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Wyobraêcie sobie paƒstwo, którego mieszkaƒcy nauczyli si´ mówiç do siebie
po cywilnemu. Wyobraêcie sobie re˝im, który nie klasyfikuje ludnoÊci wed∏ug
pochodzenia, religii i narodowoÊci. Wyobraêcie sobie re˝im, który zneutrali-
zowa∏ Êmiertelne znaczenia kategorii, takich jak „uchodêcy”, „bezpaƒstwow-
cy”, „nielegalni imigranci”, „pracownicy nap∏ywowi (lub cudzoziemscy)”,
oraz stara si´ je wykorzeniç ze swojego s∏ownika politycznego. Wyobraêcie
sobie re˝im, dla którego natychmiastowa naturalizacja ludzi, których cia∏a zo-
sta∏y przyszpilone do takich kategorii, jest warunkiem przetrwania sfery poli-
tycznej i kluczem do jej istnienia jako przestrzeni wspólnej i otwartej dla
wszystkich rzàdzonych. Wyobraêcie sobie paƒstwo, w którym „obywatele
i obywatelki” nie uwa˝ajà swojego obywatelstwa jedynie za korzyÊç i przywi-
lej nadany przez re˝im, który uznaje ich obywatelstwo, by mogli i mog∏y bro-
niç si´ przed d∏ugimi r´kami rzàdu. Wyobraêcie sobie paƒstwo, którego
mieszkaƒcy uwa˝ajà obywatelstwo za form´ przynale˝noÊci i partnerstwa, za
zasób mo˝liwoÊci godziwego i sensownego wspó∏istnienia, którego zasady sà
ca∏y czas modyfikowane.

Aby wyobraziç sobie taki re˝im, trzeba zapomnieç o trzech g∏ównych charak-
terystykach zwiàzanych z dziedzictwem nowo˝ytnej demokracji: 1) poj´ciu
paƒstwa jako zamkni´tego, przyj´tego z góry bytu, który narzuca granice sys-
temu politycznego i utrzymuje kontakty z podobnie zamkni´tymi bytami na
arenie mi´dzynarodowej; 2) narodowej i politycznej suwerennoÊci ocenianej
wed∏ug pot´gi militarnej i zmuszajàcej do przygotowania i u˝ycia si∏ zbroj-
nych w celu przetrwania; 3) stworzeniu i utrzymywaniu „zagrody” dla wszyst-
kich ludzi, których obywatelstwo jest podejrzane lub którym odmówiono oby-
watelstwa. Jest to „zagroda”, której ró˝ne wykluczone i ubezw∏asnowolnione
grupy ludnoÊci sà rzàdzone przy pomocy wadliwych i arbitralnych rozwiàzaƒ,
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których celem jest podzielenie ludnoÊci na grupy i szczucie jednych grup prze-
ciw drugim. Kiedy dziedzictwo to zostanie odrzucone, mo˝na wyobraziç sobie
paƒstwo jako wynik zmieniajàcych si´ relacji i dà˝eƒ, a nie jako istniejàcà
a priori struktur´. Mo˝na te˝ wtedy wyobraziç sobie u˝ycie si∏y oraz paƒstwo-
wy nadzór nad u˝yciem si∏y bez odwo∏ywania si´ do suwerennoÊci jako uza-
sadnienia walki zbrojnej. Krótko mówiàc, wyobraêcie sobie re˝im, który
wprowadza w ˝ycie podstawy filozofii Hannah Arendt, b´dàc pod ka˝dym
wzgl´dem w∏asnoÊcià wszystkich rzàdzonych, dzia∏ajàc zawsze dla nich, a ni-
gdy przeciw nim; re˝im, którego g∏ównà zasadà budowania przestrzeni poli-
tycznej jest troska o wspólny Êwiat dla wszystkich rzàdzonych. Wyobraêcie
sobie re˝im, dla którego najwa˝niejszym pytaniem jest: Kim sà rzàdzeni? Kim
sà ludzie, którym rzàd mo˝e wyrzàdzaç dobro i z∏o? Re˝im, w którym odpo-
wiedê na to pytanie nigdy nie jest udzielana a priori, lecz raczej obmyÊlana bez
przerwy, w ka˝dym przypadku od nowa.

W takim re˝imie narodowoÊç jest oddzielona od paƒstwowoÊci, podobnie jak
religia, przez co narodowoÊç nie mo˝e zaszkodziç paƒstwu ani staç si´ si∏o-
wym narz´dziem s∏u˝àcym do uzasadniania nieodwracalnych dzia∏aƒ paƒ-
stwa. W takim re˝imie narodowoÊç jest jednym z zasobów oraz przestrzenià
rozwoju cywilnej kultury moralnej, ludzkiej. NarodowoÊç tak poj´ta dostarcza
jednostkom g∏´bi dziedzictwa i tradycji, jest podstawà relacji rodzinnych, lecz
nikomu niczego nie narzuca ani nie tworzy sztywnego gorsetu dla wi´zi mi´-
dzyludzkich i wyobraêni politycznej. Wyobraêcie sobie re˝im, który umo˝li-
wia rozkwit religiom i realizacj´ wszelkich dà˝eƒ narodowoÊciom; re˝im, któ-
ry wspiera i chroni wszelkie formy partnerstwa spo∏ecznego i wszelkie formy
stowarzyszeƒ, jeÊli nie zagra˝ajà one wspó∏istnieniu wszystkich rzàdzonych.
W takim re˝imie w∏adze bezwarunkowo zapewniajà równe traktowanie
wszystkim religiom i narodowoÊciom, wszystkim klasom i grupom, pod wa-
runkiem ˝e nie b´dà ˝àda∏y dla siebie wy∏àcznej w∏adzy nad aparatami paƒ-
stwowymi, które majà broniç ró˝norodnoÊci i pluralizmu. Wyobraêcie sobie
sytuacj´, w której cywilna solidarnoÊç potrafi okie∏znaç nawet si∏y rynku, nie
tylko si∏y nacjonalizmu i fundamentalizmu, oraz zapewniç biednym i ubez-
w∏asnowolnionym osobom sieç bezpieczeƒstwa, która gwarantuje im godne
˝ycie i umo˝liwia podêwigni´cie si´ z trudnej sytuacji lub nieszcz´Êcia. Wy-
obraêcie sobie paƒstwo, w którym bieda, izolacja i przest´pczoÊç nie sà zwià-
zane z narodowoÊcià lub pochodzeniem, tylko z okolicznoÊciami, którym nie
mo˝e zapobiec nawet sprawiedliwie dzia∏ajàcy rzàd.

Wyobraêcie sobie paƒstwo, w którym osoby nieb´dàce bia∏ymi m´˝czyznami
nie muszà walczyç o pozycj´ spo∏ecznà, a ich walka o równouprawnienie nie
jest kwestionowana ani utrudniana. Wyobraêcie sobie re˝im, w którym nie-
sprawiedliwoÊç zadawana tym osobom zosta∏a wykorzeniona ze sfery publicz-
nej i przeniesiona do gablot muzeów. Wyobraêcie sobie paƒstwo, w którym
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programy nauczania sà pisane przez by∏e ofiary opresji, a przesz∏oÊç jest opo-
wiadana ponownie i poddawana ponownej klasyfikacji na podstawie kryte-
rium potrzeby udzielenia g∏osu tym, którzy nie mogli nic powiedzieç. Wy-
obraêcie sobie miejsce, w którym ludzie odkrywajà wspólnà przesz∏oÊç, by
wyobraziç sobie wspólnà przysz∏oÊç, w której nie powróci re˝im zmuszajàcy
ich do wzajemnej wrogoÊci.

Wyobraêcie sobie bliskowschodnià demokracj´, która nie opiera si´ na nega-
cji Bliskiego Wschodu, która otworzy si´ na ˚ydów Mizrahi (˚ydzi, którzy
przybyli do Izraela z krajów arabskich), na kobiety, na Arabów, na muzu∏ma-
nów i chrzeÊcijan, dzi´ki czemu judaizm odnajdzie prawdziwie bezpiecznà
przystaƒ bez broni atomowej, bez nacjonalistycznej agresji, bez g∏owic che-
micznych i rozkazów mobilizacyjnych: przestrzeƒ ˝ycia, w której wspomnie-
nie zag∏ady nie b´dzie konkretnym, bezpoÊrednim zagro˝eniem. Wyobraêcie
sobie re˝im, który poszukuje partnerów do w∏asnego rozbrojenia i pragnie
z determinacjà g∏osiç przes∏anie, ˝e walka zbrojna pomi´dzy wrogami to re-
cepta na zag∏ad´, podczas gdy rozbrojenie pomi´dzy partnerami to recepta na
polityczny i kulturowy sukces. Wyobraêcie sobie re˝im, w którym sprawiedli-
we partnerstwo w rzàdzie jest wspólnym mianownikiem dyktujàcym sposoby
zachowania i szanowania wszelkich ró˝nic. Wyobraêcie sobie re˝im, który
stara si´ zagwarantowaç obywatelom godne utrzymanie i czas wolny, by mo-
gli braç udzia∏ w ˝yciu publicznym. Re˝im, który czuje si´ zagro˝ony, gdy
obywatele ulegajà wyobcowaniu i nie chcà braç udzia∏u w podejmowaniu de-
cyzji dotyczàcych ich wspó∏istnienia w przysz∏oÊci. Wyobraêcie sobie re˝im,
którego obywatele nie uwa˝ajà w∏adzy paƒstwa jedynie za z∏o konieczne, lecz
równie˝ za czynnik zapewniajàcy ludziom ˝ycie, partnerstwo, twórczoÊç oraz
bezkompromisowà walk´ ze z∏em.
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