
SPRA Y
POLITYCZNE

; KULTURA- -HIS:rORlA .-REGIONY- -

Lech K1aiew~ki
- - -

Konflikt polsko-polski czy obca interwencj a f!
- -H,ermarui.Schwie.sal1:

Sptir 0 ujscie Odry
KrzysztofOksiuta

Stronnictwo na rozdrozu
Tomasz Kamusella

Nowe technologie informatycznei twardy
swiat polowicznej globalizacji

Tadeusz Bodio
Panstwo w srodku Eurazji

Bronislaw Lagowski
Ksiazka sprawiedliwa

ISSN 1507 - 6881



NUMER 3(5) 2000 3

o ktorym zaden powainy polityk w Kazachstanie nie odwazy sie mowic
publicznie. Kiedy ktos zaczyna mowic 0 zmianie granic Kazachstanu, jak
uczynil to posrednio Vladimir Zyrynowski w 1993 r. W czasie kampanii
parlamentarnej i otwarcie w artykule w .i Komsomolskiej Prawdzie",
Aleksander Solzenicyn w 1990 r. I raz jeszcze w maju 1994 r., klimat polityczny
w republice przybiera postac histerii H.

Elblqg
Na efekty trzeba poczekac. Rozmowa z J. Nowakiem
Wizja i strategia rozwoju Elblaga Irena Derewecka

[118]
[120]

Punkt widzenia
Stronnictwo na rozdrozu Krzysztof Oksiuta [128]
Oboz polski posierpniowej znajduje sie w podlej sytuacji. Nie w zlym stanie, nie
w stanie kryzysu, ale wlasnie w podlej sytuacji. Kryzys moze minqc, mozna go
zazegnac. Podia sytuacja po pros tu jest. Kazda proba jej zmiany tylko tq pod-
lose poglebia. To takjak trzesawisko, z ktorego nie ma wyjscia, mozna tylko bye
wciqgnietym, kazda gwaltowny ruch powoduje tylko pogorszenie sytuacji.
Nowe technologie informatyczne i twardy swiat polowicznej globa-
lizacji Tomas: Kamusella [132]
Wyglqda na to, iz technoentuzjasci zauroczeni idea swiata jako globalnej
wioski nie dostrzegaja glownego trendu konca xx- w, Otoz bogata Polnoc
z niewielkq ilosciq swiatowej ludnosci coraz bardziej obrasta w dostatek gdy
biedne Poludnie biednieje jeszcze bardziej w obliczu eksplozji demogra-
ficznej i ciqglego powiekszania sie rozziewu w dochodzie na glowe miesz-
kanca miedzy krajami rozwinietymi i rozwijajqcymi sie. Powszechna kompu-
teryzacja i intern et nasilq owe .dysproporcje. bowiem powszechnymi
stanq. sie jedynie na Polnocy przyspieszajqc tam rozwoj gospodarczy, ajedno-
czesnie relegujqc Poludnie do statusu parku krajobrazowego oraz muzeum
historii techniki i kultury.

Przeglad ksiqiek
Ksiazka sprawiedliwa Bronislaw Lagowski [136]
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NOWE
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
I TWARDY SWIAT POLOWICZNEJ

GLOBALIZACJI
Tomas; Kamusella

ALT[er], CTRL (control), ENTER
WPROWADZAJ, KONTROLUJ, ZMIENIAJ

TE slogany wpisane w klawiature komputera, na kt6rym wystu-
kuje ten tekst, odczytywane nieskonczona ilosc razy przez miliony
palc6w uzytkownikow kazdego dnia, wszem i wobec oznajmiaja,
ze nadejscie powszechnej dostepnosci do IT (information techno-
logy - technologii informatycznej) i internetu nie na wie1e zmie-
ni to jak zyjemy, kochamy, nienawidzimy i umieramy.

W koncu te cale novum tak jak druk, prasa, kolej, telegraf, telefon,
kinematograf, fotografia, automobil, radio czy telewizor stanie sie
czyms oczywistym wkomponowanym w otoczenie, w kt6rym przyszlo
zyc czlowiekowi. Nie ulepszy go to ani go nie pogorszy. Da mozliwosc
wylonienia sie nowych form komunikowania i wytworzy nieznane
dotad przyzwyczajenia ale nie zmieni typowych zwyczaj6w gatunku
Homo sapiens sapiens. Jeszcze bowiem nikomu nie udalo sie obejsc
twardej zasady GIGO (garbage in garbage out - jesli wpakuje sie smie-
ciowe dane do komputera to wyrzuci on smieciowe rezultaty), kt6ra by
pozwolila na powstanie nowej jakosci, Komputer to wciaz jedynie udo-
skonalone liczydlo, Zastapil czlowieka przy wykonywaniu nudnych,
warsztatowych czynnosci logicznych na masowa skale tak jak mecha-
niczne krosno prace rak ludzkich przy produkcji sukna. Od czasu do
czasu slyszy sie w szczytach nudy sezon6w og6rkowych 0 sztucznej
inteligencji, ale do dzisiaj nie bylo mi dane nawiazac znajomosci
z myslaca maszyna.

Nieprzekraczalna bariere wciaz stanowi fakt, iz nie jest poznany
mechanizm relacji miedzy znaczeniem a arbitralnymi znakami mowy
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(dzwiekowymi czy zapisanymi). W latach 60 tych i 70 tych odnalezio-
no tego "sw. Graala" w postaci gramatyki transformatywno-
generatywnej. Ale drzewka wykresow przyporzadkowujace slowa plyt-
kiej/glebokiej strukturze znaczen (zmora studentow filologii) okazaly
sie falszywym proroctwem. Nie nastapil przewrot w jezykoznawstwie,
a ojciec powyzszego pradu - Noam Chomsky ostatecznie odwrocil sie
od tej teorii w latach 80 tych i skierowal ostrze swego intelektu w strone
nauk politycznych i badan nad mediami.

Dlatego nie zapowiada sie aby wkrotce pojawily sie maszyny potra-
fiace przekladac z jednego jezyka na drugi, a tym bardziej myslace
komputery. Wizja swiata gdzie zaciera sie granica miedzy sztucznym
oraz naturalnym (biologicznym) mysleniem i zyciem, sugestywnie
przedstawiona w wielu powiesciach Philipa K. Dicka - amerykanskiego
pisarza wysokiej SF, jest nadal odlegla.

Nim beda nas gnebic problemy bohatera z filmu .Lowca andro-
idow" ("Blade Runner") zrealizowanego na podstawie powiesci Dicka
pt. "Do Androids Dream of Electric Sheep?" ("Czy androidy miewaja
sny 0 elektrycznych owieczkach?"), blizszym cialu pozostaja kwestie
biedy, wladzy i pieniedzy.

Bill Gates poza stworzeniem nowej galezi przemyslu nade wszystko
zbudowal jedne z najpotezniejszych swiatowych imperiow finansowych
jak niegdys tworcy pierwszych koncernow stalowo-hutniczych, teleko-
munikacyjnych, paliwowych czy samochodowych. Jego nasladowcy
wykorzystuja w tym samym celu udoskonalony przez niego hardwa-
re/software traktujac go jako produkt lub medium do sprzedawania uslug,
a tym samym pomnazania zyskow.

Autostrada informacyjna (information highway) usprawnia przeka-
zywanie wiadomosci na skale globu jak i umozliwia obchodzenie cenzu-
ry w autokratycznych panstwach, ktore w zaden sposob nie potrafia sku-
tecznie zablokowac naplywu obrazoburczych sygnalow z satelit. Niewat-
pliwie owa sytuacja sprzyja demokratyzacji coraz wiekszych polaci
swiata, ale przemian demokratycznych jako takich sama z siebie nie wy-
woluje.

Nowe technologie informatyczne pozwalaja ujednolicac procedury fi-
nansowe oraz gospodarcze dajac asumpt do powstawania blokow gospo-
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darczo-politycznych (UE, NAFf A, Mesocur), ale same z siebie bogac-
twa nie tworza,

Wyglada na to, iz technoentuzjasci zauroczeni idea swiata jako glo-
balnej wioski nie dostrzegaja glownego trendu konca XX w. Otoz bo-
gata P6lnoc z niewielka iloscia swiatowej ludnosci coraz bardziej obra-
sta w dostatek gdy biedne Poludnie biednieje jeszcze bardziej w obliczu
eksplozji demograficznej i ciaglego powiekszania sie rozziewu w do-
chodzie na glowe mieszkanca miedzy krajami rozwinietymi i rozwijaja-
cyrm SI((.

Powszechna komputeryzacja i intemet nasila owe dysproporcje bo-
wiem powszechnymi stana sie jedynie na Polnocy przyspieszajac tarn
rozw6j gospodarczy, a jednoczesnie relegujac Poludnie do statusu par-
ku krajobrazowego oraz muzeum historii techniki i kultury.

Ponadto zwiekszy sie bariera cywilizacyjna miedzy Polnoca i Polu-
dniem poniewaz do takich oczywistych w rozwinietych krajach umiejet-
nosci jak literacy (pisanie i czytanie) oraz numeracy (umiejetnosc ope-
rowanie na liczbach) zostanie dodana nowa - computer literacy (umiejet-
nose obslugi komputera i roznorodnego oprogramowania).

Prawie 100% populacji Europy i Ameryki P6lnocnej posiadlo te dwie
pierwsze umiejetnosci, a computer literacy stanie sie norma za g6ra jed-
no pokolenie. Na innych kontynentach nie wiecej niz srednio 50%
mieszkancow nabylo umiejetnosc pisania i czytania oraz liczenia.wiec
tarn zapewne rzadko kto pr6cz waskich elit bedzie mogl nauczyc sie ob-
slugi komputera.

Nawet jesli w niekt6rych panstwach Poludnia nastapi upowszechnie-
nie alfabetyzacji i umiejetnosci liczenia, problemy gospodarcze nie po-
zwola im na zakup czy wyprodukowanie odpowiedniej ilosci kompute-
row oraz wybudowanie odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej
bez kt6rej intemet nie moze zaistniec. Tak wiec nawet za kilka pokolen
computer literacy nie bedzie tarn standardem powodujac tym wieksze
cywilizacyjne odgrodzenie od spoleczenstw Polnocy oraz wykluczenie
Poludnia poza nawias tzw. "swiatowej gospodarki", kt6ra de facto ogra-
nicza sie do kraj6w rozwinietych. Inne kraje to jedynie zaplecze ta-
niej sily roboczej i surowc6w Iub rynek zbytu na niewyszukane produkty.
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Jesli 6w trend sie utrzyma nalezy sie spodziewac narastania roznic
kulturowych miedzy spoleczenstwami Poludnia i Polnocy, kt6re beda
ograniczaly mozliwosci wzajemnego porozumienia. W kontekscie rosna-
cego rozziewu w stopie zamoznosci i standarcie zycia poglebianego
przez silnie zroznicowany stopien powszechnego dostepu do technologii
informatycznych, jest to recepta na wzrost napiecia jesli nie wybuch kon-
flikt6w miedzy bogatymi i biednymi panstwami, Biorac pod uwage tech-
nologiczna przewage tych pierwszych, owe konflikty rzadko kiedy przy-
bieralyby postac stare zbrojnych. Raczej wyrazalyby sie w rosnacym
nacisku imigracyjnym na Polnoc i restrykcjach wprowadzanych przez
rozwiniete panstwa w celu ograniczenia naplywu os6b z biednych
panstw.

Codzienna cicha wojna toczylaby sie, a nawet juz teraz ma rniejsce,
na obrzezach Polnocy. Na przyklad RPA na granicy z Mozambikiem
zainstalowala zasieki z .xlrutu zyletkowego" (razor-blade wire), ktore
mozna w kazdej chwili podlaczyc do pradu.U'S.A broni sie przed naply-
wem nielegalnych imigrant6w wylapujac boat people z Kuby zanim
doplyna do brzegu oraz budujac stalowe ogrodzenia na coraz intensyw-
niej patrolowanej granicy z Meksykiem. W Europie z podobnym naply-
wem imigrant6w droga morska borykaja sie szczeg6lnie Hiszpania
i Wlochy. W wypadku tego ostatniego panstwa, jego straz przybrzezna
dopuscila sie w 1997 nawet do staranowania i zatopienia statku wypel-
nionego po brzegi albanskimi uchodzcami,

Jednak kraje rozwiniete w obliczu spadku narodzin dzieci powoduja-
cych gwaltowne starzenie ich spoleczenstw, beda zmuszone przyjmowac
coraz wieksze ilosci imigrant6w. Z kolei rosnacy rozziew kulturowy i
gospodarczy zapewne bedzie utrudnial ich integracje powodujac nasile-
nie tare wewnatrz bogatych panstw Polnocy.

W efekcie intemetowa obietnica nowego wspanialego swiata moze
pozostac niespelniona 0 ile korzysci plynace z nowych technologii kom-
puterowych nie stana sie tak samo dostepne mieszkancom Poludnia jak
i P6lnocy.
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PRZEGLL\D KSIL\ZEK

KSIJ\ZKA SPRA WIEDLIW A
Bronislaw Lagowski

Nie bede streszczal ostatnio wydanej ksiazki Andrzeja Walickiego
("Polskie zmagania z wolnoscia. Widziane z boku", Universitas, 2000 r.),
sprobuje jedynie wydobyc z niej te idee, kt6re dla autora sa, jak mi sie
wydaje, najbardziej zasadnicze i zapladniaja cala jego dzialalnosc na-
ukowa historyka idei. Ta ksiazka juz wzbudzila kontrowersje (glownie na
lamach .Przegladu Politycznego") i nie mozna sie spodziewac, aby one
szybko wygasly. Andrzej Walicki przedstawia w .Polskich zmaga-
niach ..." sw6j poglad na przemiany jakie zachodzily w Polsce w okresie
powojennym i kt6re zostaly uwienczone wyzwoleniem od komunizmu,
realnego socjalizmu i radzieckiej podwojnej dominacji - imperialnej
i ideologicznej. Rozpatruje ten okres naszej historii z pozycji antykomu-
nistycznej bez cudzyslowu. Uwazam za celowe uwypuklic to jego sta-
nowisko, poniewaz najbardziej gniewnymi przeciwnikami jego ksiazki
beda antykomunisci w cudzyslowie, ludzie, w kt6rych "antykomunizm"
obudzil sie z kilkudziesiecioletnim opoznieniem, Iub mlodzi, kt6rzy
swojemu radykalizmowi, buntowi przeciw rodzicom lub szkole nadali
miano antykomunizmu, przydajac sobie w ten spos6b nieco politycznego
pozoru ("C6z w polityce mamy pr6cz pozoru?") Sporna bedzie dla nich
nawet najoczywistsza teza, gloszaca, ze PRL miala historie, eo znaczy,
ze inna byla na poczatku, inna w srodku, inna na koncu. Nie byla wiec
blokiem, lecz zjawiskiem w pewnym stopniu plynnym, a wyzwolenie od
komunizmu nie bylo ewenementem, lecz procesem.

Chcac lepiej zrozumiec poglady Walickiego nalezaloby odwolac sie
do jego poprzednich dziel, takich jak w .Kregu konserwatywnej utopii",
.Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu" a zwlaszcza do ksiazki, w kto-
rej gruntownie "rozliczyl" teorie komunizmu: "Marksizm i skok do kro-
lestwa wolnosci". Oryginalnosc tej znakomitej pracy polega na pokaza-
niu, ze idea komunizmu byla w pewnym sensie wiekszym zlem, niz ko-
munizm realny, w teorii bowiem marksizm domagal sie takiego podpo-
rzadkowania rzeczywistosci utopijnym, albo raczej "chiliastycznym"
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celom, jakie musialby zniweczyc nie tylko wolnosc indywidualna, eo sie
w pewnym okresie udalo, ale sama indywidualnosc ludzka, Komunizm
od poczatku napotykal opor rzeczywistosci i nie udalo sie tego oporu
przewalczyc nawet masowym terrorem. Z biegiem czasu rzeczywistosc
brala gore nad utopia, eo owocowalo poszerzaniem zakresu wolnosci.
Marksizm, wedlug Walickiego, byl pierwotnie filozofia wolnosci, sfor-
mulowana we wrogiej opozycji do liberalizmu: w miejsce idei wolnosci
jednostek, Marks narzucil kilku pokoleniom koncepcje wyzwolenia
Iudzkosci, pojmowanej jako zbiorowy podmiot. Komunizm realizowal
Iogike Szigalewa z .Biesow": zaczal od obietnicy pelnej wolnosci,
a prowadzil do powszechnego zniewolenia. Dla Walickiego panowanie
utopii, bedacej gwaltem na umyslach, bylo wiekszym zlem, niz realna,
nag a przemoc, ktora, choc nieznosna, nie jest przeciez zjawiskiem
sprzecznym z natura tego swiata, pelnego nieprzekraczalnych ograniczen
i naturalnych przymusow, W walce z komunizmem nalezalo wiec za-
chowac pewna kolejnosc: najpierw oslabic ideologiczna nadrzeczywi-
stosc komunizmu i dazyc do jej "usmiercania", a nastepnie zabrac sie do
struktur przemocy, juz nie chronionych przez wiare w komunizm.
"Glownym rezultatem mojego doswiadczenia - pisze Walicki - bylo
przeswiadczenie, ze najwiekszym zlem jest zniewolenie wewnetrzne,
moralne i intelektualne, ono bowiem bylo celem stalinowskiej ideokra-
cji. "

Dotykamy tu kwestii, na czym polegaly rozbieznosci miedzy Walic-
kim a marksistowskimi rewizjonistami (Walicki marksista nigdy nie byl).
Dobra ilustracje tych rozbieznosci moze bye stosunek Walickiego i Ko-
lakowskiego do wybitnego wloskiego marksisty Gramsciego i jego po-
gladu, ze intelektualna i kulturalna hegemonia jest koniecznym warun-
kiem rzeczywistego zwyciestwa politycznego. Rewizjonisci interpreto-
wali ten poglad jako demokratyczny humanizm marksistowski , swiado-
mie przeciwstawiany leninowskiej koncepcji awangardy stalinowskiemu
terrorowi. Leszek Kolakowski uznal zalozenie, ze hegemonia intelektu-
alna, panowanie srodkami kulturalnymi nad zyciem umyslowym calego
spoleczenstwa jest czyms lepszym od wladzy opartej na nagiej przemocy
i ze taka kulturalna hegemonia jest czyms zasadniczo roznym od totalita-
ryzmu. Walicki tymczasem twierdzi, ze koncepcja Gramisciego nie byla
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sprzeczna z bolszewizmem, wszak ustanowienie efektywnej kontroli nad
ludzmi od wewnatrz, poprzez kontrole kultury, bylo nieodlaczna i moze
najbardziej totalitama cecha dyktatury proletariatu. Odwolywanie sie do
Gramsciego w latach 60. Bylo wiec raczej regresem niz odnowa czy re-
wizja marksizmu. Ale Walicki jest wyczulony nie tylko na zniewolenie
urnyslowe ze strony komunizmu, ale na wszelka moralna presje kolekty-
wu, srodowiska czy spoleczenstwa. Nalezal on do tolerowanej opozycji
gdy miala ona waski i by tak rzec, elitarny charakter, nie mogl jednak
zaakceptowac atmosfery opozycyjnego konformizmu, jaka zapanowala
pod koniec lat 70. A pozniej jeszcze sie wzmogla. Przyznaje on, ze mogl
zgodzic sie z pogladami gloszonymi w kregach opozycji, gdyby mozna
bylo z nimi dyskutowac, nadawac im rnniej emocjonalny imniej morali-
styczny a bardziej racjonalny charakter.

Walicki niewatpliwie wpisuje sie w tradycje liberalna, ale w tej trady-
cji najwyzej ceni obrone wolnosci mysli. Zastanawiajac sie, ktorego
z klasykow filozofii politycznej mozna by uznac za jego ojca duchowe-
go, dochcdze do wniosku, ze moglby nim bye, chyba nigdy nie wspo-
mniany - Spinoza, autor pieknej obrony wolnosci mysli a takze zwolen-
nik politycznego realizmu, gloszacy, iz eo sie tyczy spraw ludzkich, ni-
czego nie wysmiewac, nie oplakiwac, nie wyszydzac (w imie rzekomej
swiatobliwosci), nie przeklinac, ale starac sie rozumiec, I twierdzilbym,
ze w .Polskich zmaganiach z wolnoscia" to spinozjanskie opanowanie
emocji idace w parze z wo III zrozumienia i sprawiedliwego opisania rze-
czywistosci jest najcenniejsza trescia filozoficzn'l- nie deklarowana, lecz
urzeczywistniona,

Zniewolenie umyslowe moze sie dokonac rowniez za pomoca moral-
nego nacisku na jednostke i temu glownie sluzy moralnosc w polityce.
Pisma polityczne Walickiego wydaja sie dzielem czystej, prawie bezoso-
bowej inteligencji i dlatego szukanie w nich wplywow jest trudne i moze
bezowocne. Niektore poglady jak tcz specyficzna atmosfera (re1atywizm
wartosci politycznych, rzeczowosc, obieictywizm) pozwalaja wskazac
Maksa Webera jako sojusznika bardziej, niz nauczyciela. Weberowskie
jest w szczegolnosci pojmowanie stosunku etyki do polityki. Moralnosc
w polityce wystepuje w dwu odmianach: raz jako psychologia tlumu,
solidarnosc stada, spojnosc emocjonalna kolektywu i w drugiej odmianie,
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jako czystosc motyw6w, szlachetnosc celu, wielkosc sprawy. W pierw-
szym znaczeniu "moralnosC" jest tylko jednym ze srodkow walki z gle-
boka pogarda traktowanym zar6wno przez Webera jak przez Walickiego.
Autor .Polskich zmagan ..."wykazuje tu nie tylko pryncypializm, ale
rowniez drazliwosc, Kazda pr6ba naklonienia go do czegos za pomoca
nacisku psychicznego, przebranego w forme moralowa lub ideologiczna
budzi w nim wojowniczy odruch defensywny.

W ksiazce zarysowana zostala nowa teoria narodu. Wywodzi sie ona
z dwu kontekst6w: amerykanskiego (moze ogolniej: anglosaskiego)
i polskiego. Walicki przeciwstawia sie t.zw. konstruktywistycznej teorii
narodu, mowiacej, ze narody Set sztucznymi tworami, poprzedzonymi
nacjonalizmem i z niego niejako sie wywodzacymi. Formuluje on kon-
cepcje ewolucjonistyczna, pojeciowo zblizona do Hayekowskiej idei
spontanicznego rozwoju, wskazujaca na narod jako socjologiczna real-
nose, uksztaltowana w wielowiekowym procesie, pod wplywem wielu
roznych czynnikow, nie tylko nacjonalizmu, bedacego ideologia wzgled-
nie nowa i nie wiadomo, czy trwala, Nawiazujac do angielskiego slowa
.nacjonalizm'', swoje stanowisko autor nazywa liberalnym nacjonali-
zmem, podkreslajac przy tym zasadniczo pluralistyczny charakter naro-
duo Narod w jego ujeciu nie jest wspolnota typu Gemeinschaft, posiada-
jaca jedna tozsamosc zbiorowa, Jest wspolnota stwarzajaca warunki in-
dywidualizacji, autonomii moralnej jednostki, wspolnote mieszczaca
w sobie rozne tozsamosci, rozne pamieci (poglady na historic) i rozne
systemy wartosci, Mozna sie domyslac, ze ta problematyka bedzie przez
autora nadal teoretycznie drazona.

Porninalem w tym krotkim artykule tematyke, ktora juz wywolala
i w przyszlosci bedzie wywolywac najwiecej sporow i sprzeciwow (oce-
na PRL, analiza procesow dekomunizacyjnych). Kazdy czytelnik powi-
nien zwrocic uwage na pozycje, z jakiej Walicki krytykuje, obnaza polski
pseudo antykomunizm. Pisalem 0 tym w "Nowym Zyciu Gospodarczym"
Do wyrobienia sobie pogladu na stanowisko przedstawione w tej ksiazce
nalezaloby siegnac do autobiografii intelektualnej Walickiego .Zniewo-
lony umysl po latach" gdzie mozna znalezc cenne objasnienia jego po-
stawy etycznej i politycznej, jego czesto samotnej i nigdy nie ostentacyj-
nej walki - pracy, majacej sluzyc poszerzeniu wolnosci intelektualnej,
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badawczej, wolnosci ktora byla cenna nie tylko sama przez sie, ale row-
niez, a moze glownie, mowiac slowami Monteskiusza, jako "prawo do
spelnienia swego obowiazku".


