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Nie znam szerzej dokonaƒ Johna Graya, nie

sk∏aniam si´ ˝yczliwie ku misyjnym moralizujà-

cym intelektualistom, a za takiego w∏aÊnie, jak

podpowiadajà obiegowe opinie, da si´ uznaç

angielskiego filozofia i politologa, w którego twór-

czoÊci dostrzegalne jest przewartoÊciowanie.

Wczesny Gray umi∏owa∏ (w teoretycznym, rzecz

jasna, sensie) Margaret Thatcher, a póêny rady-

kalnie zerwa∏ z nià wszelkie stosunki. Ale „obaj”

ostro wartoÊciowali, pokazujàc, po czyjej stronie

jest racja. DziÊ trudno o jednoznacznà charakte-

rystyk´ poglàdów Graya, niemniej wcià˝ mu si´

przypina ∏atk´ libera∏a i konserwatysty. 

Do lektury ksià˝ki nie zach´cajà mnie równie˝

pomieszczone na ostatniej stronie ok∏adki opi-

nie sformu∏owane przez rodzimych libera∏ów

Paw∏a Âpiewaka i Marcina Króla. Nie pociàga

mnie, oczywiÊcie intelektualnie, samo poj´cie

„liberalizm”. A jednak, mo˝e z przekory, postano-

wi∏em si´gnàç po t´ wydanà przez oficyn´ Znak

pozycj´. Sàdz´, ̋ e zwabi∏ mnie jej podtytu∏ – „apo-

kaliptyczna religia i Êmierç utopii” – oraz towarzy-

szàcy mu obrazek: bomba z zapalonym lontem. 

W komentarzach poÊwi´conych Czarnej mszy

Johna Graya pojawiajà si´ g∏osy, ˝e jest to ksià˝-

ka powa˝na, adresowana do czytelnika refleksyj-

nego, zainteresowanego wspó∏czesnym Êwia-

tem. Na jej stronach obrywa si´ mo˝nym czasów

wspó∏czesnych – Bushowi, by∏emu prezydentowi

USA, i ˝elaznej damie Thatcher oraz ideologii neo-

konserwatyzmu. Rykoszetem uderza Gray w swe-

go dawnego mistrza, von Hayeka. W sposób za-

mierzony, a na pewno kontrowersyjny, ustawia

przywo∏ane przed chwilà postaci obok Marksa,

Lenina i Hitlera. Bohaterów ksià˝ki Graya ∏àczy

jedno has∏o: utopia. Byç mo˝e nale˝a∏oby napisaç

grayowskà interpretacj´ tego poj´cia, które dla

angielskiego myÊliciela ÊciÊle powiàzane jest

z przemocà. Wspominajàc Czarnà msz´ w nocie

recenzyjnej, nie chcia∏bym wartoÊciowaç analiz

dokonywanych przez Graya. Choç wy∏ania si´

z nich oczywista dla myÊlàcego cz∏owieka kon-

statacja, ˝e Êwiat nie jest bia∏o-czarny, to odno-

sz´ wra˝enie, i˝ autor chce dobitnie zaznaczyç,

˝e ma ÊwiadomoÊç swojej racji i chce powie-

dzieç: „moja racja jest najmojsza”. A przecie˝

poglàdy Graya ewoluowa∏y, wi´c z wartoÊciowa-

niem powinien si´ wstrzymaç, wszak nie wiado-

mo, co przyniesie nam dzieƒ jutrzejszy. Nie

mam poj´cia, jak spojrzymy z wieloletniej per-

spektywy na wojn´ koalicji Stanów Zjednoczo-

nych w Iraku i Afganistanie. 

Jako ˝e co kilka stron napotykamy tematy i kwe-

stie, co do których mo˝na si´ spieraç, dokonam

w∏asnej ich selekcji, przez co – mam nadziej´ –

poka˝´, ˝e z ró˝nych powodów warto po oma-

wianà ksià˝k´ si´gnàç. Interesujà mnie obrze˝a

kreÊlonego przez Johna Graya wywodu i jego

sensów – wybrane nazwiska i jedno wa˝ne po-
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j´cie. Definicja poj´cia „utopia”. Zdaniem Graya,

negatywni bohaterowie jego ksià˝ki (np. Bush

i Hitler) Ênià sen o zbawieniu, uszcz´Êliwianiu

ludzkoÊci przemocà, zasadna wi´c si´ staje

kwalifikacja ich jako utopistów. Ta opowieÊç

uk∏ada si´ autorowi w ca∏oÊç, ale pod jednym

wa˝nym warunkiem: gdy si´ zgodzimy na propo-

nowanà przezeƒ definicj´ utopii. Na ostatniej stro-

nie ok∏adki czytamy: „utopie to sny o zbiorowym

zbawieniu, które na jawie stajà si´ koszmarami.

John Gray”. Ujmujàc problem krócej, powiemy:

utopie sà z∏e, utopia jest z∏em. By zmieÊciç ne-

gatywnych bohaterów w ramach poj´cia „uto-

pia”, trzeba si´ zgodziç na proponowanà defini-

cj´. A ja si´ nie zgadzam. Do mnie, czytelnika,

trafiajà s∏owa wypowiedziane przez Oscara Wil-

de’a: „na map´ Êwiata, na której nie ma Utopii,

nie warto nawet spojrzeç, poniewa˝ brak na niej

jedynego kraju, do którego ludzkoÊç stale zmie-

rza, a kiedy ludzkoÊç tam dotrze, zaczyna si´

rozglàdaç i spostrzeg∏szy jeszcze lepszy làd,

wciàga ˝agle na maszty. Post´p jest Utopià

wcielanà w ˝ycie”. O ile dla Graya utopia jest

to˝sama ze z∏em, o tyle dla Wilde’a – z dobrem,

z nadziejà. Po có˝ bez utopii b´dàcej nadziejà,

bez nadziei na lepszà przysz∏oÊç mieliby ˝yç na

przyk∏ad Koreaƒczycy z pó∏nocy? Czy patrzàc

z dzisiejszej perspektywy, wolnoÊç dla spo∏e-

czeƒstwa koreaƒskiego nie jest to˝sama z uto-

pià? Jest, ale utopia (Wolna Korea Pó∏nocna)

jednoczeÊnie nadaje sens ˝yciu. John Gray po-

winien napisaç, ˝e utopia mo˝e si´ przemieniç

w koszmar, ale nie ma prawa przekonywaç, ˝e

koniecznie do koszmaru prowadzi. A zryw soli-

darnoÊciowy, marzenie o Polsce nie by∏y utopià

w czasach g∏´bokiego PRL-u? Pewne ÊciÊle

okreÊlone okolicznoÊci przekonujà, ˝e myÊlenie

utopijne, wbrew s∏owom Graya, nie wykracza

poza ramy rzeczywistoÊci. 

W Czarnej mszy znajduj´ nazwisko Micha∏a

Bakunina, w ogóle znajduj´ tam wiele nazwisk

i nazw, bez których Gray obejÊç si´ nie mo˝e,

a które pozostawione sà bez komentarza:

„MyÊlenie utopijne jest najgroêniejsze wtedy,

kiedy najtrudniej je rozpoznaç. Powstanie w la-

tach 90. XX wieku centrowej wersji utopizmu

jest tego doskona∏ym przyk∏adem. Paƒstwa za-

chodnie – wspierajàc neoliberalne reformy

w Rosji [...] – obra∏y kurs, który nie móg∏ zawieÊç

do wyznaczonego celu. By∏y zaskoczone, gdy

szerzenie demokracji rozbudzi∏o [...] separatyzm

w Czeczenii” (s. 140–141). Tyle cytat. Nie wiem,

w jaki sposób Gray pojmuje poj´cie „demokra-

cja”, i mam powa˝nà wàtpliwoÊç, czy to „szerze-

nie demokracji” umo˝liwi∏o „separatyzm w Cze-

czenii”. W ka˝dym razie rozwini´cia tego wàtku

brak w Czarnej mszy.

Wracajàc natomiast do Bakunina (równie przy-

padkowo i chaotycznie wrzuconego do ksià˝ki

jak Czeczenia), Gray pozwala sobie na takà oto

uwag´: „nie tylko faszyÊci wierzyli, ˝e przemoc

mo˝e zrodziç nowe spo∏eczeƒstwo. Podobnie

uwa˝ali Lenin i Bakunin” (s. 118). Co z tego zda-

nia ma wynikaç? ˚e Bakunin by∏ faszystà? ˚e

Bakunina koncepcja filozoficzna sprowadza∏a

si´ do przemocy? Niekiedy mia∏em wra˝enie, ˝e

Gray erudyta pisze do czytelnika imbecyla. Za-

miast si´ skupiç na problemie wy∏uszczonym

w tytule, autor wola∏ popisywaç si´ znajomo-

Êcià... no w∏aÊnie, czego? Nazwisk? Bakunin

w ksià˝ce Graya jest bezbronny. Spróbujmy go

wi´c obroniç, a przy okazji wykorzystaç do ata-

ku na angielskiego libera∏a. W pewnym sensie

Gray ma racj´, ∏àczàc przemoc z Bakuninem,

ale zapomina (?) dodaç, ˝e przemoc w koncep-

cji rosyjskiego anarchisty nie jest celem, lecz je-

dynie Êrodkiem, i to stosowanym wy∏àcznie

w okreÊlonych okolicznoÊciach. Przemoc nie

stanowi fundamentu koncepcji anarchistycznej

wypracowanej przez Bakunina ani jego Êwiato-

poglàdu. Pomys∏y teoretyczne rosyjskiego myÊli-

ciela wpisujà si´ raczej w definicj´ utopii skon-

struowanà przez Wilde’a. Bakunin krytykuje,

burzy, neguje, niekiedy wzywa do przemocy
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w imi´ lepszego jutra, w imi´ reifikowanej cz´Êci

ludzkiej spo∏ecznoÊci. Jakim prawem wi´c Gray

zestawia Bakunina z faszystami?

Z przyj´tej przeze mnie perspektywy Wildeow-

sko-Bakuninowskiej nie sposób zgodziç si´

z Grayem, który powiada: „nadzieja utopii do-

prowadzi∏a do rozlewu krwi” (s. 341). Je˝eli zda-

nie to nie jest nieprawdziwe, to na pewno jest

ono niepe∏ne. Zdaƒ niejasnych i budzàcych

sprzeciw jest u Graya wi´cej: „religie nie roszczà

sobie praw do wiedzy, pomagajà nam ˝yç z tym,

co niepoznawalne” (s. 338). Autor chcia∏by, ˝e-

by tak by∏o, i dlatego maluje idealny (utopijny?

:)) obrazek, na którym religia nie roÊci sobie pra-

wa do wiedzy. Niestety, ˝ycie pokazuje co inne-

go – dominujàce religie roszczà sobie to prawo

i Êwiadomie wchodzà w konflikt z naukà. 

Jacek Uglik 
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Wojciech Albiƒski

Achtung! Banditen!

Wydawnictwo W.A.B.

Warszawa 2009

Wojciech Albiƒski ujawni∏ swój talent pisarski

póêno. Debiutowa∏ dopiero w wieku 68 lat

ksià˝kà Kalahari (2003). By∏ to jednak mocny

start, uwieƒczony Nagrodà Literackà im. Józefa

Mackiewicza i nominacjà do Nagrody Literac-

kiej Nike. Dotychczasowe utwory Albiƒskiego

dotyczy∏y Afryki.

W najnowszym zbiorze opowiadaƒ pod tytu∏em

Achtung! Banditen! powraca pisarz (ku zasko-

czeniu wielu czytelników) do „kraju lat dziecin-

nych”, czyli podwarszawskich W∏och z okresu

okupacji. Miasteczko to portretuje w sposób bli-

ski innemu piszàcemu krajanowi i jednoczeÊnie

rówieÊnikowi – Markowi Nowakowskiemu. Tak

jak u autora Benka Kwiaciarza, akcja wielu

utworów dzieje si´ w kolejce EKD lub w okoli-

cach jej koƒcowego przystanku. Postrzeganie

wielkiej wojny z perspektywy podwarszawskiej

miejscowoÊci upodabnia te˝ ksià˝k´ Albiƒskie-

go do niektórych utworów Stanis∏awa Rembeka

(np. Dziennika okupacyjnego, Wyroku na

Franciszka K∏osa). 
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