Recenzje

Marcin Król, Czego nas uczy Leszek Ko³akowski,
Czerwone i Czarne, Warszawa 2010, ss. 271.
Wydana w 2010 r. ksi¹¿ka Marcina Króla, wybitnego kontynuatora warszawskiej szko³y historii idei, ucznia, a potem przyjaciela zmar³ego w 2009 r. Leszka
Ko³akowskiego, to dzie³o jednoczeœnie proste i z³o¿one (podobnie zreszt¹, jako
jednoczeœnie ³atw¹ i trudn¹, okreœla M. Król filozofiê L. Ko³akowskiego1). Prosta
jest jego forma, przypominaj¹ca osobiste wspomnienie o bliskim cz³owieku, pisane jednak bez poufa³oœci i z ogromnym taktem. Z³o¿ona jest natomiast treœæ, przy
czym nie chodzi tu o jêzyk, którym pos³uguje siê M. Król – ma on bowiem nieprzeciêtn¹ zdolnoœæ niezwykle klarownego wyra¿ania myœli w³asnych i cudzych,
czego œwiadectwem s¹ cenione podrêczniki filozofii politycznej2 – ale o styl najpowa¿niejszych dzie³ autora Pochwa³y niekonsekwencji, daleki niekiedy od przystêpnoœci w³aœciwej np. popularnym Mini wyk³adom o maxi sprawach. Trzeba
by³o specjalisty tej klasy, co M. Król, by ow¹ z³o¿on¹ treœæ wy³o¿yæ z lekkoœci¹,
nie trac¹c równoczeœnie jej wyrafinowania i g³êbi.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z jedenastu rozdzia³ów, w których M. Król snuje równoleg³¹ narracjê, ³¹cz¹c¹ ewolucjê myœli L. Ko³akowskiego z faktami biograficznymi. Autor skupia siê zdecydowanie (zgodnie zreszt¹ z w³asnymi deklaracjami)
na sferze myœli, t³o biograficzne tkaj¹c z w³asnych wspomnieñ, ale i krótkich syntez wêz³owych wydarzeñ historycznych (jak PaŸdziernik 1956 roku czy Marzec
roku 1968). Dwa pierwsze, krótkie rozdzia³y maj¹ charakter wprowadzaj¹cy i najbardziej osobisty. Analiza dziejów myœli L. Ko³akowskiego rozpoczyna siê w rozdziale trzecim, w którym M. Król opisuje przejœcie trzydziestokilkuletniego
wówczas profesora filozofii na pozycje rewizjonistyczne. Rozdzia³ czwarty ukazuje dalsz¹ ewolucjê ideow¹ i polityczn¹ autora Etyki bez kodeksu, której punktem
kulminacyjnym by³o wyg³oszenie w 1966 r. przemówienia z okazji 10. rocznicy
PaŸdziernika. L. Ko³akowski (którego wyst¹pienie nagra³a S³u¿ba Bezpieczeñstwa) mówi³ wówczas m.in. „Rzeczy, które kwalifikuj¹ cz³owieka w granicach
tego systemu, to lizusostwo, tchórzostwo, brak inicjatywy, gotowoœæ do
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pos³uchu. Rzeczy, które dyskwalifikuj¹, to samodzielnoœæ, inicjatywa, poczucie
odpowiedzialnoœci”3. Kilka dni póŸniej zosta³ usuniêty z PZPR, co tylko formalnie, jak zaznacza M. Król, przypieczêtowa³o jego rozstanie z marksistowsk¹ ideologi¹.
Kolejny, pi¹ty rozdzia³, zdaje relacjê ze zmiany nastawienia L. Ko³akowskiego do religii i Koœcio³a, co daje asumpt do omówienia stosunkowo nieznanej
ksi¹¿ki, Œwiadomoœæ religijna i wiêŸ koœcielna. Studia nad chrzeœcijañstwem bezwyznaniowym siedemnastego wieku z 1965 r. Podobn¹ formu³ê – analizy jednej,
wa¿nej pracy – ma rozdzia³ szósty. Tu M. Król pochyla siê nad prze³omow¹ Obecnoœci¹ mitu, napisan¹ jeszcze w Polsce, lecz wydan¹ dopiero w 1972 r., gdy
L. Ko³akowski (po Marcu 1968 r., któremu M. Król poœwiêca tak¿e nieco uwagi)
wyemigrowa³ ju¿ z Polski. Twórczoœci pisanej poza krajem, ale krajowym sprawom poœwiêconej, dotyczy rozdzia³ siódmy. Autor przybli¿a tutaj tak wa¿ne teksty jak Tezy o nadziei i beznadziejnoœci (ukaza³y siê w paryskiej „Kulturze”
w 1971 r.), Sprawa polska (1973) i O nas samych (1975).
Ósmy rozdzia³ w ca³oœci poœwiêcony jest dzie³u, z którego L. Ko³akowski by³
i chyba pozostanie na œwiecie znany najbardziej – G³ównym nurtom marksizmu,
których trzy tomy ukaza³y siê w latach 1976, 1977 i 1978. „O niektórych pracach
mówi siê po angielsku, ¿e s¹ definitive, czyli maj¹ charakter ostatecznego omówienia tematu i ¿e nie nale¿y siê w przysz³oœci spodziewaæ ju¿ niczego ani lepszego, ani bardziej wyczerpuj¹cego” – pisze o G³ównych nurtach… M. Król4.
Rozdzia³ dziewi¹ty przedstawia stosunek L. Ko³akowskiego do wspó³czesnej cywilizacji, poszukuj¹cej drogi pomiêdzy dziedzictwem wielkich ideologii i religii
a rozczarowaniem nimi i p³yn¹cym st¹d nihilizmem. M. Król wpisuje rozwa¿ania
L. Ko³akowskiego w szerszy kontekst debaty na temat dzisiejszego œwiata, siêgaj¹c zarazem do dawniejszych, jak i zupe³nie niedawnych prac filozofa. Dziesi¹ty rozdzia³ to powrót do obecnego w ca³ej twórczoœci L. Ko³akowskiego
dialogu (sporu?) z religi¹, która jawi siê – poprzez sw¹ koncepcjê absolutu – jako
pewien wzorzec uprawiania filozofii, nie mog¹cej uporaæ siê z problemem relatywizmu poznawczego i prawdy. To ostatnie zagadnienie – problem prawdy w filozofii – rozwiniête zostaje w finalnym, jedenastym rozdziale ksi¹¿ki.
Jako doœwiadczony wyk³adowca, M. Król wie, ¿e nawet bardzo powa¿ny
wyk³ad, by s³uchaczy nie znu¿yæ, urozmaiciæ nale¿y od czasu do czasu ciekaw¹
anegdot¹. W omawianej ksi¹¿ce znajdziemy szereg smakowitych opowiastek,
równie¿ tych niezwykle przydatnych dla wszystkich uprawiaj¹cych dzia³alnoœæ
naukow¹. „By³ sumiennym uczestnikiem konferencji” – pisze M. Król o L. Ko³akowskim – „co pamiêtam doskonale, bo kiedyœ, w trakcie jednej z nieco beznadziejnych konferencji na temat Europy, czêsto wstawa³em na papierosa. Leszek
Ko³akowski wtedy mnie skarci³, powiedzia³: «zap³acili ci za przyjazd, hotel, siedŸ
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i odrabiaj lekcjê, przecie¿ nikt nie wie, o czym myœlisz»”5. Jednak i bez podobnych urozmaiceñ ksi¹¿ka pozosta³aby pasjonuj¹ca. Tak¿e dlatego, ¿e mimo wyra¿anego dla L. Ko³akowskiego szacunku i podziwu, M. Król nie przyjmuje
postawy apologety i nie ogranicza siê do referowania kolejnych koncepcji i dzie³,
ale tak¿e polemizuje z niektórymi ich w¹tkami, wskazuj¹c potencjalne kierunki
krytycznej lektury.
Ksi¹¿ka M. Króla mog³aby z powodzeniem nosiæ tytu³ Zachêta do filozofii
Leszka Ko³akowskiego. Jest ona, jak pisze autor, „przeznaczona dla tych, którzy
wielkich dzie³ Ko³akowskiego na razie nie przeczytali. Niech wiedz¹, co trac¹
i niech siêgn¹ po dalsze lektury prac Leszka Ko³akowskiego, a moje zadanie bêdzie wykonane”6. Niestety, wydawca postanowi³ chyba pokrzy¿owaæ te plany,
ksi¹¿ka pozbawiona jest bowiem ca³kowicie nie tylko przypisów z adresami bibliograficznymi (licznie) cytowanych pism L. Ko³akowskiego (co mo¿na jeszcze
zrozumieæ, skoro praca ma z za³o¿enia trafiaæ do szerszego grona odbiorców), ale
nawet wykazu literatury (czego ju¿ ¿adn¹ miar¹ poj¹æ nie mo¿na). Mimo tych braków edytorskich, a tak¿e bardziej popularyzatorskiego, ni¿ naukowego charakteru,
recenzowana ksi¹¿ka stanowi znakomite wprowadzenie do filozofii powszechnie
cenionego, lecz rzadziej czytanego Leszka Ko³akowskiego.

Filip BIA£Y
Poznañ

The Rise of 24-hour News Television. Global Perspective,
pod red. Stephena Cushiona i Justina Lewisa, Wydawnictwo
Peter Lang, Nowy Jork 2010, ss. 350.
Pierwsza dekada XXI wieku przynios³a szereg zmian w mediach. Pojawi³y
siê nie tylko nowe noœniki, ale tak¿e nowe sposoby rozpowszechniania informacji. Jednym z najwa¿niejszych elementów tego wspó³czesnego pejza¿u mediów
pozostaj¹ wci¹¿ kana³y telewizyjne prezentuj¹ce informacje 24 godziny na
dobê, 7 dni w tygodniu, z CNN – obchodz¹cym w czerwcu 2010 roku trzydziest¹
rocznicê swojego istnienia – na czele. Co ciekawe, nawet rozwój Internetu nie
zmniejszy³ znaczenia tego Ÿród³a informacji, choæ istotnie wp³yn¹³ na jego
kszta³t.
Praca zbiorowa przygotowana przez Stephena Cushiona i Justina Lewisa
stanowi interesuj¹c¹ próbê nakreœlenia historii oraz uchwycenia czynników
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