Przegl¹d ksi¹¿ek/Dyskusje

Jerzy Sadecki, Ambasador, Agora S.A., Warszawa 2013, ss. 264.
Wspomnienia dyplomatów to cenne Ÿród³o dla badacza, zw³aszcza ¿e przystêpuj¹ do nich te
osoby, które zakoñczy³y misjê i z regu³y znajduj¹ siê ju¿ na emeryturze. Oczywiœcie musimy byæ
œwiadomi, ¿e i wówczas zachowuj¹ (powinni zachowywaæ) do pewnego stopnia dyskrecjê tam,
gdzie jest ona wymagana. A jeœli niekiedy pisz¹ wczeœniej, to pod pseudonimami. Nie mog¹ sobie
odmówiæ tej przyjemnoœci (?) zw³aszcza wówczas, kiedy przez lata w³adaj¹ piórem, jak to mia³o
miejsce w wypadku Daniela Passenta, którego kandydatura na ambasadora w Chile swego czasu
wielu zaskoczy³a, a nawet wywo³a³a sprzeciwy co do kompetencji kandydata (wykszta³cony
na uniwersytetach amerykañskich, doskonale w³adaj¹cy obcymi jêzykami, w tym angielskim
i hiszpañskim, humanista o szerokich horyzontach politycznych) – tote¿ po powrocie z misji opublikowa³ œwietnie napisan¹ ksi¹¿kê pt. Choroba dyplomatyczna, w której ods³oni³ m.in. kulisy
swej nominacji i dokona³ charakterystyki niejednego krajowego czy zagranicznego „mê¿a stanu”.
Ksi¹¿ka ta jest cennym materia³em, z najwy¿szej pó³ki, poœród literatury wspomnianego gatunku.
Nale¿y do niego równie¿ œwie¿o opublikowana rozmowa Jerzego Sadeckiego z Jerzym Bahrem
– dyplomat¹, który, jak czytamy na ok³adce, przebywa³ na miejscu podczas katastrofy samolotu
z 96 osobami w Smoleñsku dnia 10 kwietnia 2010 r.
Zas³u¿ona a nie stanowi¹ca zdawkowej laurki rekomendacja dla bohatera ksi¹¿ki pochodzi od
autorytetu w dziedzinie dyplomacji, której Autor (profesor Adam Daniel Rotfeld, by³y szef resortu
Spraw Zagranicznych, w przedmowie do prezentowanego wywiadu–rzeki da³ jej tytu³ jednoznaczny: Cz³owiek zasad zwyczajnych i ambasador nadzwyczajny. Napisa³ ju¿ w pierwszych zdaniach:
„Jerzy Bahr jest dobr¹ twarz¹ dyplomacji III Rzeczypospolitej. Kolejni ministrowie spraw zagranicznych powierzali mu funkcjê szefa przedstawicielstw dyplomatycznych Rzeczypospolitej
w Królewcu (Autor u¿ywa historycznej nazwy miasta, które po jego zajêciu przez ZSRR nosi dziœ
oficjalnie nazwê Kaliningradu – MK), Kijowie, Wilnie, Moskwie i Aszchabadzie. Od ministra
Krzysztofa Skubiszewskiego poczynaj¹c, wszyscy szefowie dyplomacji podejmowali tê decyzjê
z przekonaniem, ¿e mianuj¹ osobê o najwy¿szych kwalifikacjach zawodowych i moralnych”.
Ale z MSZ by³ zwi¹zany znacznie wczeœniej, gdy jako 30-latek po studiach socjologicznych na
UJ i krótkiej asystenturze w krakowskiej AGH, a potem w instytucie Œl¹skim w Opolu zwi¹za³ siê
z tym resortem i w latach 1976–1980 by³ pierwszym sekretarzem do spraw prasowych ambasady
w Rumunii. Po jedenastu latach spêdzonych za granic¹ powróci³ do kraju, by rozpocz¹æ nowy etap
s³u¿by dyplomatycznej w Moskwie (1991–1992 radca ambasady do spraw politycznych), jako
konsul generalny w Kaliningradzie (1992–1994), dyrektor departamentu Europa II w MSZ
(1994–1998), ambasador na Ukrainie 1996–2001) i zarazem w Turkmenistanie (1998–2001), na
Litwie (2001–2005) i – po szefowaniu Biurem Bezpieczeñstwa Narodowego z nominacji prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego pod koniec jego drugiej kadencji – w Rosji (od 2006 r.). Z tego
stanowiska jesieni¹ 2010 r., odszed³ na emeryturê, by zaj¹æ siê realizacj¹ swej wielkiej pasji – gromadzeniu zabytków sztuki z ró¿nych stron œwiata oraz pisaniu wspomnieñ.
Na studiach przejawia³ ¿ywe zainteresowanie kultur¹ ukraiñsk¹, niemieck¹, litewsk¹ i ¿ydowsk¹, wczeœnie opanowa³ jêzyki niemiecki, angielski, rosyjski oraz litewski. By³ wiêc z czasem
poliglot¹ w polskim korpusie dyplomatycznym. Los sprawi³, ¿e przygotowuj¹c siê do przejœcia
w stan spoczynku w ostatnich miesi¹cach s³u¿by sta³ siê bezpoœrednim œwiadkiem wielkiej tragedii z 10 kwietnia 2010 r. jako reprezentant Rzeczypospolitej na terenie pañstwa, w którym siê ona
wydarzy³a. Ten moment zosta³ wyeksponowany w licznych tekstach prasowych oraz audycjach
radiowych i programach telewizyjnych, zaœ prezentuj¹c omawian¹ tu ksi¹¿kê w jednym z arty-
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ku³ów jego Autor (Marcin Wojciechowski) da³ mu tytu³ Ambasador nie tylko od Smoleñska („Gazeta Wyborcza” z 27 wrzeœnia 2013 r.). Wywiad rzeka zaczyna siê od Smoleñska i Smoleñskiem
koñczy. Jerzy Bahr w koñcowym fragmencie mówi: „Móg³bym sobie coœ zarzucaæ, gdyby w tamtych chwilach mo¿na by³o zrobiæ coœ wiêcej. Staraliœmy siê na tyle, na ile umieliœmy. Byæ mo¿e
byliœmy w szoku, bo normalny cz³owiek nie mo¿e przejœæ ko³o czegoœ takiego obojêtnie. Gdy dziœ
– ¿eby podsycaæ ogieñ – wyci¹ga siê jakieœ kawa³ki z tego ogniska, dzia³a siê w z³ej wierze. Komuœ
na tym zale¿y. I to jest niemoralne”.
Nic dziwnego, ¿e ksi¹¿ka, wbrew chronologii, od tego siê zaczyna (a tak¿e na Smoleñsku
koñczy). Ambasador by³ na nieszczêsnym lotnisku pó³nocnym na obrze¿ach tego miasta obecny
oczekuj¹c samolotu z 96 osobami na pok³adzie. Kiedy zreszt¹ w kilka godzin póŸniej telewizja podawa³a wykaz ofiar katastrofy, wœród nich w pierwszej chwili wymieniano i jego nazwisko, jako
¿e znajdowa³ siê w sk³adzie delegacji pañstwowej. Tyle ¿e nie towarzyszy³ prezydentowi Lechowi
Kaczyñskiemu w podró¿y, ale przylecia³ ze swej placówki w Moskwie, gdzie znajdowa³o siê miejsce jego pracy. Gdy tu wspomniany D. Rotfeld wymienia³ w studio TV nazwisko Bahra, ten zadzwoni³ na jego komórkê z informacj¹, ¿e jednak ¿yje. Ówczesny ambasador RP w Moskwie jest
tak¿e t¹ osob¹, z któr¹ rozmowa otwiera opublikowan¹ poœmiertnie ksi¹¿kê Teresy Torañskiej
Smoleñsk (Warszawa 2013), nieocenione dla badacza Ÿród³o do spojrzenia na miejsce apokaliptycznej katastrofy w polskiej kulturze politycznej czasów najnowszych.
Rozmówca znakomitej dziennikarki, który w ró¿nych systemach ustrojowych potrafi³ zachowaæ obiektywizm i bezstronnoœæ, w pierwszym zdaniu – jeszcze poprzedzaj¹cym zadane mu inauguracyjne pytanie, stwierdzi³: „Powiem pani wprost: nie da siê wyt³umaczyæ, szczególnie w Rosji,
jaki by³ sens, by jeden za drugim jeŸdzi³ w to samo miejsce”. Przypomnijmy: w odleg³oœci zaledwie trzech dni, podobnie jak niezrozumia³y zarzut wobec premiera, by w oficjaln¹ wizytê na zaproszenie swego odpowiednika w kraju goszcz¹cym mia³ zabieraæ prezydenta. By³oby to niezgodne
z obyczajem dyplomatycznym.
Jerzy Bahr w obu rozmowach – z Torañsk¹ i Sadeckim – z perspektywy kilkunastu miesiêcy po
tragedii – prostuje szereg propagandowych „faktów”, wyjaœnia nieporozumienia, w tym szyte grubymi niæmi zafa³szowania, zaœ w ostatnim rozdziale (nie licz¹c epilogu poœwiêconego ¿yciu po ¿yciu, czyli pasjom intelektualnym dyplomaty–emeryta) wraca do wydarzeñ z 10 kwietnia 2010 r.
Nosi on tytu³: Z Putinem na Westerplatte i w Katyniu. Stanowi prawdziw¹ syntezê – wraz z politologiczn¹ perspektyw¹ – stosunków polsko-rosyjskich opart¹ na faktografii zwi¹zanej z dwiema
wizytami W³adimira Putina – na Westerplatte i w Katyniu. Koñczy siê znamienn¹ konkluzj¹:
„Wa¿niejsze od katastrofy jest wszystko to, co s³u¿y umacnianiu niepodleg³oœci Polski. Nasza
tysi¹cletnia historia dowodzi, ¿e ³atwiej j¹ straciæ, ni¿ zyskaæ. Nie mo¿na wiêc tak uk³adaæ stosunków z drugim pañstwem, by mog³o nam kiedyœ zagroziæ. Niepodleg³oœæ Polski trzeba stale
umacniaæ. Ta zdolnoœæ musi byæ w nas zawsze. Po tym, co prze¿y³em w Smoleñsku, nie straci³em
optymizmu. Bo ostatecznie tylko w nim jest si³a – narodu i jednostki”.
Ksi¹¿ka sk³ada siê obok wstêpu z dwunastu rozdzia³ów. O trzech wspominam wy¿ej. Pozosta³e mo¿na uj¹æ w dwóch czêœciach, dotycz¹cych biografii w pierwszym pó³wieczu (niespe³na)
oraz dwu (z ma³ym ok³adem) dekadach ambasadorskich. Dzieciñstwo i m³odoœæ z pocz¹tkiem pracy zawodowej obejmuje obszerny rozdzia³ zatytu³owany poznaæ s¹siada, ukazuj¹cy drogê socjologa do dyplomacji, z któr¹ siê zwi¹za³ jako trzydziestolatek. Pozna³ najpierw Rumuniê, pracuj¹c
przez cztery lata w polskiej ambasadzie w Bukareszcie, w okresie „przedsierpniowym”, by w czasie stanu wojennego wybraæ najpierw pracê bibliotekarza na macierzystym Uniwersytecie Jagielloñskim, a nastêpnie pobyt poza krajem, daj¹cy mo¿liwoœæ gruntownego pog³êbiania wiedzy
politologicznej i nawi¹zania szerokich kontaktów naukowych w stolicy Szwajcarii (Pierwsza
„Solidarnoœæ” i czas azylanta; Widziane z Berna). Liczy³ 47 lat, kiedy w 1991 r. wróci³ do kraju
i dyplomacji, skierowany najpierw jako radca kierowanej wówczas przez Stanis³awa Cioska ambasady do Moskwy, a po dwóch latach na wspomniane wczeœniej samodzielne stanowiska. Zaowocowa³a tu gruntowna wiedza z wczeœniejszego okresu ¿ycia, przy czym nowe zadania
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realizowa³ we wschodniej czêœci Europy. Pisze o nich w rozdzia³ach Skok na wschód, Na Ukrainie,
Na Litwie zielonej oraz Patrz¹c na Rosjê. Swoistym przewodnikiem dla przysz³ych pracowników
s³u¿by w placówkach zagranicznych jest rozdzia³ zatytu³owany My – dyplomaci.
Rozmówca krakowskiego dziennikarza jest daleki od dzielenia siê z czytelnikiem tanimi sensacjami (takowych nie brakuje w licznych wspomnieniach jego kolegów po profesji), ale potrafi
swoje konstatacje egzemplifikowaæ barwnie, co stanowi o szczególnym walorze ksi¹¿ki, któr¹
czyta siê z prawdziwym zainteresowaniem. Wypowiedzi ambasadora cechuje rzadko w tym zawodzie spotykana erudycja i kultura humanistyczna, a przede wszystkim dystans wobec animozji politycznych w jego ojczyŸnie. Materia³ to doskona³y dla przysz³ego badacza dziejów najnowszej
dyplomacji oraz syntezy historii Polski prze³omu tysi¹cleci. Trafnie te¿ napisa³ Adam Daniel Rotfeld: „Jerzy Bahr jest dobr¹ twarz¹ dyplomacji III Rzeczypospolitej”.
Marceli KOSMAN
Poznañ

Tony Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Retrospekcje, t³um. i wstêp Pawe³ Marczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2011, ss. 531.
Kwestie zwi¹zane ze spo³ecznym odbiorem rzeczywistoœci minionej oraz techniki (niejednokrotnie wybiórczego) utrwalania przesz³oœci stanowi¹ wa¿ne zagadnienie w procesie prezentowania historii szerokiemu gronu odbiorców i budowania pamiêci historycznej. D¹¿enie do
upamiêtniania – w Polsce wyra¿one chocia¿by w powsta³ych lub powstaj¹cych przedsiêwziêciach
muzealnych – bardzo czêsto poci¹ga za sob¹ uproszczenia lub jawne nadu¿ycia w przekazywaniu
wiedzy historycznej. Próbom „preparowania” historii przeciwstawia siê Tony Judt (1948–2010),
brytyjski historyk, który w swoim zbiorze esejów, recenzji i omówieñ zatytu³owanym Zapomniany wiek dwudziesty. Retrospekcje (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego) kreœli interesuj¹c¹ wizjê najwa¿niejszych zjawisk spo³eczno-politycznych minionego stulecia.
Zagadnienia poruszane przez Judta, mimo swojej ró¿norodnoœci i rozleg³oœci, skupiaj¹ siê na
kilku podstawowych problemach. Najwa¿niejszym z nich wydaje siê byæ kwestia wp³ywu historii
na wspó³czesnoœæ oraz wniosków, jakie powinniœmy wyci¹gn¹æ z wydarzeñ XX wieku. Brytyjski
historyk – w esejach, a tak¿e recenzjach ksi¹¿ek historycznych i politologicznych – z uwag¹
przygl¹da siê sposobom prezentowania przesz³oœci przez swoich kolegów po fachu. Œwiadom
faktu, i¿ to w³aœnie historycy, politolodzy, dziennikarze odpowiedzialni s¹ za spo³eczny odbiór
wydarzeñ minionych, Judt zwraca pedantyczn¹ wrêcz uwagê na b³êdy i uproszczenia zawarte w recenzowanych pozycjach, tym samym sprzeciwiaj¹c siê analizom powierzchownym oraz nie zadaj¹cym sobie trudu dog³êbnego zrozumienia badanych zjawisk.
Dwie pierwsze czêœci ksi¹¿ki (J¹dro ciemnoœci oraz Polityka zaanga¿owania intelektualnego)
poœwiêcone zosta³y intelektualistom, grupie ludzi do której – zdaniem Judta – nale¿a³ miniony
wiek. Losy m.in. Hannah Arendt, Primo Leviego, Leszka Ko³akowskiego, Jana Paw³a II, Edwarda
Saida czy Koestlera i Hobsbawma obrazuj¹ postawy, jakie wobec doœwiadczenia z³a, idei komunizmu oraz innych istotnych zjawisk zesz³ego stulecia przyjmowa³y osoby bezpoœrednio w nich
uczestnicz¹ce oraz nierzadko w nie zaanga¿owane. Judt – czêsto analizuj¹c jednoczeœnie zagadnienia dotycz¹ce wybranej postaci oraz warsztat autora jego biografii – zauwa¿a, ¿e lekcja, jakiej
udzielaj¹ nam bohaterowie esejów, by³aby niepe³na bez próby zrozumienia ich motywacji i pogl¹dów. Szczególna odpowiedzialnoœæ spada w tym wypadku na historyków, którzy podejmuj¹ siê
zadania rekonstrukcji przesz³ych wydarzeñ. Autor Zapomnianego wieku… wytyka swoim kolegom po fachu b³êdy rzeczowe, anachronizmy (np. próba oceny obyczajowoœci panuj¹cej w danym
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krêgu spo³ecznym z perspektywy czasów wspó³czesnych – zob. rozdzia³ Arthur Koestler – wzorcowy intelektualista), przemilczenia oraz nieumiejêtnoœæ pe³nego rozliczenia siê z w³asnymi fascynacjami, które rzutowa³y lub rzutuj¹ na ocenê przesz³oœci (rozdzia³ Eric Hobsbawm i romans
komunizmu), tym samym podkreœlaj¹c znaczenie, jakie w procesie uchwycenia z³o¿onoœci biografii wybitnych postaci minionego stulecia, odgrywa zarówno solidna praca badacza, jak i jego zdystansowanie siê wobec badanego materia³u.
Czêœæ trzecia zatytu³owana Zagubione podczas przemian: miejsca i wspomnienia dotyczy wybranych pañstw europejskich oraz Izraela. Eseje na temat Francji stanowi¹ interesuj¹ce studium
zmagañ z w³asn¹ przesz³oœci¹. Judt zauwa¿a, i¿ lieux de mémoire („domeny pamiêci”) stanowi¹
nie tylko przyk³ad upamiêtniania wydarzeñ, miejsc b¹dŸ rzeczy, lecz – w obliczu ich odseparowania od historii narracyjnej – mog¹ staæ siê „domenami zapomnienia, czy te¿ raczej domenami ignorancji” (s. 258).
Problem stanowi równie¿ sama narracja historyczna. Francuzi, podobnie jak wiele innych narodowoœci, maj¹ k³opot z jednoznaczn¹ ocen¹ swojej przesz³oœci. Dlatego te¿ – jak w przypadku
republiki Vichy – „Francja nie ma narracji, z któr¹ mog³aby ‘Vichy’ powi¹zaæ, daj¹c mu mo¿liwe
do zakomunikowania znaczenie, co do którego mo¿na siê zgodziæ. Bez podobnej narracji, bez historii, ‘Vichy’ nie ma miejsca we francuskiej pamiêci” (s. 256).
Esej poœwiêcony historii Wielkiej Brytanii i rz¹dom Tony’ego Blaira (Krasnal w ogrodzie:
Tony Blair i brytyjskie „dziedzictwo”) dotyczy zagadnienia, które Judt uwa¿a za szczególnie wa¿ne. Kontynuowaniu zapocz¹tkowanych przez Thatcher przemian ekonomicznych towarzyszy³o
– zdaniem brytyjskiego historyka – swoiste cenzurowanie pamiêci. Dziêki niemu zapomniano
o rzeczywistej cenie reform, jak¹ obywatelom Wielkiej Brytanii przysz³o zap³aciæ za demonta¿
sektora publicznego. Poprzez negatywn¹ ocenê polityki Blaira Autor Zapomnianego wieku… daje
wyraz swoim pogl¹dom w zakresie pañstwa oraz kwestii spo³ecznych.
Judt wyraŸnie przeciwstawia siê neoliberalizmowi i podkreœla, ¿e „niewidzialna rêka rynku”
jest kolejnym „systemem wierzeñ”, z³udzeniem, któremu – jak uczy nas historia XX wieku – ludzie zwykli poddawaæ siê doœæ ³atwo: „Ostatecznie nie ma nic bardziej ideologicznego od za³o¿enia, ¿e wszystkie sprawy oraz sposoby dzia³ania, prywatne i publiczne, musz¹ podporz¹dkowaæ siê
coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce, jej nieuchronnym prawom i nienasyconym ¿¹daniom”
(s. 28).
Rynek nie jest w stanie dostarczyæ ludziom niektórych us³ug (np. bezp³atna s³u¿ba zdrowia,
edukacja) ze wzglêdu na ich nieop³acalnoœæ. Jednak kryterium zysku nie zawsze powinno byæ
czynnikiem decyduj¹cym o koniecznoœci podjêcia dzia³ania. Brak poczucia bezpieczeñstwa materialnego mo¿e doprowadziæ do niebezpiecznej polaryzacji spo³eczeñstwa. Ta przestroga Judta
– w obliczu wzrastaj¹cego w ca³ej Europie bezrobocia oraz wyst¹pieñ np. Ruchu Oburzonych
– wydaje siê szczególnie aktualna.
Recept¹ na niewra¿liwoœæ si³ ekonomicznych ma byæ wzmocnienie uprawnieñ pañstwa narodowego, które jako instytucja poœrednicz¹ca miêdzy obywatelami a dzia³aniami rynku, powinno
„podj¹æ siê zadania polegaj¹cego na absorbowaniu spo³ecznych konsekwencji zmian ekonomicznych” (s. 500). Pojawiaj¹ca siê w tym wypadku obawa przed „nadmiarem” pañstwa jest tak samo
uzasadniona jak niepokój Judta o zbyt ma³¹ rolê pañstwa w procesie globalizacji. Brytyjski historyk uwa¿a jednak, ¿e tylko pañstwo mo¿e zaj¹æ siê „now¹” kwesti¹ spo³eczn¹ (ubóstwo, niedorozwój, spo³eczne wykluczenia).
Koniecznoœæ wiêkszego zaanga¿owania pañstwa w sprawy spo³eczno-materialne swoich obywateli stanowi wniosek, jaki Autor Zapomnianego wieku… wyci¹ga z powojennej historii Europy
Zachodniej. Jednak zupe³ny powrót do idei „pañstwa opiekuñczego” lat 50.–80. nie wydaje siê
mo¿liwy. Tê propozycjê nale¿y potraktowaæ raczej jako swego rodzaju podpowiedŸ, ni¿ jako wzór
mo¿liwy do zastosowania w sposób bezpoœredni. Brak sta³ych dochodów czy te¿ ograniczone
szanse na d³ugoterminow¹ pracê nie s¹ dziœ odstêpstwem od normy, lecz staj¹ siê zjawiskiem coraz
bardziej powszechnym.
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Zdecydowanie, z jakim Judt g³osi swoje pogl¹dy, idzie w parze z nonkonformizmem. W swoich esejach dotycz¹cych Izraela i USA (ostania czêœæ ksi¹¿ki zatytu³owana (Pó³)wiek Ameryki)
z du¿¹ doz¹ krytycyzmu wypowiada siê on o polityce obu pañstw. Sprzecznoœci w wizerunku prezentowanym przez Izrael, w którym rola ofiary ³¹czy siê ze zdecydowanymi dzia³aniami militarnymi, wzbudzaj¹ – zdaniem brytyjskiego historyka – co najmniej zdziwienie (zob. rozdzia³ pt. Kraj,
który nie chcia³ dorosn¹æ). Pañstwo, które chce uchodziæ za ostojê demokracji na Bliskim Wschodzie nie mo¿e w sposób wybiórczy stosowaæ jej standardów, a wszelkich uwag krytycznych pod
swoim adresem odbieraæ jako antysemityzmu. Zmiana w polityce Izraela wymaga³aby „zrewidowania wszystkich klisz i iluzji trwaj¹cych przez wiêksz¹ czêœæ istnienia pañstwa” (s. 345). Brytyjski historyk pozostaje sceptyczny wobec mo¿liwoœci takiej zmiany.
Negatywnej ocenie podlega tak¿e zagraniczna polityka USA (prezydentura George’a W. Busha),
która – w wymiarze bliskowschodnim – przypomina izraelski pierwowzór. Hipokryzja i nieumiejêtnoœæ przewidzenia skutków w³asnych dzia³añ to jej g³ówne grzechy. Judt zwraca szczególn¹
uwagê na kondycjê amerykañskich intelektualistów liberalnych, którzy „wykorzystuj¹ swoj¹ zawodow¹ wiarygodnoœæ, by przys³u¿yæ siê partyjnej sprawie” (s. 454). Autor Zapomnianego wieku… ze zdziwieniem i za¿enowaniem przyjmuje fakt usprawiedliwiania „wojny prewencyjnej”
i jej cywilnych ofiar koniecznoœci¹ obrony amerykañskiej pañstwowoœci. Niezale¿ne myœlenie
o wa¿nych politycznie sprawach przesta³o byæ znakiem rozpoznawczym intelektualisty. Zamiast
tego bardzo czêsto cechuje go brak poczucia osobistej i etycznej odpowiedzialnoœci za dzia³ania,
które popiera.
Eseje Tony’ego Judta zebrane w Zapomnianym wieku… to godna uwagi zachêta do ponownego zmierzenia siê z niedawn¹ przesz³oœci¹ i poszukiwania w niej odpowiedzi na problemy
wspó³czesnoœci. Brytyjski historyk doskonale wie, ¿e historia nie powtarza siê w sposób prosty
i banalny, nie musi to jednak stanowiæ przeszkody w wyci¹ganiu z niej inspiruj¹cych wniosków.
Perspektywa (przepowiadana chocia¿by przez Immanuela Wallersteina) koñca kapitalizmu i wyzwañ zwi¹zanych z globalizacj¹ powinna wzbudziæ chêæ zastanowienia siê nad dalszymi scenariuszami rozwoju sytuacji na œwiecie. Judt – sceptyczny co do przysz³ych i teraŸniejszych wyborów
najwa¿niejszych graczy œwiatowych – nie zatrzymuje siê tylko na programie krytycznym i proponuje w³asny sposób na poradzenie sobie z bol¹czkami wspó³czesnoœci. Jego projekt wyp³ywa nie
tylko z okreœlonych pogl¹dów politycznych. Pomys³ ponownego wykorzystania instytucji pañstwa opiekuñczego to odrobiona lekcja historii, z której wynika, ¿e potencja³ ludzi niezadowolonych ze swojej obecnej sytuacji, borykaj¹cych siê z wykluczeniem spo³ecznym i bezrobociem
w bardzo ³atwy sposób mo¿e zostaæ zagospodarowany przez idee skrajne, opieraj¹ce siê na niechêci wobec innych grup spo³ecznych lub pañstw. Nale¿y zrobiæ wiêc wszystko, aby zapobiec takiemu rozwojowi wydarzeñ. Jednak pamiêæ i umiejêtnoœæ wyci¹gania wniosków to za ma³o, aby
poradziæ sobie z pal¹c¹ kwesti¹ spo³eczn¹. Potrzebna jest tak¿e odpowiedzialnoœæ i odwaga. Judtowi nigdy nie brakowa³o tych cech w g³oszeniu swoich pogl¹dów. Oby politykom nie zabrak³o ich
w dzia³aniu.
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