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Edwin Bendyk, Zatruta studnia rzecz o w³adzy i wolnoœci, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2002, ss. 272.
Wiek XX jest okresem, w którym dosz³o do wielu przemian. Zmiany ogarnê³y
wiele dziedzin ludzkiego ¿ycia, jak: nauka, kultura, ekonomia, religia i polityka.
Ostatnia dekada sta³a siê doskona³ym fundamentem dla rodz¹cych siê nowych
ruchów, procesów, zjawisk oraz ideologii. Efektem zaistnia³ych zmian jest powstanie globalizacji – procesu rozpoczêtego pod koniec XX wieku w zwi¹zku
z rozpowszechnieniem siê mediów elektronicznych, rozwojem miêdzynarodowych korporacji i koñcem zimnej wojny, polegaj¹cego na zwiêkszeniu obrotów
handlu miêdzynarodowego, nasileniu przep³ywu kapita³u, ludzi i technologii,
zwiêkszeniu zale¿noœci miêdzy krajami oraz zacieraniu ró¿nic kulturowych1.
Globalizacja prowadzi do rozwoju nowych form rz¹dów oraz rozszerzenia demokracji na wszystkie pañstwa œwiata, w rezultacie do powstania nowego pokojowego
systemu œwiatowego. W œlad za globalizacj¹ powsta³ nurt o nazwie antyglobalizm, rozumiany jako wszelkie ruchy polityczne, spo³eczne, religijne itp. upatruj¹ce w globalizacji zagro¿enie dla suwerennoœci, tradycji, kultury i gospodarki
pañstw ekonomicznie s³abszych2. Obiektywna analiza nakazuje zauwa¿yæ, ¿e
obok wspania³ych i budz¹cych nadziejê efektów globalizacji, pojawia siê wiele
efektów ubocznych, które utrudniaj¹ skuteczny rozwój cywilizacyjny. Ludzkoœæ
egzystuje w œwiecie przepe³nionym ci¹g³ymi zmianami. Wszystkie elementy egzystencji ludzkiej, w przera¿aj¹co szybkim tempie przegrupowuj¹ siê, ustawiaj¹c
na nowo, w innym porz¹dku wobec rzeczywistoœci. Przera¿ona nieustann¹
zmiennoœci¹ i nie przygotowana na nadchodz¹ce zmiany, ludzkoœæ zadaje sobie
pytanie: Jak ¿yæ w œwiecie pe³nym niebezpieczeñstw, antagonizmów, zagro¿eñ
i okrucieñstwa?
Rozwa¿ania nad istot¹ problemu zaprezentowano w jedenastu rozdzia³ach
opisywanej pozycji, zatytu³owanych kolejno: 1. Razem na Marsa; 2. Nieznoœna
œmiesznoœæ bytu; 3. Nowy, jeszcze wspanialszy œwiat; 4. Wojna wirtualna; 5. Rozum, ale jaki?; 6. Widmo Frankensteina; 7. Sieæ ponad wszystko; 8. Ponowoczesny terroryzm; 9. Koniec utopii; 10. Epilog – 11 wrzeœnia; 11. Skazani na
1
Multimedialny s³ownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN
SA, Wersja 1.0.
2
Ibidem.
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wolnoœæ. Monografiê poprzedza „Wprowadzenie”, w którym Bendyk próbuje
znaleŸæ uzasadnienie dla stwierdzenia, ¿e koniec historii oznacza nastanie szczêœliwej epoki globalizacji, w której nie ma wojen. Powo³uje siê na amerykañskiego
politologa Francisa Fukuyamê, który jako pierwszy w 1989 roku w artykule dla
„The National Interest” og³osi³ koniec historii oraz na Thomasa L. Friedmana,
który stworzy³ teoriê z³otych ³uków. W œwietle tezy, pañstwo o odpowiednio wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, z klas¹ œredni¹ na tyle du¿¹, by firmie
McDonald’s op³aca³o siê otwieraæ sieæ barów, staje siê krajem McDonald’sa. Ludzie nie tocz¹ miêdzy sob¹ wojen, gdy¿ wol¹ czekaæ w kolejce po hamburgera
(s. 10). Koñczy monografiê krótkim rozdzia³em „Podziêkowania”, w którym
zwraca uwagê na fakt, ¿e monografia jest dzie³em zbiorowym, wynikiem konfrontacji ró¿norodnych idei z wielu obszarów wiedzy, kultury, filozofii i religii.
Przytacza idee wspania³ych Autorów, których wymienia w przypisach bibliograficznych oraz zbiorowej bibliografii.
W ramach monografii Autor podró¿uje ze wschodu na zachód, przedstawiaj¹c
najwa¿niejsze niedomagania wspó³czesnego œwiata. W podró¿ Bendyk wyrusza
w 1991 r. pocz¹wszy od Rosji, która po upadku Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), za cel strategiczny obra³a zbudowanie intelektualnego
sojuszu miêdzynarodowego na rzecz dalszego podboju kosmosu, ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyprawy na Marsa. Tak skomplikowanemu zadaniu mo¿e sprostaæ jedynie struktura refleksyjna, zdolna do szybkiego identyfikowania i korygowania b³êdów. Na przyk³adzie iloœci komputerów osobistych ukazuje zacofanie
technologiczne rosyjskiego przemys³u elektronicznego, który odstaje od zachodniego o ponad dwadzieœcia lat. Zwi¹zek Radziecki dysponowa³ zaledwie 50 tysi¹cami s³abej jakoœci komputerów osobistych, Amerykanie dysponowali ponad
30 milionami pecetów. Takie konkretne przyk³ady przemawiaj¹ do wyobraŸni
(s. 25). W efekcie Benedyk dochodzi do wniosku, ¿e w pañstwach, które powsta³y
po upadku ZSRR, procesy demokratyzacyjne, gospodarcze zacofanie i mafijne
regu³y ¿ycia politycznego funkcjonuj¹ i tworz¹ ze sob¹ integraln¹ ca³oœæ.
Odwiedzaj¹c pó³nocno-wschodnie tereny Polski, analizuje na ich przyk³adzie
problemy ma³ych wspólnot i ma³ych ojczyzn w jednocz¹cej siê Europie. Bendyk
porównuj¹c Polskê i Ukrainê pokazuje, ¿e pañstwa, które powsta³y w Europie
Œrodkowej po upadku ZSRR, dowodz¹ regu³y, ¿e w krajach, gdzie uda³o siê
przyj¹æ ideologiê wolnego rynku, ludziom na ogó³ egzystuje siê lepiej. Instytucja
wolnego rynku zaczyna byæ postrzegana jako narzêdzie kolonizacji w ramach postêpuj¹cej globalizacji œwiata. Nastêpuje homogenizacja – proces ujednolicania
œwiadomoœci spo³ecznej, postaw, zachowañ i ról spo³ecznych w ramach grup, kategorii lub ca³ych spo³eczeñstw3, gdy¿ miejscowa ludnoœæ przejmuje zachodnie
wzorce kulturowe.

3

Ibidem.
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Wynalezienie komputera osobistego sta³o siê sygna³em, ¿e nieodwracalnie
nadchodzi zmierzch spo³eczeñstwa masowego, cz³owiek zyskuje now¹ broñ na
drodze do emancypacji oraz zmienia siê model stosunków miêdzyludzkich. Lista
rewolucyjnych czynników zmieniaj¹cych ca³okszta³t ludzkoœci jest d³uga. Powstaje kapitalizm bez tarcia, w którym zanika podstawowa wada kapitalizmu realnego: dysproporcja w dostêpie do informacji klienta i sprzedaj¹cego. Za pomoc¹
Internetu mo¿na analizowaæ ceny towarów na rynkach œwiatowych. Niebawem
cz³owiek nie bêdzie musia³ osobiœcie analizowaæ ofert rynkowych, analiza zostanie wykonana przez specjalne oprogramowanie wyszukuj¹ce w sieci najlepsze
oferty. Pojawi¹ siê inteligentne us³ugi, a transakcje realizowane bêd¹ bez fizycznego udzia³u klienta.
W nastêpnym etapie podró¿y, Bendyk porusza problem wirtualnej wojny, która powsta³a równoczeœnie z wielkim sukcesem, skierowanej przeciwko Irakowi
operacji Pustynna Burza, osi¹gnê³a szczyt mo¿liwoœci podczas wojny powietrznej o Kosowo i zosta³a pogrzebana w ruinach World Trade Center 11 wrzeœnia
2001 roku. Szybki rozwój Internetu przyczyni³ siê do powstawania globalnej pajêczyny, technicznej realizacji cyberprzestrzeni. Kluczem do zrozumienia wirtualnej wojny jest akronim RMA (Revolutin In Military Affairs) – rewolucja
w dziedzinie wojskowoœci. Polega³a ona na wprowadzeniu na szerok¹ skalê inteligentnego uzbrojenia, supernowoczesnych systemów nawigacji i kontroli pola
walki oraz wielu innych najnowszych elektronicznych innowacji. Weryfikacja
doktryny wojny wirtualnej nast¹pi³a w 1991 roku, podczas wojny w Iraku. Modelowym dla rozwa¿añ o wirtualnej wojnie epizodem Pustynnej Burzy by³a bitwa
pancerna na linii 73 Easting. Do walki stanê³y trzy pododdzia³y amerykañskiego
pu³ku kawalerii zmechanizowanej przeciwko irackiej dywizji pancernej Gwardii
Narodowej. Bitwa zakoñczy³a siê zwyciêstwem wojsk amerykañskich, bez poniesienia strat w ludziach i sprzêcie (s. 97).
Bendyk poddaj¹c analizie ró¿nice miêdzy œwiatem Koœcio³a a œwiatem nauki
zauwa¿a, ¿e zgodnie z optymistyczn¹ wizj¹ oœwiecenia, nauka mia³a wyzwoliæ
ludzkoœæ z mitycznego i religijnego myœlenia wynikaj¹cego z lêku przed natur¹.
W rzeczywistoœci, w wiêkszoœci spo³eczeñstw nowoczesnych, Koœció³ niemal
ca³kowicie straci³ wp³yw na rozwój spo³eczny, a udzia³ w ¿yciu religijnym uleg³
zmniejszeniu. Nie wygas³ natomiast g³ód mitów, a najwiêkszym ich Ÿród³em jest
wspó³czesna nauka. Lêk przed natur¹ ust¹pi³ lêkowi przed skutkami postêpu. Wizje technicznej Apokalipsy przetwarzane s¹ przez kulturê popularn¹ i za poœrednictwem filmów. Zarówno w spo³eczeñstwach nowoczesnych, jak i tradycyjnych
wracaj¹ do œwiadomoœci w formie nowych mitów, których klasycznym przyk³adem jest mit Frankensteina. Cz³owiek nowoczesny stwierdzaj¹c, ¿e jêzyk nauki
i oficjalnej religii jest niezadowalaj¹cy, ucieka od rozumu, chroni siê w irracjonalizmie. Cz³owiek tradycyjny, w naturalny sposób religijny, szuka schronienia
w religii. Jeden jak i drugi jest rozdarty, bo ucieczka nie uwalnia go od koniecznoœci uczestnictwa we wspó³czesnym œwiecie. Stara siê on znaleŸæ sens w ogólnym
bezsensie.
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Podró¿uj¹c po Wielkiej Brytanii, Bendyk analizuje pierwsze przypadki zachorowañ byd³a na G¹bczaste Zapalenie Mózgu (BSE). Rozprzestrzenianie siê
BSE spowodowane jest kanibalizmem, czyli karmieniem byd³a pasz¹ zawieraj¹c¹
przetworzone szcz¹tki zwierz¹t, g³ównie owiec i krów. W 1990 roku, po szeœciu
latach od zaobserwowania pierwszego przypadku BSE pojawi³y siê poszlaki
œwiadcz¹ce o mo¿liwoœci przenoszenia siê BSE na ludzi. W maju 1995 roku,
zmar³a pierwsza osoba na chorobê Creutzfelda-Jacoba (CJD), najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹ infekcji mia³o byæ spo¿ycie miêsa byd³a chorego na BSE.
Do 1996 roku odnotowano osiem przypadków œmierci na CJD. Autor zauwa¿a, ¿e
wizualizacja i mitologizacja zagro¿enia, pe³ni funkcjê uprzedmiotowienia lêku,
zmienia go w strach. Czasy wspó³czesne s¹ okresem podzia³u na chaotyczny œwiat
ludzi, który zdominowa³a polityka i œwiat natury, rz¹dz¹cy siê prawami, które wyjaœnia nauka. Natura, w znacznym stopniu wspó³tworzona przez cz³owieka, zaczyna nabieraæ chaotycznych cech œwiata ludzi (s. 160).
Analizuj¹c upadek liberalizacji systemu gospodarczego w Meksyku, Bendyk
zauwa¿a, ¿e konflikt pomiêdzy ruchem Zapatystów i wojskami rz¹dowymi, okreœlany jako „pierwsza rebelia postmodernistyczna”, zosta³ wygrany przez stronê
s³absz¹ za pomoc¹ internetowej formy ekspresji dla spo³ecznej aktywnoœci. Wieœniacy z prowincji Chiapas wyst¹pili zbrojnie przeciwko bezwzglêdnej logice
globalnego wolnego rynku. Modernizacja meksykañskiej gospodarki prowadzona przez prezydenta de Gortari, oznacza³a katastrofalne skutki dla tradycyjnych
enklaw rolniczych utrzymuj¹cych siê z ma³o op³acalnej hodowli byd³a i uprawy
kukurydzy, kakao oraz kawy. Ludzie pozbawieni Ÿród³a utrzymania nie mieli ¿adnej alternatywy, w nowoczesnym systemie stawali siê niepotrzebni. Obrona lokalnych wartoœci mieszkañców Chiapas nie wynika³a z zacofania i przywi¹zania do
tradycji. Doskonale orientowali siê w logice globalnego kapitalizmu, wiêkszoœæ
naby³a osobiste doœwiadczenia z pracy w przemyœle naftowym, turystycznym
i handlu produktami rolnymi. Wnioski z nabytych doœwiadczeñ sprzyja³y buntowniczym nastrojom. Z nabytego doœwiadczenia wynika³o, ¿e w globalnym systemie w skorumpowanym meksykañskim spo³eczeñstwie ch³opi mog¹ byæ tylko
pariasami – ludŸmi nienale¿¹cymi do ¿adnej grupy spo³ecznej, pozbawionymi
wszelkich praw4. Zachowanie godnoœci i podmiotowoœci mo¿e zagwarantowaæ
jedynie obrona tradycyjnych wartoœci lokalnych (s. 164).
Czêsto ukazuj¹ siê w mediach informacje o ludziach gin¹cych w konfliktach,
wojnach, a tak¿e zamachach terrorystycznych. Fenomen terroryzmu, w szczególnoœci terroryzmu miêdzynarodowego stanowi wspó³czeœnie problem o zasiêgu
globalnym. Bezpieczeñstwo na ca³ym œwiecie staje siê poszukiwanym towarem,
którego nie mo¿na kupiæ. Bezprecedensowe s¹ mo¿liwoœci destrukcyjne, jakie
w ostatniej dekadzie zyska³y pojedyncze organizacje. Bendyk opisuj¹c terroryzm miêdzynarodowy opar³ siê na przypadku ataku na tokijskie metro 20 marca
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1995 roku. W Tokio bojownicy sekty Najwy¿sza Prawda zaatakowali przy u¿yciu
broni masowego ra¿enia – œmiercionoœnego gazu bojowego pod nazw¹ „Sarin”.
Do przygotowania ataku, terroryœci u¿yli nie tylko zdobyczy wspó³czesnej techniki, ale tak¿e najnowszych metod logistyki. W wyniku ataku zmar³o dwanaœcie
osób, piêæ tysiêcy by³o hospitalizowanych. Bilans ofiar wygl¹da³by zupe³nie inaczej gdyby zamachowcy u¿yli sarinu lepszej jakoœci. Wydarzenia z 20 marca
1995 roku wstrz¹snê³y nie tylko Japoni¹, która uchodzi³a za najbezpieczniejsze
pañstwo, wolne od plagi terroryzmu, wstrz¹œniêty by³ ca³y œwiat. Terroryœci udowodnili, ¿e mog¹ mieæ dostêp do uzbrojenia zarezerwowanego dot¹d dla najwiêkszych mocarstw – broni masowego ra¿enia (s. 191).
Bendyk zauwa¿a, ¿e podczas budowy socjalizmu teoria uparcie rozmija³a siê
z praktyk¹. Podobnie jest przy tworzeniu doskona³ego spo³eczeñstwa informacyjnego. Wspó³czeœnie najwa¿niejszym kapita³em jest wiedza, któr¹ po pewnym
czasie ktoœ bêdzie próbowa³ wykorzystaæ do partykularnych celów. Lata dziewiêædziesi¹te stanowi¹ rozwój ochrony praw w³asnoœci intelektualnej. Zaczêto
patentowaæ pomys³y z ka¿dej dziedziny rozwoju cywilizacyjnego, nie tylko
konkretne technologie. Ochron¹ patentow¹ obejmowane s¹ pomys³y nie maj¹ce
pochodzenia naukowo-technicznego. W gospodarce wiedzy wa¿ny jest stan rozwoju naukowego. Nauka bêdzie wykorzystana w niewielkim stopniu, gdy wszelkie sposoby wykorzystania zostan¹ ograniczone przez patenty i prawa autorskie.
Nagrody Nobla, dowodz¹, ¿e wiedzy nie mo¿na traktowaæ jak ka¿dego innego
œrodka produkcji. Rozwój nauki jest uzale¿niony od swobodnej wymiany i dzielenia siê wynikami badañ. Zniewolenie nauki patentami doprowadzi do spowolnienia,
a w konsekwencji do ca³kowitego zahamowania procesów naukowo-technicznych.
Bendyk zauwa¿a, ¿e epoka kontrolowanych (przewidywalnych) zamachów
przygotowywanych przez IRA czy ETA odesz³a do historii. Terror przesta³ byæ
œrodkiem do celu, sta³ siê celem samym w sobie. Punktem prze³omowym by³ atak
w 1995 roku w Tokio z wykorzystaniem broni biologicznej. Œwiat dosta³ zapowiedŸ krwawych zamachów realizowanych z apokaliptycznym rozmachem, przy
nieœwiadomym udziale globalnych mediów. Im wiêksza masakra, tym pewniejszy
sukces medialny. Atak na World Trade Center 11 wrzeœnia 2001 roku jest dowodem sukcesu medialnego terroryzmu. Bendyk stwierdza w konkluzji monografii:
„Po raz pierwszy nie mo¿emy przehandlowaæ wolnoœci za bezpieczeñstwo. Po
11 wrzeœnia jesteœmy skazani na wolnoœæ” (s. 260).
W refleksji ogólnej przemian wspó³czesnego œwiata, zauwa¿a siê, ¿e upadek
ZSRR, przetasowania w Europie Œrodkowej, konflikty ba³kañskie i bliskowschodnie, powstanie Internetu i Human Genome Project (projektu poznawania genomu ludzkiego), odkrycia wspó³czesnej fizyki i przemiany kulturowe stanowi¹
rozleg³e perspektywy dalszego rozwoju. Szczególny nacisk k³adzie Autor na
kolejne etapy rewolucji naukowo-technicznej, przynosz¹ce nie tylko rozliczne
dobrodziejstwa, ale tak¿e; nowe zagro¿enia, nowe dylematy, nowe metody prowadzenia polityki i wojen, a w konsekwencji nowe, czêsto nieprzewidywalne formy terroryzmu.
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Reasumuj¹c, Bendyk ukazuje realizacjê szaleñczych wizji polityków (globalizacja i wojna w imiê interesów ekonomicznych), produkcjê za wszelk¹ cenê
(BSE – choroba szalonych krów), szaleñstwa sfrustrowanych fanatyków (20 marca 1995 roku – Metro w Tokio, 11 wrzeœnia 2001 – World Trade Center), jedyny
monopol na prawdê (pañstwo, koœció³) i coraz wiêksze rzesze bezmyœlnych (ci,
którzy w imiê konsumpcji odrzucili wolnoœæ i refleksjê) kreowane przez propagandê i reklamê.
Autor zastanawia siê, jakie porz¹dki œwiatowe, nie tylko polityczne, ale
przede wszystkim cywilizacyjne, zapanuj¹ w niedalekiej przysz³oœci? Jak œwiat
bêdzie sobie radzi³ z nieznanymi dot¹d kataklizmami technologicznymi takimi
jak Czarnobyl i biologicznymi, np. choroba szalonych krów? Czy uda siê za¿egnaæ powszechny kryzys zaufania, zagra¿aj¹cy nie tylko polityce miêdzynarodowej, ale ¿ywotnoœci samych spo³eczeñstw? Czym ró¿ni¹ siê wspó³czesne formy
terroryzmu od terroryzmu sprzed lat trzydziestu? W jak¹ stronê ewoluuje ruch antyglobalistyczny? Jaki wp³yw na oblicze œwiata maj¹ nowe technologie, np. Internet? Jakie powinno byæ miejsce nauki i kto ma okreœlaæ granice jej wolnoœci?
Eseje sk³adaj¹ce siê na Zatrut¹ studniê maj¹ charakter raczej publicystyczny
ni¿ popularnonaukowy. S¹ pozbawionymi dydaktyzmu prezentacjami wielu
problemów wspó³czesnego œwiata. Autor zachowuje sceptyczny dystans do opisywanej materii, swobodnie zmienia punkt widzenia z globalnego na lokalny
i osobisty, przeplataj¹c odwo³ania do prac najwybitniejszych wspó³czesnych myœlicieli anegdotami i barwnymi reporterskimi opowieœciami.
Generalnie prezentowana praca zas³uguje na du¿¹ uwagê w rozpoznawaniu
procesów wspó³czesnej cywilizacji. Wa¿n¹ czêœci¹ monografii jest obszerne i starannie wykonane zestawienie bibliograficzne; stanowi¹ce istotny wk³ad do dalszych studiów i badañ z zakresu rozwoju naukowo-technicznego i globalnych
procesów spo³ecznych.
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