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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Co myśli za nas? 
Zanim się obejrzeliśmy, mamy rok kolejny. Rok 2012 po Chrystusie, jak mówi 
się we wszystkich niemal językach europejskich. 

My mówimy raczej o nowej erze lub naszej erze, ale pozostaje faktem, że czas 
liczymy od Chrystusa. Wygląda na to, że dominacja cywilizacji zbudowanej na takim 
obrachunku lat raczej się kończy. Chyba, że to tylko okresowe załamanie, po którym 
nastąpi nowa erupcja. Na razie jednak dynamika rozwoju przeniosła się w inne 
regiony, o innej tradycji. Tyle, że sporą część kanonu wartości, które wypracowała 
i w które wierzyła cywilizacja europejska, przejęły inne kultury. 

Chociażby przekonanie, że każdy człowiek posiada niezbywalną godność. 
Kwestionował to komunizm ze swoim sztandarowym "jednostka zerem, jednostka 
niczym”, ale komunizm padł pod ciężarem nieprawości, jakie generował. 
Chrześcijaństwo ugruntowało też w ludziach pojęcie indywidualnej wolności 
i indywidualnej odpowiedzialności. Maksyma "każdy jest kowalem własnego losu” 
wydaje się banalna, ale poza cywilizacją europejską była to wizja długo nie do 
pomyślenia – człowiek był zabawką bogów, fatum czy losu, wobec których czuł się 
absolutnie bezradny. 

Nie mam zamiaru tworzyć tu listy kategorii mentalnych ukształtowanych w naszej 
cywilizacji i w naszej erze. Chcę tylko zauważyć, że kategorie te są ważne, bo "myślą 
za nas”. Kształtują zachowania jak odruchy warunkowe. Teraz kanon wypracowany 
w Europie został w sporej części przejęty przez całą ludzkość, trochę na zasadzie 
mimikry, a trochę dlatego, że premiuje rozwój. 

To, że pojęcie praw człowieka, samolot czy antybiotyki wymyślono w obrębie 
cywilizacji europejskiej nie wynika przecież z faktu, że tu rodzili się ludzie 
genetycznie zdolniejsi czy mądrzejsi. To efekt kultury. A ta jest pochodną kultu, czyli 
systemu wartości, którym wierzą – i w które wierzą – ludzie i narody. 

Narzekamy. Słusznie zresztą, bo mamy wdrukowane w świadomość przekonanie, że 
świat powinien być nieustannie poprawiany. W przeciwnym razie osuwa się w chaos, 
bo destrukcja i uwiąd wkradają się w każde miejsce niepilnowane przez człowieka. 

U progu Nowego Roku przyznajmy jednak, że wbrew licznym powodom do 
niezadowolenia – jak nigdy żadne pokolenie przed nami – żyjemy w rzeczywistości 
przyjaznej. Choć służba zdrowia działa jak działa, to statystyczny wiek Polaków 
niezmiernie się wydłużył. Choć wielu ma problemy z pracą, niską płacą, czy 
kredytami, to żyjemy w komforcie nieporównywalnym z warunkami życia 30, 100, czy 
500 lat temu. Choć tyle czytamy o złym losie kobiet, to nigdy, w żadnej kulturze, 



kobiety nie miały tyle władzy i wolności. Irytują nas "niewychowani” młodzi ludzie, ale 
przemocy jest mniej niż w epokach wojen. 

Czy to znaczy, że "jest dobrze” i mamy pogrążyć się w cieplutkiej akceptacji tego co 
jest? A skądże! Przecież właśnie permanentny bunt i stałe dążenie do ulepszania 
świata jest jednym z wyznaczników naszej kultury. 


