek i historia oraz Przeszłość 
miniona i teraźniejsza (PIW 1977, 1980). Smakowite tytuły i warta zastanowienia 
zawartość. Teksty składające się na całość wieloaspektową, nadające się do czytania 
i skłaniające do refleksji. O tym czym jest dzisiaj historyczny sposób myślenia, co to jest 
historia, kim jesteśmy we własnej historii...

Historycy zgodzą się, że historia przenika nasze bytowanie, nie można się od niej 
oderwać pod groźbą osamotnienia, alienacji, zagubienia. Tkwi w nas samych... Czy 
zgodzą się z tym wszyscy uczestnicy historii? Dla Tadeusza Łepkowskiego historia 
powinna być służbą społeczną, służbą w imię kultury, w imię gromadzonej całymi wie-
kami przez człowieka mądrości. Nie cierpi więc obojętności wobec historii. A jaki mają 
do niej stosunek tworzący naszą historię każdego dnia? Historia jawi się wreszcie jako 
swoista triada: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość nakierowana czujnie na twórców 
historii. W tych rozważaniach dominuje człowiek i jego świadomość historii. A czym 
jest i będzie ten wysiłek dla odbiorców historii? 

Otwórzmy nawias. Łepkowski chce być dziejopisem w sensie norwidowskim22, 
nie poddającym się klasyfikacjom, budzącym emocje i wracającym nam smak histo-
rii. Dlatego wachlarz jego zainteresowań jest tak szeroki. Epoki, szerokości geogra-
ficzne, problemy... Może właśnie dlatego stosunkowo mniej miejsca zajmuje tak bliski 

22 C. K. Norwid, Historyk.
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autorowi daleki „Trzeci Świat”? Zastanówmy się. Jeżeli historyk tak dobrze wie, jak 
dalece własne dzieje stanowią o jego sposobie widzenia, to czy słusznie namawia 
innych do wychodzenia poza ramy doświadczenia historii narodowej? Otóż właśnie 
tak! W tym i w innych wypadkach przezwyciężanie trudności w badaniach odmien-
nych cywilizacji przynosi ważne doświadczenia dla uprawiania i przeżywania historii 
własnej. Nic nikomu nie ujmując, po treningu pozaeuropejskim powrót do dziejów 
narodowych musi być jak wjechanie z oblodzonej górskiej trasy na prosty i suchy asfalt. 
I dobrze chyba, jeśli w świadomości tworzących dzień po dniu historię naszego narodu 
staramy się wprowadzać tak właśnie perspektywę nie tylko czasową, ale i przestrzenną. 
Że usiłujemy utrwalić przekonanie o uczestnictwie w dziejach ludzkości. 

Historia to nie tylko wiedza, nauka, świadomość. To także obiektywna suma 
subiektywnie odbieranych zdarzeń i procesów a równocześnie sposób bycia. Sposób 
bycia w pełni świadomy. W historii człowieka o tak śmiało wykreślonej perspek-
tywie czasoprzestrzennej mieści się nie tylko rejestr faktów i polemika. Jest w niej 
przede wszystkim refleksja nad własnym działaniem, nad obowiązkiem i prawem – 
korekta i wytyczna postępowania. Ten sposób bycia to szansa odnalezienia się w świe-
cie i w narodzie, ożywcze doznanie możliwości porozumienia i współdziałania. Nigdy 
bardziej niż w zwrotnych momentach nie czuje się wiatru historii, jej pulsowania we 
wszystkich naszych poczynaniach.

Historia człowieka to oczywiście nie tylko docenienie jego roli w wydarzeniach. 
To zwłaszcza świadomość zakorzenienia w długim trwaniu, w tej pozornie anoni-
mowej i szarej codzienności mierzonej epokami, cyklami i formacjami. To możliwość 
identyfikacji z innymi, z przeszłością i z przyszłością, szansa odnalezienia sensu istnie-
nia. Sensu i potrzeby działania. Działania przywracającego wiarę w słowo, regenerują-
cego więzi społeczne, działania historycznego. W tym spotykają się w sposób naturalny 
ludzie tworzący historię, historycy starający się ją uporządkować i czytelnicy szukający 
wyjaśnienia własnych poczynań.

Badanie historyczne nie jest tylko biernym rejestrowaniem uwarunkowań. Im dalej 
wychodzi poza granice własnego losu tym więcej dostarcza dowodów swego spraw-
czego działania. Historia jako nauka, historyk jako dziejopis-ekspert, to ogniwo nie 
tylko między przeszłością a przyszłością, ale także między ludźmi w ich różnorodnych 
rolach społecznych. Mamy tu do czynienia z serwomechanizmem o ogromnej donio-
słości dla funkcjonowania społeczeństwa. Świadomość takiego uczestnictwa nakłada 
na nas obowiązki.

Z tej perspektywy patrząc nie mogę oprzeć się pokusie podkreślenia, że tra-
giczna może być amnezja społeczeństwa, ale równie niebezpieczne będzie zasklepie-
nie w wąsko pojmowanym doświadczeniu własnego narodu. Gra toczy się przecież 
o przyszłość, o przetrwanie i rozwój. Dla rozpoznania dzisiejszych problemów nie-
zbędne staje się jak najszersze badanie procesów rozwojowych w skali całego świata. 
Schematyczne myślenie o drogach rozwoju jest w każdej sytuacji niebezpieczne – nie 
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tylko dla władzy. Niewiedza już dziś kosztuje nas bardzo drogo, paraliżuje niejeden 
wysiłek, pomnaża zagrożenia. Powinny to być badania historyczne, tak widzę nasz 
obowiązek.

Polska znalazła się znów na pierwszych stronach gazet, co w jej dziejach nie było 
na ogół – że pozwolę sobie na niezbyt dokładny cytat – okolicznością pomyślną23. 
W takiej chwili, niezbicie historycznej, sugestia patrzenia szerzej, poza własne doświad-
czenie, może wyglądać naiwnie. Sądzę jednak, że jeśli umiemy wyciągać wnioski 
z własnej historii, jeżeli na przekór wątpiącym potrafimy być narodem w każdej sytu-
acji, to musimy także dostrzec naszą przyszłość właśnie w kontekście światowym. 
Dostrzec i zrealizować.

23 Cytuję Stefana Kieniewicza.
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Literatura nr 39, 25 września 1980

Fragment całości

W postępowaniu naukowym istotną rolę odgrywała zawsze specyfika chwili, 
moment dziejowy. W chwilach kulminacji wydarzeń, gdy zmiany następują ze szcze-
gólnym natężeniem, wyraźniej ujawniają się skłonności do kreowania świata w zgo-
dzie z własnymi potrzebami. Tak właśnie po Rewolucji Francuskiej przyspieszenie roz-
woju doprowadziło w Europie zachodniej do uformowania się zupełnie nowego obrazu 
świata pozaeuropejskiego. Takich zmian było jeszcze kilka, ale podstawy wytworzo-
nego wtedy sposobu myślenia trwają nadal. Jego cechą charakterystyczną jest narzu-
cenie odległej rzeczywistości wyobrażeń wytworzonych w Europie. Utożsamienie 
wyobrażenia z rzeczywistością było i jest formą dominacji.

Zmiany społeczne zachodzące w Polsce stały się w ostatnich dziesięcioleciach pod-
stawą wytworzenia nowego i powszechnego obrazu dalekich światów. Nowość nie 
oznaczała wcale koniecznej zgodności z rzeczywistością. Przeciwnie, obraz ten odpo-
wiadał jak sądzę przede wszystkim istotnym, a nie do końca rozpoznanym potrzebom. 
Zbadanie tego obrazu świata, jako ważnego składnika świadomości narodowej, wydaje 
mi się pilną potrzebą.

Obraz świata pozaeuropejskiego w świadomości polskiej składa się co najmniej 
z kilku warstw o różnej proweniencji. Pierwsza, chronologicznie najstarsza, to sięgający 
romantyzmu egzotyzm. Od tamtej epoki przeszedł on wiele przemian, obrósł skojarze-
niami. Wydaje się nadal nadawać barwę obiegowym sądom. Druga warstwa wywodzi 
się z idei kolonialnej. Mimo braku tradycji kolonialnej zalegają w naszej świadomo-
ści wcale pokaźne pokłady poglądów pochodzących z czasów dominacji europejskiej. 
Trzecią warstwę można by nazwać internacjonalistyczną. Ma ona w Polsce korzenie 
bardzo dawne. Tradycja solidarności z uciemiężonymi należy do tych, które staramy się 
eksponować. Trudno jednak dokładnie rozdzielić narodową mitologię od rzeczywistego 
internacjonalizmu. Chronologicznie najmłodszą warstwę tego obrazu nazwałbym pro-
wizorycznie neokolonialną. Myślę o jakże wstydliwym poczuciu wyższości w stosunku 
do tych, których uznano za zacofanych. 

Rzecz jasna to nie wszystko. Ponieważ jednak komponenty te formują zmienną 
w czasie całość ich wyliczanie nie posuwa naszego rozpoznania. Składniki te są w rów-
nej mierze sprzeczne co komplementarne, całość jest trudna do sklasyfikowania. Po 
pierwsze nie jest badana. Może tylko badana nie dosyć śmiało. Po drugie, istnieje obawa, 
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że rzeczywistość świadomości naszej odbiega od życzeń i postulatów. Może nawet 
od potocznych wyobrażeń. Generalnie, intuicyjnie i subiektywnie sądzę, że stereotyp 
utrwalający się w naszej świadomości jest przedziwną mieszaniną, w której dominuje 
pogardliwa obojętność. Obawiam się jednak, że jestem optymistą. Zbyt często i łatwo 
wyziera spod niej agresywna niechęć. W każdym razie dostrzegam niebezpieczną roz-
bieżność między w miarę akceptowaną postawą oficjalną i nieco skrywaną, może jesz-
cze wstydliwą, postawą prywatną. Ta dwoistość uformowała się nie bez przyczyny.

Nieprzystawalność tego obrazu świata do rzeczywistości niezbyt nam przeszka-
dza. Okazuje się utrudnieniem dopiero na płaszczyźnie zawodowej, publicznej. Próby 
działania jakby w dwu odmiennych przestrzeniach świadomości nie mogły przynieść 
pozytywnych rezultatów. Tak dla naszych kontaktów ze światem pozaeuropejskim, 
jak i dla naszej świadomości. Narastająca rozbieżność nie pozostawała bez związku 
z ogólną sytuacją w życiu społecznym. Dostrzeganie rzeczywistości krajów pozaeuro-
pejskich stawało się coraz trudniejsze właśnie ze względu na niekorzystny obrót spraw 
wewnętrznych. W sferze świadomości wspomagało to generalnie nastawienie europo-
centryczne. Działalność naukowa i publicystyczna nie były wolne od tego wynaturze-
nia, nie zawsze umiały mu się przeciwstawić.

Gwałtowność i dojrzałość procesów społecznych tego lata zaskoczyła wielu obser-
watorów. Można sądzić, że ujawniony niepokój zwróci naszą uwagę także w stronę 
przeobrażeń świadomości. Zachodząca zmiana stwarza jak sądzę możliwość wyartyku-
łowania nowej potrzeby społecznej, potrzeby nowego obrazu świata, obrazu bliższego 
rzeczywistości, wyzwolonego z dwutorowości myślenia i działania. Zmiana społeczna 
ujawnia nowe potrzeby i nowe możliwości, stwarza szansę dotarcia do świadomo-
ści elementów współczesnej rzeczywistości Trzeciego Świata. Wbrew pozorom to jest 
ważne. Świadomość społeczna jest przecież niepodzielna. 

Gdy gorączkowo dyskutujemy sprawy najważniejsze, jakże odległy wydaje się być 
ten niezbyt precyzyjnie określony Trzeci Świat. A jednak. W tym wszystkim ujawniają 
się przecież także nowe cechy naszej świadomości. Otwiera się tym samym nadzieja 
powodzenia wysiłków o kształtowanie pełniejszego, mniej stereotypowego obrazu 
świata. Bardziej wiarygodnego. Jego konieczna służebność wobec zamówień społecz-
nych i potrzeb państwowych nie musi oznaczać bałwochwalczego powielania uwła-
czających zdrowemu rozsądkowi mitów i przesądów. Przeciwnie, jest właśnie czas na 
otwarte mówienie przykrych prawd. 

Warto się w tym świetle zastanowić, jak dalece obraz światów trzecich spełniał 
w naszej świadomości funkcje kompensacyjne. Wydaje mi się to bardzo prawdopo-
dobne. Na dłuższą metę musiało się to okazać mało skuteczne i społecznie szkodliwe. 
Widzę przed nami trudne zadanie rozeznania stanu świadomości w tej dziedzinie.

Wysiłki na rzecz przebudowy obrazu świata pozaeuropejskiego uważam za istotne 
wsparcie procesu przemian. Postawa wobec tzw. Trzeciego Świata jest wymagającym 
terapii fragmentem naszej świadomości. Zachodzące dziś procesy społeczne pozwoliły 
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na postawienie wielu pytań. Wymagają one rychłej odpowiedzi. Ich wiarygodność jest 
pierwszym choć nie wystarczającym warunkiem powodzenia. Prawda bowiem, której 
zobowiązaliśmy się służyć, nie jest specjalnie przyjemna. Bywa niepożądana, jest jed-
nak konieczna. Zmiany w świadomości nie mogą ominąć tego niepozornego fragmentu. 
Działania na rzecz przebudowy myślenia o Trzecim Świecie są dzisiaj koniecznością 
narzuconą przez zmianę społeczną.
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Literatura nr 41, 9 październik 1980 

Na skrzyżowaniu

Świat znalazł się dzisiaj na skrzyżowaniu kultur, na którym palą się wyłącznie 
czerwone światła. Znajdujemy się w samym centrum tej pozornie bezwyjściowej sytu-
acji. Powstała ona na przecięciu dwu podstawowych relacji, dwu zasadniczych źródeł 
napięć w świecie. Są to konflikt Wschód-Zachód i kontrast Południe-Północ. Jest to 
konieczność wyboru między zbrojeniami a rozbrojeniem, konieczność rozstrzygnięcia 
dylematu stworzonego przez rozwój i zacofanie. Oba napięcia stawiają wszystkim to 
same pytanie, jak godnie żyć, jak przetrwać.

Świadomość zagrożenia, może niezbyt jasna, stała się dzisiaj powszechna, jest 
przedmiotem rozważań mężów stanu i uczonych. Jedni i drudzy ponoszą część 
odpowiedzialności, wydaje im się, że muszą i mogą znaleźć właściwe rozwiązanie. 
Optymizm w tej sprawie wydaje się być podstawową kwalifikacją męża stanu i uczo-
nego. Rzecz w tym, że globalny charakter zagrożeń nie dotarł jeszcze do najgłębszych 
pokładów świadomości. Poszukiwanie rozwiązań dla Polski nie wybiega w perspek-
tywę globalną.

Ujawnia się obecnie szczególna szansa i odpowiedzialność tych wszystkich, któ-
rzy mogliby wpłynąć na zmiany świadomości, na postawy wobec zagrożeń global-
nych. Przyszłość zależy do zmiany postaw, od dostrzeżenia powiązań wymiaru lokal-
nego z sytuacją globalną. Trzeba więc dostrzec właściwego adresata wszelkich prób 
zmierzających do uwydatnienia tych powiązań. Trzeba rozpoznać istniejącą sytuację 
i upowszechnić informacje o niej. Skrzyżowanie nie jest bowiem rozdrożem. Istnieje 
prawdopodobnie tylko jedna droga likwidacji napięć i jej odnalezienie musi nastąpić 
w świadomości masowej. 

Początki obecnego kryzysu sięgają lat pięćdziesiątych, kiedy system światowy 
wszedł w fazę ostatecznego scalania. Natomiast postawy wobec ujawniających się 
zagrożeń formują indywidualnie systemy kultur kształtowane przez wiele generacji 
w zupełnie odmiennych warunkach. Rozpoznanie uwarunkowań w skali światowej 
jest więc równie istotne jak poznanie genezy obecnego stanu rzeczy. Wydaje się, że 
dla stanu naszej własnej świadomości musi nabrać znaczenia także fakt powiązania 
z wysiłkiem na rzecz rozwiązania problemów globalnych.

Polska uczestniczy we wszystkich problemach współczesnego świata, jest w samym 
centrum zagrożeń. Postawy, zachowania i wybory nasze nie są obojętne dla reszty 
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świata. Po Iranie 1979 stała się Polska 1980, jaskrawym dowodem znaczenia stanu 
świadomości dla przebiegu procesów masowych. Przykładem konsekwencji niedoce-
niania zjawisk należących do sfery kultury. To nie było zaskoczeniem. Wydarzenia tego 
lata stają się jednak podstawą dla reinterpretacji stanu świadomości. Kryzys rokuje per-
spektywy ozdrowienia, nie przeczy wcześniejszym pesymistycznym diagnozom.

Nie ma dziś szans na rozwiązania cząstkowe. Wspólnota zagrożenia stwarza 
dodatkowe bodźce dla działań zmierzających ku poszerzeniu wiedzy naszej o tych 
najszerszych odniesieniach. Zwłaszcza tych dotyczących perspektywy rozwoju i zaco-
fania. Dotychczasowe starania nie mogą nas zadowolić. Społeczeństwo polskie w dal-
szym ciągu nie dysponuje jeszcze pełnym obrazem świata, a zwłaszcza tego odległego 
Południa. Nie jest to rezultat braku wiedzy do przekazania, choć jest ona niedoskonała. 
To brak środków, niedostatek koncepcji, niedowład struktur, wreszcie ogólna niemoż-
ność. Oficjalnie istniały zachęty, w praktyce dominowała ostrożność, niechęć do burze-
nia jakże złudnego spokoju. Informacja o zasadniczych problemach współczesności 
pozaeuropejskiej, pomimo pozorów aktywności, nie odpowiada obecnym potrzebom. 
Nie odpowiada jak sądzę stanowi świadomości społeczeństwa w fazie ostrego kryzysu.

Dostrzegam interesującą zbieżność wniosków płynących z obserwacji zachodzą-
cej zmiany społecznej i refleksji nad rezonansem działań podejmowanych dla spopu-
laryzowania spraw tzw. Trzeciego Świata. W obu wypadkach ujawnia się wyraźna 
satysfakcja społeczna. Obok nowej klasy robotniczej dostrzegamy nowe drobnomiesz-
czaństwo. Warstwa ta w sytuacji odczuwalnego, choć niezbyt jasnego zagrożenia, 
wobec konieczności dokonywania wyborów ujawnia silne tendencje zachowawcze. 
Tymczasem w naszej praktyce – badawczej, publicystycznej – w niej szukaliśmy adre-
sata informacji i opinii o Trzecim Świecie. W stopniu niedostatecznym szukaliśmy dróg 
do tego najważniejszego odbiorcy, który będzie decydował o drogach wyjścia z kryzysu. 
Ograniczenie perspektywy było widoczne, ale nie wynikało tylko z zaślepienia twór-
ców. Było to zjawisko głębsze, które nie zostało jeszcze przezwyciężone. Wydaje się 
to pilną potrzebą, przykład Trzeciego Świata jest tylko ilustracją ogólniejszej tendencji. 

Istnieje bezpośredni i nierozerwalny związek zachodzących w Polsce przemian 
z koniecznością zmiany postaw wobec problemu przetrwania w skali globalnej. 
Usunięcie napięć nie jest biernym czekaniem, jest walką. W dążeniu do dalszej prze-
budowy stanu świadomości, do przezwyciężenia tendencji zachowawczych ważne 
miejsce zajmuje ukazywanie powiązań w skali globalnej. Powinna nastąpić decydująca 
zmiana w zakresie badania spraw ważnych a odsuwanych na margines, musi dojść do 
skoku jakościowego w dziedzinie przekazywania właściwej informacji właściwym adre-
satom. Przebudowa świadomości jest naszą wspólną sprawą, jest niezbędna dla wyjścia 
z kręgu czerwonych świateł. 
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Literatura nr 43, 23 październik 1980

Rozliczanie 

Nadeszła pora rozliczenia włodarzy. Także tych najmniejszych, w skali jednej 
szpalty tygodnika. Uważam nadal, że przyszłość badań nad historią krajów pozaeuro-
pejskich zależy przede wszystkim od stanu świadomości społeczeństwa. Potrzeby spo-
łeczne zdecydują, czy studia „trzecioświatowe” wyjdą z kręgu wytyczonego doraźnymi 
zamówieniami dysponentów budżetu. Problematyka ta jest dziś tak istotna, że przy-
ciąga uwagę wielu, niezależnie od formułowanych zamówień. Istnieje jednak bardzo 
wyraźny rozdźwięk między zainteresowaniami grupy naukowej a zapotrzebowaniem 
ujawnianym przez społeczeństwo.

Studia historyczne nad „resztą” świata nie odpowiadają stanowi nauk historycz-
nych w Polsce. Przypuszczam, że odnosi się to także do innych dziedzin nauki. Wyniki 
ilościowe wyglądają pokaźnie, w rzeczywistości dystans dzielący od poziomu świato-
wego wzrasta. Kilka wyjątków nie zmienia tej oceny. Nie zmienia jej także samoza-
dowolenie części środowiska. Sytuacja ta wydaje się alarmująca, ale wiąże się bezpo-
średnio ze stosunkiem społeczeństwa do kwestii będących przedmiotem tych badań.

Podtrzymuję pogląd, że w stosunku do spraw dalekiego świata dominuje obo-
jętność wynikająca z ogólnego stanu umysłów w Polsce. Przenosi się ona także na 
badania naukowe poświęcone szeroko pojętemu Trzeciemu Światowi. Obojętność ta 
zaczyna przechodzić w niechęć. Diagnoza ta nie była w pełni trafna. Rozpad świado-
mości społecznej okazał się mieć zdecydowanie węższy zasięg, zdolności do regeneracji 
daleko większe. Niepokój jednak pozostał. W tej sytuacji zgłaszam nieśmiały postulat, 
by sprawom pozaeuropejskim w badaniach i publicystyce zapewnić miejsce odpowia-
dające wymaganiom nadchodzącej przyszłości. Jeśli nie w imię internacjonalizmu czy 
odruchu ludzkiej solidarności, to w poczuciu interesu publicznego.

Każde słowo ma swój czas, a gdy ten minie, staje się w najlepszym przypadku uży-
tecznym komunałem. Dopiero czyny przywracają cześć słowom wytartym i naduży-
tym, jakby przywracają je społeczeństwu. Wtedy okazuje się, jak wiele z nich wymaga 
nowego określenia, zdefiniowania. Jesteśmy w poszukiwaniu wyraźnych i precyzyjnych 
pojęć naukowych i nie możemy oddzielić tej potrzeby od procesów zachodzących w spo-
łeczeństwie. Są nam niezbędne, by wypowiedzieć nasze tak i nie wobec rzeczywistości.

Pisarstwo historyczne nie ucieka od tego nastroju, w refleksji tego rodzaju zawsze 
znajdowało podniety i inspiracje twórcze. Pragnienie zadośćuczynienia potrzebom 
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czasu, potrzeba wypełniania roli społecznej ścierały się ostatnio coraz częściej z obiek-
tywnymi trudnościami, z racjami i wymogami niekoniecznie politycznymi. Zdarzało się 
więc nieraz, że pisząc o Trzecim Świecie myślałem o Polsce. W ten sposób usprawie-
dliwiałem przed sobą brak gotowości do zajęcia zdecydowanego stanowiska. Obawiam 
się, że w większości wypadków aluzje i skojarzenia pozostawały własnością autora. 

Nie chcę przez to powiedzieć, że nie ma społecznej potrzeby pisania historii 
pozaeuropejskiej dla niej samej. Sprawom tym należy się nawet szczególny priory-
tet, na równi z problematyką polityczną i ekonomiczną, a przed kolorową egzotyką. 
Teoretycznie nie było przeszkód dla badania, informowania, propagowania i zgłasza-
nia konstruktywnych wniosków. W praktyce zakres ograniczeń bywał paraliżujący. 
Rozbieżność między zachętami a codziennością stawała się tym dotkliwsza, że słabła 
wiara w zapotrzebowanie społeczne.

W ten sposób zamykało się błędne koło, którego początki będą pewnie śledzić 
przyszli historycy społeczni. Sądzę jednak, że już teraz można wskazać jak sprawy 
Trzeciego Świata w opinii publicznej traciły przez nadmiar propagandy sukcesu. 
Proporcjonalnie do napięć wewnętrznych narastało poczucie niechęci do biednych 
czy głodujących mieszkańców Azji czy Afryki. Próby przeciwdziałania, jakże nieśmiałe 
i ograniczone nie znajdowały zrozumienia. Powstaje pytanie, czy mur obojętności jest 
dziś łatwiejszy do skruszenia, czy przeciwnie ulegnie wzmocnieniu?

Nie jest prawdą, ze interesują nas wyłącznie sprawy lokalne, dotyczące naszego 
kraju. Chcemy być otwarci na świat. We własnej historii szukamy nie tylko sukcesu 
i lekarstwa na bieżące dolegliwości. Chcemy znać prawdę, choć wolimy by była nieco 
uróżowiona. W sumie nie można tracić nadziei na skuteczność działań na rzecz roz-
bijania obezwładniających stereotypów. Stojąc wobec prawdopodobieństwa katastrofy 
gospodarczej zdobywamy się dzisiaj na więcej optymizmu, niż w czasach, gdy chcieli-
śmy wierzyć, że jesteśmy dziesiątą potęgą przemysłową świata. Okazało się, że można 
czegoś dokonać, o czymś zdecydować i przełamać narzucone lub przyjęte ograniczenia. 
Ten optymizm chciałbym zapisać po stronie ma, rozliczającego się.

Kształtowanie postaw zgodnie z własnym sumieniem jest jednym z obowiązków 
piszących. Oczywiście bez megalomanii. Schlebianie społeczeństwu jest przecież rów-
nie niemoralne co potakiwanie władzy. Reakcje w stosunku do „Południa” uważam 
za istotną wskazówkę o stanie napięć wewnętrznych. Wpływanie na zmianę ma więc 
także znaczenie ogólniejsze Wydaje się też, że rozważając dzieje i sprawy krajów odle-
głych o tysiące kilometrów możemy niejedno zrozumieć z tego co nas boli i dręczy. 
Niejedno można by zmienić na lepsze wdrażając w życie wyniki powstające w warsz-
tatach naukowych. Trzeba zacząć, od ich ujawnienia, od konfrontacji stanu wiedzy ze 
stanem świadomości społeczeństwa. 
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Poczucie zbędności24

Mogło się nareszcie ukazać podsumowanie sytuacji w historiografii, ocenili lub 
oceniają się twórcy i publicyści. Co wypada powiedzieć o pisaniu o sprawach „trzecio-
światowych”? Kto i na jakiej podstawie oszacuje szeroką gamę publikacji dotyczących 
współczesnych i przeszłych spraw krajów leżących poza euro-amerykańskim centrum 
dosytu? Pozornie nie wiążą nas specjalne rygory, przeciwnie od dawna dano nam „zie-
lone światło”, posiadamy wrażenie zapotrzebowania społecznego i świadomość dziewi-
czości prawie każdego tematu. Mimo to nie jest dobrze i prawie wszyscy o tym wiemy

Nie istnieje osobna dyscyplina naukowa czy w ogóle dziedzina twórczości ogarnia-
jąca całość tej problematyki. Działają w niej przedstawiciele bardzo różnych dyscyplin 
i zawodów wnosząc swoje kodeksy zawodowe i etyczne, specyfikę zainteresowań. Nie 
wiadomo czy można przekraczać te wszystkie podziały, szukać oceny globalnej. Jest to 
jednak konieczne, bo w każdej z dziedzin problematyka „trzecioświatowa” pozostaje 
nadal trzecio- czy czwartorzędną. W rozliczeniach dawnych czy obecnych znajduje się 
dla niej w najlepszym wypadku życzliwa wzmianka. Może na więcej nie zasługujemy? 

Co można powiedzieć o naszym wspólnym wysiłku na polu tak rozległym i tak 
ważnym? W chwili szczerości musimy przyznać, że nie zwojowaliśmy wiele. Nie jest 
to novum. Od lat przedstawiają wzajemne pretensje naukowcy i publicyści, może dla-
tego, że tak często wchodzą w swoje kompetencje. Krytyki te nie były pozbawione 
podstaw, na nieszczęście nie przyniosły pozytywnych rezultatów. 

Pisanie o sprawach „trzecioświatowych” było i chyba nadal jest ograniczone szere-
giem uwarunkowań na ogół trudnych do zaakceptowania. Wielokrotnie natrafialiśmy 
na tematy, kraje czy postaci, o których nie należało pisać w imię racji politycznych lub 
gospodarczych. Racje te zawsze pisano nam dużą literą, choć nie bez kurtuazji na wyż-
szych szczeblach. Dotykały one szczególnie mocno publicystów, ale na dłuższą metę 
musiały hamować także badania naukowe. 

Interesy Polski były chyba zbyt łatwo utożsamiane z interesem czy wygodą centrali 
handlowej lub agendy ministerialnej. Nadto często wyciszano sprawy w imię niezbyt 
jasnych korzyści, zbyt łatwo godząc się na cięcia czy przemilczenia w informacji. Nie 

24 Felieton ten miał być dalszym ciągiem poprzedniego i pierwotnie nosił tytuł „Swobodnie dawać” 
co zostało zakwestionowane przez cenzurę domową.
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dyskutując w tej chwili priorytetów politycznych, w których też chyba nie wszystko 
było sensowne ustawione, należy zakwestionować ograniczanie informacji ze względu 
na priorytety gospodarcze. Ochrona tajemnic, oczywiście. Natomiast nabieranie wody 
w usta byle nie urazić jakiegoś władcy, ambasadora czy dyrektora, na pewno nie służy 
naszym interesom. 

To są sprawy publicystyki, której skrępowanie doprowadzało chwilami do śmiesz-
ności. Otwierało zarazem pole do działania ludziom z mniejszymi skrupułami, utrud-
niało dostęp do społeczeństwa naszej publicystycznej czołówce. Te same jednak uwa-
runkowania, drażliwości, niestabilność nastawień rzutowały na prace badawcze. Nikt 
nie kwestionuje celowości ekspertyz i potrzeby ścisłego związku wszelkich badań 
z praktyką gospodarczą i polityczną. Zagadnienia „trzecioświatowe” nie mogą być 
jednak tym polem, na którym słabiej obowiązują rygory postępowania naukowego. 
Tymczasem zamówienia były zbyt często formułowane w sposób przesądzający rezul-
taty, zbyt gęste oka sieci organizacyjnej zatrzymywały przed światłem dziennym te 
wyniki, które mogłyby być niedogodne dla aktualnej praktyki.

Nie chcę narzekać. Zajmując się dosyć odległymi epokami prawie nie stykałem się 
z ingerencjami cenzury, nie podlegałem żadnym naciskom i nie musiałem się specjalnie 
kłopotać o możliwość drukowania. Mimo to podobnie jak chyba wielu innych czułem 
się niewykorzystany. Mogłem robić co chciałem, bo to nikomu nie przeszkadzało. To 
poczucie zbędności pomimo tak dobrych szans nie wynika z megalomanii. Opiera się 
na świadomości społecznej wagi tego wszystkiego, co nauka i publicystyka jest w stanie 
przekazać na temat „Trzeciego Świata”. Wypływa z przekonania, że w szeregu dzie-
dzin związanych z tymi regionami działy się rzeczy niewłaściwe, których można było 
uniknąć wsłuchując się uważniej w bezinteresowny głos specjalistów. Z przeświadcze-
nia wreszcie, że próby dialogu, choć były inicjowane, nie miały w praktyce większego 
znaczenia. Ani dla decydentów, ani dla wykonawców, ani dla wszystkich piszących. 
Problematyka jest wyjątkowa i występują w niej nietypowe trudności; otwarte posta-
wienie tego, co dotąd było skrywane powinno przynieść korzyści wszystkim zaintere-
sowanym. Jest to zarazem warunek autentycznego przełomu jakościowego w pracach 
badawczych i działaniach publicystycznych. 

Niezależnie od potrzeby zmiany w relacjach praktyki politycznej i gospodarczej 
z nauką i publicystyką o „Trzecim świecie” istnieje paląca konieczność wprowadzenia 
innej atmosfery w ich relacjach ze społeczeństwem. Pozostając przy historii, wypowie-
dzenie wątpliwości w kwestiach „trzecioświatowych” nie jest może tak ważne, jak 
mówienie prawdy o dziejach ojczystych, ale nie może być obojętne dla higieny społecz-
nej. Prawda i nauka są niepodzielne. Mitologia oficjalna i jej podskórna, niewypowie-
dziana replika stworzyły sytuację skutecznie ograniczającą szanse poważnych badań!

Jest do zrobienia wiele rzeczy, poczynając od porządkowania podwórek i jasnego 
oświetlenia kapliczek. Niezbędne są zgodnie z rozsądkiem posunięcia organizacyjne, jak 
zresztą w całej nauce. Musi być wprowadzony porządek w sferę finansowania badań. 
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Należałoby się postarać o zwiększenie drożności, o swobodniejszy przepływ informa-
cji. Przede wszystkim jednak powinniśmy uznać, że mimo katastrofalnego niedoinwe-
stowania wszystkich zaangażowanych tu dyscyplin nauki, stać nas na wiele więcej. 
Łączmy się więc nie likwidując tego wszystkiego, co nas powinno dzielić w zakresie 
metod i poglądów naukowych. Nie przekreślając dorobku. Nie zmieniając dawnych 
fikcji na nowe. Możemy to swobodnie przedyskutować i spróbować raz jeszcze. Nigdy 
więcej nie zniżając lotu. I... tak dając25. 

25 Wtedy, 40 lat temu, był to skrót czy też odwołanie do idiomu „dawać z siebie (wszystko)” 
- czyli dużo. „Tak dawać!” wylansował Maciek Rysiewicz. 
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Koniec postępu 

Coraz częściej słyszy się o katastrofie, która musi nastąpić w rezultacie trwania pro-
cesu wyniszczania środowiska w strefie zwrotnikowej. Tam właśnie znajdują się dzisiaj 
najuboższe kraje świata. Lawinowo rosnącej ludności grozi śmierć głodowa. Z roku na 
rok pogarszają się ich perspektywy: rozszerzają się obszary pustynne, trwa deforestacja, 
pogarsza się bilans wodny. Zmiany ekologiczne nie są już obojętne dla warunków życia 
w krajach rozwiniętych. Narastająca katastrofa zagraża politycznie ludziom zamożnym 
i sytym, których udział w całości zaludnienia systematycznie spada. Ujawniają się więc 
tendencje do rozwiązań radykalnych, plany postawienia tamy na zbyt szybko rosną-
cemu zaludnieniu świata. 

Wzrost liczby ludności jest jednym z tematów wzbudzających najwięcej emocji. 
Dotyka nie tylko sfery gospodarczej, ale także kulturowej. Mówiąc o zaludnieniu nie 
można rozdzielić względów politycznych, społecznych i ekonomicznych od systemu 
norm etycznych i moralności. W tej dziedzinie panuje dzisiaj znaczne pomieszanie 
pojęć. Wszystkie normy regulujące stosunek do życia ludzkiego pochodzą z czasów 
sprzed załamania się równowagi. To nie znaczy, że należy zmienić normy, skoro nie 
umiemy już zmienić świata. Zwolennicy radykalnych środków chcieliby uratować świat 
przez ubezwłasnowolnienie. To właśnie wymagałoby zmiany norm.

Kryzys obecny można było przewidzieć przed laty trzydziestu, a może nawet wcze-
śniej. Trudno jednak sobie wyobrażać, by ówczesna przenikliwość mogła spowodować 
zasadniczą zmianę w polityce globalnej. Biadanie jest więc mało celowe. Dramat krajów 
głodujących nie jest prostym rezultatem procesów demograficznych i deprawacji stosun-
ków społecznych przez kolonializm i neokolonializm. To prawda, że niszczenie środowi-
ska nabrało katastrofalnych wymiarów właśnie w krajach pokolonialnych. To prawda, że 
jest ono pogłębiane przez niefrasobliwy egoizm nowych elit. Prawdą jest jednak również 
i to, że taki stan rzeczy odpowiadał interesom wielkich monopoli. Nie da się też ukryć, 
że bezradność rolników i beztroska rządzących wywodzą się z dziedzictwa kolonialnego. 

Jest już zbyt późno na ostrzeżenia. Wskazywanie na nieuchronność eskalacji znisz-
czeń, ujawnianie odpowiedzialnych jest w chwili obecnej przedsięwzięciem bez prak-
tycznych następstw. Przypomnienie odpowiedzialności narodów bogatych, które kiedyś 
rządziły niepodzielnie na tych obszarach niczego nie rozwiązuje. Jest tylko aktem spra-
wiedliwości. Genezy obecnego stanu rzeczy w tropikach należy moim zdaniem szu-
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kać w istocie cywilizacji stworzonej w Europie. Stoi ona przed wyzwaniem rzuconym 
przez zagrożone środowisko w skali globalnej. Umie reagować tylko na swój sposób. 

Zastanawiając się nad najbliższą przyszłością nie sposób jednak pominąć kwestii 
odpowiedzialności. Zbyt łatwo sprowadza się sprawę do niekontrolowanego przyrostu 
ludności. Cywilizacje ludzkie zawsze umiały niszczyć swe środowisko i doprowadzić 
do własnej katastrofy. Dopiero cywilizacja przemysłowa związała definitywnie własny 
rozwój z niszczeniem środowiska. Od dwu czy trzech stuleci cywilizacja, która jest 
i naszą, zmierza do zniszczenia środowiska także poza własnym obszarem. Cywilizacje 
przedprzemysłowe nie miały gwarancji przeżycia. W dobie dominacji cywilizacji prze-
mysłowej mamy gwarancję destrukcji wszystkiego, zapewne także jej uprzywilejowa-
nego centrum. Taka jest logika rozwoju tej cywilizacji. I choć nie zmienia to w niczym 
lokalnych i globalnych zagrożeń, należałoby sprawiedliwie przypomnieć, kto zaczął 
rozpędzać to błędne koło. 

Od pewnego czasu wyczerpały się zasoby optymizmu jeśli idzie o perspektywy 
inicjowania wzrostu i przezwyciężenie zacofania w skali światowej. Trudno z tego 
powodu stawiać wniosek o konieczności „zrobienia porządku”. Perspektywa użycia siły 
dla zlikwidowania przeludnienia wydaje się jednak prawdopodobna. Nie wiadomo, czy 
przyniosłoby to spodziewane skutki. Powrót do czasów kolonialnych jest niemożliwy, 
choćby z racji tragicznej degradacji ekosystemów. Znaleźliśmy się w pułapce stwo-
rzonej przez wzrost gospodarczy. Wydobycie się z niej wymagałoby zakwestionowa-
nia podstaw cywilizacji, powszechnego przyjęcia odmiennej, co nie znaczy całkiem 
nowej, hierarchii wartości. Nic właściwie nie wskazuje na to, by ludzkość była zdolna 
do podobnej decyzji. Jest nader prawdopodobne, że pozostanie bierna. Między innymi 
dlatego, że skupiając się na objawach szuka wytłumaczenia poza procesami, w których 
znajduje tytuł do chwały.

Badania nad stanem świadomości zagrożenia mogłyby zapewne pomóc w szuka-
niu drogi wyjścia, gdyby nie było tak późno. Większość rozważań futurologicznych 
podejmuje kwestię przetrwania pod warunkiem kontynuowania stworzonej w Europie 
cywilizacji. Jest to w pełni zrozumiałe. Wszyscy wierzymy, że to się uda. Nie bar-
dzo chcemy przyjąć do wiadomości nieuchronność własnej śmierci. Może dlatego nie 
wyobrażamy sobie także zagłady własnej cywilizacji?

Trwanie ludzkości pomimo upadku kolejnych cywilizacji było możliwe, ponieważ 
załamania równowagi ekologicznej miały charakter lokalny lub odwracalny. Cywilizacja 
przemysłowa została oparta o bodźce wynikające ze stałego niezrównoważenia eko-
logicznego. Musiała narzucić światu dominację interesu mniejszości, a tym samym 
wszechstronną zależność. Katastrofa i zagłada społeczeństw odległych o tysiące kilome-
trów wzmaga dziś napięcia i zagrożenia w Europie. Jest to logiczne następstwo fascy-
nującego eksperymentu z postępem, który rozpoczęliśmy co najmniej od XVII wieku. 
Katastrofa Trzeciego Świata, bez względu na formę, będzie w moim przekonaniu także 
końcem cywilizacji postępu.
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Naród szlachetny 

Wszędzie w świecie poczucie wspólnoty zagrożeń zwróciło uwagę na znaczenie 
stanu tożsamości. Społeczeństwa, państwa i narody tracąc tożsamość przestają istnieć. 
Nie jest to nic nowego, ale zagrożenia tożsamości są dziś coraz większe, a jej znacze-
nie stale wzrasta. Problem ten występuje także tam, gdzie społeczeństwa, państwa 
czy narody łudzą się, że swą egzystencję uratują zręczną adaptacją. Głód, wyczerpa-
nie źródeł energii, dewastacja zasobów to są często zjawiska nieodwracalne. Wiemy 
jednak, że można im było zapobiec. W jakimś zakresie jest to nadal możliwe. Rozpad 
tożsamości natomiast wydaje się schorzeniem nieodwracalnym, w każdym razie od 
pewnego momentu. Dziś lub jutro przekroczenie tej trudno uchwytnej granicy może 
okazać się równie realne, jak niewydolność systemów gospodarczych czy politycznych. 
Są to zresztą sprawy nierozdzielne. 

Kilka stuleci rozwoju cywilizacji przemysłowej i jej kultury umysłowej wytworzyło 
przekonanie o konieczności i możliwości adaptacji świata do wzorów wypracowanych 
w Europie. Zdolność tego modelu do autoregulacji jest zresztą zaiste zastanawiająca, 
choć w wyścigu z naturą może on przeceniać swoje szanse. Ustalono zresztą dosyć 
precyzyjnie, że zdolności rozwojowe Europy wynikają w znacznej mierze z pozbawie-
nia innych analogicznej szansy. Nie znaczy to, że wszędzie w świecie miał się powtó-
rzyć ten sam model rozwoju. Sądzę jednak, że rozwój europejski w znacznej mierze 
zdeterminował dalsze losy innych społeczeństw. I to w sposób bardzo negatywny. 
Zachód narzucając swą dominację powiększył własne możliwości regulacyjne ograni-
czając w gruncie rzeczy zdolność innych do samodzielnych regulacji i adaptacji.

Wszystkim problemom świata przez czas dłuższy przeciwstawiano właściwie tylko 
jedno lekarstwo: przyśpieszony rozwój przez modernizację. Niekoniecznie w dosłow-
nym sensie naśladowania rozwoju kapitalistycznego i kultury europejskiej. Zawsze jed-
nak przez przyjęcie wzorów zewnętrznych i odrzucenie ograniczeń stwarzanych przez 
tradycję. Procesów rozwoju społecznego w świecie pozaeuropejskim od wieku XIX do 
dzisiaj nie da się wytłumaczyć przy użyciu teorii modernizacji. Nie znaczy to jednak, 
by procesy takie nie miały miejsca na wszystkich kontynentach. Z różnym oczywi-
ście efektem, bo też wszystkie modernizacje wspólny miały jedynie punkt odniesienia. 
Ich genezy i przebieg były całkowicie odrębne nawet wtedy, gdy siłą napędową była 
powstająca warstwa średnia. 
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Nie cofając się do procesów modernizacji w dobie kolonialnej, do przypadków tak 
odmiennych jak Indie i Japonia, można stwierdzić, że w miarę gruntowania się domi-
nacji światowego centrum modernizacja stawała się coraz bardziej formą uzależnienia 
w sferze kultury. Proces ten wzmagał destrukcyjne działania w stosunku do tradycji, 
którą w pewnym momencie zaczęto używać wręcz za hamulec na drodze rozwoju, za 
barierę dla postępu. Proces ten nie jest właściwością wyłącznie trzecioświatową. Jest 
to właśnie kwestia tożsamości społeczeństw, zarówno uformowanych w narody, jak 
i tych, które identyfikują się raczej przez strukturę państwową. 

Najnowsze dzieje Polski to także historia stawania się narodu, proces uświada-
miania sobie co znaczy, że „będziem Polakami”. Świadomość narodowa, poczucie 
przynależności, wszystko to stawało się stopniowo wspólną i najcenniejszą własno-
ścią. Od pewnego czasu podziały w tym narodzie przestały przebiegać wedle daw-
nych stereotypów stanowych i klasowych. Nie ma dziś panów i sług, proces dziejowy 
podniósł wszystkich do stanu szlachetnego. Chciałbym wierzyć, że rewolucja w tym 
kraju oznaczała właśnie tak długo oczekiwane i pożądane wyniesienie, a nie zepchnię-
cie w dół. Jak słusznie zauważył Bratkowski, konsekwencją tego jest brak zgody na 
paternalizm, na lekceważenie rozsądku mas i pomiatanie godnością jednostek. Cieszę 
się słysząc takie zdanie w chwili, która pozwala wierzyć, że zagrożenie tożsamości 
zostało dostrzeżone. Że fałszywej modernizacji przeciwstawiamy dzisiaj próbę odszu-
kania autentycznego polskiego ja. 

Proces samooczyszczenia, odnajdowania siły zdolnej bronić tożsamości i trwania, 
był jak sądzę równie nieuchronny jak irańskie odrzucenie modernizacji szacha. Nie 
będzie chyba zbyt ryzykowne przypuszczenie, że wśród wielu zjawisk negatywnych 
najniebezpieczniejsza była właśnie ta fałszywa czy pozorna modernizacja. Wybrano 
bowiem dla złagodzenia napięć społecznych wariant sugerujący dogonienie bogatych 
w ich stylu i poziomie konsumpcji. Nie można przecież wszystkich błędów czy porażek 
w sferze gospodarczej oddzielić od publicznie lansowanego modelu konsumpcji. Nie 
chciałbym go klasyfikować, zwłaszcza w okresie tylu niedostatków. Wystarczy jednak 
uświadomić sobie jego oderwanie od realiów produkcyjnych i ogólnie manipulacyjny 
charakter.

Rozbieżność między modelem konsumpcji a systemem produkcji i stosunkami 
podziału to jeden z detonatorów ostatnich wydarzeń. Bardziej chyba niż tak dotkliwe 
braki podstawowe. Pod tymi wszystkimi niezadowoleniami dostrzegam jednak coś 
więcej, może niekoniecznie uświadamiane, ale coraz dotkliwsze poczucie zagrożenia 
naszej tożsamości. W tym odczuciu mogli i musieli się spotkać wszyscy.

Nawet powierzchowna orientacja w procesach rozwoju współczesnego Trzeciego 
Świata pozwala wskazać na szereg analogii modelowych. Jedną z nich jest koniecz-
ność świadomego odrzucenia przeciwstawienia tradycji i modernizacji. Jedno i drugie 
istnieje, ale w każdym wypadku są to zjawiska nierozdzielne. Nigdy zaś nie powinni-
śmy wierzyć, że modernizacja w imię jakichkolwiek ideałów może widzieć w tradycji 
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swego przeciwnika. Nawet w rewolucyjnym przewrocie zmieniającym całkowicie toż-
samość systemu społecznego związek z własną tradycją jest gwarantem autentyczności.

Zagrożenia tożsamości narodu były widoczne z wielu punktów obserwacyjnych, 
nie wyłączając trzecioświatowego. Różne były oceny i propozycje, wspólne zaniepoko-
jenie. Optymiści okazali się o tyle mieć rację, że „naród nasz jak lawa” okazał rzeczy-
wiście zdolność do salwowania swej tożsamości. Jest naszą wspólną sprawą, by proces 
ten trwał. Pesymiści natomiast mieli rację w tym sensie, że możliwości autorekon-
strukcyjne struktur władzy pozostają w tyle za potrzebami wynikającymi z aktywno-
ści masowej. Byłoby lepiej, gdyby mieli rację optymiści. W tym celu wszyscy musimy 
działać na rzecz rozbijania „rubasznego czerepu”. W procesie tym może nastąpić odsu-
nięcie zagrożeń i budowa nowej świadomości, w której szlachetni wybiorą taki model, 
który zaspokajając potrzeby nie będzie stwarzał zagrożeń dla nas i dla innych. 
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Wyzwanie historii

Powszechność i ożywienie wokół obchodów rocznicy powstania listopadowego 
zwraca uwagę na stale obecne poczucie potrzeby tradycji. Zwrot do historii w chwili 
zagrożenia wydaje się zrozumiały, napełnia otuchą Przeżywany kryzys jest przezwy-
ciężeniem choroby, której objawy wcale nie ustąpiły. My sami musimy się przerobić 
ze zjadaczy chleba w twórców własnej przyszłości. W tych nadzwyczajnych dniach 
historia jest niezwykle obecna. Jest to zjawisko krzepiące.

Jaką rolę w obecnych wydarzeniach odegrał system kształcenia? To szkoła 
wykształciła pokolenie, które zdecydowało o obrocie wydarzeń. Czy zatem chwała 
szkole, że są robotnicy zatroskani o los narodu? Czy może dziękować losom niezbada-
nym, że w tym pokoleniu kształconych tak wielu uniosło serca i umysły od destrukcji? 
To rozliczenie jest ważne, ale nie najważniejsze. Nie chodzi o ocenę szkoły. Szkoła 
to my, nasz obraz w nieznacznej karykaturze. Nie można tracić nadziei, że i w niej 
wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, narasta przekonanie, że czas spojrzeć w oczy 
wyzwaniu historii. Wyzwaniu światowemu przyszłości i narodowemu wyzwaniu  
teraźniejszości.

Tutaj dygresja. Szkoła jest i pewnie musi być systemem konserwatywnym. Nie 
znaczy to, by należało dzisiaj pielęgnować struktury archaiczne. Program szkolny to 
suma przedmiotów, z których każdy jest najważniejszy. W każdym z nich wszystko 
jest ważne. Zostawmy przysłowiowego Leszka Białego. Zastanówmy się nad rozmiesz-
czeniem bogactw naturalnych w USA czy strukturą przemysłu chemicznego w Polsce. 
Nad tysiącem szczegółów z historii nauki i techniki. Niczego nie można pominąć, bo 
szkoła zajmuje się przekazywaniem wiedzy. Jeśli nie w teorii to w praktyce. To właśnie 
stawiam pod znakiem zapytania. 

Szkoła musi pozostać sobą, czyli strukturą, której trzeba się sprzeciwiać. W sporze 
ze szkołą formują się charaktery. Chodzi jednak o to, by struktura ta nie prowadziła do 
zdławienia myśli i upowszechnienia cynizmu. Mamy tu do czynienia z błędnym kołem, 
na którego końcu spotykamy młodzież oczekującą podawania jej wiedzy. Smutnym 
triumfem naszego systemu kształcenia jest odrzucenie szkoły przy jednoczesnym przy-
jęciu konsumpcyjnego stosunku do wiedzy. Społeczeństwo podejmujące dramatyczną 
próbę ozdrowienia będzie chyba zainteresowane taką zmianą w systemie kształcenia, 
która weźmie pod uwagę wyzwanie historii.
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Różne przedmioty, ale każdy osobno. Wszystkie razem kształcą dla przeszłości. 
Może nawet gorzej. Dla społeczeństwa całkowicie wyimaginowanego, którego perspek-
tywie powiedziano w sierpniu kategorycznie nie! Na przekór tendencji szkolnej, zgod-
nie z najlepszą tradycją. Wszyscy zgadzają się, że szkoła ma przygotować do przyszłego 
życia, do kontaktu ze światem. W wielu krajach systemy oświatowe są traktowane 
jako podstawowe elementy modernizacji. W tym miejscu nasze doświadczenia można 
zestawiać z dziejami oświaty w krajach Trzeciego Świata. Przekonanie, że szkoła zała-
twi wszystkie problemy, których nie umie rozwiązać społeczeństwo, dowodzi jak bli-
sko byliśmy katastrofy.

Uwaga praktyczna. Szkoła mająca sprostać wyzwaniom nie może robić wszyst-
kiego. Tysiąca rzeczy praktycznych, zachowań i poglądów uczymy się od urodzenia 
poza szkołą. Szkoła nie może zastępować życia. Kryzys szkolny odbija w powiększe-
niu kryzys społeczeństwa. Zastanawiając się nad rolą szkoły w obecnej chwili, wobec 
wyzwania rzuconego narodowi, chciałbym zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo 
luki powstającej między nami a światem. Nie ruszam podstaw – języka ojczystego 
i matematyki. Chodzi tylko o ich treści. Nie upominam się o historię, obroni się sama. 
Naszym zadaniem jest dzisiaj przede wszystkim wprowadzanie świadomości historycz-
nej do obiegu pozaszkolnego. Gromko natomiast upominam się o kształcenie praktycz-
nej znajomości języków obcych. Dalsze zaniedbania w tej dziedzinie grożą oderwa-
niem się od świata. 

Dla kształtowania się świadomości, dla dostrzegania wyzwań globalnych, dla 
doganiania przyszłości języki będą najważniejszym narzędziem. Wydaje mi się, że dla 
zapewnienia tej sprawie należytego miejsca i zrozumienia potrzebne byłoby postawie-
nie szkolnictwa do góry nogami. Do czego gorąco zachęcam wszystkich zainteresowa-
nych. Zamiast ładować jakże wątpliwą wiedzę i uczyć pokory wobec faktów, dajmy 
młodzieży klucz do kontaktu ze światem. Uczyńmy szkołę przybytkiem myślenia! To 
zawołanie mnie samemu wydaje się nierealne. Gdybyśmy potrafili zapewnić myśleniu 
priorytet w uniwersytetach!

Mówiąc zupełnie poważnie, stoimy wobec wyzwania rzuconego nam przez histo-
rię. Przez wybiegającą w przyszłość trajektorię dziejów narodowych. Jest ona dzisiaj 
spleciona z narastającą lawinowo sumą wyzwań globalnych. Musimy sprostać obu. 
Zadanie to staje się możliwe gdy z własnej woli społeczeństwo rewindykuje prawo 
do samostanowienia. Wyzwanie jest obecne w każdej płaszczyźnie życia i żadnej nie 
można pominąć. System kształcenia na wszystkich szczeblach musi dostosować się do 
potrzeb, wyjść naprzeciw nadziejom. By temu sprostać trzeba nam nie tylko dobrej 
woli i mądrości w działaniu. Trzeba wiary i entuzjazmu. 

Bunt wobec struktur kształcenia, wobec dominacji wiedzy nad myśleniem byłby 
zbawienny dla całego systemu. Czy można go oczekiwać? Pragniemy takiej zmiany, 
a nie czujemy zbyt mocnej presji oddolnej? Tu i ówdzie profesura wydaje się mieć 
radykalniejsze poglądy od studentów. Co chwilę słychać, że oduczono nas myślenia. 
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Może się wydawać, że są ważniejsze sprawy na dzisiaj. Gdy brak tylu rzeczy, gdy 
całość systemu wymaga natychmiastowej rekonstrukcji, a przyszłość nie rysuje się zbyt 
pewnie, czy wzywanie do drastycznych zmian w kształceniu jest rozsądne i zasadne? 
Nie jest zapewne rozsądne, ale jest konieczne. Wszystko co się dziś na szczęście dzieje, 
zaczęło się w sferze świadomości. W niej też się będzie rozstrzygać. Usque ad finem.
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Dzieje powstań naszych 

Dzieje narodowe przedstawiane są najczęściej jako proces stawania się przez 
kolejne zrywy powstańcze. Na to zjawisko byliśmy i jesteśmy wyczuleni, doszukujemy 
się powstań w dziejach obcych. Powstanie jest jednak fenomenem, który występował 
tylko w niektórych historiach, w wielu jest po prostu nieznanym. Nasze dzieje są więc 
sekwencją powstań, które upadły, zapewne musiały zakończyć się klęską. Powstała na 
tym tle cała mitologia, która jest dla nas nierozłączna od kwestii istnienia narodu. Tak 
dalece, że gotowi jesteśmy w naszej skłonności upatrywać zjawisko uniwersalne.

Od prawie dwu stuleci trwa ta huśtawka uczuć i spory, raz namiętne, raz przyga-
szone. Jest to w gruncie rzeczy dyskusja nad tym co uważamy za fundament tożsamo-
ści narodu i jaką wagę przywiązujemy do jego umacniania. Często jest to spór przeko-
nanych o konieczności ratowania substancji narodowej z wierzącymi w niezbędność 
zachowania tożsamości. Jest to spór nie do rozstrzygnięcia, jako, że dla kontynuacji 
bytu narodowego niezbędna jest w równej mierze jego substancja ludzka i materialna, 
jak i świadomość.

Rocznica powstania listopadowego, wydarzenia obrosłego w spory i legendy, przy-
padła znów w momencie szczególnym. Nastał bowiem jeden z tych przełomów, w któ-
rym musimy dokonywać wyboru. Co my dzisiaj i tutaj będziemy uważać za Polskę. 
Co uznamy z niezbędne i konieczne, żeby Polska była Polską. Głębokość poruszenia 
w świadomości społecznej wskazuje, że musi coś się zmienić, jeżeli ma tu pozostać 
Polska. Uświadomienie sobie wynikającej stąd odpowiedzialności jest jednym z naj-
większych wydarzeń ostatnich miesięcy. Rozważając po raz kolejny ten sam dylemat 
zwracamy się oczywiście ku historii, do zapisanej w niej tradycji. Do tego dorobku, 
który jest w nas i z którego nie możemy zrezygnować. 

W tej właśnie chwili, gdy musimy zachować tak samo substancję jak i tożsamość, 
spojrzenie wstecz powinno być czymś więcej niż stwierdzeniem, że wszystko to już 
było. Rodzi się ochota, by nasze dzieje zobaczyć nieco inaczej. Patrząc wstecz dostrze-
gam bowiem przede wszystkim koleje upadków, w których jednak naród znajduje siłę 
do powstania. Od początku kształtowania się narodu, w dążeniu do utrzymania jego 
tożsamości i uzyskania dla niego utraconej państwowości, historia Polski jest ciągiem 
upadków. Nie ma w niej spokojnej pewności siebie, przekonania o trwałości bytu. 
Wszystko w Polsce stało pod znakiem zapytania od chwili, gdy utraciliśmy niepodle-
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głość. Dla jej odzyskania ponoszono niestrudzone ofiary. Ale równocześnie i niezbędnie 
łożono niemniejsze dla utrzymania ducha.

Koleje upadków to nie tylko klęski zrywów niepodległościowych, to zbieżne z nimi, 
choć nie zawsze upadki ducha. Okresy załamania wiary, zanikania woli, utraty nadziei 
możemy doskonale obserwować w naszych dziejach. Z tych upadków powstawaliśmy, 
nie tylko zbrojnie. Także upartym wysiłkiem organizacyjnym, wytężoną pracą u pod-
staw. Ruch zbrojny i czyn niepodległościowy nie były zamiast pracy organicznej. Różne 
po prostu były okoliczności upadku i rozmaite musiały być z nich powstania. Ale ten 
mus powstania stał się nieodłączny od naszej drogi narodowej.

 W procesie tym rozszerza się stopniowo krąg społeczny gotowy powstać dla rato-
wania tego, co stanowiło o Polsce. Dotrwanie tożsamości narodowej do chwili, w któ-
rej za dalsze trwanie wziął odpowiedzialność także wyklęty lud ziemi, było pierwszym 
wielkim zwycięstwem. Nie była to jednak gwarancja wieczysta, a jedynie szansa na to, 
że droga przez upadki wiedzie jednak ku niepodległości. Jej odzyskanie było czymś tak 
niezwykłym i dla dalszego trwania tak ważnym, że budzić musi zdumienie oficjalna 
obojętność wobec tej rocznicy.

Dzieje ojczyzny nie przestały być jednak ciągiem upadków, bodaj czy nie coraz 
boleśniejszych. Zagrożenia ostatnich lat czterdziestu stały się jeszcze ostrzejsze. Nic 
więc dziwnego, że ocaliwszy z pożogi substancję tak okaleczoną czyniliśmy wszystko 
by jej nie narazić. Nawet za cenę osłabienia ducha. A przecież dzisiaj dokonujemy 
bolesnego salda właśnie w dziedzinie ducha. I liczymy nasze upadki. Zagrożenie toż-
samości nie jest bowiem wytworem histerycznej wyobraźni. Odczucie to wypłynęło 
w sposób spontaniczny, nie zostało wymyślone przy biurkach. Pytanie o to kim jeste-
śmy, kim będą nasze dzieci, jest chyba równie istotne, jak pytanie co będziemy jutro 
jedli. I gdzie będziemy mieszkali.

Historia naszych upadków jest więc długa. Ale takie właśnie spojrzenie napełnia nas 
siłą. Bo w tej drodze, w nieustannym powstawaniu kształtuje się naród. Jego istnienie jest 
dla nas wartością nadrzędną. Rozumiemy jednak coraz precyzyjniej, że wymaga to powsta-
nia z upadku, podniesienia się wysiłkiem woli. Ratowanie substancji zagrożonej kryzysem 
gospodarczym wymaga dzisiaj właśnie odbudowy tożsamości, odnowy w sferze ducho-
wej, działania na rzecz celów wspólnych. Taka jest w moim przekonaniu lekcja historii.

Współczesny świat czuje zagrożenie dziesiątkiem najróżniejszych kryzysów. 
Większość z nich dotyka nas w sposób bardzo dotkliwy. Umacniająca się świadomość 
wyzwania globalnego każe wszędzie szukać sił zdolnych do zupełnie nowego wysiłku. 
Jedną z tych sił będzie z pewnością odwrót od unifikacji, standaryzacji i mechaniza-
cji życia. Powrót do wielkości kultur, do świata pluralnego, a jednak niepodzielnego, 
wydaje się jedyną nadzieją ludzkości. W każdym z istniejących światów. Utrzymanie 
naszej tożsamości, nasza obecność w światowym wysiłku o przetrwanie jest pożądana. 
Wiemy, że to nie jest ani konieczne, ani gwarantowane. Ale jest to dobre dla nas i dla 
świata byśmy znów powstali z upadku. Byśmy byli Polakami.
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Realizacja marzeń

Czy jeszcze trwa domowa wojna w Czadzie? Pytanie to można uznać za absur-
dalne w chwili gdy zastanawiamy się co nam przyniesie szyb naftowy w Karlinie, czy 
będą wprowadzone kartki i wolne soboty, czy damy sobie radę z tym wszystkim co 
będzie. Pytanie to nie jest jednak całkowicie oderwane od rzeczywistości, w której cho-
dzi o to, w jaki sposób za życia tej generacji ucieleśnić marzenia poprzednich. Z dnia 
na dzień nie zmienia się człowiek. Następująca obecnie w Polsce odmiana zbiorowa 
musi trwać długo, by mogła ludzi przemienić. Nikt nigdy nie zdołał uciec od własnej 
historii. 

Sądzę więc, że wojny w Czadzie przebieg czy koniec, ma związek z tym co prze-
żywamy a nasz stosunek do postawionego pytania też musi się zmienić jeśli pragniemy 
odrzucić plugawą skorupę. Terytorium Czadu, w połowie pustynia a w jednej czwar-
tej półpustynia (sahel), było od 1900 roku kolonią francuską. Zyskało niepodległość 
w 1960 roku pozostając jednak nadal w ścisłej zależności od Paryża. W 1966 roku 
rozpoczął walkę FROLINAT – Front Wyzwolenia Narodowego: o likwidację wpływów 
neokolonialnych, o realizację marzeń. Obalenie prezydenta Tombalbaye w 1975 roku 
otwarło drogę do zaostrzenia rywalizacji wewnątrz Frontu. Za przywódcami i frakcjami 
stanęły siły obce. 21 III 1980 tarcia w obrębie Fontu i faktyczny rozłam rządu Jedności 
Narodowej (powstałego w 1979) przerodziły się w wojnę domową. Prezydent Gakuni 
Ueddei stanął na przeciwko byłego premiera a ostatnio ministra obrony Hisséné Habré. 
Tym razem zamiast francuskiej misji cywilizacyjnej w wykonaniu Legii Cudzoziemskiej 
z ofiarną pomocą sąsiedzką pośpieszył pułkownik Kadafi. Traktat o sojuszu i przyjaźni 
Czadu z Libią podpisano 15 czerwca i mimo protestów OJA26 doszło do interwencji 
wojsk libijskich. W ciągu ostatnich trzech miesięcy ugrupowanie liczące na Francję 
zostało praktycznie wyeliminowane.

W jednym z najuboższych krajów świata dobiega kresu piętnastoletnia wojna 
i trudno powiedzieć, co w ten sposób zdołano osiągnąć. Druga dekada niepodległości 
zamyka się danymi: 4,2 miliona mieszkańców w kraju cztery razy większym od Polski 
ma dochód na głowę 120 dolarów rocznie, przyrost demograficzny 21 promile, śred-
nia długość życia mężczyzn lat 29, kobiet lat 35. W Czadzie 86 proc. mieszkańców to 

26 Organizacja Jedności Afrykańskiej.
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analfabeci, 5 proc. młodzieży uczęszcza do szkół, a jeden lekarz przypada na 45 tysięcy 
mieszkańców. To nie jest żaden Trzeci Świat a piekło stworzone ludziom przez kolo-
nializm. Sytuacja obecna to rezultat nie ostatnich lat dwudziestu, ale całego stulecia. 
Nie da się jej oddzielić od kolonializmu. 

Wycofanie oddziałów francuskich w maju ub. roku było tylko podkreśleniem fia-
ska polityki francuskiej w tym regionie. Fiaskiem z perspektywy interesów politycznych 
Francji. Dla Czadu rzecz nie polegała na obecności czy nieobecności obcych wojsk, 
a może nawet nie na takich lub innych związkach politycznych. Obecność Francji 
była bowiem synonimem kolonializmu. Jej wycofanie się nie oznacza kresu zacofania 
a nastąpiło w chwili niezwykle gwałtownego zaostrzenia konfliktów wewnętrznych. 
Francuzi nie umieli i nie chcieli rozwiązać napięć etnicznych i religijnych w Czadzie, 
ale źródeł obecnego konfliktu należy się dopatrywać przede wszystkim w dramatycznej 
sytuacji ekonomicznej. 

Bratnia pomoc z Trypolisu nie jest bezinteresowna. Libia od dawna chciała wejść 
w posiadanie bogactw mineralnych przygranicznego terytorium Auzu (uran!). Ziemie 
te były w 1935 roku przekazane przez Francję Mussoliniemu i na tym można opie-
rać pretensje terytorialne. Będzie to zapewne cena poparcia udzielonego prezydentowi 
Czadu. Chodzi jednak o coś znacznie ważniejszego niż kawałek choćby najbogatszej 
ziemi. Libia czyni w ten sposób zdecydowany krok w kierunku realizacji wielkiej idei 
Kadafiego. Wspólnota islamska ma przecież objąć nie tylko Tunezję i Egipt, sięgnąć 
w głąb kontynentu aż do Senegalu, Gambii i Mali. Muzułmanie stanowią 52 proc. 
ludności Czadu, ale tylko 5 proc. to chrześcijanie co stwarza szanse dalszej ekspansji. 
W bezpośrednim zasięgu oddziaływania idei Wielkiego Brata i jego petrodolarów zna-
lazły się Republika Środkowoafrykańska, Kamerun i Niger.

Czy będzie to koniec wojny i kres tarć wewnętrznych? Czy związek z Libią otwo-
rzy przed Czadem szansę na poprawę warunków życia? Czy w ten sposób zamyka 
się definitywnie kolonialny rozdział dziejów? Jakiekolwiek byłyby zamiary nowej 
ekipy i jej sojuszników nie uciekną od problemów postawionych przez historię tej 
ziemi. Mieszkańcy Czadu nawet witając z ulgą kres walk i z nadzieją perspektywę 
odnowy, nie staną się z dnia na dzień kimś innym. Perspektywa sterowania świa-
domością mas wydaje się bardzo niepewna. Panislamizm pułkownika zawiera ele-
menty imperializmu i trudno przewidzieć, czy stwarza podstawy dla procesów 
integracyjnych. 

 Nie podobna z naszej perspektywy oceniać co się dzieje w Czadzie. Nie jest to 
sprawa lokalna. W całym świecie, w dziesiątkach krajów zachodzą dziś procesy, które 
trudno mierzyć pojęciami wypracowanymi w Europie. Likwidacja kolonializmu, walka 
z zależnością, formowanie własnej tożsamości to procesy o zasadniczym znaczeniu dla 
przyszłości. Jest wśród nich także uruchamianie mechanizmów społecznych umoż-
liwiających rekonstrukcję gospodarczą. Ludzie chcieliby żyć lepiej także w Czadzie. 
Chcieliby w Kadafim widzieć gwaranta swoich marzeń. Być może ufają własnym siłom. 
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Wszystko będzie zależało od tego, czy ich świadomość sprosta koniecznym zadaniom 
i nieprzewidywalnym okolicznościom. 

Najtrudniej zmienić się samemu, nawet wtedy, gdy naokoło wszystko ulega zmia-
nie. Tam, gdzie dotychczasowe struktury utrudniały lub uniemożliwiały konieczne dla 
życia zmiany, przeobrażenie wewnętrzne każdego ma znaczenie decydujące. Zastrzyki 
finansowe i reformy gospodarcze mogą odegrać rolę pozytywną lub negatywną, same 
z siebie nie decydują o sukcesie lub klęsce.

Rozwój świata, w którym przez sto lat funkcjonował system kolonialny, jest ważny 
nie tylko w aspekcie globalnym. Jest to wielki problem polityczny i moralny stwarza-
jący okazję do refleksji na tematy najbardziej nas dziś obchodzące. Nie możemy sobie 
wybierać obszarów świadomości objętych przemianą. Kultywując stereotypy osłabiamy 
szanse odnowy. Odrzucamy manipulację i sterowanie odgórne, nie wierzymy w auto-
matyczny skutek głoszonych idei. Jestem przekonany, że zmiana musi się zawsze 
zaczynać w człowieku. Bez przeniesienia tych zmian na całą zbiorowość realizacja 
marzeń nie będzie możliwa ani w Polsce, ani w Czadzie.
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Nie wiem czy słusznie, ale widzę zmiany w sferze świadomości jako w niejednym 
podobne do procesów przyrodniczych. W obu wypadkach mamy przecież do czynienia 
z bardzo powolnym, nieraz niedostrzegalnym narastaniem nowych zjawisk i z nagłą, 
gwałtowną kulminacją. Od wielu więc lat można było obserwować osłabienie więzi 
między historiografią a społecznym odbiorem historii, spadek zainteresowania histo-
rią, zubożenie wizji przeszłości a jednocześnie narastanie kultu tego co było dawniej. 
Chciałem napisać swoistego kultu, bo nie we wszystkim mi on odpowiada, ale nie 
napisałem z określonych powodów. Doszło więc do uformowania się dwu obrazów 
przeszłości, które mają ze sobą wiele wspólnego, ale stoją do siebie plecami. Narastała 
nieprzystawalność wyobrażeń społecznych do wiedzy przedstawianej przez historyków 
i fakt ten nie od dziś wzbudzał najgłębszy niepokój środowiska. Nie jest ono monoli-
tem, ale można jeszcze mówić o wspólnej trosce. Rozbieżność taka musi prowadzić do 
zagrożenia stanu świadomości, do nieobliczalnych zmian w tożsamości. Myślę tak nie 
przesądzając, który z tych obrazów jest bliższy prawdy. Przywrócenie wiarygodności 
historykom i nawiązanie zerwanego kontaktu to zadanie chwili.

Przywrócenie wiarygodności historii przez historyków. Nikt tego za nas nie zrobi. 
Tymczasem zakres nieufności, zwątpienia i niewiary w to co mówimy i piszemy nie 
jest dokładnie znany. Z doświadczeń indywidualnych można jednak wnioskować, że 
sytuacja wygląda fatalnie. Nie wynika to z wytworzenia się nawyku krytycznego myśle-
nia. Negatywna ocena stanu rzeczy w państwie nie oznacza zwiększonego krytycy-
zmu. Społeczeństwo coraz częściej odrzuca bez dyskusji to wszystko co nie pasuje do 
jego wizji przeszłości. Utrata wiarygodności jest więc faktem nie ograniczającym się do 
wybranych fragmentów dziejów najnowszych. Faktem paraliżującym próby nawiązania 
kontaktu. Odnosi się to zresztą do wszystkich dziedzin historii, nie tylko narodowej. 
Należałoby zacząć rzecz prosta od przyzwoitych badań świadomości społecznej i stanu 
wiedzy historycznej. Bez tego diagnoza pozostaje intuicją kryjącą niebezpieczne uprosz-
czenia. Wstępna diagnoza została postawiona dawno temu. W niezbędnym skrócie 
można ją ująć następująco: społeczeństwo doświadczające stale rozbieżności słów i czy-
nów, czujące swą bezbronność wobec manipulacji przenosi swą nieufność i zniechę-
cenie także na sferę poznania. Stykając się z przemilczeniem lub kłamstwem w przed-
stawianiu dziejów najnowszych musi zwątpić w tych, którzy zajmują się historią. 
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Powątpiewanie w uczciwość słowa zostaje przeniesione na całą historię. Wobec głę-
boko zakorzenionego zapotrzebowania na myślenie historyczne musi powstawać wła-
sna sui generis historia odwołująca się do pamięci zbiorowej jako jedynego źródła 
i gwaranta wierności. Nic więc dziwnego, że kredytu zaufania nie mają nawet ludzie 
skądinąd szeroko akceptowani jako autorytety moralne.

Można oczywiście powątpiewać, czy sytuacja wygląda aż tak źle. Powoływanie się 
na popularność historii w ogóle jest jednak kiepskim argumentem. To prawda, że spo-
łeczeństwo trawi głód historii, że jesteśmy świadkami nieustannych poszukiwań. Dzieje 
się to jednak w rosnącej mierze poza nami. Nie przekonują mnie tłumy walące na nie-
które spotkania, wykłady i odczyty. Sukcesy osobiste kilku czy kilkunastu ludzi, nie 
zawsze ścisłych profesjonalistów, usiłujących przezwyciężyć tabu współczesnej historii 
nie zmieniają sytuacji w skali masowej. Nawet gdy ich słowo może być uwiarygod-
nione wypchnięciem poza oficjalny obieg informacji.

Niebezpieczeństwo nie kończy się na tym, że z rozpędu powątpiewa się w uczci-
wość np. mediewistów. Nie chodzi też wyłącznie o to, że z takim trudem wydobyte 
fakty, lub naprawdę nowe ustalenia z naszych dziejów najnowszych, zostają odrzu-
cone bez dyskusji. Naprawdę ważne wydaje mi się odczytanie obecnego zapotrzebo-
wania na wiedzę historyczną. Ma ona być – w celowym uproszczeniu – pozytywna, 
krzepiąca, odrzucająca wszystko co podane przez szkołę i środki masowego przekazu. 
Kwestionująca z zasady ustalenia nauki. Nie po raz pierwszy – to pewna, nie bez racji. 
I nie bez naszej winy.

Taka potrzeba potwierdzenia tkwiących w nas przekonań umocniona rozczaro-
waniami dnia codziennego prowadzi do utrwalenia stereotypu historyków, którzy 
może nie zawsze kłamią, ale nigdy nie mówią całej prawdy. Nasila się mit o ukrytej 
przed społeczeństwem wiedzy o wielkości naszej. Pozwolę sobie na cytat pierwszy 
z brzegu: Historia zwana nauczycielką życia jest jednocześnie sprawą ludzką przy-
darzającą się nam codziennie i na każdym kroku. Historia otarta z łez, potu, krwi; 
odarta z prawdy o buncie i okrucieństwie poczyna być karykaturą nie mogącą nauczyć 
nikogo i niczego. Oto skala wymagań. I na cytat starannie dobrany: Uczuliła się wraż-
liwość narodowa, obrażana przez kilka dziesiątków lat, nabrzmiało, co było jątrzone. 
I w rezultacie wszystko, cała przeszłość dobra i zła, jasna i ciemna, wszystko dziś 
połyskuje werniksem cudownych obrazów. Oto skala zagrożenia. (Obu autorów27 prze-
praszam za wyrwanie tych zdań z kontekstu). Sprawy te należałoby zbadać, nim podej-
mie się jakiekolwiek działania. 

Postawmy kropkę nad i. Trzeba być ślepym, by nie dostrzegać, czym grozi rosnąca 
przepaść między oczekiwaniami społecznymi a przeciętną produkcji historycznej. 
Nie uratują sytuacji ludzie pragnący postawą gwarantować jakość swego słowa. Nie 
wypełnią luki publikacje omijające kontrolę cenzury. Przecież i one podlegają uwa-

27 Nie udało mi się dojść, kogo miałem na myśli.
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runkowaniom oczekiwań odbiorców. Publikacji historycznych jest w ogóle zbyt mało. 
Dla bardzo wielu podręcznik szkolny, tygodnik ilustrowany i program TV są jedy-
nym kontaktem z historią. Ocena tego kontaktu dotyczy historii w ogóle. Wszystko 
to stwarza dziś wyjątkową szansę dla nieodpowiedzialnego „wychodzenia naprze-
ciw” zapotrzebowaniom. Niewiarygodność stała się powodem ciężkiej choroby histo-
rii. Podporządkowanie stereotypowi potrzeby społecznej oznacza szybki i niechlubny 
zgon historii jako nauki.

Rozchwytywanie niektórych książek historycznych nie jest żadnym argumentem 
przy obecnych nakładach i szczupłości „atrakcyjnych” tytułów. Do świadomości spo-
łecznej nie docierają ani osiągnięcia historyków polskich ani ich niewątpliwe wysiłki. 
Zerwany kontakt ułatwia z kolei utrzymywanie się miłego przekonania, że historiogra-
fia polska jest po prostu najlepsza!

Ciąży nad nami posądzenie o powolność interesom władzy, głębokie przeświad-
czenie o nieautentyczności tego co piszemy i mówimy. Nie cieszy mnie fakt, że są na 
pewno i tacy, którzy wierzą słowu drukowanemu i płynącemu eterem. Taka afirmacja 
jest równie niebezpieczna jak zamykanie oczu i zatykanie uszu. Uważam, że ujawniła 
się równocześnie potrzeba historii i zerwanie kontaktu z historykami. Gdy tyle wkoło 
niebezpieczeństw odwołanie się do sumienia wydaje się ostatnią naszą szansą. 
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Co nam czynić trzeba, gdy się nam nie dowierza? Jak więc działać gdy bierne lub 
czynne poddanie się fali oczekiwań przenosi nas od Scylli do Charybdy? Czy rzeczy-
wiście w pełni trafnie oceniam tu stan społecznych zapotrzebowań? Czy to historycy 
ponoszą odpowiedzialność za sytuację, w której przestają być autentyczni? Pytania 
takie można mnożyć i będą niewątpliwie uzasadnione. Ale czas odważnych pytań się 
wyczerpał, liczą się w tej chwili pozytywne odpowiedzi i dokonania.

Mimo więc licznych wątpliwości i niepełnego rozeznania sytuacji, uważam za 
konieczne dopowiedzenie do końca swoich sądów na temat konsekwencji, jakie 
zerwany kontakt pociąga dla uprawiania wszelkiej nauki historycznej. W tym tylko 
zakresie chciałbym również spróbować pozytywnej odpowiedzi.

Nie możemy mieć złudzeń jako historycy. Pogląd o utracie kontaktu można uwa-
żać za tzw. dyskusyjny, ale nie można go zbyć wzruszeniem ramion. Wbrew pozorom 
jest to sprawa nieodłączna od wszelkich realiów materialnych i politycznych obecnej 
sytuacji. Ma ponadto daleko sięgające konsekwencje. Dla historiografii utrata kontaktu 
to uschnięcie lub wynaturzenie. Dla społeczeństwa, dla nas wszystkich, luka ta może 
być zagrożeniem dla stanu świadomości. To nie jest zastępcza forma straszenia ani 
wyrzuty sumienia. Jest to przede wszystkim próba refleksji nad sytuacją, za którą czuję 
się odpowiedzialny. W tym poczuciu chciałbym dostrzec naszą ostatnią szansę.

Konsekwencję obecnego stanu rzeczy można rozpatrywać ze względu na sytuację 
wewnętrzną środowiska i nauki historycznej i od strony związku z organizmem społecz-
nym. Z ogromnego wachlarza spraw pragnę wydobyć jedną – perspektywę zamknięcia 
obiegu informacji historycznej w kręgu profesjonalistów. Tendencja ta wydaje mi się 
bardzo mocna i szalenie groźna. Twierdzę tak, mimo zasług Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, pism, wydawnictw i autorów. Uważam, że jesteśmy zamykani we wła-
snym kręgu i coraz mniej to kogo obchodzi. A i my się do tego powoli przyzwyczajamy 
wydobywając dla usprawiedliwienia różne stereotypy korporacyjne. Nauka historyczna 
zamknięta w sobie traci możliwość samokontroli, odcina się od źródeł niezbędnych jej 
dla postawienia nowych pytań. Nasz własny udział w życiu społecznym nie wydaje mi 
się wystarczającym zabezpieczeniem.

To usychanie wewnętrzne nauk historycznych ma swój wymiar warsztatowy. 
Oznacza to, że niezależnie od stosunku do zamówień, kurczy się zdolność do krytycznej 
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analizy źródła. Formalne doskonalenie warsztatu naukowego może się wyrodzić 
w sztukę dla sztuki, aczkolwiek dużo większym niebezpieczeństwem będzie jego 
degradacja. Groźniejsza od manipulacji może być schizofrenia środowiska udającego 
przed sobą, że wszystko jest w najlepszym porządku. Problem warsztatowy jest nieod-
łączny od wymiaru moralnego. To już dosyć, aby się poważnie zastanowić. Rozdźwięk 
czy może raczej rozejście się wyobrażeń o historii, stwarza dla środowiska historyków 
problemy etyczne, światopoglądowe, polityczne i szereg dalszych. Szukanie uznania 
nie jest w tym wypadku żadnym rozwiązaniem. Szansą dla historyków może stać się 
tylko próba odzyskania wiarygodności. Nie wydaje się, by mogli to zrobić za środowi-
sko jego przedstawiciele cieszący się społecznym zaufaniem. Chwała im za odwagę, ale 
nie zdaje mi się, by historiografię miały uwiarygodnić czyny. Nieufność posiana została 
słowem, podejrzeniem o rozbieżność między słowem a myślą. W słowie więc tylko 
może być odzyskana.

Słowo więc jest ostatnią szansą historyków, nie godzących się na dalsze pogłębia-
nie izolacji, na kolejne etapy manipulacji. Słowo właściwe naszej profesji, a więc nie 
tylko pisane. W tej ostatniej kwestii jest bardzo trudno odzyskać stracony teren. Chyba 
przyjdzie pomyśleć [nam o własnej oficynie wydawniczej. Ale poza tym co możemy 
napisać] i wydrukować, a co będzie miało zasięg ograniczony i w czasie odległy ist-
nieje wszystko co powinniśmy powiedzieć28. Z katedr uniwersyteckich i we wszystkich 
innych dostępnych nam środkach przekazu. To od nas wymaga odwagi... Ale to nasza 
ostatnia szansa.

O czym mówić, jak mówić? Jak pisać i co pisać? Wydaje się, że te niepokoje 
musimy rozstrzygać w sposób bezwzględny. Mówić o tym co ważne dla wszystkich 
i w sposób zgodny z sumieniem. Pisać czytelnie o tym co boli, o tym wszystkim co 
nas dzisiaj wiąże z historią. Myśląc o tym co należy czynić, zgłaszam swój mały postu-
lat. Czy właśnie w obecnej chwili, w toku dyskusji, napięć i zagrożeń, nie należy się 
szczególna uwaga dziejom światowym? Nasza perspektywa miejsca Polski w świecie 
jest przecież podwójnie wykrzywiana. Raz przez megalomanię, drugi przez zakom-
pleksienie narodowe. Do tego dochodzi fatalna informacja. Konieczne jest głośne 
i wyraźne wypowiedzenie tego, co wiadomo o podstawowych faktach z najnowszej 
historii świata. O tych zaś zwłaszcza, które dotyczą nadal każdego z nas. Udawanie, 
że ich nie ma, kosztowało już zbyt drogo. Przyznanie, że te czy inne fakty miały miej-
sce, będzie tylko przywróceniem ich do normalnego obiegu. Określenie miejsca Polski 
w dzisiejszym świecie wymaga szeregu rewizji – nie w nauce, ale w jej społecznym 
przekazie. To co wiemy o sierpniu i wrześniu 1939 r., o latach wojny, o powstaniu, 
o rewolucji i naszych doświadczeniach narodowych aż po sierpień 1980 r., to wszystko 
powinno być powiedziane. Między innymi po to, byśmy mogli spróbować dialogu, 

28 To zdanie brzmi bez sensu z powodu opuszczenia fragmentu, który dodaję w nawiasie. Obja-
śnienie tego może nie całkiem przypadkowego lapsusu znalazło się w następnym felietonie.
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byśmy wyszli z getta, w jakim znaleźliśmy się bez naszej woli, ale niezupełnie bez 
naszej winy. Wtedy może uda się także znaleźć zrozumienie dla tak potrzebnych rewi-
zji potocznych sądów o Polsce we współczesnym świecie. 
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W perspektywie marca 

W ciągu lutego obracałem się w innym świecie, jakim są niewątpliwie Stany 
Zjednoczone AP. Fakt ten skłaniać powinien do powrotu w stronę zasadniczych zadań 
felietonu, ku zagadnieniom typowo „trzecioświatowym”. Zamiast jednak pisać o korze-
niach sytuacji obecnej w Salwadorze muszę właśnie z perspektywy amerykańskiej wra-
cać nadal do źródeł tego co jest naszą obecną historią. Nie schodzi ona wcale na plan 
dalszy, intensywność wydarzeń uświadamia nam właśnie ciągłość procesu dziejowego. 

Z perspektywy amerykańskiej nie było dla historyka sprawy ważniejszej. Wobec 
histerii środków masowego przekazu, przy niedostatku informacji nawet w kręgach uni-
wersyteckich nie można było ograniczyć się do przewidzianych tematów. Okazywało 
się zresztą, że mówiąc o Hiszpanii wieku XVIII czy o rozwoju w Trzecim Świecie 
muszę nieuchronnie skończyć na sprawach polskich. Nie można roli historyka oddzie-
lić od roli członka Solidarności. Rozważania o przeszłości nie zostały zepchnięte na 
plan dalszy, a przeciwnie zyskały zupełnie nowy sens w świetle bieżących wydarzeń. 

Nagle uzyskany dystans, konfrontacja własnego spokoju z nerwowością otoczenia, 
uświadomienie sobie związku badań przeszłości z oceną współczesnych wydarzeń, 
wszystko to pozwala na jeszcze jedną refleksję nawiązującą do wyrażanych tu niepo-
kojów. Myślę przede wszystkim o szansach, jakie dla historiografii stwarza potrzeba 
analizy historycznej. Swoista ahistoryczność myślenia Amerykanów podkreśliła w moim 
przekonaniu znaczenie przeszłości w naszym wysiłku zrozumienia chwili bieżącej. 
Zbieg okoliczności sprawił, że mówiąc o problemie tożsamości systemów społecznych 
wchodzących w stan zacofania musiałem odpowiadać na pytania o ten sam problem 
w Polsce AD 1980. Zagrożenie tożsamości wydaje mi się kluczem do zrozumienia 
wszystkiego, co się dzieje od ponad pół roku. Wymaga to jednak odpowiednio długiej 
perspektywy. 

Zagrożenie tożsamości w skali narodu było przede wszystkim intuicyjne. Ci, któ-
rzy stawiali taką tezę, pogrążali się na ogół w rozpaczy nie bardzo wierząc w próby 
przeciwdziałania. A przecież próby te właśnie w perspektywie sierpnia nabierają histo-
rycznego znaczenia. Przekonanie o niemożności istnienia w stworzonych warunkach 
moralnych bardziej niż materialnych było kluczem do analizy zjawisk. Nie ma z pew-
nością jednej odpowiedzi na pytanie o źródła kryzysu i o korzenie decyzji podjętych 
przez robotników Wybrzeża. Nie może być takiej jednoznacznej opinii. Ale podnosząc 
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znaczenie odczucia zagrożenia tożsamości musimy cofnąć się dalej niż do grudnia. 
Perspektywę tego procesu otwierają wydarzenia marcowe 1968 roku.

Wtedy bowiem nastąpiło jak sądzę przejście do nowej jakości, początek erozji 
postaw moralnych prowadzącej wprost do eskalacji konsumeryzmu i degradacji ide-
owej następnej dekady. Zaczął się wtedy proces angażujący nie tylko władzę, ale i całe 
społeczeństwo. Proces o przerażających konsekwencjach dla naszej tożsamości narodo-
wej. Marzec nie był oczywiście początkiem, ale ujawnił rozchodzenie się dróg, które 
owocowało grudniowymi strzałami. Marzec był zarazem początkiem formowania się 
zupełnie nowej formacji intelektualnej. Orientacja ta czeka na swego dziejopisa raczej 
niż kronikarza a jej znaczenie stało się oczywiste właśnie w dniach sierpniowych. Stąd 
może płynie przekonanie, że perspektywa marca wywołana nie z biegiem dat, a reak-
cją na amerykańskie znaki zapytania, jest konieczna gdy zastanawiamy się nad każdym 
naszym krokiem w przyszłość. 

Co historyk może powiedzieć o marcu 1968 roku? Osobiście nie mogę uwolnić się 
dotąd z osłupienia na widok groźnych ludzi biegnących od Oboźnej ku studentom sia-
dającym przed Biblioteką Uniwersytecką. Te obrazy osobiste są tylko okruchami historii 
i nie stwarzają podstaw dla analizy. Patrzę więc na marzec w perspektywie długiego 
trwania a nie w płaszczyźnie politycznej. Wydaje mi się, że w takiej właśnie perspek-
tywie zasadnicze znaczenie miała zgoda władzy na odrzucenie ideałów. Nie czuję się 
powołany do oceny ich stanu w latach 1955-1957, a więc we własnej epoce studenc-
kiej. Patrząc jednak z zewnątrz reakcja na protest młodzieży urodzonej po 1945 roku 
dowodziła zatracenia zasad, na których chciano się oprzeć. Tym bardziej więc brakło 
argumentów w stosunku do robotników w grudniu i czerwcu. Kolejne próby podję-
cia przez robotników obrony zagrożonych wartości podstawowych uważam za triumf 
hasła uznanego w marcu za obelgę. Nie ma chleba bez wolności!

Z perspektywy marca widać wyraźnie, że w sierpniu upomniano się o godność 
klasy, dla której wolność jest nieodłączna od chleba. Dla historyka więc łączącego 
obecny proces z intuicyjnym odczuciem zagrożenia własnej tożsamości narodowej per-
spektywa marcowa jest w pełni uzasadniona. Jest nawet konieczna.

Jesteśmy zbyt dumni z dokonań ostatnich miesięcy, by tragizować z powodu ewi-
dentnych niedostatków. Mamy świadomość nieodwołalności zachodzącego procesu 
i wynikających z niego odpowiedzialności. Determinacja nasza wynika z braku wyboru. 
Robotnicy Wybrzeża otwarli szansę uratowania tożsamości narodowej i to zobowią-
zuje nas wszystkich. Może przede wszystkim historyków. Potrzebna jest właśnie histo-
ryczna analiza procesu, który nas doprowadził na skraj przepaści. To jest nasza odpo-
wiedź na t a k, nasze historyków uczestnictwo zawodowe. A jednocześnie potrzeba 
nam równie stanowczego n i e w stosunku do wszelkich niebezpieczeństw zniewolenia 
umysłu. Obok analiz politycznych potrzebny jest głos historyków ujmujących w całość 
okres 1968 - 1980. Takie wewnętrzne rozliczenie staje się szczególnie konieczne, 
gdy choć przez chwilę spojrzymy na Polskę z pewnego oddalenia. Po czterech 
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tygodniach mówienia o Polsce zadaję sobie pytanie, co wynika z tego dla praktycznego  
działania?

Pisywanie o przeszłości krajów pozaeuropejskich wydaje się w takiej sytuacji rodza-
jem ucieczki od rzeczywistości. Sądzę jednak, że badanie historyczne ma to do siebie, 
że bez względu na obiekt uwarunkowane jest pytaniami podsuwanymi przez chwilę 
bieżącą. A także odwrotnie. W procesach prowadzących do zacofania w krajach pod-
danych dominacji kolonialnej kluczowe znaczenie odegrało ograniczenie sterującej 
roli kultury a zwłaszcza odcięcie tożsamości systemu od wpływu na zachowanie rów-
nowagi funkcjonalnej. U podstaw współczesnych dramatów w całym tzw. Trzecim 
Świecie leżą zjawiska głębokich deformacji właśnie w sferze kultury. Zwrócenie na to 
uwagi w ostatniej dekadzie wynika niewątpliwie z drążących nas niepokojów. Pozwala 
zarazem na bardzo interesującą analizę porównawczą. Wgłębianie się w przeszłość 
pozaeuropejską nie jest bezpiecznym azylem a tylko dodatkowym warsztatem dla roz-
ważań o naszej wspólnej sprawie. 

Dystans czasowy i przestrzenny wobec rzeczywistości pozwala na stwierdzenie 
rzeczy dosyć banalnej. Pisywanie pod ciśnieniem bieżących emocji jest w felietonie nie-
uniknione, ale też niezbyt korzystne. Uczestniczenie w procesie przeobrażeń wymaga 
działań zgodnych z przekonaniem, uwiarygodnienia tezy, że tak jest tak a nie jest 
nie. Wymaga to jak sądzę powrotu do tematyki pozaeuropejskiej rozumianej jako głos 
w dyskusji a nie tylko ucieczka. Do tego mnie obliguje perspektywa marca.

P.S. W felietonie „Nasza ostatnia szansa” (Literatura nr 9) doszło do opuszczenia jed-
nego wiersza. Ponieważ czyni to myśl moją niezrozumiałą w miejscu zasadniczym dla 
całego tekstu wyjaśniam:

Zdanie winno brzmieć: „Chyba przyjdzie pomyśleć nam o własnej oficynie 
wydawniczej. Ale poza tym co możemy napisać i wydrukować, a co będzie miało 
zasięg ograniczony i w czasie odległy, istnieje wszystko co powinniśmy powiedzieć”.

W druku ukazało się: „Chyba przyjdzie pomyśleć i wydrukować, a co będzie miało 
zasięg ograniczony i w czasie odległy, istnieje wszystko co powinniśmy powiedzieć”.
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Literatura nr 13, 26 marca 1981

Hiszpańska lekcja 

Czy pułkownik José Antonio Tejero Molina był szaleńcem? O godzinie 18:20 dnia 
23 lutego wkroczył z 200-osobowym oddziałem Guardia Civil do sali, w której Kortezy 
miały przystąpić do głosowania nad inwestyturą dla Leopoldo Calvo Sotelo, centrowego 
kandydata na stanowisko premiera rządu hiszpańskiego. Strzały nad głowami posłów 
uświadomiły im, że rzecz jest poważna. Próba zamachu stanu zakończyła się następ-
nego dnia poddaniem się grupy i jej przywódcy. Akt szaleństwa, czy niepowodzenie 
dobrze pomyślanej akcji? 

Wygląda na to, że usiłowano zorganizować to, co się w tradycji hiszpańskiej 
nazywa pronunciamiento. Zwyczaj sięga początku ubiegłego stulecia i był potocznym 
obyczajem w latach trzydziestych i czterdziestych. Polegało to na tym, że dowódca 
wojskowy wyrażając swą negatywną opinię o rządzie zwracał się do narodu z przeko-
naniem, że otrzyma jego pełne poparcie. W zasadzie nie organizowano akcji w skali 
krajowej, wojsko wychodziło na ulicę tylko w formie manifestacji. Okrzyk wodza miał 
budzić uśpioną świadomość, powołać wszystkich pod jego znak i tym samym usank-
cjonować zmianę władzy. Najsłynniejsze jest wystąpienie Rafaela Riego, który w 1820 
opowiedział się za rządami konstytucyjnymi. Cechą wszystkich pronunciamientos była 
ślepa wiara w magiczną potęgę okrzyku, nie było więc potrzeby planowania walki 
o władzę. Tradycja ta ujawniła się nawet w późniejszych zamachach stanu w 1923 
i 1936 roku. Wydarzenia z 23 lutego miały wszelkie rysy nieudanego pronunciamiento 
i w tym sensie można je uważać za anachronizm.

Dla takich nieudanych akcji używa się w Hiszpanii zgrabnego pojęcia intentona. 
Próba, która nie doszła do skutku. Dowódca zamachowców powiadomił o wykona-
niu zadania należącego do spisku dowódcę okręgu wojskowego w Walencji, generała 
Jaime Miláns del Boscha. Ogłosił on stan wyjątkowy. Oddział wojska obsadził gmach 
radia i telewizji. Ale na tym się skończyło. Wyższy oficer, który miał ogłosić powstanie 
nowego rządu nie zjawił się w Kortezach. Nie było komu dopełnić pronunciamiento. 
Rolą Tejero było nie dopuścić do głosowania a nie wznosić okrzyki.

Kandydatem na zbawcę miał być zdaje się generał Alfonso Armada Comin, lat 61, 
ostatnio zastępca szefa sztabu generalnego. Odegrał on istotną rolę w nocnych pertrak-
tacjach z zamachowcami. Wojskowi wyobrażali sobie zamach stanu w stylu „turec-
kim”, bez przelewu krwi. Miało się wszystko odbyć wedle najlepszych hiszpańskich 
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tradycji. Ale zawiodła ich znajomość historii. Nie mieli wystarczającego poparcia. Tym 
razem Hiszpania nie była podzielona jak w 1936 roku. Nawet kapitał opowiadał się 
za demokracją. W piątek 27 marca29 niesłychana manifestacja solidarności narodowej 
zgromadziła w Madrycie do półtora miliona uczestników. Szli w niej dosłownie ramię 
w ramię przywódcy polityczni od lewicy do prawicy, przedstawiciele wielkiego kapi-
tału i działacze związkowi. W tym unanime wypowiedzeniu się za demokracją trzeba 
dostrzec zasadniczą przyczynę niepowodzenia intentony. 

Hiszpanie mają dużo kłopotów. Dyskretnie nie wspominając o gospodarce nie 
mogą się uporać z akcjami terroru o nie zawsze jasnym pochodzeniu politycznym. 
Kraj Basków wydaje się dalszy od pokoju niż kiedykolwiek przedtem. Pomimo autono-
mii. Mało kto w Hiszpanii jest zadowolony z obrotu wydarzeń. Okazało się jednak, że 
Hiszpanie są zupełnie wystarczająco jednomyślni w kwestii obrony własnej konstytu-
cji. Zanim przyszły wódz zdecydował się wznieść okrzyk Juan Carlos mógł się upew-
nić o lojalności dowódców. A może przekonał ich o własnej determinacji i lojalności? 
Nie ulega wątpliwości, że zamachowcy nie postarali się o izolację króla pozwalając mu 
odegrać rolę bohatera. Jak aktorzy klasycznego pronunciamiento nie rozważyli rzeczy-
wistości, bo zaufali magii.

Tejero nie jest szaleńcem. O takich ludziach myślimy czasem z niedowierzaniem, 
czy naprawdę nic nie rozumieją? Nie docenił Hiszpanów, zawierzył swoim zachce-
niom. Przystawiając pistolet do głowy przewodniczącego Kortezów dawał dowód śle-
poty raczej niż szaleństwa. Odchodzenie od archaicznego modelu dyktatury odbywało 
się w interesie klas posiadających. Wszelkie próby gwałtownego nawrotu, niezależ-
nie od intencji, mogą się okazać nieobliczalnym ryzykiem. Interesują tylko te siły 
wewnętrzne i zewnętrzne, które chciałyby osłabienia kraju. Tych nierozumiejących 
i tych cynicznych jest jednak zbyt mało, by urealnić próbę zamachu. 

Losy demokracji nie powinny zależeć od postawy jednostki, nawet najwybitniejszej. 
Nie zależą jednak także od decyzji ślepych i głuchych. W Hiszpanii i wszędzie indziej 
o demokracji rozstrzyga nasza własna wola. A więc i nasza świadomość. W Hiszpanii 
trzeba było drastycznej próby, by uświadomić wszystkim wspólnotę. Trudno przewi-
dzieć na jak długo starczy tego doświadczenia. Od gwałtownej zmiany nie zmieniają 
się postawy jednostek. Nawet w Hiszpanii. W takiej jednak chwili odbywa się wyjąt-
kowa lekcja historii. Czas pronunciamientos minął bezpowrotnie. O tym i innych 
prawdach należy przypominać ślepym i głuchym, by nie stawali się szaleńcami. Nie 
ma już Hiszpanii podzielonej dramatycznie i nieodwołalnie na dwa obozy. Jest kraj 
pełen sprzecznych dążeń, przeciwstawnych interesów i koncepcji, kraj autentycznych 
konfliktów. Istnieje w nim jednak przekonanie, że lud połączony nie może być zwy-
ciężony. Chodzi o to, by te złącza były autentyczne. Żeby ich obrona była naprawdę 
ważna. Taka jest dzisiaj lekcja hiszpańska. Wydaje mi się bardzo wymowna. 

29 Oczywiście lutego! Ale tak napisałem i tak wydrukowano wbrew logice.
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Literatura nr 15, 9 kwietnia 1981

Dwie drogi

Daleko stąd jest Salwador, kraj w którym wojna podzieliła naród, zanim mógł 
naprawdę powstać. Jeszcze dalej do nas leży Ekwador, kraj archaicznej eksploatacji 
człowieka i natury. W Salwadorze narasta rewolucyjny dramat, giną tysiące ludzi. 
W Ekwadorze krew jeszcze nie płynie. Zdaniem José Napoleóna Duarte, przewodniczą-
cego rządzącej w Salwadorze junty wojskowej i działacza chadeckiego: „Jest to histo-
ria ludu żyjącego w nędzy, umierającego z wycieńczenia. Przez ostatnie 50 lat ci sami 
ludzie mieli tu całą władzę, wszystkie pieniądze i wszelkie udogodnienia. Niemający 
niczego starali się odebrać cokolwiek tym, którzy mieli wszystko. Nie mając żadnej 
szansy na demokrację musieli się radykalizować. Szukali rozwiązań w przemocy. 
Bogaci, rzecz jasna, niczego nie chcieli oddać i tak zaczęła się walka”. Może to brzmi  
zbyt prosto, może nawet dwuznacznie? Ale wszyscy wiedzą, że jest to konflikt kla-
sowy. I taki sam charakter ma konflikt ekwadorskich Indian z wielkimi właścicielami.

W Salwadorze górne 5 proc. ludności dysponowało 38 proc. dochodu, mniej niż 
2 proc. posiadało ponad połowę dobrej ziemi. W Salwadorze 95 proc. ludności to 
analfabeci, a śmiertelność niemowląt jest dwukrotnie wyższa niż na Kubie. Opis klęsk 
i nieszczęść byłby długi i mało oryginalny. Dlaczego więc w kolejce do rewolucji nagle 
pierwszy Salwador?

Podobnej nędzy i kontrastów spotykamy dosyć w tylu innych krajach „Trzeciego” 
czy „Czwartego” Świata. W diecezji Chimborazo w Ekwadorze większość indiańskich 
rolników ma działki od 0,7 do 1,5 ha, gdy 460 wielkich właścicieli miało w 1968 r. 
161.000 ha. Jest to najuboższy region kraju i do niedawna utrzymywano tu Indian 
w rodzaju poddaństwa. Indianie nie wiedzieli o reformie rolnej z 1964 r., nie znali 
swoich praw, ale nie sięgnęli po broń. Konflikt klasowy nie wszędzie staje się powo-
dem wybuchu. Rewolucja i walka zbrojna jest elementem gwałtownej zmiany, ale nie 
potrafimy określić kiedy, dlaczego i w jaki sposób następuje. 

W ciągu pół wieku po zdławieniu powstania chłopskiego z 1932 roku, Salwador 
trzymany był w ryzach przez armię. Armia broniąca tyleż własnego interesu co potęż-
nej oligarchii, nie dopuściła w 1972 r. do zaprzysiężenia prezydenta Duarte. A były 
to chyba jedyne uczciwe wybory. Perspektywa swoistej centrolewicy, fantom raczej 
niż realna groźba, wystarczyłoby przeciąć drogę ku demokracji. Odtąd nie zostało już 
nic prócz walki, w której mieszają się różne tendencje i postawy. Od ruchu chłopskiej 
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desperacji po radykalizm młodzieży warstw średnich. Po raz któryś z rzędu, ślepa 
obrona interesów doprowadziła do daleko idącej radykalizacji politycznej ruchu rewin-
dykacji społecznej. A od czasu, gdy przed rokiem, Duarte stanął na czele junty, jej 
działania idą coraz bardziej na prawo. W konsekwencji ruch partyzancki kieruje się 
jeszcze bardziej na lewo. Nikt chyba nie jest dziś zdolny ocenić projektów i dokonań 
rządu w zakresie reformy rolnej. Każdy natomiast mógłby przyznać, że wymierzenie 
jej przeciwko FMLN30 i eskalacja represji musiały doprowadzić do pogłębienia napięcia.

Dowody gwałtu ze strony Gwardii Narodowej są ewidentne. A gwałt się gwał-
tem odciska. Różnica wydaje się sprowadzać do tego, że bojówki i siły rządowe mor-
dują kogo popadnie, a lewica dobiera swoje ofiary wśród przeciwników. Wewnętrzny 
podział pogłębia się z każdą nową ofiarą. Zastrzelenie w czasie mszy arcybiskupa Oscaro 
Romero, było tylko najbardziej spektakularnym aktem wymierzonym przeciwko zwo-
lennikom reform społecznych. Wszystko co można przeczytać i usłyszeć o Salwadorze 
sugeruje brak perspektywy rozwiązania politycznego. Nawet jeżeli mocarstwa nie będą 
się mieszać, także wtedy, gdy chciałyby negocjować. Napięcie będzie rosło i coraz sze-
rzej będzie płynąć krew. 

Korzenie tych wydarzeń sięgają oczywiście głęboko w przeszłość, poza wiek XX. 
Tak samo w Salwadorze, jak przedtem w Nikaragui, jak na Kubie. Gdziekolwiek 
spojrzeć w tej części świata, wszędzie znajdziemy nieludzki wyzysk, wywodzący się 
z zamierzchłej przeszłości. Wszędzie dostrzeżemy, jak rozwój kapitalizmu w jego 
peryferyjnej formie tworzył, zaogniał i ujawniał konflikty. Od dawna wiadomo już do 
czego prowadzi taka sytuacja, a jednak nic lub niewiele się zmienia. Klasyczne przy-
kłady ślepoty? Potwierdzenie prawidłowości? Pytanie o to jak dochodzi do gwałtownej 
zmiany należałoby uzupełnić dodatkowym, czy można takiej zmianie zapobiec? Czy 
działania na rzecz uciśnionych i eksploatowanych prowadzące do eliminacji najbardziej 
palących spraw musimy uznawać za coś niewłaściwego? Wysoko, w ekwadoriańskich 
Andach, w obronie praw Indian, przeciwko zmowie władz i wielkich właścicieli wystą-
pił Leonidas Proaño biskup Riobamba. W jego diecezji zaczęła się akcja otwierania 
oczu Indianom, organizowanie oświaty i samopomocy, uświadamianie słusznych praw 
i odważne poparcie. Proaño i jego współpracownicy w Ekwadorze są nadal oskarżeni 
o komunizowanie i prześladowani. A przecież pracują z najwyższym, oddaniem także 
po to, żeby nie było rewolucji.

Jest to jeden z najciekawszych fenomenów. Praca na rzecz Indian opiera się 
o tysiące wspólnot chrześcijańskich, w których działanie społeczne jest nieodłączne do 
religijnego. Są to wspólnoty z ducha solidarności i prostoty wczesnego chrześcijaństwa. 
A jednocześnie skuteczne w działaniu na rzecz upośledzonych, bez śladu ckliwego 
paternalizmu. Jest to działanie nieefektowne, a przecież jakże fascynujące. Gdzieś tam 
w górach, w okolicach Cuenca czy Riobamba, tkwią oddaleni od cywilizacji młodzi 

30 Frente Marti de Liberación Nacional.
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zapaleńcy z organizacji Matto Grosso. Ludzi gorących serc, śmiali i prawdziwie boha-
terscy. Nigdy ich nie zapomnę, bo bije od nich autentyzm. Wszelka pomoc, każde 
działanie dla innych, zostało w tamtych krajach gruntownie zdeprecjonowane przez 
historię. Trzeba przezwyciężyć dwuznaczność kolonialnego dziedzictwa i własny, zro-
zumiały etnocentryzm. Trzeba zaryzykować wszystko nie oczekując niczego. Może to 
jest ta droga, której szukał Gandhi? W każdym razie to oni podejmują próbę zmiany 
struktury, jakby uprzedzając gwałtowną zmianę. A może oni są także gwałtowną 
zmianą? Myślę o nich częściej, bo ich poznałem. Są tak samo młodzi jak rewolucjoni-
ści z Nikaragui i Salwadoru. Myślę o jednych i drugich z podziwem. To co reprezentują 
to jest w Ameryce podstawowy problem współczesności i główny nurt historii. 

Trudno dedykować felieton, zwłaszcza tym, którzy działają naprawdę i nie wahają 
się przed ryzykiem. Może dzisiaj w Polsce jest też czas działania bez kompromisów, 
prawdziwego tworzenia wielkiej zmiany. Może to usprawiedliwia dedykację – dla 
Muni i Maura – osiadłych w ekwadorskich Andach. Dla tych wszystkich, którzy coś 
poświęcają dla innych, by nie płynęła krew.
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Obrona tożsamości 

W społeczeństwie, jak w każdym systemie, możemy wyróżnić zespół cech, które są 
niezbędne dla jego rozpoznania. Taki zbiór zmiennych identyfikujących nazywamy toż-
samością. Tożsamość jest oczywiście w różny sposób postrzegana i wyrażana w świa-
domości społecznej. Związek taki powoduje, że posiadanie tożsamości uznajemy za 
warunek trwałości istnienia. Jeżeli społeczeństwo, podobnie do innych systemów dąży 
do przetrwania, to w procesie rozwoju może zmieniać swoją strukturę i zyskiwać nową 
tożsamość. Staje się wtedy innym systemem, którego związek z poprzednim może być 
różnie ujmowany w świadomości. Nowa tożsamość może nie być w guście jedno-
stek czy zbiorowości, jest jednak istnieniem. Natomiast utrata tożsamości jest równo-
znaczna z takim załamaniem struktury, które prowadzi do dezintegracji. W świadomo-
ści społecznej może to być rejestrowane jako zagrożenie istnienia.

Świadomość rejestrująca i wyrażająca te procesy napotyka wiele ograniczeń. 
Jednym z nich jest niewątpliwie antropomorficzne ujęcie systemu społecznego. Innym 
– ewidentna różnica w czasie istnienia organizmu ludzkiego i społeczeństwa. Dążenie 
do przetrwania w sensie gatunkowym spotyka się w człowieku ze świadomością bio-
logicznego ograniczenia trwania. Ta konfrontacja jest źródłem myśli i inspiracją filozo-
fii. Tu powstaje system kultury decydujący o formie postrzegania własnej tożsamości. 
Społeczeństwa nie pozostają więc obojętne wobec zmian tożsamości. Dopiero jednak 
uświadomienie jej zagrożenia jako kresu istnienia może stać się bodźcem wyzwalają-
cym niesłychane zasoby energii. Rozpoczyna się proces, który zmierzając do zacho-
wania tożsamości musi dążyć do odwrócenia zaszłych zmian strukturalnych będących 
źródłem zagrożenia. Jest to oczywiście bardzo głęboka i gwałtowna przemiana, także 
w sferze struktury, ale w przeciwieństwie do innych jest przez społeczeństwo trakto-
wana jako zmiana wewnętrzna.

Sam problem nie jest oczywiście nowy. Rzecz jednak w tym, że w ostatnim czasie 
ujawniło się bardzo wiele takich wypadków gwałtownej zmiany, których nikt nie prze-
widywał. Może tylko nie śmiał przewidywać. Były one na tyle różnorodne, że warto 
się zastanowić nad prawdopodobieństwem występowania jakiegoś wspólnego mecha-
nizmu. Zmiany te miały na ogół miejsce w zacofanych systemach społecznych, któ-
rych niezbędne regulacje i adaptacje dokonywały się przez zbiór sprzężeń powstałych 
w rezultacie naruszenia homeostazy wewnętrznej przez narzucenie dominacji obcej. 
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Interesuje nas geneza takich zmian, dyskutujemy ich charakter, chcielibyśmy umieć je 
przewidywać. Uczestniczymy przecież w takiej zmianie, która dla wielu jest rewolucją. 
Polska jest jednym z takich przypadków, ale może niezupełnie takim samym. Istnieje 
więc dodatkowa pokusa, by sprawy tej nie zostawiać przyszłym historykom, o ile 
tacy będą jeszcze potrzebni. Przykład Iranu wskazuje jednak, jak bardzo trzeba być 
ostrożnym zarówno w interpretacjach teoretycznych, jak i w wyciąganiu praktycznych  
wniosków.

Wydaje się więc możliwe, że gwałtowne zmiany są wywoływane przez zagrożenie 
tożsamości, uświadomienie perspektywy jej utraty. Zagrożenie odbierane jest oczywi-
ście przede wszystkim w formie niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych 
i wyraża się różnego rodzaju niepokojem. Musi jednak istnieć przede wszystkim realne 
zagrożenie, które przez zmiany w stanie świadomości wyzwala działania społeczne.

Zacofane systemy społeczne rozwijają się w sposób zależny. Procesy regulacji 
i adaptacji nie są kontrolowane przez własny centralny ośrodek sterowania a podlegają 
decydującemu wpływowi struktury dominującej. Staje się to powodem głębokich zmian 
w organizacji i strukturze odpowiadających w istocie „interesowi” systemu dominu-
jącego. W rezultacie system kultury traci wpływ na rzeczywisty przebieg procesów 
sterowniczych, ulega dezintegracji i działa coraz wyraźniej w sposób zachowawczy. 
Blokowanie innowacji przez system kultury jest na ogół korzystne dla „interesu” domi-
nującego centrum. Rozwój tych systemów jest stałym pogłębianiem zależności. Kolejne 
adaptacje stają się powodem narastania napięć między zmieniającą się strukturą a trwa-
jącą tożsamością. Wzrasta nacisk na system kultury spowalniający zmiany tożsamości. 
Tą drogą najpewniej zagrożenie ujawnia się w świadomości społeczeństwa. 

Społeczeństwo może być niezadowolone z kierunku zachodzących regulacji, nawet 
jeżeli uczestniczy w inicjowaniu zmiany. Niezadowolenie wiąże się z konkretnymi 
sytuacjami politycznymi, społecznymi lub gospodarczymi. Wyraża się więc w tych wła-
śnie sferach. Nie wystarcza jednak dla wyzwolenia energii zdolnej do przeciwstawienia 
się zjawiskom uważanym za negatywne. Musi chyba zaistnieć takie zagrożenie tożsa-
mości, które społeczeństwo uświadamia sobie jako zakwestionowanie istnienia. Tylko 
wtedy wyzwoli energię zdolną przezwyciężyć wewnętrzne blokady i dokonać zmiany 
w strukturze. Z ogromną siłą ujawnia się wtedy sprzeczność narastającej zależności 
z  dążeniem do zwiększenia samodzielności. Rozpoczyna się walka o sposób w jaki 
mają zachodzić zmiany strukturalne. Może wtedy nastąpić odtworzenie centralnego 
ośrodka sterowniczego, który miałby zadanie uzgodnić przebieg rozwoju ze stanem 
świadomości społecznej.

Rozważanie o mechanizmach gwałtownej zmiany nie zastępuje działania. Jest to 
pewien sposób bycia, w którym zresztą kryją się liczne ograniczenia. Wydaje się, że 
obecny związek czynu z refleksją, wynikający ze współuczestnictwa w świadomości 
zagrożenia i woli przezwyciężenia bezwładu, to jedno z wielkich naszych osiągnięć. 
Jest to też jeden z powodów, dla których idea solidarności wzbudza w świecie tyle 
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nadziei i tak wiele obaw. Czyn i refleksja pozostają w procesie zmiany w sprzężeniu 
zwrotnym. Otwiera to szereg pytań o dalszy przebieg procesu, o zasoby wyzwolonej 
energii, o rozmiary przeszkód do pokonania. Gwałtowna zmiana jest de facto także 
przekształceniem tożsamości, ale wydaje się, że w świadomości naszej proces ten ma 
wyraźny charakter obronny. Jest to obrona istnienia w imię zachowania wartości cenio-
nych wyżej niż samo trwanie.
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Kilka ciężkich chmur

Nasz najważniejszy, największy problem, to jak rozwiązywać problemy brzemienne 
katastrofą, w sytuacji, gdy nie ma drogi odwrotu. I jest w tych chwilach z pewnością 
jakaś ogromna, powszechna nadzieja i wiara, że to jeszcze tylko jedno wysilenie, jeden 
krok... Może dlatego niektórzy z przekąsem mówią o mesjanistycznych nastrojach 
Polaków? Bywają jednak takie chwile, w których także historyk jest gotów odstąpić 
od swoich zasad, godzi się na irracjonalne czy magiczne myślenie i zaczyna rozpatry-
wać przeszłość jako zbiór wskazówek a nawet znaków. Nastawienie takie jest nawet 
zrozumiałe. Nie przynosi wprawdzie pożytków badawczych, ale bywa potem intere-
sującym świadectwem polskiego stanu ducha w chwilach przełomu. A choć historia 
się nie powtarza, to podobnie jak w życiu, przynosi czasem złudzenie typu déjá vue. 
Wrażenie, że to wszystko już było. 

„Przyspieszony rozpad aparatu państwowego wydobył na światło dzienne powagę 
trwającego kryzysu i wykazał, że niemożliwa jest naprawa starego gmachu, a trzeba 
natychmiast rozpocząć starania o zastąpienie go nowym, odpowiadającym wymaga-
niom czasu i zmianom zaszłym w społeczeństwie. Oznacza to zbudowanie nowego 
społeczeństwa, w którym stare przywileje nie będą tłumić możliwości postępu. W któ-
rym będzie można uprawiać dosyć zbóż dla nasycenia wszystkich, w którym stosy 
i kazamaty... nie będą wstrzymywać rozwoju kulturalnego i naukowego, w którym 
ludzie będą się czuli wolnymi członkami wspólnoty a nie poddanymi...”

To nie o Polsce. Powyższe zdania napisał niedawno kataloński historyk Josep Fontana 
w związku z procesem rozkładu hiszpańskiego Ancien Régime’u w początku ubiegłego 
stulecia31. Z kryzysu tego, objawionego dramatycznie w chwili interwencji napoleoń-
skiej w 1808 roku, Hiszpania nie była w stanie się wydobyć aż do czasów najnowszych. 
Kilka pokoleń Hiszpanów zmagało się z tym problemem, z podziałem kraju, który 
owocował niemocą i do dzisiaj zdaje się ciążyć nad ich świadomością. Drogi rozwoju 
Hiszpanii od tamtej pory niewiele były podobne do naszych, choć w obu krajach przej-
ście do kapitalizmu i uprzemysłowienia dokonywało się w sposób raczej „peryferyjny”.

Kryzys starego porządku rozciągnął się więc na całe stulecie, przerywany nieudanymi 
rewolucjami, zamachami stanu, wzlotami i upadkami ducha. U progu współczesności 

31 J. Fontana, La crisis del Antiguo regimen 1808-1833, Critica, Barcelona 1979.
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Hiszpanie rzucili się sobie do gardeł w najbardziej szaleńczej konfrontacji. A zaczęło się 
wzorowo. W obliczu absolutnej niewydolności władzy przeciwko najeźdźcom powstała 
ludność broniąca swego prawa do własnego sposobu życia, w obronie swej tożsamo-
ści. W polskim wspomnieniu pozostała na zawsze heroiczna obrona Saragossy, której 
dowódca José Palafox obiecał walczyć hasta la última tapia. Tego się nie da dobrze 
przetłumaczyć, ale w naszej tradycji mamy dokładnie to samo pojęcie wyrażone sło-
wami poetki: „twierdzą nam będzie każdy próg”. Obrońcy Saragossy, gerylasi Merino 
czy Empecinado, może jeszcze nie czuli się Hiszpanami, członkami jednego narodu. 
Ale wraz ze swą patronką nie chcieli być Francuzami. Ten zbiorowy wysiłek organiza-
cyjny i militarny dokonał rzeczy niewiarygodnej stopując największą ówczesną potęgę. 

Wrócił potem oczekiwany władca i przywrócił swym obrońcom reżim brutal-
nie konserwatywny, archaiczny i niekompetentny. Rządy Ferdynanda VII były więc 
pasmem spisków i konspiracji, walk i prowokacji, które przyniosły skutek dopiero 
w następnym pokoleniu. W latach trzydziestych przesilenie owocowało elementami 
rewolucji burżuazyjnej i wojną domową. Doszło w rezultacie do ustalenia rządów 
quasi liberalnych, ale kraj w połowie wieku pogrążył się w anarchii. Rewindykacje 
społeczne tłumione ogniem armat, rosnąca rola polityczna wojska, nieudolni dyktato-
rzy, skorumpowanie administracji, pustosłowie polityków i niepowodzenia gospodar-
cze składały się na negatywną ocenę ówczesnej rzeczywistości hiszpańskiej. Dzielili ją 
także Polacy, uczestnicy i obserwatorzy tych wydarzeń, szukający nie po raz pierwszy 
szczególnej paraleli dziejowej obu krajów.

Jeden z obserwatorów napisał w kontekście interwencji Świętego Przymierza, 
która w 1823 przywróciła władzę absolutną Ferdynanda tłumiąc ruch liberalny rozpo-
częty trzy lata wcześniej powstaniem Riego: „Rewolucja hiszpańska dokonała się bez 
współdziałania mas ludowych. Statyści, którzy stanęli na czele ruchu konstytucyjnego 
(zmierzającego do przywrócenia w miarę liberalnej konstytucji ogłoszonej w Kadyksie 
w 1812) starali się przede wszystkim unikać wszystkiego, co mogłoby wzbudzić 
namiętność tłumu. A przecież jedynie ta namiętność, ta skumulowana energia, mogły 
obronić Hiszpanię przed obcymi bagnetami. Rząd nie odważył się użyć tak groźnego 
narzędzia wiedząc, jaką cenę przychodzi zapłacić za taką pomoc. W tym momencie 
przegrał wszystko”32.

Jakie to znajome. Takiż wątek polemiki wokół szans Powstania Listopadowego jest 
żywy w sto pięćdziesiąt lat po Olszynce Grochowskiej, Wawrze, Iganiach... Gdzieś głę-
boko w naszych dziejach tkwi paralela hiszpańska tak przenikliwie dostrzegana przez 
Lelewela i Słowackiego. Chwilami myśląc o naszych problemach, zakorzenionych głę-
boko w przeszłości, a nie znajdując w niej niczego poza wyjaśnieniem obiektywnych 
racji; szukając jakiegoś rozwiązania zwracamy się ku procederom może mało nauko-

32 Victor Aimé Huber (1800-1869), niemiecki lekarz i podróżnik, cytat ze Skizzen aus Spanien 
(1828) podaje J. Fontana, o.c., s. 40-41.
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wym, ale być może użytecznym. Zbyt często upadaliśmy i zbyt gorzkie jest nasze 
doświadczenie, by się nim krzepić. Ale nasz przykład, choć wyjątkowo bolesny, nie jest 
jedyny. Nie tylko my całymi pokoleniami nie mogliśmy się dźwignąć grzęznąc w mara-
zmie i łudząc się błyskotkami. Nie tylko my szargaliśmy świętości, traciliśmy na baryka-
dach najlepszych ludzi i patrzyliśmy na ruinę dorobku pokoleń. Nasza cena za istnienie 
narodowe wydaje się nam wyjątkowa, ale patrząc wokoło można powiedzieć, że nie 
była daremna. Dalszej drogi musimy szukać w naszej solidarności, w przezwycięża-
niu tego co dzieli, tego co małe, niskie i podłe. „Jeszcze tylko kilka ciężkich chmur..., 
a potem – już słońce i harmonia!” (C. Norwid – „Święty – pokój”)”.
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Literatura nr 21, 21 maja 1981

Targowica 

Zapamiętałem to złowrogie słowo z dziecięcych lektur. Mogę jeszcze dzisiaj odtwo-
rzyć dreszcz grozy wywołany już nie wiem przez jakich autorów. Nie umiałem oczy-
wiście skojarzyć Targowicy z jakimś miejscem, tym bardziej nie potrafiłem jej ująć jako 
zjawiska. Utrwaliła się w pamięci jedynie groza, jaką dzisiaj budzą niektóre nazwy 
miejscowe związane z dramatami ostatniej wojny światowej. Niewykluczone jednak, 
że jestem w tym wspomnieniu osamotniony. Targowica wydaje mi się dzisiaj epizo-
dem historii Polski, nad którym przechodzi się dosyć pobieżnie i bez emocji. Być może 
należy do tych momentów dziejowych, których nie należy przywoływać. 

W świadomości naszej, w nauczaniu szkolnym i propagandzie, lata 1791–1795 
zostały wypełnione przez postępowe tradycje, przekonanie o znaczeniu, ale i darem-
ności patriotycznych wysiłków. W blasku Racławic skurczyły się Zieleńce i Dubienka, 
Maciejowice i rzeź Pragi. Zryw ludu usprawiedliwiali Bartosz i Jan. Tamte lata spro-
wadzono do pewnej liczby faktów, do opisu zdarzeń i ogólnej interpretacji, ogranicza-
jąc do minimum warstwę emocjonalną. Tylko czasami ktoś grzmiał publicznie przy-
pominając nam, zwykle bez sensu i nie w porę, że już raz lekkomyślnie utraciliśmy 
niepodległość.

Historiografia nie stroniła od tych sprawy, choć i ona w przedstawieniach synte-
tycznych nie jest nastawiona na rozbudzanie emocji. Może to i lepiej, skoro i tak płoną 
głowy. Ale wydaje mi się, że w nie tak znowu licznych studiach o Konstytucji Majowej 
i Insurekcji Kościuszkowskiej, w rozważaniach o ówczesnej lewicy, polityce sojuszu 
i genezie rozbiorów, zepchnęliśmy w ciemny kąt niewygodny epizod targowicki. 
Trochę jak Konfederację Barską, by nie psuła i tak niezbyt wesołego obrazu całości.

Ostatecznie o cóż chodzi? Czyż Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski, Franciszek 
Ksawery Branicki przygotowując w Petersburgu akt konfederacji dokonali czegoś prze-
kraczającego ówczesne normy? Mijało lat dwadzieścia od pierwszego rozbioru spo-
wodowanego przecież nie tylko łapczywością sąsiadów. Idea państwowa i narodowa 
dopiero się formowały. Czyż rok 1808 w Hiszpanii nie był czymś podobnym? W spo-
rze Karola IV z Ferdynandem VII zgodzili się obaj na arbitraż Napoleona, którego bali 
się widać mniej, niż zbuntowanego tłumu w Aranjuezie. Wezwani do Bayonne, przy-
byli tam potulnie by zostać bezceremonialnie odsunięci od tronu, który cesarz oddał 
swemu bratu Józefowi. To prawda, że odpowiedzią na zdradę był desperacki zryw 
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drugiego maja, który dał początek czteroletniej wojnie o niepodległość. Ale jak wielu 
dobrych Hiszpanów służyło nowej władzy w przekonaniu, że przyczyniają się do tak 
niezbędnego postępu ojczyzny? Afrancesados – jak nazywano zwolenników nowych 
idei francuskich – spodziewali się przeprowadzenia w Hiszpanii wielu podstawowych, 
choć przecież umiarkowanych reform. Ich przeciwnicy jakże często myśleli tylko skalą 
małych, lokalnych ojczyzn, jakże często walczyli o podtrzymanie starego, zmurszałego 
porządku. Któż był wtedy zdrajcą, kto służył interesom narodu? 

W ćwierć wieku przed Targowicą, w zupełnie innym miejscu, były podobne 
wydarzenia. Których historyk nie uważa dzisiaj za zdradę. Zawiedziony w ambicjach 
dowódca wojskowy Mir Dżafar przystąpił do spisku, który bengalscy bankierzy zawią-
zali z agentami angielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej z Kalkuty. Za wyniesienie do 
władzy, umożliwił w 1757 r. opanowanie Bengalu przez Anglików. Było to początkiem 
likwidacji samodzielnych państw w całych Indiach. Ale przecież nie istniała w Bengalu 
świadomość państwowa czy narodowa, choćby podobna do hiszpańskiej. A Hiszpanie 
broniąc swej tożsamości byli podobni raczej do afgańskich górali, którzy w połowie 
XIX wieku powstrzymali zakusy Brytyjczyków. Więc może to nie była sprawa świado-
mości narodowej? Bengalczycy nie chwycili za broń nawet w sto lat potem, gdy Indie 
północne ogarnął Wielki Bunt przeciwko obcej władzy. A Bengal był najbardziej roz-
winiętym krajem Indii.

Którzy z nich byli podobni Polakom w ich dramacie roku 1792? Zawiązujący kon-
federację też powoływali się na interes zagrożonej ojczyzny, który pojmowali zapewne 
inaczej niż autorzy Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r. Zwrócili się o pomoc obcą dla 
ratowania kraju przed ogarniającą go anarchią i rewolucją. Nie jest chyba istotne, jak 
wielu z nich było cynicznym narzędziem obcego ekspansjonizmu, a ilu chciało wierzyć 
w głoszone hasła. W końcu do Targowicy przystąpił nie tylko Stanisław August, ale 
i większość patriotów, niedawnych entuzjastów reformy. Trzeba było szoku rozbioru, 
by choć część z nich uznała swój błąd.

Posmaku rzeczy niegodnej nabrała Targowica dopiero później, gdy Polska wykre-
ślona z mapy i rzeczywistości europejskiej, stała się domem niewoli. Może dopiero 
pokolenie polistopadowe, świadome załamania się wszelkich nadziei, uznało 
w Targowicy coś w rodzaju budzącego wstręt matkobójstwa? Potępienie w katego-
riach może bardziej moralnych niż politycznych nasilało się wraz z rozwojem świado-
mości narodowej. Przypominam sobie scenkę z Huraganu W. Gąsiorowskiego, a więc 
powieści napisanej na początku tego wieku. Na biwaku u stóp Sierra Guadarrama do 
ogniska, przy którym siedzi cesarz, przyciska się polski wiarus, by od żaru zapalić fajkę. 
Zapytany przez Napoleona o nazwisko odpowiada niechętnie, że zwie się paskudnie 
– Poniński. To brzmi anachronicznie, ale wtedy jeszcze musiało mieć sens, który był 
dla mnie jasny, gdy miałem lat dwanaście. Ale czy ta scena coś komu mówi dzisiaj? 
Targowica tkwiła jak drzazga w świadomości Polaków pod zaborami, jakby od tamtych 
dni zaczęło się wszystko zło w ojczyźnie.
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Nie możemy do tamtych wydarzeń przykładać dzisiejszej miary. Przed dwustu laty 
walił się w Polsce świat archaiczny, w którym rewolucyjna Francja nie chciała dostrzec 
sojusznika. Ot, szlacheckie ruchawki. To prawda, że Rzeczpospolita nie była krajem 
sprawiedliwości społecznej, ani być mogła wzorem dla innych. Przeciwnie, Sarmata 
wydawał się śmieszny i irytujący ze swoim przywiązaniem do tradycji, oporem wobec 
nowinek, kultem własnej wersji wolności. Był równie archaiczny co fanatyczny hisz-
pański gerylas czy zacofany afgański góral. Do tych samych Sarmatów odwoływali się 
twórcy konstytucji i autorzy konfederacji. Nie jest istotne, czy lęk przed zmianą, kon-
serwatyzm i egoizm były rzeczywiście powszechne, bo o racjach rozstrzygnęły rosyj-
skie bagnety.

Żyjemy dzisiaj w napięciu skłaniającym do podejmowania tematów wymagających 
zapewne całkowitego spokoju i dystansu. Być może warto pomyśleć o nie tak odległej 
dwusetnej rocznicy wydarzeń z lat 1788 – 1795. Wydaje mi się, że ułożenie spraw 
między Polakami, znalezienie platformy współdziałania jest warunkiem urzeczywistnie-
nia naszych obecnych dążeń. To może nie wystarczy, ale rozdarcie zgubi nas z pew-
nością. Myśląc o tym, jak trudno nam o zgodę bez dyktatu, o wiarę w realność wspól-
nego wysiłku, warto sobie przypomnieć, że nieuchronnym następstwem Targowicy był 
drugi i trzeci rozbiór. Fakty, które decyzją Kongresu Wiedeńskiego stały się na lat sto 
podstawą pokoju w Europie.
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Sprawa polska

Nie ma i nie będzie sprawy polskiej. Jest to wyznanie wiary i pobożne życzenie, 
ale też wyraz przekonania, że w jakimś stopniu zależy to od nas samych. Żadna inna 
„sprawa” narodowa nie miała w historii XIX wieku takiego znaczenia i rezonansu jak 
polska właśnie. Postanowienia traktatu wiedeńskiego uczyniły rozbiory Polski kamie-
niem węgielnym równowagi sił i pokoju w Europie, powołując tym samym do życia 
„sprawę polską”. Nie jedyny był to przypadek pozbawienia wolności, zaboru ziem 
i podboju. Wyjątkowy był jednak fakt ugody mocarstw. Świadomość wspólnictwa oka-
zała się niezwykle silna i nie można się łudzić, że przeminęła bez śladu. Była to sprawa 
interesów gabinetów i sumień rewolucjonistów, ale w każdym wypadku wypływała 
z tej samej rzeczywistości, ze zgody koncertu europejskiego na wykreślenie Polski 
z mapy Europy, z polskiego braku zgody wobec dokonanych faktów.

Druga wojna światowa groziła co najmniej przywróceniem aktualności sprawie pol-
skiej. Los narodu rzeczywiście stał się obiektem przetargu, w którym ilość przelanej 
krwi nie miała decydującego znaczenia. Była jednak niezbędna, tak jak w latach 1807 
– 1812, tak jak nieuniknione były zapewne kolejne powstańcze zrywy. Pomimo Jałty, 
w której zdecydowano o przyszłym kształcie Europy, koniec wojny zamykał także per-
spektywę wznowienia sprawy polskiej. Los kraju znalazł się w rękach Polaków, choć 
większość z nich była świadoma ograniczenia własnych możliwości. Jakie by nie były 
krytyczne oceny różnych etapów naszych powojennych dziejów, musimy sobie przypo-
minać, że tylko nas będzie z nich rozliczać historia. Bez względu na uwarunkowania.

Kraj w sposób bolesny, a dla wielu niespodziewany, znalazł się w sytuacji katastro-
falnej. Równocześnie dotarło do naszej świadomości, że to pół roku zmagań było niczym 
innym jak zatrzymaniem się o krok od przepaści. Jeszcze jedna taka dekada i może 
istotnie nie byłoby już o czym mówić. Myślę, że trzeba to brać pod uwagę tak przy oce-
nie przyczyn, jak w poszukiwaniu dróg wyjścia z kryzysu. Jest rzeczą godną uwagi, że 
obserwatorzy obcy, niezależnie od ich sympatii, zwracają uwagę przede wszystkim na 
te sprawy, które ich bezpośrednio dotyczą, na zjawiska mieszczące się w ich własnym 
doświadczeniu. Stąd właśnie ta nerwowość, czy wręcz histeria części prasy skupiającej 
uwagę na jednym tylko pytaniu: kiedy wreszcie nastąpi interwencja siły? Ta sama prasa 
nie bardzo umie i chce wytłumaczyć przyczyny tak gwałtownego załamania gospodarki. 
I choć już trzeźwa w ocenach faktów, to nie radzi sobie z ich interpretacją. Nie są to 
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przyjemne lektury i czasem wydaje mi się, że Europa obawia się powrotu sprawy polskiej, 
ale jest gotowa ją przyjąć jako cenę własnego spokoju. Niewykluczone przecież, że dra-
styczne rozwiązania byłyby komuś na rękę i nasz brak ochoty nikogo nie zraża. W takich 
rozmowach czy sporach, zdaje mi się czasami, że zasady jałtańskie trochę nas chronią 
przed nowym Kongresem Wiedeńskim. Takie paradoksy już bywały w naszej historii.

Rzecz więc w tym, aby nasze działanie zapobiegało niekorzystnym rozwiązaniom 
w ramach jakie wyznacza aktualna rzeczywistość. To nie jest kolejny „głos rozsądku” 
a tylko wyraz przekonania, że po raz któryś musimy zaczynać od początku. Właśnie 
w imię tego, żeby nie było sprawy polskiej, aby nasz los pozostawał jednak w naszych 
rękach. Nie ma i być nie może recepty działania. Musi natomiast istnieć zgoda co do celu. 

Co do tego wszystkiego ma historia? Jest zrozumiałe, że obecnie zwracamy większą 
uwagę na to, jak ułożyć współżycie, jak podnieść gospodarkę, jak zapewnić prawo do 
informacji. Nikogo nie trzeba przekonywać, że wiedza historyczna nie należy wyłącz-
nie do tego ostatniego zespołu spraw, że jest wtopiona w całe nasze życie. Historia jako 
nauka, jako samowiedza, jako element tożsamości ma także wpływ na podejmowane 
działania ekonomiczne. Nie proponuję prawdy historycznej zamiast masła. Myślę jednak 
o doświadczeniu jakie wypływa z wiedzy o przeszłości. W żadnym systemie społecznym 
nie odnosiły skutku reformy nie dostrzegające całości zjawiska. Upadły najlepsze plany 
skoncentrowane na wycinku rzeczywistości. Mam nieraz wrażenie, że przeraża nas 
ogrom zadań, gdy nie wiadomo od czego zacząć, za co się chwytać, jak próbować coś 
zmienić. Myślę więc, że obok rozliczenia z samym sobą i zdecydowania na działanie 
nie czekając na zbawcze dyrektywy, można wykorzystać obecny stan rzeczy dla objęcia 
okiem całości. Społeczeństwo polskie jest jakie jest i nie możemy czekać dnia, w którym 
się dowiemy jak je zbawić. Bez świadomości systemowej nie zdołamy się z tym uporać. 

Historia przekazuje prawdy proste, ale sprawdzone wiekami doświadczeń. Jedną z nich 
jest i ta, że działania gospodarcze człowieka zawsze wynikają z jakiejś konieczności. 
Postęp europejski wyrósł z biedy, nie z obfitości! W tym sensie przyznałbym rację Wałęsie. 
Jeżeli kiedy, to właśnie teraz, tak blisko dna, możemy sobie za wzór stawiać Japonię. Jest 
to możliwe nie na przekór, ale dzięki obecnym trudnościom. Inne były czasy i okolicz-
ności, gdy rozpoczynał się proces rozwoju społeczeństwa przemysłowego w Anglii, gdy 
zaczynali budować swój dobrobyt Szwedzi, gdy wreszcie w pogoń za nowoczesnością 
ruszyli Japończycy. Nikogo nie możemy naśladować, drogi rozwoju są niepowtarzalne.

Wśród pytań i wątpliwości, przewijających się w rozmowach i w prasie dostrzega 
się narastające przekonanie, że wzięliśmy nasze sprawy we własne dłonie. Nie pierwszy 
to raz i może nie ostatni. Z historii wynika, że mamy szanse, a rozeznanie współczesno-
ści przekonuje, że nie ma odwrotu. Z tej racji sądzę, że obowiązkiem korporacji33 jest  
przywrócenie zaufania do nauczycielki życia. Jest to potrzebne jak sądzę tym, którzy nas żywią  
i bronią. Jest to niezbędne dla nas wszystkich, żeby nie było więcej „sprawy polskiej”.

33 Chodzi oczywiście o historyków, pracowników uniwersyteckich!
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Opór wobec zmian, choć psychologicznie wytłumaczalny, jest trudny do pojęcia, 
jak długo nie doświadczamy go w praktyce społecznej. Pozostaje zjawiskiem podręcz-
nikowym, zbiorem przykładów historycznych wypłowiałych od nadużywania. Dopiero 
wielostronna praktyka oporu pozwala nam uzmysłowić sobie wielorakość zjawiska 
i trudności z jego oceną. Opór wobec zmiany w systemie społecznym może być wielką 
siłą twórczą, ale może być czynnikiem katastrofalnej destrukcji. Opór w stosunku do 
procesów regulacyjnych zagrażających wartościom podstawowym dla istnienia może 
być działaniem rozpaczliwym i heroicznym, ale zawsze ma charakter działania twór-
czego, pozytywnego. Blokowanie zmian adaptacyjnych systemu niezbędnych dla jego 
przetrwania jest czymś z gruntu negatywnym. Problem ten nie sprowadza się do pyta-
nia o to kto będzie ustalał co jest dobre dla systemu społecznego. Ma także wymiar 
szerszy, właśnie historyczny. 

Wydaje mi się niepodobieństwem dzisiaj spokojne uprawianie własnego historycz-
nego ogródka. Wszystko wydaje się ustępować naszym wspólnym sprawom bieżącym, 
historii powstającej każdego dnia. Tym bardziej teraz, gdy mamy poczucie, że owo 
powstawanie zależy także od każdego z nas. Nie podobna skupić uwagi na światach 
odległych w czasie lub w przestrzeni. Nie ma też potrzeby uciekania od spraw waż-
nych do historycznego kamuflażu. 

Codzienne wydarzenia w świecie, zamachy terrorystyczne i zamachy stanu, 
wybory i referenda, walki o władzę i walki o prawa, wszystko to przemawia dzisiaj 
przez odniesienia polskie. Znajdziemy je bez trudu w każdym zakątku globu i w całej 
historii ludzkiej, ponieważ proces społecznej zmiany jaką przeprowadzamy ma cha-
rakter uniwersalny. Wiemy owszem, że napięcia w Libanie lub Salwadorze, ceny ropy 
naftowej i zbiory pszenicy, zmiana rządu we Francji lub w Argentynie, że to wszystko 
ma jakiś wpływ na naszą sytuację. Ale wydaje się też, że czujemy, iż klucze do roz-
wiązania wszystkich problemów znajdują się u nas i chodzi o to, żeby tu pozostały. Dla 
procesu zmiany znaczenie ogromne ma zawsze zbiór zasad określających wpływ zja-
wisk zewnętrznych na elementy systemu społecznego. O tym czy Polska będzie Polską, 
czy jej nie będzie, zdecydują nasze własne postawy, a więc także i zasady określające 
stosunek do zmian zewnętrznych.
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Chciałbym postawić taką tezę, że świadomość zagrożenia tożsamości stworzyła 
w Polsce siłę zdolną do przeprowadzenia niezbędnej zmiany, do adaptacji systemu 
społecznego. W tym sensie kryzys strukturalny uważam za odmienny od tych, jakie 
występują w wielu krajach nazywanych zacofanymi. Tak rozumując staram się być 
optymistą, ale wydaje się to po prostu konieczne. Pesymizm jest dzisiaj narzędziem 
tych sił, wcale licznych, których opór musi być przezwyciężony. Pytanie więc, czy 
wzbudzona siła jest dostateczna dla przezwyciężenia oporu a jednocześnie do wypro-
wadzenia kraju z kryzysu. 

Kryzys bowiem istnieje i ma nawet dotkliwie odczuwalny aspekt gospodarczy. 
Dlatego tak rozbrajające są pytania ludzi dotąd dobrze poinformowanych o to jak mogło 
do tego dojść. Bo można sobie wytłumaczyć kryzys zaufania i kryzys społeczny, ale 
taka katastrofa w gospodarce? Nad kryzysem zaufania można by przejść do porządku, 
kryzys społeczny przeczekać, natomiast rozpad struktury ekonomicznej nie pozwala się 
wymanewrować i złagodzić manipulacjami. Kryzys gospodarczy nie musi być w tym 
wszystkim najważniejszy, ale urealnia ponure dla decydentów perspektywy.

Pytania podobne zgłaszają zresztą nie tylko ludzie ponoszący jakąś odpowiedzial-
ność. Wbrew logice zastanawiamy się nad tym wszyscy stojący w ogonkach. Mówię 
wbrew logice, bo moim zdaniem roztrząsanie tematu jak doszło do katastrofy gospo-
darczej wcale nie zbliża nas do decyzji o koniecznych zmianach. Czasem może nas to 
wręcz oddalać nie tylko od konkretnych poczynań, ale również od ważniejszych reflek-
sji nad mechanizmem społecznym obecnego procesu. Pytania są zrozumiałe, bo wielu 
ludzi wątpi nadal w autentyczność kryzysu sprowadzając go tylko do kwestii zaopa-
trzenia sklepów lub podejrzewając manipulację. Nie można się dziwić obawom, że siły 
zachowawcze mogą się starać o wykolejenie zmiany społecznej przez rozkręcanie szyn 
gospodarki. I trudno nie zapytać, w najlepszym stylu przebrzmiałej epoki, komu to służą 
pogłoski o pełnych magazynach? Nie można się dziwić, bo proces zmiany musi objąć 
wszystkie sfery życia, w tym także informację i kanały informacyjne. Nie zaczniemy 
sobie wierzyć używając sformułowań określone środki czy ośrodki, stosowne decy-
zje czy kroki i tego całego pseudojęzyka. Ale do niezbędnych w działaniu konkretów 
będziemy chyba musieli dotrzeć o własnych siłach. Opór wobec żądania ujawnienia 
stanu gospodarki ma bowiem także charakter strukturalny. Tu chodzi nie tylko o stołki.

W obecnym kryzysie rozpatrywanym nie tylko objawowo znajdziemy bez wątpie-
nia elementy rozwoju zależnego z bardzo rozbudowaną strukturą biurokratyczną. Jest 
to ważne o tyle, że typ naszego rozwoju stworzył podstawy społeczne zarówno dla sił 
działających na rzecz zmiany, jak i dla zdecydowanego oporu. Rozeznać więc trzeba 
nie tylko siły uzdalniające nas do niezbędnych adaptacji systemu w sposób gwarantu-
jący zachowanie naszej tożsamości, ale również rzeczywiste siły oporu.

Tendencje zachowawcze kierują się jak zwykle w stronę spraw kluczowych przy 
pozorowaniu zupełnie odmiennych zainteresowań. Otóż wydaje się, że dla przeprowa-
dzanej zmiany rozstrzygające znaczenie mają poczynania samorządne, podejmowanie 
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pełnej odpowiedzialności na każdym szczeblu. Chodzi o decydowanie nie tylko o socja-
lizmie i demokracji, ale także o tym, co będziemy robić i jak zechcemy dzielić. Od 
tych decyzji będzie zależał także sens naszego mandatu i zaufania. Nazywanie takich 
dążeń anarchią zdradza nam ulokowanie przeciwnika. W kategoriach globalnych nie 
musimy zakładać dobrej woli i zdolności aparatu biurokratycznego, ale nie tylko jego, 
do realizowania celów społecznych sprzecznych z interesem grupowym. Ludzie będą 
się oczywiście adaptować, ale potrzeba do tego nowych struktur. Muszą one powsta-
wać na zewnątrz aparatu. Wymaga to decyzji państwowych, ale powinny one iść za 
praktyką społeczną. Tego uczy moim zdaniem historia wielkich zmian i doświadczenie 
procesów rewolucyjnych.

Siły opierające się zmianie wydają się niegroźne gdy zważymy, że system dla prze-
trwania musi się adaptować. Zastanawiamy się częściej nad tym komu powierzymy 
realizowanie procesu zmiany i jak zapewnimy skuteczność społecznej kontroli. Ale 
zachowawczość jako stan świadomości bardziej niż jako obrona interesów jest zja-
wiskiem, które musimy brać pod uwagę. Konserwatyzm nigdy nie pokrywał się cał-
kowicie z interesami klasowymi czy ideologiami. Rewolucyjna i postępowa jest dzi-
siaj samodzielność i gotowość do podejmowania odpowiedzialności przy świadomym 
podtrzymywaniu tradycyjnych wartości. Konserwatyzm może się kryć w radykalnych 
hasłach utrwalających wygodny status quo. Poznanie rzeczywistej siły oporu zawartej 
w postawach zachowawczych wydaje się więc rzeczą bardzo istotną.

Dobrze jest uprawiać historię w ciekawych czasach, nawet gdy brak nam czasu na 
skupienie. Presja wydarzeń, świadomość konieczności uczestnictwa wzmaga ostrość 
widzenia przeszłości. Pojawiają się nowe zachęty badawcze nieodłączne od wróconego 
poczucia sensowności własnych poczynań. Z tego odczucia wypływa przekonanie, że 
niezależnie od siły oporu napotykanego w procesie zmiany musimy ją przeprowadzić 
samodzielnie i samorządnie. Na każdym szczeblu i na własną odpowiedzialność. 
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Literatura nr 27, 29 czerwca 1981

Siła nadziei 

Póki życia, póty nadziei. W okresie najgłębszej żałoby, po rozbiciu manifestacji 
patriotycznych roku 1861, na noszonych wtedy powszechnie pierścionkach żałobnych 
pojawiły się kotwice, symbole nadziei. W tak trudnym momencie ta właśnie cnota 
wysunęła się na czoło ożywiając przyblakłą wolę zwycięstwa. Nadzieja zniknęła z orna-
mentyki patriotycznej po katastrofie powstania styczniowego, ale nie opuściła ludzi, 
jakby zawarta w sercach czekała sposobniejszej chwili. To ona podtrzymywała najdziel-
niejszych z dzielnych, poznaniaków broniących niezłomnie swej ziemi i mowy. Z tej 
tradycji i z takiej nadziei wywodzi się najchlubniejszy znak Polski Walczącej.

W Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN nie ma hasła nadzieja. Nie znajdziemy 
zresztą także miłości i wiary. Może tak być powinno, a może to przypadek lub logiczne 
zamierzenie. Były to przecież lata tak bardzo zawiedzionych nadziei. Ten brak uwagi 
dla cnót wydał mi się symptomatyczny. Historia w ogóle niedostatecznie penetruje 
obszary świadomości związane z nadzieją, jakby żywiła wobec niej jakąś nieufność. 
Częściej spotkać można uczone studia o wierze lub miłości, choć w praktyce nauka 
historyczna jest skłonna raczej zajmować się dziejami religii lub seksu. Cnoty są wsty-
dliwie chowane w różnych innych przegródkach historii społeczeństw, może wydają 
się śmieszne i nienaukowe. Potoczny stosunek do cnoty nadziei mieści się więc między 
okrzykiem „…niechaj żywi nie tracą nadziei…” a powiedzeniem „nadzieja jest matką 
głupich”. Historia nadziei, badanie jej roli w dziejach, nie budziła dotąd zainteresowa-
nia uczonych.

Tymczasem nadzieja zawsze odgrywała ogromną rolę w postawach jednostek 
i zachowaniach społeczeństw. Była i jest rzeczą ludzką, wartością uniwersalną związaną 
zarazem ściśle z lokalną i historyczną koncepcją świata. Porzucamy nadzieję dopiero 
wkraczając w krąg piekieł, choć tak naprawdę towarzyszyła ludziom i tam, jak długo 
pragnęli zachować swe człowieczeństwo. Nie jestem więc pewien, czy dzieje nadziei 
polskich byłyby czymś szczególnym. Wydawało się przecież niemożliwe, by ten kraj 
i naród zostały wydane na zatracenie. Wbrew szydercom nie było to bierne czekanie, 
poddanie się wyrokom losu a cnota chwilami już nie teologiczna a zgoła heroiczna. Jej 
pielęgnację i podtrzymywanie uznawano za obowiązek. Toteż cud nad Wisłą zdarzał 
się zawsze wtedy, gdy siła nadziei okazywała się większa niż opór naszego własnego 
bezwładu. Historia nadziei pomimo wszystko nieodłączna jest od dziejów ojczystych. 
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Zastanawiam się czy nadzieja zjawia się dopiero w poczuciu krańcowego zagro-
żenia? Jaką nadzieję żywią miliony ludzi stających co dzień wobec głodu jako konse-
kwencji nie tylko stosunków społeczno-gospodarczych ale wręcz katastrof ekologicz-
nych? Jaką była nadzieja pokoleń niewolników we wszystkich ustrojach, formacjach 
i epokach? Nadzieja na ocalenie, przeżycie, poprawę, cud i zadośćuczynienie? Jaka 
była i jaka jest siła tych wszystkich nadziei towarzyszących ludzkości w jej rozwoju?

Pytania te nie są oderwane od rzeczywistości. Już dziś mogą spowodować szereg 
interesujących odpowiedzi ułatwiających rozpoznanie rzeczywistości krajów znajdu-
jących się przecież w sytuacji nieraz trudniejszej niż nasza. Ich istnienie warto sobie 
uświadamiać zwłaszcza wtedy, gdy z powodu własnych zaniedbań musimy impor-
tować żywność. Odbieramy ją innym. Takie pytania są potrzebne także z tej racji, 
że nasz powrót do równowagi będzie się musiał dokonać również przez autentyczne 
odkrycie możliwości tamtego świata. Świata tak pochopnie lekceważonego z wyżyn 
naszych dotychczasowych sukcesów. Jest to także pytanie, czy partnerom w biedzie 
starczy nadziei, czy będzie ona dostateczną siłą dla rozwoju.

Nadzieja świata pracujących złączona z socjalizmem była nadzieją na realizację 
lepszego jutra. Nadzieja świata upośledzonych na lepsze dzisiaj związała się z progra-
mami rozwoju. Mimo tylokrotnych zawodów nadzieje te ciągle są żywe. Artykułowane 
w społeczeństwach na wiele różnych sposobów stanowią zapewne niezbędny składnik 
przeżycia. W nadziei zaprzeczającej niemożności i bezsile widzieć więc trzeba także 
perspektywę polskiej współczesności.

Historia może się wydawać niemoralna, opowiada przecież ciągle o tym samym, 
o triumfie siły nad sprawiedliwością, interesu jednostki nad społeczeństwem, zła i kłam-
stwa nad dobrem i prawdą. Mimo to w długiej skali chcemy uparcie dostrzec postęp 
ludzkości. Historia to dzieje władzy, wyzysku i dominacji. Dzieje twórczej pracy zostały 
sprowadzone do abstrakcji lub stały się obiektem manipulacji. Mimo to dzieje ludzkości 
są w znacznym stopniu historią nadziei, nieustannym dowodem płynącej z niej siły.

Nasze nadzieje mogą być tak wielkie jak nasze dzisiejsze niedostatki. Raczej muszą, 
jeżeli zważyć, że historia nie przyjmuje naszych ulubionych rozgrzeszeń, nie toleruje 
zwalania na system, okoliczności, trudności. W perspektywie indywidualnego rozra-
chunku okazuje się nie po raz pierwszy w dziejach, że właściwie wszystkie niedo-
statki wywodzą się z ruiny kryteriów moralnych. Żaden system władzy, żaden ustrój 
społeczny, ideologia czy sposób produkcji nie usprawiedliwiają jednostki z czynów 
sprzecznych z sumieniem. A więc i złej pracy, marnotrawstwa dóbr i talentów, zanie-
chań i przyzwoleń składających się na obecną współodpowiedzialność. Historia zajmuje 
się zawsze wyjaśnieniem mechanizmów długiego trwania i rejestracją wydarzeń, tłu-
maczy i pozwala zrozumieć współczesność. Nie nadaje się natomiast do usprawiedli-
wiania. Historia nie godząca się na funkcje dworskie, nie poddająca się niczyjej mani-
pulacji, będzie nam nieustannie przypominać indywidualną odpowiedzialność każdego 
z nas. Nawet wbrew gustom społeczeństwa. 
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Historia Polski bardziej niż krajów tzw. Trzeciego Świata może uzasadniać nasze 
nadzieje. Okazuje się wprawdzie, że rozmiary spustoszeń gospodarczych, społecznych 
i ekologicznych są większe niż się spodziewano, ale też stworzono wartości pozwala-
jące wierzyć w odbudowę. Zniszczenia moralne są wprawdzie równie przerażające, ale 
autentyzm woli odnowy jest krzepiący.

We własnej więc historii znajdujemy nieustanne potwierdzenie ogromu siły 
wyzwalanej przez nadzieję. Jest to więc znowu cnota najważniejsza, wbrew niektórym 
wyobrażeniom najbardziej czynna, najsilniej złączona z działaniem. Nadzieja lepszego 
dzisiaj i bezpiecznego jutro wymaga odbudowy podstawowych wartości, jest szansą 
wyzwolenia się z bezwładu, opanowania bezradności i przezwyciężenia obojętności. 
Siła nadziei płynie z dostrzeżenia człowieka i jego człowieczeństwa, z rachuby wspól-
nej na pomocną dłoń innych. Nadzieja to przekonanie, że to co jest można zmienić 
w to co być powinno w zgodzie i ku wspólnemu pożytkowi. Dlatego chyba contra 
spes, spero.
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Kalendarz polski

Od roku niespokojnie odliczamy polskie miesiące: sierpień, wrzesień, październik, 
grudzień, styczeń... i tak dalej aż do czerwca i lipca. Niektóre wydają się szczególnie 
ważne dla naszej historii. Ten miesiąc rozstrzyga zapewne o najbliższej, a pewnie także 
dalszej przyszłości. O wszystkim, a więc nie tylko o spożyciu, produkcji, rządzeniu 
i stanowieniu, ale także o pisywaniu felietonów. Lęki i nadzieje, obawy i oczekiwa-
nia splatają się w tym momencie w sposób, który z pewnością wzbudzi namiętność 
przyszłego historyka. Można mu pozazdrościć emocji, których dozna ustalając genezę 
wielkiego zwrotu, badając postawy determinujące inicjowanie i wdrażanie reform, roz-
ważając znaczenie postaw i świadomości jednostek w procesie kształtowania się samo-
rządności. Sądzę, że mu nie zabraknie tematów.

Przyszły dziejopis będzie żył w zupełnie innym świecie, który jednak stworzymy 
naszymi działaniami lub zaniechaniami. Nie jest może istotne, czy będzie to świat 
pomyślności czy niedostatku. Dla przyszłego historyka będzie ważne zrozumienie obec-
nych namiętności i obojętności, przeniknięcie stanu obecnej polskiej rzeczywistości. To 
jednak my dzisiaj kształtujemy jego przyszłe zainteresowania i możliwości. 

Nie mogąc czy nie chcąc pojąć wszystkiego co nas otacza i co sami tworzymy, 
mamy skłonność do powątpiewania w szanse badacza, który za pół wieku pochyli się 
nad tym co po nas zostanie. Uważa, że o ile będzie jeszcze powód do prowadzenia 
badań historycznych, to nasi następcy potrafią odpowiedzieć na wiele gnębiących nas 
pytań. Jest bardzo prawdopodobne, że ich pytania będą odmienne, a nasz kalendarz 
opatrzą własną interpretacją. Od nas zapewne zależy, by mieli co badać i by kalendarz 
nasz nie wzbogacał się tak szybko. 

Myśląc o takiej przyszłej interpretacji współczesności można zauważyć, że już dzi-
siaj dysponujemy materiałem, z którego będzie budował przyszły historyk. Tylko, że 
nam trudniej dostrzec znaki czasu. Nasze emocje i namiętności koncentrują się wokół 
wydarzeń, utrudniają analizę długiego trwania. Historyk przyszły śmielej podejmie 
badanie trendów i zważy, w jakim stopniu bierność, niewiara, prywata i głupota wpły-
nęły na proces historyczny między sierpniem a lipcem. Można liczyć, że dostrzeże i nie 
zlekceważy chęci, dumy, zaradności i odpowiedzialności naszej. Nie spodziewałbym się 
po nim nadmiaru wyrozumiałości.
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Nie uda się przeczytać przez ramię wniosków poczynionych przez historyka przy-
szłości. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, by poznać bliżej wszelkie inne poznane 
współczesne procesy zmiany. Nauczyć się czegoś o sobie możemy także zwracając 
uwagę na losy wysiłków podejmowanych przez innych. Historia dysponując wiedzą 
o następstwach i uwarunkowaniach stwarza pełniejszą perspektywę. Nie znaczy to 
jednak byśmy byli pozbawieni możliwości osądu. Potrzeba do tego odwagi spojrze-
nia w przyszłość i odrzucenia myślenia magicznego. Potrzeba odwagi by wierzyć 
w skuteczność działań. Lękać się trzeba najwyżej rachunku, jaki przyszłość wystawi 
za wszystko, co się stało i nie stało. Bo oto z jednej strony ludzie nadwerężający swe 
siły fizyczne i psychiczne, obarczeni przez nas nadzieją i odpowiedzialnością. Z drugiej 
strony nasze gadulstwo i niezborność, bezradność i niewiara. To wszystko jest zapisane 
w naszym kalendarzu.

Nie chodzi o zawsze nieco demagogiczne przypominanie o odpowiedzialności 
historycznej. Nie jest zupełnie jasne wobec kogo chcemy ją ponosić. Chodzi raczej 
o uświadomienie sobie, że dla rozwoju, dla procesów w krótkiej i dłuższej skali czasu, 
ogromną wagę ma rozpoznanie stanu naszego systemu społecznego. A my go tylko 
ciągle opowiadamy i ręce nam opadają. Wydaje mi się, że badania naukowe nad zaco-
faniem i studia porównawcze dróg jego przezwyciężania są dziś równie istotne jak 
działania produkcyjne, jak organizowanie się dla nowych potrzeb. To są sprawy po 
prostu nierozdzielne.

Nie od dzisiaj sądzę, że dla tego celu wiele mogą dać analizy rzeczywistości krajów 
tzw. Trzeciego Świata. Tam przecież znajdziemy podobne mechanizmy blokujące drogi 
wyjścia z zacofania. Stamtąd możemy się upewnić, że wyzwolenie ludzkiej inicjatywy 
jest sprawą nadzwyczaj trudną. Musimy wiedzieć jakie mamy siły i środki dla niezbęd-
nej przebudowy. Ale warto również orientować się w wewnętrznych ograniczeniach. 
Świadomość zagrożenia, dramatyzm sytuacji, dokuczliwość codzienności i wola wydo-
bycia się ku lepszemu nie wystarczą. Musimy zawierzyć ludziom, ale byłoby dobrze, 
gdyby wszyscy wiedzieli co nas naprawdę czeka.

Od miesięcy wydaje się, że wszyscy oczekujemy na jakiś zwrot, po którym tak 
czy inaczej nastąpi wyjaśnienie sytuacji, jednoznaczne określenie kierunków sposobów 
postępowania i wszystko wróci do znajomej rutyny. Zniecierpliwionych oczekiwaniem 
uważa się za ekstremistów i to bez możliwości jednoznacznego określenia, gdzie jest 
lewica a gdzie prawica. Zwrot jednak nastąpi tylko wtedy, gdy będziemy mieli odwagę 
przekroczyć własne ograniczenia. Po nim nie będzie już powrotu. Takie oderwanie się 
ku wzrostowi, odnalezienie alternatywy rozwojowej, to dzisiaj problem nie tylko pol-
ski. Z analizy wielu różnych wypadków można sądzić, że urzeczywistnienie alterna-
tywy i wyjście z zacofania wymaga świadomego wysiłku zbiorowego. 

Potrzeba nam napięcia psychicznego i ufnej solidarności, by powierzone szanse 
urzeczywistnić. Ale potrzeba także codziennej odwagi. W polskim kalendarzu brak już 
miejsca na nowe miesiące i rocznice. Jest nam potrzebna odwaga czynienia tego, co 
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godne i sprawiedliwe. Jest nam więc także niezbędna wiedza o wszystkich przeszko-
dach. Historia odda chwałę twórcom naszego kalendarza. Nam jednak nie wybaczy 
ani jednego dnia zmarnowanego w bezczynności. Niezależnie od tego w jakiej mierze 
lipiec przesądzi o przyszłości.
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Literatura nr 31, 30 lipca 1981

Zamulanie34

Rok temu sądziłem, że możliwa jest w miarę prosta interpretacja postępującego 
obniżenia się poziomu wiedzy historycznej wśród kandydatów na wyższe studia. 
Wydawało mi się, że mamy do czynienia z niebezpiecznym procesem odwracania się 
od historii, ewentualnie z szukaniem więzi z tradycją poza wiedzą oferowaną w pro-
gramach szkolnych. Sądzę, że byłem w błędzie, bo sytuacja jest dużo groźniejsza.

W ciągu minionego roku okazało się, że jest w Polsce wspaniała, myśląca młodzież, 
pokolenie odczuwające głęboką potrzebę zachowania tożsamości i odszukujące własną 
tradycję kulturową. Być może to inni ludzie trafiają od lat przed komisje egzaminacyjne 
niż ci, których od roku widzimy i słyszymy na czele odnowy. Chyba na pewno inni. 
Bo w tym roku wrażenie niezdolności do myślenia historycznego było szczególnie doj-
mujące. Tak jakby nie było całego ubiegłego roku, jakby to się działo w innym kraju. 
Nie ulega wątpliwości, że bieżące wydarzenia wpłynęły także na mój osąd. Nie bez 
wpływu jest również krytyczna ocena instytucji i programów edukacyjnych. Wszystko 
razem zmusza do czegoś więcej niż próba interpretacji.

Objawy katastrofy były już wielokrotnie opisywane. Rzuca się w oczy przede wszyst-
kim niezdolność do zapamiętywania faktów właśnie w dziedzinie nauk społecznych. 
Brak umiejętności odtwarzania nawet wiedzy szkolnej co wystarcza przecież w zakre-
sie geografii czy literatury. Dalej niedostatek rozumienia związany ściśle z brakiem 
nawyku myślenia historycznego. Odnoszę wrażenie, że umysły kandydatów zostały 
w pewnych zakresach zablokowane, nie dopuszczają do siebie problemów czy zja-
wisk związanych z przeszłością. Blokada ma chyba charakter mechaniczny, w każdym 
razie nie kieruje się przeciwko wyraźnie określonym zagadnieniom. Uprzywilejowane 
w ten sposób zostały nie tylko Komuna Paryska, Rewolucja Październikowa czy np. 
polski ruch rewolucyjny, ale takie zagadnienia dziejów powszechnych jak Rewolucja 
Francuska, powstanie Stanów Zjednoczonych A. P. czy istota światowego systemu 
kapitalizmu. W tych i wielu innych kwestiach na ogół nic nie wiadomo, czasem zda-
rza się próba odtworzenia branej lekcji. Wyniki są żałosne. 

Objawy te i cały szereg dalszych uważam za następstwa wszechstronnego pro-
cesu zamulania. Ma on charakter totalny, dotyczy wszystkich dziedzin edukacji, ale 

34 Z przyczyn niejasnych ten felieton ukazał się pod nagłówkiem „Kąt odbicia”.
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jego efekty są najszybciej i najjaskrawiej dostrzegalne w dziedzinie historii. Zamulenie 
polega na systematycznym wtłaczaniu uczniom masy bezkształtnej, niekoherentnej 
informacji, pozbawionej związku z rzeczywistością i oderwanej od jakiegokolwiek 
nadrzędnego celu. Uniemożliwia to wchłanianie czegokolwiek innego i wymywa 
z umysłów pragnienie samodzielnych poszukiwań. Umysł wypełniony taką papką ma 
oczywiście trudności także z przekazywaniem treści, odtwarza je łatwiej gdy two-
rzą jakiś wspólny system nie wymagający przekształceń. To tłumaczy bezradność 
wobec historii. 

Trudno ściśle określić zmienny skład papki tłoczonej przez lata w umysły młodych 
ludzi. Ma on istotne znaczenie ze względu na uboczny efekt wyjaławiający. Wystarczy 
posłuchać jak mówią nawet dobrzy uczniowie, którym talent pozwala na wierne 
odtwarzanie. Język zamulania jest oczywiście pochodną publicznego bełkotu i sam 
w sobie stanowi integralną część zamulania. Język i frazeologia szkolnej nowo-mowy 
są zresztą szczególnie trudne do opanowania. Może dlatego tak wielu kandydatów na 
studia przypisuje swe niepowodzenie nieumiejętności „sprzedania” posiadanych wiado-
mości. Prawdę mówiąc ci wzorowi, zdolni do płynnego odtwarzania i twórczego roz-
wijania przyswojonej papki budzą większą zgrozę niż przeciętna większość tak strasz-
nie bezradna wobec nowej sytuacji.

Kanały informacyjne i przekazy docierające do uczniów nie tworzą więc całości, 
która mogłaby być przyswojona przez strukturę umysłowości. Swego rodzaju „nieprzy-
czepność” papki wynika jak sądzę z braku organizującej koncepcji. W masie informacji 
nie odnajdujemy struktury, nie tworzy ona żadnego systemu. Rezultatem jednak nie 
jest opór, a rodzaj zbiorowego ogłupienia przypominający efekty tzw. prania mózgów. 
Czy to jest rezultat zamierzony? Można sądzić, że zadaniem systemu edukacyjnego jest 
indoktrynacja, wpajanie zespołu pojęć norm i postaw zgodnych z założeniami decyden-
tów. Praktyka nie potwierdza teorii. Zamulanie nie służy utrwalaniu oficjalnie głoszo-
nych idei, ale nie dopuszcza do przyswojenia czegokolwiek poza bezkształtną papką. 
Być może wynika to z narastającej do lat rozbieżności między oficjalnie głoszonymi 
ideami a praktyczną realizacją. Zamulenie jest produktem rozmijania się słów i czy-
nów, rezultatem braku jakichkolwiek przekonań. Prowadzi do bezkrytycznej akcepta-
cji, pozbawia samodzielności i odwagi, gwarantuje uległość. Odmóżdżanie kolejnych 
generacji sięgających po wyższe wykształcenie jest faktem, pytanie czy o to chodzi 
w systemie edukacyjnym? 

Nie sądzę by można to wszystko przypisywać jakiemuś szerszemu planowi. 
Widziałbym w tym rezultat obiektywnych procesów społecznych. Potwierdza to moim 
zdaniem praktyka ubiegłego roku. Zamulanie okazuje się szczególnie skuteczne w sto-
sunku do ludzi myślących o wyborze wyższych studiów. To oni mają w szkole szcze-
gólnie mocną motywację do uczenia się „na piątki”, przyjmują więcej papki, łatwiej się 
poddają ogłupianiu. Studia bardzo często utrwalają ten stan, wyposażają w uzasadnie-
nia. Kończący studia trafiają prędzej w te formy życia społecznego, w których akceptacja 
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zamulenia jest premiowana. Procent opornych i odpornych jest zbyt niski by zagrozić 
systemowi. Setki i tysiące zmarnowanych talentów są tego bolesnym dowodem.

Ludzie nietraktujący szkoły tak poważnie i przechodzący wcześniej do działalności 
produkcyjnej są chyba łatwiejsi do uratowania. Może nie zwracano na nich dostatecz-
nej uwagi, pozwalając by wzięli ze szkoły to tylko, co się im wydawało użyteczne? 
Wcześniejszy i brutalniejszy kontakt z rzeczywistością nie musiał ich demoralizować, 
istniała szansa ukształtowania się nieformalnego obiegu informacji. Zdolność robotni-
ków do odrzucenia nowo-mowy, do samodzielnego myślenia, rewindykacja prawa do 
kultury nie mogą być zaskoczeniem. Nie przewidywano zapewne ani wzięcia na serio 
idei, ani oczyszczającego efektu kontaktu z brutalną rzeczywistością. Ta wielka lekcja 
z trudem jednak dociera do zaklętych rewirów szkolnych. 

Taka diagnoza nie jest rozwiązaniem. Produktem społecznym zamulania jest stan 
świadomości licznej i wpływowej grupy, która może się czuć zagrożona programem 
reform. Nazywają ją czasem drobnomieszczaństwem, ale niezupełnie trafnie. Ci ludzie 
bronią swych interesów i lękają utraty pozycji, ale przede wszystkim są przekonani, że 
wszystko jest wspaniałe. Zamulenie skutecznie pozbawiło ich zdolności do samodziel-
nego myślenia nawet wtedy, gdy stało się to nie tylko możliwe ale i wymagane. 

Myśli towarzyszące egzaminom wstępnym nie mogą być zbyt krzepiące. Mamy 
system edukacyjny zamiast szkoły i musimy sobie zdawać sprawę z konsekwencji. To 
nie programy i podręczniki trzeba zmieniać, to sam system powinien ulec likwidacji. 
Wrócić do szkoły, niechby niedoskonałej i archaicznej, do prostej starej budy wzbu-
dzającej zdrowy opór młodych umysłów. Bez tego nie będzie ani reformy ani odnowy. 
Powinniśmy przy tym zdawać sobie sprawę, że większość zamulonych nie zdaje sobie 
sprawy z manipulacji. Nawet ich wściekłość, gdy muszą stać w kolejkach nie pozwala 
na cokolwiek poza powtarzaniem cudzych sądów. Zamulanie spowodowało „zdrob-
nomieszczanienie” ludzi wykształconych, warstwy posiadaczy dyplomów. Proces ten 
szczęśliwie nie dotknął wszystkich, ale trwa. Trzeba go co rychlej zatrzymać, a zacząć 
od przywrócenia sensu słowom. Tak musi znaczyć tak, choć brzmi to schematycznie. 
Konfrontacja poglądów jest niezbędna dla wyjścia z dwuznacznej sytuacji stworzonej 
przez bezkarność zamulaczy. 
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Literatura nr 33, 13 sierpnia 1981

Nie czekać 

W świeżo wydanej monografii o Polonii brazylijskiej35 Marcin Kula przedstawia 
zastanawiający konserwatyzm emigrantów, którzy przybywając z biedy trzech zabo-
rów do kraju nieograniczonych możliwości z zaciekłym uporem dążyli do odtworzenia 
odziedziczonego systemu wartości. Obiektywne warunki gospodarowania w Brazylii, 
pozwalające na szereg korzystnych wyborów, okazały się zbyt słabe wobec napięcia 
woli wychodźców pragnących stać się gospodarzami na skalę i sposób zapamiętany 
z ojczyzny. Tego typu zespoły uwarunkowań kulturowych odnajdujemy dzisiaj w więk-
szości krajów pokolonialnych usiłujących przezwyciężyć zacofanie. We wszystkich tych 
wypadkach nie możemy obarczać tradycjonalizmu winą za tak czy inaczej rozumiane 
niepowodzenia rozwoju. Problem polega bowiem na odnalezieniu we własnej trady-
cji tych indywidualnych elementów, które będą współgrały z obiektywnie istniejącym 
otoczeniem i doprowadzą do pożądanej zmiany. Myślę, że i my stoimy wobec takiego 
problemu. Stoimy pytając co robić? W sytuacji, w której pierwszą odpowiedzią wydaje 
się być: nie czekać!

Jest wiele racji, by dostrzegać analogie nasze z kompleksem krajów potocznie nazy-
wanych Trzecim Światem. Jest to zarazem powód by od historii wracać do spraw 
bieżących. Po pierwsze wygląda na to, że znaleźliśmy się w szponach dodatniego 
sprzężenia zwrotnego właściwego dla rozwoju zacofania. Po drugie właśnie w okre-
sie ostatniego zjazdu PZPR podzieliliśmy się dość dokładnie na optymistów i pesymi-
stów. Pierwsi spodziewali się, że zjazd coś załatwi (w różnym sensie), drudzy stali na 
stanowisku, że nic się nie zmieni. Stojąc w kolejkach niezwykle długich tymi dniami 
zastanawiałem się nad związkiem tych dwu spraw. Oto wobec obiektywnej sytuacji, 
która pozornie wymusza jednoznaczne decyzje stajemy jedni i drudzy, niezależnie od 
motywów, w postawie wyczekującej.

Uznajemy więc, że to co ważne dzisiaj i jutro zależy od kogoś lub czegoś poza 
nami. O losie kraju i każdego z nas zdecydują pozytywne lub negatywne decyzje i dzia-
łania, które nastąpią lub nie, ale poza nami. Coraz bardziej niespokojni i niecierpliwi, 
ale czekamy, bo taka jest kolej rzeczy. Tymczasem nie czas na wahanie między opty-
mizmem lub pesymizmem. Wszelka świadoma zmiana, zawsze i wszędzie, wymagała 

35 M. Kula, Polonia brazylijska, LSW, Warszawa 1981.
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zgodności działań zbiorowych z przekonaniem jednostek. Chodzi o to by dostrzec 
konieczność pierwotności przekonania. Są potrzebne mechanizmy porządkujące 
wysiłek ludzki, potrzeba jak najszybciej form umożliwiających dobrą i skuteczną pracę. 
Żadna jednak skuteczna reforma nie była czymś więcej jak wygodną ramą dla twórczej 
działalności ludzi. A tu dyskutują fora, obradują zjazdy, porozumiewamy się w pionie 
i w poziomie, w każdym ogonku spotykam kandydatów na ministrów, a w całym kraju 
w dalszym ciągu opłaca się pracować źle i nieskutecznie. Jakiej potrzeba świadomości, 
by skutecznie się sprzeciwić systemowi premiującemu partactwo?

Od miesięcy słyszymy skargi, np. na idiotyczne przepisy uniemożliwiające reali-
zację nawet słusznych założeń. Codziennie dowiadujemy się o faktach przeczących 
zdrowemu rozsądkowi. Nie czujemy się bezsilni, ale kto wreszcie powie, dość tego? 
Kto pierwszy przestanie respektować przepisy sprzeczne z racją stanu? A jest nią dzisiaj 
nakarmienie narodu. Płyną dni i słowa, ludzie pracują ciężko, w utrapieniu codzienno-
ści i zniecierpliwieni brakiem perspektyw. Trzeba więc sobie powiedzieć, że nie będzie 
żadnej reformy bez naszej odwagi. Zmiana nie przyjdzie do czekających, musi nastą-
pić siłą wspólnych dążeń. To konieczne, jeśli nie ma się rozpłynąć w przeciwdziałaniu 
wszystkich przyzwyczajonych do uzgadniania, stawiania, postulowania, zabezpieczania 
i stu innych biurokratycznych procederów. Czekając na reformę oktrojowaną pozba-
wiamy ją szans.

Czekając możemy dotrwać do głodu i zarazy. Trzeba niewątpliwie byśmy dostrzegli 
projekt reformy sensowny, jasny, fachowy i zgodny z naszym odczuciem sprawiedliwo-
ści. Ale jeszcze bardziej trzeba świadomości, że inicjatywa, wysiłek i staranie każdego 
z nas jest przyjmowane jako bezcenny kapitał. Nasza ostatnia rezerwa ma postać natu-
ralnej skłonności do dobrego, to oczywista potrzeba dobrej, twórczej pracy. Reforma 
musi wyzwolić ten czekający kapitał. Ale oglądając się na pozwolenie, zachętę, instruk-
cję, możemy nie doczekać reformy. Więc mimo oporu wewnętrznego tradycjonalizmu, 
mimo braku nawyków i zgiełku wszczynanego przez zastrachanych opozycjonistów, 
musimy przestać czekać.

Reformą nie jest zmiana pojmowania instrumentalnie. Pokolenia reformatorów, 
cała historia ludzkości i trzy dekady bezradnych wysiłków około rozwoju Trzeciego 
Świata przypominają nam, że świadomie pożądana zmiana strukturalna może wynik-
nąć wyłącznie z wewnętrznej siły systemu społecznego. W przeciwnym razie zamienia 
się w koniunkturalną manipulację cenami. Do czego to prowadzi wskazuje przykład 
Argentyny. Reformy i działania wynikają dopiero z konieczności. Naszą szansą wydają 
się być potrzeby zarysowane w sposób bardzo ostry. Trzeba by nas skłoniły do działania 
wyzwalającego ze spirali nędzy. Wchodzimy w stan właściwy krajom zacofanym z nawy-
kiem czekania, sparaliżowani w zakresie decyzji. To jest nasze największe zagrożenie.

Nasze oczekiwanie wydaje się mieścić w odziedziczonym doświadczeniu, bie-
rze się z jakiegoś fatalizmu. Wydaje się nam zapewne, że przeciw nam tężeją prze-
możne siły bezwładu. To prawda, niektórym wciąż się zdaje, że socjalizm polega na 



164

Nie czekać

komenderowaniu a administracja to to samo co władza. Pogarda biurokracji dla czło-
wieka pracy stroi się zawsze w stosowny kostium ideologiczny. Dziś próżno straszą 
grzechami anarchii, socjaldemokracji, rewizjonizmu i reakcji, bo nie da się ukryć oczy-
wistej niekompetencji i małoduszności. Stoimy więc w miejscu, choć naszą wspólną 
szansą jest odnalezienie elementów tradycji umożliwiających take off niezbędny dla 
realizacji zmiany strukturalnej. Nie jest już ważny ani optymizm, ani pesymizm a tylko 
zgoda, by dłużej nie czekać.
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Literatura nr 35, 27 sierpnia 1981

Diabelska alternatywa?

Diabelskość alternatywy polega na tym, że każde rozwiązanie powstałej sytuacji 
prowadzi do katastrofy. Jest to swoisty brak wyboru, sytuacja bez wyjścia, w której 
każdy ruch nieuchronnie prowadzi do mata. Życie na szczęście nie jest partią szachów 
i zwykle istnieje jakieś niespodziewane rozwiązanie, choć prawdę mówiąc częściej 
w powieściowej fikcji niż w rzeczywistości. Wobec takiej sytuacji stoją dzisiaj społe-
czeństwa krajów zacofanych.

Istotą sytuacji krajów należących do „biednego Południa”, słabo rozwiniętych lub 
rozwijających się, czy wreszcie tworzących peryferie światowego systemu kapitalistycz-
nego, wydaje się polegać na niemożności osiągnięcia zakładanego celu. Zalecane czy 
podejmowane działania na rzecz rozwoju gospodarczego prowadzą niezmiennie do 
utrwalenia struktur przeciwnych zmianie i na tej obserwacji oparto większość inter-
pretacji odwołujących się do pojęcia błędnego koła. Kraj jest biedny ponieważ się nie 
rozwija, a nie rozwija się z powodu biedy. Nie jest to chyba trafne, ale nadal szeroko 
akceptowane. Krajom tym proponuje się wzrost zrównoważony lub niezrównowa-
żony, wierzy się w moc biegunów wzrostu lub w inflację, ale rezultaty prób rozwoju 
trudno uznać za budujące. U podstaw tych działań i teorii, naukowych i politycznych, 
leży przekonanie o jednokierunkowości rozwoju. Wszystkie społeczeństwa plasujemy 
na wspólnej osi a spieramy się najwyżej o genezę, rozmiary i sposób zlikwidowania 
dystansów dzielących poszczególne kraje. Brak postępu i pogłębianie różnic tłumaczy 
się wtedy blokadami, hamulcami, wąskimi gardłami itp.

Jest to produkt cywilizacji, która w wieku XIX potrafiła podporządkować sobie 
resztę świata. Społeczeństwa zdominowane przez rozwijające się „centrum” zostały 
ubezwłasnowolnione w zakresie koncepcji, przez wizję rzeczywistości sformowaną 
w cywilizacji przemysłowej. Tak w XIX i w XX wieku zaczęły się zmiany w kultu-
rach określane jako modernizacja, przejmowanie nowych idei: liberalizmu, marksizmu, 
nacjonalizmu, socjalizmu i innych. A wszystkie, choć w różny sposób, podtrzymywały 
wiarę w możliwość przezwyciężenia i dogonienia. Zależność peryferii polega także na 
przyjęciu sposobu myślenia utrwalającego dominację centrum.

Dziesiątki projektów i planów reform przyniosły w najlepszym wypadku powstanie 
większego lub mniejszego sektora zmodernizowanego pogłębiającego nierównomier-
ność rozwoju. Jest to przeniesienie zależności do wnętrza systemu społecznego. Droga 
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krajów nowo uprzemysłowionych może się nam wydawać bardziej atrakcyjna a jest nią 
z pewnością dla warstw uprzywilejowanych. Na ogół próby te ulegają załamaniu. Droga 
rewolucyjnego przeobrażenia struktur społecznych oferuje w zasadzie model egali-
tarny, ale odcinający od mechanizmów rynkowych napędzających wzrost gospodarczy. 
Taka perspektywa może pociągać upośledzonych przez panujące stosunki podziału. 
Oba wybory czy rezultaty wyborów są dość ściśle zdeterminowane. Oba są częścią 
procesów modernizacyjnych i nie są rzeczywistą alternatywą, nie wyzwalają z zależ-
ności. W planach tych dominuje dążenie do zrealizowania założeń teoretycznych na 
temat rozwoju i w żadnym wypadku nie dochodzi do osiągnięcia wymarzonego celu.

Rozwiązania modernizacyjne, nawet jeśli nie są autentycznym wyborem wydają się 
lepsze niż bierne oczekiwanie na śmierć głodową. Wyłania się więc kwestia świadomo-
ści zdolnej urealnić wybór. Nie mam pojęcia, jakiego stanu świadomości potrzeba, by 
wzbudzić rozwój stwarzający szanse samodzielności. Jesteśmy świadkami burzliwych 
poszukiwań wywołujących nasze zdumienie i opór. W wielu krajach dojrzewa przeko-
nanie o konieczności odrzucenia alternatywy sprowadzonej wulgarnie do konfrontacji 
kapitalizmu i socjalizmu.

Zastanawiając się nad polską alternatywą, odrzucamy na ogół wszelkie porównania 
z tzw. Trzecim Światem. Istotnie nasza kultura, ustrój, struktury społeczne i stan sił 
wytwórczych sugerują nam porównanie z neoprzemysłową Brazylią, z białą Argentyną, 
może z należącymi do śródziemnomorskiej półperyferii Grecją lub Portugalią? Ale te 
zestawienia mogą być potrzebne. Projekty reformy samorządowej proponowane przez 
sieć wielkich zakładów są szansą właśnie dlatego, że wyrażają nowy stan świadomo-
ści. Nie stawiają nam doktrynalnie ujętego modelu docelowego, ale urealniają prag-
matyczny program przebudowy. Może to różne przybierać kształty w wizjach indy-
widualnych i zbiorowych, ale może wyzwolić energię niezbędną dla przekształceń 
strukturalnych. Tej właśnie energii, której zdaje się brakować większości społeczeństw 
zacofanych. Te ostrzeżenia warto brać pod uwagę.

Skrajne warianty rozwoju społeczeństw zacofanych mogą być w pełni realne także 
dla nas. W żadnym nie spełnią się nasze oczekiwania i marzenia, choć nie wypo-
wiadam się ani o popularności, ani realności wzoru brazylijskiego czy kubańskiego. 
Pozostawanie w miejscu, społecznie nieprawdopodobne, prowadzi nieuchronnie do 
katastrofy. „Ostrożna” reforma może nas wprowadzić w klasyczne błędne koło zacofa-
nia. Głęboko sięgająca zmiana struktur urealnia dążenia do uniknięcia perspektyw „trze-
cioświatowych”. Jakkolwiek konieczna wzbudza także szerokie obawy przed katastrofą.

Autentyczna alternatywa rozwoju jest dla nas, tak jak dla wielu społeczeństw 
warunkiem istnienia. Nie wiemy, czy nasze szanse wyboru są naprawdę wiele więk-
sze. Nadzieją jest zdecydowanie wyrażające nowy stan świadomości. Odrzucamy dia-
belską alternatywę. Nie będziemy wybierać między dwiema drogami, z których żadna 
nie zapewnia realizacji pragnień, a obie grożą katastrofą.
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Literatura nr 38, 17 września 1981

Czterdzieści osiem36

Kto i kiedy to zauważył? Czternastego sierpnia ubiegłego roku? Zajmą się tym poko-
lenia przyszłych dziejopisów. Stawiają te pytania i formują odpowiedzi liczni uczest-
nicy zdarzeń. Ważne jest jednak, że upowszechnia się świadomość głębokiej zmiany 
dokonywanej przez nas samych. Stan naszej świadomości zdecyduje o dzisiejszych czy-
nach i jutrzejszych ocenach. Tylko w szkolnym lub filmowym stereotypie rewolucja to 
krzyk, biegnący tłum, chaos i gwałt, szybkie, namiętne, działania o natychmiastowych 
konsekwencjach. Zawsze istniał rewolucji dzień powszedni, w którym decydowało 
się najważniejsze. Jeżeli zmiana nie sięgnęła tego poziomu, jeśli z niego nie wyrosła, 
zamiast rewolucji mieliśmy naskórkową kosmetykę, przewrót we władzach lub zmianę 
gwarantującą utrzymanie status quo. Dlatego chyba świat jest właśnie taki, gwałtownie 
potrzebujący zmiany i niezdolny do jej przeprowadzenia.

Każdy proces rewolucyjny miał swoje momenty gry. Tworzyły się grupy przywód-
cze, występowały różnice interesów, sprzeczne koncepcje działania i odmienne widze-
nie przyszłości. Tak jest i dzisiaj. Tym razem jednak z niezwykłym uporem domagamy 
się, by przedstawiane nam scenariusze i modele wywodziły się z nas i odpowiadały 
naszym potrzebom. Bardzo jest niebezpiecznie, gdy ktoś w takich sytuacjach nie chce 
dostrzec rewolucyjności sytuacji, nie umie się pogodzić z wymogami rzeczywistości 
i bierze swe interesy za wyraz powszechnych potrzeb. Szczególne jest więc znacze-
nie sytuacji, jaka zawsze powstaje między władzą i społeczeństwem w okresie, gdy 
sytuacja staje się rewolucyjna. W naszym przypadku jest to moment ogromnie trudny. 

Cechą charakterystyczną sytuacji jest powszechna świadomość konieczno-
ści zmiany i wola stanowienia o sobie. Wyraża się to w kontrolowaniu społecznym 
zachodzącej zmiany. Jest to wysoce niedoskonałe, pełne błędów, chybionych posu-
nięć jak każde działanie masowe. Ale jest i świadczy o tym, że to jest rewolucja. 

36 Pierwotny tytuł felietonu, „Dlaczego rewolucja?”, został zakwestionowany w redakcji, dość 
burzliwy spór spowodował tygodniową zwłokę w druku. Zaproponowano „Potrzeba przemian”, co 
wskazywało na charakter cenzorskiego zapisu. Tytuł nadany miał być po prostu kolejnym numerem, 
swego rodzaju bezradnym protestem. Ale zamiast „czterdziesty ósmy” ukazało się „czterdzieści osiem”, 
bez najmniejszego sensu. W dodatku omyliłem się w rachunkach, bo w istocie felieton ten był w kolej-
ności czterdziestym dziewiątym. 
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Chcąc przetrwać jako naród musimy zmienić głębokie struktury a to dokonuje się  
wyłącznie przez nas. 

Świadomość tego faktu różnie się artykułuje i na rozmaitym poziomie. 
Różnorodność społeczeństwa jest tą wartością, do której czujemy instynktowne przy-
wiązanie. Możemy też wiedzieć, że to jest ważne, ale przede wszystkim zgadzamy się 
w zbiorowym odruchu. To prawda, że czają się w nas najróżniejsze niskie uczucia. 
W gwałtownych przewrotach zwykły się obnażać. Ale chyba czujemy swoją siłę pozwa-
lającą nie zbaczać na manowce, nie ulegać podpowiedziom i niezdrowym instynktom. 
Rewolucją jest przekonanie, że nas nikt nie będzie prowadził i sami wybieramy naszą 
przyszłość. Dokonuje się to w codziennym działaniu, tym nieraz niezbornym próbowa-
niu samodzielności. Nieufnie oglądamy przedkładane nam propozycje. Takie są nasze 
doświadczenia.

Przekonanie o konieczności zmiany jest chyba ściśle związane z jakimś ogólniej 
formułowanym, celem działania. Po co to wszystko? Ten ruch wyrósł z buntu wykra-
czającego daleko poza rewindykacje materialne. Było to możliwe, bo ludzie pragną żyć 
po ludzku. To można różnie pojmować. By jednak stało się faktem, trzeba, powtarza-
jąc tylekroć słyszany apel, aby człowiek miał człowiecze serce. Ta właśnie świadomość 
jest szansą powodzenia.

U źródeł rewolucji znajdziemy także upomnienie się o godność, obronę naszej toż-
samości. Tkwi w tym siła pozwalająca myśleć o przebudowie struktur, uwierzytelnia-
jąca nadzieję na naszą własną przemianę, pozwalająca na samoograniczenia. W każ-
dym zakresie czuje się samokontrolę. Byłoby niebezpieczne dla wszystkich, gdyby ten 
dowód siły społecznej oceniać jako słabość. Nie uczestniczymy w cudzie a w normal-
nym procesie, przed którym stoją gigantyczne problemy i niebezpieczeństwa. Czyż 
trzeba wyliczać? Wspomnę o dwu silnie wpływających na naszą psychikę. Poczucie 
absurdu i ogólnej niemożności powstające zwłaszcza w kontakcie z rzeczywistością 
gospodarczą. To pokolenie będzie miało ciężko chore żołądki. A obok tego obawa, czy 
wybrane i poparte rozwiązania praktyczne nie kryją w sobie pułapki. Na przykład błęd-
nego koła równowagi czy innej dolegliwości znanej z obszarów tzw. Trzeciego Świata. 
Uczestniczymy w tym z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

[Wszystko to jest całkowitym zaprzeczeniem niezliczonych wariantów bia-
łej rewolucji. Wydaje się to być jednym z wielkich zakrętów historii. Tym bardziej 
nie można sobie pozwolić na postawienie alternatywy: jeżeli nie biała to czerwona, 
w sensie radykalna aż do krwi. Białe rewolucje proponują pociągające wizje, nie 
pragniemy katastrofy. A zatem, oktrojowana demokracja, kontrolowana samorząd-
ność, oświecona administracja i twarda władza albo bałagan? Nie można przyjąć  
takiego szantażu.]37

37 Akapit ten został usunięty na żądanie Putramenta. W rozmowie z nim 8 września, skąd inąd 
grzecznej, ustąpiłem bez większego oporu. Nie jest pewne, czy w tym spotkaniu brała udział Sytuacja.
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Jest to rewolucja, ponieważ przekonaliśmy się o nieskuteczności modernizacji. 
Odbywała się ona pod różnymi wezwaniami, ostatnio pod hasłem: bogaćmy się. Gdy 
się wymawia nam życie na kredyt trzeba przyznać zarazem, że nie uczestniczyliśmy 
w jakimś konsumpcyjnym rozpasaniu. Najwyżej w gigantycznym marnotrawstwie. 
Toteż istnieje świadomość konieczności zarobienia, spłacenia i poniesienia odpowie-
dzialności. Ale tylko dlatego, że społeczeństwo chce decydować i ma świadomość 
swych celów. Odrzuca perspektywę wybierania między samodzielnością a pełnymi 
półkami. 

Nikt nie powiedział, że rewolucja toczy się pod hasłem rezygnacji z dobrobytu. Być 
może cała cywilizacja przemysłowa zmierza ku katastrofie i nie zdążymy zakosztować 
lepszego życia. Być może powinniśmy się troszczyć raczej o wszystko inne. Ale mamy 
świadomość, że tylko zasadnicza przebudowa może urealnić nasze pragnienia. Obfitość 
dóbr to tylko środek do celu. Osiągać ją będziemy od siebie i dla siebie stawiając kłopo-
tliwe wymagania. Sprostanie wymogom społecznym przez władzę jest jednak niczym 
w porównaniu z wysiłkiem, jaki musimy włożyć w naszą własną przemianę. Będziemy 
z pewnością mieli, pod warunkiem skuteczności zbiorowego wysiłku. Chodzi o to, 
żebyśmy także bardziej byli. Świadome łączenie tych dwóch celów upewnia mnie, że 
mamy do czynienia z rewolucją.
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Literatura nr 40, 1 październik 1981

Sen bramina

Badania marzeń sennych nie były dotąd szerzej praktykowane przez historyków, 
w każdym razie w Polsce. To bardzo niedobrze. Część z nas widzi przecież przed 
sobą perspektywę uwiądu warsztatowego w następstwie niedostępności archiwów. 
Pisał o tym Marcin Kula w „Literaturze”. To również bardzo niesłuszne. Historycy 
mogliby już powiedzieć więcej, ale szansa zbadania spraw szczególnie interesujących 
społeczeństwo jest nadal ograniczona. Senne marzenia natomiast są nam ogólnie i bez-
dewizowo dostępne. 

Problem perspektyw badawczych skromnej w istocie grupy historyków jest czymś 
tak marginesowym, że zajmowanie się nim z trudem uzasadnia troska o szeroko pojmo-
wany stan świadomości historycznej. Sny więc mogłyby nam pozwolić na stosunkowo 
tanie i skuteczne rozwiązania nie obciążające środków społecznych. Tu akcent dema-
gogiczny. Kto powiedział, że historyk lub biolog są mniej użyteczni od dżudoki czy, 
pardon, jednostki piłkarskiej? A więc sny. Przypomnę tu paradoks znanego historyka 
francuskiego, Jacquesa Le Goffa: powiedz mi co śnisz, a powiem ci czym się odżywiasz.

Jak ja to widzę. Otrzymują np. do wykorzystania sen pewnego autentycznego indyj-
skiego bramina. Zapoznaję się wstępnie z jego życiem. Dowiaduję się np., że od trzy-
dziestu lat przemierza drogi i ścieżki swego kraju w służbie dla wszystkich. Przychodzi 
do wioski, w której większość rolników nie ma ziemi i namawia posiadających, zwłasz-
cza tych mających dużo, by oddali ją tym, którzy na niej pracują. Oddali już miliony 
akrów i jakby nie patrzeć to jest bardzo ciekawe i muszą mieć w tym jakiś interes. 
Może się boją czegoś? Następnie on i jego ludzie pomagają wieśniakom zorganizować 
rodzaj wspólnego władania w duchu tradycyjnych wspólnot. Tak, że chodzi nie tylko 
o podział, ale tworzenie nowej świadomości przez samorządność w duchu prawdy 
i niestosowania przemocy. Następnie mogę zapoznać się z treścią przekazanego snu.

W tym śnie szedł przez kraj, w którym większość ludzi żyje poza wioskami. 
Wydawało mu się jednak, że miasta i przemysł nie rozwiązały problemów trapią-
cych społeczeństwo. Na polach zbierano dorodne żyto, pszenicę i owies. Mijał wsie, 
w których nie widział bezdomnych, ale nieraz ledwie co drugi pracował na roli. Ziemi 
było więcej niż rąk, a plonów mniej niż potrzeba. Kraj jednak wydawał się zamożny. 
Ludziom żyło się tu dostatniej. Każdy co najmniej dwa razy dziennie miał strawy do 
syta, a często z mięsem. W mądrości swojej dziwił się jak mogło do tego dojść, że kraj 
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jest jednocześnie i bogaty i biedny. W przeciwieństwie jednak do wielu ludzi milczał, 
ponieważ był świętym.

Widział ludzi stojących w długich kolejkach. Wydawali się niecierpliwi, choć mogli 
mieć nadzieję zdobycia czegoś. Nie wyglądali smutni czy zniechęceni, ale wydawało 
mu się, że nie patrzą na siebie z miłością. Chciał im powiedzieć jak swym wieśniakom, 
że jeśli chcą być solidarni muszą mieć tę wielką miłość, po której będą ich poznawać 
inni. Milczał jednak, nikt bowiem nie może przekroczyć granic swego snu. 

Uderzył go rozmiar ziem uprawnych. A jednocześnie zdziwił brak starania. Widział 
pola zaniedbane i ziemie leżące odłogiem. Nie zapoznał się ze statystykami, ale patrzył 
wzrokiem zaprawionym przez życie w kontakcie z ludem. Widział więc wielkie puste 
tuczarnie i zaniedbane krowy w oborach. Nie żywił się mięsem, ale było mu szkoda 
stworzeń i ludzi, którzy zdawali się udręczeni bezsensem swego działania. Nic nie 
powiedział, bo choć czcił krowę, to wiedział, że w jego kraju daje ona średnio dwa 
litry mleka dziennie.

Nie przemówił więc do tych, którzy mają w nadmiarze, by oddali innym potrzebu-
jącym lub zdolnym wykorzystać ziemię. To przecież oczywiste, że ziemia powinna być 
uprawiana przez tych, którzy ją rozumieją. Dla których uprawa jest dharmą, świętym 
prawem i obowiązkiem. Ziemia przecież jak powietrze i woda należy do wszystkich. 
Powinna być wspólna, a na pewno musi służyć wspólnym celom. Dziwił się więc, że 
to, co uchodziło za wspólne, wydawało się nie należeć do nikogo, a to, co czyjeś, uwa-
żano za służące tylko pożytkowi posiadacza. Wszyscy domagali się sprawiedliwości, ale 
obawiał się powiedzieć, że wymaga ona poniechania gwałtu. 

Wiedział, że idzie przez kraj chrześcijański rządzony przez komunistów i nie dziwił 
się temu. Wydawało mu się jednak, że jakiekolwiek były ideały nie znajdowały szer-
szego zastosowania w życiu prywatnym i publicznym. Nie kochano nieprzyjaciół, nie 
oddawano dobrem za złe, nie służono ludowi pracującemu. Były tylko słowa skiero-
wane do nich przed dwoma tysiącami lat, ale lękano się je przyjąć. U kresu swej drogi 
stanął nad morzem, gdzie zimna fala dotknęła jego zmęczonych stóp i sen się skończył. 
Ale jeszcze przez chwilę widział jak stoi wielki tłum, cierpliwy i zgodny, ale stanow-
czy, i jak słucha kogoś mówiącego o godności, odpowiedzialności i solidarności ludzi 
pracy. Szła od nich wielka siła.

Rozważyłem ten sen, jako źródło do poznania dalekich Indii. Uzewnętrznia on 
przecież stan świadomości przynosząc zarazem ciekawe elementy realiów społecz-
nych i gospodarczych. Jest zresztą interesujące także to, czego w tym śnie nie ma. 
Dowiadujemy się więc, że w Indiach, które mają tak starą kulturę, większość musi 
się obywać jednym posiłkiem dziennie, na ogół bez mięsa a nie zawsze z ryżem. Czy 
to ma nas zawstydzać? Tylko o tyle, o ile marnujemy dary boże. Gdy dopuszczamy, 
by ludzie tracili czas, a ich wysiłek przynosił szkody. Bezmiar czyjejś nędzy nie ma 
nam dopiekać i dostarczać argumentów ludziom zadowolonym, że w Polsce nie ma 
głodu. Pewnie, że nie ma. Ale gdy za dużo nie ma to widzimy, że każdą tonę ziarna 
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sprowadzaną z racji czyjejś nieudolności moglibyśmy dać tym, którzy bez niej umrą 
z głodu. A są ich miliony.

Widać też, że w Indiach przywiązuje się ogromne znaczenie do prawdy. 
Społeczeństwo w dalszym ciągu, przede wszystkim wioskowe i bardzo biedne, tkwi 
uparcie w tradycji hinduizmu. Może dlatego ten człowiek występujący z prawdą prze-
ciwko zacofaniu nie lęka się śmieszności i wierzy w zwycięstwo. Zmienia ludzi by 
zmienili świat. Tkwi w tym ogromnie ważna lekcja o roli przekonania, pewnie tak 
samo dla nas istotna jak studiowanie doświadczeń japońskiego robotnika. 

Studiowanie dziejów Indii niejedno tłumaczy o Polsce. Jasne jest także, że ruch 
społeczny w Polsce ujawnia Indiom realność siły tkwiącej w zbiorowym działaniu. 
Rozważenie indyjskich doświadczeń objaśnia nas z kolei o trudnościach i niebezpieczeń-
stwach związanych z ruchem nieuciekającym się do przemocy. W perspektywie indyj-
skiej tak samo jak w perspektywie japońskiej, widać ostrzej nasze szanse i zagrożenia.

Z tych także racji czuję się bardziej optymistą niż przed laty, gdy żywiłem tzw. 
określone złudzenia. Badania historyczne przez swą globalność stają się dzisiaj kluczem 
do najbardziej złożonych spraw współczesności. Wczytując się w sens obcej cywilizacji 
i ujawniając wspólne mianowniki możemy uwydatnić sens siły, jaką wzbudza obrona 
tożsamości, dostrzec szczęście tkwiące w godnym istnieniu i zrozumieć nadzieję zro-
dzoną z ludzkiej solidarności. Nawet badając cudze sny możemy być użyteczni przez 
wskazywanie, co to znaczy być sobą i jak możemy żyć w zgodzie z historią. 
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Literatura nr 42, 15 października 1981

Z przekonania

Jest to próba bicia na alarm bez wiary w jego skuteczność. Ważniejsze wydaje mi 
się wyrażenie przekonania, że za świadomość historyczną w Polsce odpowiadają histo-
rycy. Powodem alarmu jest decyzja Ossolineum o zawieszeniu wydawania serii tzw. 
trzech A (Azja, Afryka, Ameryka Łacińska), jedynej podejmującej problematykę historii 
krajów zacofanych. Moje przekonanie nie jest wyrazem megalomanii a tylko owocem 
obserwacji. Nie decydując o stanie świadomości mamy kultywować historię i dawać jej 
świadectwo zgodne z zawodową przysięgą. 

Wspomniana decyzja związana z ogólnym kryzysem wydaje się znamienna. Seria 
Łepkowskiego i Stemplowskiego ma „pomóc zrozumieć ekonomiczno-społeczne i poli-
tyczne dylematy oraz specyfikę kultur zróżnicowanych społeczeństw Trzeciego Świata 
przez pryzmat ich dziejów”. Przez wiele lat toczono boje o rozwinięcie badań i publi-
kacji z dziejów powszechnych, w tym także dotyczących dzisiejszych krajów zacofa-
nych. Mamy świadomość przeciwstawiania się mocno ugruntowanemu stereotypowi 
i głębokie przekonanie o szkodliwości jego trwania. Jakiekolwiek więc były uzasadnie-
nia tej właśnie decyzji jest ona zgodna z bardzo niedobrą tradycją. Jako historyk będę 
utrzymywał, że jest sprzeczna z interesem społecznym.

Sprawa ta ma dwa aspekty. Wężej patrząc chodzi o zakres kultury historycznej, 
a więc o obronę różnorodności i szerokiego widzenia własnych dziejów. W szerszej 
perspektywie dostrzegamy problem miejsca historyka w społeczeństwie i spełnianych 
w nim funkcji. Jeżeli brak tylu rzeczy podstawowych i ogranicza się publikowanie 
gazet, czasopism, podręczników, książek dla dzieci i lektur szkolnych to czy jest uza-
sadniony alarm z powodu upadku jednej inicjatywy naukowej? Jeżeli sobie pozwolimy 
wmówić taki kompleks zbędności to marni z nas historycy. 

Jako jeden z autorów nie powinienem chwalić, ale wolno mi przypomnieć, że 
dziesięć tomików w nakładach od 3 do 6 tysięcy egzemplarzy stanowi już zjawi-
sko nie do pominięcia w historiografii. Pisano o reformach wojskowych w Chinach, 
początkach nowoczesnego państwa egipskiego, latynoskiej partyzantce, ruchu wyzwo-
leńczym w Algierii, Indyjskim Kongresie Ogólnokrajowym, polityce USA w Ameryce 
Łacińskiej, apartheidzie, Portugalczykach w Azji i dziejach Timbuktu. Właśnie uka-
zała się ważna praca radzieckiego historyka Alperowicza o dyktaturze J. Francii 
w Paragwaju 1814-1840. Wszystko to mało, ale każda z tych prac mogłaby się 
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ukazać na obcym rynku, a w sumie składają się na ważką próbę korekty polskiego 
widzenia świata.

Na tym zakończyłbym żale. Przez pięć lat zużyto na serię środków tyle co na jeden 
większy „kryminał”, oto w krzywym zwierciadle proporcje oszczędności. Pomówmy 
jednak raczej o tych szerszych perspektywach. Decyzje tego typu, choć wynikają 
z ogólnego kryzysu gospodarki, stawiają tamę między działalnością naukową a sta-
nem świadomości społeczeństwa. Oznacza to, że odbierając zamówienia społecznie 
nie jesteśmy w stanie ich realizować pogłębiając tym samym dotkliwy kryzys zaufania. 
W tym szczególnym przypadku zdecydowanie osłabiamy szanse wpływania na ewolu-
cję stereotypu świata zewnętrznego.

Właśnie dzisiaj, gdy bardziej niż kiedykolwiek wszyscy czujemy się zaangażowani 
w Polskę, potrzebne jest uplasowanie jej dziejów w przeszłości i dniu dzisiejszym 
całego świata. Teraz właśnie, w odpowiedzi na rosnące wymagania i zapotrzebowanie 
na wyjaśnienie spraw bolących i trudnych, znaleźć trzeba losom Polski kontekst naj-
szerszy. Tylko wtedy będziemy wiedzieli, co znaczymy dla świata i czym on jest dla 
nas. Nie ulegając megalomanii właśnie historycy mogą i muszą dopełnić obraz Polski 
naszych marzeń. 

W chwilach tak trudnych nie wolno pozwolić sobie na przyjęcie alternatywy: 
drukować poezję czy książkę kucharską, dzieje powstania styczniowego czy dzieje 
Meksyku. Nie istnieje wybór między zaspokajaniem potrzeb „popularnych” i „wyrafi-
nowanych”. Podobne sugestie pojawiające się czasem w okresach trudności są prostą 
manipulacją, próbą podziału tego co niepodzielne. Ingerencje w kulturze, wybieranie 
w niej lub wprowadzanie do niej wedle dowolnych kryteriów musi prowadzić do kata-
strofy. Bicie na larum jest więc uzasadnione nie tylko wagą tej właśnie serii książek ale 
także przekonaniem, że w każdej chwili bronimy historii jako całości.

Czy to się komuś spodoba czy nie proceder cięć i eliminacji w kulturze i nauce, 
jakiekolwiek ma uzasadnienia i kryteria, prowadzi do wniosku: Polsce stojącej w kolej-
kach zbędne są luksusy. Na przydział niech będą książki, skoro nie starcza papieru 
i mocy na drukowanie wszystkiego co można! Protestujący autorzy dają wyraz swej 
małoduszności, tak jakby ich książki mogły pomóc w przezwyciężaniu kryzysu, wycho-
dzeniu z dołka, socjalistycznej odnowie czy innej ważnej sprawie. W braku rynku czy-
telniczego kto będzie decydował o potrzebach? Wydawcy postawieni wobec bezlito-
snego mechanizmu obcinania „puli”? A może jednak chodzi o to, by stojąc w kolejkach 
Polak nie czytał, choćby o rozwoju kapitalizmu zależnego w Brazylii lub początkach 
kolonializmu w Afryce Północnej?

Dopowiadając bez demagogii do końca rodzące się wątpliwości trzeba określić 
wyraźnie, że egzystencja historyków w społeczeństwie nie jest aktem łaski. Niezależnie 
bowiem od ich ról w kulturze spełniają zgodnie z wolą społeczną funkcje nauczy-
cielskie, dla których praca badawcza własna i cudza jest równie istotna jak trening 
dla piłkarza i palcówki dla pianisty. Poczuwamy się do odtwarzania, przechowywania 
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i przekazywania prawdy zgodnie z aktualnym stanem badań i własnym sumieniem. 
Z tego wynika nasze prawo i obowiązek do wykładania, pisania i publikowania. 
W samorządnym systemie społecznym musimy wytworzyć także mechanizmy kształ-
tujące relacje między autorami i czytelnikami. Będzie to zapewne operacja bolesna, ale 
uzdrawiająca.

Ukazywanie się serii trzech A, a szerzej patrząc w przyszłość, los świadomości 
historycznej w Polsce, nie może zależeć od mechanizmu dzielenia papieru. Jeżeli wie-
rzymy, że potrafimy się nakarmić i odziać to sądzę, że sami zadbamy także o słowo 
i niezbędny dlań papier. Widocznie przyszedł czas, by te sprawy znalazły się także 
w naszych rękach. Nie mając niczego musimy się oprzeć na przekonaniu, że nie ma 
innego wyjścia. To bowiem co robimy i piszemy jest oczekiwane, poszukiwane i spo-
łecznie użyteczne. Uważam więc, że seria w której złożyliśmy tyle nadziei, będzie się 
ukazywać nadal. 
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Utopia

Z praktyki ostatnich stuleci wiemy, że choć praca jest cnotą i moralnym nakazem 
to jednak najlepiej jest nie pracować. Wolność od pracy była zawsze udziałem nielicz-
nych, nagrodą uprzywilejowanych przez urodzenie, posiadanie lub pozycję. Cokolwiek 
by mówiła teoria, doświadczenie praktyczne każe traktować pracę jako rezultat przy-
musu. Stoję w kolejce i czytam: ...wszystko przemawia na rzecz moralnej powinności 
łączenia pracowitości jako cnoty ze społecznym ładem pracy, który pozwoli człowie-
kowi w pracy bardziej „stawać się człowiekiem”, a nie degradować się przez pracę... 
Stoję zamiast pracować. A praca nadal jako konieczna forma zdobywania środków 
utrzymania jest smutną koniecznością. Czy stojąc czuję się mniej zdegradowany?

Nasze kariery to wyrwanie się z przymusu pracy. W społeczeństwie demokratycz-
nym każdy może zostać marszałkiem, milionerem lub laureatem Nobla. Wszystkim 
innym gwarantuje się zadowolenie z dobrej roboty. Hierarchie i różnorodność pracy nie 
kwestionują równości ludzi i nie zamykają im perspektyw. W społeczeństwach shierar-
chizowanych występuje sytuacja odwrotna, pozycja społeczna przesądza o charakterze 
pracy. Przynależność do kasty determinuje zajęcia. Równocześnie jednak praca nie jest 
w tym stopniu sposobem zdobywania utrzymania. Jest przede wszystkim wypełnieniem 
obowiązku, odegraniem roli społecznej niezbędnej dla zbawienia.

W społeczeństwach ludzi równych każdy może robić wszystko. Jest przecież siłą 
roboczą. Sprzedaje się na rynku, ponieważ nie ma innego sposobu zdobycia utrzyma-
nia. W społeczeństwach zakładających nierówności ludzi o charakterze pracy decydują 
role społeczne a nie posiadanie. Praca w sobie nie ma charakteru wartościującego. 
Może być nieczysta bo wykonują ją „skalani rytualnie”. Nie ma miejsca na kult, mito-
logię i apoteozę pracy, ale człowiek nie jest narzędziem produkcji.

W cywilizacji stworzonej przez ludzi równych dokonała się gigantyczna manipula-
cja świadomością. W rozwoju przemysłowym wszelkiego rodzaju przyjęto, rozwinięto 
i utrwalono przekonanie, że praca i jej charakter pochodzą od istniejącego systemu 
własności. Mistyfikacji tej, uzasadnionej naukowo, nie obaliły ruchy rewindykacji spo-
łecznej. Dążenie do wyzwolenia świata pracy zwracało się przede wszystkim prze-
ciwko stosunkom posiadania i podziału. 

Cywilizacja nasza ukształtowała również ideę postępu, kult sprawności i przekona-
nie o racjonalności świata. Te wartości zostały wciągnięte do dzieła podporządkowania 
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świata, uzasadniały naturalność podległości tych, którzy nie umieli pracować. 
Podporządkowanie człowieka pracy stawało się wyróżnikiem cywilizacji postępu 
i dominacji. Modernizacja w krajach zależnych oznaczała m.in. wprowadze-
nie przekonania, że zacofanie jest rezultatem nieumiejętności pracy. Że wystarczy 
lepiej pracować.

Protest społeczny w krajach zależnych kierował się więc w sposób naturalny prze-
ciwko tradycyjnym strukturom społecznym lub narzuconym stosunkom własności. 
Przyjmowano natomiast samą zasadę. Wyzwolenie i dekolonizacja nie zmieniły więc 
niczego a więcej i lepiej pracować oznaczało umacniać interesy dominujących. W kra-
jach niegdyś kolonialnych zacofanie i zależność odsłaniają przed nami brutalną prawdę 
o stosunku między człowiekiem i pracą w warunkach prymatu kapitału. 

Refleksje takie nie są łatwe dzisiaj, gdy marnotrawstwo czasu doszło do szczytu. 
Wezwanie do pracy wydaje się jedynym sposobem rozwiązania trudności, zorganizo-
wanie warunków dla dobrej pracy uważa się za naczelne zadanie reformy. Pozostajemy 
jednak nadal w błędnym kole wynikającym z fałszywych poglądów na pracę. Nie 
dostrzegamy, że więcej pracy może wręcz pogłębić nasz kryzys. Z uporem staramy 
się dokonać reformy nie zmieniając niczego istotnego, zwracając uwagę najwyżej na 
stosunki produkcji. Ani doświadczenie własne, ani obcy przykład nie kierują naszej 
uwagi w stronę podstawowej manipulacji człowiekiem pracującym. Skupienie się raz 
jeszcze na modelu własności i władaniu, sposobie zarządzania i podziału, osłabia nasze 
szanse nowego określenia stosunku między człowiekiem a pracą. Grozi nam pułapka 
zacofania.

Kilkakrotnie zwracałem uwagę na znaczenie obrony tożsamości jako źródła siły 
zdolnej do przeprowadzenia zmian strukturalnych. Siła ta jednak musi być kierowana. 
Sama z siebie może wejść w koleiny wytyczone istniejącymi wzorami transformacji 
i stworzyć jeszcze więcej zagrożeń. Trzeba też widzieć, że wyzwolona energia może 
zawsze prowadzić do rozpadu organizacji. Potrzebna jest nowa transformacja, wzór 
realizacji zmiany. Głębokość kryzysu stwarza nie tylko szansę refleksjom o pracy, ale 
wymusza na nas przyjmowanie nowych postaw. Dostrzeżenie człowieka jako podmiotu 
pracy jest elementem tej refleksji i platformą dla takich właśnie postaw.

Gdy wkoło słyszę wołanie byśmy się wreszcie wzięli do roboty narasta we mnie 
obawa, że raz jeszcze wielki ruch społeczny doprowadzi do pogłębienia panowania 
pracy nad człowiekiem. Kolejka nie jest zapewne najlepszym miejscem dla studiowania 
encykliki „Laborem exercens”. Otoczenie jednak nadaje temu tekstowi nieoczekiwany 
sens praktyczny. Odnajdujemy w nim tak potrzebny w tej chwili globalny ogląd zja-
wisk. Nasz własny kryzys zostaje wpisany w dramat całego świata, któremu encyklika 
przedstawia alternatywną wizję porządku rzeczy. Głębokość kryzysu i poziom zagro-
żeń, poczucie bezsensu człowieka tracącego czas, stwarzają okoliczności skłaniające do 
zastanowienia się. Realizacja zasady, że praca jest „dla człowieka” a nie człowiek „dla 
pracy” może być uważana za utopię. Pytanie jednak, czy mamy inne wyjście?



178

| 53 |

Literatura nr 46, 12 listopada 1981

Przeżyć razem

W warunkach braku równowagi znakomicie sprzęgają się różne role społeczne. 
Chcę pozostać historykiem zacofania i oto warsztat badawczy wzbogaca mi uczestni-
czenie w życiu własnego kraju. Chcę pozostać członkiem mojego narodu jako część 
żywego organizmu a nie śrubka lub uszczelka i oto wiedza znajduje zastosowanie 
w praktycznym działaniu. Trzeba więc badać aby żyć!

Z obu tych perspektyw widać, że przeżyć zdołamy tylko razem. Jako jednostki 
możemy przetrwać, czyli utrwalić stan systemu. Dla przeżycia potrzebna jest zmiana 
transformacji, a więc uformowanie się zbioru nowych zasad przekształcania się sys-
temu. Te niezbędne adaptacje dokonują się już na najniższych „poziomach” życia spo-
łecznego, tam gdzie toczy się nasze życie „codzienne”. Cóż to będzie za książka kiedyś: 
Życie codzienne w Polsce w okresie... Przyszły historyk niech się martwi jak nazwać 
rozwiązania tworzone mozolnie na tych naszych najniższych szczeblach. Z mojej 
podwójnej perspektywy wynika, że kluczem do przeżycia jest wzajemne zaufanie.

Cóż znaczy historia zacofania? To jest próba przedstawienia procesów, w których 
zmiany systemów społecznych zostały podporządkowane strukturom zewnętrznym. 
Jest to historia zależności i ubezwłasnowolnienia, dzieje społeczeństw tracących swą 
autonomię, ograniczonych w swym rozwoju do replikowania narzuconych wzorców. 
Podbój, dominacja i eksploatacja były wstępem do zacofania, zakłóciły rozwój społe-
czeństw, zmieniły ich struktury i zdeformowały tożsamość. Zmiana transformacji pole-
gała na przejmowaniu obcych wzorów co nazywano modernizacją. Nigdy i nigdzie nie 
nastąpiło wprawdzie odtworzenie wzoru metropolii, ale w społeczeństwach uzależ-
nionych zakodowano przekonanie, że rozwój postępowy polega właśnie na dążeniu 
do tego ideału. Stało się to ideologią całych grup społecznych. Przyspieszenie proce-
sów modernizacyjnych w ostatnich trzydziestu latach prawie wszędzie spowodowało 
utrwalenie zacofania.

Zacofanie wydaje się być kategorią nadrzędną, ponad ustrojową. Z tej może racji 
w tak wielu krajach Trzeciego Świata gorączkowe poszukiwania rozwiązań nie naśla-
dujących ani kapitalizmu, ani socjalizmu. Rozczarowanie do modernizacji i obnażenie 
mechanizmu zależności otwarło perspektywy dla różnych oświeconych reform, rządów 
autorytarnych, kultu dyscypliny, nawrotów populizmu, mariażów socjalizmu z wszel-
kim nacjonalizmem i integracji w tradycji. Cały świat postkolonialny błądzi szukając 
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drogi do zrealizowania wizji narzuconych czy zaszczepionych przez kolonializm. 
Zarysował się zarazem niezwykle ważny zwrot ku własnej kulturze, ku poszukiwa-
niu tożsamości. Ma on wiele twarzy, ale świadczy o szukaniu alternatywy, o potrze-
bie tworzenia własnej wizji przyszłości. Widać to niezwykle wyraźnie z perspektywy 
naszego kryzysu. Zarazem można wskazać, że ten pogląd globalny wzmacnia szanse 
zrozumienia tego co przeżywamy.

Doświadczenie historii sugeruje, że zmiany transformacji nie kształtują się 
w następstwie wprowadzania reform. Zwłaszcza takich, które sugerują społeczeństwu, 
że musi wybierać między socjalizmem a kapitalizmem. Przed kilku już laty rozmawia-
łem o pogarszającej się sytuacji rolnictwa i usłyszałem argument, że chyba nie chodzi 
nam o restaurowanie kapitalizmu. Replikowałem wtedy, że podstawowym problemem 
staje się wyżywienie narodu a nie jakaś forma organizacji produkcji. Bieg wydarzeń 
przyznał mi rację, ale argumentacja nie straciła mocy. Projekty reform, o których sku-
teczności wątpię, robi się tak, żeby nie spowodować podobnych wątpliwości. Działania 
omijające monopol inicjatywy biurokratycznej otwarcie nazywa się restauracją kapita-
lizmu. Identyfikowanie socjalizmu z systemem społeczno-gospodarczym Polski lat sie-
demdziesiątych nie przysłużyło się ani społeczeństwu, ani idei. Szanse dla kapitalizmu 
już dawno przekreślono. Socjalizm mogą dziś utożsamiać ludzie lub organizacje, ale 
nie wszelka administracja uważająca się za władzę. Może nowy stan systemu społecz-
nego, po przezwyciężeniu zacofania lud zechce nazwać socjalizmem. Może znajdzie 
inną formułę. Tak czy inaczej od jego decyzji nie ma odwołania.

Moją troską nie jest jednak los socjalizmu lub kapitalizmu. Jest to bowiem problem 
wymyślony, typowy dla modernizacji, skutecznie blokujący możliwości zmiany. Jest to 
tryb myślenia charakterystyczny dla obozów zachowawczych gotowych prowokować 
katastrofę dla obrony swych pozycji. Moją troską jest przeświadczenie, że zmian spo-
łecznych się nie wymyśla. Interesuje mnie, jak wspomagać próby rewindykacji autono-
mii, które są naszą szansą na przeżycie.

Możemy spojrzeć na nasz problem globalnie, w perspektywie kryzysu światowego 
i powszechnych poszukiwań rozwiązań alternatywnych. Doświadczenie Trzeciego 
Świata i tu jest bardzo pouczające. Naszą szansą jest ujawnienie się wewnątrz systemu 
energii zdolnej przerwać błędne koło a więc uprawdopodobniającej przebudowę struk-
turalną. Ta energia nie nadaje się do manipulacji przez środki sterowania. Jest ona jed-
nak wspomożeniem każdego z nas w nieuchronnym rozbijaniu starych struktur. Jest to 
nieuchronne, ponieważ ze zrozumiałych względów muszą one stawiać zdecydowany 
opór. Nieuniknione są więc i straty. Energia ta winna oczywiście służyć tworzeniu, ale 
im silniejszy opór tym więcej jej trzeba na destrukcję. To jest oczywiście niebezpieczne.

W systemach zacofanych wszelka administracja traktuje społeczeństwo instrumen-
talnie, jak mechanizm wymagający decydowania o każdym drgnieniu. Jest to obok 
niemocy społecznej podstawowa przeszkoda w przezwyciężaniu zacofania. W Polsce 
iluzja rozwoju centralnie sterowanego uległa rozproszeniu. Powstające nowe struktury 
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elementarne reprezentujące nową jakość są traktowane jako wyzwanie. W nieuchronny 
konflikt struktury administracyjne zawsze wciągają władzę i ideologię. Sytuacja obecna 
nie przypomina jednak pędzących do zderzenia pociągów. Jest to wersja służąca utrzy-
maniu status quo. Rzecz w tym, że utożsamienie interesu grupowego z interesem sys-
temu stawia pod znakiem zapytania nasze szanse przeżycia. Rzecz w tym, że naszą 
perspektywą na kryzys musi być punkt widzenia żyrardowskiej robotnicy. We wspól-
nym interesie jest przestawienie pociągu wiozącego naszą biurokrację na boczny tor. 
Leży to w możliwości zawiadowcy stacji. Przeżyć możemy tylko razem i tylko w zaufa-
niu zdołamy przezwyciężyć zacofanie. 
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Dwuznaczność pomocy

Spotkanie Północ-Południe w Cancun38 przypomniało sprawy, o których myślimy 
niechętnie zaprzątnięci własnymi problemami. Wbrew pozorom jednak, to co się 
nazywa nierównomiernością rozwoju wiąże się w najściślejszy sposób z naszymi spra-
wami. Zwłaszcza gdy przestajemy się już wstydzić udzielanej nam z różnych stron 
pomocy. Zostawmy na boku związki moralnych i ekonomicznych aspektów nierów-
ności. Istota sprawy polega nie na tym co się należy potrzebującym lub czy mogący 
powinni się poczuwać, ale przede wszystkim jakie są i będą konsekwencje pomocy. 
Wszystko to skłania do snucia rozmaitych paraleli.

W ostatnich dwudziestu latach Węgry zdołały jak się zdaje uporządkować na tyle 
swój system gospodarczy, że mogą uniknąć załamania. W tym samym czasie Polska 
zmieniając kilkakroć orientację uczyniła tenże system całkowicie niewydolnym. Od 
lat dwudziestu Wybrzeże Kości Słoniowej realizuje model gospodarki liberalizującej 
na tyle skutecznie, że w każdym aspekcie wyróżnia się na tle innych państw kon-
tynentu. W tym samym czasie Tanzania wydaje się stanęła w obliczu załamania 
swego eksperymentu rozwojowego. Te zestawienia są celowe, bo w gruncie rzeczy  
nieporównywalne.

Można jednak w każdym wypadku postawić kilka identycznych pytań czy to 
Kadar okazał się na tyle przenikliwy, że uniknął błędów ekip Gomułki i Gierka? Czy 
Houphouët-Boigny umiał lepiej wykorzystać sugestie doradców niż Nyerere? Przecież 
wszędzie występowały analogiczne sprzeczności interesów, biurokratyzmy i woluntary-
zmy, prywata i demagogia, zła wola i indolencja. Czy rzecz w obranej drodze rozwoju, 
technologii lub ideologii? Czy raczej winniśmy szukać wyjaśnień rozbieżnych skutków 
w przeszłości, w historii, a nawet w długim procesie formowania się społeczeństw? 

Z jednej strony była kolonia brytyjska z drugiej dawna posiadłość Francji. Zgodnie 
ze stereotypem to w Imperium Brytyjskim można się raczej spodziewać szybkiej, sku-
tecznej modernizacji. Może to prawda. To w Tanzanii podjęto ambitny, centralnie 
sterowany program reform mający przynieść nie tylko czy nie tyle rozwój gospodarczy 
ale przede wszystkim postęp społeczny. Tymczasem Wybrzeże Kości Słoniowej mimo 
równie autorytarnej władzy dokonało wyboru całkowicie przeciwnego. Jakkolwiek by 

38 Szczyt 22-23 października 1981.



182

Dwuznaczność pomocy

ocenić dążenia i efekty nie da się chyba sprowadzić różnic do tego, że w jednym 
wypadku usiłowano adaptować model „socjalistyczny”, a w drugim „kapitalistyczny”. 
Cudzysłowy są celowe i uzasadnione. Pytanie zmierza do ustalenia genezy wyboru 
a nie oceny przyczyn powodzenia lub niepowodzenia.

Dwa z kolei kraje równie odmienne ale o bliskich związkach historycznych, 
o podobnie zawikłanej drodze do niepodległości. Przez wiele pokoleń ziemie polskie 
i węgierskie leżały na peryferiach światowego systemu kapitalistycznego, w okresie 
decydującym były pozbawione państwowości. Od lat należą do jednego bloku, stosują 
te same zasady wobec procesu rozwoju. Czy to głębia dramatu, który nas w 56 omi-
nął, wpłynęła na odmienność realizacji tego samego procesu? Czy może były to jed-
nak różne drogi? Znowu nie chodzi o wartościowanie. Nie chcę wymieniać autonomii 
uniwersytetu na salami. Ale są podstawowe pytania, dlaczego tak właśnie wybierano, 
gdzie występowały prawidłowości a gdzie lokalne przypadki? Odpowiedzi na podobne 
pytania mogą decydować o przyszłości.

Chwila bieżąca wprost zaprasza do komparatystyki. Tak w 1820 chwilowa 
zbieżność losów Polski i Hiszpanii wpłynęła na zamysł Lelewela. Jego niezrównana 
„Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku” była już parokrot-
nie wyzwaniem dla historyków i publicystów39. W minionym dziesięcioleciu wyda-
wało się, że występuje ponowna analogia losów. Byłoby pouczające prześledzenie dróg 
Hiszpanii do uczestnictwa w gospodarce światowej, procesu demontażu anachronicz-
nych struktur politycznych czy wprowadzania demokracji bez naruszania podstaw wła-
dzy. Nie ulegając pokusie zbyt łatwych ocen wydaje się, że się Hiszpanii udało wię-
cej niż Polsce – w sensie gospodarczym. Mimo jakże fatalnego startu. Nie oceniając 
zjawisk nieporównywalnych można utrzymywać, że Polakom udało się jeszcze lepiej 
– w sensie politycznym. Tak czy inaczej zrozumienie mechanizmów, które decydują 
o procesach zmiany społecznej byłoby dla nas bardzo przydatne. 

Nurtujące nas pytania są zbliżone do występujących w krajach Południa. Ci którzy 
nie mają, którzy potrzebują, którzy się nie rozwijają „postępowo” nie zawsze stawiają 
te pytania. Postawione – gubią się w społeczeństwach pogrążających się w niemocy, 
coraz wyraźniej rozdartych. Jakże często do postawienia tych pytań nie dopuszczają 
rządy broniące egoistycznych interesów grupowych. Polska nie jest liczona między 
takimi państwami, ale pełna jest takich pytań – dlaczego jest tak, co robimy żeby było 
inaczej, jak chcemy żeby było?

Pytania te nie przychodzą z zewnątrz. Nie można ich doradzić. Tak samo odpo-
wiedzi, rady, sugestie, wzory i cała reszta informacji. Od ćwierćwiecza usiłuje się je 
w ramach pomocy przenosić z zewnątrz z podobnym skutkiem co w wypadku transfe-
rów technologii czy kapitałów. Wszystko to zwiększa stan zależności. Rozwój krajów 

39 J. Lelewel, Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku, wyd. nowe, ed. 
J. Kieniewicz, Wydawnictwo DiG i OBTA, Warszawa 2006, tam bibliografia.
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sięgających po pomoc, nawet najszczerszą, staje się coraz bardziej zależny, uwarunko-
wany udziałem obcych struktur.

Jest rzeczą pasjonującą, a chyba także użyteczną, badanie narodzin pytań i poszu-
kiwań odpowiedzi, badanie formowania się skutecznych sposobów realizacji. W takich 
poszukiwaniach nie może być żadnych przesądów. Interesuje nas nie tylko Japonia, 
ale także wszystko pozytywne lub negatywne w procesach rozwoju tzw. krajów nowo 
uprzemysłowionych. Warto rozważyć na ile ich rozwój jest samodzielny, jakie są koszty 
społeczne jego realizacji. Muszą nas zastanawiać dużo liczniejsze przykłady niepowo-
dzenia inicjowania wzrostu gospodarczego i prawdziwe przyczyny utrwalającego się 
dystansu między światem postępu a światem zacofania. Ujawnienie się w Polsce pytań 
i odpowiedzi opartych o istniejącą strukturę jest zjawiskiem o niesłychanym znaczeniu. 
Badania porównawcze nad zmianą społeczną, nad procesami rozwoju w warunkach 
zacofania będą dla nas wskazówką, przestrogą, nawet poligonem doświadczalnym. 
Nasze odpowiedzi mogą być sygnałem nadziei w najszerszej skali. Jedno jest pewne, 
każda pomoc ma dzisiaj wymiar dwuznaczny. Jest w niej ludzka solidarność ale i nie-
bezpieczeństwo zależności. 
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Literatura nr 50, 10 grudnia 1981

Wnioski z doświadczeń40

Jedenastego grudnia 1845 roku pierwsze oddziały Sikhów przekroczyły rzekę 
Satledź dzielącą ich państwo do ziem indyjskich ujarzmionych już przez brytyj-
ską Kompanię do handlu z Indiami Wschodnimi. Znakomita armia stworzona przez 
wielkiego Randżit Singha była podstawą i sensem istnienia państwa pendżabskiego. 
Wspólnota Sikhów była armią, armia była jednoznaczna ze wspólnotą. Od śmierci 
swego twórcy w 1839 roku armia usiłowała kontrolować władzę w kraju, starała się 
narzucić swą wolę walczącym o wpływy przywódcom. Było to wielce niepokojące dla 
władców. 

Tego dnia rzucono do walki 60 tysięcy znakomitych żołnierzy uzbrojonych 
i wyszkolonych na wzór europejski. Dysponujących kilkuset dobrymi działami. 
Gotowych do stawania w obronie swej wiary i odrębności tak samo przed domnie-
manym zagrożeniem brytyjskim jak kiedyś przed realnym prześladowaniem mogol-
skim. Strona przeciwna była w stanie zmobilizować ledwie parę tysięcy ludzi. A jednak 
ofensywa prowadzona w sposób nieudolny i kunktatorski załamała się już po dzie-
sięciu dniach. W kilku wyniszczających bitwach Sikhowie zaprzepaścili znakomite 
szanse i pozwolili Anglikom przejąć inicjatywę. Pod Sobraonem 10 lutego 1846 roku 
ich opór został ostatecznie złamany. Jak zanotował brytyjski obserwator nigdy jeszcze 
tak świetne wojsko nie było tak źle dowodzone. To oczywiście przesada, podobnych 
wypadków można przytoczyć więcej.

Rezultatem wojny wszczętej przez rywalizujących przywódców w celu rozbicia 
armii i eliminacji jej wpływów były straty terytorialne, drastyczna redukcja sił zbrojnych 
i ograniczenia suwerenności przez brytyjskiego rezydenta. Ta wojna była do wygrania, 
klęska była jednak zgodna z interesami grup zabiegających o utrzymanie monopolu 
władzy. Pierwsza wojna pendżabska była prowokacją władzy i dowódców wobec woj-
ska, jedynej wtedy siły mającej poczucie wspólnoty celów i świadomość ponadlokalną. 
Przekreślano w tym momencie półwiecze przemian przekształcających wspólnotę reli-
gijną w rodzaj wspólnoty narodowej.

Klęska nie rozwiązała konfliktów, ujawniła nowe sprzeczności między rywalizują-
cymi o władzę wojskowymi a przywódcami klanów. Druga prowokacja została zmon-

40 Oryginalny tytuł „Lekcja prowokacji”.
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towana przez Anglików zmierzających w tym momencie do umocnienia swych pozycji 
w rywalizacji z Rosją. Bez trudu udało się wykorzystać przygnębienie żołnierzy, ich 
obawy utrwalenia pozycji społecznej, oburzenie na zdradzieckich przywódców i nie-
chęć wobec wprowadzonych reform.

Kilka lokalnych incydentów w kwietniu 1848 roku przerodziło się w chaotyczną 
rebelię. Odruchowe i spontaniczne powstanie ogarnęło rychło cały kraj dając sposob-
ność do interwencji. Po półrocznych walkach wewnętrznych Pendżab mógł spraw-
ności brytyjskiej przeciwstawić tylko męstwo swych żołnierzy. Armia została wyeli-
minowana w kilku krwawych bitwach, 12 lutego 1849 roku nastąpiła całkowita 
kapitulacja. Państwo Sikhów przestało istnieć. Rozpoczęła się intensywna ale bardzo 
zręczna działalność modernizacyjna. Tak skuteczna, że gdy w dziesięć lat później pło-
mień Wielkiego Buntu ogarnął całe Indie Północne i zachwiał panowaniem brytyjskim 
Lwy z Pendżabu pozostały lojalne wobec swych nowych panów. Jak zawsze już w dal-
szej historii imperium brytyjskiego. 

Ta historia powstania nie w sens i nie w porę, dzieje klęski chcianej przez wodzów, 
przypomina się natrętnie gdy wracamy myślą do nocy listopadowej i jej następstw. 
Patrząc nieco szerzej każe zważyć dziejową rolę prowokacji. Bo przecież nie zawsze 
była to po prostu zręczna intryga, w której nieświadome masy dawały sobą powodować 
mniej lub bardziej zręcznym graczom. To nie tylko sztuka doprowadzania do zdarzeń 
pożądanych dla autorów a sprzecznych z wolą i interesem ludu. Prowokacja unosi 
się w powietrzu jak morowe powietrze, zatruwa umysły, nie pozwala na refleksję. 
Przewrotny zamysł musi odpowiadać jakimś istotnym potrzebom, współgrać z oczeki-
waniami, wczuwać się w nastroje. Umiejętność wygrania tego wszystkiego, co przez 
wieki nie zawsze było uchwytne dla mas służyła manipulowaniu i realizowaniu ego-
istycznych celów grup czy jednostek. Tego nas w każdym razie uczy historia.

Wydawać by się mogło, że prowokacja polityczna jest szczególnie skuteczna 
w warunkach, gdy masy uczestniczą już w życiu publicznym, ale jeszcze nie są 
w stanie go kontrolować. W rzeczywistości jednak im wyższy poziom świadomości 
mas, im lepsza ich samoorganizacja tym skuteczniejsza okazuje się broń prowokacji. 
Skierowanie siły stanowiącej zagrożenie dla interesów władzy w kierunku jej odpo-
wiadającym z wykorzystaniem panujących nastrojów to była wielka, choć może jesz-
cze prymitywna prowokacja. W ten sposób przed przeszło stu laty doprowadzono do 
zagłady państwa w Pendżabie.

Prowokacja dzisiaj wydaje się dużo subtelniejsza, ale i dużo łatwiejsza. Jest to tylko 
kwestia wyboru miejsca i czasu, reszta dzieje się sama przez się. Ta łatwość rozzu-
chwala. I nic się nie robi, by ten stan rzeczy uległ zmianie. 

Od czasu gdy w nauczaniu historii położyliśmy większy nacisk na wyjaśnianie pro-
cesów dziejowych, na długie trwanie i zmiany strukturalne doszło do osłabienia sztuki 
wyjaśniania zdarzeń krótkofalowych. Stracono jakby z oczu kwestie mechanizmów 
władzy i prowokacji. To zdaje się nie był temat właściwy dla młodych umysłów. Ta 
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praktyka zdecydowanie rozmijała się ze współczesnym zapotrzebowaniem społecz-
nym. Historia nie jest oczywiście zbiorem przykładów do naśladowania, nie służy także 
objaśnianiu zdarzeń bieżących. Może i powinna uczulać na pewne prawidłowości. 
Przełamanie odwiecznego monopolu inicjatywy prowokatorów, osłabienia ich szans na 
przyszłość – to wymaga także skuteczniejszej edukacji. Swego rodzaju antyprowoka-
cyjnego treningu.

Dzieje powstania i upadku państwa Sikhów to tylko jeden przykład zbieżności 
działań wielkiego imperializmu z małym i doraźnym interesem warstwy dominującej. 
Jest jednak rzeczą pouczającą jak mechanizm osiągania egoistycznych celów okazuje 
się niezmienny w czasie i przestrzeni. Tak jakby lud nigdy nie był w stanie wyciągnąć 
wniosków z doświadczenia pokoleń, które tak łatwo i skutecznie wykorzystują jego 
opresorzy. 

* * * *

Felietony do „Literatury” pisałem do początku grudnia 1981. Ostatni tekst, napisany 9 grud-
nia, musiałem doręczyć w redakcji najprawdopodobniej w czwartek 10, tego dnia ukazywało się 
pismo. Nie pamiętam już, czy była mowa o zmianie tytułu. Czy w ogóle wtedy można było się 
zajmować takimi drobiazgami?

Felieton ostatni jest dużo krótszy, ale też rzecz szczególna, stosunkowo najmniej w nim 
otwartych czy zawoalowanych odniesień do bieżących wydarzeń. Miałem na uwadze rolę, 
jaką w tych dniach odgrywali w Solidarności koledzy historycy, Bronisław Geremek i Karol 
Modzelewski. Widziałem ją w takiej właśnie lelewelowskiej konwencji. Znawcy dziejów, obaj 
wytrawni mediewiści, angażowali się w tych dniach w próbę ratowania konsensu w pełnej 
świadomości nieuchronnej konfrontacji. W tamtej pierwszej Solidarności historyków wszystkich 
pokoleń było wielu, co potwierdza lista internowanych 13 grudnia. Tych wspominam jako posta-
cie symboliczne dla tamtej chwili. 

Ostatni felieton umieszczam tu trochę dla porządku, ale także dla zaświadczenia o stanie 
umysłu i ducha na chwilę przed stanem wojennym. Zdaje mi się, że w możliwość tego rodzaju 
interwencji nie wierzyłem. Bo jedno się mawiało w pogwarkach na korytarzach czy w salkach 
uczelni, a drugie obracało w myślach, do których nawet przed sobą trudno się było przyznać.

* * * *
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Spadkobiercy

Nie z historii nam dzisiaj uczyć się zachowań! Nigdy pewnie przekonanie, że jest 
ona nauczycielką życia nie było tak często i tak słusznie podawane w wątpliwość. 
Wydaje się, że wstecz patrząc na dzieje własne i cudze nie znajdujemy tak pożądanych 
pokrzepień, tym bardziej wskazań mądrych na każdy dzień. Trzeba głębokiej wiary, 
by odnajdywać oczywiste przykłady powodzenia spraw niemożliwych, by na historii 
budować. Czy jednak wiarę taką zdolna jest budzić wiedza o przeszłości? Czy nie jest 
równie często źródłem lęku, dostarczycielką przestróg paraliżujących w zarodku śmiałe 
zamiary? Wszystko zda się zależy od tego, co w sobie odkrywamy, od naszych postaw 
wobec rzeczywistości. Chwila bieżąca rozstrzyga o pojmowaniu historii, o rodzaju 
nauk wysnuwanych z własnego dziedzictwa.

Przeszłości jednak nie możemy sobie wybierać. Tak samo z dorobku minionych 
pokoleń nie możemy korzystać w sposób dowolny. Jeżeli dostrzegamy w dziejach 
naszych zjawiska zdolne dzisiaj wesprzeć przekonania pozytywne to nie wolno zapo-
minać o tym wszystkim co kiedyś przeszkodziło takim dokonaniom. Zwracając uwagę 
na to, że dziesiątki razy ruch obywatelski w Polsce zdolny był do skutecznej samoor-
ganizacji ku obronie substancji narodowej nie zamykamy oczu na budzące gorycz zja-
wiska świadczące o zatracaniu jakiejkolwiek perspektywy społecznej. Egoizm jednostek 
i grup jest w naszych losach nieodłączny od heroizmu pracy i poświęcenia.

To mi się snuje na marginesie chwili obecnej, w której historycy jak rzadko kiedy, 
są tak skutecznie czynni. Być może tylko ta ich działalność jest godna uwagi, nie 
tylko jako wkład w tworzenie historii, ale także jako sprawdzian praktyczny wiedzy 
o mechanizmach życia społeczeństw. W takim szerszym sensie Klio pozostaje niezastą-
pioną instruktorką. Teraz właśnie, gdy niewiele zależy od słowa, a wszystko od dzia-
łania może zawisnąć, trudno się oprzeć chęci przywołania refleksji historycznej odwo-
łującej się przecież najściślej do doświadczenia ówczesnej chwili bieżącej. Wydaje się, 
że w sformułowaniach Joachima Lelewela tkwią nadal elementy ważne i nad wyraz 
aktualne. A może tylko moment nadaje taki sens jego słowom spisanym w roku 1820?

„Było w Polsce wszystko szlacheckie. Króla byt wynikał z władzy, jego byt od 
narodu i Rzeczypospolitej zawisł. Poważał naród godność i dostojność, lekcewa-
żył, w kim była. Miłował osobę, nie dostojność, słuchał i ulegał władzy, nie roz-
kazowi. Wszystkie stany wierne królowi, ale poświęcić każdego, poświęcić siebie 
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i państwo nawet gotowe nie dla króla, tylko dla religii i Rzeczypospolitej, dla której 
żyły. Wszystkie władze służyły interesowi szlacheckiemu, i królewskie niekiedy bezpra-
wia pobłażane. Kierunek i losy państwa polegały na podzielonej woli narodu i króla, na 
obywatelstwie. Polegały na głosie osób bardzo wielu i słowie byle kogo.

W Polsce wszystko złe wewnątrz trapiące wynikało z interesu władnących i błę-
dów stanu szlacheckiego. Każdy sądził się niepodległym; zacieśnienie wolności swej 
niecierpliwie znosił. Wiedział stan szlachecki, że on sam był wszystkim. Z tego źró-
dła płynęły wymiernie nakładane podatki i powinności, korzystne dla stanu, ubliżające 
innym uchwały, dowolne stanów innych ujarzmienie, a niekiedy srogie przeciw nim 
wyroki. Wierność stanu szlacheckiego dopóty nieskażona, dopóki nie ma pozorów, co 
by ich przywilejom zagroziło. Ubliżenie jednemu jest ubliżeniem całemu stanowi, naro-
dowi. Lud niższy również o swoje prawa dopominał się, dopóki ich nie potracił. Błędy 
stanu szlacheckiego poniżały kraj i lud. Dziwne rozprzężenie i rozkiełznanie narażało 
Rzeczpospolitę na zgubę.”

To wszystko nasuwało się autorowi gdy trudno już było żywić złudzenia co do 
perspektywy Królestwa Kongresowego. Historyczna paralela Hiszpanii z Polską obok 
zamysłu metodologicznego była refleksją nie tylko o przyczynach upadku, ale także 
o siłach pozwalających na podźwignięcie. W jego zestawieniu jak w zwierciadle całość 
cech składających się na tożsamość okutego narodu zyskiwała nieoczekiwaną klarow-
ność. Samym sobie warto się przyglądać podejmując działanie. Nadal bowiem nieroz-
dzielne i wzajem potrzebne są w nas tak samo cechy, które kiedyś Polskę wzniosły jak 
i te co ją zgubiły.

Każdy dzień przynosi potrzebę i szansę wyborów, które będą miały wagę histo-
ryczną. Codziennie decydujemy o tym jaka jest i jaka będzie Rzeczpospolita; na ile 
uda się nam pogodzić obywatelstwo z niecierpliwym znoszeniem ograniczeń własnej 
wolności. Jeśli są lekcje historii, to chyba takie, że wszystko dobre i złe dawnej Polski 
wzajemnie się warunkowało. Nie inaczej jest dzisiaj, choć wszystko jest przecież tak 
bardzo odmienne.

Wszyscy jesteśmy spadkobiercami Rzeczypospolitej, choć może mamy nieraz różne 
wizje jej dźwigania. Sprawie tej poświęcił Lelewel swoją myśl i działanie. O tym samym 
myślą i nad tym się trudzą jego dzisiejsi godni sukcesorzy. Z charakteru naszego spadku 
konieczna nauka wyciągniętą być powinna.
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Los ludzki ma swoją chronologię i każdy potrafi wskazać cezury znaczące swego 
życia. Ta banalna obserwacja może być jeszcze bardziej zbanalizowana stwierdzeniem, 
że w prezentacji własnego życia łatwo podporządkowujemy się cezurom historycznym. 
Myśl banalna nie przestaje być ważną. Cezury mojego życia nie układały się zgodnie 
z podręcznikiem historii. Widzę to bardzo wyraźnie zastanawiając się nad uzgodnieniem 
własnej trajektorii z wydarzeniami spuentowanymi wprowadzeniem stanu wojennego.

Jak wspomniałem, ostatni felieton dla „Literatury” się już nie ukazał, a zawie-
szone pismo nie wróciło na rynek w dawnej postaci. Praktycznie od stanu wojennego 
zaczyna się trwający ponad dekadę proces upadku formuły „prasy społeczno-kultural-
nej”. Dobił ją rynek i kultura masowa, ale upadek zaczął się wraz erozją kompromisu. 
Nie było to moim zmartwieniem, bo prawie niezwłocznie przystąpiliśmy do budowania 
prasy podziemnej. Była to na ogół partanina, ale jako członek zespołu redagującego, 
drukującego i kolportującego „Myśl Niezależną” miałem wystarczająco wiele satysfak-
cji. W istocie 13 grudnia nie stał się taką cezurą, jaką mógł się wydawać, z tej racji, że 
nie spodziewałem się niczego dobrego. Ten realizm w ocenie wynikał w jakiejś mierze 
z narastającego przekonania o dwuznaczności moich zachowań. Obserwacja własnych 
tekstów z 1981 roku wskazuje na rosnącą tendencję do wypowiadania się na tematy 
aktualne. Równocześnie narastało przekonanie o niemożności kontynuowania dotąd 
prowadzonej gry. Stan wojenny, o którym napisałem rodzaj glosy do dziejów polskiego 
inteligenta, oznaczał nie tyle koniec złudzeń, co przejście na stronę przekonanych 
o konieczności prowadzenia działań niezależnych. Działań od początku nastawionych 
na bardzo odległą perspektywę. Moja konwersja zapoczątkowana w 1979 roku rozwi-
jała się dalej, zyskując coraz więcej w miarę jak padały kolejne złudzenia. W 1986 roku 
byłem już całkowicie wolny od gotowości oczekiwania na możliwość wypowiedzenia 
się bez obecności Sytuacji. 

Nie zmartwiłem się tym, że nie trafiłem do grona paru tysięcy internowanych. Nie 
było po temu najmniejszych postaw. Rok 1981 spędziłem starając się maksymalnie 
wykorzystać rozluźnienie dla moich działań naukowych. Równocześnie całą energię 
wkładałem w doprowadzenie do przeprowadzki. Zmiana M4 na spółdzielczy domek 
była skomplikowaną operacją trwającą prawie pięć lat. Udało się ją sfinalizować w listo-
padzie 1981 roku i przez następne kilka lat najwięcej uwagi poświęcałem pracom 
wykończeniowym i uprawianiu przydomowego ogródka. Nie było to hobby, a poważna 
praca zapewniająca zaopatrzenie w warzywa i owoce. Zarazem te zajęcia należały do 
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podstawowych w procesie integracji osiedla spółdzielczego. Powrót do IH UW od 1 
października 1981 roku kończył moją przygodę z Iberystyką i wydawał się definitywną 
stabilizacją. Jeszcze w 1980 zadbano o to, by mój wniosek o profesurę trafił w swoje 
koleiny, i odebrałem ją w roku 1983. W 1984 ożenił się mój syn, a zmarł nasz uko-
chany kot Puszek. Wszystko było gotowe do podjęcia jakiejś nowej aktywności. 

Zastanawiam się jednak, czy i w jakim momencie nastąpiło zerwanie z dwuznaczną 
postacią moich relacji z systemem? 

Przedstawiony wyżej zestaw tekstów dowodzi raczej ciągłości nie tylko moich 
poglądów, ale także sposobu ich wyrażania. Pomimo uwikłania w niejednoznaczny 
czy ezopowy język felietony w „Literaturze” wyrażały dobrze moje ówczesne przemy-
ślenia naukowe i swego rodzaju romantyczno-pozytywistyczne podejście do rzeczy-
wistości. Po 13 grudnia nie musiałem niczego zmieniać, nie musiałem podejmować 
żadnych decyzji. Zająłem się tym, co wydawało się najbardziej potrzebne, czyli wspie-
raniem potrzebujących pomocy. Wymagało to niejakiego wysiłku organizacyjnego, ale 
całkowicie mnie zadawalało spełnianie roli punktu zbiorczo-przerzutowego. Zostałem 
wprawdzie wciągnięty w działalność konspiracyjną, ale nie była ani bardzo poważna 
ani jakoś ryzykowna. Tadeusz Łepkowski uważał za oczywiste, że będę przydatny 
w jego inicjatywie wydawniczej i mogę tylko ubolewać, że prawdopodobnie trochę go 
zawiodłem. Andrzej Poppe wciągnął mnie do jakiejś siatki dysponującej funduszami na 
pomoc działaniom podziemnym, ale było to przede wszystkim figuranctwo. Uczciwy 
człowiek nie budzący podejrzeń. Wreszcie Krzysztof Byrski namówił mnie na urucho-
mienie „Otrzeźwienia”, co nie było chyba najlepszym pomysłem. Była to wprawdzie 
inicjatywa ważna i godziwa, ale nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań z braku 
przywództwa. Nikt z nas nie miał talentu przywódczego, nie wspominając o chary-
zmie. Nikt też nie miał ambicji. Jeżeli ktokolwiek myślał, że spełnię tę rolę, to się 
głęboko rozczarował. Już na samym początku tej akcji wytknął mi to Jan Józef Lipski, 
mówiąc, że nie mamy kogoś formatu Jacka Kuronia i nic z tego nie będzie. Miał rację. 
Otrzeźwienie dotrwało do 1989 roku, ale w 1986 wiedziałem już, że to nie jest moja 
droga. Desperacka wierność do końca w niczym mnie nie rozgrzesza. Zresztą konspira-
torem byłem beznadziejnym. Zwłaszcza gdy musiałem np. uruchomić dystrybucję anty-
wyborczych wlepek nadesłanych z Paryża w 1987 roku w puszkach z kiełbaskami...

Być może jednak wszystko to razem wzięte, te aktywności i doświadczenia, stały 
się podstawą dla ostatecznego porzucenia wszelkich praktyk. Osobiście sądzę, że decy-
dującą rolę odegrało zakorzenienie się na Zaciszu, poczucie znalezienia swojego miej-
sca. W takim przekonaniu podjąłem się wydania niezależnej Historii Polski. Znaczenie 
ukazania się tej książki polegało na tym, że stało się zwornikiem pełnego uzgodnienia 
wszystkich wymiarów mojego życia.
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W paryskich Editions Spotkania w 1986 roku ukazała się Historia Polski trzech 
autorów (Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer). Przynajmniej dla mnie 
było to wydarzenie przełomowe. Nie tyle ze względu na publikację pod nazwiskiem 
poza zasięgiem cenzury, ile raczej z powodu przedstawionych w niej poglądów. 
O tych poglądach czy przekonaniach piszę w innym miejscu. Chcę natomiast przy-
pomnieć Historię Polski jako etap zamykający ostatecznie czas mojego praktykowania  
z Sytuacją.

Książka ta miała też znaczenie w szerszym wymiarze, ze względu na czytelników. 
Pomyślałem o tym, by przypomnieć „Wstęp” do niej oraz kilka opinii, jakie się ukazały 
drukiem. To zestawienie może być dzisiaj pouczające. Po pierwsze, ze względu na to, 
co wtedy wydawało się recenzentom istotne. Po drugie, z powodu krytyk, które nie 
są dziś jasne, a wtedy wynikały z braku informacji o naszych zamiarach. Wreszcie, co 
dla mnie najważniejsze, chodzi mi o pokazanie, jak ta książka była związana z czasem 
i okolicznościami jej powstania. Ale najpierw kilka słów objaśnienia. 

Propozycję napisania takiej książki przedstawił mi Roman Kukołowicz zimą roku 
1983, a może na początku 1984. Siedzieliśmy na Placu Teatralnym w samochodzie. 
To była taka forma konspiracji. Rozmawianie na ważne tematy w domu lub w kawiarni 
nie było rozsądne. Ważne kwestie omawiało się, spacerując. Roman przedstawił mi 
pomysł zarysu dziejów ojczystych przeznaczonego dla drugiego czy trzeciego pokolenia 
polskich emigrantów. Idea wyszła od papieża, przynajmniej tak to rozumiałem. Miała 
to być część szerszego przedsięwzięcia przedstawiającego Polskę i jej kulturę. Było 
jasne, że rzecz ma się ukazać najpierw po polsku, a potem w kilku językach. Od razu 
też był wskazany wydawca, czyli Piotr Jegliński1. Zapytałem, dlaczego ja? w końcu 
nie zajmowałem się dziejami ojczystymi. Roman powiedział mi wtedy coś takiego, że 
właśnie z racji mojego specjalizowania się w historii pozaeuropejskiej. W swoim stylu 
dawał do zrozumienia, że to pomysł samego papieża. Trochę to mi się wydawało wąt-
pliwe, ale na pewno skuteczne. W każdym razie przyjąłem to zadanie.

Trzeba powiedzieć słowo o moim rozmówcy i moich z nim kontaktach. Roman 
Kukołowicz był przez wiele lat związany z księdzem prymasem Wyszyńskim, tro-
chę jako doradca, trochę jako człowiek do zadań specjalnych. W tej roli występował 

1 Twórca pisma „Spotkania” wydawanego najpierw w drugim obiegu w Lublinie a potem w Paryżu 
oraz wydawnictwa pod tą samą nazwą.
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w Stoczni Gdańskiej, a potem jako doradca Solidarności Rolników Indywidualnych2. 
W latach osiemdziesiątych pracował na KUL, a z ramienia Episkopatu, ściślej biskupa 
Bronisława Dąbrowskiego, prowadził jakieś rozmowy z władzami. Poznałem go przez 
moją siostrę Teresę i wciągnąłem do grupy inicjującej w roku 1983 ruch Otrzeźwienie3. 
Był zazwyczaj dobrze poinformowany, nieco tajemniczy i skłonny do prowadzenia 
spraw w ścisłej konspiracji. Potraktowałem jego ofertę poważnie.

Zacząłem od szukania współpracowników. Było oczywiste, że nie będę pisał sam. 
Wydawało mi się, że potrzebni są specjaliści od średniowiecza i czasów najnowszych. 
Sam uważałem się za kompetentnego w kwestiach dziejów nowożytnych. Zwróciłem 
się do bardzo zaprzyjaźnionych Henryka Samsonowicza i Tadeusza Łepkowskiego. 
Obaj odmówili, będąc zaangażowani w podobną pracę zbiorową dla wydawcy krajo-
wego4. To Henryk poradził mi zwrócić się do Michała. Mam wrażenie, że kandydaturę 
Jurka podsunął mi Tadeusz Łepkowski. Ale może wymyśliłem ją sam. Mam wrażenie, 
że moi koledzy nie ociągali się z pozytywną decyzją. W każdym razie powstał zespół 
i w ciągu mniej więcej roku napisaliśmy pierwszą wersję.

Pisaniu towarzyszyły rozmowy ustalające zakres i formę dzieła. Przyjęliśmy, że ma 
to być książka dla ludzi zainteresowanych swoimi korzeniami, niemających przygoto-
wania szkolnego, a nie zawsze wyposażonych w wiedzę wyniesioną z domu. To była 
bardzo ważna przesłanka. Miał to być tekst zwięzły, nieobciążony aparatem, nadający 
się do czytania. Nie mógł zawierać zbyt wielu szczegółów, a powinien czynić odnie-
sienia do historii europejskiej. Ta geneza i założenia rozstrzygnęły o formie i losach 
książki. Wybory faktów i zakres problemów wynikał z przekonania, że np. dzieje kul-
tury znajdą się w odrębnym opracowaniu. Pisaliśmy dużo więcej o Kraju, a mniej 
o emigracji. Trzeba od razu powiedzieć, że z tego przedsięwzięcia, nie wiem na ile 
poważnie traktowanego, nic nie wyszło. Nie udało się też opatrzyć książki ilustracjami. 
W rezultacie tych okoliczności nasza Historia Polski musiała spełniać nieprzewidziane 
dla niej zadania. W pierwszej fazie toczyliśmy dyskusje nad naszymi ujęciami, przeka-
zywaliśmy sobie fragmenty do oceny. Potem jednak okoliczności zmusiły nas do pracy 
osobno. Wytykano nam pewne niespójności w ujęciu, nie wspominając o stylu, ale to 
uznaliśmy za rzecz nieuchronną. Mieliśmy ambicję zaoferowania syntezy dziejów pań-
stwa i narodu i uważaliśmy nasz zbiorowy wysiłek za najlepsze rozwiązanie.

Tekst miał być gotowy na początku 1985 roku, ale oczywiście nie był. Maszynopisy 
trzech części, w różnym stanie zaawansowania, zabrałem w podróż do Madrytu, 
Paryża i Londynu, którą odbyłem z żoną między marcem a majem 1985.  Był to 

2 W cieniu Prymasa Tysiąclecia. Z Romualdem Kukołowiczem rozmawia Piotr Bączek, Inicjatywa 
Wydawnicza „ad astra”, Warszawa 2001.

3 J. Kieniewicz, Otrzeźwienie po latach, w: W trosce o trzeźwość Narodu, red. M. Romaniuk, 
t. IV, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2007, s. 21-41.

4 Polska. Losy państwa i narodu, wspólnie z Januszem Tazbirem i Tomaszem Nałęczem (Iskry 
1992).
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wyjazd oficjalny, ale na paszport prywatny, a możliwy dzięki stypendium hiszpańskiego 
MSZ, zaproszeniom Maison de Sciences de l’Homme i British Council. Szło przede 
wszystkim o możliwość definitywnej redakcji Historii Polski.

W Madrycie pracowałem nad Wstępem i częściami współautorów. Jak wskazują 
prowadzone wtedy zapiski, była to poważna praca polegająca na scaleniu trzech bar-
dzo różnych ujęć w dającą się bronić całość. Nie chodziło natomiast o nadanie całości 
jednolitego charakteru. Nie zamierzałem ingerować w odmienne podejścia i ujednolicać 
stylu. Szło raczej o ekspozycję wspólnie uzgodnionego przesłania. Zostało ono sformu-
łowane w bardzo osobistej formie we wstępie „Od autorów”.  Ostateczną wersję tekstu 
napisałem w Madrycie (w Apartamentos Andromeda) w marcu 1985. Natomiast tezy 
Zakończenia sformułował Jurek. Przysyłał je z Berlina Zachodniego, gdzie przebywał 
od końca 1984 jako gość Wissenschaftskolleg5.  Całą pracę redakcyjną wykonałem 
z żoną w Madrycie. Tamże spisywałem bibliografię, dopisywałem i skreślałem. Ponad 
550 stronicowy tekst oddałem Piotrowi Jeglińskiemu 2 kwietnia w jego kwaterze głów-
nej w St. Denis. Dostałem od niego honorarium dla trójki autorów, rzecz nie bez zna-
czenia w tamtych czasach.

Rok później wróciłem do Paryża korzystając z zaproszenia MSH i Fundação 
Gulbenkian i czytałem korekty. Toczyłem dyskusje dotyczące zmian sugerowanych 
przez wydawcę lub wprowadzanych do tekstu przez redaktorów wydawnictwa. 
Szło przede wszystkim o ujęcia historii najnowszej, ale także dziejów najstarszych. 
Reprezentowaliśmy pokolenie badaczy ukształtowane w latach pięćdziesiątych. Byliśmy 
zakorzenieni w realiach PRLu i nawykli do pisania pod kontrolą cenzury. Środowisko 
Spotkań tworzyli ludzie dużo młodsi i otwarcie działający w strukturach opozycyj-
nych. Jako autorzy uważaliśmy się nie tylko za kompetentnych, ale także zaangażowa-
nych. Nie rozmawiało się wtedy o szczegółach, lecz mieliśmy swoje miejsce w myśle-
niu i działaniu opozycyjnym. To stwarzało płaszczyznę porozumienia, ale jednocześnie 
otwierało pole różnego rodzaju napięć. Wtedy właśnie doszło do incydentu spowodo-
wanego dopisaniem fragmentu do części poświęconej Piłsudskiemu. Że niby autorzy 
nie dość doceniają rolę marszałka... Mimo moich starań w pierwszym wydaniu nie 
udało się uniknąć błędów i wpadek typograficznych. A nawet poważnych deformacji6. 
Udało się to dopiero w „wydaniu II poprawionym”. Wszakże to wydanie I było pod-
stawą do podziemnych reprintów, co objaśnia trochę część krytyk, jakie na nas spadały.

Nie zdawaliśmy sobie sprawy, w jakie ładujemy się tarapaty i ile naruszymy inte-
resów czy tylko ustalonych poglądów. Dla jednych byliśmy zbyt konserwatywni, dla 
drugich zbyt postępowi. W ogóle dlaczego my, po co to itp. Zwłaszcza na Zachodzie 
byliśmy ludźmi znikąd. Może z wyjątkiem Jurka, autora głośnej historii Solidarności7. 

5 J. Holzer, Historyk w trybach historii. Wspomnienia, Znak, Kraków 2013.
6 Ucierpiała zwłaszcza pierwsza strona I rozdziału.
7 J. Holzer, Solidarność 1980-1981. Geneza i historia, Krąg 1983, Instytut Literacki 1984.
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Braliśmy to jednak lekko, wydawało się ważne, że ta książka się ukazała! W styczniu 
1987 roku hucznie czciliśmy na Zaciszu pierwszy egzemplarz autorski. Zaczęły się 
przedruki w wydawnictwach niezależnych8, w zasadzie nikt nie pytał ani autorów 
ani wydawcy o prawa. Tym bardziej nie mówiono o honorariach. To wszystko skłania 
mnie do przypomnienia przynajmniej niektórych reakcji.

Wydawało się nam, że dokonujemy bardzo odważnego, ale też znaczącego kroku. 
W tym sensie, że chcieliśmy wyrazić nasz stosunek do dziejów ojczystych w formie 
nieskrępowanej cenzurą a jednocześnie nie ukrywając tożsamości. Recenzja Antoniego 
Mączaka w „Przeglądzie Powszechnym” była jedyną poważną reakcją środowiska9. 
Ważną nie tylko z powodu formatu piszącego, ale także z racji nie całkiem zbieżnych 
poglądów na sposób ujęcia. Do tekstu dołączam ofiarowane przez Antka fragmenty 
usunięte przez cenzurę. Dotyczą przede wszystkim bardzo istotnej kwestii analo-
gii między PRL a folwarkiem pańszczyźnianym10. Nie chodzi mi jednak o doszuki-
wanie się głębszych powodów, dla których Historia Polski nie tylko nie mogła, ale 
nie powinna być wydana pod stemplem oficjalnym11. Ta decyzja została trafnie zre-
cenzowana przez ówczesne władze w postaci przekazanego mi prywatnego zdania 
Kazimierza Barcikowskiego: „Kieniewicz pluje na Polskę”. 

Potem był rok 1989 i wszystko się zmieniło. Editions Spotkania zaczęło dzia-
łać w Warszawie i w 1990 roku wypuściły edycję „krajową”, poszerzoną o rozdział 
doprowadzający narrację do końca 1988 roku. Zachowaliśmy jednak bez zmiany 
Zakończenie12. Było to wydanie trzecie. Potem jeszcze ukazały się poprawione wyda-
nia IV w 1990 i V w 1991 roku. Od 1990 roku książka nosiła adnotację „przezna-
czona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako materiał pomocniczy dla nauczy-
cieli i uczniów szkół średnich”. Nie mnie oceniać, czy to był dobry pomysł. Przez 
chwilę byliśmy jedyni z gotową „niezależną” próbą syntezy. Nie mam pojęcia, ile 
wtedy wydrukowano egzemplarzy, ale zdaje się, że do dziś jeszcze można książkę 
kupić bez trudu w internecie.

W 1998 roku dowiedziałem się, że wyszła edycja bułgarska13. Szczęśliwie dosta-
łem egzemplarz. Przez cały ten czas wydawało się nam, że nasz tekst jest udaną próbą 

8 Znane mi są podziemne reprinty pierwszego wydania: jako wydanie I krajowe, bez wydawcy 
i mw, w formacie miniaturowym, 369 s.; WSW Medium, Lublin 1987, 368 s.; I. W. Aspekt, Wrocław 
1988, 368 s.

9 A. Mączak, Przeszłość, kultura, tożsamość – problemy syntezy, „Przegląd Powszechny” 2’88, 
s. 257-268.

10 Przekonanie takie przedstawiałem w 1986 por. J. Kieniewicz, Kształtowanie się postaw pod-
dańczych w: idem,  Ekspansja, kolonializm, cywilizacja, DiG, Warszawa 2008, s. 156-162.

11 Nie zgadzałem się z bardzo skądinąd życzliwą opinią Jerzego Marka Nowakowskiego, Jedność 
i konflikty, „Tygodnik Polski” 9 (225), 4 marca 1987.

12 Jego koncepcja została przygotowana przez Jerzego Holzera.
13 Istorija na Polsza, przekład W. Dejanowa, B. Obretenow, V. Trnovo 1998, 551 s.
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bardzo zwięzłego zarysu z elementami oryginalnej syntezy. Toteż każdy z nas pró-
bował na własną rękę kontynuować przygodę z historią ojczystą. Dla Jurka było to 
zapewne prostsze, bo zawsze zajmował się Polską, ale ja i Michał byliśmy „przypisani” 
dość jednoznacznie do historii powszechnej. W każdym razie Michał wydał we Francji 
i w Polsce swoją Najkrótszą historię Polski (1993)14. Ja napisałem całkiem obszerną 
Historia de Polonia, która po niemałych perypetiach ukazała się w Meksyku15. Dlatego 
nie uważam za przypadek, że wydawnictwo Ves Mir z Moskwy zaproponowało wyda-
nie książki po rosyjsku w serii historii krajów przygotowanych przez autorów obcych16. 
Tu nareszcie mogły się znaleźć ilustracje!17

Okoliczność ta dała okazję do rewizji tekstu, jego dalszych uzupełnień18, a przede 
wszystkim skłoniła nas do przygotowania nowego Wstępu. Porównanie tych dwu 
tekstów rozdzielonych dwudziestoma laty jest w moim przekonaniu bardzo istotne 
dla zrozumienia drogi, jaką odbyliśmy między stanem wojennym a wejściem do Unii 
Europejskiej. W każdym razie przygotowując nową wersję, byłem kimś innym. Nie 
chodzi tylko o pokazanie, jak trzeba było dostosować książkę do potrzeb zupełnie 
innego odbiorcy. Interesujące jest moim zdaniem zastanowienie się nad wpływem wiel-
kiej zmiany na sposób traktowania „dziejów państwa i narodu”. To jest drugi powód 
tej publikacji, chęć zwrócenia uwagi na sposób eksponowania tego samego tekstu nie 
tylko dla innego czytelnika, ale też przez autorów, którzy jakże zmienili się w ciągu 
dwudziestu lat.

14 Une histoire de la Pologne, Editions Noir sur Blanc, Montricher-Paris 1993 i 2003, Najkrótsza 
historia Polski, Wydawnictwo Trio, Warszawa,1995, Kratka povijest Poljske, Matica Hrvatska, Zagrzeb 
1999.

15 Historia de Polonia, Fondo de Cultura Económica, México 2001.
16 Istoria Polszy, przekład V. N. Kovalev, M. A. Korzo, M. V. Leskinen, Ves Mir, Moskwa 2004, 

542 s. Por. recenzję Ju.V. Ivanova, „Новая и новейшая история” 2005, nr 5.
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Co to jest Polska? Bierzemy do ręki atlas, sprawdzamy, czy jest na mapie Europy. 
Niezależnie od tego jaki jest rząd w Warszawie, bez względu na nasz stosunek do 
istniejącego państwa, obecność Polski przyjmujemy z ulgą. Jest, jeszcze nie zginęła. 
Możemy wątpić w jej przyszłość lub żywić nadzieję, działać dla Niej lub opuszczać 
ręce; czasem jest nam już wszystko jedno co się tam gdzieś daleko dzieje. Nie pozo-
stajemy jednak obojętni wobec sprawy istnienia Polski jako suwerennego państwa, nie-
obce nam jest polskie pragnienie trwania jako narodu.

Czy po stuletniej z górą niewoli, po przeżyciu totalnego zagrożenia bytu narodo-
wego w II wojnie światowej w obliczu złożoności konfliktów współczesnego świata, 
ma jeszcze sens pytanie, jaka Polska? Słowacki sformułował to pytanie w czasach, 
gdy Polska istniała tylko w sercach „śmiesznych karbonariuszy spiskowców wolności”. 
Wtedy właśnie wielu Polakom wydawało się, że Polska nie może być byle jaka, okro-
jona w swej suwerenności. Wielu z nich uważało, że będzie mogła stać się na powrót 
sobą, gdy jej los podejmą ręce „twarde od pługa”. Czy pytanie poety, czy wielki dyle-
mat Polaków epoki niewoli pozostał aktualny?

Od ponad czterdziestu lat istnieje Polska Rzeczpospolita Ludowa, w której ludzie 
mówią po polsku pacierz i po polsku wyrażają dwadzieścia jeden gdańskich postulatów. 
Nie jest dla nich obojętne, jaka jest Polska. Chcą istnieć, ale pragną pozostać Polakami. 
Może się wydawać minimalnym żądanie aby Polska była polska, ale jest to bardzo 
ważne dla współczesnych Polaków.  Nie jest to bez znaczenia także dla współczesnej 
Europy. To nie nacjonalistyczna zachcianka wiecznych romantyków, ale świadectwo 
instynktu samozachowawczego.

Po drugiej wojnie światowej naród znów, jak w XIX wieku, stał się dla Polaków 
zasadniczym układem odniesienia. Naród pragnący przetrwać, walczący o swą suweren-
ność, potrzebuje odpowiedzi na pytanie o sens swoich dziejów. By wyznaczać perspek-
tywy przyszłości, potrzebuje dialogu z przeszłością. W odszukiwaniu korzeni tożsamo-
ści, w narodowych niepokojach i wątpliwościach, uczestniczy także historyk. Poczucie 
odpowiedzialności za utrzymanie tego dialogu było jedną z przyczyn powstania tej 
książki. Staraliśmy się w miarę możności odpowiedzieć na pytanie jaka jest i jaka może 
być Polska, usiłowaliśmy w jej przeszłości znaleźć klucze otwierające perspektywy prze-
trwania. Dzieje Polski nie układają się w prosty ciąg wydarzeń uzasadniających współ-
czesną podległość lub potwierdzających wiarę w zwycięstwo sprawiedliwości dziejowej. 
Nie jest to więc próba interpretacji optymistycznej lub pesymistycznej jaka dziś tkwi oczy-
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wiście głęboko w dziedzictwie przeszłości ale wynika z niej przekonanie, że na przekór 
wszelkim okolicznościom zewnętrznym jutro zależy przede wszystkim od nich samych.

Czy historia odpowie na pytanie co to jest Polska? Czy można z jej dziejów wysnuć 
wnioski jaka jest, czy jaka może być? Polska nie jest tylko krajem nad Wisłą czy pań-
stwem w Europie wschodniej.  Przez ponad sto lat niewoli Polskę wcielał i utożsamiał 
naród i przybrała wtedy kształt idei.  Ziemia i kraj, państwo i naród, idea i kultura 
w długim ciągu  historycznych przeobrażeń złożyły się  na Ojczyznę.

Dzieje Polski zaczęły się, gdy w świadomości ludzi zaczęło się kształtować poję-
cie związku ludzi jednej ziemi. Z działań tych ludzi powstał kraj, przestrzeń określona 
wspólnotą kultury. Nazwa Polski pojawiła się, gdy ze związku plemion wyrosło króle-
stwo aspirujące do wspólnoty z Europą chrześcijańską. Nazwa Polski zrosła się w tym 
pierwszym okresie z państwem, ale jego rozdrobnienie w wieku XII przyczyniło się 
do utrwalenia znaczenia więzi ponadpaństwowej.  Zasięg Polski w średniowieczu nie 
zawsze pokrywał się z granicami państwowymi, nie wszyscy mieszkańcy królestwa byli 
- czy nazywali się Polakami.

Sytuacja skomplikowała się od wieku XV wraz z unią polsko-litewską. Niepomiernie 
szersze granice Rzeczpospolitej mieściły teraz nie tylko Polskę. Ekspansja Polski 
w następnych stuleciach doprowadziła do poszerzenia pojęcia kraju. Polska stawała 
się siedzibą wolnego narodu szlacheckiego a jej granice rozciągały się równie daleko 
jak szlachecka dominacja. Od wieku XVI jednak wzrastało w Rzeczpospolitej zna-
czenie ziem, tradycyjnych krain Polski. W nich bowiem przy słabości władzy cen-
tralnej koncentrowało się coraz wyraźniej życie publiczne szlachty. W tym samym 
czasie rozrastały się włości magnackie i stawały się nieomal udzielnymi państwami. 
Kondycja społeczna mieszkańców coraz wyraźniej różnicowała horyzonty ziemi i kraju. 
Uczestnictwo w Rzeczpospolitej było do rozbiorów określone stanowo i w coraz więk-
szym stopniu kulturowo. Polska identyfikowała się z Rzeczpospolitą, ze związkiem 
ludzi wolnych i ich ziemią.

W XVII i XVIII wieku państwo było coraz słabsze, ale nie doszło do rozbicia więzi 
łączących kraj. Dopiero zaborcy zlikwidowali wraz z państwem takie dawne podziały 
terytorialne. Wszystkie formy organizacji przestrzennej zostały potargane. W kraju tak 
tragicznie dotkniętym, katolickim i rolniczym, poczucie zagrożenia prowadziło do przy-
znania ziemi cech mistycznych. Wiek XIX i XX wypełniła różnego rodzaju walka o zie-
mię, o utrzymanie jej polskiego charakteru. W części tylko te heroiczne zmagania 
zostały utrwalone przez polską literaturę. Ziemia stawała się świętością. Grudkę pol-
skiej ziemi zabierano na tułaczkę, by ją rzucić na trumnę wygnańca. „Nie rzucim ziemi 
skąd nasz ród” wołały pierwsze słowa Roty. Gdy zaś nie było wolno mówić Polska, 
zastąpiło ją pojęcie Kraju. Tak trwało przez pokolenia niewoli, a do rangi symbolu 
wyniósł je ostatecznie czyn zbrojny Armii Krajowej.

Polska jako państwo istniała więc od wieku X, ale jego formy, podobnie jak gra-
nice, ulegały wielokrotnym przekształceniom. Od wieku XVI coraz wyraźniej państwo  
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polskie znaczyło szlacheckie, Rzeczpospolita stawała się Polską. Poza jednak przestrze-
nią identyfikacji pozostawała większość mieszkańców kraju nie mająca praw i nie utoż-
samiająca się z państwem. Próby poszerzenia bazy, przebudowy państwa i odrodzenia 
ducha przyszły zapewne zbyt późno, by uratować Rzeczpospolitą. Monarchowie dzie-
lący Polskę postanawiali, że jej imię nigdy już nie pojawi się w życiu międzynarodo-
wym. Europa przełomu wieku XVIII i XIX przyjęła ten fakt obojętnie. Wielu Polaków 
sądziło, że przyszedł kres Polski. Niejednemu zresztą z ówczesnych Polaków mogło 
się zdawać, że zmiana przynależności państwowej nie narusza jego związku z ziemią 
i uprzywilejowanej pozycji. Błądzili jedni i drudzy, choć po trzecim rozbiorze wezwa-
nie nil desperandum można było uważać za pozbawione podstaw. Właśnie w dobie 
klęski państwa ujawniły się procesy dotąd ukryte. W upadającym państwie rodził się 
naród. Najpierw z Italii doszedł głos legionowy „Jeszcze Polska nie umarła”. A gdy 
po Kongresie Wiedeńskim upadły ostatnie nadzieje, wielki historyk Joachim Lelewel 
mówił warszawskim studentom w 1820 r., że zginęło  państwo, niegdyś wielkie, ale  
pozostał znamienity naród.

Narodem w Rzeczpospolitej była tylko szlachta. U jej schyłku jednak poczucie 
związku z krajem poszerzyło się znacznie wśród ludu, tam zwłaszcza, gdzie nie ist-
niały dodatkowe bariery językowe i religijne. Naród nowoczesny powstawał w dobie 
niewoli, ale musiał być już dostatecznie ukształtowany skoro zdołał przechować Polskę 
jako ideę. Fundamentem tego procesu pozostawało zakorzenienie w ojczyźnie lokal-
nej warunkujące uczestnictwo w Polsce jako wartości nadrzędnej. To właśnie wypo-
wiadał Adam Mickiewicz zaczynając Pana Tadeusza od słów „Litwo, ojczyzno moja”. 
Trwanie i poszerzanie zasięgu świadomości narodowej wiązało się z wytrwałą walką 
pokoleń nie godzących się z brakiem własnego państwa: walką zbrojną w każdej gene-
racji i pracą nad przetrwaniem każdego dnia. Nie od razu i nie dla wszystkich bycie 
Polakami stawało się koniecznością. Poczucie polskości łączyło się z krajem, z własną 
ziemią i mową, z pamięcią własnego państwa i potrzebą jego odzyskania. Idea była 
wspólna Polakom, różniły ich tylko koncepcje jej ucieleśnienia.

Różnorodność postaw i odmienności koncepcji w kwestiach narodu i państwa nie 
podważały znaczenia idei. Dla żyjących w obcym państwie idea Polski oznaczała moż-
liwość przetrwania najcięższych prób. Zabierali ją na emigrację wychodźcy, tam ją 
pragnęli przechować w przekonaniu, że „każdy ma w duszy swej ziarno przyszłych 
praw i miarę przyszłych granic’’. Niosły w sercach pokolenia zesłańców na Sybir, do 
austriackich i pruskich więzień. Do niej zwracali się w ostatniej chwili wołając w twarz 
oprawcom: „Niech żyje Polska”. Niepodobna zrozumieć powstawania i przetrwania 
tego narodu bez rozważania genezy i rozwoju idei.

W żadnym stuleciu Polacy nie żyli tylko i wyłącznie sprawą Polski. Ani w Złotym 
Wieku, gdy szlachta urządzała Rzeczpospolitą, ani w czasach rozbiorów, gdy zagroże-
nie państwa stawało się odczuwalne, ani w dobie niewoli. W wieku XIX brak własnego 
państwa wytworzył specyficzny dla Polaków sposób myślenia, w którym przywiązanie 
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do wolności i indywidualizm uległy zwielokrotnieniu. Trwanie w zależności wyostrzyło 
rozliczne cechy negatywne, wady zmieniały się w tragiczne obciążenia. Nieustanne 
zajmowanie się sobą, ujmowanie wszystkiego w kategoriach sprawy polskiej, obnosze-
nie się z męczeństwem Polski, oczekiwanie zbawienia z zewnątrz i swoisty mesjanizm 
wynikały z konieczności walki o prawo istnienia. Trafnie odczuwano, że akceptacja 
zniewolenia unicestwi naród. W tej walce o przetrwanie powstający naród polski przej-
mował spadek po Rzeczpospolitej szlacheckiej i utożsamił go z polskością. Proces ten nie 
był jeszcze zakończony w chwili odzyskiwania niepodległości w 1918 roku. Ostateczna 
identyfikacja z dziedzictwem przeszłości nastąpiła w ciągu następnego półwiecza.

Znaczenie przypisywane idei nie znaczy wcale, że Polacy w ostatnich dwu stu-
leciach żyli w oderwaniu od realiów. W pracy i w walce dochodzili jednak do prze-
konania, że Polska jest im niezbędna do życia. Różnie pojmowano ideę Polski, nie 
było więc zgody także co do przyszłej formy państwa. W walce o Polskę, w dąże-
niu do lepszej Polski odwoływano się do różnych tradycji, odmiennie interpretowano 
przeszłość i chciano kształtować teraźniejszość. Polacy potrafili bić się między sobą 
o pojmowanie idei, gotowi byli uznawać inaczej myślących, czujących czy działających 
za zdrajców. Równocześnie w warunkach niewoli ujawniało się pragnienie jedności 
w myślach i działaniach. Wyraziło się w idei narodowej, ale było obecne we wszyst-
kich innych koncepcjach niepodległościowych. Do ich ujednolicenia nigdy nie doszło. 
Różnorodność postaw wobec państwa, gotowość do sporu o imponderabilia, obse-
sja polskości, należą do cech polskiej tożsamości narodowej. W sporach o przyszłość 
Polski toczonych na przełomie XVIII i XIX wieku wypowiadano pogląd, że najlepiej 
byłoby nobilitować wszystkich jej mieszkańców. Przez sto pięćdziesiąt lat dążono, by 
tak czy inaczej rozumiane ujednolicenie narodu nastąpiło przez stopniowe lub gwał-
towne wyeliminowanie istniejących podziałów. Wśród wielu ścierających się koncep-
cji wykształciło się też przekonanie, że jedynie lud jest narodem. Doszło do tego, że 
w wieku XX nie identyfikowanych z ludem chciano z narodu wykluczyć. Historia 
zakpiła sobie nie tylko z doktrynerów, ale także z uzurpatorów pragnących zawładnąć 
głosem ludu. Lud polski przejął bowiem ideę Polski a czyniąc ją własną postępował 
wbrew woli rządzących. Naród szlachecki, we własnym przekonaniu i w odczuciu 
poddanych składał się z panów. Obrona ludu przed uleganiem wpływom pańskim była 
przez pokolenia zmorą jego ideologów. Gdy jednak lud wszedł do śródmieścia okazało 
się ku osłupieniu niedowiarków i małodusznych, przy konsternacji widzów i przeraże-
niu wrogów, że naród nareszcie ludowy nie odrzucił szlacheckiej proweniencji.

Polska identyfikowała się więc przede wszystkim z systemami powszechnie wyzna-
wanych wartości. Równocześnie znajdowała swoje miejsce w systemach uniwersal-
nych. Pierwszym wymiarem ponadlokalnym stało się Chrześcijaństwo. Chrystianizacja 
rozpoczynała długi proces wszczepiania się w uniwersalną całość. Od wieku X towa-
rzyszy Polsce Kościół; mnożą się wzajemne wpływy i zależności, wzajemne przekształ-
canie się i uzupełnianie. Byłoby bowiem naiwnym uproszczeniem widzieć identyfikację 
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Polski w Chrześcijaństwie tylko od strony recepcji. Powstająca czy trwająca Polska stale 
tworzyła Chrześcijaństwo. Wzajemne relacje ulegały przez wieki różnym przekształ-
ceniom. Nie można ich odrywać od historii ludzi i instytucji, od rozwoju pojęć i ich 
rozprzestrzeniania. W dobie piastowskiej przynależność do Chrześcijaństwa rzymskiego 
umożliwiła identyfikację elit i ukształtowanie państwa. Walka o samookreślenie Polski 
została wygrana przez pierwszych Piastów dążących do korony i przez pierwszych 
polskich świętych. Aż po wiek XV udowadnianie przynależności do Chrześcijaństwa 
towarzyszyło obronie państwa.

Rzeczpospolita natychmiast akceptująca uchwały trydenckie wcielała je aż po 
wiek XVIII. Czując się przedmurzem Chrześcijaństwa polska szlachta zachowywała 
niepraktykowaną gdzie indziej tolerancję. Niejednokrotnie dochodziło na tym tle do 
spięć z Rzymem, niejednokrotnie objawiał się polski antyklerykalizm. Rozkwit pol-
skiej reformacji w XVI w., specyficzny libertynizm wieku XVIII, sprzeczność stanowisk 
papieży z dążeniami niepodległościowymi pierwszej połowy wieku XIX nie podwa-
żyły polskiego uczestnictwa w Chrześcijaństwie. Może tylko nie zawsze dostrzegano 
i doceniano wnoszone przez Polskę bogactwo duchowe. Niewola zaś w sposób nie-
spodziewany złączyła Kościół katolicki z polskością. Historia Polski jest nadal w zna-
czący sposób związana z identyfikacją narodu w Chrześcijaństwie uniwersalnym, choć 
wygląda to inaczej niż przed tysiącem lat. Możliwość i potrzeba tego uczestnictwa 
jest bardzo ważnym rysem, nad którym trzeba się zastanowić. Chodzi bowiem o coś 
więcej niż o więź z cywilizacją wyrosłą z Chrześcijaństwa, z wartościami, które stały 
sie wspólnym dziedzictwem ludzkości. Odczuwamy także istnienie wymiaru trudno 
dostępnego historykowi, o którym Jan Paweł II mówił w 1979 r. na placu Zwycięstwa 
w Warszawie: «nie można zrozumieć historii tego narodu bez Chrystusa».

Chrześcijaństwo wprowadziło Polskę do Europy. Proces ten trwał długo ale prze-
biegał w sposób niezwykle naturalny, jakby powtarzając ewolucję już przebytą przez 
społeczeństwa zachodnie. Potem jednak, i trudno dokładnie określić kiedy, drogi roz-
woju w obrębie Europy zaczęły się różnicować. Rzeczpospolita uczestniczyła w Europie 
renesansowej w stopniu świadczącym o pełnej identyfikacji. W tym samym jednak 
czasie ujawniły się procesy gospodarcze i społeczne, które z czasem doprowadziły do 
wyodrębnienia w Europie Zachodu. Polska nie uczestniczyła w tym procesie, wyraźnie 
zaznaczając swoją odrębność i oryginalność. Wytworzone formy współżycia i ukształto-
wany system polityczny wyróżniały Rzeczpospolitą, która znajdowała się jakby między 
Zachodem i Wschodem. Tylko że na wschód od Polski nie było już Europy. Lokalizacja 
bardziej niż specyfika ustrojowa, czy nawet orientalność kultury sarmackiej określała 
polskie miejsce w Europie. Szlachta polska wielce ceniła tę odrębność, nie odczuwała 
najmniejszych kompleksów wobec Zachodu, pozostawała głęboko przekonana o swej 
wyższości wobec sąsiadów. Oryginalność kultury polskiej wieku XVII nie uchroniła 
Rzeczpospolitej od popadnięcia w następnym stuleciu w stan podległości politycznej 
i zależność ekonomiczną. Uczestnictwo w europejskim systemie ekonomicznym od 
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wieku XVI, specjalizacja rolnicza ziem polskich w tworzącym się europejskim podziale 
pracy nie przesądzały o przyszłości. Zależność kształtowała się długo i w ścisłym 
związku z popadaniem Rzeczpospolitej w stan podległości.

W początku wieku XVIII Rzeczpospolita wydawała się tracić zdolność do utrzy-
mywania dotychczasowych form swego istnienia. Zasadnicza zmiana przyszła jed-
nak z zagładą państwa, z rozerwaniem więzi wewnętrznych i podporządkowaniem 
Polaków systemowi politycznemu ukształtowanemu i utrwalonemu w traktatach wie-
deńskich 1815 roku. W tych warunkach Polacy walczący o swe istnienie wchodzili 
w epokę rozwoju przemysłowego jako element nie  samodzielny. Oznaczało to zapóź-
nienie, aczkolwiek w niejednym wypadku udawało się, jak w Wielkopolsce, dotrzymać 
kroku innym grupom narodowościowym. Ukształtowały się jednak trwałe dysproporcje, 
które nie mogły być wyrównane w krótkim okresie niepodległości. Wbrew zapewnie-
niom opóźnienia te nie zostały odrobione także pod rządami komunistycznymi.

Współczesne relacje Polski z Europą, jej miejsce w systemie światowym, zostały 
w znacznym stopniu określone przez epokę niewoli. Ziemie dawnej Rzeczpospolitej 
zostały wtedy sprowadzone do rzędu prowincji uczestniczących w burzliwym roz-
woju Europy za pośrednictwem metropolii. Ich sytuacja była silnie zróżnicowana nawet 
w obrębie jednego zaboru, ale był to status zbliżony do kolonialnego. Polacy aspiro-
wali do uczestnictwa w Europie narodów, dobijali się braterstwa przelewając krew „za 
waszą i naszą wolność”. Nie zawsze i nie przez wszystkich byli akceptowani. W walce 
o odzyskanie suwerenności, czy choćby o respektowanie praw narodu, liczono wtedy 
zawsze na pomoc zewnętrzną, czy to ze strony rządów czy też ludów Europy. 
Zawodziły obie. Nie zawiodła Polaków jedynie idea budowania na sile wewnętrznej, 
aczkolwiek wyrażano ją w formach niezwykle zróżnicowanych, często prowadzących 
do konfliktów. Traktat wersalski zmieniał wprawdzie zasadniczo sytuację przez fakt 
odbudowy państwowości i częściowe odtworzenie dawnych więzi. Doszło jednak do 
zderzenia ambicji i marzeń z rzeczywistością ukształtowaną w okresie stuletniej nie-
obecności Polski w Europie. Zachód szedł już w kierunku przyśpieszonego rozwoju, 
nowa Polska borykała się z przeszłością i teraźniejszością pozostając w kręgu państw 
słabiej rozwiniętych.

Polska międzywojenna jako kraj gospodarczo słabo rozwinięty daleka była od 
spełnienia snów o szklanych domach. Wystawiano sobie długie rachunki krzywd 
i zasług, do bólu odczuwano rozbieżność między rzeczywistością a ideałem, ale trak-
towano własne państwo jako oczywistość, dostrzegano możliwość życia i pracy dla 
Polski.  Szok nowego rozbioru państwa we wrześniu 1939 r. był więc szczególnie 
dotkliwy. Drugiej Rzeczpospolitej nie powinno się jednak rozpatrywać pod kątem 
katastrofy. Tak jak i Pierwszej przez pryzmat rozbiorów. Trzeba bowiem pamię-
tać, że ten relatywnie krótki okres niepodległości ocalił polskość. Dzięki temu była 
możliwa walka o przetrwanie w okresie okupacji, odbudowa z ruin i odnajdowanie  
tożsamości po 1944  r.
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Polska chrześcijańska i europejska z tradycji i wyboru, nie godząca się na pod-
rzędne miejsce w świecie i szukająca formy dla wyrażania swych aspiracji, znalazła się 
ocalona od zagłady totalnej w zupełnie nowym układzie sił. Do swego losu była gorzej 
przygotowana niż do niepodległości. Broniono się długo, żywiono naiwne nadzieje. 
Uczestniczyli w nich i ci spodziewający się interwencji aliantów, i ci odbudowujący 
kraj wbrew trudnościom, i ci nawet, którzy uwierzyli, że tworzą nareszcie Polskę spra-
wiedliwości społecznej. Miejsce Polski w bloku sowieckim zostało znowu wyznaczone 
przez obcy interes ekonomiczny i polityczny.

Polska powojenna znalazła się w obszarze Europy podporządkowanym Związkowi 
Sowieckiemu. Od tamtej pory jest to jeszcze jeden powód kwestionowania jej związku 
z Europą ograniczoną de facto do tak lub inaczej definiowanego Zachodu. Nie udała się 
próba zerwania więzi kulturowej, nie powiodły się też wysiłki zmierzające do osłabienia 
związku Polski z Chrześcijaństwem. Narzucona została natomiast podległość polityczna, 
nie zostały też przezwyciężone zjawiska opóźnienia ekonomicznego. Polacy zdołali jed-
nak w ciągu czterdziestu lat obronić swą tożsamość narodową, mimo spustoszeń moral-
nych spowodowanych życiem w systemie komunistycznym zdobyli się na sformułowa-
nie i wyrażenie protestu. Program Solidarności odrzucił zamknięcie Polski w kategoriach 
państwa i obozu, zwrócił się do idei ucieleśnionej w nowoczesnym i przemienionym 
narodzie, chcąc ją utrzymać przez związek z Chrześcijaństwem i Europą. To właśnie 
dziedzictwo pokoleń, potrzeba uczestnictwa w życiu państwa i niepokorność wobec 
władzy, jest fundamentem upartego dążenia do demokracji. W tym tkwi szansa Polski.

Dalsze losy Polski związane są oczywiście z układem sił w świecie, z szeregiem 
czynników, na które Polacy nie mają wpływu. W równym stopniu jednak zależą od 
ich własnej postawy. Sytuacja Polski jest bowiem zgoła odmienna od dziewiętnasto-
wiecznej, ale wnioski z przeszłości znajdują zastosowanie. Doszedł natomiast czynnik 
nowy, którego znaczenia nie można w żaden sposób pomniejszać, groźba zerwania 
więzi jakie Polska  dotąd utrzymywała z Europą.

Kwestia ta nie zamyka się w kategoriach politycznych i gospodarczych. Patrząc 
z perspektywy historycznej nie wydaje się, by położenie między Rosją a Niemcami 
przesądzało o losach państwa, tym bardziej o kształcie jego gospodarki. Geopolityka 
skazała Polaków na stawianie czoła dwóm żywiołom potężnym, ale w równej mierze 
określiła ich szanse. Wielokrotnie w dziejach Polska umiała wykorzystać swe położenie 
tworząc nie tylko pomost, ale wzbogacającą Europę syntezę kultur. Zamknięcie w bloku 
powoduje zafałszowanie relacji między Polską a sąsiednimi narodami, utrudnia orienta-
cję co do jej miejsca w Europie i świecie. Przede wszystkim jednak, wbrew nadziejom 
niemałej przecież części Polaków, system komunistyczny nie stworzył alternatywnej 
drogi rozwoju, zdolnej przyspieszyć doganianie cywilizacji Zachodu. Przeciwnie nawet, 
proces ten jest coraz wyraźniej hamowany.

W nowej rzeczywistości kultura polska stała się zasadniczą płaszczyzną zarówno 
obrony tożsamości narodu jak i walki o utrzymanie niezbędnych związków z cywilizacją 
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Zachodu. Dla kultury tej od dawna charakterystyczny był pluralizm, a jednocześnie 
duża siła asymilująca różne grupy etniczne, językowe i religijne. Dominanta polska, 
szlachecka i katolicka, ujawniła się bardzo dawno, ale nie była tyranią, wykluczeniem 
innych wątków. Nie powinno się sprowadzać tego zjawiska do obojętności religijnej, 
poczucia stanowej wyższości czy wyłączności.

Różnorodność Rzeczpospolitej była związana z wolnością szlachty, która podpo-
rządkowywała sobie inne warstwy, grupy czy klany. Ale choć przeciwko dominacji tej 
narastał bunt grup uciśnionych, mimo że w kręgach uprzywilejowanych zaczynano 
dostrzegać niebezpieczeństwo rozdziału między panów i lud, to przecież nowoczesny 
naród kształtował się przez upowszechnianie kultury, przez włączenie warstw upośle-
dzonych w nurt życia i odpowiedzialności.

W kulturze więc tkwi nadzieja na utrzymanie niezbędnego dla egzystencji naro-
dowej związku z cywilizacją Zachodu. Z przeszłości zaś można wysnuć dwa wnioski. 
Najpierw, że w czasach gdy Rzeczpospolita była naprawdę niezależna wytworzyła 
kulturę tkwiącą w Chrześcijaństwie, związaną z ówczesnym Zachodem, z pewnością 
europejską, ale całkowicie oryginalną. Następnie zaś, że gdy Polska została pozbawiona 
państwowości właśnie w kulturze znalazła formy umożliwiające przetrwanie. Wobec 
zagrożenia tożsamości narodowej w trwającym podporządkowaniu systemowi komu-
nistycznemu, środki zaradcze odkryte być mogą w kulturze, a także w historycznym 
doświadczeniu pokoleń.

*    *    *

Chcielibyśmy by te ,,Dzieje Polski’’ odpowiadały na pytania powstające wśród 
Polaków bez względu na miejsce ich zamieszkania, by przybliżały Polskę wszyst-
kim tym, którzy w jakikolwiek sposób czują się z nią związani. Chodziło nam przede 
wszystkim o tych już wrośniętych w inne narody i kultury, którzy z krajem przodków 
za  chowali więź sentymentalną. Pisząc dzieje własnego kraju, także dla nie znających 
ich wcale, dążyliśmy do ujęć prostych. Wymagało to przemyślenia na nowo całości 
dziejów i zajęcia wobec nich własnego stanowiska.

Podział na trzy części wynika z przyjętej koncepcji procesu dziejowego. Najpierw 
wzrastało państwo nie różniące się od innych. Potem zostało one podporządkowane 
stanowi szlacheckiemu tworząc oryginalną syntezę kulturową. Granica dwu epok 
jest umowna, na przełomie wieku XV i XVI. Bardzo wyraźnie natomiast oddzielili-
śmy w roku 1815 epokę Rzeczpospolitej, od czasów polskich walk o niepodległość. 
Stan zależności ujawnił się wprawdzie już w początku XVIII wieku, a w XIX i XX 
wieku istniało kilkakrotnie państwo polskie, ale Kongres Wiedeński oznaczał euro-
pejską zgodę na stan rzeczy ustalony przez zaborców. Wersal i Jałta nie zmieniły 
zasadniczych elementów sytuacji, w której kształt bytu polskiego wyznaczał naród,  
nie państwo.
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Nie stały się więc cezurami polskie klęski. Przeciwnie, położyliśmy nacisk na to co 
było w Polsce przez wieki oryginalne i wiążące ją z Europą. Dajemy wyraz przekona-
niu, „że kształt narodu nie jest mu dany raz na zawsze”. Proces ten trwa nadal i nie 
usiłujemy go przewidywać. Nie ulega natomiast wątpliwości, że pisanie historii jest 
próbą wpływania na jej przebieg.

Dzieląc historię Polski na epoki: narodzin i wzrostu, rozkwitu i upadku, podległo-
ści i wytrwania chcieliśmy podkreślić występujące między nimi odrębności. W naszym 
odczuciu istnieje ciągłość w sferze kultury, brak jej we wszystkich innych dziedzinach. 
Stąd też poszczególne części, napisane przez różnych autorów, nie zostały ujednolicone 
także w sposobie widzenia i stylu. Wspólna natomiast jest koncepcja całości i do niej 
dopasowano podziały chronologiczne.

Nie uważaliśmy za konieczne wyposażenie naszej książki w przypisy. Nie ma ona 
wprawdzie cech podręcznika, ale nie jest też monografią naukową. Chcieliśmy przed-
łożyć syntezę, a zachowując rygory naukowe dać wyraz własnym poglądom. Z tej 
racji dołączamy rozbudowaną bibliografię. Przeważają w niej syntezy czy monogra-
fie powstałe w ostatnich trzydziestu latach w kraju. Jesteśmy głęboko przekonani, że 
historiografia polska spełniała obowiązki wobec kultury narodowej w sposób godny 
uznania, a przecież nieraz w bardzo trudnych warunkach. Nie widzimy potrzeby 
podziałów innych niż wedle jakości warsztatu naukowego. Nie czujemy się natomiast 
powołani do oceniania szczegółowego dorobku historiografii polskiej. Wydaje się to 
zresztą w tym miejscu zbyteczne.

Decydując się na przedstawienie historii Polski w tak zwięzłym zarysie musieliśmy 
przyjąć bardzo ograniczoną jej znajomość wśród czytelników. Z tej racji usiłowaliśmy 
zmieścić w tekście podstawowy zasób faktów. Zarazem wychodziliśmy z założenia, że 
ta książka nie jest podręcznikiem. Jeżeli wiec staraliśmy się ułatwić jej zrozumienie, 
to wielokrotnie musieliśmy rezygnować z relacjonowania wydarzeń. Każdy z autorów 
rozwiązywał te problemy po swojemu. Różne są więc proporcje między zagadnieniami 
politycznymi, społecznymi, gospodarczymi czy kulturowymi. Zależą od wymagań sta-
wianych przez omawiane zagadnienie. Reprezentując dość różne specjalności i dys-
ponując odmiennymi doświadczeniami nie uważaliśmy za stosowne dokonywać zbyt 
daleko posuniętych uzgodnień. Pisanie historii Polski było wielką przygodą, w której 
usiłowaliśmy wykorzystać istniejący dorobek naukowy i własne doświadczenia badaw-
cze. Te próbę zrozumienia dziejów polskich pragniemy przedłożyć czytelnikom.

AUTORZY
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Oddając naszą Historię Polski w ręce czytelników rosyjskich chcemy wyjaśnić 
okoliczności jej powstania i wskazać na najważniejsze elementy przyjętej przez nas 
interpretacji. Im czytelnicy są dalej, tym wyraźniejsza staje się dla autorów potrzeba 
wytłumaczenia motywacji pisania historii własnego kraju, tym bardziej zależy im na 
podkreśleniu specyficznej formy podjętego zadania. W 1984 roku podjęliśmy się napi-
sania Historii Polski przeznaczonej dla Polaków mieszkających poza granicami kraju, 
w zasadzie dla ich drugiej czy trzeciej generacji, nie znającej już ojczyzny ojców czy 
dziadów. Dwudziestowieczne wychodźstwo polskie czuło się częścią narodu, ale 
kolejne pokolenia wrastały stopniowo w nowe ojczyzny. Wydawało się uzasadnione 
przedstawienie im dziejów ojczystych w sposób prosty i atrakcyjny, a jednocześnie 
wolny od jakiejkolwiek cenzury. Tekst przeznaczony dla odbiorców nie znających 
historii Polski ze szkoły, a uczestniczących w niej ewentualnie przez przekaz tradycji 
rodzinnej, musiał uwzględniać podstawowe fakty a jednocześnie odwoływać się do 
perspektywy europejskiej i budzić skojarzenia emocjonalne. Ta okoliczność wyróżnia 
nasz tekst od licznych dzisiaj syntez i opracowań podręcznikowych. Z tej racji sądzimy, 
że może utrafić także w zapotrzebowania czytelników rosyjskich.

Historię Polski wydało w 1986 w Paryżu Editions Spotkania, które było inicjatorem 
przedsięwzięcia. Książka jednak natychmiast zyskała odzew w Polsce, w latach 1987-
1988 ukazały się trzy wydania w oficynach działających w podziemiu. Sukces ten mógł 
wynikać z faktu wydania książki pod własnymi nazwiskami i poza zasięgiem cenzury. 
Sądzimy jednak, że to raczej piszący dobrze wyczuli zapotrzebowanie. W latach 1990-
1991 Historia Polski była wznawiana kilkakrotnie już jako lektura zalecana do użytku 
szkolnego. Wtedy też została uzupełniona o rozdział obejmujący lata osiemdziesiąte. 

Od tamtych czasów zmieniło się właściwie wszystko. Gdy pisaliśmy Historię Polski 
trwanie PRL jako kraju należącego do Paktu Warszawskiego, stałość porządku jałtań-
skiego i systemu realnego socjalizmu, wydawały się czymś oczywistym. Pisaliśmy prze-
ciwko tym oczywistościom, ale bez nadziei na rychłe spełnienie marzeń o suweren-
ności. Po 1989 roku opisując dekadę stanu wojennego i przełom po Okrągłym Stole 
nadal nie mieliśmy pewności, jakie będą dalsze losy Polski. Dzisiaj jako historycy 
możemy spojrzeć na wiek XX z pewnym dystansem. Dzieje III Rzeczpospolitej opisu-
jemy wprawdzie z najbliższej perspektywy, jaką stwarza uczestnictwo w budowaniu 
suwerennego państwa, ale nie usiłujemy snuć żadnych wizji o przyszłości. Polska jest 
dziś członkiem NATO i UE, Polacy zajmują się swoimi codziennymi sprawami, epokę 
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walki o suwerenność państwa i tożsamość narodu wydają się mieć już za sobą. Dlatego 
całość dziejów ostatniego ćwierćwiecza została napisana na nowo. Zmieniła się bowiem 
nie tylko Polska, inny jest też otaczający ją świat. Stwierdziliśmy natomiast, że nie 
zmieniły się nasze poglądy na historię. W historiografii ostatnich lat pojawiło się wiele 
nowych ujęć, ujawniono wiele wcześniej nieznanych faktów. Ale nasze widzenie dzie-
jów państwa i narodu wytrzymało próbę czasu.

Dzieje państwa i narodu, takie było nasze założenie. Uważamy, że te właśnie dwa 
aspekty mogą być najciekawsze także dla naszych czytelników w Rosji. Od stuleci 
w tych właśnie aspektach polskie losy były najściślej splecione z dziejami Rosji. Nie 
podobna właściwie pominąć żadnego fragmentu tych relacji. Pisząc dla odbiorcy pol-
skiego, ale nieuczestniczącego w życiu codziennym PRL, nie czuliśmy żadnych opo-
rów w opisywaniu stosunków polsko-rosyjskich. Nie doznawaliśmy też jakichkolwiek 
nacisków by jakieś sprawy uwypuklić lub zretuszować. W rezultacie sądzimy, że udało 
się nam uwolnić od antyrosyjskiego kompleksu, jaki wtedy ciążył nad pisaniem historii 
Polski. Te nader złożone i pełne dramatyzmu relacje nie stały się jednak osią naszej 
książki. Czytając ją po latach i myśląc o naszych nowych czytelnikach nie czuliśmy 
obaw: staraliśmy się przedstawić prawdę o dziejach a nie wkraczać w jakąkolwiek 
polemikę.

To nie zmienia faktu, że nasza prezentacja historii Polski, a także roli w niej Rosji 
i ZSRR, może odbiegać w niejednym przypadku od poglądów naszych czytelników. 
Nie obawiamy się tej konfrontacji, ponieważ wierzymy w potrzebę otwartej i śmia-
łej prezentacji faktów, interpretacji i przekonań. Nic tak źle nie służyło wzajemnym 
stosunkom jak oficjalne zakłamanie. Liczymy więc także na spór dotyczący nie tylko 
stosunków dwustronnych, ale także szerszych ujęć, związanych z przyjętym przez nas 
rozróżnieniem cywilizacji zachodniej czy europejskiej i cywilizacji rosyjskiej. Dotykamy 
nie tylko spraw związanych z epoką najnowszą. Historia Polski jest nadal głosem 
w debacie o losach i tożsamości Europy Wschodniej, dla których tak istotną rolę ode-
grała rosyjska ekspansja począwszy od wieku XVIII.

Była w historiografii polskiej tendencja podkreślania, że choć państwo rosyjskie było 
wrogiem Polski to między Rosjanami a Polakami przeważała sympatia i współdziałanie. 
Ta tendencja miała szlachetne cele, ale nie mogła przesłonić przyziemnej rzeczywistości 
kolonialnej dominacji najpierw imperium rosyjskiego, a potem Związku Radzieckiego. 
Atrakcyjność kultury rosyjskiej dla Polaków, tak trafnie odczytana przez Czesława 
Miłosza, nie zmieniała oporu wobec oficjalnie lansowanej przyjaźni. Usunięcie zafałszo-
wań może tylko sprzyjać zrozumieniu i przyjaźni. Te zaś istniały także w trudnych okre-
sach i znajdują piękne poświadczenie w wielu pracach historycznych prowadzonych 
wspólnie przez historyków z obu krajów. Nasza Historia Polski ledwie zaznacza sprawy, 
które wymagają dużo dłuższego wykładu. Żywimy więc nadzieję na początek dialogu.

Pisząc historię państwa i narodu położyliśmy nacisk na ciągłość dziejów poczyna-
jąc od wieku X. Z równą uwagą śledzimy przemiany terytorialne, zwracając uwagę 
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na sens przesunięć granic państwowych na wschodzie i na zachodzie. Kładziemy też 
szczególny nacisk na trwanie narodu w okresie gdy nie istniało państwo w XIX wieku, 
jak i wtedy gdy miało ograniczoną suwerenność w XX stuleciu. Mamy świadomość, 
że temat ciągłości państwowej lub jej braku absorbuje uwagę Polaków od dwustu lat. 
Może to wskazywać na głęboki kompleks i niepewność co do charakteru własnej tożsa-
mości. Zwracamy uwagę, że są to zjawiska charakterystyczne dla krajów rozwijających 
się na pograniczu cywilizacyjnym.

Nasze tezy wyjściowe są dość proste: Polska powstaje jako państwo w obrębie 
chrześcijaństwa łacińskiego i może być postrzegana jako „młodsza Europa”. Jej roz-
kwit przypada na czasy, kiedy kształtowała się dzisiejsza postać cywilizacji europejskiej. 
Polska uczestniczy w tym procesie z odrębnym projektem. Jego niepowodzenie pociąga 
za sobą utrwalenie peryferyjności a następnie katastrofę. Snując tę refleksję podejmu-
jemy polemikę z uproszczonym obrazem podziałów na Wschód i Zachód. Polska była 
i pozostaje uczestnikiem obu przestrzeni.

Podzieliliśmy dzieje Polski na epoki: narodzin i wzrostu, rozkwitu i upadku, pod-
ległości i wytrwania. Mieliśmy na uwadze potrzebę zaznaczenia odrębności w cha-
rakterze państwa przy podkreśleniu ciągłości kultury. Pierwszą część napisał Michał 
Tymowski. Granica tej epoki jest umowna, ale wyznaczyliśmy ją na przełomie XV i XVI 
wieku biorąc pod uwagę ustanowienie nowej formy ustrojowej. Część druga autorstwa 
Jana Kieniewicza obejmuje epokę Rzeczpospolitej. Cezura została położona na roku 
1815 dla podkreślenia znaczenia ustalenia europejskiej zgody na stan rzeczy ustalony 
przez mocarstwa rozbiorowe. Sens części trzeciej, pióra Jerzego Holzera, zawiera się 
w przekonaniu, że naród formował się w wytrwałym dążeniu do zlikwidowania pod-
ległości. Zależność Polski ujawniła się już w początku wieku XVIII, w wieku XIX i XX 
istniało okresowo państwo polskie o różnym stopniu suwerenności, ale to Kongres 
Wiedeński ustalił porządek europejski, w którym suwerenna Polska nie była elementem 
koniecznym. Bunt przeciwko dyktatowi mocarstw utrwalającemu katastrofę rozbio-
rów w decydujący sposób naznaczył dziewiętnastowieczne losy Polaków. Konferencja 
Wersalska okazała się rozwiązaniem nietrwałym, byt niepodległy Polski nie był trak-
towany jako oczywistość. Zarazem jednak odzyskane państwo dało Polakom szansę 
utrwalenia tożsamości narodowej. Dzięki temu stawili czoła katastrofie II wojny świa-
towej. Układ w Jałcie oznaczał powrót do dyktatu mocarstw, w podzielonej Europie 
Polska mogła być państwem nie suwerennym. Kształt bytu polskiego wyznaczał wtedy 
raczej naród niż państwo. Nie chcieliśmy, by cezurami dziejów stały się polskie klęski 
i dlatego eksponowaliśmy związki, jakie na przekór sytuacji wiązały Polskę z cywiliza-
cją zachodnią. Uznaliśmy, że przełom roku 1989 dał początek przemianie państwa, ale 
także zmienił dramatycznie sytuację europejską.

Dzieje Polski zaczęły się, gdy w świadomości ludzi zaczęło się kształtować pojęcie 
ich związku z zasiedlanym terytorium. Z ich działań powstawał kraj, przestrzeń okre-
ślona wspólnotą kultury. Nazwa Polska pojawiła się, gdy ze związku plemion wyrosło 
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królestwo aspirujące do wspólnoty z chrześcijaństwem łacińskim. Rozdrobnienie pań-
stwa w wieku XII i XIII przyczyniło się do utrwalenia tej nazwy jako odnoszącej się 
do więzi ponadpaństwowej. Każde z państw dzielnicowych określało się jako polskie 
i mogło aspirować do roli jednoczyciela. Już wtedy nie wszyscy mieszkańcy królestwa 
byli – czy nazywali się –  Polakami, a część z nich mieszkała poza jego granicami.

Stosunki skomplikowały się od przełomu XIV i XV wieku wraz z unią polsko-litew-
ską. Niepomierne szersze granice Rzeczpospolitej mieściły w sobie nie tylko Polskę. 
Polska stawała się stopniowo krajem wolnego narodu szlacheckiego, a jej granice 
zaczęto rozciągać na cały obszar szlacheckiej dominacji. Od wieku XVI jednak wzrastało 
w Rzeczpospolitej znaczenie ziem, tradycyjnych krain Polski. Wobec słabości centralnej 
władzy wykonawczej życie publiczne szlachty coraz bardziej koncentrowało się w zie-
miach. W tym samym czasie rozrastały się też włości magnackie, wielkie posiadłości 
stawały się niemal udzielnymi władztwami. Uczestnictwo w Rzeczypospolitej było do 
rozbiorów określone stanowo i w coraz większym stopniu kulturowo. Polska identyfi-
kowała się z Rzeczypospolitą, ze związkiem ludzi wolnych i ich ziemią. Rzeczpospolita 
jednak ogarniała także inne identyfikacje etniczne i religijne.

W XVII i XVIII wieku to wielkie państwo było coraz słabsze, ale nie doszło do 
rozerwania więzi łączących kraj. Dopiero zaborcy zlikwidowali wraz z państwem także 
dawne podziały terytorialne. Rozbicie dotychczasowej organizacji przestrzennej spo-
wodowało w kraju rolniczym i katolickim przyznanie ziemi cech mistycznych. Wiek 
XIX i XX wypełniła w różnej postaci walka o ziemię, o utrzymanie polskiego charak-
teru własności. Symbolika ziemi ojczystej wywarła wielki wpływ na kształtowanie się 
pojęcia narodu.

Gdy dla jednych Rzeczpospolita stawała się Polską, dla innych pozostawała rze-
czą stanu uprzywilejowanego. Chłopska ludność poddana, ale też część mieszczań-
stwa i ludność żydowska, nie identyfikowały się z państwem. Próby rozszerzenia oby-
watelstwa i przebudowy państwa przyszły zbyt późno by uratować Rzeczpospolitą. 
Monarchowie dzielący Polskę postanawiali, że jej imię już nigdy nie pojawi się w życiu 
międzynarodowym. Dla wielu świadomych Polaków likwidacja państwa oznaczała też 
„wykreślenie spomiędzy narodów”, dla nielicznych stała się sygnałem do podjęcia sta-
rań o poszerzenie pojęcia narodu. Odtąd splatała się kwestia polska ze sprawą spo-
łeczną, szukano wyzwolenia poprzez objęcie wszystkich wspólnotą narodową.

W Rzeczpospolitej tylko szlachtę można uznawać za naród polityczny. Od rozbio-
rów poczucie związku ludzi z krajem ulegało rozszerzeniu, zwłaszcza tam, gdzie nie 
dzieliły  ich bariery językowe i religijne. Nowoczesna postać narodu powstawała w nie-
woli, ale najwyraźniej odwoływała się do wcześniej istniejącego poczucia wspólnoty. 
Było ono zakorzenione w ojczyznach lokalnych. Najpierw nadali mu wzniosłość poeci, 
potem dopiero i bardzo stopniowo przekonanie o bliskiej i idealnej Ojczyźnie zaczynało 
się upowszechniać wśród ludu. Trwanie i poszerzanie zasięgu świadomości narodowej 
wiązało się z wytrwałą walką pokoleń o odzyskanie własnego państwa. Miało to jednak 
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teraz być państwo narodowe, dla wszystkich obywateli. Walka trwała jako konfron-
tacja zbrojna w każdym pokoleniu. Zarazem przetrwanie polskości było postrzegane 
jako codzienna praca, Ojczyzna stawała się zbiorowym obowiązkiem. Ukształtowała 
się idea Polski.

Pojmowanie tej idei, doświadczanie Polski jako Ojczyzny, zmieniało się w czasie. 
Wielka też była różnorodność postaw i odmienność koncepcji w kwestiach narodu 
i państwa.  Dla wszystkich jednak była to idea pozwalająca przetrwać najcięższe próby: 
na zesłaniu, w więzieniach, na emigracji czy tylko w nie rozumiejącym otoczeniu. Idea 
Polski przybrała formę romantyczną i w niej dotrwała do czasu odzyskania niepodle-
głości w 1918 roku. 

Idea Polski jako rzeczywistości zdolnej do istnienia niezależnie od państwa, poczu-
cie związku z chrześcijaństwem i przekonanie o przynależności do Europy, zło-
żyły się na specyficzną formę tożsamości narodowej. Poczucie zagrożenia nadało jej 
akcenty mesjanistyczne i stworzyło przekonanie o roli, jaką Polacy mają do spełnienia 
w Europie. Równocześnie bowiem stanęli przed wyzwaniem, jakim stało się włącze-
nie do nowych organizmów państwowych. Szczególną rolę spełniał nacisk wywierany 
przez państwo pruskie.

Polska od zarania dziejów konfrontowała się z tworami państwowymi formują-
cymi cesarstwo niemieckie, z ludźmi określanymi jako Niemcy. Oznaczało to zawsze 
zagrożenia, ale stwarzało szansę budowania społeczeństwa zdolnego stawić im czoła, 
a więc także przejąć i samodzielnie rozwinąć wszystko, co z Zachodu docierało do 
Polski za pośrednictwem Niemiec. Ta konfrontacja, w której mieścił się zarówno opór 
stawiony Zakonowi Krzyżackiemu, jak i adaptacja systemu prawa miejskiego, przynio-
sła Polsce niekwestionowane korzyści. Powstałe w 1701 roku państwo pruskie przez 
czas dłuższy nie było postrzegane jako zagrożenie dla Polski i nie od razu pojęto jego 
rolę w doprowadzeniu do rozbiorów. Natomiast w wieku XIX zauważono, że to ze 
strony Niemiec występuje największe zagrożenie wyrażające się perspektywą germani-
zacji. Nacjonalizm niemiecki stawał się na przełomie XIX i XX przeciwnikiem polskości 
w stopniu daleko silniejszym niż dążenia rusyfikacyjne. Do I wojny światowej Polacy 
stawiali germanizacji skuteczny opór i w znacznym stopniu kształtowali swoją tożsa-
mość pod wpływem przekonania o zagrożeniu ze strony Niemców. Wrogość wobec 
państw zaborczych, lęk przed ich polityką, przenosiły się na stosunki międzyludzkie. 

Z tej racji Polacy bywają uważani za nacjonalistów. Istotnie bowiem bronili swo-
jej narodowości, języka i religii jako bastionów tożsamości narodu bez państwa. Z tej 
zapewne racji stali się wrogami dla wszystkich nie polskich ruchów narodowych, jakie 
zrodziły się na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej w wieku XX. Wcześnie ukształtowana 
polska tożsamość narodowa pozostawała atrakcyjną dla ludzi różnego pochodzenia 
w ich aspiracjach awansu społecznego i zapewniała trwanie procesów adaptacyjnych 
aż do wieku XX. Zarazem jednak to polskość stała się najwyraźniej odczuwanym zagro-
żeniem, wobec którego kształtowało się poczucie narodowe Ukraińców, Białorusinów, 
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Litwinów a także Żydów. Już w wieku XIX narastał na tym tle konflikt, który miał 
przybrać drastyczne formy w następnym stuleciu. To w konfrontacji z Polakami kształ-
towano świadomość narodową i wobec nich wysuwano roszczenia, nie tylko poli-
tyczne ale i terytorialne. Wywarło to z kolei silny wpływ na ewolucję polskiego nacjo-
nalizmu rozumianego jako poczucie więzi narodowej.

Konflikt sąsiedzki przybierał formę wojny domowej w wieku XVII, lub prób ekster-
minacji zbliżonych do czystek etnicznych w wieku XX. To doświadczenie nadal ciąży 
nad relacjami Polski ze wschodnimi sąsiadami, wymaga obustronnej woli dialogu. Nie 
ulega natomiast wątpliwości, że niepodległość Ukrainy, Białorusi i Litwy jest dzisiaj 
elementem polskiej racji stanu. Inaczej rzecz wyglądała w relacjach polsko-rosyjskich. 
Polska ekspansja na wschód była przez czas dłuższy elementem rozprzestrzeniana się 
cywilizacji europejskiej i od XV wieku zderzała się z procesem formowania państwo-
wości Moskwy, a następnie Rosji. Potem jednak to Rosja przejęła rolę siły ekspan-
sywnej, stając się w wieku XVIII partnerem mocarstw europejskich. W takich oko-
licznościach zaczął się trzystuletni okres konfrontacji, w którym Polacy bronili swej 
tożsamości narodowej w przeświadczeniu, że bronią równocześnie cywilizacji euro-
pejskiej. Dlatego pamięć polskich powstań była dla Rosjan wspomnieniem buntu, rok 
1920 jest w Polsce i Rosji nadal przedmiotem odrębnych interpretacji, a takie fakty 
jak siedemnasty września czy Katyń pozostają między Polakami a Rosjanami niezabliź-
nioną raną. Wiek XX zamknął jednak, mamy nadzieję, epokę polsko-rosyjskiego sporu 
o kształt Europy Wschodniej. Po próbach jednostronnego zdominowania i urządze-
nia, po nieszczęśliwym epizodzie jej podziału w wieku XX, przełom lat 1989-1991 
otwarł epokę niepodległych państw. Stwarza to perspektywę zupełnie nowych relacji 
dwustronnych w każdym wymiarze, a tym samym także trzeźwej refleksji o historii. 
Chcemy w ten sposób widzieć rolę „Historii Polski”.
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Nie chodzi mi o zaprezentowanie odbioru naszej Historii Polski. Jest to ewentual-
nie zadanie dla przyszłych badaczy. Pokazanie kilku publikacji na ten temat ma służyć 
wskazaniu na niektóre elementy mające znaczenie dla moich własnych rozliczeń. Nie 
ukrywam, że zależy mi na zwróceniu uwagi na te mankamenty dzieła, które staram 
się tłumaczyć wskazując na genezę i na okoliczności realizacji. Piszący o Historii Polski 
mieli rację wytykając błędy, uproszczenia, opuszczenia i polemizując z proponowa-
nymi ujęciami. Ale właśnie zgłoszone zastrzeżenia dają mi okazję do podkreślenia roli, 
jaką spełniła w moim własnym procesie konwersji. Nie ulega wątpliwości, że zależy 
mi także na przypomnieniu uwag pochlebnych. Są one szczególnie ważne tam, gdzie 
trafnie odczytano nasze zamierzenia.

Wśród tych kilku tekstów szczególne miejsce zajmuje recenzja Antoniego Mączaka 
zamieszczona w „Przeglądzie Powszechnym”. Jej rozmiar, merytoryczna powaga i traf-
ność refleksji, nie wspominając o ciężarze gatunkowym autora, sugerowałyby dla niej 
łamy najpoważniejszego z pism historycznych. Choćby „Przeglądu Historycznego”. Ale 
te pisma akurat nie poświęciły nam uwagi. Inna sprawa, że Antek daleko wykroczył, 
nie tylko rozmiarem (prawie arkusz!) ale także zakresem refleksji, poza to co uchodziło 
wtedy za pracę naukową. Przegląd Powszechny był w latach osiemdziesiątych przysta-
nią dla wszystkich niezależnych uczonych i mógł się szczycić niezwykle szeroką bazą 
autorów i paletą tematów. Recenzja ta jest niezwykła z powodu bardzo poważnego 
potraktowania naszych tez. Dla mnie krytyki i polemiki Mączaka miały szczególne zna-
czenie, uznawałem w nim autorytet najwybitniejszego z uczniów Mariana Małowista. 
Dodatkowym powodem jest obszerny passus poświęcony próbie porównania ówczesnej 
sytuacji w Polsce do rzeczywistości społeczeństwa feudalnego. Uważam tę refleksję za 
bardzo trafną, nie tylko z powodu mojego bardzo zbliżonego stanowiska1, ale przede 
wszystkim z racji otwartych tą wypowiedzią perspektyw badawczych. Cały ten frag-
ment, ponad 4 strony maszynopisu, został zatrzymany przez cenzurę. Była to decy-
zja bardzo charakterystyczna i niebywale szkodliwa. Temat poruszony przez Antka 
zasługiwał na głębsze rozpracowanie. Odtwarzam ten fragment z maszynopisu, który 
od niego otrzymałem nie tylko dla wdzięcznej pamięci, ale też z przekonaniem, że 
czas jest po temu, by do tych właśnie kwestii wrócić. Osobne znaczenie ma kwestia 

1 Referat Kształtowanie się postaw poddańczych, wygłoszony 27 XII 1986 na seminarium Pro-
fesora Stefana Nowaka. Druk w Ekspansja. Kolonializm. Cywilizacja, s. 156-162.
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tożsamości, temat do dzisiaj dyskutowany. Pisząc swoje fragmenty Historii Polski 
myślałem o tożsamości w kategoriach ogólnej teorii systemów, co powodowało wiele 
nieporozumień. Po trzydziestu latach kwestia ta pozostaje otwarta, ale mam nadzieję 
jesteśmy dziś bliżej zrozumienia.

Wszystkie komentarze do Historii Polski przedrukowuję ze skanów z zaznaczeniem 
oryginalnych podziałów na strony.
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27 lutego 1987.

Szanowny Panie Redaktorze,
W Paryżu w roku 1986 została wydana przez „Spotkania” (dyr. Piotr Jegliński) 

„Historia Polski”. Autorami są historycy krajowi Michał Tymowski, Jan Kieniewicz 
i Jerzy Holzer, a więc pokusa wielka do jej przeczytania. Nie chcę pisać recenzji ani 
oceniać całości książki. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jeden jej aspekt.

Uderzył mnie brak nazwiska Tomasza Arciszewskiego w indeksie nazwisk. 
Oznaczało to dla mnie pominięcie w tej historii wydarzenia niezwykle ważnego 
w życiu narodu polskiego w końcowym okresie drugiej wojny światowej.

I istotnie. Rozdział XVIII książki pt. „W obliczu zagłady fizycznej” poświęcony jest 
okresowi od wejścia wojsk niemieckich do Polski w dniu 1 września 1939, a koń-
czy się kapitulacją Niemiec w maju 1945 i przewidzianym w porozumieniach jałtań-
skich spotkaniem w Moskwie w dniach 18-21 czerwca tegoż roku „przedstawicieli 
komunistycznego Rządu Tymczasowego oraz polityków emigracyjnych i krajowych 
z Mikołajczykiem na czele” (str. 309). Autorzy podają: „28 czerwca powstał koalicyjny 
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, nadal z Osóbką-Morawskim jako premierem, 
ale z Mikołajczykiem (obok sekretarza generalnego PPR Władysława Gomułki) jako 
wicepremierem” (str. 309). Po czym mowa o konferencji w Poczdamie od 17 lipca do 
2 sierpnia 1945 i przesunięciu granic Polski na Odrę i Nysę Lużycką.

Czytelnik na próżno szuka w tym rozdziale protestu z 13 lutego 1945 roku pra-
wowitego rządu polskiego Tomasza Arciszewskiego w Londynie przeciw postano-
wieniom konferencji jałtańskiej. Mówił on m.in.: „Rząd polski oświadcza, że decyzje 
Konferencji Trzech dotyczące Polski nie mogą być uznane przez rząd polski i nie mogą 
obowiązywać narodu polskiego”. Nie ma też ani słowa o akcji protestacyjnej rządu 
Arciszewskiego przeciw pogwałceniu praw narodu polskiego przez mocarstwa zachod-
nie, gdy uznały one „tymczasowy rząd jedności narodowej”, ani też o cofnięciu uzna-
nia rządowi prawowitemu w Londynie.

Przemilczenie w „Historii Polski” wydarzeń tej wagi jest metodą z punktu widze-
nia naukowego niedopuszczalną, a politycznie – szkodliwą. Tym bardziej niepodległo-
ściowe wydawnictwa na emigracji takich metod „poprawiania” historii ani tolerować, 
ani stosować nie mogą i nie powinny.

Łączę wyrazy poważania
Dr Lidia CIOŁKOSZOWA
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Komentarz
Nie pomnę, kto i kiedy dostarczył ten wycinek.  Nie pamiętam, jak doszło do pominię-
cia. Nie wykluczone przecież, że z perspektywy „krajowej” rzecz wydawała się mniej 
istotna. Błąd został poprawiony już w wydaniu II z 1986 roku. 
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OD PIASTA PO „SOLIDARNOŚĆ”

Dziesięć wieków naszej historii na 320 stronicach formatu A-6, podzielone na trzy 
części: „Narodziny i wzrost”, „Rozkwit i upadek”, „Podległość i wytrwanie”, autorstwa 
trzech wybitnych historyków z Uniwersytetu Warszawskiego: Michała Tymowskiego, 
Jana Kieniewicza i Jerzego Holzera. Oczywiste jest, że przy takich proporcjach treści 
i objętości każdemu czytelnikowi czegoś podczas lektury zabraknie. Mogę tylko zapew-
nić, że mile się rozczarowałem rzadko odczuwając takie braki.

Obawiam się jednak, że tej pierwszej w niezależnym obiegu pełnej historii Polski 
brak adresata. Sami Autorzy w pierwszych zdaniach wstępu zdają się sugerować, iż 
myśleli o Polonii, zwracając się do tych, dla których Polska jest „gdzieś daleko”. Kilka 
stron dalej deklarują chęć odpowiedzi „na pytanie powstające wśród Polaków bez 
względu na ich miejsce zamieszkania” oraz przybliżenia dziejów Polski „wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek sposób czują się z nią związani”, także tym „nie znającym 
ich wcale”. Zatem czytelnik zagraniczny i nadzieja na przekłady? Cóż, sądzę, iż w walce 
o zachodniego odbiorcę polski autor zawsze przegra z miejscowym; co więcej, historyk, 
choćby obdarzony najlżejszym piórem, nie wytrzyma konkurencji z dziennikarzem.

Formalnemu założeniu dzieła przeznaczonego także dla zupełnych nowicjuszy 
przeczy miejscami jego treść, wyraźnie odwołująca się do wyniesionej skądinąd wie-
dzy historycznej czytelnika. Niektóre kwestie potraktowane są bowiem li tylko hasłowo 
(rozumiem, że ze względu na ograniczoną objętość). Ponadto parokroć pojawiają się 
w książce zdania, najwyraźniej mające stanowić polemikę z niecytowanymi tezami ofi-
cjalnej historiografii. Z kolei czytelnik bardziej obyty z tematem na tyle, by mógł zrozu-
mieć hasła i odczytać intencje owych polemik - w zasadzie nie dowie się z „Historii” 
niczego nowego. Może więc szkoda, że nie dało się poszerzyć dzieła tak, by zacho-
wując miłą w odbiorze formę eseju mogło stanowić rzeczywiście samodzielny zbiór 
podstawowych faktów z dziejów Polski, by nie będąc podręcznikiem – jak tego

 
chcieli 

Autorzy – mogło jednak takowy zastąpić.
Osobny akapit poświęcę osobie wydawcy, który zaiste stanął na głowie, by rzecz 

całą czytelnikowi zohydzić. Gdybyż po prostu zrezygnował z redakcji i korekty! 
(Niestety, nie odmówił sobie tej przyjemności). Książka roi się więc od literówek, skład-
nia od czasu do czasu szokuje brzydotą, znalazłem też kardynalne błędy gramatyczne 
- widoczny efekt skrótów. Od interpunkcji zbiera się na wymioty nie tylko dlatego, 
że otwarty cudzysłów bywa zamknięty nawiasem. Wydawca nie zdołał nawet ustalić 
tytułu dzieła, zwąc je „Historią Polski” na okładce i stronie tytułowej ale „Dziejami 
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Polski” we wstępie. Dokonał ponadto, jak wieść niesie, całkiem nietechnicznych popra-
wek i wstawek, dzięki którym Autorzy nie mogli miejscami poznać swego tekstu, któ-
rego naturalnie nie mieli okazji autoryzować.

„Spotkania” nie zdołały jednak zarżnąć książki, którą - wbrew wszystkim 
powyższym uwagom - czyta się z prawdziwą przyjemnością, a to głównie dzięki 
wartkości i formie narracji, rzadko tylko uderzającej w nieco podręcznikowy ton. 
Szczerze polecam tę lekturę nie gwoli dokształcania, lecz przyjemności czytania samej 
w sobie. Warto przekonać się, jak łagodnie i dyskretnie sączona jest w tekście wizja 
naszych dziejów, którą Autorzy tak oto streszczają we wstępie: „Najpierw wzrastało 
państwo nie różniące się od innych. Potem zostało ono podporządkowane stanowi 
szlacheckiemu tworząc oryginalną syntezę kulturową. Granica dwu epok jest umowna, 
na przełomie XV i XVI. Bardzo wyraźnie natomiast oddzieliliśmy w roku 1815 epokę 
Rzeczpospolitej od czasów polskich walk o niepodległość [...] Kongres Wiedeński ozna-
czał europejska zgodę na stan rzeczy ustalony ‚przez zaborców. Wersal i Jałta nie 
zmieniły zasadniczych elementów sytuacji, w której kształt bytu polskiego wyznaczał 
naród, nie państwo”.

K. Pajka

Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer: „Historia Polski”, „Spotkania”, Paryż 
1986. Anonimowy reprint krajowy, s. 370, cena 850 zł. 
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JEDNOŚĆ CZY KONFLIKTY?

Omawianie publikacji wydawanych za granicą ma pewien posmak nieprzyzwo-
itości, jak zapraszanie do lizania lizaka przez szybę, toteż nader rzadko w naszej pra-
sie ukazują się omówienia dzieł emigracyjnych lub wydanych zagranicą. Trudno nie 
dodać, że często na przeszkodzie stoją też względy eufemistycznie nazywane pozame-
rytorycznymi. Tym razem postanowiłem złamać jednak przyjętą zasadę ograniczania się 
w recenzjach do prac (w miarę) powszechnie dostępnych.

Powody, dla których chciałbym pokusić się o omówienie wydanej ostatnio w Paryżu 
„Historii Polski”1, są dwa. Pierwszy zawiera się w tytule omawianej książki. Sądzę, że 
każda synteza dziejów ojczystych warta jest uwagi i przeczytania, tym bardziej że syn-
tez z prawdziwego zdarzenia nie ukazuje się wcale tak dużo. Powód drugi wynika 
z zestawu nazwisk autorów omawianej książki. Wszyscy pracują na Uniwersytecie 
Warszawskim, ich prace pojawiają się w krajowym obiegu dzieł naukowych, mamy 
więc prawo sądzić, że ich synteza jest wyrazem poglądów środowisk, które nie myślą 
o wyprowadzaniu kultury i nauki poza granice kraju, są natomiast krytycznie nasta-
wione wobec niektórych, może nawet wielu, zjawisk naszej współczesności. Zaś 
„Historia Polski” Michała Tymowskiego, Jana Kieniewicza i Jerzego Holzera nadaje się 
znakomicie do analizowania opcji politycznych, jako że jest właśnie syntezą. Autorzy 
dużo mniej uwagi poświęcili odtwarzaniu faktografii niż próbie odpowiedzi na pytanie 
o mechanizmy sprawcze dziejów Polski. Mam wrażenie, że książka, o której mówię, 
jest bodaj pierwsza podjętą przez polskich historyków po wojnie autentyczną próbą 
syntezy. Niemal wszystkie ,,Historie Polski” od ogromnego, wielotomowego wydawnic-
twa firmowanego przez Instytut Historii PAN, po bardzo popularną pracę krakowskich 
profesorów: Wyrozumskiego, Gierowskiego i Buszki, są bowiem podręcznikami. A jak 
wiadomo, głównym zadaniem podręcznika jest dostarczenie wiedzy o faktach. Jedyną 
właściwie syntezą z prawdziwego zdarzenia w ostatnich latach była książka Normana 
Daviesa „God’s Playground”. Ale historyk brytyjski prezentował spojrzenie obcokra-
jowca, a poza tym wykazywał wyraźne niezrozumienie wielu fragmentów naszych 
dziejów. Zacznę od wymienienia zalet omawianego opracowania. Pierwszą i niewąt-
pliwą, która—mówiąc nawiasem – była dla mnie źródłem pewnej niespodzianki, jest 
sam styl, jakim została napisana książka. Kłóciłem się często i namiętnie, że synteza 
może wyjść tylko spod pióra pojedynczego historyka. Tymczasem trójce autorów udało 

1 Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer, „Historia Polski”, Paryż 1986, ss.380.
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się zachować wyraźną zwartość myślową i stylistyczną pracy. Mamy prawo przypusz-
czać, że za tym kryje się długotrwała praca redakcyjna, a na dodatek liczne rozmowy 
autorów prowadzące do uzgodnienia wspólnej wizji dziejów.

Drugim przyjemnym zaskoczeniem był fakt, iż książka nie jest obciążona wizjami 
historiozoficznymi zdeterminowanymi przez bieżące wybory polityczne. No, może 
pewnym wyjątkiem są ostatnie rozdziały, jako że dzieło doprowadzone jest aż do 
roku 1982. Ale nie dostrzeżemy w książce jakiejś wyraźnej opcji przeciwko któremuś 
z naszych sąsiadów. W bardzo wielu publikacjach wydawanych w oficynach krajowych 
opcje takie zaznaczają się dużo wyraźniej.

„Historia Polski” została podzielona na trzy epoki. Pierwsza, „Narodziny i wzrost”, 
obejmuje okres od narodzin państwa do śmierci Kazimierza Jagiellończyka. Część 
druga, „Rozkwit i upadek», sięga po rok 1815. I wreszcie część ostatnia, „Podległość 
i wytrwanie”, doprowadzona jest do współczesności. Jak widać, cezury dzielące 
poszczególne epoki rozwoju Polski dobrano dość niekonwencjonalnie. Przełom XV 
i XVI w. oraz Kongres Wiedeński były bez wątpienia cezurami w dziejach Europy, 
natomiast ich waga w historii Polski może być co najmniej dyskutowana. Zwłaszcza tej 
pierwszej, bo —jak się wydaje – bardziej zasadne było umieszczenie jej w roku 1589, 
kiedy rozpoczął się eksperyment szlacheckiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Przy lekturze części książki poświęconej czasom nowożytnym zwraca uwagę 
pewne dowartościowanie wieku XVII, dość powszechnie w naszej historiografii przed-
stawianego jako „Initium Calamitatis Regni” (poczyniono taki skrót od monogramu Jana 
Kazimierza). Równocześnie zwraca uwaga przenikliwa analiza zestawu wartości nie-
sionych przez kulturę szlachecką oraz specyficzny kształt ustrojowy Rzeczypospolitej. 
Republika Sarmatów – czytamy – powstała w rezultacie niechęci do ekspansji i pra-
gnienia korzystania z życia. Była to realizacja wolności narodu nie skrępowanego 
przez państwo. Proces ten zbiegł się z rozwojem Europy z jednej strony, a presją 
Moskwy z drugiej. Między dwoma światami istniała znaczna przestrzeń o nie sprecy-
zowanych perspektywach. Rzeczpospolita, przegrawszy walkę o hegemonię, wytwo-
rzyła model nie do przyjęcia dla sąsiadów. Gdy zaś zabrakło jej sił dla obrony swej 
odrębności; powstała pustka skłaniająca sąsiadów do ekspansji”. I nieco wcześniej: 
„Koleje obrony owej wolności (jako najcenniejszej wartości dla szlachty-przyp. J.M.N.) 
pokazują, że szlachta nie była w stanie dokonać uszczuplenia swej wolności nawet 
wtedy, gdy był to jedyny sposób jej ocalenia”. Również uwagi dotyczące przyczyn 
rozbiorów i upadku państwa są co najmniej godne uwagi. Szczególnie interesujące jest 
wskazanie roli Prus w tym procesie. Publikacje emigracyjne bowiem, kierując się moty-
wami bieżącej polityki, skłaniały się zwykle do przeceniania roli Rosji. Nie tylko zresztą 
emigracyjne, bo dość wyraźnie teza o odwiecznej rywalizacji polsko-rosyjskiej przebija 
również z eseistyki Pawła Jasienicy.

Ciekawych, niekonwencjonalnych spojrzeń na dzieje ojczyste jest zresztą w książce 
więcej. Przyznam, że najsłabsze partie ,,Histoni Polski” dotyczą czasów najnowszych. 
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I nie chodzi mi tylko o opis dziejów PRL, w oczywisty sposób obciążony bieżącymi 
rozrachunkami politycznymi, ale o czasy międzywojenne i II wojnę światową. Jerzy 
Holzer bo on zapewne był autorem tych rozdziałów potraktował dwudziestolecie nie-
mal wyłącznie w kategoriach historii politycznej, nie próbując analizować mechani-
zmów społecznych tworzących taki a nie inny kształt II Rzeczypospolitej.

Nieco pretensji mam również do całej trójki autorów za brak szerszego spojrzenia 
na dzieje ojczyste. Michał Tymowski i Jan Kieniewicz są przecież wybitnymi znaw-
cami historii powszechnej, mieliśmy więc prawo spodziewać się syntezy o szerokim 
oddechu, nie obciążonej polonocentryzmem, porównującej dzieje Polski z innymi pań-
stwami Europy i nie tylko Europy. Tymczasem wiele ujęć jest wręcz przeniesionych 
z klasycznych starych syntez skupionych na problemie „sprawy polskiej” w przeszłości. 
Szkoda, bo mogłoby to być największą wartością omawianej książki. Również przedsta-
wienie roli Kościoła w historii Polski nie odbiega od ujęć konwencjonalnych. Okazuje 
się, że gromkie i słuszne w gruncie rzeczy zarzuty o przemilczaniu roli Kościoła, pod-
noszone wobec historiografii, nie są wcale łatwe do przezwyciężenia nawet w warun-
kach braku jakichkolwiek nacisków w tej materii. Po prostu badania nad przeszłością 
polskiego Kościoła wciąż jeszcze znajdują się na etapie drobnych studiów monograficz-
nych, co utrudnia włączenie ich wyników do syntezy.

Jaka więc w sumie jest ta najnowsza „Historia Polski”? Myślę, iż jest to po pro-
stu synteza, cenna przez wprowadzenie dość obszernych partii refleksji nad całością 
dziejów Polski. Ale równocześnie jest to książka, która – być może z wyjątkiem kil-
kudziesięciu ostatnich stron – mogłaby się ukazać w każdym krajowym wydawnic-
twie. Wiele jest w niej tez dyskusyjnych, które – pobudziłyby spory i kontrowersje. 
Generalne przesłania pracy: podkreślenie antynomii między bardzo silną tendencją do 
rozbudowy sfery wolności jednostki a potrzebami całości, oraz włączenie pozytywnych 
tendencji w rozwoju Polski z Zachodem, nie są bynajmniej oryginalne i bardzo wielu 
historyków opisuje je bez konieczności jakichkolwiek ograniczeń w rozkładaniu akcen-
tów. Wymogi warsztatowe narzucają tutaj spojrzenie zobiektywizowane, dowodząc 
równocześnie, że wcale nieźle wygląda stan badań nad naszą przeszłością, że „białych 
plam” nie ma już tak dużo. Jedyną obawą, z jaką przyglądałem się książeczce wyda-
nej przez paryskie „Spotkania”, był niepokój o recepcję książki w kraju. Pamiętam, jak 
przed laty znajomi pokazywali mi przywieziony z Paryża tomik opowiadań Bogdana 
Madeja. ,,Świetne, demaskatorskie...”— słyszałem. Kilka lat później ten sam tom uka-
zał się nakładem „Czytelnika”, podobnie jak ,,Apelacja” Andrzejewskiego, jak dzieła 
Miłosza czy Gombrowicza. I co? Nic, okazało się, że jest to normalna literatura, nie-
kiedy wysokiego, niekiedy średniego lotu. Otóż obawiam się, by książka Tymowskiego, 
Kieniewicza i Holzera nie była czytana z wypiekami na twarzy, jako wyrocznia historii 
ojczystej. Uczyniłoby to bowiem wielką szkodę recepcji dziejów Polski, jako że dzieło, 
o którym mówię, jest jednym z możliwych ujęć naszej historii. Spojrzeniem ciekawym, 
ale wcale nie najbardziej nowoczesnym ani jedynym słusznym.
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Ta ostatnia refleksja nasunęła mi się po otrzymaniu informacji, że w Londynie 
ukazało się drugie wydanie „Historii Polski” Cata Mackiewicza. Dlaczego u diabla 
nie wydano jej w Polsce – nie wiem. Książka jest wybuchem, erupcją publicystycz-
nej złości, irytacji, osobistym pamiętnikiem z dwudziestolecia. Świetnie napisana, jest 
wszystkim, tylko nie podręcznikiem dziejów Polski epoki międzywojennej. Opatrzona 
fachowym komentarzem, byłaby świetną lekturą, ilustrującą zarówno podziały epoki 
międzywojennej, jak i wojennego Londynu. Natomiast jej obecność w bibliotecznych 
działach prohibitów sprawia, że jak sam pamiętam z czasu studiów – czytamy ją 
z przesadnym nabożeństwem i skupieniem.

Czego dowodzą dwie wymienione tutaj książki? Ano tego, że – podobnie jak 
z literaturą – nie ma jakichś dwóch historiografii: krajowej i emigracyjnej. Jest jedna, 
karmiąca się tym samym w ocenach i sposobie ujmowania poszczególnych zjawisk. 
A także, w nie mniej ważne, w pluralizmie prezentowanych postaw. Paradoksalne, ale 
jego własna książka dowodzi, że teza Holzera o „destrukcyjnym” charakterze naszego 
obecnego systemu politycznego, oraz odejściu Polski od Zachodu jest mocno naciągana. 
O ile bowiem w latach pięćdziesiątych podział na twórczość krajową i emigracyjną był 
oczywisty, to obecnie zarówno w zakresie metodologii, jak ilości tematów „źle widzia-
nych” i wreszcie zestawu autorów rozdział taki jest trudny do przeprowadzenia.

Jerzy Marek Nowakowski
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Antoni Mączak

PRZESZŁOŚĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ – PROBLEM SYNTEZY

Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer, Historia Polski, Editions Spotkania, (Paryż) 1986, 
ss. 369+7 nlb.

[257] Przez powojenne dziesięciolecia syntezy historyczne obejmujące kilka, a nie-
kiedy nawet jedną epokę były w kraju uważane za zadanie dla zespołów. Wynikało to 
z określonej doktryny i wiąże się do dzisiaj z przyciężką strukturą organizacji i finanso-
wania nauki w ramach systemu PAN. Mimo iż wielu historyków wyrażało mniej czy 
więcej otwarcie swe uwagi krytyczne na ten temat, dostrzegano w tym także pewną 
racjonalność. Wynikała ona z ogromnego dorobku monograficznego i ewolucji metody 
naukowej w nauce światowej, z nowych pytań, które zarówno naukowcy jak i społe-
czeństwo konsumentów literatury naukowej (wliczam tu popularyzację) stawiają auto-
rowi współczesnej syntezy historycznej. Od kilkunastu lat mamy do czynienia z ten-
dencją odwrotną – społeczeństwo, „rynek” domaga się syntez, ogólnych rzutów oka, 
„całej prawdy” o przeszłości, zwłaszcza narodowej. Wśród historyków także niejeden 
dojrzał psychicznie do wyjścia z własnego wyspecjalizowanego warsztatu i przedsta-
wienia swego punktu widzenia na historię. Stąd stosunkowo liczne, niekiedy wieloto-
mowe publikacje obejmujące dzieje kraju i narodu, łatwo znajdujące czytelników także 
poza kandydatami na wydziały humanistyczne wyższych uczelni.

Omawiana tu niewielka książka powstała w warunkach odmiennych, ale jakże cha-
rakterystycznych dla spraw polskich ostatnich lat. Autorzy są czynnymi na naukowcami 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przedstawili swoją wizję tysiąclecia aż po czasy 
najnowsze; polskie wydawnictwo mieści się w Paryżu, licząc niewątpliwie na odbior-
ców zarówno na emigracji jak i w kraju. Książka, choć niełatwo dostępna, jest jednak 
znana w Polsce i była już odnotowywana w prasie tygodniowej. Mówi się dziś często, 
po tylu ostatnio falach emigracji, że kultura polska jest jedna i jedna literatura. Inny 
jednak to stwierdzenie czy hasło ma sens w odniesieniu do poezji czy prozy, a inny do 
historii. W literaturze twórczość Czesława Milosza – jak niegdyś wieszczów – stała się 
(od siedmiu zaledwie lat) wspólnym dobrem ludzi myślących po polsku, torując zara-
zem szlak do kraju dla innych autorów żyjących na emigracji. Dzieje ojczyste nato-
miast, nie tylko najnowsze, wywołują wśród czytelników skojarzenia uwarunkowane 
przede [258] wszystkim tradycją kulturową wyniesioną z domu i szkoły. Składa się na 
nią zarówno elementarna wiedza jak i wkorzenione preferencje i stereotypy. W moim 
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podręczniku w gimnazjum było inaczej – protestował przed kilku laty po odczycie 
o wczesnym średniowieczu polskim pewien starszy wiekiem inżynier. Dyskusja toczyła 
się w jednym z warszawskich domów parafialnych w r. 1982, prelegentka zaś była pro-
fesorem uniwersytetu i wytrawną specjalistką w tej właśnie dziedzinie. Wyrzut miał 
posmak oskarżenia o apostazję; prawda o przeszłości to to, czego nas uczono – na 
poziomie wiedzy dla nastolatków! – w przedwojennym podręczniku. Zainteresowany 
popularyzacją nauki historyk winien pamiętać o tych warstwach informacji, ale także 
uprzedzeń, o głodzie wiedzy i o nieufności potencjalnych czytelników. Nie znaczy to, 
by miał ograniczać swe słowo.

Wynika to ze szczególnej sytuacji historyka polskiego, zwłaszcza w pokoleniu, do 
którego zaliczają się autorzy, i nieco starszego. W swym ostatnim przemówieniu, na 
miesiąc przed śmiercią (1985 r.), najwybitniejszy i najbardziej wpływowy z history-
ków francuskich, Fernand Braudel, powiedział, że za główny sukces szkoły „Annales” 
(której to czołowej grupy uczonych był współzałożycielem, inspiratorem i od z górą 
półwiecza mistrzem) uważa opanowanie intelektualne Polski. W prowansalskim pej-
zażu była to prawdziwie taraskońska przesada, której nie potwierdza gros naszej pro-
dukcji naukowej – większość badaczy i studentów pozostaje z dala od nowatorstwa 
„Annales”. Nad Wisłą – inaczej niż nad Sekwaną – nie ma żadnego kontaktu między 
historią i geografią, a związki z antropologią i socjologią są wciąż wciąż nikłe. Niejeden 
historyk starszego już dziś pokolenia, który o szkole francuskiej wie ze słyszenia, koja-
rzyć może postulat „Annales”, by łączyć spojrzenia wielu niegdyś odrębnych dyscyplin 
z postulującym wszechzwiązek rzeczy czwartym prawem dialektyki w lapidarnym uję-
ciu „Krótkiego kursu”. Nic jednak błędniejszego, skoro francuska szkoła sformułowała 
pewne twarde postulaty metody, premiując zarazem nowatorstwo i w konkretnych 
sprawach nie wysuwając tez do wierzenia.

Przewrotnej opinii Braudela, który lubił zaskakiwać słuchaczy, trzeba jednak przy-
znać pewną rację. Rzeczywiście, wpływ francuskiej kultury humanistycznej przejawił 
się u nas w ostatnim trzydziestoleciu dość silnie (podobnie zresztą jak na Węgrzech), 
mimo ogólnej nieufności wobec teorii-metodologii, urazu po latach pięćdziesiątych. 
Główną cechą tej postawy (znów analogia do Węgrów) jest otwarcie na zewnątrz, 
ujmowanie spraw polskich w szerokim związku przestrzennym. Autorzy książki, która 
skłoniła mnie do tych refleksji, przyjęli taką właśnie postawę (głównie zresztą w odnie-
sieniu do średniowiecza i wczesnej ery nowożytnej) [259] choć zostali ściśle ograni-
czeni co do objętości dzieła. Tymowski jest mediewistą, zajmującym się jednak czynnie 
dziejami Afryki aż po epokę kolonialną, czyli próg XX wieku; domeną Jana Kieniewicza 
jest ekspansja europejska, świat iberyjski, wreszcie Półwysep i Ocean Indyjski. Holzera 
rozprawa habilitacyjna dotyczyła Republiki Weimarskiej, jest jednak także autorytetem 
w zakresie dziejów politycznych Polski XX w. Tradycyjnie rzecz ujmując i przestrze-
gając zasady wąskiej specjalizacji, która jeszcze dominuje (chroniąc niejednego wyko-
nawcę planu badań przed ryzykiem wolnorynkowej gospodarki w dziedzinie nauki), 
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nie mieli oni prawa pisać „Historii Polski”. Dobrze jednak, że tego się podjęli dostar-
czając okazji do refleksji i polemiki.

Książkę czyta się z przyjemnością, bo wyraźnie z zadowoleniem była pisana. 
Pisanie historii Polski było wielką przygodą – czytamy (s. 16) i nic jest to chyba fra-
zes. Treść jest spoista przy zachowaniu indywidualności każdego z autorów. Tymowski 
więc (średniowiecze) dał wykład bardzo logiczny, niezwykle zwięzły, dbały, by nie 
mnożyć drobnych informacji a zarazem uczynić wywód zrozumiałym również dla czy-
telnika, który zapomniał np. o licznych książętach dzielnicowych. Kieniewicz (XVI–
XVIII w.) gęściej opatrzył swe rozdziały refleksjami i wnioskami prawdziwie synte-
tycznymi. Holzer wreszcie przedstawił dzieje narodu i jego kultury od Kongresu 
wiedeńskiego do końca sierpnia 1980 r. jako złożoną, dramatyczną walkę o przetrwa-
nie. Szkic końcowy (s. 342-345) ujęto w często ostatnio stosowaną (od Adama Schaffa 
po DiP) postać analizy wariantów interpretacji strategii politycznych i możliwego biegu 
dziejów w nadchodzących dekadach. Przedmiotem rozważań jest polski naród, swo-
istość tego zjawiska, które samo zmienia się ustawicznie, konkretyzując się zarazem 
w toku tej ewolucji. Stanowi ono dla autorów nie tylko fascynujący przedmiot badania, 
ale także wartość nadrzędną.

[260] Fascynacja narodem i kulturą przybierała – i wciąż przyjmuje u nas – formy 
często nader konserwatywne; autorzy ujęli natomiast zagadnienie w duchu nowocze-
snej humanistyki, właśnie zbliżonym do szkoły „Annales”. Amour de la Patrie (słowo 
„patriotyzm” tak zostało ostatnio wyświechtane, że trudno mi go tu użyć) i nowocze-
sność metody historycznej znalazły swój wspólny wyraz w pośmiertnie wydanej książce 
jednego z jej inspiratorów i twórców, Marca Blocha „Pochwale historii’’. Również 
Braudel w swym ostatnim dziele, „Identité de la France”, i w przytaczanych już ostat-
nich wypowiedziach wielokrotnie pochyla się z refleksją nad problemem zawodowego 
warsztatu historyka i jego stosunku do ojczyzny, jej dorobku, jej kultury. To skupie-
nie uwagi na kulturze jako kluczu do tożsamości narodu pojawia się także w myśli 
Karola Wojtyły, ostatnio szczególnie w jego homilii w kościele Św. Krzyża 13 czerwca 
1987. Kultura – rozumiana węziej niż Braudelowska cywilizacja – jest wartością trwałą 
i dawniejszą niż naród, jest też narodu podstawowym elementem. Książka mająca być 
dziejami narodu musi więc być historią jego kultury. Książka trzech autorów spełnia 
ten wymóg w szczególnie oszczędny sposób: niewiele w niej informacji o treści szczy-
towych osiągnięć, więcej uwag o zjawiskach masowych; oto upowszechnieniu szkol-
nictwa elementarnego w półwieczu przed Wielką Wojną poświęcono więcej uwagi 
niż treściom intelektualnym literatury XIX w. Czegoś zresztą – nawiasem mówiąc – 
nie dopatrzono: pierwszy to raz trzej wieszcze niemal zniknęli z kart historii Polski. 

Choć dla Braudela naród francuski stworzyła nie tyle Rewolucja, ile koleje żelazne 
(jednocząc terytorium i społeczeństwo, przyspieszając komunikację społeczną), to jego 
dzieje przesuwa on daleko wstecz. Geografia nie służy tu pomocą w tym mianowicie 
sensie, że ukształtowanie terenu nic stwarza żadnych granic naturalnych, cokolwiek 
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by dzisiejszy mieszkaniec francuskiego sześciokąta sądził o linii Renu, Alp i Pirenejów. 
Oczywiste, że „naturalne granice” Polski jako siedziby narodu to najwyżej slogan poli-
tyczny, niekiedy zresztą bardzo chwytliwy.

Istotę problemu polskiego zdają się autorzy ujmować jak następuje. Średniowiecze 
to tworzenie form istnienia społeczności polskiej – ustrojowych, politycznych, religij-
nych; społeczność ta dopiero się kształtuje poprzez świadomość i aspiracje elit. Epoka 
Jagiellonów to konsolidacja i ekspansja (tytuł rozdz. VI), nie tylko polityczna, lecz także 
kulturowa —tworzenie w ramach Rzeczypospolitej kultury opartej na współżyciu róż-
nych grup etnicznych i wyznaniowych, przy niewątpliwej przewadze polskiej. Pierwszą 
cechą identyfikacyjną Rzeczypospolitej była w XVI—XVII wieku wieloetniczność – 
czytamy (s. 149), drugą wieloreligijność i akceptacja [261] różnorodności w obrębie 
przywileju stanowego. Dalsze cechy dotyczą bezpośrednio stanu szlacheckiego: poli-
tyczność (niezbyt szczęśliwe określenia utożsamiania się szlachty z państwem przy 
rosnącej podejrzliwośći wobec króla), lokalność i orientalność kultury. Oryginalność 
Rzeczypospolitej, czytamy w zakończeniu rozdziału „Fundamenty wolności» (s. 133-
154), zawierała się /.../ najpełniej w świadomym wyborze wolności szlacheckiego 
obywatelstwa przed siłą państwa. /.../ to właśnie wtedy stan szlachecki dokonał nie-
powtarzalnego połączenia pierwiastków europejskich i orientalnych. wyróżniających 
Rzeczpospolitą wśród państw Europy. Te właśnie zjawiska, nadrzędność interesu 
narodowego nad państwowym, oryginalność kultury szlacheckiej, umiłowanie wol-
ności i polityczność okazały się trwałe. Na nich ugruntowała się Polska. Wiek XVII 
dokonał prawdziwego ukorzenienia katolicyzmu, stworzył fundament wyobraźni naro-
dowej, utrwalił zasadnicze cechy naszej tożsamości (s. 154).

Proponowałbym nieco odmienną interpretację owych dwóch stuleci, przypisując im 
– podobnie zresztą jak autor tych rozdziałów – kluczowe znaczenie dla naszych dzie-
jów. „Republika Sarmatów” (rozdz. VIII) konsekwentnie zrealizowała program ustro-
jowy, który wynikał z przywilejów stanowych wywalczonych i nadanych już wcześniej. 
W drugiej połowie XVII wieku wspólnota szlachecka nie wytrzymała narastających nie-
równości, a wspólne dobro stało się interesem grupy dominującej (s. 153). Zgoda, ale jest 
to zgrabny eufemizm dla immanentnej wady systemu. Perry Anderson w swej książce 
o absolutyzmie (traktując zresztą ustrój Rzeczypospolitej jako swoiste monstrum), uważa, 
iż wady ustroju tkwiły w braku pionowej (hierarchicznej) struktury stanu szlacheckiego. 
Łatwo wskazać kraje (Szwecja, a z pewnością Dania), w których dopiero absolutyzm  
stworzył ową hierarchię, dlatego nie przypisywałbym formalnej hierarchii tak wielkiego 
znaczenia. Zadaję raczej pytanie, czy były w ogóle możliwe rządy  szlachty w sen-
sie zbliżonym do monarchii parlamentarnej XIX w. Anderson się myli: hierarchia nie 
musiała być sformalizowana. Zawiła, feudalna struktura francuskiej noblesse została 
gruntownie przekształcona przez państwo; w każdym razie u schyłku XVII stulecia 
taksa pogłównego (taille), odbijająca strukturę społeczną, była już w pełni obrazem 
hierarchii urzędów.
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Ani równość wewnątrz stanu, ani niezależność szeregowej szlachty nic były nigdy 
udziałem I.itwy; szlachta w Koronie poprzez ruch egzekucyjny wywalczyła niezależ-
ność w ostrym konflikcie z możnowładztwem na krótki czas za Zygmunta Augusta 
[262], by ją rychło utracić. Kiedy mianowicie? Myślę, że nie sposób odpowiedzieć datą 
ani krótkim okresem. Spory króla z Izbą miały charakter polityczny, nie muszą być 
traktowane jako wczesny przejaw niesprawności parlamentaryzmu. Fakt jednak że już 
za Batorego zaczyna się decentralizacja systemu fiskalnego – proces samobójczy dla 
państwa nie tylko szesnasto-siedemnastowiecznego. Stanowo-wolnościowy ekspery-
ment Rzeczypospolitej nie powiódł się jako gwarancja suwerenności. Rychło też utracił 
swa pierwotną silę oddziaływania: już szlachta w Inflantach początku XVII stulecia była 
lojalna raczej wobec Szwecji niż Rzeczypospolitej, a dyskusje ustrojowe w Szwecji tego 
czasu wskazują, ze Polska, ongiś tak znakomicie zareklamowana Europie przez 
„Polonię” Marcina Kromera, utraciła urok ,,monarchia mixta”, ustroju równowagi. 
Sądzę, że trwałość demokracji szlacheckiej z czasów Zygmunta Augusta była nie do 
utrzymania. Państwo o rozmiarach niemal mln km2 (a nawet znacznie mniejszych), 
przy słabej sieci komunikacji społecznej mogła się utrzymać jako unia tworów ustrojo-
wych połączonych jedynie osobą władcy i niezdolnych do jednoczesnego stawienia mu 
oporu (typ habsburski w Europie Środkowej i na Półwyspie Iberyjskim), lub jako pań-
stwo rządzone despotycznie, rygorystycznie scentralizowane, brutalnie łamiące wszel-
kie regionalizmy i nie dopuszczające do powstania regionalnych elit (modele moskiew-
ski i ottomański). Imperium szwedzkie powstawało za synów Gustawa Wazy, 
a zwłaszcza za Gustawa Adolfa, z pełną aprobatą tamtejszej szlachty, bowiem potrafiło 
jej dać zatrudnienie i zainteresować ją materialnie i moralnie ekspansją terytorialną. 
Unia lubelska była zjawiskiem wyjątkowym i – Polacy lubią się tym szczycić – wyprze-
dzającym swą epokę. Jednak wspólny sejm i oba systemy władz centralnych (koronny 
i litewski) nie dawały się kontrolować przez ogół szlachty-posesjonatów. Kośćcem sys-
temu politycznego stać się miał patronat magnacki, pozwalający szlachcie korzystać 
z dochodów i urzędów Rzeczypospolitej, jednak poprzez możnych protektorów pośred-
niczących między centrum a peryferiami władzy. On zastąpił hierarchię formalną i czy-
nił to w sposób nie ubliżający egalistycznym uczuciom szlachty. On stworzył kulturę 
dworów magnackich i determinował oświatę szlachecką, słowem integrował grupy 
narodu szlacheckiego wokół magnatów. Zarazem jednak klientela magnacka uniemoż-
liwiła wzmocnienie aparatu państwa do stopnia zapewniającego Rzeczypospolitej trwałą 
suwerenność. Brak było bowiem czynników jednoczących interesy magnatów czyli 
prowadzących ich jako grupę do identyfikacji z państwem.

Gdybym miał szukać najogólniejszej przyczyny leżącej u podstaw kryzysu poli-
tycznego Rzeczypospolitej, zastanawiałbym się [263] nad sprzecznością między doraź-
nym a długofalowym interesem każdego z elementów corpus politicum: szlachty, 
magnatów, króla. Żadna to pociecha, że dziś podobne dylematy zdają się przeży-
wać społeczeństwa Zachodu, rozdarte między potrzebą łożenia na obronę i dąże-
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niem do „taniego państwa», że nie są też od takich problemów wolne także kraje  
II i III świata.

/.../ rozmiar państwa i stosunki z sąsiadami zmuszały właściwie do kontynuowa-
nia ekspansji – czytamy na s. 156 – jednak siedemnastowieczna Polska nie odnosiła 
w tym okresie sukcesów. Następne stronice akcentują dwa ważne i głęboko niepoko-
jące zjawiska. Po pierwsze Rzeczpospolita zdominowana przez interesy magnatów – 
nie chciała zaakceptować powstającej elity kozackiej (na koncesje w Hadziaczu zde-
cydowano się zbyt późno, ale czy stać było skarb koronny na utrzymanie ogromnego 
regestru kozackiego?). Po drugie wstrząs śmiertelnego zagrożenia wojną moskiew-
sko-szwedzko-siedmiogrodzką nie skłonił rządzącej elity do przeprowadzenia reform 
mogących zapobiec podobnemu ryzyku w przyszłości.

Dwa rozdziały – „Przesilenie w anarchii” (IX) i „Niedokończona rewolucja” (X) – 
traktują o dekadach poprzedzających rozbiory. Tak wiele o genezie rozbiorów napisano, 
że zapewne dla każdego pytania, dla każdej tezy można by znaleźć jakieś antecedensy. 
Teza omawianej książki brzmi, że od czasu potopu ujawniały się w Rzeczypospolitej 
ZJAWISKA ZAGRAŻAJĄCE JEJ TOŻSAMOSCI. W pierwszej połowie wieku XVIII 
ich nasilenie wywołało kryzys. Różnorodność etniczna ustąpiła miejsca konfliktowi, 
który zwłaszcza na obszarach południowo-wschodnich stawał się narodowym. Wobec 
postępującej identyfikacji szlacheckości z polskością, znaczna część ludności miała 
zagrodzoną drogę do identyfikacji z narodem i państwem. Dotyczy to w jakimś stop-
niu także niemieckich mieszczan i Żydów. Od współistnienia wyznań i religii doszła 
Rzeczpospolita do uznania katolicyzmu jako religii panującej. Identyfikacja polskości 
z katolicyzmem /.../ ukształtowała kolejną barierę w procesie formowania nowocze-
snego narodu (s. 191-192: podkr. moje – A. M.). Jest to teza interesująca, propozycja 
ciekawa w książce, której przedmowa tak silnie podkreśla rolę chrześcijaństwa w dzie-
jach Polski (s. 11-12). Można ją z aprobatą określić jako ujęcie historyczne w duchu 
ekumenizmu1. 

[264] Wieki XIX i XX ujęte zostały jako dzieje narodu w warunkach podległo-
ści i walki o przetrwanie. Dominują problemy przemian strukturalnych i świadomości 
społecznej. Walorem zbyt zwięzłego niestety wykładu jest konsekwentnie równole-
gle przedstawienie analogicznych lub kontrastujących zjawisk we wszystkich zabo-
rach. Owa zwięzłość pozbawiła losy społeczeństwa stającego się narodem interpreta-
cji porównawczej, czego mi żal więcej niż pominiętych wydarzeń. Polski romantyzm 
i pozytywizm, polski socjalizm i nacjonalizm bez tła porównawczego zawisły w próżni. 
Jeśli czytelnikom to nie wadzi, tym gorzej. 

1 „Odczuwamy także – czytamy w przedmowie na s. 12 – istnienie wymiaru trudno dostępnego 
historykowi, o którym Jan Paweł II mówił w 1979 r. na Placu Zwycięstwa w Warszawie: „Nie można 
zrozumieć historii tego narodu bez Chrystusa”. Jakkolwiek podobnie można interpretować dzieje 
każdego narodu, niejeden Polak skłonny byłby zapewne rozumieć te słowa w duchu jakby mesjanizmu: 
autorzy, jak sadzę, dają interpretację ekumeniczną.
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Interpretacja orientacji politycznych dokonana została z subtelnym obiektywizmem. 
Bez zacietrzewienia też, ale z punktu widzenia polskiej racji stanu, przedstawiono naj-
więcej dziś budzące aktualnych emocji i refleksji sprawy narodowościowe. Gdy porów-
namy odpowiednie fragmenty części staropolskiej i zakończenie rozdziału XVI „Walka 
o państwo” (s. 283), przedstawiającego splot spraw narodowościowych, nasuwa się 
refleksja o dramatycznym przekształceniu się polskiej koncepcji państwowości od cza-
sów Renesansu. Przytoczona wyżej w obszernym cytacie idea wieloetniczności zakła-
dała przecież jednak polonizację i katolicyzację elit. Trudna do realizacji bez silnej wła-
dzy monarszej, natrafiająca już wówczas na ostry, świadomy opór na Ukrainie (ale nie 
wśród szlachty protestanckiej), obecnie w obliczu rozbudzonego-ducha narodowego 
grup, które zostały zdegradowane do roli ”mniejszości”, nie miała chyba szans reali-
zacji. Zarazem, konkludując w imieniu autorów, można powiedzieć, że polska „tożsa-
mość narodowa” uległa głębokiej ewolucji, dostosowała się do burzliwej epoki wielkich 
mocarstw i małych narodów, gdy jedność narodu i państwa stała się hasłem, zaś nie-
zgodność granic z mapą etniczną Europy - rzeczywistością.

Krytycznemu spojrzeniu na sprawy polityczne i szanse przetrwania dwudzie-
stolecia niepodległości towarzyszy podkreślenie osiągnięć kulturalnych tego okresu. 
Najważniejszym /.../ dokonaniem było wychowanie jednej generacji Polaków w prze-
konaniu, że niepodległość jest stanem normalnym, brak niepodległości stanem chwi-
lowym i nieprawidłowym (s. 298). Myśl trafna, jakkolwiek rzeczywistość zdaje się 
przeczyć takiem przekonaniu. 

Dwa kolejne rozdziały akcentują przejawy najwyższego zagrożenia w naszym 
stuleciu: „W obliczu zagłady fizycznej” (XVIII) traktuje o latach okupacji wojennej; 
„Groźba zagłady kultury narodowej” (XIX) o okresie stalinizmu.2 Następują 
dwa ostatnie rozdziały o kolejnych próbach reformowania systemu i wspomniany już 
epilog. Żaden z rysujących się dziś wariantów nie zaspokaja aspiracji narodowych, 
nie stwarza gwarancji przetrwania [265] czytamy w jednym z ostatnich zdań. Walka 
o polską tożsamość pozostała nierozstrzygnięta (s. 345)3. Nie zamierzam polemizo-
wać z pesymizmem autorów. Nie jestem pewien, czy miałoby sens zestawianie stop-
nia zagrożenia narodowego w różnych epokach naszych dziejów i porównywanie ich 

2 Fragment wytłuszczony usunięty przez cenzurę co zaznaczono: [Ustawa o kontroli publikacji 
i widowisk z 31 VII 1981 r. art. 2 pkt 6 (Dz.U. nr 20, poz. 99, zm. 1983 Dz. U. nr 44 poz. 204)].

3 Termin „tożsamość”, ostatnio szeroko używany w polszczyźnie, wart jest bliższej uwagi i ana-
lizy. Bywa stosowany jako symbol, jako wyznacznik pewnej retoryki, bez starania o ścisłość seman-
tyczną. Przerzucając prasę łatwo odnajdziemy autorów nadużywających „tożsamości: (a nawet „iden-
tyczności”) w stopniu większym niż to się dzieje w omawianym tekście, tym nie mniej przytoczone 
zdanie jest jasne nie tyle w treści, ile w swej intencji. Do kwestii „tożsamości” – polskiej i ogólnie 
– warto powrócić w związku z wymienioną w przyp. 1 ostatnią pracą F. Braudela. Kilkanaście zdań 
wstępu (t.1, s. 17-18) przynosi piękną literacką (w najlepszym tego słowa znaczeniu), ale przecież 
nie logiczną, słownikową, interpretację tego terminu.
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z dziejami innych zagrożonych narodów. Nie na miejscu byłoby też cytowanie dla 
otuchy Józefa Szwejka, że nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Sądzę jednak, że nie 
mniej od obserwatora wydarzeń politycznych ma tu do powiedzenia ekolog, a raczej 
że dziś nauczeni doświadczeniem jako ludzie i obywatele więcej jesteśmy świadomi 
współzależności różnych dziedzin życia. Na traktowanie dziejów współczesnych jako 
historii politycznej można się zgodzić w tym znaczeniu, że polityka ma pierwszeństwo 
przed ekonomiką, o czym w ramach ZMP-owskiego „politminimum” pouczano co naj-
mniej jedno pokolenie Polaków. Istotnie, wystarczy, by jeden partner gry takie stosował 
zasady, a dostosować się do nich muszą także inni. Jednak konsekwencje realizowania 
władzy nigdy nie ograniczają się do niej samej. Myślę, że morał, jaki wynika z doświad-
czeń współczesnych pokoleń Polaków, ująć można by w przenośni następująco: system 
władzy jest jak system genetyczny żywego organizmu, mianowicie jego istotne cechy 
są zakodowane w każdej komórce. Ale także odwrotnie – aby go zrozumieć, trzeba 
zająć się również sferami życia społecznego, które tradycyjnie pozostawały zazwyczaj 
poza zasięgiem zainteresowania badaczy systemów władzy: kulturą. stratyfikacją i świa-
domością społeczną, dziś także ekologią. Nie są to sprawy, które można ująć w prze-
konywający sposób na kilkunastu stronicach. Niemniej refleksji na te niezmiernej wagi 
tematy zabrakło mi w ostatnich, zadyszanych jak nasza rzeczywistość, rozdziałach. 

Skoro jednak autorzy szukają wspólnego mianownika dla minionych lat niespełna 
dwustu, sprowadzić go można nie tylko do polityki i konfrontacji międzynarodowych 
– o czym przypomina popularność w obecnej dekadzie pieśni konfederatów barskich. 
Pożyteczne – i nie zawsze nużące jest spojrzenie z dalekiej perspektywy na życie 
gospodarcze Polski na tle krajów sąsiednich oraz reszty Europy i w zestawieniu dekad 
przed- i powojennych. Reformy rolne z lat dwudziestych i 1944-45 warte są zestawie-
nia [266] w szerokich kontekstach, stopa życiowa, poziom techniki i oświaty Polski 
Odrodzonej i PRL - w zestawieniu z Zachodem odpowiednich okresów. Brakło na to 
miejsca, a niekiedy i wstępnych badań monograficznych, zgoda. Mnie jednak brak 
potwierdzenia świadomości wagi tych spraw dla zrozumienia polskiego syndromu XX w. 

Zawiłych zestawień liczbowych nie wymaga natomiast następująca refleksja sys-
temowa. Podczas gdy opór społeczeństwa przeciw Niemcom w latach II wojny świa-
towej i powojenne zmiany granic dokończyły dzieła rozpowszechnienia polskiej świa-
domości narodowej, dokonały się zarazem przemiany gospodarcze, których nie można 
ująć w schemat kapitalizm-socjalizm. [....]4. Oto np. wiele zjawisk w życiu wsi 
w latach 1944-1970 nasuwa uderzające analogie z formami feudalizmu pol-
skiego stuleci Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. 

Rozważmy więc kilka zjawisk, z których zazwyczaj sprawy sobie nie zda-
jemy. Wspomniałem obie reformy rolne. W r. 1934 24,9% ziemi uprawnej 

4 Cały fragment wytłuszczony został usunięty przez cenzurę [Ustawa o kontroli publikacji i wido-
wisk z 31 VII 1981 r. art. 2, pkt 2 i 6 (Dz. U. nr 20, poz. 99, zm. 1983 Dz.U. nr 44, poz. 204)].
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(71,6% gospodarstw rolnych) liczyło mniej niż 5 ha; 20 do 100 ha miało 1,8% 
właścicieli (18,3 % gospodarstw) a dla ponad stu hektarów odsetki te wynoszą 
odpowiednio 0,6 i 27,2. Po wojnie i przejściowej fali kolektywizacji, w 1958 
odsetek gospodarstw poniżej 5 ha wynosił 63,4 a tylko 0,8% liczyło dwadzie-
ścia i więcej ha. Spółdzielnie produkcyjne obejmowały zaledwie 1,2% are-
ału pod uprawę, pegeery – 13,4%. Nie jesteśmy więc daleko od struktury 
wielkości gospodarstw sprzed wojny. Zjawisko wyższej wydajności gospo-
darstw drobnych (osiąganej niezmiernym trudem i prymitywnym wysiłkiem) 
oraz niskiej produktywności wielkich majątków zdaje się zaskakująco trwałe, 
mimo zmiany stosunków własnościowych.

Często pisze się i protestuje przeciw nierównouprawnieniu gospodarki 
indywidualnej w zestawieniu z systemem PGR. W prawdziwie długiej skali 
czasu nie jest to zjawisko bez precedensów. W 1944/45 jeden właści-
ciel – państwo – przejął majątki dawnych wielkich właścicieli (tworząc 800 
tysięcy nowych i powiększając z parcelacji 250 tys. gospodarstw chłopskich). 
Zarazem ten sam właściciel wprowadził podatek w zbożu, system przymuso-
wych dostaw i kontraktacji, który wykazywał uderzające analogie do renty 
w naturze (teraz ściąganej przez państwo) nie tylko w sensie komparaty-
styki prawnej ale i w dziedzinie reakcji psychologicznych i obronnych chłopa. 
Kryzys polityczny roku 1970 doprowadził do likwidacji wielu z tych zjawisk, 
w istocie swej retrogresywnych, nie tylko w sferze gospodarczej ale i socjal-
nej: zrównano formalnie rolników indywidualnych (kmieci?) z resztą ludno-
ści w dostępie do państwowego systemu lecznictwa, wprowadzono (nader 
zresztą sporny) system emerytalny.

Analogicznie w sferze ściślej gospodarczej. W gruncie rzeczy to gospo-
darka chłopska utrzymuje w tym systemie niewydajne PGR, jak kiedyś – fol-
warki. Sinusoida efektów całości gospodarki kraju wciąż jest uzależniona 
w znacznym stopniu od wahań klimatycznych. Dla systemu gospodarczego 
charakterystyczne są raczej preindustrialne crises de subsistence (kryzysy 
zaopatrzenia) niż nadprodukcja. Tak trafnie analizowane przez Witolda Kulę5 
„racjonalne marnotrawstwo” feudalne dostrzec można i teraz, jako że rachu-
nek dyktujący takie rozwiązania systemowe nie jest w pełni rachunkiem 
gospodarczym, a w każdym razie nie jest przeprowadzany z punktu widzenia 
całości społeczeństwa. W czasach Anzelma Gostomskiego czy Pana Podstolego 
korupcja i lichwa panoszyły się najszerzej w strefie pośredniej między panem 
a poddanym. Dziś wedle powszechnego mniemania taką strefę kryminogenną 
stanowi system zaopatrzenia i zbytu rolnictwa. Nie pozostało to bez wpływu 
na nastroje i postulaty chłopów w r. 1980. Te protesty rozgorzały zresztą pier-

5 Por. zwłaszcza Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, wyd. 2, Warszawa 1986.
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wotnie wokół typowo średniowiecznego konfliktu, na którym kiedyś oparty 
był choćby wątek legendy o Robin Hoodzie: rolnicy protestowali przeciw 
zamkniętym terenom łowieckim dla wysokiej elity, przy jednoczesnych wyso-
kich karach za zabicie zwierzyny czyniącej szkodę w uprawach.

Niektóre analogie między obu systemami mogą być w swej istocie nader 
powierzchowne, jednak wolno dopatrywać się hipotetycznie, także wspólnego 
mianownika istotniejszej natury. Widzę go w słabości mechanizmów rynko-
wych, stanowiącej w Polsce zjawisko nader trwałe. Zwracali na to uwagę 
dla lat dwudziestych i trzydziestych Michał Kalecki i Ludwik Landau. Jednak 
zmiany wprowadzone po wojnie a prowadzące ku skrajnej centralizacji sys-
temu gospodarczego odebrały mu zdolność samoregulacji, której kolejne 
reformy nie przywróciły. Uważny czytelnik książki Witolda Kuli i dyskusji, 
którą ona wywołała, dostrzeże, jak sądzę, w otaczającej nas rzeczywistości 
analogię do badanej przezeń ekonomiki Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.: jej 
długotrwały kryzys nie prowadził był do wydajniejszych rozwiązań systemo-
wych. W tym związku – w kontekście obecnego kryzysu gospodarki polskiej, 
który jest przecież w pierwszym rzędzie kryzysem powojennej polityki gospo-
darczej – warto powrócić także do historii gospodarczej pojmowanej nie jako 
mikrografia a element syntezy. Kilka etapów temu, autor rozprawy doktor-
skiej o nieudanej próbie industrializacji w latach dwudziestych XIX wieku 
miał cenzuralne kłopoty z tytułem swej książki i musiał w nim zaznaczyć, że 
mowa o industrializacji kapitalistycznej. Czyżby ésprit mal tourné cenzora? 
Nie takie skojarzenia nasuwają mi się. Sądzę natomiast, że w warunkach – 
ogólnie mówiąc – niedoboru dóbr materialnych, ograniczeń rynku (wynika-
jących z biedy i tworzonych przez ograniczające przepisy) powstają sytuacje 
społeczne uderzająco niekiedy przypominające stosunki przedkapitalistyczne. 
Być może, wynika z ograniczonego zasobu nakazów w systemach nieryn-
kowych6. Analogiczne bywają też konsekwencje społeczne takich sytuacji 
gospodarczych i prawnych, jednak tu nasuwa się różnica zgoła zasadnicza. 
Otóż po kilkudziesięciu latach doświadczeń gospodarki rynkowej, wychowani 
w duchu zasad wywodzących się z ideologii oświecenia, inaczej w sensie etyki 
odczuwamy zarządzanie i nakazy wyprowadzane z innych założeń. Przykład 
powszedni to wszechobecność zasady wykonywania planu, zastosowana do 
wymiaru sprawiedliwości. Traktowanie zwierzchności sądowej jako źródła 
dochodów było niegdyś zasadą powszechnie obowiązującą a jurysdykcja jako 
swoista szczególna postać renty feudalnej przetrwała w niektórych krajach 
dłużej niż podstawowe formy tej renty. Jeśli jednak utrzymuje się tradycja zaś 

6 Gospodarka feudalna, mało scentralizowana, rzecz jasna, w minimalnym stopniu znała dystry-
bucję dóbr w sensie analogicznym do realizowanej dziś w systemie centralnego planowania.
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w Konstytucji zawarta jest zasada niezawisłości sędziów, stosowanie w sądow-
nictwie planu finansowego i odpowiednich bodźców dla sędziów7 odgrywa 
inną rolę społeczną i ma inne znaczenie etyczne niż w sądzie wiejskim przed 
laty trzystu. Podobnie – czerpiąc wciąż obserwacje z prasy – polski obywa-
tel schyłku XX wieku ma prawo oceniać przejawy odradzania się – na gle-
bie niedoboru – przywilejów stanowych. „Żółte firanki” czy talony/asygnaty 
to, w moim przekonaniu, prosta konsekwencja zbieżności ekonomiki niedo-
boru i struktury politycznej. Artykuł „Życia Warszawy” „Równi i równiejsi”8, 
omawiający zarządzenie ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej 
nr 58 z 11.7.1975 dotyczy w gruncie rzeczy klasycznego przypadku przywi-
leju stanowego: oto dwadzieścia pięć kategorii pracowników państwowych 
i partyjnych i członków ich rodzin zostało zwolnionych od kontroli celnej. 
Ten przypadek (obok innych omawianych we wspomnianym artykule) jest 
wart analizy socjologicznej: gdybyśmy znali owe ćwierć setki dygnitarstw, 
byłby to cenny materiał dla wnikliwego politologa. Ale przecież mowa tam 
była o rodzinach: jest to więc świadectwo kształtującego się stanu, mutatis 
mutandis (ale czy wiele tu do zmiany?) jak ów artykuł Statutu Piotrkowskiego 
(1496), który zwalniał szlachtę między innymi z uiszczania cła za produkty, 
importowane na własną potrzebę.

Oczywiście jednak klimat moralny wokół tych spraw jest dziś inny, ukształtowany 
przez myśl Oświecenia, liberalizm ostatnich stu lat, demokratyzm ludowy i robotniczy, 
wreszcie przez świadomość – często idealizowaną – zmian, jakie nastąpiły w ostatnim 
półwieczu na zachodzie Europy, i przez egalitarystyczny tenor propagandy. Pod tym 
względem charakterystyczne są wyniki sondaży opinii publicznej, wedle których słowo 
„socjalizm” zachowuje, czy przynajmniej zachowywało do niedawna, konotację dodat-
nią u respondentów, jednak rzeczywistość PRL nie kojarzy im się z owym ideałem. 

*

Te rozważania zdają się biec z dala od wątku rozważań autorów „Historii Polski”; 
muszę się z tego wytłumaczyć. Dostrzegam w książce pewną dwoistość, którą naj-
wyraźniej ukazują różnice między wstępem i zakończeniem z jednej, a rozdziałami 
chronologicznymi z drugiej strony. W tych ostatnich linię przewodnią wyznaczają, 
w końcu, dzieje polityczne, których rytm określa okoliczności trwania narodu. Trzej 
autorzy powstrzymali się jednak od rozważań geopolitycznych, choć można by zapytać, 
co silniej kształtowało losy narodu niż jego położenie między (upraszczając) Niemcami 
a Rosją – czyniąc zarazem dzieje Polski ważnymi dla reszty Europy. 

7 Por. S. Sołtysiński, Sąd-biznes, „Polityka” 30.5. 1981. 
8 W. Markiewicz, Równi i równiejsi, „Życie Warszawy” z 31.10/1.11 1981.



232

Przeszłość, kultura, tożsamość – problem syntezy

Czy tylko narody, którym dana była szczęśliwsza historia, albo – z drugiej strony – 
te, które nie mając własnego państwa, jakby nie miały własnych dziejów politycznych, 
mogą ujmować własną historię przede wszystkim jako historię kultury?9 Zwięzły szkic 
trzech autorów dzięki swym walorom i swym lukom skłania, by postulować kolejne 
ujęcia całościowe lub przynajmniej dłuższych epok właśnie pod kątem ciągłości i nie-
ciągłości naszych dziejów. Zgadzamy się dziś, że kultura to nie tylko wielki dorobek 
literacki, artystyczny czy naukowy. Kulturę trzeba ujmować także jako [267] zjawisko 
masowe, (choć zazwyczaj trudne do ujmowania w liczbach, więc dość nieuchwytne), 
wreszcie jako zespół zjawisk tworzących zbiorową świadomość. Magiczne hasło „toż-
samość”, w którym tak silny zdaje się element świadomości, wzywa, by zająć się jej 
dziejami. Sprawa może wydawać się niezwykle trudna, niemal beznadziejna, z racji 
skąpych źródeł. Nie musi to być słuszne. 

Argumenty dla optymizmu czerpię z różnych stron. „L’Identité de la France” 
Braudela pokazuje, że kwestionariusz historyka daje się wydłużyć, a zwłaszcza, że 
tereny badawcze położone między historią a geografią (jak między historią a socjologią 
czy antropologią społeczną) to żyzna gleba pod uprawę. Z kolei – dla przykładu jedy-
nie – badania Elżbiety Kaczyńskiej nad przestępcą, sądem i karą w Królestwie Polskim 
i w Rosji XIX stulecia odsłoniły zarówno bogactwo materiału, jak i problematyki (zna-
nej zresztą przeważnie z badań, na Zachodzie tak ożywionych, jednak – zdawało się 
– u nas niewykonalnych)10. Wreszcie – by przytoczyć szczegółowy przykład obcy – tak 
aktualny temat mafii sycylijskiej znalazł niezwykle interesującą interpretację z zakresu 
psychologii społecznej, opartą na zeznaniach mafiosi zawartych w aktach policyjnych 
i sądowych z ósmej dekady ubiegłego stulecia11. Jest to fascynująca analiza mentalności 
chłopskiej. Warto pod podobnym kątem przejrzeć w Polsce zachowane akta sądowe 
z różnych okresów, które interesowały dotąd historyków głównie spraw politycznych 
– walki wyzwoleńczej.

Wymieniam te przykłady, bowiem sądzę, że nie zdajemy sobie w Polsce sprawy 
z kryzysowej sytuacji naszej historiografii. Temat jest wart osobnego artykułu; nowa 
synteza stwarza jednak okazję, by go zaznaczyć na zasadzie caeterum censeo. Przejęci 
doraźnymi, materialno-administracyjnymi kłopotami nauki w Polsce, więcej labiedzimy 
niż analizujemy sytuację. Może lepszym, a na pewno zdrowszym punktem wyjścia 
byłaby refleksja na temat nowatorskich prac naukowych wydanych za granicą: czy 
takie lub inne ujęcie byłoby możliwe dla dziejów polskich. I z drugiej strony: jakie 
ze spraw naszej przeszłości, jak ujęte i przedstawione, stanowią istotny problem dla 

9 Byłoby interesujące porównać pod tym kątem ujęcia historii narodowej przez np. Finów, Estoń-
czyków, Ukraińców, Słowaków, Basków. Wyliczenie można by wydłużyć.

10 E. Kaczyńska, Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim 
1815-1914, Warszawa 1982. W druku praca na temat losów skazanych.

11 H. Hess, Die Mafia, Heidelberg 1976.
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Europy. Wbrew humanistycznemu imperializmowi F. Braudela sądzę, że nowe prądy 
w historiografii światowej omijają nasz próg: jeśli – poza jednostkami – o nich tak 
[268] mało się wie, wynika to z sytuacji materialnej nauki w dzisiejszej Polsce (brak 
w większości bibliotek naukowych i w zasięgu zainteresowania seminariów nawet 
książek zagranicznych traktujących bezpośrednio o Polsce), ale też z nieuświadomio-
nego może przekonania, że dla uprawiania rodzimego zagonu nie ma większego zna-
czenia, co się dzieje za miedzą. Jak każdy sąd usypiający świadomość jest to przekona-
nie wysoce niebezpieczne.

Antoni Mączak
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NIEPODLEGŁOŚĆ. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski.  
Tom XXI (po wznowieniu), New York – London 1988.

Piotr Wandycz

NOWA HISTORIA POLSKI

[238] Wydana w 1986 r. a więc stosunkowo nie tak dawno Historia Polski pióra 
Michała Tymowskiego, Jana Kieniewicza i Jerzego Holzera stanowi pewnego rodzaju 
sensację. Książka napisana przez profesora i dwóch docentów Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego, a ukazująca się w wydawnictwie Editions Spotkania 
(o profilu katolickim) w Paryżu, czyli omijająca cenzurę, budzi zrozumiałe zaintere-
sowanie. Zwiększa się ono, gdy widzimy iż autorzy nie tylko ignorują pewne tabu 
historiografii obowiązującej w Polsce, ale piszą bez ogródek na najbardziej drażliwe 
tematy. Ich książka, choć rzetelnie naukowa i pisana przez zawodowych historyków, 
jest równocześnie jakby esejem o zabarwieniu historiozoficznym, przepojonym troską 
o przyszłość narodu. „Naród pragnący przetrwać”, piszą oni we wstępie, „walczący 
o swą suwerenność, potrzebuje odpowiedzi na pytania o sens swoich dziejów. By 
wyznaczać perspektywy przyszłości, potrzebuje dialogu z przeszłością. W odszukiwa-
niu korzeni tożsamości, w narodowych niepokojach i wątpliwościach uczestniczy także 
historyk. Poczucie odpowiedzialności za utrzymanie tego dialogu było jedną z przyczyn 
powstania tej książki. Staraliśmy się w miarę możliwości odpowiedzieć na pytanie jaką 
jest i jaką może być Polska, usiłowaliśmy w jej przeszłości znaleźć klucze otwierające 
perspektywy przetrwania. Dzieje Polski nie układają się w prosty ciąg wydarzeń, uza-
sadniających współczesną podległość lub potwierdzających wiarę w zwycięstwo spra-
wiedliwości dziejowej. Nie jest to więc próba interpretacji optymistycznej lub pesy-
mistycznej, jaka dziś tkwi oczywiście w dziedzictwie przeszłości, ale wynika z niej 
przekonanie, że na przekór wszelkim okolicznościom zewnętrznym jutro zależy przede 
wszystkim od nich samych”. (s. 7-8). Autorzy książki stwierdzają, iż nie usiłują przewi-
dywać kierunku trwającego procesu historycznego, ale dodają natychmiast: „nie ulega 
natomiast wątpliwości, że pisanie historii jest próbą wpływania na jej przebieg” (s. 15).

Cytaty te dobrze oddają myśl przewodnią książki i są ilustracją stylu w jakim jest 
napisana. Styl ten nazwałbym bardzo współczesnym. Nawiasowo dodajmy, że autorzy 
należą do tzw. średniego pokolenia; dwóch z nich ma po czterdzieści kilka lat, jeden 
pięćdziesiąt kilka.

[239] Do kogo książka ta jest adresowana? We wstępie czytamy: „Chcielibyśmy by 
te ‚Dzieje Polski’ odpowiadały na pytania, powstające wśród Polaków bez względu na 
miejsce ich zamieszkania, by przybliżały Polskę wszystkim tym, którzy w jakikolwiek 



235

Nowa historia Polski

sposób czują się z nią związani. Chodziło nam przede wszystkim o tych już wrośnię-
tych w inne narody i kultury, którzy z krajem przodków zachowali więź sentymen-
talną. Pisząc dzieje własnego kraju, także dla nie znających ich wcale, dążyliśmy do 
ujęć prostych. Wymagało to przemyślenia na nowo całości dziejów i zajęcia wobec nich 
własnego stanowiska”. (s. 15). Dzieje Polski traktują całokształt procesu historycznego, 
a więc uwzględniając politykę, ekonomię, religię, sprawy społeczne, kulturę. Punkt 
ciężkości spoczywa jednak na narodzie i jego zmiennych relacjach z państwem i na 
kulturze narodowej w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Autorzy przypominają iż pojęcia takie jak Polska, państwo, społeczeństwo, naród, 
były zmienne. W okresie średniowiecznym zasięg Polski nie zawsze pokrywał się 
z terytorium państwowym i nie obejmował li tylko etnicznych Polaków. W okresie 
wielonarodowej Rzeczpospolitej słowo „Polska” znaczyło co innego niż „Corona Regni 
Poloniae” w wiekach średnich. Społeczeństwo stanowe to też co innego niż naród, 
który od XV do XVIII wieku utożsamiał się ze szlachtą – innego narodu poza szlachtą 
nie było – aby w wieku XIX rozszerzyć swą bazę społeczną, obejmując wszystkich 
Polaków. Autorzy stwierdzają, a jest to ważne stwierdzenie, że „lud”, który przeciw-
stawiono „szlachcie”, nie wykształcił swej świadomości narodowej przeciw klasom 
przodującym. Cytuję ich sformułowanie: gdy „lud wszedł do śródmieścia okazało się, 
ku osłupieniu niedowiarków i małodusznych, przy konsternacji widzów i przerażeniu 
wrogów, że naród nareszcie ludowy nie odrzucił szlacheckiej proweniencji” (s. 11). 
Odnosi się to do tak zwanej walki o duszę chłopa z okresu rozbiorów, ale przypomina 
też próby przeciwstawiania „właściwego” i „niewłaściwego” pochodzenia społecznego 
z pierwszych lat PRL.

Dychotomia naród-państwo, tak istotna w okresie porozbiorowym, nie przestała być 
aktualna i teraz. „Po drugiej wojnie światowej”, czytamy, „naród znów, jak w XIX wieku, 
stał się dla Polaków zasadniczym układem odniesienia” (s. 7). Tymowski, Kieniewicz 
i Holzer przyjmują tezę o braku ciągłości we wszystkich dziedzinach historii Polski 
z wyjątkiem kultury. Odzwierciadla się to w podziałach na okresy jakie przyjęli, a bar-
dziej jeszcze w tytułach poszczególnych części i rozdziałów. Książka składa się z trzech 
głównych części [240] nazwanych: Narodziny i wzrost (X-XV w.), Rozkwit i upadek 
(XVI-XVIII w.), i Podległość i wytrwanie (XIX i XX w.). Odpowiada to z grubsza podzia-
łowi na średniowiecze, okres Pierwszej Rzeczypospolitej, epokę porozbiorową. Autorzy 
zastrzegają się, że nie traktują Pierwszej Rzeczypospolitej pod kątem rozbiorów, tak jak 
i Drugiej nie rozpatrują jako wstępu do katastrofy. Znaczenie Drugiej Rzeczypospolitej 
jest mocno ujęte we wstępie; nieco słabiej wychodzi w rozdziale jej poświęconym.

Tytuły poszczególnych rozdziałów dają nam dobre pojęcie o układzie książki. Tak 
wiec w części pierwszej mamy: powstanie państwa i obrona suwerenności; rozbicie 
dzielnicowe, „Corona Regni Poloniae”, państwo wielonarodowe, Polska i Polacy w śre-
dniowieczu. Na część drugą składają się: Konsolidacja i ekspansja, fundamenty wolno-
ści, Republika Sarmatów, przesilenie w anarchii i niedokończona rewolucja.
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Część trzecia obejmuje 11 rozdziałów: Z Polską czy bez Polski, nieudana próba 
kompromisu, czyn powstańczy, powstawania nowoczesnego narodu, drogi do Polski 
dwudziestego wieku, walka o państwo, czas niepodległości (1918-1939), w obliczu 
zagłady fizycznej, groźba zagłady kultury narodowej, pierwsza próba reformy systemu, 
druga próba reformy systemu i wreszcie krótkie zakończenie. Ostatnie zdanie książki 
brzmi: „walka o polską tożsamość pozostała nierozstrzygnięta” (s. 345).

Historia Polski mocno podkreśla fakt, iż Polska, znajdując swe miejsce w systemach 
uniwersalnych, weszła na tę drogę poprzez Chrystianizację. Chrześcijaństwo, jak słusz-
nie zauważają autorzy, nie było tylko sprawą jednostronnej recepcji: „powstająca czy 
trwająca Polska stale tworzyła Chrześcijaństwo” (s. 11). Przypominają słowa papieża 
w 1979 r. że «nie można zrozumieć historii tego narodu bez Chrystusa». Uczestnicząc 
w europejskich procesach dziejowych, Polska poczęła z czasem wytwarzać swe własne 
odmienne formy polityczne, społeczne, kulturalne. Znalazła się, czytamy, „jakby mię-
dzy Zachodem i Wschodem. Tylko, że na wschód od Polski nie było już Europy” (s. 
12). Autorzy dotykają tu bardzo istotnej sprawy, a mianowicie powstającej tożsamości 
tego co nazywamy Europą środkowo-wschodnią. Prawnych paraleli jednak pomiędzy 
rozwojem Polski, Czech czy Węgier nie przeprowadzają. Jakkolwiek w części śre-
dniowiecznej trochę jest komparatystyki, to chętnie widziałbym jej więcej. Tymowski, 
który jak można wnosić z podania nazwisk autorów w nie-alfabetycznym porządku, 
jest autorem pierwszej części, pisze o zagadnieniu „peryferii” i o pewnym zacofaniu 
[241] Polski w wiekach średnich, chociaż ogólny rozwój przebiegał jego zdaniem rów-
nolegle do rozwoju pozostałych krajów europejskich. Zauważa przy tym, iż Polska była 
nie tylko „odbiorcą idei, technik, wzorców organizacyjnych, terenem migracji, lecz 
w miarę rozwoju państwa, gospodarki i kultury . . . stawała się czynna w dalszym 
rozprzestrzenianiu owych idei i wzorców” i wytwarzała swoje własne i oryginalne (s. 
101). Tymowski ma tu na myśli, między innymi, wzorzec państwa tolerancyjnego, 
tak różny od krzyżackiego w propagowaniu Chrześcijaństwa. Czy w XV wieku Polska 
stanowiła „niezbędny” klucz do funkcjonowania całego systemu środkowowschod-
niej Europy, pozostaje do dyskusji, ale znaczenie Polski było ewidentne. Pod koniec 
średniowiecza, w XV w. Polska osiąga zarówno wewnętrzną równowagę polityczną, 
uformowaną świadomość narodową elit, jak też wysoką kulturę. Chociaż Tymowski 
daje pewne dane dotyczące rozwoju gospodarczego, które nastrajają optymistycznie, 
to chciałoby się mieć więcej materiału porównawczego. Pamiętajmy, jak to stwierdził 
historyk warszawski, Antoni Mączak, że nawet w tym korzystnym okresie Polska była 
bez porównania biedniejsza nie tylko od Zachodu, ale i od sąsiednich Czech.

Wiek XV-XVI uważany jest przez wielu historyków za cezurę oznaczającą począ-
tek ewolucji krajów Europy środkowo-wschodniej w sposób odmienny od Zachodu. 
Chodzi tu głównie o tzw. wtórne poddaństwo chłopów, a także pogłębiające się róż-
nice pomiędzy agrarną i żyjącą z eksportu zbóż (częściowo bydła i drzewa) Europą 
na wschód od Łaby, a urbanizującą się i modernizującą (także w sensie społecznym) 
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częścią zachodnią kontynentu. Wtórne poddaństwo, folwark pańszczyźniany i „kolo-
nialny” charakter handlu Zachód-Wschód uznane zostały w pewnym okresie przez 
historiografię w Polsce za determinanty rozwoju, nic więc dziwnego, te autorzy Historii 
Polski, zgodnie ze swym nastawieniem, podchodzą do tych spraw krytycznie. Przyznają, 
iż procesy, które spowodowały zależność gospodarczą i podległość polityczną Polski 
w XVIII w. były zapoczątkowane już dwa wieki wcześniej, ale twierdzą, iż nie przesą-
dzało to jeszcze o przyszłości. Rzecz jest do dyskusji, choć argumenty wysuwane tutaj są 
dość przekonywujące. Oczywiście, że upadek gospodarczy zaznaczył się w pełni po woj-
nach okresu „potopu”. Nie ma też wątpliwości, że rozbiory i podporządkowanie ziem 
polskich obcym interesom pogłębiło dystans między Polską a Zachodem. Opóźnienie 
gospodarcze, zdaniem autorów, „nie zostało odrobione także -pod rządami komuni-
stycznymi” (s. 12). Z kolei [242] włączenie Polski do bloku sowieckiego dostarczyło 
jeszcze jednego powodu do kwestionowania jej więzi z Zachodem. A przecież w warun-
kach obecnej podległości Polacy potrafili obronić swą tożsamość narodową i „zdobyli 
się na sformułowanie i wyrażenie protestu” – chodzi tu o „Solidarność”. Korzenie jej 
sięgają w przeszłość: autorzy starają się uwypuklić w swej pracy to „co było w Polsce 
przez wieki oryginalne i wiążące ją z Europą”. W „potrzebie uczestnictwa w życiu 
państwa i niepokorności wobec władzy „ upatrują „dziedzictwo pokoleń”, ten „funda-
ment upartego dążenia do demokracji”. W tym jak piszą „tkwi szansa Polski” (s. 14).

Czy sformułowania te oznaczają, iż autorzy, a zwłaszcza Kieniewicz, odpowie-
dzialny za rozdziały o Pierwszej Rzeczypospolitej, uważają że barwy jasne górują 
nad ciemnymi w epokach, w których szlachta osiągnęła szczyt owego „uczestnictwa 
w życiu państwa i niepokorności wobec władzy?” Szkoła krakowska, na przykład, 
określała to jako anarchię szlachecką prowadzącą do paraliżu rządu i wypływającego 
z tego rozkładu państwa. W rozdziałach Kieniewicza widać troskę o danie możliwie 
zbalansowanego obrazu. Jego analiza Złotego Wieku nie zawiera „republikańskiej” kry-
tyki ostatnich Jagiellonów, ani w polityce wewnętrznej, ani zagranicznej. Tę ostatnią 
określa on jako „wypadkową zgoła oderwanych, często sprzecznych interesów władcy 
i szlachty, poszczególnych rodów możnowładczych, Korony i Litwy” (s. 119). Wydaje 
mi się, że jest to może zbyt ostry sąd; w każdym razie można by go odnieść również 
do innych państw współczesnej Europy. Zgodzić się natomiast trzeba z opinią, że: 
„O tym, że Polska nie była mocarstwem, że jej ekspansja nie miała już podstaw mate-
rialnych, zdecydowały sprawy wewnętrzne” (s. 122). Na przykład chroniczny brak 
pieniędzy, ale również, co mogłoby być mocniej podkreślone, pozostawanie w tyle 
za sztuką wojenną Zachodu – z Holandią, a później Szwecją, jako pionierami. Czy 
oznaczało to, że Rzeczpospolita stawała się „peryferią” Europy? Kieniewicz nie zgadza 
się z tym w odniesieniu do w. XVI. Choć podkreśla niedomagania ustrojowe i eko-
nomiczne, nie uważa, aby wybranie innej drogi niż reszta Europy oznaczać musiało 
„dewiację” (s. 132). Tu dotykamy oczywiście sedna sporów między „republikańską” 
a „monarchistyczną” interpretacja dziejów Polski.
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Kieniewicz nie opowiada się właściwie za żadną z tych szkół, ale bliższy jest 
chyba republikanom. Słusznie podkreśla fakt, iż z zamożności XVI w., która począt-
kowo obejmowała również mieszczan i chłopów, nie wyrastały konieczności wpro-
wadzania [243] nowej technologii. Podobnie początkowo wolność szlachecka nie 
była anarchią: „nie rządem bowiem stać miała Rzeczpospolita, ale prawem” (s. 142). 
Było w tym sporo teorii, ale nie ulega wątpliwości, iż Pierwsza Rzeczpospolita przed-
stawiała oryginalny i pod wielu względami pionierski model. Fundamenty tego sys-
temu, jak Kieniewicz przyznaje, okazały się zbyt słabe. Można by nawet wysunąć 
tezę, że system ten był przedwczesny w w. XVII i w tym sensie był swoistą „dewia-
cją”. Autor konkluduje jednak, „że nadrzędność interesu narodowego nad pań-
stwowym, oryginalność kultury szlacheckiej, umiłowanie wolności i polityczność 
okazały się trwałe. Na nich ugruntowała się Polska” (s. 154). Zapewne, ale czy nie-
odłączną częścią tej samej spuścizny i drugą stroną medalu nie był konserwatyzm, 
zaściankowość, megalomania, i egoizm szlachty, których to cech zresztą Kieniewicz  
absolutnie nie neguje?

Niezależnie od tego czy „skrzywienie procesu dziejowego”, które Kieniewicz 
umiejscawia po „potopie”, było czy też nie było punktem kulminacyjnym dłuższego 
procesu, nie ma wątpliwości, że uniknięcie o włos katastrofy w latach 1650-ych nie 
spowodowało ocknięcia się politycznego. Stan szlachecki, pisze autor, „który stworzył 
Rzeczpospolitą i jej sarmacką kulturę, w końcu wieku XVII nie znajdował chęci i sił by 
skutecznie się bronić” (s. 173). Czy wynikało to z tego, jak to kiedyś określił Tazbir, 
że Rzeczpospolita wzrastająca pokojowo w XV i XVI w. nie wytworzyła właściwych 
mechanizmów obronnych? Czy też obsesja przed „absolutum dominium” nie dopro-
wadziła do sytuacji, w której instynkt samozachowawczy przestawał działać w jakim-
kolwiek innym kierunku?

Pisząc o genezie rozbiorów Kieniewicz reprezentuje pogląd, że błędem króla 
i Familii było założenie, że uporządkowana i sprawna Rzeczpospolita leżała w interesie 
Rosji. Z kolei, odrzuca tezę, iż niemożność narzucenia kontroli i istnienie postaw anty-
rosyjskich wśród szlachty skłoniły Petersburg do zgody na pierwszy rozbiór. Osobiście 
byłbym skłonny podzielać poglądy autora. Może bardziej dyskusyjne jest jego zdanie, 
że rewolucyjność Konstytucji 3 Maja polegała „na znacznym wyprzedzeniu ‚poziomu’ 
świadomości narodowej wśród szlachty i wśród ludu” (s. 207).

W rozdziałach poświęconych XIX wiekowi, Holzer precyzuje swe stanowisko 
odnośnie kontrowersyjnej sprawy powstań, traktowanych przez jednych jako błąd i nie-
szczęście, przez innych jako konieczny czynnik zachowania narodowej tożsamości. 
Zarówno w 1830 r. jak i 1863 r. o powstaniu zadecydowała grupka młodych ludzi, nie 
mających ani dobrze przygotowanych planów, ani przemyślanych perspektyw. [244] 
Jednakże, gdyby był to tylko „lekkomyślny i politycznie błędny wybryk” pisze Holzer, 
powstanie powinno było natychmiast upaść a nie przekształcić się w prawdziwie naro-
dowy i długotrwały zryw...”. Brzmi to przekonywująco, choć pozostaje jeszcze pytanie 
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o poziom wyrobienia politycznego Polaków. Jak mówił Popiel o 1863 r. „Skakał mój 
kraj przez okno, to i ja z nim razem”.

Rozdziały o odrodzeniu Polski i Drugiej Rzeczpospolitej są poprawne, choć nie 
zawsze tak wnikliwe jak można by było oczekiwać. Tak jak poprzednio winno było 
być miejsce na zdanie o Młodej Polsce i Wyspiańskim, tak tu należało wspomnieć 
Berezę i pacyfikacje ukraińskie. Wśród mniejszości narodowych Ukraińcy traktowani 
są chyba najpobieżniej i najsłabiej. Polityka zagraniczna Drugiej Rzeczpospolitej jest też 
traktowana raczej po macoszemu. W rozdziałach dotyczących czasów powojennych, 
które Holzer przedstawił już częściowo w swej cennej pracy o „Solidarności”, znaj-
dujemy też pewne niezbyt zrozumiałe opuszczenia. Czy nie należało wspomnieć coś 
o kwestii węgla w stosunkach polsko-sowieckich zaraz po wojnie? To chyba dość zna-
mienny epizod. Czy emigracja powojenna jest bez znaczenia? A takie wrażenie można 
odnieść z lektury tej książki. Polska leży nad Wisłą, ale czy dla historii Polski waż-
niejszy jest Walichnowski, który figuruje w książce, czy Giedroyć, dla którego miejsca 
zabrakło? Czy pomoc gospodarcza Stanów Zjednoczonych dla Polski popaździerniko-
wej nie zasługiwała na wzmiankę? Jest rzeczą zrozumiałą, że im bardziej zbliżamy się 
do chwili obecnej tym mniejszy jest dystans, z czego zresztą autorzy zdają sobie dobrze 
sprawę. Wobec tego czyż haniebny epizod z 1968 r. zasługuje aż na prawie całą stronę 
w tej tak zwięzłej Historii Polski?

Nie chcę stwarzać wrażenia, iż Holzer, zafascynowany pewnymi aspektami współ-
czesności, gubi się w szczegółach. Z pewnością otrzymujemy też syntezę, która jest 
ciekawa i wnikliwa. W zakończeniu Holzer kreśli trzy możliwe warianty rozwojowe: 
kompromis, który wydaje się mało prawdopodobny; konsekwentne łamanie oporu 
przez represje a la „rewolucja kulturalna”, na co się nie zanosi, i wreszcie trwanie 
strukturalnego kryzysu systemu, bez reform ale i bez gwałtownych czystek. Oznacza to 
Polskę słabą, która może być w interesie Rosji, a nawet staczającą się po równi pochy-
łej. Temu wariantowi społeczeństwo zadało ciosy w 1970 i 1980 r. i przyszłość jedynie 
okaże co dalej nastąpi.

Na końcu parę uwag o charakterze zawodowo-warsztatowym. Książka wydana 
jest starannie z atrakcyjną okładką. Gorzej jest [245] z mapami, które nie dorównują 
poziomem podobnemu zestawowi w wydanym w 1985 r. w Krakowie Zarysie dziejów 
Polski do r. 1864 pióra Władysława Czaplińskiego. W indeksie nazwisk dostrzegłem 
jeden, ale za to dość kompromitujący błąd. Dmowski figuruje jako Roman Dmochowski. 
W dziale Eseje nie umieszczono typowego eseju jakim są Cywińskiego, Rodowody nie-
pokornych; znaleźć je można w kategorii Opracowania szczegółowe. Trochę to myląca 
kategoria, bo obejmuje różnorodne pozycje. Wydawałoby się, że Historia polityczna 
Polski Wereszyckiego pasuje do kategorii nazwanej Zarysy Epok. Ale nie. Natomiast 
Historia Polski Zielińskiego występuje w dwóch miejscach naraz. Trochę to dziwne.

Jest jasne, że bibliografia do całokształtu dziejów Polski, ograniczona do 7 
i pół strony, musi być dość arbitralna w selekcji pozycji. Dodatkowa strona czy dwie  
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pozwoliłyby autorom uwzględnić trochę książek w językach obcych, a przecież 
ta książka jest przeznaczona również dla Polonii zagranicznej. W pracy wydanej 
w Paryżu zaskakuje brak klasyków, takich jak Jobert i Fabre. Ze wszystkich dzieł 
Oskara Haleckiego, History of Poland jest najmniej reprezentatywna, ale tą właśnie 
wybrano. Opuszczono natomiast zarówno krajową historię Polski wydaną po angielsku 
i po francusku pod redakcją Stefana Kieniewicza, a której współautorami są Gieysztor, 
Rostworowski, Tazbir i Wereszycki, jak i londyńską pracę zbiorową pt. Polska i jej 
dorobek dziejowy (z autorami takimi jak Sulimirski, Koczy, Halecki, Kościałkowski, 
Skwarczyński, Kukiel, Jarra, Wielhorski, Sokolnicki, Rudzka i inni) pod redak-
cją Paszkiewicza. Wielu z nich dzieli los przytłaczającej większości historyków pol-
skich w Stanach Zjednoczonych, których dorobku naukowego napróżno szukalibyśmy 
w bibliografii. Czy łączy się to z ignorowaniem studiów polityki zagranicznej Drugiej 
Rzeczypospolitej (którą wielu z nich się zajmuje)? W bibliografii dziedzina ta nie jest 
w ogóle reprezentowana. Polemizowałem kiedyś w Zeszytach Historycznych (nr. 58) 
z opinią w Res Publica nr. 6, iż „minimalnie posunęły się studia nad polską polityką 
zagraniczną”. Czyżbyśmy mieli tu do czynienia z tym samym nastawieniem? Co wię-
cej, w dziale Dzieła pomocnicze, jedyną ważną brakującą pozycją jest Historia dyplo-
macji polskiej. Ale nie ma książek bez ale.

Reasumując, pragnąłbym podkreślić, iż dobrze się stało, że Historia Polski 
Tymowskiego, Kieniewicza i Holzera została wydana. Zwięzła, interesująca, dobrze 
napisana, pobudza do rozważań i dyskusji. A dyskusji na temat naszych dziejów i ich 
sensu chyba nigdy nie jest zbyt wiele.

Piotr Wandycz
Uniwersytet Yale
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Myśl o pisaniu o przyszłości była ewidentnie związana z kryzysem, jaki pojawił się 
po 1986 roku. Wprawdzie uważałem się już za kogoś wolnego, powiedzmy inaczej, 
skutecznie nawróconego, ale równocześnie dostrzegałem beznadziejność całej mojej 
aktywności. Wierzyłem w koniec systemu, ponieważ analizy Leszka Nowaka przeko-
nały mnie do perspektywy implozji. Uważałem, że gospodarka niedoboru nie ma szans. 
Nie bardzo jednak miałem nadzieję na to, że tego doczekam. Po wydaniu Historii 
Polski wydawało się, że czas najwyższy wrócić do zajmowania się badaniami. Ten 
rodzaj kapitulacji wewnętrznej był związany z przeświadczeniem nie tyle o daremno-
ści działań antysystemowych, ile z doświadczeniem nieskuteczności mojego działania 
w sferze publicznej. Jak już wspomniałem, nie miałem żadnych predyspozycji do kie-
rowania czymkolwiek. Obciążenie psychiczne poczuciem odpowiedzialności za orga-
nizowanie działań stawało się nieznośne.  

Cały ten czas pełniłem funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego UW, ale 
tu współpraca z Antonim Mączakiem była prosta. Zawsze chyba lepiej sprawdzałem się 
w roli wykonawcy, ale to osobna historia. Bywało różnie, zwłaszcza gdy w związku 
z wyjazdem zagranicznym Mączaka przyszło mi go zastępować w roku akademickim 
1983/84. Wspominam z tego okresu zwłaszcza epizod z krzyżem zawieszonym przed 
lektorium IH UW. Przekonywałem wzburzonych studentów, że mam prawo go zdjąć 
i zabrać w godne miejsce (do dziś wisi w moim domu). Niezależnie od tego, że sprawa 
ta miała wszelkie znamiona prowokacji, do dzisiaj pozostaje jakimś problemem mego 
sumienia. Wspominam o tym tylko dlatego, że uważałem swoje postawy i zaangażo-
wania za wystarczające poręczenie uczciwości mojego zachowania. Ale takie historie 
umacniały moje przeświadczenie, że czas się wycofać. W istocie jednak nastąpiło to 
dopiero latem 1988 roku, gdy wyjechałem na rok do USA. 

Tu chcę tylko wskazać, że wtedy właśnie, w jakimś związku z tym poczuciem 
nieudolności w działaniu, pojawiła się myśl, by pisać o perspektywach. Choć zacząłem 
od  mówienia. W latach osiemdziesiątych dużo wygłaszałem, przeważnie w kościołach. 
Najpoważniejszą z nich utrwalono, ukazała się kościelnym drukiem wewnętrznym, 
czyli poza cenzurą1. Ksiądz Kiliszek prowadził cieszące się bardzo szerokim rozgłosem 

1 W latach osiemdziesiątych cenzura wcale nie zrezygnowała, choć stopniowo pozwalała ujawniać 
swoje ingerencje. To stanowcze sprzeciwy cenzuralne spowodowały, że inicjatywa Mariana Romaniuka 
udokumentowania historii działań trzeźwościowych nie doszła do skutku! Zachowałem mój tekst 
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i estymą studium przy Muzeum Archidjecezjalnym. Spotykali się tam dosłownie wszy-
scy intelektualiści liczący się w opozycji. Otrzymawszy zaproszenie do wystąpienia 
z referatem, byłem mile podniecony. Toteż wywaliłem bardzo serio i bardzo emo-
cjonalnie kasandryczną wizję rozpadającej się więzi narodowej2. Byłem zresztą o tym 
głęboko przekonany i zdania właściwie nie zmieniłem. Tyle tylko, że po trzydziestu 
latach nie jestem już tak pewien swoich racji! Z czasem rozwijałem tę myśl, może 
nie zawsze zdając sobie sprawę z wewnętrznych uwarunkowań mojego krytycyzmu. 
Bardzo zadowolony z siebie, jako nawrócony nie zauważałem, że konwersja daleka 
jest od zakończenia.

W takim nastroju spotkałem dni wielkiego zwrotu. Obserwowałem je z daleka, 
choć owszem z zaangażowaniem, jako visiting profesor w Indiana University 
w Bloomington. Ma to znaczenie tylko o tyle, że zdążyłem wrócić tuż przed wyborami 
i włączyć się w agitację. Ale cały rok przełomu, od czerwca 1989 do czerwca 1990 
roku znowu nie okazał się cezurą. Owszem, z entuzjazmem i przekonaniem przyjmo-
wałem zachodzące zmiany i byłem całkowicie oddany projektowi reform Balcerowicza. 
Z tym może, że całkowicie się nie zgadzałem z nim i z innymi liberałami w kwestii 
własności. Reprywatyzację i prywatyzację uważałem za konieczny filar powodzenia 
transformacji, ale byłem w tym odosobniony. Sądzę, że istotą najgłębszą mojej konwer-
sji było ostateczne i bezdyskusyjne opowiedzenie się za kapitalizmem. Stąd moja zgoda 
na terapię szokową. To wyjaśnienie jest niezbędne dla zrozumienia genezy i losów jed-
nego z ważniejszych tekstów publicystycznych, jakim był artykuł Polska i Polacy końca 
XX wieku.3  Nie umieszczam go tu, podobnie jak kilku innych podobnych, ponieważ 
był reprodukowany. Poza tym, nie tak bardzo wiąże się z głównym nurtem wywodów, 
mających pokazać moją konwersję. Zamknę to rozliczenie dwoma tekstami później-
szymi, z czasów gdy moja nowa tożsamość zdołała się ugruntować. To, że tej zmiany 
nie zauważono, jest dość zrozumiałe. Po powrocie z Madrytu nie umiałem się odna-
leźć w Instytucie Historycznym i przystałem do Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną. 
Jerzy Axer ma rację, spodobało mi się. Będę chciał wyjaśnić dlaczego. Tu na Nowym 
Świecie nikt mnie nie znał z czasów sprzed konwersji. Zaczynałem od nowa. 

Dwa końcowe teksty dotyczą także patrzenia w przyszłość.  Pierwszy pocho-
dzi z 2003, należy do długiej serii wystąpień związanych z przekształceniami Polski. 
Ujawnia się w nich moje przeświadczenie, że proces przekształceń musi sięgać do 
zasobów naszej kultury. Drugi jest próbą odpowiedzi na pytanie, kim właściwie 
jestem. Nie całkiem potrafię to wyjaśnić. Na pewno jestem kimś innym, niż byłem 

wstępny z cenzorskimi korektami i nie wiadomo dziś, czy śmiać się, czy płakać. Raczej płakaliśmy 
nad lękliwością naszych kościelnych wydawców, którzy się wycofali z inicjatywy.

2 J. Kieniewicz, Zagrożenia polskości, w: Nurty życia społecznego. Studium Kultury Chrześci-
jańskiej, Kościół św. Trójcy w Warszawie, Warszawa 1987, s. 82-91. Przedruk w idem, Ekspansja. 
Kolonializm. Cywilizacja, s. 145-155.

3 Polacy i Europa końca XX wieku, „Krytyka”, nr 34-35, 1991, s. 62-72.
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w 1976 roku. To nie jest takie oczywiste. Moja tożsamość nie była przesądzona i to ja 
dokonałem jej zmiany. 

Nie jestem też tym, kim chciałbym być. Zastanawiając się nad tym, przychodzę 
do wniosku, że chciałbym być przedsiębiorcą. Na szczęście dla mnie nie podjąłem 
takiej próby, wszystkie bowiem moje przedsięwzięcia kończyły się niepowodzeniem. 
Wyjaśnienie jest dość proste. W genach, a nie w wychowaniu mogę się doszukiwać 
tej skłonności do świata interesów i przedsiębiorczości. Obaj moi dziadkowie z powo-
dzeniem prowadzili interesy na przełomie XIX i XX wieku. To prawda, że nie odna-
leźli się w całkowicie zmienionych warunkach po I wojnie światowej. Ale odnoszę się 
do ich zmysłu organizacyjnego, upodobania do gospodarzenia. Do spekulacji nie mieli 
ani gustu, ani talentu. Od dziecka pociągała mnie romantyczno-pozytywistyczna wizja 
przedsiębiorczości. Odczytuję to dzisiaj z listy ulubionych lektur. Pociągał mnie wątek 
pokonywania przeszkód i dochodzenia do sukcesu wbrew otoczeniu. Nie nudziły 
mnie w powieściach elementy związane z produkcją, z gospodarowaniem. Nawet 
w lekturach historycznych znajdowałem upodobanie do kwestii organizowania kam-
panii, a nie tylko do samych bitew. Moje ulubione powieści z dzieciństwa to Tunel 
Kellermanna, Kapitanowie zuchy Kiplinga, Zwycięzcy oceanu Umińskiego, Straszny 
dziadunio Rodziewiczówny, Bankructwo małego Dżeka Korczaka. Wszystkie mówią 
o przezwyciężaniu trudności i organizowaniu przedsięwzięcia. Zapewne dlatego bez 
oporu czytałem produkcyjniaki i dydaktyczne utopie Newerlego czy Makarenki. Pracę 
magisterską poświęciłem organizacji produkcji tekstylnej, doktorat robiłem o handlu 
korzennym, a habilitacja dotyczyła społeczno-ekonomicznych aspektów Kerali. Cóż że 
zawsze w wieku XVI. Jako człowiek dorosły poznałem dobrze funkcjonowanie rolnic-
twa i przetwórstwa mlecznego, najciekawsze rozmowy prowadziłem z ludźmi prowa-
dzącymi przedsiębiorstwa. Miałem i mam szacunek do nich. Tym bardziej może dzi-
wić, że w mojej karierze zawierzyłem raczej nauce. 

W roku 1989 uznałem, że teraz nastąpi powrót do normalności. Nie udało się zbu-
dować socjalizmu, ale na gruzach odrodzi się kapitalizm. Przyjmowałem to za pewnik, 
tym bardziej gdy widziałem wkoło rozkwitającą przedsiębiorczość. Jak wspomniałem 
wcześniej, moje próby włączenia się w nurt przemian skończyły się wraz z załamaniem 
Komitetów Obywatelskich. Pracując w Madrycie mogłem się oddawać złudzeniom, że 
lepiej służę sprawie w tej roli. 

Te okoliczności tłumaczą mój akces do Artes Liberales i moje w tym zadaniu czyn-
ności. Tego wszystkiego nie dawało się przewidzieć w 1976 roku.



244

PROGNOZA: PATRZĄC WSTECZ1

Wizje są przywilejem artystów, prognozami zajmują się specjaliści, a scenariusze 
przyszłości budują politycy. Historyk w zasadzie nie powinien się zajmować takimi 
sprawami. Mówię jako ktoś, kto wstępował w karierę uczonego pod wyznaniem: 
„Futurologia jest konsekwencją uprawiania historii, jest jej kwintesencją”2. Teza taka 
została uznana wtedy za zuchwałą, niemal prowokującą – choć wartą poważnego roz-
ważenia3. Pozostałem wierny temu programowi i parokrotnie wdzierałem się w prze-
strzeń zastrzeżoną dla innych, usiłowałem coś powiedzieć o przyszłości4. Zawsze 
wtedy traktowałem te ostrzeżenia czy futurologie jako obowiązek obywatela zatroska-
nego o stan rzeczy podstawowych. Jako historyk sądziłem, że dysponuję szansą oceny 
stanu rzeczy właśnie dlatego, że biorę go pod rozwagę w długim trwaniu. Moje tezy 
o kryzysie więzi narodowej, o jego związku z Sytuacją jako opisem zniewolenia w real-
nym socjalizmie, zostały sformułowane na podstawie rozpoznania sytuacji społecznej 
z początku lat osiemdziesiątych. Trudno je dziś traktować poważnie, nie z powodu 
okoliczności, ale ze względu na ograniczoną wtedy podstawę formowanych przewidy-
wań. Pozwalam sobie jednak wrócić do przyjętej wtedy metody i chcę podjąć ciąg dal-
szy moich refleksji o tym, co nas czeka po 2004 roku. Nie o tym, co być powinno lub 
czego byśmy chcieli uniknąć, ale o tym co się dziać będzie po prostu dlatego, że wła-
śnie tak było i jest z nami w Polsce. Taki determinizm ma wszelkie znamiona zabiegu 
magicznego. Widzę to jednak raczej, jako formę futurologii ostrzegawczej czy prewen-
cyjnej, ponieważ doświadczam wraz ze wszystkimi w Polsce działania zjawisk nie-
przewidywalnych. Nie przewidziałem ani roku 1979 ani 1980 ani 1989 – nie mówiąc 
już o całkowitym nierozeznaniu co do kolei własnego życia, czyli następstw własnych 
zachowań i zaniechań.

1 Wypowiedź w panelu „Tożsamość polska po roku 2004 – wizje, prognozy, scenariusze” w trak-
cie Sesji naukowej Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Wschodniej „Tożsamość: globalna, 
europejska, narodowa, lokalna...” 12 XII 2003. Fragmenty zostały wykorzystane w J. Kieniewicz, 
Polskość po przejściach, „Przegląd Powszechny” nr 12, 2004, s. 442-460. Przedruk w idem, Eks-
pansja. Kolonializm. Cywilizacja, DiG IBI, Warszawa 2008, s. 226-243.

2 J. Kieniewicz, Kerala od równowagi do zacofania, Warszawa 1975, s. 173.
3 T. Łepkowski, Historia i przyszłość, „Tygodnik Kulturalny” 27 VI 1976, s. 12 (przedruk w Prze-

szłość miniona i teraźniejszość, Warszawa 1980, s. 152).
4 J. Kieniewicz, Zagrożenia polskości w: Nurty życia społecznego, Studium Kultury Chrześcijań-

skiej, Warszawa 1987, s. 82-92; Polacy i Europa końca XX wieku, „Krytyka” nr. 34-35, 1991, s. 62-72; 
Rok 2010: jaka Polska, jacy Polacy?, „Przegląd Powszechny” 1999, nr. 7-8, s. 52-60.
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Przyjąłem wtedy (tj w latach osiemdziesiątych), że życie w lęku i kłamstwie pociąga 
za sobą rozpad więzi narodowej, a w konsekwencji stawiałem pytanie, czy w wieku 
XXI będziemy jeszcze narodem. Próba wpływania na rzeczywistość przez ostrzeganie, 
przez sugerowanie środków zaradczych, nie miała zapewne większego znaczenia, choć 
i ja i moi koledzy oddawaliśmy się jakimś złudzeniom. Już po zmianie zajmowałem 
się trochę próbą opisania tego, co nazwałem „polskim przejściem”, usiłowałem prze-
kazać obcym to, co się stało podkreślając szansę stworzoną przez wyzwolenie energii 
Polaków5. Przyjąłem też interpretację maksymalnie optymistyczną, okrągły stół byłby 
niejako porozumieniem dokonanym w zrozumieniu, że naród mógłby nie przeżyć dal-
szego pasożytowania na nim zdegenerowanego systemu. Ostatnie opracowanie tego 
problemu nie doczekało się już druku, zapewne odbiegało już zbyt daleko od rzeczy-
wistości pierwszych lat dziewięćdziesiątych6. 

Dziś zamiast pytania mam do zaproponowania tezę: wchodzimy do Unii 
Europejskiej jako państwo rozchwiane, a zdołamy w niej zająć miejsce wyłącznie dzięki 
wyraziście zarysowanej tożsamości. Będzie to tożsamość narodowa. Wszelkie pogło-
ski na temat końca narodów należy traktować z dużym dystansem, wyrażają mało 
pobożne życzenia. Na razie w Europie nie widać alternatywy dla tożsamości naro-
dowych -– niezależnie od tego, jaki model państwa zostanie ostatecznie uznany za 
wzorzec. Słabe tożsamości narodowe nie dają szans dialogu, osłabiają zdolność cywi-
lizacyjną, mogą być wręcz niebezpieczne dla równowagi wewnętrznej Unii. Tak więc 
refleksja nad stanem więzi narodowej w Polsce nie jest lamentem i nie służy przestro-
dze, powinna ułatwić rozpoznanie szans, jakie powstają wraz z wejściem do Unii.

Zanim zaproponuję jednak raz jeszcze określenie parametrów przyszłości wrócę 
do oceny sprzed dwudziestu lat. Moim punktem wyjścia był stan rozpicia Polski 
skłaniający do formułowania prognozy katastroficznej. Opracowania Akolińskiego, 
Święcickiego czy Falewicza rysowały wtedy perspektywę narastającego spożycia alko-
holu z 8-9 litrów na głowę na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych do 
16 litrów w 2000 roku7. Oznaczałoby to, że subkultura pijacka obejmująca połowę 
ludności przed końcem wieku ogarnie cały kraj. Spojrzenie na obecnie dostępne dane 

5 J. Kieniewicz, Polonia, confines de Europa, „Nueva Revista”, Noviembre 1990, s. 12-17; 
J.  Kieniewicz, Libertad y Solidaridad. Experiencia del fin de una Situación totalitaria, „Atlántida” 
vol  III, nr 10, 1992, s. 88-95; J. Kieniewicz, Cambios en Polonia: transición y transformación,  
„Cuadernos de Historia Contemporánea”, nr 15, Editorial Complutense, Madrid 1993, s. 129-155.

6 J. Kieniewicz, Przejście i przetworzenie (perspektywy rozwoju Polski na przełomie XX i XXI 
wieku), maszynopis, Madryt 1991. Jedynym śladem tego ujęcia jest odsyłacz w Bogdan Kacprzyński, 
Polsko, dokąd zmierzasz? w: Antoni Kukliński red., Polonia, quo vadis?, „Studia regionalne i lokalne” 
12 (45), Warszawa 1993, s. 52-53, z którego można wnosić, że tekst ten był gdzieś czytany lub 
dostępny. Przedruk w J. Kieniewicz, Ekspansja. Kolonializm. Cywilizacja, s. 175-191.

7 Ruch trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego i sprawa otrzeźwienia narodu (stan rzeczy, 
perspektywy i propozycje), Wydział Duszpasterstwa Kuria Metropolitalna Warszawska 1984, s. 6-7.
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wskazuje, że spożycie alkoholu według sprawozdań GUS nie odbiega od podawanego 
dla lat 1981-1982 i wynosiło w okresie 1992-2002 średnio 6. 5 litra czystego spirytusu 
na głowę mieszkańca. Doszacowując sprzedaż poza obiegiem rejestrowanym specjaliści 
oceniają spożycie na ok. 7 litrów na głowę8. 

Wypadałoby teraz przyznać, że prognoza „równi pochyłej” okazała się chybiona. 
Nie będzie celowe rozważanie w tym miejscu, czy błąd tkwił w założeniu prognozy, 
czy też skutek odniosły ostrzeżenia i wezwania. Nie ulega wątpliwości, że jeszcze przed 
1989 rokiem miały miejsce znaczące zmiany okoliczności natomiast nie mam wraże-
nia, by dekada lat osiemdziesiątych mogła być uznana za czas odbudowy rozchwianych 
więzi. Nie wątpię natomiast, że papieskie wezwanie „trzeźwymi bądźcie i czuwajcie”, 
które służyło nam za hasło działań mających powstrzymać procesy rozkładu, było nie 
tylko trafną diagnozą ale i właściwym postawieniem zadania. Może więc coś się zmie-
niło, choćby w następstwie przeobrażeń związanych z transformacją co spowodowało 
zatrzymanie groźnej tendencji? Z drugiej strony jednak nie widać powodu do optymi-
zmu, jeśli zarówno skala uzależnień i nadużycia pozostała bez zmian9. Trzeba w tym 
kontekście zauważyć dramatyczne obniżenie wieku pierwszych inicjacji alkoholowych 
i alarmujące dane o częstotliwości nadużywania alkoholu wśród nieletnich.10 Czy jed-
nak przyjęta kiedyś przesłanka nie była tylko przypadkową koincydencją? Czy może 
zmiana ustrojowa i przeobrażenia cywilizacyjne nie miały wpływu na stan społeczeń-
stwa? W szczególności, czy ta obserwacja nie potwierdza przypuszczenia o poważnym 
problemie, jaki mamy z więzią narodową, a w konsekwencji z odnalezieniem się jako 
Polaków w Unii Europejskiej? Bo w innej roli nie mamy szans na świadome i odpo-
wiedzialne uczestnictwo.

W 1991 roku przyjąłem trzy kategorie pozwalające określić związek Polaków 
z Europą: byt, stan i miejsce11. Miałem na myśli oczywiście relację, jaka powstaje 

8 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, <http://www.parpa.pl>. Sygna-
lizowane w prasie zwiększenie spożycia w 2003 nie znajduje jednoznacznej interpretacji, może ozna-
czać przesunięcia między oficjalną sprzedażą a szarą strefą w konsekwencji obniżenia akcyzy.

9  Tamże, prognoza na rok 2004 podaje, że uzależnionych od alkoholu i pijących szkodliwie jest 
ok. 3, 3 miliona, w porównaniu do 4, 3 miliona w 1977 (A. Święcicki). Por. J. Sierosławski, Problemy 
alkoholowe w ocenie mieszkańców. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych 
w 1998 r., http://www.parpa.pl. Por. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania, TNS  
październik 2013, gdzie mowa o średnim spożyciu 9, 25 l alkoholu na głowę, <http://old.pijodpo-
wiedzialnie.pl/tns/pdf/raport/pdf>.

10 Diagnoza. Spożycie napojów alkoholowych wśród młodzieży <http://www.parpa.pl>.
11 Zacytuję: „Byt Polski nie został zagwarantowany, ponieważ nie został zatrzymany proces degra-

dacji więzi. System wartości nie stał się fundamentem dokonywanych przemian. Stan Polski po pięt-
nastu latach przekształceń nie przedstawia się najlepiej, ponieważ nadal pozostajemy peryferią, w któ-
rej aspiracje modernizacyjne zderzają się z blokadami wyrastającymi z epoki zniewolenia. Jeśli jednak 
patrzeć na ten problem w szerszej perspektywie to jeszcze istnieją szanse na przezwyciężenie tego 
stanu. Miejsce Polski w obrębie cywilizacji europejskiej jest może najtrudniejsze do ustalenia. Nie 
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między ludźmi ponad kulturami i ponad narodami, czyli cywilizację. Ten wymiar uwa-
żam nadal za podstawowy w określaniu naszej kondycji, indywidualnej i zbiorowej. 
W 2004 roku wchodzimy do Unii Europejskiej, co jest bardzo ważne we wszystkich 
wymiarach, ale jest jedynie umową zawieraną między rządami suwerennych państw. 
Umową o niewyobrażalnych konsekwencjach dziejowych, o tym w kraju z naszym 
doświadczeniem nie warto nawet mówić. Tak by się zdawało, ale właśnie o to chodzi, 
że dla znacznej części mieszkańców tego kraju poczucie obywatelskie ma luźny zwią-
zek z pamięcią. Słowem, trzeba mówić także o tym, że udział w Unii Europejskiej, tak 
jak członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim, oznacza bezpieczeństwo, o którym 
minione pokolenia mogły jedynie marzyć. Jeśli to nie jest oczywiste, także w kręgach 
tzw. elit politycznych, to znaczy że z naszą świadomością nie jest za dobrze. Patrząc 
w przyszłość nie odnoszę się jednak do naszego uczestnictwa w UE, aczkolwiek sta-
wia nam ono bardzo poważne wymagania. I to wymagania także w zakresie naszej 
tożsamości, naszej zdolności cywilizacyjnej, naszej gotowości do dialogu. Ta data jest 
ważnym etapem w dziejach Polski, ale nie przesądza o przyszłości.

O przyszłości Polski zdecydują Polacy, czyli ludzie chcący się tak określać i zdolni 
swój związek społeczny budować wokół wartości, wokół dążeń i projektów, a nie 
tylko na emocjach i poczuciu plemiennego przywiązania. Polacy jako naród, a nie jako 
plemię, etnia, czy zgoła masa ludzi porozumiewających się egzotycznym narzeczem. 
Przyszłość nie określona w kategoriach narodowych nie będzie europejską, w dowol-
nym zresztą rozumieniu tego określenia. Tak więc odpowiadając na postawione pyta-
nie, czy raczej reagując na prowokację, stwierdzam, że przyszłość potrafię ujmować 
tylko w tych dwu kategoriach: zdolności do kształtowania więzi narodowej i gotowości 
do wyrażenia naszej przynależności cywilizacyjnej. Ta pierwsza odnosi się do nas jako 
do wspólnoty, ta druga sytuuje nas jako jednostki.

Zagrożenia, o których wspomniałem dotyczą bytu. Stwierdzając nie zadawala-
jący poziom uczestnictwa w życiu publicznym, ubolewając nad niedostatkami życia 
społecznego, czy wreszcie na niską jakość reprezentacji politycznej, dotykamy wła-
śnie sfery bytu. Możemy powiedzieć, że elity mamy na miarę społecznych wyobrażeń 
i przekonań. O kryzysie elit i buncie mas słyszymy od stu lat, więc musi tu chodzić 
o coś więcej. W moim przekonaniu trzeba się zastanowić, jaka część społeczeństwa 
musi być w stanie wiązać się z wartościami by można było mówić o istnieniu narodu. 
Na to się nie da odpowiedzieć w sposób satysfakcjonujący. Na razie jeszcze jest dość 
ludzi mających taką świadomość i wykazujących taką zdolność. Problem jednak z tym, 
że obywatelami państwa są wszyscy, nie tylko ludzie świadomi. Nie wiem czy potra-
fimy określić, jaka część Polaków uczestniczy w gospodarce rynkowej, bo choć to 

podjęliśmy wyzwania w postaci odbudowy Kresów Europy i samodzielnej polityki wschodniej. Zna-
leźliśmy się jednak w strukturach europejskich, co nie było oczywiste przed piętnastu laty”, Polskość..., 
o.c., s. 242-243.
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akurat określa nasz stan, to jednak ma bezpośrednie oddziaływanie na byt. Opłakane 
rezultaty naszej polityki, podobnie do upartego blokowania ludzkiej inicjatywy, mogą 
skłaniać do przeświadczenia, że osłabiona w komunistycznym państwie zdolność for-
mowania więzi nadal nie może się odbudować. Mam na myśli nie tylko niechęć do 
narodu, jako źródła tylu nieszczęść, ale też jego wulgarne uwielbienie, tak sprzeczne 
z chrześcijańskim systemem wartości. Jesteśmy ze wszystkich stron bombardowani 
świadectwami wskazującymi na ciągłe „obniżanie parametrów” cywilizacyjnych, mamy 
bardzo niską samoocenę i ujawniamy rosnące niezadowolenie z tego jak żyjemy. Czy 
to oznacza, że spełnia się wysnuta przed dwudziestu laty prognoza o rozpadzie więzi 
narodowej? A więc i o osłabieniu zdolności cywilizacyjnej?

Wydaje mi się, że analiza naszego stanu pozwala zaprzeczyć tak negatywnej oce-
nie. Mamy wprawdzie wrażenie, że z demokracją przyszło do nas wszystko co naj-
gorsze, a cnoty i wartości ciągle pozostają poza naszym zasięgiem. Nie daje to jednak 
pełnego obrazu. Nasz byt nie jest określony wyłącznie wskaźnikiem rozbitych mał-
żeństw, niechęcią do rodziny i dzieci, korupcją polityków czy indolencją administracji. 
By ująć naszą obecną zdolność do przechowania, przekazania i samodzielnego odtwa-
rzania chrześcijańskiego i europejskiego systemu wartości, powinniśmy dostrzegać 
ogrom dokonanych przekształceń, jakość umysłową najmłodszego pokolenia, wytrwa-
łość w budowaniu podstaw dobrobytu i last but non least gotowość do przyjmowania 
odpowiedzialności u nadal znacznej części Polaków.

Nasz stan nie powinien być ujmowany tylko w kategoriach procentowego poziomu 
naszego PKB w stosunku do średniej UE. Jest on zdecydowanie za niski jak na państwo 
o pewnych aspiracjach. Zbyt mało też mówimy o tym, co nam przeszkadza w rozru-
szaniu polskiej gospodarki. Nie jesteśmy już wprawdzie w obszarze beznadziejnej pery-
ferii12, ale od ponad dekady „robimy wszystko by spaprać to, co tak wspaniale zaczę-
liśmy”. Powtórzę przekornie tę moją wypowiedź, ponieważ za wszelkie a niezliczone 
braki i niepowodzenia ponosimy odpowiedzialność my właśnie, ci którzy ośmielili się 
chcieć zmiany naszego stanu jeszcze w czasie panowania totalitarnej sytuacji. Mam 
jednak przekonanie, że mówienie tych gorzkich słów jest konieczne, nawet jeśli nara-
ziłoby mnie na osąd malkontenta i utopisty13. Znajdę się w niezłym wcale towarzystwie 
niezadowolonych z dokonań, czyli żądających od siebie czegoś więcej niż wypełnienia 
pensum. O naszym stanie mówi więcej zdolność do prowadzenia dialogu. Pomimo 
odcięcia od Zachodu, pomimo niszczącej mieszanki strachu i kłamstwa, broniliśmy 
wcale skutecznie prawa do prawdy, wolności i miłości. Chciałbym te słowa napisać 

12 Pogląd ten wydaje mi się dziś nadmiernie optymistyczny (dopis. 13 02 2015).
13 E. Milewicz, Hiszpania bez logiki, „Gazeta Wyborcza”, 17 VI 2001, s. 19, przytyk do mojej 

wypowiedzi w trakcie promocji książki Hiszpania w zwierciadle polskim w warszawskim Instituto 
Cervantes. Moje krytyczne stanowisko nie oznacza wcale zgody z pesymistycznymi interpretacjami 
tak różnych autorów jak Tadeusz Kowalik i Rafał Ziemkiewicz. Zob. Z. Krasnodębski, Demokracja 
peryferii, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.
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z dużej litery, tak jak kiedyś, ale byłoby to zapewne niepoprawne. Sądzę więc, że przy-
najmniej odwróciliśmy trend i mamy do odrobienia dystans ilościowy a nie jakościowy. 
Dysponujemy wielkimi możliwościami, które są marnowane a więc trzeba sobie powie-
dzieć wyraźnie: po 2004 roku nie będzie już czasu na zwlekanie z dostosowaniem się 
do przyszłości niesionej przez kapitalizm. Być może trzeba dokonać kolejnego skoku, 
nie w drugą Japonię, ale dużo dalej, od razu w środek nurtu trzeciej fali?

Wreszcie nasze miejsce. Wbrew pozorom wstąpienie do NATO i członkostwo 
w UE nie oznacza rozwiązania problemu. Nie ulega on bowiem od pokoleń aż tak 
istotnym zmianom. Cokolwiek powiemy o niedawnej czy dawnej przeszłości miej-
sce, w kategoriach cywilizacyjnych, wyznacza zawsze zdolność do tworzenia związku 
przynależności, do tworzenia Europy jako wspólnoty dialogicznej. Prościej mówiąc, do 
kreowania Europy z zasobów własnej tradycji i na własną odpowiedzialność. W począt-
kach dziejów państwa i narodu były to europejskie Kresy, przestrzeń Spotkania cywili-
zacji. Była to Rzeczpospolita, projekt europejski na wschodzie kontynentu. Przegraliśmy 
go wraz z niepodległością. Znowu mówię my, ponieważ z tymi generacjami Polaków, 
którzy doprowadzili do upadku Rzecz Pospolitą i nie potrafili jej uratować, identyfikuję 
się całkowicie. Jest to moim zdaniem konieczne, jeśli uczciwie chcemy brać na siebie 
odpowiedzialność za przyszły los Ojczyzny. To poczucie rozciąga się zresztą także na 
epokę całkiem współczesną, bez przyjęcia odpowiedzialności za PRL nie wyprostujemy 
się nigdy, będziemy ciągnąć za sobą tamto zakłamanie.

Miejsce w Europie wyznacza nam nasza tożsamość, nasza polskość w całym skom-
plikowanym bogactwie. Gdy odnosimy się do Europy jako związku przynależności 
musimy przyjąć system wartości, w których czas dokonuje nieuchronnych przemian 
i przetrzebień. Nie jest bowiem tak, że oto współczesna Europa wypracowała sobie 
modus vivendi, dla którego może ułożyć konstytucję, czy tylko traktat, a unieważnić 
przeszłość i w niej wytworzone wartości. Przeszłości nie daje się zmieniać, dziedzictwo 
można tylko przyjąć lub odrzucić, wzbogacić lub zmarnotrawić. Odczytanie dziedzic-
twa to obowiązek, wybór przynależności to wyprowadzona z tego szansa14.

Ocena naszego położenia nie może być jednoznaczna. Wydaje się jednak, że tak 
jak wariant równi pochyłej okazał się zbyt pesymistyczny, tak teraz zbyt kategorycznie 
oceniamy nasze perspektywy. Jakkolwiek zmarnowaliśmy liczne okazje by Polskę lepiej 
urządzić, choć po odzyskaniu suwerenności nie zapanował w niej wymarzony raj, 
a nawet jeśli więź między nami nadal się rozsypuje, to jednak podstawowy zasób moż-
liwości wciąż jest nam dostępny. Rok 2004 jest wyzwaniem, bo obecność w UE będzie 
wymagać czegoś dużo trudniejszego niż dostosowanie. Czeka nas przecież uczestnictwo, 

14 J. Kieniewicz, Stojąc w drzwiach: odczytywanie dziedzictwa i wybór przynależności w: J. Pur-
chla red., Europa Środkowa – nowy wymiar dziedzictwa. Materiały międzynarodowej konferencji 
zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002, 
s. 81-92.
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czyli branie odpowiedzialności za siebie i za innych, za Europę – niezależnie od tego, 
jaki kształt nadamy tej politycznej i ekonomicznej wspólnocie. Wyzwanie to wymusza 
na nas postawienie sobie znowu szeregu trudnych pytań. Znajduję wśród nich i to, co 
zrobiliśmy z naszą solidarnością? Dodałbym, parafrazując Jana Pawła II, Polsko, co zro-
biłaś ze swoim chrześcijańskim dziedzictwem? 

Odpowiedź na pytanie o przyszłość, aczkolwiek w moim przypadku ogranicza się 
ona już do bardzo bliskich lat może kilkunastu, jest zatem optymistyczna. To co jest, 
co nazwaliśmy szumnie III Rzeczpospolitą, pozostaje naszym wielkim, zbiorowym obo-
wiązkiem, niezależnie od tego jak bardzo się nam nie podoba. Nie da się jej wymie-
nić na nowszy model, nie możemy się łudzić co do perspektyw liftingu w europej-
skim stylu. Posiadanie tej szansy, możliwość przyjęcia odpowiedzialności jest czymś 
wspaniałym. Szansa na samodzielne ustalanie naszego bytu, stanu i miejsca została 
zachowana. Teraz przyszedł czas, by to zadanie zostało wreszcie podjęte z pełną świa-
domością dziejowej odpowiedzialności. To nie jest rok dwudziesty, ale wyzwanie 
jest podobnej miary. Uważam, że więź narodowa Polaków została w drugiej połowie 
XX wieku poważnie osłabiona a nadal trwa proces redukcji jej zasięgu. Ale to właśnie 
jest nasz problem! Parafrazując Ortegę y Gasseta powiem, jeśli problem jest Polska, to 
rozwiązaniem będzie Europa. Nie w tym rozumieniu, że znajdziemy w niej elementy 
potrzebne do skonstruowania rozwiązania. Nie ma nadziei na modernizację w sen-
sie naśladownictwa gotowych wzorów. Wejście do UE jest tylko nową okolicznością, 
wyzwaniem pozwalającym na mobilizację. Rozwiązaniem nagromadzonych negatywów 
jest uświadomienie sobie podstawowego zadania, którym nadal pozostaje tworzenie 
cywilizacji europejskiej na wschodnim skraju kontynentu. Tworząc Europę stwarzamy 
szansę rozwiązania polskich problemów. To znaczy tyle, że cywilizacja europejska jest 
naszą formą przynależności, jest tą przestrzenią dialogu, która pozwala odczytać nasze 
dziedzictwo.
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NAWRÓCENIE, KONWERSJA, METAMORFOZA1

„Co do odpowiedzi na moją odpowiedź - wyłania mi 
się potrzeba podjęcia wątku konwersji. Nie jest to, jak 
Pan słusznie zauważył w debacie, zwrot wykonywany 
przez narciarza. Może warto byłoby wrócić do istotno-
ści tego pojęcia”.

[Ewa Łukaszyk, komentarz mailowy]

Ta propozycja wymaga co najmniej kilku uściśleń. Spróbuję jednak odpowiedzieć 
mając na uwadze pytanie o możliwość kształtowania tożsamości i związek z tożsa-
mością wybranej wspólnoty. Bronię znaczenia silnie zarysowanej tożsamości, ale nie 
przeczę procesowi wyboru.

Konwersja jest zwrotem człowieka skutkującym wyborem nowej tożsamości. 
W wymiarze społecznym jakaś suma konwersji jest konieczna i wystarczająca do 
zmiany tożsamości systemu. Nie da się ustalić, jak wiele zmian musi zajść, by system 
mógł trwać. Tym bardziej nie wiemy, czy istnieje jakiś próg zmian, którego przekro-
czenie skutkuje metamorfozą.

Użyłem pojęcia konwersji2 w kontekście procesów, jakie miały miejsce w dru-
giej połowie lat osiemdziesiątych. Wynikało to z przekonania, że konwersja jest także 
nawróceniem. W języku polskim nawrócenie ma sens jednoznaczny, odnoszący się 
do postawy chrześcijanina: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 12-15). 
Konwersja natomiast ma oczywiście szereg innych znaczeń, poza sferą religii także 
w socjologii, psychologii, ekonomii i praktyce codziennego życia. Używam tego pojęcia 
dla oznaczenia całkowitego zerwania z dawną tożsamością, przekształcenia prowa-
dzącego do ustalenia nowej tożsamości3. Obejmuję wszystkie aspekty życia, włączając 
konwersję do zbioru pojęć opisujących system społeczny. Ale patrząc z perspektywy 
własnego doświadczenia, ujmę to zagadnienie w kategoriach nawrócenia, zjawiska 
niezmieniającego mojej tożsamości. W codziennym nawracaniu umacniam swą toż-
samość, wracając na „drogę prostą” nie przestaję być sobą. Chcę natomiast pokazać 

1 Tekst w wersji angielskiej Metanoia, conversion, metamorphosis, dostępny na portalu 
uw.academia.edu/jk powstał w styczniu 2015 w ramach dyskusji programu doktorskiego „Searching 
for Identity”.

2 W debacie Rola uczonego, myśliciela, intelektualisty w dialogu kultur i cywilizacji (29 XI 2013) 
w: „Debaty Artes Liberales” t. VIII, 2014, s. 124.

3 Cf. R. V. Travisano, Alternation and Conversion as Qualitatively Different Transformations, in: 
G. P. Stone and H. A. Faberman (eds.), Social Psychology through Symbolic Interaction, Ginn-Blais-
dell, Waltham, Mass, 1970, s. 600.
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związek, jaki w moim własnym przypadku zachodził między nawróceniem a konwersją 
rozumianą jako zmiana tożsamości.

Mówiąc o nawróceniu w roku 1986 (w języku francuskim użyłem pojęcia conver-
sion) nie odnosiłem się do doświadczeń duszpasterskich, miałem na myśli ważną część 
programu o wydźwięku politycznym. Mówię o moim doświadczeniu, choć program 
„Otrzeźwienia” był dziełem większego zespołu, a akcja prowadzona w latach 1983-
1989 miała zasięg ogólnopolski4. Był to pomysł ludzi Solidarności wykorzystania pro-
gramu trzeźwościowego Kościoła Katolickiego i nawiązania do dziewiętnastowiecznej 
tradycji Bractw Trzeźwości5. „Otrzeźwienie” było programem nawrócenia, ponieważ 
szło o przywrócenie podmiotowości człowieka przez wyzwolenie od nałogu. Szło nam 
o tożsamość narodową zagrożoną rozpiciem, które ujęliśmy jako część zniewolenia 
systemem. Traktowaliśmy nawrócenie dosłownie, ale też nadawaliśmy pojęciu sens 
szerszy, nie konfesyjny. Nawrócenie miało oznaczać powrót do wartości, świadomy 
sprzeciw wobec zła, ale i wobec systemu. Dziś powiem, że szło o konwersję.

Ta granica nie była ściśle wykreślona. Trochę tak jak u ks. Jerzego Popiełuszki 
z przypomnieniem: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Ksiądz 
Jerzy nie odnosił tej postawy tylko do wierzących i praktykujących, nie rozdzielał 
postaw od zachowań. Kościół św. Stanisława był jedną z opok naszego ruchu, podob-
nie jak warszawski kościół seminaryjny, gdzie w duszpasterstwie internowanych dzia-
łało najaktywniejsze Bractwo Trzeźwości6. W praktyce „Otrzeźwienia”, nieco inaczej 
niż w kościelnym Ruchu Trzeźwości, ujawniały się inspiracje gandystowskie (ahimsa, 
satyagraha) i ruchu non violence (aczkolwiek inaczej niż w ruchu „Wolność i Pokój”). 
„Otrzeźwienie” łączyło program formacyjny z techniką działania politycznego. Między 
nami mówiliśmy o potrzebie nawrócenia Solidarności a jednocześnie nie wahaliśmy się 
używać w argumentacji antyalkoholowej radykalnych określeń politycznych. W działa-
niu równorzędne miejsce zajmowały pielgrzymki i pikietowanie sklepów alkoholowych.

Chcąc mówić o konwersji w całej złożoności tego pojęcia, trzeba się cofnąć co 
najmniej o dekadę. Okoliczności umożliwiające i usprawiedliwiające wezwanie do 
trzeźwości, w sensie nawrócenia jednocześnie duchowego i społecznego, pojawiły się 
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Nawrócenie oznaczało świadome zerwanie 
z praktycznym przyzwoleniem na zniewolenie. 

4 Zarys historii tego ruchu przedstawiam w J. Kieniewicz, Otrzeźwienie po latach, w: W trosce 
o trzeźwość Narodu, red. M. Romaniuk, t. IV, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 
2007, s. 21-41.

5 Pisałem o tym jako Felix de Resz, Wódka i sowietyzacja, „Myśl Niezależna”, nr 3, 1984, 
s.  21-22. Bez nazwiska, Ruch Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego i sprawa Otrzeźwienia 
Narodu /stan rzeczy, perspektywy i propozycje/, Kuria Metropolitalna Warszawska, Warszawa 1984, 
18 s., por. J. Kieniewicz, Moment otrzeźwienia, „Przegląd Powszechny”, nr 7-8, 1984, s. 157-170.

6 Por. M. Przybyłowicz, Dlaczego Otrzeźwienie, „Tygodnik Powszechny” 24 maja 1987.
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Nie tu miejsce by opisywać historię ostatnich lat czterdziestu7. Mogę jedynie wska-
zać na etapy procesu widziane z perspektywy osobistej. Widzę trzy przełomy, momenty 
nawrócenia, które stawały się impulsem dla konwersji w przyjętym tu szerszym zna-
czeniu. Jej zewnętrznym znakiem był oczywiście obfity zarost.

Pierwszy znaczą daty 1979 i 1980, czyli wezwanie Jana Pawła II na placu 
Zwycięstwa i strajk w stoczni gdańskiej. Drugi mieści się między 13 grudnia a Okrągłym 
Stołem. Trzeci to czas „wielkiej transformacji” rozpoczętej po 4 czerwca. Powstaje 
pytanie, czy te zwroty, niewątpliwie znaczące w moim własnym życiu, złożyły się 
na konwersję w szerszej skali? Inaczej mówiąc, czy przekształcenia społeczne zostały 
zwieńczone zmianą tożsamości? Moja odpowiedź jest negatywna, proces przekształceń 
nie doprowadził do metamorfozy8. To znaczy, że jeśli procesem osobistego nawrócenia 
obejmuję dwudziestolecie 1974-1994, to chcę powiedzieć, że w tym czasie dokona-
łem świadomej konwersji, czyli zmiany tożsamości (pozostając tą samą osobą). I stwier-
dzam, że następnym dwudziestu latom mojego życia, już w nowej tożsamości, nie 
towarzyszyła metamorfoza. 

Trzy zatem zwroty wyczerpujące znamiona nawrócenia pozwalają rzucić światło 
na to, czym jest Polska i jacy jesteśmy właśnie jako Polacy9.

Pierwsze nawrócenie to uświadomienie sobie, że żyjemy w zakłamaniu i że nasze 
dopasowanie się do PRL jest częścią procesu zniewolenia. Ta rzeczywistość została 
nazwana Sytuacją. Dla mnie zwrotem decydującym było wezwanie do Ducha by zstąpił 
i odmienił oblicze tej ziemi. Odmiana polegała na porzuceniu dotychczasowej praktyki 
wygodnego nie przyjmowania odpowiedzialności. Czy moja tożsamość uległa rzeczy-
wiście radykalnej zmianie? na pewno nie od razu. Ale wielu ludzi już wtedy radykal-
nie zmieniło swoją postawę i dzięki nim mogła powstać Solidarność. Ta pierwsza faza, 
od roku 1974 dokonywała się w myśleniu. Pozostawałem w związku z Sytuacją, ale 
zacząłem myśleć, że gdyby nie ona, to bym się „wypowiedział”.

Drugi ciąg nawrócenia polegał na przyjęciu, że nie wystarczą przekonania 
a konieczne są czyny. Nie musiałem się wyrzekać wódki, ponieważ jej nie piłem. 
Moje nawrócenie polegało na przyjęciu odpowiedzialności za tych, którzy swoim 
piciem gruntowali sowietyzację. Bo przecież wódka była częścią naszego życia, także 
w opozycji, konspirze i niezależnej kulturze. Przyjąłem rolę społeczną wbrew upodo-
baniom i interesom, a choć nie ponosiłem wielkiego ryzyka to także przeciwko wła-
snemu lękowi. Przekonanie, że panowanie komunistyczne opiera się na kłamstwie 

7 Nie wykluczam jednak, że to zrobię.
8 Metamorfozą nazywam a “transformation leading to the social system’s new identity”.
9 Pisałem o tym parokrotnie: Zagrożenia polskości, w: Nurty życia społecznego. Studium Kultury 

Chrześcijańskiej, Kościół św. Trójcy w Warszawie, Warszawa 1987, s. 82-91; Polacy i Europa końca 
XX wieku, „Krytyka”, nr 34-35, 1991, s. 62-72; Rok 2010: jaka Polska, jacy Polacy?, „Przegląd 
Powszechny”, nr 7-8, 1999, s. 52-60; Polskość po przejściach, „Przegląd Powszechny”, nr 12, 2004, 
s. 442-46.
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i lęku wymagało działań pokazujących, że można temu się przeciwstawić. Działanie to 
jednak ograniczało się do mówienia i pisania. 

Trzecie nawrócenie było zapewne najtrudniejsze i nie wiem, czy potrafię je oce-
nić. Polegało na działaniu, na przejściu do aktywności w sferze publicznej. Oznaczało 
przyjęcie odpowiedzialności za to, co robię i za ludzi, których pociągam do działa-
nia. W 1990 roku, po zwycięstwie w lokalnych wyborach, wobec rozpadu ruchu 
Komitetów Obywatelskich, porzuciłem działanie polityczne. Wybrałem służbę w sferze 
dyplomatycznej. Czy była to ucieczka? Jeśli tak, to uzasadniona. Zgoliłem zarost. Gdy 
jesienią 1994 wróciłem z placówki, byłem innym człowiekiem. Może dlatego trafiłem 
do Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną?

Moja konwersja była konsekwencją nawrócenia, procesu wewnętrznego przekształ-
cenia. W procesie tym kolejno identyfikowałem problem, nazywałem go i dokonywa-
łem zmiany. Nie ulega jednak wątpliwości, że moja konwersja miała na celu także 
przekształcenie zbiorowości, którą wybrałem, w której się identyfikowałem. Polska 
transformacja zastała mnie gotowego, tym dotkliwiej odbierałem jej niepowodzenia. 
W 1989 wolność przyszła bez triumfu i patosu i wcale nie stało się oczywiste, że znie-
wolenie zniknie bez śladu. Gdy w 2004 Polska wchodziła do Unii Europejskiej z prze-
konaniem napisałem, że żyjemy w najlepszym historycznie czasie10. Równocześnie 
z równym przekonaniem powiedziałem, że „spieprzyliśmy wszystko co było do spie-
przenia”. To nie były sprzeczne stanowiska. To wyraz niezgodności mojej tożsamości 
jako osoby z tożsamością mojej wspólnoty i moją/naszą pozycją cywilizacyjną. Moja 
konwersja nie złożyła się na metamorfozę.

10 Najlepiej dzisiaj, „Polityka” nr 53 (2278) 30 XII 2000, s. 66-67 (głos w ankiecie Kiedy były 
dobre czasy?).
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Usiłowałem dokonać rozliczenia z konwersją własnej tożsamości i przekształce-
niami Polski, w których uczestniczę. Dwadzieścia lat trwał proces, który dziś mogę 
śmiało określić, jako przypadek przejścia od socjalizmu do kapitalizmu. Zgodnie z tym, 
co starałem się przedstawić proces ten nie polegał na uczestnictwie w transformacji 
społecznej. Przeciwnie, widzę własny los jako proces mojego stawania się podmiotem 
społeczeństwa obywatelskiego stojącego na fundamencie wolności, własności i prawa. 
Jestem przekonany, że po powrocie z Madrytu jesienią 1994 roku byłem całkowicie 
i nieodwracalnie kapitalistą. Nie w sensie posiadania kapitału, ale jako przekonany do 
jedynie sensownej formy organizacji społecznej. Polska w 1996 roku nie była kapitali-
styczna, transformacja trwała a my byliśmy jako społeczeństwo ciągle związani z socja-
listyczną przeszłością. Czułem się kimś całkowicie innym. Nie sądziłem wprawdzie, 
poza chwilami zwątpienia, by Polacy nie mogli się uwolnić od syndromu opisanego 
jako homo sovieticus, ale czułem się kimś innym. 

Nie mogłem, nie potrafiłem, zostać przedsiębiorcą. Nie chciałem działać. Ostatnie 
zaplątania w jakieś polityczne sprawy zamknąłem przed końcem stulecia. Zostałem 
współpracownikiem Jerzego Axera tworząc coś, co pod hasłem artes liberales było speł-
nieniem moich przekonań o obowiązku obywatelskim spełnianym dla wspólnej wolno-
ści, własności i prawa. Dwadzieścia lat później mam przekonanie, że nie zmarnowałem 
czasu. I choć tak wiele się nie udało, to ciągle jest nadzieja skłaniająca do podejmowa-
nia działań nastawionych na przyszłość.

Z tej perspektywy widać, na czym polegała ta konwersja. Jedną bowiem rzeczą 
są przekonania a drugą praktyka. W 1976 mogłem mieć jasną opinię na temat komu-
nizmu, rządów partyjnych i uzależnienia Polski od Związku Radzieckiego, natomiast 
praktykowałem różne strategie dostosowawcze a potem także ulegałem Sytuacji. Przez 
długi czas sądziłem, że moim i szerzej polskim problemem jest uwolnienie umysłów. 
Po 1986 roku coraz wyraźniej jednak widziałem, że nie jest to wystarczający warunek 
wyzwolenia. 

Ostatecznym krokiem ku przekonaniu, że nie ma wolności bez własności był czte-
roletni pobyt w Hiszpanii. Nie jestem specjalnie dumny ze swojej pracy w dyplomacji 
natomiast widzę bez najmniejszych wątpliwości, że dobrze wykorzystałem te lata dla 
zrozumienia czym jest kapitalizm. Miałem tam wiele okazji by rozmawiać z kapita-
listami. Uzupełniłem swoją edukację, którą zacząłem w Polsce rozmawiając z rolni-
kami. I badylarzami. W 1976 jeszcze nie rozumiałem tego co wiedziałem, czyli że nie 
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ma wolności bez własności. Teoretyczna konstrukcja totalitarnego trójpanowania nie 
łączyła się z praktyczną wiedzą o wyzysku producenta przez państwowego monopo-
listę. W 1976 roku mój horyzont określały marzenia konsumpcyjne i pozwalałem, by 
system panował nade mną pozwalając mi na spełnianie tych marzeń w siermiężnym 
nadwiślańskim standardzie. W 1996 roku wiedziałem, że sens oszczędzania polega na 
inwestowaniu a nie na konsumowaniu. Zużyłem wiele lat, by w maleńkim wymiarze 
zostać właścicielem. Pozostaję członkiem akademickiego salariatu, ale przynajmniej 
rozumiem to co robię i mam świadomość sensu tego do czego dążę. Polska od dwu-
dziestu pięciu lat jest krajem gospodarki rynkowej, państwem prawnym, w którym 
moja wolność posiadacza jest w miarę bezpieczna. Chcę by w Polsce był kapitalizm. 
Tylko wtedy mój kraj będzie miał szansę na wydobycie się z peryferii, w której tkwi 
od pokoleń. 

Nie jestem kapitalistą i już nim nie zostanę. W 1996 chciałem demonstracyjnie 
odciąć się od moich inteligenckich korzeni. Próżne starania. Nie chciałem nigdy wró-
cić do świata sprzed I wojny światowej. Uznałem, że mogę starać się o jakiś margi-
nes wolności od państwa, które mnie zatrudnia. Uznałem także, że mam obowiązek 
domagać się by to państwo spełniało swe obowiązki wobec mnie tak jak i ja wobec 
niego. Dlatego budowaliśmy struktury Artes Liberales. Podsumowując te próby rozli-
czenia chcę zwrócić uwagę na jedno. Początkiem procesu konwersji było nawrócenie. 
Konsekwencją konwersji powinna być metamorfoza.
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Jan Kieniewicz

Rozliczenie jest próbą zmierzenia się z własną przeszłością
w przekonaniu, że może to stać się impulsem do debaty nad
polskimi przekształceniami. Jesienią 1980 roku, w pełni
„karnawału Solidarności”, napisałem, że przyszedł czas roz-
liczania włodarzy. By każdy zdał sprawę z tego, co zrobił
tam, gdzie jest, i z tym, co mu zostało powierzone. Sugerowa-
łem, że wezwanie to kieruję także do siebie jako piszącego nie
tylko o historii. Pora wywiązać się z tamtego zobowiązania.
Sposobem na to jest przypomnienie różnych tekstów napi-
sanych w ciągu ostatnich 40 lat. Jest to zarazem okazja,
by przedstawić drogę, jaką przeszedłem, a jednocześnie
wskazać, jak rodziły się koncepcje będące do dziś podstawą
mojego myślenia o historii. Rozliczenie zdaje sprawę
z doświadczeń i praktyk z lat 1976-1996, snuje refleksje
o związkach mego własnego losu z przekształceniami w Pol-
sce, jest osobistą historią konwersji.
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