Tadeusz Kowalak
Emerytowany profesor, Wy˝sza Szko∏a Ekonomiczna w Bia∏ymstoku

W poszukiwaniu „odmiennej drogi”

W poni˝szym tekÊcie u˝ywam okreÊlenia „odmienna droga” w innym rozumieniu, ani˝eli Czytelnik znaleêç mo˝e w opublikowanej w 2000 roku przez Anthony’ego Giddensa ksià˝ce zatytu∏owanej The Third Way and its Critics, czy te˝ odczytaç z tekstów zamieszczonych
przez Tadeusza Kowalika w publikacji z 2001 roku pod tytu∏em Spory wokó∏ Nowej Trzeciej
Drogi. Obie wymienione ksià˝ki u˝ywajà tego terminu „trzecia droga” jako okreÊlenia orientacji politycznej niektórych europejskich i amerykaƒskich partii socjaldemokratycznych. Ja
natomiast szuka∏em „odmiennej drogi” w ró˝nicach w poglàdach filozoficznych pomi´dzy
Zachodem i Wschodem i widzia∏em g∏ówny jej cel w powstrzymaniu procesu pog∏´biania
si´ zró˝nicowania w wysokoÊci dochodów pomi´dzy warstwami ludzi bogatych i biednych.
W tym zró˝nicowaniu dostrzeg∏em bezpoÊrednie zagro˝enie dla utrzymania chwiejnej równowagi, w jakiej ˝yjà obecnie spo∏eczeƒstwa.
Âwiat, w którym ˝yjemy, podzielony jest z ró˝nych punktów widzenia na dwie nierówne
sobie cz´Êci. Do pierwszej nale˝y tak zwany Zachód. Sà to: kraje europejskie, Ameryki Pó∏nocnej, Australii i nieliczne kraje po∏udniowoamerykaƒskie i azjatyckie. Mieszkajàce w nich
spo∏ecznoÊci zajmujà pod wieloma wzgl´dami przodujàce w Êwiecie miejsce. Sà to spo∏eczeƒstwa najwy˝ej wykszta∏cone, najbogatsze, o najd∏u˝szym trwaniu ˝ycia jednostek. Druga cz´Êç rzàdzi si´ odmiennymi poglàdami, jest pi´ciokrotnie liczniejsza od pierwszej, zacofana w rozwoju gospodarczym, ˝yjàca Êrednio oko∏o dziesi´ciu lat krócej, gromadzi
najwi´kszà liczb´ analfabetów. LudnoÊç tej cz´Êci na niektórych obszarach gwa∏townie wzrasta i cieszy si´ kiepskim zdrowiem. W pierwszej cz´Êci nast´puje powolny, ale sta∏y spadek
liczby narodzonych dzieci, ich spo∏eczeƒstwa starzejà si´, gdy tymczasem w drugiej panuje wysoki stopieƒ rozrodczoÊci, dopiero ostatnio ulegajàcy stopniowemu ograniczeniu.
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Âwiat, w którym ˝yjemy, jest Êwiatem skrajnych i na niektórych p∏aszczyznach pog∏´biajàcych si´ sprzecznoÊci. Przyczyn zachodzàcych w nim ró˝nic i sprzecznoÊci badacze
doszukujà si´ w przyjmowanych przez nie systemach wartoÊci, a inaczej w wyznawanych
w omawianych dwóch cz´Êciach Êwiata odmiennych filozofiach. Niektórzy szukajà ratunku przed pog∏´bianiem si´ tych sprzecznoÊci w zbli˝eniu do siebie odmiennych filozofii
i osiàgni´ciu akceptowalnej dla obydwu stron ich syntezy (Etzioni 2004, s. 12–30).
Francis Fukuyama, autor jednej z najciekawszych ksià˝ek ostatniego dziesiàtka lat ubieg∏ego wieku, zatytu∏owanej Koniec historii, twierdzi, ˝e od czasu za∏amania si´ systemu komunistycznego w Zwiàzku Radzieckim, a z nim w Europie Ârodkowej i Po∏udniowo-Wschodniej, na ca∏ym Êwiecie zapanowa∏a tendencja do przejmowania przez organizmy
paƒstwowe wartoÊci zwanych „zachodnimi”. Pod poj´ciem tym kryjà si´ ustroje oparte na
indywidualnej wolnoÊci dla wszystkich ludzi, demokracji i kapitalizmie. Wed∏ug Etzioniego
poglàd ten jest tylko w po∏owie prawdziwy. Jego s∏usznoÊç potwierdza fakt formalnego
przyj´cia ustroju demokratycznego przez wi´kszoÊç krajów wchodzàcych przed upadkiem
Zwiàzku Radzieckiego do tego Zwiàzku lub do jego sfery wp∏ywów. Sàdu takiego nie mo˝na jednak przyjàç, poniewa˝ pomija on fakt, ˝e Wschód kieruje si´ wartoÊciami, które mo˝e (i chyba chce) ofiarowaç Êwiatu zachodniemu, przy czym, byç mo˝e, obstaje przy tych
wartoÊciach jeszcze mocniej ani˝eli Zachód przy swoich.
O ile na Zachodzie w centrum uwagi znajdujà si´ poszczególni ludzie, o tyle w kulturach wschodnich miejsce to zajmujà wspólnoty przyjmujàce w skrajnej formie zamiast praw
jednostki postaç obowiàzków spo∏ecznych. Liczy si´ nie wolnoÊç, lecz podporzàdkowanie
wy˝szym celom i wy˝szym autorytetom, religijnym czy te˝ Êwieckim; niegromadzenie dóbr
konsumpcyjnych, lecz s∏u˝ba dla jednego lub wielu bogów albo dla dobra wspólnego, okreÊlanego na ogó∏ przez Êwieckie paƒstwo. Te w∏aÊnie wartoÊci porzàdku spo∏ecznego stanowià podstaw´ islamu i konfucjanizmu oraz istot´ ró˝nych azjatyckich filozofii i religii.
Odgrywajà one równie˝ decydujàcà rol´ w tradycyjnym judaizmie (Etzioni 2004, s. 14).
Z rozwa˝aƒ tych trzeba wy∏àczyç ponadmiliardowà grup´ mieszkaƒców globu, wyznajàcych hinduizm. W toku historycznego rozwoju tej grupy, zamieszka∏ej g∏ównie w Azji Po∏udniowej, na po∏udnie od Himalajów, wy∏oni∏ si´ nie tylko szereg wierzeƒ religijnych, ale
i podzia∏ ludnoÊci na ÊciÊle oddzielone od siebie kasty, których samo istnienie uniemo˝liwi∏o powstanie porzàdku spo∏ecznego, opartego na obowiàzkach w stosunku do grup spo∏ecznych (Robinson 2004, s. 1–4)
Wyznawcy islamu stanowià wi´kszoÊç mieszkaƒców Afryki Pó∏nocnej, Ma∏ej Azji, Azji,
szczególnie Po∏udniowo-Wschodniej i Po∏udniowo-Zachodniej (np. Pakistan). W krajach
tych, rzàdzàcych si´ ró˝nymi ustrojami, poczàwszy od dyktatur (np. Libia), a skoƒczywszy
na monarchiach konstytucyjnych (np. Maroko), ogromny wp∏yw na ˝ycie polityczne zapewni∏y sobie struktury religijne. Niektóre z ich spo∏eczeƒstw, np. Iraku, podzielone sà
wewnàtrz od wielu setek lat na dwa zwalczajàce si´ kierunki: Szyitów i Sunnitów. W paƒstwach tych, z wyjàtkiem Turcji, która niemal od wieku rzàdzi si´ ustrojem demokratycznym, panujà ró˝ne inne ustroje. W chwili oddawania tej ksià˝ki do druku nie tylko nie
jest jasne, ale i wàtpliwe, czy powiodà si´ amerykaƒskie usi∏owania wprowadzenia si∏à
ustroju demokratycznego w Iraku.
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Muzu∏maƒska koncepcja ˝ycia polega na koordynacji cia∏a i duszy, stàd naturalnà w islamie rzeczà jest bliski zwiàzek pomi´dzy religià i politykà, pomi´dzy meczetem a twierdzà (jeÊli twierdz´ uzna si´ za symbol w∏adzy). Islam w swojej koncepcji spo∏ecznej jest
„wspólnotowy”. Preferuje spo∏eczne organizowanie ˝ycia, wymaga modlitw na wspólnych
zebraniach, na których wszyscy zwracajà si´ do tego samego centrum (którym jest Allah),
poszczà wspólnie w tym samym czasie we wszystkich cz´Êciach Êwiata i odwiedzajà Êwiàtynie („domy Bo˝e”), co jest jednym z g∏ównych obowiàzków wszystkich muzu∏manów,
m´˝czyzn i kobiet. PodkreÊla on ÊciÊle osobistà odpowiedzialnoÊç i nie zapomina o rozwoju jednostki, a mimo to organizuje wszystkie jednostki w jednà ca∏oÊç, Êwiatowà wspólnot´ muzu∏maƒskà. Niezale˝nie od przynale˝noÊci do klasy spo∏ecznej i do kraju, to samo prawo reguluje sprawy wszystkich wyznawców Allaha (Hamidullah 2004, s. 1).
G∏ównym problemem dla wyznawców islamu jest nale˝enie do wspólnoty. „Od ka˝dego muzu∏manina oczekuje si´, ˝e przyjmie on ka˝dà odpowiedzialnoÊç, która jest mu bliska…” (Haneef 1996, s. 118). W oczach cz∏owieka Zachodu w czasach trwajàcego kryzysu ustroju demokratycznego, globalizacji i rewolucji elektronicznej, wyznawanie islamu
mo˝e przynieÊç dla miliarda ˝yjàcych na Ziemi jego wyznawców nieprzewidywalne skutki. Najwa˝niejszym, jak si´ wydaje, trendem rozwoju wspó∏czesnego Êwiata jest globalizacja. Ogólnie rozumie si´ pod nià integracj´ w skali Êwiata w sferach gospodarki, finansów
i polityki. W Êlad za tego typu integracjà kroczy integracja czynników kulturowych, obejmujàcych nie tylko sztuki pi´kne, jak muzyka, ale tak˝e elementy nale˝àce do systemów
wartoÊci, wià˝àce si´ ze Êwiatopoglàdem czy filozofià. W∏aÊciwie wszystko co wià˝e si´
z wy∏aniajàcà si´ globalnà cywilizacjà zagra˝a to˝samoÊci, a nawet egzystencji Islamu (Van
Dusen 2003, s. 4, 5).
Szczególnie interpretowana w niektórych krajach muzu∏maƒskich doktryna wyznawców Allaha wyklucza udzia∏ kobiet w ˝yciu politycznym, specyficznie interpretowane w niektórych krajach arabskich zasady islamu wykluczajà je z systemu oÊwiaty. Trzeba przy tej
okazji zauwa˝yç, ˝e Koran nie wspomina o takiej mo˝liwoÊci. Przeciwnie, podkreÊla kilkakrotnie równoÊç praw obydwu p∏ci. Islam nie wprowadza absolutnie ˝adnej ró˝nicy pomi´dzy m´˝czyznà a kobietà w ich stosunku do Allaha, poniewa˝ obydwoje mogà oczekiwaç takiej samej nagrody za dobre uczynki i takiej samej kary za z∏e (Doi 2004, s. 1).
Wydaje si´, ˝e brak mo˝liwoÊci pe∏nego wykorzystania dla post´pu spo∏ecznego po∏owy
ludnoÊci w licznych krajach muzu∏maƒskich, a tak˝e pozbawienie kobiet mo˝liwoÊci korzystania z pe∏ni ˝ycia nie mogà ujÊç bezkarnie.
Prawda i donios∏oÊç myÊli Konfucjusza rozbrzmiewajà dzisiaj – jeÊli w ogóle sà jeszcze
s∏yszane – poniewa˝ jego nauki powsta∏y jako reakcja na czasy, w których ˝y∏, a nasze czasy sà w pewnym sensie bardzo do nich podobne. Wed∏ug ówczesnego piÊmiennictwa czasy Konfucjusza by∏y, w porównaniu z poprzednimi, okresem moralnego chaosu, kiedy powszechnie obowiàzujàce wartoÊci by∏y albo odrzucane, albo nie zwracano na nie uwagi.
Wzrasta∏a liczba pope∏nianych przest´pstw, przy czym napady i kradzie˝e wzrasta∏y na obszarach wiejskich, a morderstwa sta∏y si´ powa˝nym problemem w miastach i na dworach
panujàcych. Sprawa tolerowania z∏oczyƒców nie wzbudza∏a ˝adnego zainteresowania. PrzepaÊç pomi´dzy bogatymi i ubogimi by∏a g∏´boka i zwi´ksza∏a si´. Bogacze ˝yli wystawnie
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w wielkich pa∏acach, kiedy obfitoÊç ˝ywnoÊci nie dociera∏a do potrzebujàcych jej ludzi g∏odujàcych. Rzàdy by∏y po prostu skorumpowane i niewzbudzajàce zaufania wÊród ludnoÊci, która nie omieszka∏a zauwa˝yç, ˝e bogaci nie spe∏niali swojej roli spo∏ecznej. Kronikarz Shu Xiang zauwa˝y∏, ˝e „Ministrowie nigdy nie wychodzà w pole do pracy”.
Zmianom podlega∏a tak˝e gospodarka. Warstwa wytwarzajàca dobra – g∏ównie rolnicy – zmniejsza∏a si´, przy równoczesnym wzroÊcie sektora handlowego. Targi by∏y pe∏ne
dóbr okreÊlanych jako drogie i bezu˝yteczne. Na cz´Êç wzrastajàcej klasy Êredniej sk∏ada∏
si´ sektor ludzi wykszta∏conych, którym bardzo trudno by∏o znaleêç prac´.
Reformatorzy, tacy jak Konfucjusz, stanowili mniejszoÊç; w spo∏eczeƒstwie wi´kszoÊç
stanowili pesymiÊci i konserwatyÊci. PesymiÊci, ˝o∏nierze i „patrioci” rozczarowani uciekali przed sprawami spo∏eczeƒstwa, przekonani o tym, ˝e porzàdek spo∏eczny by∏ nieodwracalnie skorumpowany i negatywnie ustosunkowany do dzie∏a reformy i ˝e najlepsze co
mo˝na zrobiç, to dbaç o w∏asne interesy.
KonserwatyÊci owych czasów to ludzie, którzy albo byli zwyk∏ymi ludêmi zaplàtanymi
w swoje w∏asne sprawy i oboj´tnymi wobec problemów spo∏ecznych i politycznych, albo
ludêmi „spo∏ecznymi” cieszàcymi si´ dobrà opinià i dostrzegajàcymi interes w utrzymywaniu istniejàcego stanu rzeczy, zdecydowani na blokowanie reform spo∏ecznych i nowych
idei, gdziekolwiek si´ one pojawià. Chocia˝ osobiste sprawowanie si´ tych ostatnich by∏o
na ogó∏ nienaganne, w sferze publicznej byli oni zapalonymi obroƒcami niewygodnego dla
pozosta∏ych status quo.
Na pytanie, czy jest to sytuacja dzisiaj w jakimÊ stopniu znana trzeba udzieliç pozytywnej odpowiedzi. Jednak˝e warto zanotowaç, ˝e na tym nieurodzajnym gruncie filozoficznym konfucjanizm nie tylko zapuÊci∏ korzenie, ale rozkwit∏ i przekszta∏ci∏ chiƒskie spo∏eczeƒstwo wzbogacajàc je w nowe wartoÊci, które utrzyma∏y si´ przez wieki. Dlatego w∏aÊnie
konfucjanizm ma ciàgle jeszcze znaczenie (Ammann 2004, s. 1).
„Sàdz´, – pisze Hau-Pei-tsun, swego czasu premier Tajwanu, reprezentujàcy poglàdy
konfucjanizmu – ˝e jest bardzo wa˝ne dà˝enie do sukcesu i realizowanie swych idea∏ów,
jeszcze bardziej wa˝ne jest jednak kumulowanie indywidualnych sukcesów, aby stworzyç
z tego sukces narodu jako ca∏oÊci. Realizacja indywidualnych idei prowadzi do osiàgni´cia celów ca∏ego spo∏eczeƒstwa (…). Jednostki w spo∏ecznoÊci to tak jak komórki w ciele. JeÊli chce si´, ˝eby cia∏o by∏o zdrowe, ka˝da komórka musi rosnàç tak samo. Celem
wychowania jest, aby z ka˝dego obywatela stworzyç zdrowà komórk´ w ciele naszego spo∏eczeƒstwa (…) Ka˝dy powinien dobrze poznaç swoje miejsce w spo∏eczeƒstwie, rozwinàç
odpowiednie z nim stosunki, a nast´pnie dopiero okreÊliç swoje osobiste cele i rozpoczynaç ich realizacj´” (cyt. za: Etzioni 2004, s. 15).
Konfucjanizm jest przede wszystkim kodeksem etycznym, ustanowionym w celu kontrolowania i oceniania istoty konfliktu zachodzàcego w stosunkach pomi´dzy osobami prywatnymi i publicznymi poprzez systematyczne wdra˝anie regu∏ moralnych w celu osiàgni´cia harmonii spo∏ecznej. Harmonia w sensie konfucjanizmu nie stanowi celu samego
w sobie, lecz raczej s∏u˝y jako narz´dzie tworzenia grup spo∏ecznych. Osoby nale˝àce do
takich grup zachowujà si´ zgodnie z normami moralnymi. Umo˝liwia to osobom nale˝àcym do grup zbudowanie stosunków mi´dzyludzkich na zasadzie racjonalnoÊci i wzajem-

W poszukiwaniu „odmiennej drogi”

81

nego zaufania. Naruszanie warunków spo∏ecznych i moralnych przez unikanie wspólnej
spo∏ecznej dzia∏alnoÊci uwa˝ane jest za arogancj´ i dzia∏alnoÊç wywrotowà.
Rodzina jest modelem spo∏eczeƒstwa, jako ca∏oÊci. Tak jak w rodzinie, w spo∏eczeƒstwie rzàdzi si´ równoczeÊnie przez hierarchiczne podporzàdkowanie i utrzymywanie stosunków wspólnoty. W ten sposób pos∏uszeƒstwo staje si´ ogólnà zasadà, jakà rzàdzi si´
spo∏eczeƒstwo: paƒstwo postrzegane jest jako przed∏u˝enie czy rozszerzenie rodziny. Konfucjanizm odrzuca sytuacj´, kiedy grupa, w której panuje wewn´trzna harmonia, znajduje si´ w konflikcie z innymi grupami. Dostrzec tu mo˝na odmiennoÊci pojmowania racjonalizmu przez filozofi´ Konfucjusza i Webera. Racjonalizm konfucjaƒski oznacza
racjonalne przystosowanie si´ do otoczenia czy mo˝e Êwiata. Wed∏ug Webera, reprezentujàcego poglàdy protestanckie w tym wzgl´dzie, racjonalnoÊç oznacza racjonalne opanowanie Êwiata. Z tego punktu widzenia poglàd Konfucjusza na istot´ Êwiata mo˝na uznawaç za usi∏owanie interpretacji ludzkich zachowaƒ jako porzàdku harmonijnego,
istniejàcego ju˝ wczeÊniej we wszechÊwiecie i w naturze. Naruszanie harmonijnego porzàdku przez istoty ludzkie poprzez indywidualne niew∏aÊciwe dzia∏anie prowadzi do nieszcz´Êcia. Protestantyzm k∏adzie nacisk zawsze na harmonijne stosunki wewnàtrz grupy,
co mo˝e doprowadziç do konfliktu z innà grupà. Wed∏ug Konfucjusza, w∏aÊciwe zachowanie w stosunku do innych osób stoi na czele zasad moralnych. Oznacza to zachowanie
zmierzajàce do utrzymania w ca∏oÊci harmonii w celu osiàgni´cia zamierzonego celu, a równoczeÊnie wzajemne poszanowanie dla potrzeb innych osób. Jest to norma, której powinna przestrzegaç osoba jako cz∏onek spo∏eczeƒstwa. Wed∏ug tej zasady poszczególny cz∏owiek powinien zrezygnowaç z dà˝enia do w∏asnej korzyÊci kosztem innych osób, poniewa˝
wybranie jako celu osiàgni´cia zysku uwa˝a si´ za êród∏o spo∏ecznego niepokoju (Weber
1986, s. 448).
Etyka konfucjaƒska cechuje si´ konserwatywnym trendem, który zajmuje si´ przede
wszystkim zachowaniem systemu hierarchicznego w kierowaniu spo∏eczeƒstwem. Kultura
konfucjanizmu opiera si´ na cnotach wzajemnej mi∏oÊci, równoÊci, màdroÊci, moralnoÊci
i uczciwoÊci przy przyj´ciu ludzkiej spo∏ecznoÊci jako najwy˝szej wartoÊci. W centrum uwagi znajduje si´ harmonia pomi´dzy grupami, która wed∏ug swego znaczenia i formy nie
uwa˝a ludzi za indywidualne, izolowane osoby, lecz raczej jako grupy zwiàzane naturalnymi stosunkami rodzinnymi, spo∏ecznymi i paƒstwowymi. W kulturze konfucjaƒskiej rozwój indywidualnych osobowoÊci nie jest rezultatem w∏asnej dzia∏alnoÊci, lecz raczej wynika z aktywnoÊci majàcej na celu osiàgni´cie wspólnego post´pu.
Tego rodzaju poglàd na etyk´ konfucjanizmu prowadzi do sàdu, ˝e spo∏eczeƒstwa azjatyckie charakteryzujà si´ zdyscyplinowaniem wynikajàcym z dominacji tradycji konfucjaƒskich. Oparta na tej filozofii praktyka ˝ycia codziennego ka˝e uwa˝aç za istotnà nie jednostk´, ale grup´ zwiàzanà obowiàzujàcà w niej hierarchià. Najbardziej cenione w takich
spo∏eczeƒstwach jest wype∏nianie obowiàzków, uleg∏oÊç, utrzymywanie porzàdku i harmonii i osiàganie w ten sposób wspólnych celów (Pieliƒski 2004, s. 106).
Z perspektywy islamu i konfucjanizmu ustroje Zachodu jawià si´ jako anarchiczne,
materialistyczne, hedonistyczne i po trochu obrzydliwe, a obywatele Zachodu jako ludzie
egocentryczni, pozbawieni jakiegokolwiek poczucia wspólnoty i poszanowania dla w∏adzy.
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Trudno jednak zaprzeczyç, ˝e obydwa te systemy wartoÊci – Zachodu i Wschodu – wykazujà, przynajmniej na niektórych polach, oznaki wzajemnego zbli˝ania si´. Jest to konsekwencja nie tylko procesu globalizacji Êwiata, ale i tego, ˝e tego, co wyst´puje w nadmiarze na Wschodzie, brakuje na Zachodzie, i odwrotnie.
Obok cieszenia si´ dzia∏aniem instytucji wspólnotowych, przez dwieÊcie lat istnienia
Stanów Zjednoczonych zakorzenione by∏o przekonanie o istnieniu zobowiàzaƒ jednostki
wobec ca∏ego spo∏eczeƒstwa. W centrum uwagi Amerykanów sta∏o rozszerzanie zakresu
praw osobistych, dzia∏anie rzàdów demokratycznych i si∏ rynkowych. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy by∏o dopuszczenie osób nieposiadajàcych wi´kszego majàtku do obejmowania urz´dów obsadzanych w drodze wyborów, rozszerzenie prawa udzia∏u w wyborach
na kobiety i mniejszoÊci narodowe, pe∏ne równouprawnienie osób niepe∏nosprawnych,
imigrantów i osób o odmiennej orientacji seksualnej.
Poczàwszy od lat 60. ubieg∏ego wieku w Stanach Zjednoczonych, a tak˝e cz´Êciowo
w Europie Zachodniej powsta∏o zjawisko nazywane deficytem kapita∏u spo∏ecznego sygnalizowane przez brak zaufania do osób znaczàcych „od nauczycieli i urz´dników z wyboru, do genera∏ów i duchownych” (Etzioni 2004, s. 18). RównoczeÊnie panuje zgodna
opinia co do tego, ˝e od powstania Stanów Zjednoczonych do dzisiejszego dnia istniejà
zgodnie rozwijajàce si´ silne tendencje obrony interesów zarówno spo∏ecznych, jak i indywidualnych.
Obydwie strony, zarówno Zachód, jak i Wschód powinny dà˝yç do zbudowania nowego systemu normatywnego, który móg∏by nadaç ich spo∏eczeƒstwom, ich ustrojowi politycznemu, a tak˝e ich ustrojowi ekonomicznemu sprawniejszà postaç, ani˝eli mo˝na by
zbudowaç, przyjmujàc za podstaw´ sam autorytarny czy indywidualistyczny system wartoÊci.
Polski system demokratyczny istniejàcy – od chwili wycofania z terytorium Polski okupacyjnej armii radzieckiej – zaledwie od pi´tnastu lat, pomimo formalnej poprawnoÊci,
nie odpowiada w praktyce wiàzanym z nim nadziejom. W sk∏ad w∏adz ustawodawczych
wesz∏a niewielka wprawdzie, ale pewna liczba pospolitych przest´pców, powolnie i zapewne nie w pe∏ni eliminowanych w drodze trudnych do przezwyci´˝enia procedur sàdowych;
do kwalifikacji moralnych trzeba dodaç poziom kwalifikacji zawodowych wielkiej liczby
przedstawicieli, zarówno kwalifikacji ogólnych, jak przede wszystkim prawniczych.

Zró˝nicowanie dochodowe
Liberalizm gospodarczy jest filarem, na którym opiera si´ obecnie porzàdek spo∏eczno-gospodarczy wi´kszoÊci rozwini´tych krajów Êwiata. Wytworzy∏ on szczególny stosunek
w∏adz paƒstwowych do problemów rozwoju spo∏ecznego, który to stosunek jest równoczeÊnie przyczynà i wynikiem majàtkowego zró˝nicowania wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw. Paƒstwo zarówno poprzez dzia∏anie, jak zaniechanie wspomaga te elity spo∏eczne, które sprawujà kontrol´ nad dzia∏alnoÊcià paƒstwa i jego aparatu. W tej sytuacji dobrobyt,
bezpieczeƒstwo i zdrowie ludnoÊci ubogiej, w tym kobiet i ich dzieci sà zagro˝one.
Poszukiwanie g∏ównej przyczyny marginalnoÊci pozycji ekonomiczno-spo∏ecznej wi´kszoÊci krajów rozwijajàcych si´ w stosunku do innych rejonów Êwiata prowadzi nieuchron-
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nie do sprawy podzia∏u produktu wytwarzanego przez ludnoÊç Êwiata pomi´dzy poszczególne kraje. Jest to problem niezwykle trudny. ¸atwo – chcia∏oby si´ powiedzieç: na pierwszy rzut oka – spostrzec, ˝e taki podzia∏, jaki odbywa si´ od dziesiàtków lat po chwil´ obecnà, jest niew∏aÊciwy. Natomiast nikt nie da∏ dotàd akceptowalnej dla wszystkich,
a przynajmniej dla wi´kszoÊci ludzi, odpowiedzi na pytanie jak mia∏by wyglàdaç, na jakich
mia∏by opieraç si´ zasadach, pod naciskiem jakich wydarzeƒ i przy u˝yciu jakich mechanizmów móg∏by byç wprowadzony podzia∏, który mo˝na by nazwaç w∏aÊciwym.
Amerykaƒski tygodnik „Time” w przeddzieƒ Konferencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie Ârodowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro w 1995 r. zamieÊci∏ uderzajàce porównanie: Stany Zjednoczone zamieszkane przez 5% ludnoÊci Êwiata zu˝ywajà 25% energii
produkowanej w Êwiecie, emitujà 22% Êwiatowej produkcji dwutlenku w´gla i wytwarzajà 25% Êwiatowego dochodu brutto. Liczàce ponadtrzykrotnie wi´cej ludnoÊci Indie (16%
ludnoÊci Êwiata) zu˝ywajà 3% wytwarzanej w Êwiecie energii, produkujà 3% dwutlenku
w´gla i 1% Êwiatowego produktu brutto (Elmer-Dewit 1994, s. 42, 43). Zestawienie stosunku zu˝ycia energii (w 2000 roku 355 kilowatogodzin na mieszkaƒca Indii i 12 331 na
mieszkaƒca Stanów Zjednoczonych) i wielkoÊci dochodu narodowego przypadajàcego na
jednego mieszkaƒca tych dwóch krajów (2 820 w Indiach i 34 280 PPPdolarów w Stanach
Zjednoczonych) dowodzi, ˝e dystans w sferze gospodarki pomi´dzy Indiami a Stanami
Zjednoczonymi jest nadal ogromny (Word Bank 2003, s. 14, 15 i 295, 296). Przy ogólnym
wzroÊcie wskaêników poziomu gospodarczego Êwiata zwi´ksza si´ dystans pomi´dzy krajami najbogatszymi i najubo˝szymi.
Niew∏aÊciwemu podzia∏owi dochodów pomi´dzy poszczególnymi krajami towarzyszy
pog∏´biajàcy si´ rozziew pomi´dzy dochodami i bogactwem poszczególnych warstw ludnoÊci. W skali Êwiata udzia∏ najbogatszej jednej piàtej ludnoÊci w podziale dochodu spo∏ecznego Êwiata wzrós∏ z 70,2% w 1960 r. do 82,7% w 1989, gdy tymczasem jedna piàta
najbiedniejszej ludnoÊci Êwiata zmniejszy∏a swój udzia∏ w podziale tego dochodu w tym
samym czasie z 2,4% do 1,9%. Pani Karin Kortmann, rzecznik przedstawicieli parlamentarnej frakcji SPD w niemieckim parlamencie, zacytowa∏a dane pochodzàce z Organizacji Narodów Zjednoczonych, wed∏ug których obecnie przeci´tny obywatel w 46 krajach
Êwiata ma si´ gorzej ni˝ w 1990 roku, a wskaênik rozwoju spo∏ecznego (HDI), na który
sk∏ada si´ wysokoÊç produktu krajowego brutto na jednego mieszkaƒca, spodziewana d∏ugoÊç ˝ycia ludzi oraz ich poziom wykszta∏cenia, by∏ w 2003 roku ni˝szy w 20 krajach Êwiata ani˝eli w 1990 roku (Kortman 2004, s. 3).
Niew∏aÊciwoÊç podzia∏u dochodów wewnàtrz jednej, wielkiej spo∏ecznoÊci nigdzie chyba nie jest tak uderzajàca, jak w Stanach Zjednoczonych (Kowalak 1996, s. 63, 64). Zwi´kszanie si´ przepaÊci pomi´dzy biednymi i bogatymi jest cechà charakterystycznà wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw. Dochody najbogatszej jednej piàtej ludnoÊci sà wi´ksze od
dochodów jednej piàtej najbiedniejszej cz´Êci ludnoÊci prawie dwunastokrotnie w Stanach
Zjednoczonych, prawie dziesi´ciokrotnie w Australii, ponadoÊmiokrotnie w Nowej Zelandii i w Szwajcarii, prawie siedmiokrotnie w Zjednoczonym Królestwie i w Kanadzie, szeÊciokrotnie we Francji i we W∏oszech, pi´ciokrotnie w Niemczech i w Holandii („The Economist” z 18 wrzeÊnia 1997, s. 25).

84

Tadeusz Kowalak

Zwi´kszanie si´ rozpi´toÊci pomi´dzy coraz to mniejszà warstwà ludzi najzamo˝niejszych, a coraz to wi´kszà osób zarabiajàcych bardzo ma∏o albo niezarabiajàcych wcale bezrobotnych, jest powodowane ró˝nymi przyczynami. Za przyk∏ad mo˝e tu s∏u˝yç polityka
Kongresu i rzàdu USA, szczególnie kiedy znajdowa∏ si´ on w r´kach republikanów, która pozwala∏a na rozdawanie szczodrà r´kà wielomilionowych dotacji wielu wielkim organizacjom gospodarczym. Sektorowi wielkich korporacji przypad∏o w 1981 r. zap∏aciç zaledwie jednà czwartà wartoÊci zebranych podatków, chocia˝ zarzàdza∏ on w tym czasie
65% majàtku narodowego. Praktyk´ t´ kontynuowano przez ca∏e dwunastolecie rzàdów
Reagana, oÊmioletnie rzàdy Busha Seniora i wkraczajàce w drugie czterolecie rzàdy Busha Juniora. Jest ona szeroko znana i zdoby∏a sobie w dyskusjach o polityce gospodarczej
w∏asnà, z∏oÊliwà nazw´ corporate welfare – zasi∏ki socjalne dla korporacji. Dotacje te i quasi-monopolistyczna pozycja na rynku wielu gospodarczych gigantów pozwalajà radom
nadzorczym zamknàç oczy na wysokoÊç wynagrodzenia zarzàdów i kadry mened˝erskiej
swoich firm.
Po drugiej stronie drabinki p∏ac zarobki wzrastajà wolno, wcale nie wzrastajà albo spadajà z wielu z∏o˝onych przyczyn. Jednà z nich jest masowe wejÊcie kobiet na rynek pracy.
Ich p∏ace kszta∏tujà si´ przy takich samych co m´˝czyêni kwalifikacjach ciàgle na poziomie co najmniej o jednà piàtà ni˝szym ani˝eli m´˝czyzn. Nie mo˝na tu pominàç wp∏ywu
przestawienia gospodarki amerykaƒskiej ze zorientowanej na produkcj´ dóbr na zorientowanà na produkcj´ us∏ug. Spowodowa∏o to masowe bezrobocie wÊród robotników zatrudnionych w systemie produkcji taÊmowej, nieposiadajàcych wysokich kwalifikacji ogólnych, a wi´c nieumiejàcych lub niechcàcych zdobyç wiedzy potrzebnej do pracy w nowych
warunkach technologicznych. Masowa imigracja niewykwalifikowanej si∏y roboczej, g∏ównie z Meksyku, powoduje zwi´kszenie poda˝y pracy, a z tym utrzymywanie niskiego poziomu p∏ac w tej kategorii zatrudnionych lub zgo∏a dalsze jego obni˝enie.
Zró˝nicowanie dochodowe panujàce w poszczególnych spo∏ecznoÊciach mierzy si´ za
pomocà wspó∏czynnika Giniego1 lub przez dokonanie podzia∏u spo∏eczeƒstwa na pi´ç (lub
dziesi´ç) równych liczebnie grup odró˝niajàcych si´ wielkoÊcià uzyskiwanych dochodów
i ujawniajàcych w ten sposób wielkoÊç zró˝nicowania dochodowego w danym spo∏eczeƒstwie (por. tabela 1). WielkoÊç wspó∏czynnika Giniego wykazywana w statystykach mi´dzynarodowych, poczàwszy od ostatniego dziesi´ciolecia ubieg∏ego wieku, waha∏a si´
w 1989 roku od 0,2 w europejskich krajach socjalistycznych, w Bu∏garii, na W´grzech,
w Czechos∏owacji i w Polsce, do 0,3 w krajach zachodnioeuropejskich i w Kanadzie, 0,35
w Japonii i niektórych innych krajach azjatyckich, niektóre osiàgajà wielkoÊç 0,4, a wi´k-

Za pomocà wspó∏czynnika Giniego mierzy si´ stopieƒ, w jakim rzeczywisty podzia∏ dochodu
lub wydatków konsumpcyjnych pomi´dzy jednostkami lub gospodarstwami domowymi, a tak˝e wi´kszymi grupami spo∏ecznymi i ca∏ymi spo∏eczeƒstwami, odbiega od podzia∏u ca∏kowicie równego. Poziom zerowy wskaênika Giniego oznacza, ˝e wszyscy cz∏onkowie danej spo∏ecznoÊci uczestniczà
w podziale dochodu na zasadzie pe∏nej równoÊci, poziom stu punktów oznacza, ˝e jedna osoba otrzymuje ca∏oÊç dochodu (pomniejszonego o Êrodki potrzebne na utrzymanie przy ˝yciu na niezb´dnym
poziomie pozosta∏ych cz∏onków spo∏eczeƒstwa).
1
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szoÊç krajów afrykaƒskich i po∏udniowoamerykaƒskich notuje wielkoÊci powy˝ej 0,45.
Wzrost wspó∏czynnika Giniego zwiàzany by∏ ze zmianami ustrojowymi. Na Kubie zanotowano w 1953 roku, przed rewolucjà Fidela Castro wskaênik 0,55, a w 1986 roku 0,22.
W Stanach Zjednoczonych wspó∏czynnik wzrós∏ z 0,35 w latach 70. do 0,41 w trzydzieÊci
lat póêniej (UNDP 2004, s. 188). Kraj ten bywa cz´sto przywo∏ywany jako przyk∏ad zach´cajàcy do uogólnienia, ˝e realizacja doktryny neoliberalnej prowadzi do zwi´kszenia
rozpi´toÊci dochodowej pomi´dzy poszczególnymi grupami spo∏ecznymi. Po reformach
prezydenta Johnsona z po∏owy lat 60. ubieg∏ego stulecia, kiedy liczba ludnoÊci ˝yjàcej poni˝ej linii ubóstwa zmniejszy∏a si´ w Stanach Zjednoczonych o po∏ow´, do oko∏o 12–13%,
proces bogacenia si´ bogatych przy biednieniu ubogich utrzymywa∏ si´ i utrzymuje nadal
i to pomimo wysokich wskaêników wzrostu gospodarczego.
W Polsce i w kilku krajach Europy Centralnej i Wschodniej po zmianie ustrojowej,
oko∏o 1990 roku, wspó∏czynnik Giniego wzrós∏ z oko∏o 0,2 do ponad 0,3, wskazujàc na
pog∏´bienie si´ zró˝nicowania spo∏ecznego. Rosja i Ukraina po zmianie ustroju wykaza∏y znaczny wzrost tego wspó∏czynnika: Rosja do 0,46, Ukraina do 0,29. Nie ma to nic wspólnego ani ze zwi´kszeniem wielkoÊci produktu narodowego, ani z ogólnym wzrostem zarobków ludnoÊci w tych krajach.
Wskaênik wielkoÊci produktu krajowego brutto na jednego mieszkaƒca obliczony w dolarach amerykaƒskich wed∏ug ich wartoÊci nabywczej (w skrócie nazywanych dolarami
PPP) wynosi∏ w 2001 roku 7370 PPP$ dla ca∏ego Êwiata (w 1998 r. 6300 PPP$) dla krajów
gospodarczo rozwini´tych (high income countries) 23 800 PPP$ (w 1980 r. 23 420 PPP$),
dla krajów rozwijajàcych si´ o niskim i Êrednim dochodzie (low and middle income) z ludnoÊcià liczàcà 5172 mln mieszkaƒców 3830 PPP$ (w 1980 r. 3300 PPP$), a dla krajów najs∏abiej rozwini´tych 2190 PPP$ (w 1980 r. bez Chin i Indii 1360 PPP$). JeÊli przyjàç ten
wskaênik za miernik zamo˝noÊci, ludnoÊç krajów rozwijajàcych si´ o niskiej lub Êredniej
wysokoÊci produktu narodowego na jednego mieszkaƒca dysponowa∏a szeÊciokrotnie mniejszym produktem na jednego mieszkaƒca, a ludnoÊç krajów najs∏abiej rozwini´tych (bez
Chin i Indii) jedenastokrotnie mniejszym ani˝eli ludnoÊç krajów rozwini´tych (World Bank
2003, s. 16). W 2001 roku spoÊród krajów rozwini´tych najwy˝szy wskaênik produktu na
mieszkaƒca zanotowano w Stanach Zjednoczonych (34 280 PPP$), ale prawie trzy razy
ni˝szy w Grecji (11 752 PPP$). W europejskich krajach przeprowadzajàcych transformacj´ ustrojowà najwy˝szy wskaênik produktu narodowego na mieszkaƒca wykazywa∏a S∏owenia (17 060 PPP$), a najni˝szy Ukraina (4270 PPP$). W Polsce wskaênik ten wynosi∏
9370 PPP$. W krajach rozwijajàcych si´ Afryki najni˝szy wskaênik produktu krajowego
brutto na mieszkaƒca wykazuje Mozambik (1050 PPP$), najwy˝szy Republika Po∏udniowej Afryki (10 919 PPP$), tj. ponaddziesi´ciokrotnie wi´cej ani˝eli Mozambik. W krajach
rozwijajàcych si´ kontynentu azjatyckiego najwy˝szy wskaênik produktu narodowego brutto na mieszkaƒca wykazuje Arabia Saudyjska (13 290 PPP$), najni˝szy Nepal (1360 PPP$),
a nast´pnie Indie (2820 PPP$). Na obszarze Ameryki Ârodkowej i Po∏udniowej najwy˝szy
omawiany wskaênik osiàgn´∏a Argentyna – 10 980 PPP$ (notujemy tu pewien spadek tego wskaênika z 11 728 PPP$ w 1980 roku), najni˝szy, prawie szeÊciokrotnie mniejszy ma
Haiti (1870 PPP$). W skali Êwiata najubo˝szy kraj, Mozambik, wykazuje produkt narodo-
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wy na jednego mieszkaƒca 32 razy ni˝szy ni˝ Stany Zjednoczone. Produkt narodowy przypadajàcy na jednego mieszkaƒca liczony w dolarach USA wed∏ug jego si∏y nabywczej by∏
w Polsce prawie czterokrotnie (3,66) ni˝szy ni˝ w Stanach Zjednoczonych, w Czechach 2,4
razy ni˝szy, a na W´grzech prawie trzykrotnie ni˝szy (World Bank 2003, s. 14–16).
Wskaênik produktu krajowego brutto na jednego mieszkaƒca nie oddaje ani g∏´bi skrajnej biedy ani szczytów bogactwa, poniewa˝ nie zajmuje si´ podzia∏em uzyskanego produktu pomi´dzy poszczególne grupy spo∏eczne, nie mówiàc o poszczególnych osobach. W skali Êwiata, przyjmujàc za podstaw´ globalny produkt narodowy w 1996 r., zaledwie 1,1%
przypada∏ na jednà piàtà ludnoÊci o najni˝szych dochodach. Wskaênik ten ma wyraênà
tendencj´ malejàcà: w 1960 r. wynosi∏ 2,3%, w 1991 r. jeszcze 1,4%. RównoczeÊnie suma
dochodów jednej piàtej ludnoÊci zarabiajàcej najwi´cej mia∏a si´ w stosunku do sumy dochodów jednej piàtej ludnoÊci o najni˝szych dochodach w 1960 roku jak 1 do 30, w 1991 r.
jak 1 do 61, a w 1994 r. jak 1 do 78. (UNDP 1997, s. 9). Dowodzi to, ˝e z owoców ogólnego wzrostu gospodarczego korzysta∏y i korzystajà tylko grupy spo∏eczne uprzywilejowane w porównaniu do grupy najubo˝szych. Na przyk∏adzie Stanów Zjednoczonych mo˝na
dowieÊç, ˝e tak˝e nast´pna jedna piàta ludnoÊci o ni˝szej skali zarobków i cz´Êç trzeciej
takiej grupy w ostatnich latach notuje spadek dochodów realnych przy równoczesnym
wzroÊcie tych dochodów w czwartej, a szczególnie w piàtej, najwy˝szej grupie dochodowej (Kowalak 1996, s. 92–94).
Tabela 1.
Wskaêniki rozwarstwienia dochodowego ludnoÊci Stanów Zjednoczonych
Rok

1993

1997

2002

Dochód najbog. 10% ludn.
w % ca∏ego dochodu

48,2x

30,5

29,9

Dochód najbied 10% ludn.
w % ca∏ego dochodu

3,6x

1,8

1,9

35,0

40,8

40,8

Wskaênik

Wspó∏czynnik Giniego

èród∏a: The World Bank: World Development Indicators 2003, s. 2.8; 66; UNDP 2004, s. 188. Kowalak 1996, s. 64.
x dotyczy wysokoÊci dochodów jednej piàtej ogólnej liczby ludnoÊci

W 1989 r. najbogatszy 1% ludnoÊci Stanów Zjednoczonych posiada∏ 37% wartoÊci ∏àcznego majàtku ca∏ej ludnoÊci tego kraju, o 6 punktów procentowych wi´cej ani˝eli w 1983 r.,
tj. szeÊç lat wczeÊniej. Nast´pne 9% najwi´cej zarabiajàcych Amerykanów posiada∏o 31%
tego majàtku. Pozosta∏e dziewi´ç dziesiàtych ludnoÊci posiada∏o tylko 32% wartoÊci tego
majàtku. W latach 1968–1994 dochody zarabiajàcej najwi´cej jednej piàtej ludnoÊci Stanów wzros∏y (w wartoÊci niezmiennej dolara) o 44% wobec wzrostu w tym samym czasie
dochodów najbiedniejszej jednej piàtej ludnoÊci o 7%.
Ogólnà tez´ o zwi´kszaniu si´ dochodów najbogatszych przy równoczesnym zmniejszaniu si´ dochodów uzyskiwanych przez warstwy najbiedniejsze potwierdzajà bardziej ak-
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tualne dane dotyczàce Polski, opracowane i og∏oszone na ∏amach „Polityki Spo∏ecznej”.
Pomi´dzy wrzeÊniem 1999 a paêdziernikiem 2002 roku (pe∏ne trzy lata) dla siedmiu grup
„decylowych” (grupy I–VII) zanotowano spadek wynagrodzeƒ liczony w odsetkach ogólnej sumy wyp∏aconych wynagrodzeƒ (od 1,6% do 0,4%), a w trzech grupach wzrost – od
0,2% w grupie VIII, 1,3% w grupie IX i 7,6% w grupie X (Daszkowski 2004, s. 2). Ogromna ró˝nica pomi´dzy wzrostem wynagrodzeƒ w X i IX grupie decylowej podkreÊla prawdziwoÊç twierdzenia, ˝e im bogatsi ludzie, tym ich dochody wzrastajà szybciej.
Ubóstwo ma wiele twarzy, sam wskaênik produktu krajowego brutto na jednego mieszkaƒca nie wystarczy do oceny sytuacji poszczególnych krajów ani Êwiata. Ocenia si´, ˝e
spoÊród 6,3 miliardów mieszkaƒców globu 1,3 miliarda ˝yje za mniej ni˝ jednego dolara
(PPP$) na osob´ dziennie. Prawie miliard ludzi nie umie czytaç, pisaç i rachowaç. Ponad
miliard ludzi nie ma dost´pu do wody pitnej. Oko∏o 840 mln doznaje codziennie g∏odu
lub jest zagro˝onych niedostatkiem ˝ywnoÊci, w 15 najs∏abiej rozwini´tych krajach przeci´tna spodziewana d∏ugoÊç ˝ycia nie przekracza 50 lat (UNDP 1997, s. 5).
Na tle tego, co powiedziano wy˝ej, fakt istnienia ogromnych i zwi´kszajàcych si´ dysproporcji dochodowych i majàtkowych pomi´dzy bogatymi a biednymi (krajami, grupami
spo∏ecznymi i osobami indywidualnymi) nie mo˝e byç racjonalnie podawany w wàtpliwoÊç.
Nie jest on wymys∏em socjalizujàcych utopistów, lecz pi´tnem rzeczywistoÊci, a w dodatku pi´tnem rzeczywistoÊç t´ kompromitujàcym. Czy jest bowiem zgodne z zasadami etyki i moralnoÊci dopuszczanie do tego, ˝eby (jak tego byliÊmy Êwiadkami w Polsce w ostatnich latach) starzy ludzie umierali z powodu niedo˝ywienia przy równoczesnym braku
mo˝liwoÊci utrzymania we w∏asnych domach temperatury potrzebnej dla zachowania ˝ycia, kiedy inni ˝yjà w trudnym do wyobra˝enia dostatku? A w skali Êwiatowej, czy jest moralne to, ˝e ponad miliard ludzi zaznaje codziennie g∏odu, gdy inni po raz kolejny wydajà bajoƒskie sumy, aby oblecieç balonem kul´ ziemskà bez làdowania? Nie wspominam
o losie bezdomnych, niepe∏nych rodzin z ma∏ymi dzieçmi, o prawie miliardzie analfabetów, których ogromna wi´kszoÊç jest analfabetami, poniewa˝ nie mia∏a i nie ma dost´pu
do szkó∏, o osobach niepe∏nosprawnych, pozbawionych elementarnych warunków egzystencji, o chronicznie chorych niemajàcych dost´pu do urzàdzeƒ ochrony zdrowia.
Proces zwi´kszania si´ przepaÊci pomi´dzy najbogatszà a najbiedniejszà warstwà ludnoÊci jest, moim zdaniem, jednym z najbardziej niepokojàcych zjawisk wspó∏czesnego rozwoju gospodarczego, a z nim i spo∏ecznego, i mo˝e byç podstawà do zasadniczych zmian
mogàcych nastàpiç w koncepcji istoty ustroju demokratycznego. Proces ten stwarza warunki dla powstawania ruchów spo∏ecznych zmierzajàcych w kierunku ograniczenia zasady wolnoÊci, stanowiàcej jeden z fundamentów tego ustroju. Mo˝e si´ to okazaç procesem wyjàtkowo bolesnym w bezpoÊrednich skutkach.
Nie wszyscy autorzy zajmujàcy si´ problemem poszukiwania „odmiennej” drogi przypisujà zjawisku dochodowego rozwarstwiania si´ wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw rol´ g∏ównego czynnika przysz∏ych zmian ustrojowych. Anthony Giddens, autor wydanej w 2000 roku ksià˝ki zatytu∏owanej Trzecia droga i jej krytycy w czwartym jej rozdziale poÊwi´conym
sprawie nierównoÊci (s. 85–121) traktuje spraw´ nierównoÊci w wysokoÊci dochodów uzyskiwanych przez poszczególne warstwy wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw, jako jednà z kilku in-
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nych, takich jak nierównoÊç w dost´pie do w∏adzy, poziom wykszta∏cenia poszczególnych
spo∏eczeƒstw czy spraw´ udzia∏u kobiet na rynku pracy. Zauwa˝a te˝, ˝e zjawisko rozwarstwiania si´ w zakresie wysokoÊci dochodów poszczególnych warstw ludnoÊci nie jest widoczne w niektórych krajach Êwiata. Stàd wniosek (wyciàgni´ty przeze mnie, a nie przez
Giddensa), ˝e nie jest to zjawisko wyst´pujàce powszechnie, nie jest wi´c na tyle wa˝ne,
˝eby staç si´ g∏ównà przyczynà czekajàcych nas zmian ustrojowych. W tej sprawie mam
odmienne zdanie.
Dieter Nohlen, w poszukiwaniu przyczyn zauwa˝alnego w ostatnich dziesi´cioleciach
procesu wyraênego zmniejszania si´ wielkich oczekiwaƒ, zwiàzanych z zapanowaniem
ustrojów demokratycznych w paƒstwach Êrodkowo- i po∏udniowoamerykaƒskich, przedstawi∏ szeÊç kategorii przyczyn tego zjawiska (Nohlen 2004, s. 80–85). Nazwa∏ je „hipotezami braków” (mangelhypothese). Wprawdzie odnoszà si´ one do sytuacji panujàcej na
jednym z kontynentów, ale mogà one s∏u˝yç do formu∏owania uwag dotyczàcych sytuacji
we wspó∏czesnym Êwiecie.
Na pierwszym miejscu wymieni∏ Nohlen niewystarczajàco szybki wzrost gospodarczy.
Odpowiada to teoretycznemu za∏o˝eniu, ˝e powstanie i dzia∏anie demokracji jest wynikiem rozwoju gospodarczego i zmian spo∏ecznych, przeczàc tym samym zasadniczo tezie
o koniecznoÊci wzmocnienia demokracji zanim nastàpi wzrost gospodarczy. Inaczej mówiàc, wzrost gospodarczy w ubieg∏ych dziesi´cioleciach nie wystarcza∏ do spowodowania
takich rezultatów, które mog∏yby demokracj´ umocniç. Twórca tej teorii nie posunà∏ si´
dalej, jak tego oczekiwa∏ czytelnik, i nie okreÊli∏ takiej wielkoÊci wzrostu gospodarczego,
która zapewnia∏aby umocowanie demokracji.
Hipoteza o brakach podkreÊla dalsze istnienie ubóstwa i nierównoÊci spo∏ecznych, pomimo pojawienia si´ ustroju demokratycznego. Neoliberalizmowi nie uda∏o si´ przeciwdzia∏aç „szkodom spo∏ecznym”, do jakich doprowadzi∏y poprzednie b∏´dne strategie rozwoju. Sta∏o si´ wr´cz przeciwnie: bogaci wzbogacili si´ jeszcze bardziej, a ubodzy zbiednieli.
Proces ten dotknà∏ w Ameryce Po∏udniowej i Ârodkowej szczególnie klas´ Êrednià, a w Polsce doprowadzi∏ do przekroczenia po∏owy liczby ludnoÊci ˝yjàcej poni˝ej minimum socjalnego. Hipoteza o brakach, jako wyjaÊnienie zjawiska bogacenia si´ bogatych przy równoczesnym zubo˝eniu biednych, nie mo˝e, jak si´ wydaje, stosowaç si´ tylko do krajów
Ameryki Po∏udniowej i Ârodkowej (Nohlen 2004, s.81). Trudno by∏oby uwierzyç, ˝e paradoks ten, obserwowany nieprzerwanie od kilkudziesi´ciu lat m.in. w Stanach Zjednoczonych, jest rezultatem czegoÊ innego ani˝eli b∏´dnej polityki podzia∏u wyprodukowanego
bogactwa.
Hipoteza o braku rozwiàzaƒ politycznych wynika z analizy samego poj´cia demokracji. Wychodzàc od szerokiego poj´cia demokracji obejmujàcego wàtpliwe przedpole spo∏eczne i polityczno-kulturalne demokracji w geograficznym regionie, który tutaj omawiamy, wskazuje si´ na brak poczucia paƒstwowoÊci i odpowiedzialnoÊci oraz na tradycyjny
sposób zachowywania si´ politycznej elity, klientelizmu i korupcji. Trudno jest utrzymywaç przy ˝yciu demokracj´ ni˝szej jakoÊci.
Kolejna hipoteza braków o charakterze polityczno-instytucjonalnym zajmuje si´ problemami strukturalnymi systemów politycznych, prowadzàcymi do blokad politycznych,
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albo do zmniejszana si´ wydolnoÊci rzàdzenia. Nale˝à tu takie sprawy, jak instytucjonalna architektura systemów politycznych, forma rzàdu, system wyborów, artykulacja niezgody i dochodzenia do zgody. Nie mo˝na zapewniç skutecznego wykonywania programów
gospodarczych i spo∏ecznych, a co za tym idzie umocnienia demokracji, jeÊli braki w tej
dziedzinie nie zostanà usuni´te.
Pod hipotezà braku zaufania rozumie si´, ˝e umocnienie demokracji jest zale˝ne od
zaufania ludnoÊci do demokracji, jako wybranej formy porzàdku politycznego oraz od zadowolenia ludnoÊci z osiàgni´ç tej formy. Obecny wymiar wiarygodnoÊci demokracji
w Ameryce ¸aciƒskiej uwa˝any jest za niewystarczajàcy dla umocnienia ustroju demokratycznego.
Hipoteza o braku kapita∏u spo∏ecznego zajmuje si´ spo∏eczeƒstwem i jego zdolnoÊcià
do tworzenia zaufania do innych. Wychodzi ona z za∏o˝enia, ˝e musi istnieç jakiÊ stopieƒ
zaufania pomi´dzy poszczególnymi osobami, aby zbudowaç zdolnà do dzia∏ania spo∏ecznoÊç, która na podstawie post´pu gospodarczego i spo∏ecznego mo˝e stworzyç umocniony system polityczny. W Ameryce ¸aciƒskiej brakuje takiego spo∏ecznego kapita∏u (Nohlen
2004, s. 81–82).

Koncepcje „dobrego paƒstwa”
W poszukiwaniu koncepcji paƒstwa, które stanowi∏oby twór ustrojowy poÊredni pomi´dzy omówionymi powy˝ej orientacjami nazwanymi „zachodnimi” i „wschodnimi”, Amitai Etzioni (2004, s. 21 i nast.) zaproponowa∏ trzy cechy, którym powinna odpowiadaç poszukiwana spo∏ecznoÊç. By∏aby to spo∏ecznoÊç rzàdzàca si´ zasadami odpowiadajàcymi
poj´ciu demokracji.
Po pierwsze powinna ona opieraç si´ na starannie przeprowadzonym podziale pomi´dzy panujàcà w takiej spo∏ecznoÊci autonomià i porzàdkiem spo∏ecznym. Pod mianem autonomii kryjà si´ prawa indywidualnych osób, demokratyczna forma ustroju spo∏ecznego
i wolny rynek. U˝yte tu okreÊlenie „porzàdek spo∏eczny” oznacza ustrój, który polega na
przeprowadzaniu kontroli dzia∏ania spo∏ecznoÊci przez rzàd oraz przez nieformalne kontrole spo∏eczne. Jest to wi´c spo∏ecznoÊç, która uwa˝nie chroni wolnoÊç i podstawowe prawa, wymagajàc w zamian wype∏niania szeregu zobowiàzaƒ s∏u˝àcych dobru ogólnemu, jak
na przyk∏ad bezpieczeƒstwo paƒstwa oraz ochrona Êrodowiska.
Po drugie, dobre spo∏ecznoÊci stale sprawdzajà istnienie równowagi pomi´dzy autonomià a porzàdkiem. Poniewa˝ chcà one utrzymaç równowag´, sk∏aniajà si´ raz w jednym,
a nast´pnie w drugim kierunku i dostosowujà si´, kiedy zmienia si´ kontekst historyczny.
Po trzecie, tym bardziej zbli˝amy si´ do dobrej spo∏ecznoÊci, im bardziej porzàdek spo∏eczny opiera si´ na moralnym przekonaniu i nieformalnej kontroli spo∏ecznej i im bardziej
ograniczone sà zakresy dzia∏ania kontrolowane przez paƒstwo. W Stanach Zjednoczonych
na przyk∏ad zakaz palenia papierosów obowiàzujàcy w wielu lokalach urz´dowych i opierajàcy si´ niemal wy∏àcznie na moralnym przekonaniu o s∏usznoÊci takiego zakazu i na nieformalnej kontroli spo∏ecznej, swà skutecznoÊcià przewy˝sza dalece zakazy egzekwowane przez
przymus paƒstwowy, jak to w przesz∏oÊci wykaza∏a na przyk∏ad prohibicja. W dobrym spo∏e-
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czeƒstwie wielka cz´Êç zobowiàzaƒ spo∏ecznych wype∏niana jest dlatego, ˝e ludzie przyswajajà sobie okreÊlone obowiàzki – od wychowywania swoich dzieci do ochrony Êrodowiska, od
dobrowolnych sk∏adek, do pomocy dla starych i chorych ludzi – rozumiejàc je jako zobowiàzania moralne. Innymi s∏owy, porzàdek spo∏eczny w dobrym spo∏eczeƒstwie jest porzàdkiem
mi´kkim, który z jednej strony respektuje prawa i preferencje swoich cz∏onków, z drugiej zaÊ
strony usi∏uje za pomocà narz´dzi spo∏ecznych zapewniç, ˝e jego cz∏onkowie b´dà wype∏niali swoje obowiàzki moralne w stosunku do innych cz∏onków i do dobra powszechnego, zamiast uciekaç si´ do paƒstwowego przymusu policyjnego (Etzioni 2004, s. 21–22).
Skoro sformu∏owaliÊmy ju˝ zasady, na których mia∏by zostaç zbudowany nowy ustrój
nowego spo∏eczeƒstwa, pozostaje do rozwiàzania sposób wprowadzenia go w ˝ycie.
Warto przy tej okazji si´gnàç do wypowiedzi ówczesnego wicedyrektora Banku Âwiatowego Josepha Stiglitza, który na dorocznej konferencji Banku w 1999 roku w wyg∏oszonym tam referacie przestrzega∏ przed uciekaniem si´ do tego, co zosta∏o nazwane „terapià szokowà”. Ówczesna pozycja Stiglitza pozwala potraktowaç jego wypowiedê nie tylko
jako ocen´ stworzonej w niektórych krajach (w tym w Polsce) sytuacji, ale i jako ostrze˝enie przed u˝ywaniem zbyt gwa∏townych metod dzia∏ania. Autor zaczyna swoje rozwa˝ania od porównania pomi´dzy osiàgni´ciami gospodarczymi Chin i Rosji, obydwu krajów prze˝ywajàcych okres zmian ustrojowych. W krajach tych rezultaty gospodarcze
w dekadzie rozpoczynajàcej si´ w 1989 roku by∏y skrajnie ró˝ne. Chiny podwoi∏y swój produkt narodowy, gdy tymczasem Rosja zmniejszy∏a go o po∏ow´. Rosja zastosowa∏a terapi´ szokowà, Chiny terapi´ ∏agodnà, w dyskusjach na ten temat nazywanà aksamitnà. Si´gajàc dalej w histori´, Stiglitz wspomina, ˝e podejÊcie szokowe do zmian instytucjonalnych
wiàzane jest z jakobinizmem w czasie rewolucji francuskiej i (paradoksalnie) z bolszewizmem w rewolucji paêdziernikowej. W obydwu przypadkach skutki takiego podejÊcia by∏y katastrofalne (Stiglitz 1999, s. 3, 21).
W nast´pnej dekadzie, po 1999 roku sytuacja nie uleg∏a zmianie. W Chinach utrzymuje si´ wzrost gospodarczy w granicach 8–10% rocznie, Rosja ciàgle jeszcze obiecuje wejÊç
na prostà drog´ wzrostu i ogranicza si´ do przyrzeczeƒ, które, jak powszechnie wiadomo,
nie kszta∏tujà rzeczywistoÊci.
Odnios∏em si´ do Stiglitza, sàdzàc, ˝e jest to ostrze˝enie o charakterze ogólnym, które zosta∏o u nas przemilczane z wielkà szkodà (jak mi si´ zdaje) dla naszych – i nie tylko
naszych – dalszych losów.
Poszukiwanie drogi prowadzàcej do „dobrego paƒstwa” odbywa si´ na wielu innych
p∏aszczyznach nieszukajàcych oparcia w usuwaniu ró˝nic Êwiatopoglàdowych. Jednà z tych
dróg jest poszukiwanie i ocena sposobów przejÊcia krajów rzàdzonych w sposób autorytarny do ustroju demokratycznego. Dotychczasowe doÊwiadczenia dowodzà, ˝e próby takich przekszta∏ceƒ sà trudne. Musimy przy tym pami´taç, ˝e z dalszà demokratyzacjà ∏àczymy usuwanie pog∏´biajàcej si´ przepaÊci pomi´dzy bogaczami a ubogimi.
Drogi do demokratyzacji paƒstw niedemokratycznych wiodà albo przez stworzenie odpowiednich stosunków gospodarczych, albo przez dzia∏anie organizacji paƒstwowych, albo poprzez powstanie i dzia∏alnoÊç spo∏eczeƒstw obywatelskich. Sama kwestia przekszta∏cenia paƒstwa autorytarnego w demokratyczne otwiera na wst´pie pytanie nie tylko o jakà
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demokracj´ chodzi, ale i jaka organizacja paƒstwowa ma byç przekszta∏cona. Innych narz´dzi i kroków wymagaç b´dzie przekszta∏cenie w paƒstwo demokratyczne jednoosobowej dyktatury, a innych zinstytucjonalizowanego komunistycznego paƒstwa jednopartyjnego. Na ró˝norodnoÊç ustrojowà paƒstw niedemokratycznych wskazujà nazwy nadane
im przez ró˝nych badaczy: spotykamy wi´c okreÊlenia, takie jak pó∏demokracje, cz´Êciowe demokracje, ograniczone demokracje, quasi-demokracje, demokracje nieliberalne i inne. Przy wyborze sposobów podejÊcia do procesu zmieniania ustroju niedemokratycznego w demokratyczny wszystkie te formy ustrojowe trzeba rozpatrywaç oddzielnie.
Ponadto nie mo˝na byç pewnym, czy przeprowadzajàcy zmiany uwa˝a liberalnà demokracj´ za cel, do osiàgni´cia którego zmierza. Koncesje dokonywane przez rzàd mogà spowodowaç, ˝e dany kraj zostanie inaczej sklasyfikowany, na przyk∏ad z ograniczonego typu ustroju autorytarnego czy te˝ demokratycznego do jeszcze innego okaleczonego
podtypu, jedynie w celu unikni´cia czy te˝ zaniechania innej bardziej istotnej reformy
w kierunku demokracji.
W kraju podlegajàcym przekszta∏ceniu ustrojowemu nie mo˝na te˝ traciç z pola widzenia koniecznoÊci zapewnienia zasady powszechnoÊci rzàdu prawa. Zasada ta musi obowiàzywaç nie tylko tych, których reforma dotyczy, ale tak˝e tych, którzy jà przeprowadzajà.
Przekszta∏cenie ustrojów niedemokratycznych w demokratyczne, jak z dotychczasowych rozwa˝aƒ wynika, nie mo˝e byç aktem jednorazowym czy te˝ dotyczàcym jednego
tematu. Ka˝da z wymienionych wy˝ej sytuacji wymaga innego podejÊcia, przy czym muszà byç uwzgl´dnione zarówno si∏y sprzyjajàce reformie, jak i si∏y, które sà jej przeciwne
(Burnell 2004, s. 100–102).
Sytuacja w gospodarce wp∏ywa bezpoÊrednio na mo˝liwoÊç przeprowadzenia procesu
demokratyzacji paƒstwa. Mo˝e to byç zarówno wp∏yw pozytywny, jak negatywny. Za∏amanie gospodarki kraju mo˝e podkopaç podstawy re˝imu autorytarnego i, jak si´ to sta∏o
w Indonezji, doprowadziç do zmiany ustroju. Z drugiej strony, jeÊli po zmianie ustroju nie
nastàpi poprawa stanu gospodarki i w dalszym ciàgu obni˝aç si´ b´dzie poziom ˝ycia ludnoÊci, perspektywy utrzymania zmian ustrojowych mogà si´ okazaç nietrwa∏e i zagro˝one
buntem ludnoÊci lub interwencjà zewn´trznà.
W chwili kiedy pracuj´ nad tym tekstem sytuacja Polski przypomina opisane tu warunki, a pomimo tego nie widaç ani objawów buntu ludnoÊci (mo˝e z wyjàtkiem rozproszonych jej grup – piel´gniarek, weterynarzy, kolejarzy), ani interwencji zewn´trznej. Dowodzi to tego, ˝e obszar, po którym si´ poruszamy, nie znosi propozycji prostych rozwiàzaƒ.
„LudnoÊç” przesta∏a byç monolitem, czego przyk∏adem sà polscy rolnicy korzystajàcy z dotàd niepobieranych (inaczej ni˝ na zachodzie Europy) dotacji w gotówce i ze znacznego
wzrostu cen na towary wytwarzane przez rolnictwo, przede wszystkim mi´s. Wzrost tych
cen odpowiada interesom rolników, a szkodzi interesom pozosta∏ej ludnoÊci. „Interwencja zewn´trzna” zosta∏a zastàpiona konsekwencjami przystàpienia Polski do Unii Europejskiej. Wià˝e si´ to z rozlicznymi europejskimi funduszami rozwojowymi, skàd zaczynamy otrzymywaç pomoc przeznaczonà na inwestycje w infrastruktur´ kraju.
Gospodarka rozwini´ta sprzyja przekszta∏caniu ustrojów niedemokratycznych w demokratyczne. Zmiana ustroju mo˝e spowodowaç proces gospodarczego rozwoju. Te dwa zja-
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wiska spo∏eczno-gospodarcze sà ze sobà powiàzane, bez wsparcia innych czynników nie
wystarczajà jednak do dokonania prze∏omu ustrojowego.
Rozpatrujàc rol´ organizacji paƒstwowych, spotkamy si´ z dwoma podstawowymi mo˝liwoÊciami: od dzia∏ania ∏agodnego, polegajàcego na przyk∏ad na przyj´ciu danego paƒstwa do zwiàzku innych paƒstw, do zewn´trznej interwencji, równie˝ militarnej. Przyk∏adem pierwszej z tych dróg jest proces poszerzania liczby cz∏onków Unii Europejskiej,
ostatnio przyj´to do niej dziesi´ç nowych paƒstw. Mi´dzynarodowa interwencja przeprowadzona w Afganistanie na podstawie odpowiednich decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Stany Zjednoczone i inne paƒstwa nale˝àce do NATO i póêniejsza (2003)
interwencja zbrojna w Iraku dokonana przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników sà przyk∏adem zewn´trznej ingerencji militarnej. Przypatrujàc si´ przebiegowi obydwu tych przedsi´wzi´ç musimy stwierdziç, ˝e wiàzanie – szczególnie z wyprawà przeciwko niedemokratycznemu Irakowi – nadziei na zaprowadzenie tam w ten sposób na trwa∏e ustroju
demokratycznego ma niewielkie szanse powodzenia. Z 16 podobnych przypadków spowodowanych przynajmniej cz´Êciowo przez Stany Zjednoczone, zanotowanych w dziejach
w koƒcu i po drugiej wojnie Êwiatowej, tylko w czterech uda∏o si´ utrzymaç ustrój demokratyczny przez okres przekraczajàcy dziesi´ç lat. By∏y to Niemcy i Japonia w 1945 roku
oraz Grenada w 1983 roku i Panama w 1989 roku (Brunell 2004, s. 106). Irak ze swoimi
wewn´trznymi podzia∏ami religijnymi i plemiennymi po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych
zdaje si´ nie mieç szans na otwarcie pochodu procesów demokratyzacyjnych w ca∏ym swoim zapleczu geograficznym. Grenada i Panama, szczególnie ta ostatnia, ma dla Stanów
Zjednoczonych zbyt istotne znaczenie strategiczne, ˝eby w razie potrzeby nie otoczyç ich
odpowiednià opiekà.
Interwencja militarna w celu doprowadzenia do zmiany ustroju jakiegoÊ paƒstwa nie
zdobywa we wspó∏czesnym Êwiecie nowych zwolenników, a przeciwnie natrafia na coraz
bardziej zdecydowane opory. Wskazuje na to przebieg interwencji amerykaƒskiej w Iraku. Awansowanie Stanów Zjednoczonych do rangi nie tyle przywódcy, ile policjanta Êwiata nie jest i zapewne nie b´dzie zamiarem krajów Unii Europejskiej. Nie przyjmà takiego stanowiska nie tylko Indie, Chiny czy Rosja (choç zachowanie tej ostatniej wzbudza
wàtpliwoÊci). Dlatego z dwóch dzia∏ajàcych obecnie sposobów wp∏ywania z zewnàtrz na
proces demokratyzacji, nadziej´ wiàzaç nale˝y z ró˝nymi mo˝liwymi dzia∏aniami paƒstw
zainteresowanych rozszerzaniem demokracji przy pomocy instrumentów niesi´gajàcych
do argumentu si∏y.
Nie mo˝emy te˝ zapominaç o procedurze demokratyzacji przeprowadzanej bez udzia∏u zewn´trznych organizacji paƒstwowych. Ilustracjà takiego przypadku jest powo∏anie
w Polsce w 1989 roku instytucji „okràg∏ego sto∏u”. Zgromadzi∏a ona przedstawicieli dopiero co powo∏anego do ˝ycia zwiàzku zawodowego „SolidarnoÊç” i reprezentantów dotychczasowych w∏adz komunistycznych i sformu∏owa∏a przyj´te przez obydwie strony zasady nowego ustroju Polski, jeszcze na wpó∏ demokratycznego. Z niego wyros∏a konstytucja
uchwalona przez izby ustawodawcze w 1995 roku i wprowadzajàca ustrój w pe∏ni demokratyczny. Obecnie, jeszcze nieca∏e dziesi´ç lat od tego wydarzenia, podnoszà si´ g∏osy
kwestionujàce zgodnoÊç jej przepisów z wymogami „pe∏nej” demokracji.
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Pozosta∏a nam trzecia droga demokratyzacji, poprzez tworzenie spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Jest to droga niewymagajàca zewn´trznej interwencji i dlatego uwa˝ana za szczególnie atrakcyjnà. Znajduje ona zwolenników wÊród rzàdów, które dostrzegajà w koncepcji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego cechy apolitycznoÊci, dzi´ki czemu nie wymagajà
interwencji w sprawy wewn´trzne danego paƒstwa i nacisków przez gro˝enie sankcjami
gospodarczymi, nie mówiàc o interwencjach militarnych. Spo∏eczeƒstwo obywatelskie dostrzegane jest przez rzàdy krajów zachodnich jako bliskie znanym im organizacjom pozarzàdowym oraz niepaƒstwowym i niezale˝nym instytutom badawczym.
Pomimo pozytywnych cech demokratyzacji przeprowadzanej poprzez rozbudow´ struktur zwiàzanych z koncepcjà paƒstwa obywatelskiego, formu∏uje si´ pod ich adresem szereg uwag krytycznych (Brunell 2004, s. 110–112). Przede wszystkim wi´kszoÊç re˝imów totalitarnych z regu∏y utrudnia dost´p do tych struktur. Popieranie ich przez si∏y zewn´trzne
wzbudza podejrzenia w∏adz, co mo˝e przynieÊç szkody zarówno ich istnieniu, jak i powstawaniu. Sama koncepcja spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, jego stosunek do rynku, do spo∏eczeƒstwa politycznego i do paƒstwa jest i nie przestaje byç przedmiotem dyskusji. Pozostaje otwarta kwestia stosunku do organizacji tradycyjnych, które mogà nie byç zaliczone
do organizacji obywatelskich, które jednak spe∏niajà rol´ spo∏ecznà zaspokajajàc miejscowe potrzeby materialne lub duchowe ludnoÊci. Czy organizacje te nale˝y ignorowaç czy
próbowaç ograniczaç ich rol´, czy dostosowywaç do powsta∏ej sytuacji tworzàc z nich instytucje akceptowalne? Pytanie brzmi wi´c, czy spo∏eczeƒstwo obywatelskie wbudowane
w system globalnego kapitalizmu XXI wieku mo˝e dzia∏aç w kierunku demokratyzacji
i spe∏niaç funkcj´, którà pe∏ni∏y spo∏eczeƒstwa obywatelskie o innej strukturze w poprzednim okresie, w którym dzia∏a∏y spo∏eczeƒstwa bardziej zaawansowane w rozwoju ani˝eli
wi´kszoÊç dzisiejszych spo∏eczeƒstw zmierzajàcych do demokracji.
Omówione wy˝ej trzy podejÊcia do procesu demokratyzacji krajów niedemokratycznych – poprzez rozwój gospodarczy, dzia∏anie w∏adz paƒstwowych i rozwijanie instytucji
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego – nie wykluczajà si´ wzajemnie. Jak si´ wydaje, równoczesne stosowanie wszystkich tych sposobów w relacjach odpowiadajàcych konkretnej sytuacji b´dzie wyjÊciem obiecujàcym najlepsze rezultaty i eliminujàcym najwi´ksze niepowodzenia. Przy wszystkich tych podejÊciach w∏aÊciwym pytaniem jest nie to, czy nale˝y, ale
kiedy, jak i gdzie je zastosowaç. Trzeba przy tym pami´taç, ˝e skupienie uwagi wy∏àcznie
na problemie post´pu gospodarczego by∏oby b∏´dem. I to nie z tego wzgl´du, ˝e nie rozumiemy dok∏adnie stosunku wzajemnego pomi´dzy zmianami w sferze polityki i w sferze gospodarki. Chodzi raczej o to, ˝e dzisiejsze stosunki gospodarcze kierowane sà przez
si∏y i agendy, nad którymi organizatorzy demokracji sprawujà nik∏à albo nie sprawujà ˝adnej kontroli.
WàtpliwoÊci mo˝e tak˝e budziç idea koncentrowania uwagi na ustroju paƒstwa i na dokonywaniu zmian w instytucjach paƒstwowych. Mo˝e ona byç wartoÊciowa i powinna byç
przeprowadzana w krajach dopiero co zdemokratyzowanych. Kiedy jednak mamy do czynienia z ustrojem niedemokratycznym mo˝e nastàpiç przesuni´cie wi´kszego zasobu w∏adzy w r´ce przywódców, którzy nie majà ˝adnych autentycznych zamiarów przeprowadzenia reformy w kierunku demokracji, a jedynie stworzenie pozorów politycznej liberalizacji
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dla zyskania czasu. Obalenie si∏à takich re˝imów nie ma obecnie ani podstaw moralnych,
ani prawnych (Brunell 2004, s. 114, 115).
Rozwa˝ajàc problem demokratyzacji paƒstw niedemokratycznych, nie mo˝emy pominàç istnienia omówionego ju˝ wy˝ej zjawiska cechujàcego zresztà globalnà sytuacj´ wspó∏czesnego Êwiata. Chodzi mianowicie o nieustanny proces bogacenia si´ bogatych i ubo˝enia biednych. Proces ten prowadzi do utraty równowagi spo∏ecznej, co mo˝e doprowadziç
do nieplanowanych i niezamierzonych, a byç mo˝e gwa∏townych zmian ustrojowych. Sytuacj´ t´ profesor Sztumski zamknà∏ pytaniem o charakterze globalnym. Brzmi ono: Jak
dokonaç upodmiotowienia wszystkich obywateli? (Sztumski 2003, s. 171).
Mo˝e jednak nie stawiaç pytania o charakterze globalnym, a zadaç wiele pytaƒ bardziej
szczegó∏owych? Ogranicz´ je tylko do trzech, narzuconych obserwacjà wydarzeƒ politycznych w naszym, przecie˝ demokratycznym kraju, dotyczàcych sprawy stanowisk wybieralnych. Co nale˝y zrobiç, ˝eby do sk∏adu parlamentu, do sk∏adu cz∏onków rzàdu, do stanowisk prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, cz∏onków rad wszystkich szczebli nie
dopuszczaç ludzi nieuczciwych? Czy wprowadzanie immunitetów zgadza si´ z zasadà równoÊci praw? Czy tworzenie na szczeblu centralnym przez w∏adze partii politycznych list osób
kandydujàcych na wybieralne stanowiska nie jest ograniczeniem praw obywateli-wyborców?
Na zakoƒczenie rozwa˝aƒ powstaje problem jak post´powaç, jeÊli pyta si´ nas o rad´
co robiç w XXI wieku, ˝eby wspieraç rozwój ustrojów demokratycznych. W odpowiedzi
trzeba zauwa˝yç, ˝e nie mamy do rozwiàzania jednej jakiejÊ sytuacji, lecz ró˝ne i skomplikowane sytuacje polityczne, historyczne, spo∏eczne i kulturowe. Mo˝emy skoncentrowaç si´ na rozwiàzaniu przede wszystkim tych z nich, które obiecujà najpewniejszy sukces, a wi´c takich, które stawiajà minimalny opór zarówno panujàcego re˝imu, jak
i spo∏eczeƒstwa. Najbardziej obiecujàce b´dà wi´c sytuacje, w których dane spo∏eczeƒstwo znajduje si´ w po∏owie drogi do po˝àdanych zmian. Mo˝na te˝ wybraç drog´ odwrotnà: wybieraç spo∏eczeƒstwa, które pod tymi wzgl´dami nie mogà dotàd pochwaliç si´ post´pem. W obydwu tych przypadkach musimy mieç gotowà raczej strategi´ post´powania
po osiàgni´ciu zamierzonego celu ani˝eli strategi´ dla okresu wst´pnego. We wszystkich
mo˝liwych sytuacjach powinna nam towarzyszyç ogólna idea dà˝enia do kompromisu. A je˝eli dzia∏anie nasze nie przyniesie rezultatów, musimy pomyÊleç o strategii, której podstawowym pytaniem jest: co robiç dalej.
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In Search of a ‘different way’
In search of different way (don’t confuse with Giddens’ third way) of development and
making good society author refers to Muslim and Confucian values of East, economic
inequalities (the rich getting richer, the poor getting poorer), and democratization process.
Cultural differences between East and West consist among other things in stressing on value
of community and social obligations or on value of individual freedom and rights. All questions
about social order have to refer to tensions between these points of view. What we need is
new normative system which resolves this tension in a new and better way in contrast to eastern
authoritarianism or western individualism. Etzioni’s communitarianism is a good starting point
to consideration of possibilities which are still open contrary to Fukuyama’s end of history
hypothesis.
The main obstacles to new better world are economic growth with economic inequalities
and other side effects, lack of efficient and effective social arrangements and low level of social
capital. Author shows many indicators from global development reports (World Bank, UNDP)
and other sources to prove hypothesis of deepening economic inequalities in global scale and
in Polish society. He regards this trends as unjust and rejects them on moral grounds. The last
part of article considers different strategies of democratization in a bitterly divided world.

