atomowe z opóźnionym zapłonem, a przynajmniej konwencjonalne bomby zegarowe.
Czy są to tylko spekulacje i próby straszenia?
Sądzę, że nie. W każdym razie milczenie i brak

międzynarodowej reakcji oznacza, że akceptujemy wszystkie możliwe konsekwencje.
Przełożyła z języka angielskiego Anna Leonowicz

Przypisy
1. Referat przedstawiony na Akademii Polsko-Litewskiej, organizowanej przez Klub Jagielloński
w Krakowie. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Co dalej?
„Pressje” niestrudzenie zajmują się energetyką. W przedostatniej tece opublikowaliśmy ważny tekst Janusza Kowalskiego
o infrastrukturze gazowej w Polsce. Szukaj
na www.pressje.org.pl.
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ską, przeprowadzanym − jak wskazuje Roger
Scruton − w imię zasady „subsydiarności” oraz
„społecznej gospodarki rynkowej”. Eurokraci
bardzo by chcieli, by ludzie nauczyli się jakiejś
nowej logiki, być może „synkretycznej”, „wielowartościowej” z „wprowadzonym wymiarem
czasu” − obojętnie jakiej, byle nie zdrowej, po-

Eurokraci bardzo by chcieli, by
ludzie nauczyli się jakiejś nowej
logiki.
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zwalającej zrozumieć knowania tych ludzi. Jeśli
zatem by dobrze funkcjonować w Unii Europejskiej trzeba nauczyć się nowej logiki, na przykład chińskiej, to należy sobie zadać pytanie,
czy warto. Innymi słowy, diagnoza Jadwigi Staniszkis zapóźnienia myślenia instytucjonalnego
Polaków jest błędna, podobnie jak błędna jest
rada, że aby zrozumieć chaos, należy samemu
zwariować. Zresztą Staniszkis sama przyznaje,
że ów „chaos” europejski generuje całkiem niechaotyczne konkluzje w sferze moralnej: „postsekularny synkretyzm”, sceptycyzm etc.
Być może niedostrzeganie potencjału
wyjaśniającego tradycji klasycznej wynika

z niewystarczającego rozumienia tej tradycji.
Kiedy Gdy bowiem czytam, że krzyż pod Pałacem Prezydenckim stanowi „moment autonomii formy” zrywający z „realistycznym
związkiem esencji i formy” (Staniszkis 2010b:
201), trudno mi się nie tylko zgodzić z tym
zdaniem, lecz nawet je zrozumieć. Wydaje
mi się bowiem, że istota danej rzeczy (to,
czym dana rzecz jest) związana jest właśnie
zasadniczo z jej formą (strukturą), niezależną
od kontekstu (forma to nie symbol). Nominalizm, jeśli już używać tych ogólnych kategorii,
nie głosi autonomii formy, lecz neguje formę
rzeczy jako strukturę metafizyczną, a nie tylko poznawczą.
Nie zgadzam się także, że Polacy „powierzchownie” przeżywają porządek realistyczny.
Nie przeżywają żadnego porządku, po prostu
w Polsce zachowały się jeszcze zręby zdrowego rozsądku, który wyparował z krajów takich
jak Belgia, gdzie lekarz może stracić prawo
wykonywania zawodu, jeśli odmówi dokonania zabiegu aborcji. Wydaje mi się, że Polacy
prędzej niż Belgowie powiedzą, że ktoś, kto
jako możliwą terapię oferuje śmierć, zasługuje
raczej na miano mordercy niż lekarza.

Co dalej?
Przeczytaj jeszcze, co tak krytycznie nastawiony Marek Przychodzeń ma do powiedzenia o książce M. Rothbarda Wielki Kryzys
w Ameryce i o nowym numerze „Rzeczy
Wspólnych”.

