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Tony Judt 
O intelektualistach i demokracji 

O co powinno się dzisiaj dbać? Jesteśmy u końca bardzo długiego cyklu 
ulepszeń. Cyklu, który rozpoczął się pod koniec XVIII wieku i - pomi
jając wszystko co stało się od tego czasu - trwał w istocie do łat 90. XX 
wieku, obejmując rozszerzanie kręgu krajów, których rządzący zmu
szeni byli zaakceptować rządy prawa. Myślę że w łatach 60. XX wieku ów 
cykl został zdominowany przez dwa różne, jednak powiązane trendy: 
szerzenia się ekonomicznej i indywidualnej wolności. Te dwa ostatnie 
nurty rozwojowe, które wydają się związane z pierwszym, w rzeczywi
stości stanowią wobec niego potencjalne zagrożenie. 

Postrzegam obecne stulecie jako charakteryzujące się rosnącym 
poczuciem zagrożenia spowodowanym częściowo poprzez przesadną 
wolność gospodarczą, przy bardzo specyficznym znaczeniu tego słowa, 
i rosnące poczucie zagrożenia spowodowane przez zmiany kima tyczne 
i nieprzewidywalne państwa. Jako intelektualiści łub filozofowie poli
tyczni możemy znaleźć się w sytuacji, w której naszym podstawowym 
zadaniem nie będzie wyobrażanie sobie lepszych światów, ale raczej 
myślenie, w jaki sposób zapobiec tym gorszym. To nieco inny rodzaj 
sytuacji, w której intelektualiści rysujący z rozmachem wyidealizo
wane, możliwe do poprawienia sytuacje, niekoniecznie będą tymi, 
których warto słuchać. 

Może się okazać, że pytamy, w jaki sposób bronić ustawowych 
i konstytucyjnych praw lub praw człowieka, norm, wolności, instytucji 
itd. Nie będziemy pytać, czy wojna w Iraku była łub nie była dobrym 
sposobem szerzenia demokracji, wolności, rynku itd. na Bliskim 
Wschodzie, ale raczej czy było to roztropne zamierzenie, nawet jeśl i 

osiągnęło swoje cele? Przypomnijmy sobie rachunek możliwości: stra
cony potencjał, aby osiągnąć inne cele z ograniczonymi siłami. 

Wszystko jest trudne dla intelektualistów, z których większość 
wyobraża sobie bronienie lub ulepszanie potężnych abstrakcji. Myślę 



tymczasem, że sposobem na bronienie owych potężnych abstrakcji 
w przyszłych pokoleniach będzie bronienie i chronienie instytucji, 
praw, zasad i praktyk, które ucieleśniają nasze najbardziej udane próby 
zbliżenia się do owych abstrakcji. Intelektualiści, którzy będą troszczyć 
się o prawa, zasady itd. będą najbardziej się liczyć. 

Timothy Snyder: Nie chodzi o to, że powinno się mówić o demokracji lub 
ją szerzyć, ale raczej o to, że jest to niezwykle delikatna sprawa tworzona 
przez wiele małych, delikatnych mechanizmów i praktyk. 'Jedną z nich jest 
upewnienie się, że głosy zastały policzone. 

Jeśli spojrzymy na historię narodów, które najbardziej rozwijały cechy 
kojarzone z demokracją, zauważamy, że najpierw mieliśmy do czynienia 
z konstytucyjnością, rządami prawa oraz podziałem władzy. Demokra
cja zawsze pojawia się jako ostatnia. Jeśli przez demokrację rozumiemy 
prawo osób pełnoletnich do uczestniczenia w wyborze rządu, który 
miałby nad nimi sprawować władzę, pojawia się ono bardzo późno -
za mojego życia w krajach, które obecnie postrzegamy jako wspaniałe 

demokracje, np. Szwajcarii, i już na pewno za życia mojego ojca w przy
padku niektórych krajów europejskich, takich jak Francja. Tak więc nie 
powinniśmy sobie wmawiać, że demokracja stanowi punkt wyjścia. 

Demokracj a ma się do dobrze uporządkowanego społeczeństwa 

liberalnego jak nadto wolny rynek do udanego, dobrze regulowanego 
kapitalizmu. Masowa demokracja w epoce mass-mediów z jednej 
strony oznacza, że bardzo szybko można ujawnić fakt, że Bush skradł 
wybory w 2000 roku, ale z drugiej strony - niewiele osób się tym 
przejmuje. Miałby mniejsze szanse na kradzież wyborów w opartym 
na bardziej ograniczonym dostępnie do wyborów, tradycyjnym spo
łeczeństwie liberalnym XIX wieku: względnie niewielki odsetek osób 
zaangażowanych o wiele bardziej by s ię tym przejął. Tak więc płacimy 

cenę za masowy charakter naszego liberalizmu - i powinniśmy sobie 
zdawać z tego sprawę. Nie jest to argument za tym, aby powrócić do 
ograniczeń w listach wyborczych lub dwóch kategorii wyborców, czyli 
na przykład osób dobrze poinformowanych i niepoinformowanych itd. 
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Jest to natomiast argument pozwalający nam zrozumieć, że demokra
cja nie jest rozwiązaniem dla problemu społeczeństw zniewolonych. 

Timothy Snyder: Ale czy demokracja nie byłaby dobrym rozwiązaniem 
w bardziej pesymistycznie nastawionym stuleciu? Wydaje mi się, że najlepiej 
broni się jako coś, co uniemożliwia pojawienie się gorszych ustrojów, a najle
piej wyraża się jako masowa polityka - co daje pewność, że ludzie nie nabiorą 
się za każdym razem na te same sztuczki. 

Jest powiedzenie Churchilla, że demokracja to najgorszy ustrój , 
jednak w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych ma w sobie jakąś 
dozę prawdy. Demokracja stanowiła najlepszy sposób bronienia się na 
krótką metę przed niedemokratycznymi alternatywami, ale nie posiada 
obrony przeciwko własnym niedociągnięciom genetycznym. Grecy 
wiedzieli, że demokracja raczej nie zdajdzie się pod wpływem uroku 
totalitaryzmów, autorytaryzmów, czy oligarchii, natomiast bardziej 
zagraża jej to, że pogrąży się w wypaczonej formie własnego systemu. 

Demokracje wypaczają się dosyć szybo; wypaczają się na pozio
mie lingwistycznym, tudzież retorycznym - można o nich mówić jak 
Orwell o języku. Wypaczają się, gdyż większość osób specjalnie się 
nimi nie przejmuje. Warto zauważyć, że Unia Europejska - przy czym 

pierwsze wybory unijne odbyły się w 1979 roku i miały frekwencję na 
poziomie 62 procent - obecnie zmaga się z frekwencją w okolicy 3 0 

procent, mimo to, że Parlament Europejski więcej dziś znaczy i ma 
więcej władzy. Trudność w utrzymaniu dobrowolnego zaintereso
wania wyborem ludzi, którzy będą nami rządzić, jest dobrze udoku
mentowana. Właśnie dlatego potrzebujemy intelektualistów oraz tylu 
dobrych dziennikarzy, ilu tylko uda nam się znaleźć - aby wypełnić 
przestrzeń, która wyrasta pomiędzy dwiema częściami demokracji: 
rządzącymi i rządzonymi. 

Fragment pochodzi z książki Thinking the Twentieth Century, Tony'ego 
Judta i Timothy'ego Snydera wydanej przez wydawnictwo Penguin. 
Przeł. Anna Szyjkowska-Piotrowska 





W naszym obecnym sposobie życia jest coś głęboko błędnego. Przez 
trzydzieści lat z dążenia do dobrobytu uczyniliśmy cnotę, a dziś nasze 
kolektywne poczucie celu sprowadza się już właściwie tylko do niego. 
Wiemy, ile rzeczy kosztują, ale nie mamy pojęcia, ile są warte. Nie 
pytamy już, czy orzeczenie sądu lub akt ustawodawczy są dobre. Czy są 
sprawiedliwe? Czy pomogą zbudować lepsze społeczeństwo albo lepszy 
świat? Kiedyś to właśnie były pytania polityczne, nawet jeśli brakowało 
na nie łatwych odpowiedzi. Znowu musimy nauczyć się je zadawać. 

Tony Judt, Zie ma się kraj. Rozprawa o naszych współczesnych bolączkach, 
przeł. Paweł Lipszyc, Wydawnictwo Czarne 2011 
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Co mamy robić w takim razie? Przecież nie możemy już czekać że ktoś 

nam opowie jakiś taki dyskurs jakąś taką narrację o teorii wszystkiego. 
A co a jak a gdzie a gdyby? A gdyby tak założyć że można powiedzieć 
że ma się właściwie coś do powiedzenia to co by to było? A gdybyśmy 
potrafili pytać to jak byśmy zapytali? A gdybyśmy umieli patrzeć to co 
byśmy wypatrzyli? A jeśli jest jakaś alternatywa? A jeśli jest jakaś alter
natywa? Czego się nauczyliśmy? Na przykład co takiego utraciliśmy? 
Skąd pewność że pewna wspólność ogranicza wolność a nie ogranicza 
jej zamorska wojna i pomoc dla big banków tych banków za dużych 
żeby upaść? Czy postęp jest nadal wiarygodną miarą świata który 
zamieszkujesz? A co jeśli otwarta niezgoda buduje? Czy przypadkiem 
nawet ci co im się dobrze powodzi w warunkach nierówności nie czu
liby się przecież szczęśliwiej gdyby przepaści dzielące ich od większości 

ludzkich współobywateli zmniejszyły się do wymiarów bardziej typu 
wąwóz? I dlaczego ta Thatcher nie jeździła kolej ą? 

Mateusz Pakuła, Weronika Szczawińska, fragment scenariusza 
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Kiedy słowa tracą integralność, to samo dotyka wyra
żane przez nie idee. Jeśli osobistej ekspresji dajemy 
pierwszeństwo przed formalną konwencją, prywatyzu
jemy język tak samo, jak sprywatyzowaliśmy tyle innych 
rzeczy. 'Jeżeli ja używam jakiegoś słowa - stwierdził Humpty 
Dumpty tonem dość pogardliwym - znaczy ono dokładnie to, 
co ja sobie życzę: ni mniej, ni więcej. Tylko pytanie - odparła 

Alicja - czy pan może nadawać słowom aż tyle rozmaitych 
znaczeń . Alicja miała rację. Skutkiem jest anarchia . [ ... ] 
Fatalnie mówimy i piszemy, ponieważ brak nam prze
konania co do własnych opinii i niechętnie je jedno
znacznie wyrażamy („to tylko mój osobisty pogląd ... "). 
Zagraża nam nie tyle nowomowa, ile „niemowność". 

Tony Judt, Pensjonat pamięci, 
przeł. Hanna Jankowska, 
Wydawnictwo Czarne 2012 

Fragment Alicji w krainie czarów 
w przekładzie Roberta Stillera 
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Wymień objawy kolektywnego ubożenia 
w odwróconym porządku alfabetycznym 
zaczynając od „o" jak „otyłość". 

Znajdź rym do frazy „ludzie zamożni w sposób 
niespotykany przed początkiem dwudziestego 
wieku" i wkomponuj ją w sonet. 

„Dostatek prywatny" i „nędza publiczna". Która 
z tych dwóch postaw wydaje ci się bliższa? 

„1\voja postać jako nieubezpieczony 
przedstawiciel prekariatu". Charakterystyka 
opisowa. 

Uzupełnij zdanie: Jeśli doszło do załamania 
międzypokoleniowej mobilności społecznej 

i dzisiejsze dzieci mają bardzo niewielką szansę 
na poprawę warunków to biedni pozostaną: 
jacy? Wpisz poniżej . Jeśli wiesz co to jest 
mobilność. 

Test wyboru. W 1968 roku dyrektor generalny 
wielkiej amerykańskiej firmy zarabiał 
sześćdziesiąt sześć razy więcej niż przeciętny 

pracownik. O ile więcej zarabia obecnie? 
Trzy razy. Sto pięćdziesiąt razy. Dziewięćset 
razy. Podpowiedź: ostatnia odpowiedź jest 
prawidłowa. 

Czy trzydzieści lat nasilającej się nierówności 
społecznej czyni z tego zjawiska fakt naturalny? 
Rozwiń odpowiedź w punktach. 

Czy jeśli powiększymy wspólny tort zwany 
pospolicie wzrostem gospodarczym to 
przywileje i dobrobyt pojawią się same? Nie 
wiem. Nie słyszałem . Nie mam pojęcia. Pytanie 
dodatkowe dla zdających test rozszerzony: 
O jakim smaku jest tort? 

Osoba korzystająca z pomocy państwa to 
raczej pasożyt czy królowa na zasiłku? Dobierz 
synonimy. 

Podaj antonim wyrażenia „nasze uczucia 
moralne istotnie uległy zniszczeniu". 

Mateusz Pakuła, Weronika Szczawińska, 
fragment scenariusza 



TDNY JUDT 

urodzony 2 stycznia 1948 roku w Londynie, wybitny brytyjsko-amery
kański historyk, jeden z najważniejszych intelektualistów ostatnich 
lat. Profesor na Uniwersytecie Nowojorskim, dyrektor Erich Maria 
Remarque Institute, komentator polityczny, publicysta związany z „The 
New York Review of Books". Specjalista od najnowszej historii Europy, 
dziejów francuskiej lewicy i konfliktu izraelsko-palestyńskiego . 

Opublikował wiele książek, m.in: „Wielkie złudzenie? Esej o Euro
pie", „Powojnie: Historia Europy od roku 1945", „Zapomniany wiek 
dwudziesty", „Żle ma się kraj. Rozprawa o naszych współczesnych 
bolączkach" oraz „Pensjonat pamięci". 

W 2008 ujudta wykryto rzadką chorobę neuronu ruchowego zwaną 
stwardnieniem zanikowym bocznym albo chorobą Lou Gehriga. Cho
roba szybko spustoszyłajego organizm. Od maja 2009 był już przykuty 
do łóżka , sparaliżowany od szyi w dół. Nie zaprzestał jednak pracy. 
Tony Judt obmyślał nowe teksty w ciągu bezsennych nocy, za dnia zaś 
dyktował. Tak powstałam.in. książka „ Żle ma się kraj ". 

Zmarł w Nowym Jorku 6 sierpnia 20IO roku. 
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dyre ktor PAWEŁ ŁYSAK 

z a s tę pca dyrekto ra ds. programowych, kierownik literacki PAWEŁ SZTARBDWSKI 

głów ny księ gowy JACEK 6RABARCZYK dramaturg ŁUKASZ CHOTKOWSKI 

kie rownik d zi ału artys tycznego BERNADETA FEDDER kierownik działu techniczno

go spodarczego WALDEMAR 6RACZ montażyś c i sceny ARTUR EKWIŃSKI 

[brygadzista technicznej obsługi sceny] ZBl6NIEW CZERNIAK, ANDRZEJ KOTOWSKI, 

JAROSŁAW KUBIŃSKI , MARIUSZ PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, 

PIOTR ZAWADZKI pracownia elektra-akustyczna ROBERT ŁOSICKI (kierownik), 

LESZEK DRY6AS, SZYMON 6RDDZKI, ŁUKASZ SZYMBORSKI, DAMIAN WESOŁOWSKI, 

EU6ENIUSZ Wl~NIEWSKI pracownia kra wiecka EWA STAŃSKA (kierownik], 

ALINA TADYCH, ALDONA WŁOCH pracownia fryzjerska JADW16A MŁYNARCZYK 

rekwizytor EU6ENIUSZ BARANOWSKI, WIESŁAW MITORAJ stolarze 

KRZYSZTOF PAWLAK, WITOLD WŁOCH ś lu s arz JAROSŁAW ANDRYSIAK 

garderob iane DL6A BETAŃSKA, JADWl6A KAMIŃSKA, KATARZYNA WYSOCKA 

d z ia ł promocj i, biuro fes tiwalu prapremier A6NIESZKA HANY%EWSKA (ki erownik), 

MA6DA 161ELSKA, KATARZYNA KAMERDUŁA-6APIŃSKA (urlop wycho wawczy), 

MA6DALENA KOŁATA, PAULINA WENDERLICH 

kasa MICHAŁ 6ĄSIDRDWSKI, MARIETTA MACIĄ6 

reze rwac ja i s pr z eda ż bilet ów tel. 52 33 97 818 

poni e d zia ł ek - nie czy nn e, wto r ek-pią t e k 12.00-18 .00 

reze rwacje internetowe: www.te atrpol ski.p l 
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