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Szkodliwy mit „Solidarności”
Stefan SękowSki

Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”,
kierownik sekcji Publicystyki

30 lat po obaleniu „komuny” solidarnościowe kombatanctwo nadal stanowi przepustkę do wysokich stanowisk, choć nie przekłada się dziś na
kompetencje. Ten mit należy przekształcić lub bez żalu upchnąć w Sali
BHP Stoczni Gdańskiej
Kolejna rocznica Sierpnia’80 będzie, jak
co roku, obfitować nie tylko w obchody,
ale i kłótnie o to, kto bardziej obalił komunę i kto był faktycznym bohaterem,
a kto tylko obserwował wszystko zza murów stoczni (czy innego zakładu pracy,
bo przecież Sierpień – a w zasadzie polskie
„Lato ‘80” – miał miejsce w całej Polsce).
Słucham tego co roku z rosnącym absmakiem i mam ochotę ich wszystkich
zamknąć w nieszczęsnej Sali BHP Stoczni
Gdańskiej niegdyś im. Lenina – Wałęsę
z Wyszkowskim, Krzywonos z wnukiem
Walentynowicz i całą tą plejadę etosowych
styropianiarzy. Niech się okładają cepami,
wyciągają sobie nawzajem teczki lub chociażby podpisane lojalki i dadzą nam
wszystkim Święty Spokój.

„komuny” nadal „piękna karta opozycyjna”
stanowi przepustkę do wysokich stanowisk
i zamyka usta przeciwnikom, przynajmniej
na wstępnym etapie, jak w przypadku
choćby ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, albo marszałka-seniora
Kornela Morawieckiego; nadal „legendom
Solidarności” wolno więcej w debacie
i działalności publicznej, jak w przypadku
Lecha Wałęsy i Władysława Frasyniuka.
I mimo, że z czasem mają one coraz mniej
sensownego do powiedzenia, mimo że
ich percepcja rzeczywistości kończy się
nierzadko na nakładaniu (coraz częściej
znanych już tylko im) szablonów z przeszłości na teraźniejszość, to nadal mają
stanowić nasze autorytety, z powodu swoich niegdysiejszych zasług.
Nie może być tak, że ktoś z racji na
swoją przeszłość korzysta z glejtu na nieomylność, co nierzadko przejawia się
w odmawianiu prawa do wypowiadania
się na kwestie polityczne osobom, które
albo w okresie PRL nie były zaangażowane
w opozycję, albo co najwyżej „na bibułę
w wózeczku sikały”. To swoista „przemoc

Nie walczyłeś z komuną? Zamilknij

„Pokolenie «Solidarności»„ skolonizowało
nasze życie polityczne po 1989 roku,
a zwłaszcza po 2005 roku. Paradoksalnie,
z latami to narasta – to jednak nie jest
normalne, że prawie 30 lat po obaleniu
3
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symboliczna” wobec osób bez szczególnie
buntowniczych cech, albo jeszcze jedna
odmiana argumentu ad hominem, serwowanego niekiedy przez osobę starszą
młodszej, gdy zabraknie jej argumentów.
Wbrew pozorom nie piszę jednak o rozliczeniu personalnym z „pokoleniem «Solidarności»„: jego przedstawicieli należy
po prostu traktować normalnie. Nie chodzi
o osoby, ale o ducha, który potrafi się reprodukować – i nie tylko dlatego, że w polityce zaczynają być obecne dzieci i wnuki
byłych działaczy, bo o ile nie jadą jedynie
na nazwisku swoich przodków, to pracują
na siebie. Ważniejsze jest co innego – zainfekowanie kolejnych pokoleń nieszczęsnym „mitem «Solidarności»”, który tak
kochamy, a który jednocześnie zatruwa
nam życie. Ten mit także należałoby
upchnąć w Sali BHP, razem z jego twórcami.
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wiem obronić swojego stanu posiadania,
a gdy komuniści sięgnęli po ultima ratio,
cały dziesięciomilionowy ruch rozsypał
się jak domek z kart. Nawet metoda,
dzięki której rzekomo strajkujący wygrali
w 1980 roku (strajk okupacyjny) okazała
się nieskuteczna wobec zdeterminowanego
wojska i milicji: w zakładach, w których
opór trwał najdłużej, jak w lubelskiej FSC
czy Hucie Katowice, okupacje zostały
zdławione po zaledwie kilku dniach.

„Solidarność” (rozumiana

w pewnym uproszczeniu –

celowo wrzucam do jednego
worka całą opozycję
demokratyczną

i niepodległościową) nie

Wiwat Maj, wiwat Sierpień

dała nam narzędzi do tego,

Ten mit mógł powstać chyba tylko w kraju,
w którym jednocześnie czci się analogiczną
legendę – Konstytucji 3 Maja. Faktem
jest, że oba wydarzenia (strajki sierpniowe
i uchwalenie tej ustawy zasadniczej) były
dużym wysiłkiem sił patriotycznych, jednak potrafiły ukształtować rzeczywistość
jedynie na paręnaście miesięcy. Konstytucję zgniotła konfederacja targowicka,
wspierana przez wojska rosyjskie, karnawał „Solidarności” zakończył stan wojenny.
Łączy je także to, że mało kto tak naprawdę
zna oba „dokumenty końcowe” („Ustawę
Rządową” i „Postulaty Sierpniowe”); bo
gdyby znał je demokrata, musiałby usiąść
z przerażenia tym, jak odległe są oba od
tego, co potocznie kojarzy się z demokracją
liberalną. Stan wojenny zadał „Solidarności” klęskę, pokazał, że jej zwycięstwo
było jedynie pozorne – nie potrafiła bo-

by odnaleźć się w wolnej
Polsce

Nie zmienia to oczywiście faktu, że
i po latach, czytając czy słuchając opowieści
na ten temat, po cichu kibicujemy strajkującym i przyznajemy im rację. Tyle że
trzeba jednocześnie przyznać, iż – podobnie (toutes proportions gardées) jak
powstańcy warszawscy – pierwsza „Solidarność” poniosła klęskę. Ta „druga” była
już tylko jej cieniem i ciężko uznać, że to
ona „obaliła komunizm”. W rzeczywistości
tzw. komunizm upadł pod własnym ciężarem, a jego kolaps przyspieszył wyścig
zbrojeń: opozycja pomogła tak przeprowadzić transformację, by podczas implozji
stary ustrój nie pociągnął nas za sobą na
4
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dno. Tyle można dobrego powiedzieć
o realnym wpływie opozycji na rzeczywistość – ale niewiele więcej.
Nie to jest jeszcze najgorsze – w końcu
każdy naród potrzebuje jakichś legend,
a ich zbieżność z faktami historycznymi
niech badają historycy. Mit „Solidarności”,
którym żyje ona do tej pory (bo przecież
ówcześni opozycjoniści kierują naszym
życiem społeczno-politycznym do dziś),
najlepiej byłoby odesłać do lamusa z innego powodu: jest nieadekwatny do aktualnej rzeczywistości. Bazuje bowiem na
fetowaniu czynów z okresu walki o niepodległość i podmiotowość. Tworzenie
równoległego społeczeństwa obywatelskiego, konspiracja, niezłomność i dystans
wobec władzy państwowej – to wszystko
wartości istotne w okresie walki. Celowo
nie piszę: „w czasie nadzwyczajnym”, gdyż
z perspektywy naszej historii nadzwyczajny
jest właśnie okres niezależności. Kłopot
w tym, że właśnie przeżywamy najdłuższy
taki okres od ponad 200 lat – ale zwłaszcza
starsze i średnio-starsze pokolenie tego
nie zauważyło.
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zaścianka i żyć codziennością. Dziś to już
nie konfederacja, ale rokosz, wieczne buntowanie się przeciwko władzy. Gdy samemu się tę władzę sprawuje, jest to bunt
przeciwko władzy prawa, nad którym „jest
dobro narodu”, jak stwierdził swego czasu
Kornel Morawiecki. A o tym, jakie jest
dobro narodu, decyduje reprezentacja
Suwerena w postaci sejmowej większości.
Albo opozycji, jeśli akurat owa reprezentacja jest w opozycji.
To wszystko nie pomaga w tworzeniu
tego, czego potrzebuje stabilnie funkcjonujące niepodległe państwo: właśnie rządów prawa. Pokolenie, które dojrzewało
w PRL, jest też chronicznie niezdolne do
stworzenia silnych instytucji, czego efekty
obserwujemy od trzydziestu lat. Problem
ten może się reprodukować, o ile żywy
będzie mit „Solidarności” w młodszych
pokoleniach. Jest on bowiem odpowiedzialny za wrodzone dystansowanie się
wobec instytucji państwa, rozumiane nie
jako zdroworozsądkowa i wolnościowa
zasadę ograniczonego zaufania, ale fundamentalne wyobcowanie wobec tego, co
reguluje i tworzy ramy dla życia publicznego. Zastąpić może je przekonanie o własnej moralnej wyższości, prowadzące do
centralizacji. W tym kluczu każdy protest
i każda jego forma, z mocy swojego zaistnienia, nabiera moralnej racji: opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą tygodniami okupować hall w Sejmie, studentka protestująca we własnym imieniu
i uzurpująca sobie prawo do reprezentowania całej społeczności urasta w oczach
niektórych do roli współczesnej Anny
Walentynowicz. Często protesty te odbywają się pod biało-czerwoną flagą, choć
nierzadko mają na celu wywalczenie partykularnego interesu kosztem ogółu, jak
w przypadku obrony przywilejów emerytalnych dla górników w 2005 roku, wy-

Wieczny rokosz

A „Solidarność” (rozumiana w pewnym
uproszczeniu – celowo wrzucam do jednego worka całą opozycję demokratyczną
i niepodległościową) nie dała nam narzędzi
do tego, by odnaleźć się w wolnej Polsce.
I nie pomoże wspominanie wspólnotowego
przeżycia, tworzenia się robotniczo-inteligenckiej republiki na terenie Stoczni.
To nie była republika, to była, by posłużyć
się pojęciem użytym przez Dariusza Karłowicza w artykule „Konfederaci z Soplicowa”, konfederacja; instytucja polityczna
rzeczypospolitej szlacheckiej, ale jednak
niewymyślona po to, by funkcjonować
wiecznie – kiedyś trzeba wrócić do swojego
5
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walczonych za pomocą niszczenia cudzego
mienia. Wywindowanie na szczyty politycznej kariery Andrzeja Leppera było
możliwe tylko dzięki połączeniu niechęci
wobec jednoznacznego postawienia się
wandalizmowi i brutalności z krótkowzrocznym wspieraniem go przez każdorazową opozycję.
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i cała trwająca już prawie trzy lata awantura skończy się względnie bez szwanku
dla demokracji, obie strony będą musiały
się dogadać i na głębokie rozliczenia nie
będzie miejsca.

Pokolenie, które dojrzewało

Czy ten mit można uratować?

w PRL, jest też chronicznie
niezdolne do stworzenia

W rozumieniu sporu politycznego nie ma
nic z legendarnego „kochajmy się” „Solidarności”: wręcz przeciwnie – politycy
przeciwnej opcji obsadzani są w roli komunistów, którym odmawia się równego
prawa uczestnictwa w życiu publicznym.
Robi to zarówno PiS, jak i opozycja. Zgoda,
że wszędzie występuje polityczna polaryzacja, jednak w Polsce przyjmuje ona formę manichejską. Nakładające się nam na
współczesność klisze nie pozwalają zrozumieć zmieniającej się istoty współczesnego politycznego sporu. Rzecz zabawna:
obecnie doszło do polaryzacji nawet w środowiskach najbardziej radykalnej opozycji
okresu komuny – w manifestacjach przeciwko rządowi kierowanemu przez byłego
działacza „Solidarności Walczącej” (i syna
jej założyciela) biorą aktywnie udział byli
działacze Konfederacji Polski Niepodległej,
część z nich – jak np. Krzysztof Król –
działa aktywnie w Komitecie Obrony Demokracji. Nadużywanie krytyki „obalania
demokracji” powoduje, że gdyby PiS faktycznie miał na celu jej zniesienie (na
razie „jedynie” łamie praworządność), zabrakłoby języka, którym można by to opisywać. Co ciekawe, wszyscy przyjmują tu
perspektywę radykalnego antykomunizmu
z lat 80-tych właśnie. Nawet obrońcy historycznego „Okrągłego Stołu” krzyczą do
polityków PiS: „pójdziesz siedzieć”, choć
wiadomo, że kiedy opadnie kurz walki

silnych instytucji

Jest więc tyle powodów, dla których
należałoby odesłać „Solidarność” do lamusa… a jednocześnie świadomość, że
tego do końca nie da się zrobić. III RP,
w której żyjemy, ma bowiem antykomunistyczną genezę. To jest jednak ruch
społeczny, z którego jesteśmy (i słusznie)
dumni, nawet jeśli – powtórzę się – historycznie rzecz ujmując jego zasługa w obaleniu komuny jest niewielka. Jeśli więc
nie można się pozbyć tego mitu, trzeba
go polubić, tak przekształcić, by był użyteczny dla budowy republiki. Ale jak to
zrobić? Wyciszając to, co dziś zbędne
(czyli bardzo dużą jego część), a podkreślając to, co korzystne. Przede wszystkim
elementy podkreślające wspólnotowość
„Solidarności” – rzeczywiście na pewien
krótki okres ludzie o często skrajnie różnych poglądach potrafili schować animozje
do szuflady i działać na rzecz dobra wspólnego. Ale podkreślić należy też ugodowość.
Lech Wałęsa nie wbił swojego wielkiego
długopisu w serce Mieczysława Jagielskiego, tylko podpisał z nim porozumienie.
Opozycja potrafiła współpracować w celu
walki o wspólną sprawę, ponad często
ogromnymi podziałami. Cel był taki, by
6
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uzyskać Polskę – niepodległą, demokratyczną, wolnościową. W której „Solidarność” taka, jaką była w latach 80-tych
już nie była potrzebna i by można było
odejść od kategorii obowiązujących za
komuny.
Jednak jako że przyroda nie znosi
próżni, potrzeba w to miejsce także czegoś
innego. Czegoś, co mogłoby stanowić wzór
w wolnym już państwie – którym nie zawsze rządzą ci, z którymi się najbardziej
zgadzamy, ale jednak z którego obywatelami stanowimy polityczną wspólnotę.
Potrzebne są wzorce osobowe życia w warunkach pokoju. Przepustką do bycia częścią politycznych elit po 1989 roku była
(abstrahując od przeszłości „komunistycznej”, co jednak nie było związane z żadnym pozytywnie rozumianym mitem)
bohaterska walka o wolność i niepodległość. Współczesne elity, mający budować
sensowną Polskę, potrzebują innych cnót,
niż potrzebowali opozycjoniści z czasów
komuny – nie waleczności, brawury i bezkompromisowości, ale zmysłu organizacyjnego, przedsiębiorczości, umiejętności
dochodzenia do mądrych efektów zgody.
W takich warunkach lepszym wzorcem
jest twórca ważnego w regionie przedsiębiorstwa, spółdzielca rolniczy czy budowniczy wodociągu, niż strajkujący robotnik
z okresu PRL, kosynier czy orator – o czym
pisze zresztą Rafał Matyja w „Wyjściu
awaryjnym”, zachęcając młodsze pokolenie
do tworzenia nowoczesnej narracji historycznej. Oczywiście nie jest to łatwe,
gdyż konstruktywna alternatywa ze swej
istoty nie może być równie atrakcyjna,
jak „Solidarność”, będąca de facto kolejną
odsłoną powstańczego mitu – a powstaniec
był zawsze bardziej atrakcyjny od pozytywisty zza biurka.
Trzeba tu znaleźć atrakcyjny sposób
ukazania tych wartości, jakie są przydatne
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na naszym etapie historii. Można ich szukać dokoła siebie, w końcu to, jak wyglądają nasze miasta i wsie jest efektem wieloletniej działalności różnego rodzaju działaczy czy polityków lokalnych, o których
się dziś rzadko wspomina. Także w okresie
PRL – aktywności zawodowej czy społecznej w tym okresie nie można z założenia traktować jako „konszachtów z wrogiem”: dla większości Polaków ten czas
nie był okresem walki z reżimem, tylko
życiem w takich warunkach, w jakich
przyszło im żyć. A i w działaniach samej
„Solidarności” (czy pomysłach różnych,
niekoniecznie z nią związanych, półopozycjonistów czy pomysłodawców reform)
można znaleźć dobre przykłady. Mówi
się o nich rzadko, bo nie są tak spektakularne, jak drukowanie i rozrzucanie bibuły,
czy walki z milicją. A jednak warto przypomnieć, że strajki sierpniowe i legalizacja
(na krótko, ale jednak) „Solidarności” zaowocowały kilkoma ważnymi skutkami,
które zmieniły rzeczywistość życia w PRL
przynajmniej nieco na lepsze. To pod
wpływem „Solidarności” uchwalono
w 1981 roku ustawy o przedsiębiorstwach
państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, które nieco decentralizowały funkcjonowanie zakładów
pracy w ramach gospodarki planowej
(i dopuszczały do jego zamknięcia z powodów ekonomicznych), a także upodmiotowiły pracowników w zakresie zarządzania. Co prawda część zapisów zawieszono w stanie wojennym, jednak
miały wpływ na funkcjonowanie samych
przedsiębiorstw. Innym przykładem było
choćby uchwalone – także pod wpływem
nacisków „Solidarności” – w 1982 roku,
już pod reżimem stanu wojennego, prawo
spółdzielcze, ułatwiające zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni. Nie bez znaczenia
jest także to, że to od „Solidarności” wy7
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szedł impuls, by powołać do życia Trybunał
Konstytucyjny, co stało się w 1982 roku,
choć pierwszy wyrok zapadł dopiero sześć
lat później. Słowem – historia opozycji
antykomunistycznej (zwłaszcza „Solidarności” w okresie jej legalnego funkcjonowania) obfitowała w postulaty konkretnych
zmian prawnych, które mogłyby ułatwić
życie w ramach systemu PRL, ale wręcz
ustanowienia sądu, który czuwałby nad…
przestrzeganiem stalinowsko-bierutowskiej ustawy zasadniczej. Gdy dziś wiemy,
że w ciągu kilku lat system się załamał,
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może nas to szokować, ale w danym momencie był to wyraz pragmatyzmu, wyczucia powagi sytuacji oraz postawienia
na merytokratyczne rozwiązywanie problemów.
Przyznaję, że to mało, i że to naciągane – cóż poradzę, w końcu sam napisałem ileś akapitów, by udowodnić, że
ten mit jest szkodliwy. Ale jest, i jeśli ma
służyć do czegoś pozytywnego, musi się
przekształcić. Inaczej bez żalu możemy
go porzucić w kanciapie z innymi mało
konstruktywnymi mitami.
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Resztki w rekwizytorni
wojciech StaniSławSki
Doktor historii, publicysta

W kwestii odwoływania się do przeszłości jako narzędzia bieżącej polityki
wciąż skazani jesteśmy na grę w trzy karty: nie ze względu na brak treści,
lecz z lenistwa umysłowego aktorów politycznej sceny
Mądrość gminna twierdzi, że drastyczne
ograniczenie dostępnych narzędzi i środków wyrazu sprzyja twórcom: dopiero
wówczas doskonalą talenty, grają arie na
jednej strunie, budują aluzje niebotyczne
i delikatne jak kryształ.
Co do aluzji – zgoda, w PRL kwitła
ona w najlepsze, w kwestii pochwały ograniczeń pozostaję jednak sceptyczny. Figurki rzeźbione przez znudzonych więźniów w graficie ołówka, świadectwa cierpliwości i desperacji, mniejszy jednak budzą zachwyt niż Moore czy Abakanowicz,
figle Stanisława Barańczaka, twórcy wszelkiego rodzaju alfabetonów i palindromaderów, mniej zapierają dech niż jego
„Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu”.
Nawet puszczając wodze fantazji, trudno
wyobrazić sobie dobre twierdzenie topologiczne zbudowane wyłącznie z użyciem
liczb nieparzystych lub przełom w leczeniu
Parkinsona dokonany za pomocą rondelka,
lejka i pęku dziurawca.
Tymczasem w kwestii odwoływania
się do przeszłości jako narzędzia bieżącej
polityki wciąż skazani jesteśmy na grę

w trzy karty, bieg na pięć metrów, budowę
promu kosmicznego z zapałek: nie ze
względu na brak treści przecież – trudno
o glebę bardziej żyzną niż historia – lecz
z racji lenistwa umysłowego głównych
aktorów politycznej sceny. Od trzydziestu
lat, z nielicznymi wyjątkami na ukłon lub
foch w stronę Marszałka lub Marca ’68,
grany jest spektakl „Solidarność: reaktywacja”, którego najnowszą odsłoną stanowi
powołanie pod koniec czerwca „Komitetu
Obywatelskiego przy Prezydencie Lechu
Wałęsie”. Jak wtedy, wzdychają zachwyceni sobą członkowie KOpLW, jak jesienią
1988…
Tylko nie o pogodzie!

A mówili, a mówili poeci. Że taka metaforyka dowodzi fatalnych problemów
z oceną rzeczywistości, jakkolwiek by ta
rzeczywistość nie była niedoskonała, niemiła, a nawet represyjna. Że, sięgając po
argument patetyczny, lecz zakorzeniony
w realiach, takie przebieranki to obraza
wobec rzeczywistych ofiar tamtej władzy
9
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(z samego „raportu Rokity” wynika, że
w ostatnim półroczu przed wyborami
w czerwcu 1989 SB zamordowała co najmniej siedem osób; liczby morderstw dokonanych w tym czasie przez „nieznanych
sprawców”, pobić na demonstracjach i komisariatach, szantaży i konfiskat nikt nie
kwapił się oszacować). Że jest nieskuteczne, bo odwołanie do jesieni 1988 roku
działać może na naprawdę wąski demograficznie wycinek nostalgików w średnim
i starszym wieku. Że jest rozmienianiem
legendy na drobne. Diabła tam! Pchają
się, jedni i drudzy, jak nie „stoją tam,
gdzie stało ZOMO” to „będą pukać w drzwi
o szóstej rano”, walą po ostatnie niewykorzystane jeszcze aluzje niczym aktorzy
tratujący się w korytarzyku prowadzącym
do rekwizytorni, pani Grażynko, wąsy dla
mnie!! Dla mnie!!! Styropian mi pani odłoży, moja złociutka, a przerwy milczenia,
są jeszcze jakieś przerwy milczenia!?
Skoro nic nie dały odwołania do zdrowego rozsądku, do szacunku dla dziedzictwa, do refleksji nad (nie)skutecznością
podobnego galwanizowania świadomości
publicznej, skoro nie udało się sztandarów
wyprowadzić – może trzeba spróbować
czegoś innego? Choćby tego, na co zdecydowało się dwoje amerykańskich psychologów społecznych (a prywatnie małżeństwo), Dan Ariely i Kristen Berman,
śmiertelnie znużonych królującym na
przyjęciach small talkiem i świadomym
jego społecznej jałowości.
Wszyscy znamy ten oblepiający nas
kisiel, wszyscy znamy jego reguły: z badań
brytyjskiej antropolożki Kate Fox, przeprowadzonych w roku 2010, wynika, że
wśród dziesięciu badanych osób dziewięć
rozmawiało o pogodzie w ciągu ostatnich
sześciu godzin, zaś w ciągu ostatniej godziny – 36 procent. OK, weźmy poprawkę
na brytyjski klimat: w polskim lipcu 36
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procent badanych rozmawiałoby pewnie
w ciągu ostatniej godziny o niewytłumaczalnie szybkim spadku podaży truskawek.
Wiadomo, że small talk bywa czasem ratunkiem, że od czegoś trzeba zacząć nawiązywanie interakcji z nieznajomym
(o pozycję drugiego po pogodzie poruszanego najczęściej tematu rywalizują
kłopoty z dojazdem oraz drobne awarie
domowe; przypadłości dzieci i zwierząt
oraz menu uważane są już za zanadto
upolitycznione). A jednak większość osób
uważa go za udrękę; jak ujął to cierpko
Dan Ariely, „kiedy ostatnio spotkaliście
kogoś, kto ubolewał, że zabrakło mu choćby pół godziny, by dogłębnie przegadać
kwestię nadmiernych opadów?”.

ok, skoro nie możecie

państwo bez tego, mogą być
przebieranki historyczne:
ale z wykluczeniem

„Solidarności” (a najlepiej –
całego PRL, bo inaczej nie

opędzimy się od ustalania,

kto jest wnukiem warszyca,
a kto Baumana)

i ii Rzeczypospolitej
Berman i Ariely postanowili chwycić
byka za rogi, organizując serię nie-całkiem-niewinnych spotkań towarzyskich,
podczas których gościom narzucono surowe reguły: żadnego small talku. Oporni
najpierw wrzucać będą po kilka dolarów
do skarbonki na cel dobroczynny, potem
łagodnie, lecz stanowczo wyprosi się ich
10
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z przyjęcia. Dla osób, którym trudno wyjść
z inicjatywą, gospodarze przygotowali
kartoniki z tuzinem możliwych tematów
na dzień dobry: od figuratywności w sztuce
po możliwe metody zapobiegania samobójstwom przy pomocy narzędzi polityki
społecznej czy (osobiste, choć ryzykowne
w krajach transformacji ustrojowej) „Opowiedz o najdroższej rzeczy, jaką zdarzyło
ci się ukraść”. Żadnych więcej reguł, prócz
tych powszechnie obowiązujących na parties: bez rzucania krzesłami, drinki na
koszt gospodarza.
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darności” (a najlepiej – całego PRL, bo
inaczej nie opędzimy się od ustalania,
kto jest wnukiem Warszyca, a kto Baumana) i II Rzeczypospolitej. Proszę sięgać,
jeśli wola, do żyznych tradycji konfederatów i arian, hetmanów i husytów, szarytek i teozofów – ale ostatnie stulecie
pozostaje obszarem wyłączonym. Za to –
komu wola, niech sięga do nieprzebranych
skarbów dziejów powszechnych.
Być może za pierwszą jaskółkę, zwiastującą tę nader pożądaną zmianę w stosunku polityków do przeszłości, uznać
można Jana B., członka władz municypalnych Strzelec Opolskich i zarazem prezesa miejscowej OSB, który organizując
doroczne święto strażaków, kazał wybić
medale nie ze zwyczajowym w takich okolicznościach świętym Florianem, lecz własnym wizerunkiem. Chlubnie upodobnił
się w ten sposób do Lothara Franza von
Schönborna, arcybiskupa Bambergu i Moguncji, który bił był piękne srebrne talary
ze swym wizerunkiem w roku 1697. Jan
B., wzbogacając w ten sposób tradycje
środkowoeuropejskiej falerystyki, figuruje
wprawdzie na medalu w koszulce polo,
ale i tak mam nadzieję, że za jego przykładem pójdą członkowie neo-Komitetu
Obywatelskiego i podobnych ciał. Warto
by, niczym starszy pan na dawnym rysunku Mleczki, odkryli swą eurekę: epoka
disco minęła!

Przebieranki historyczne na nowo

I co się stało? Zinfandel u państwa psychologów lał się strumieniami, jeśli ponad
zaangażowanym gwarem słychać było jakieś okrzyki, to było to najczęściej żartobliwie-karcące „Halo! Czy to nie small
talk czasem?”, z czasem zaś moda na podobne przyjęcia rozlała się z Duke University, gdzie wykłada Ariely, na okoliczne
miasta i sioła, stając się, jako „No Small
Talk Parties” fenomenem społecznym,
opisywanym przez „Wired” i „Time’a”;
i to w trumpowych czasach, pomyśleć.
Czy nie znalazłby się suweren, który
narzuciłby politykom naszego duopolu
podobną regułę? OK, skoro nie możecie
państwo bez tego, mogą być przebieranki
historyczne: ale z wykluczeniem „Soli-
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Poszukiwacze zaginionego etosu
Rafał Matyja

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Dziedzictwo minionych elit nie zawsze stanowi dobry kapitał założycielski.
Czasami bywa pakietem zobowiązań i niespłaconych długów. Nikt i nic
nie zmusza nas do przejęcia tego spadku

Arystokratyczna homogamia

„Totem inteligencki” Rafała Smoczyńskiego i Tomasza Zaryckiego to nie jest
książka łatwa, napisana językiem przystępnym, z myślą o czytelniku spoza kręgów akademickich. Jednak należy do tych
publikacji naukowych, które zawierają
cenne podpowiedzi. Napisanych nie z myślą o wpływie na sferę publiczną, ale zawierających w sobie obserwacje, które
mogą być inspirujące dla publicystyki,
czy nawet kalkulacji politycznych. To nie
wnikliwa analiza współczesnej inteligencji,
ba, nawet podtytuł książki – „Arystokracja,
szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej” – nie wskazuje na to,
co jest jej najbardziej interesującą z punktu
widzenia debaty publicznej warstwą. Autorzy stawiają nieco na marginesie głównego nurtu rozważań niezwykle istotne
pytanie o wpływ wartości i symboli kluczowych dla środowisk arystokratycznych
na model polskiego obywatelstwa i kształt
całego życia publicznego.

Cechą wspólną środowisk arystokratycznych jest dążenie do homogamii – zawierania związków małżeńskich w obrębie
własnej grupy. Można uznać, że jest to
swego rodzaju ostentacyjny opór wobec
presji nowoczesnej kultury z jej dogmatami
egalitaryzmu i emocjonalnej autentyczności jako podstawy dobrego związku.
Opór ten pozwala jednak na pielęgnowanie
cech konstytutywnych dla opisywanej
przez Smoczyńskiego i Zaryckiego społeczności. „Współczesne środowisko postziemiańskie – piszą – jest przykładem
rozległej sieci społecznej, opartej przede
wszystkim na kapitale społecznym, który
historycznie wytworzony został w silnej
zależności od kapitału ekonomicznego,
wypracowanego głównie w ramach tak
zwanej gospodarki folwarcznej”. Jednak,
jak podkreślają autorzy, w strategiach
przetrwania komunizmu i urządzenia się
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w rzeczywistości po roku 1989 istotną
rolę odegrały też pewne elementy kapitału
kulturowego, takie jak znajomość języków
obcych, wiedza o świecie (w tym także
kontakty z rodzinami w innych krajach),
pewne elementy ogłady towarzyskiej.
Warto zatem zwrócić uwagę na te
fragmenty książki, w których autorzy podkreślają istotną cechę środowiska, jaką
jest udzielanie pomocy dalekim krewnym,
a także postrzeganie rodziny jako szerokiego kręgu koligacji, przekraczającego
dalece kręgi rodzinne inteligentów czy
innych grup społecznych. Warto przytoczyć
wypowiedź jednego z przedstawicieli tej
grupy: „Moja żona to inteligentka w drugim pokoleniu, jej dziad miał robotnicze
pochodzenie, ma zaledwie kilku kuzynów,
jej kontakty z nimi są zresztą słabe. (…)
W ogóle te inteligenckie kontakty opierają
się raczej na luźnych znajomościach, które
zmieniają się często w trakcie biegu życia.
Przeciwieństwem jest moja rodzina, tutaj
mówimy o dziesiątkach ludzi utrzymujących stałe kontakty”. Tę różnicę między
kręgami społeczności inteligenckiej i postziemiańskiej podkreślają też inni badani
członkowie społeczności.
Jednak, co niezwykle istotne, Smoczyński i Zarycki twierdzą, iż „akumulacja
specyficznego kapitału kulturowego tego
środowiska jest chroniona nie tylko przez
homogamię małżeńską i pierwotną socjalizację potomstwa, ale i przez zasadę
dystansu społecznego utrzymywanego
wobec obcych», «chamów», «wykształciuchów», «niekulturalnych», «niewystarczająco kulturalnych», «niedelikatnych», «niepotrafiących posługiwać się
należycie nożem i widelcem» – zasadę
przestrzeganą przez znaczną liczbę jej reprezentantów”.
W tym sensie część inteligencji rzeczywiście może dziedziczyć nie tyle etos
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arystokratyczny, ile związane z nim dystynkcje i uprzedzenia wobec innych grup
społecznych. To dlatego w części wypowiedzi – moim zdaniem jednak mniejszościowej – powtarza się model, w którym, jak piszą autorzy, idealnym obywatelem jest „prawdziwy inteligent”, a więc
„człowiek kulturalny”, którego przeciwieństwem jest „cham”. „Właśnie z powodu
skutecznego wprowadzenia do powszechnego użycia przez inteligentów tego postfeudalnego schematu interpretacji rzeczywistości społecznej nie sposób w Polsce
przekroczyć podziału «pan-cham», ponieważ pozostaje on fundamentalną ramą
normatywną funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego”.

najważniejszy w całej pracy
wydaje się opis wpływu
etosu szlacheckiego na

ukształtowanie się modelu

polskiego obywatelstwa po
roku 1989

Jeżeli nawet w twierdzeniu tym zawarta jest pewna przesada, to wydaje się,
że autorzy dość trafnie uchwycili pewne
negatywne dziedzictwo – zawarte w kluczowej dystynkcji „pan-cham”. Co więcej,
dziedzictwo przez wielu inteligentów
uświadamiane i dość skutecznie – choćby
w okresie „Solidarności” – przezwyciężane,
także w części środowisk ziemiańskich.
Być może problemem jest nie tyle długie
trwanie tej dystynkcji, co brak w polu debaty publicznej silnego pierwiastka egalitarnego, dezawuującego podobne dychotomie.
13
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Szlachecko-inteligencki model
obywatelstwa
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fakt, że do znacznego rozszerzenia praw
politycznych doszło już pod zaborami. Co
więcej, główne siły polityczne okresu międzywojennego krytycznie oceniały rolę
środowisk ziemiańskich i konserwatywnych w walce o niepodległość oraz rozszerzenie praw szerokich kręgów społecznych. Egoizm klasowy ziemiaństwa nie
był wymysłem późniejszej komunistycznej
propagandy, ale doświadczeniem obecnym
w retoryce ruchu ludowego, socjalistycznego, a czasami także narodowego.
W tym sensie postrzeganie II Rzeczypospolitej jako okresu, w którym triumfuje „szlachecko-inteligencki” model obywatelstwa – oparty przy tym na powszechnej nobilitacji dokonanej przez nowe państwo – nie jest do końca przekonujące.
Staje się bardziej prawdopodobne dopiero
po epoce PRL, która poprzez ostentacyjną
propagandę historyczną złagodziła wszelkie wcześniejsze napięcia i torowała drogę
tożsamości, która nieco bezrefleksyjnie
uznaje za wartościowe każde dziedzictwo
zwalczane przez władze komunistyczne.
To w tym sensie wcześniejsza konfrontacja
inteligencko-ziemiańska zmienia się w finale przedstawionej książki w ścisły kulturowy związek, który wykorzystuje pewne
cechy mitu szlacheckiego (zapewnienie
ciągłości I Rzeczypospolitej, podtrzymanie
przekonania o jej potędze jako źródło narodowej dumy, utrzymanie elitaryzmu
i paternalizmu wobec klasy ludowej i średniej) jako funkcjonalne elementy tożsamości inteligenckiej.
Co więcej, w istotny sposób przesądza
też o tożsamości inteligencji, w niezwykle
istotnej politycznie kwestii, jaką jest określenie własnej misji społecznej. Autorzy –
przywołując argumenty Bourdieu – piszą,
że burżuazję postrzegać można jako grupę
zorientowaną na przystosowanie się do
zmian, zorientowaną na przyszłość, zaś

Oczywiście wspomniana wyżej dystynkcja nie pozostaje bez wpływu na
kształtowanie się życia publicznego. Najważniejszy w całej pracy wydaje się opis
wpływu etosu szlacheckiego na ukształtowanie się modelu polskiego obywatelstwa po roku 1989. Nieco inaczej niż autorzy książki, uważam sprawę nie tylko
za nie przesądzoną, ale też ulegającą dość
szybkim przemianom. Nie tylko ze względu
na wewnętrzną dynamikę polskiego społeczeństwa, ale także na przemiany ekonomiczne, kulturowe i technologiczne,
które – silniej niż tradycja – kształtują
realia życia publicznego. Autorzy uznają
zatem, że dominujący ideał obywatelstwa
jest syntezą wartości inteligenckich i szlacheckich. Ideał ten jest zresztą do pewnego
stopnia neutralny politycznie czy partyjnie,
daje się instrumentalizować na różne sposoby. „Ów postszlachecki inteligent może
być więc z jednej strony silnie etnicyzowany, a więc przedstawiany jako «prawdziwy Polak», wychowany od pokoleń
jako katolik, albo urasowiany, a więc wyobrażony jako bezpośredni, biologiczny
wręcz potomek dawnej elity szlacheckiej.
Może on być jednak także umiędzynarodawiany czy też skosmopolityzowany.
W takich ujęciach jawi się raczej jako
symboliczny, a więc polityczny czy moralny
tylko spadkobierca ideałów szlacheckiej
demokracji Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.
Źródłem dominacji tego wzoru obywatelstwa jest – zdaniem autorów – akt
„powszechnej nobilitacji”, dopuszczenia
do wspólnoty politycznej szerokich grup
społecznych, do którego miało dojść wraz
z narodzinami II Rzeczypospolitej. Wydaje
się, że takie postawienie sprawy lekceważy
14
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arystokrację – jako tę, dla której kluczowe
jest kultywowanie przeszłości. W tym
właśnie wymiarze postrzeganie własnej
roli społecznej przez inteligencję jest wyborem szczególnie wyrazistym i mającym
poważne konsekwencje.
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wzorce zachowań inteligenckich, jest budowanie własnego języka i próba narzucenia go w debacie publicznej. Z braku
innych wzorców, język ten chętnie odwołuje się do całego postziemiańskiego imaginarium, o czym świadczą częste – także
wśród młodej prawicy – nawiązania do
„republikańskiego sarmatyzmu”, tradycji
I Rzeczypospolitej czy haseł insurekcyjnego
patriotyzmu. W wersji pogłębionej sięgają
nawet poszukiwania inspiracji w anachronicznych wzorcach ustrojowych czy
próbach objaśniania sytuacji międzynarodowej jako podlegającej niezmiennym
od wieków regułom.

Czy jest pożytek ze szlachty?

Warto bowiem – odwołując się także do
innych wypowiedzi i książek Zaryckiego –
podkreślić, że zdaniem tego socjologa
pole debaty publicznej w Polsce zdominowane jest przez inteligencję humanistyczną i jej sposób problematyzowania
rzeczywistości. Zatem wybór tradycji szlacheckiej, czy szerzej – pewnego podejścia
do misji elity, jako strażnika przeszłości,
ma istotne konsekwencje społeczne. Teza
Zaryckiego o dominacji inteligencji jest
przy tym zasadna przede wszystkim, jeżeli
obserwujemy pole debaty medialnej. Na
szczeblu parlamentarnym, czy w lokalnych
i regionalnych ciałach samorządowych,
ten sposób postrzegania świata jest dziś
znacznie mniej popularny. W radach miast
jego kariera skończyła się dobre kilkanaście
lat temu. W Sejmie – kilka lat później.
Jednak na poziomie parlamentarnym
zmiana ta nie miała żadnego pozytywnego
wymiaru. Dyskurs humanistyczny nie został zastąpiony eksperckim czy technokratycznym, ale jakimś prymitywnym wolapikiem, budowanym wokół partyjnych
„przekazów dnia”. Nie jest to przy tym
język, którym o polityce rozmawiają „zwykli obywatele”, ale raczej zestaw epitetów
służący dyskredytacji przeciwnika, a zarazem zdemolowaniu tego, co w debacie
mogłoby mieć charakter merytoryczny,
odnoszący się do przedmiotu dyskutowanej uchwały czy regulacji.
Naturalnym odruchem środowisk,
które dziś na różne sposoby kontynuują

Dyskurs humanistyczny nie
został zastąpiony
eksperckim czy

technokratycznym, ale
jakimś prymitywnym

wolapikiem, budowanym

wokół partyjnych

„przekazów dnia”

Problem nie polega jednak na kostiumowej groteskowości części tych nawiązań, ale na kilku istotnych konsekwencjach tej postawy. Po pierwsze, dziedziczony etos szlachecki posiada swoje
wyraźne słabe punkty i wady, które w jakimś stopniu przyczyniły się do kryzysu
polskiej państwowości już w wieku XVIII,
a w wieku XIX fundowały wielkie polityczne błędy. Po drugie, etos ten jest całkowicie pozbawiony podstaw ekonomicznych, dających obywatelom poczucie niezależności od władzy. Sytuacja przysło15
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wiowego „szlachcica na zagrodzie” ma się
nijak do pozycji dzisiejszego urzędnika,
nauczyciela, radnego, dziennikarza czy
wykładowcy uniwersytetu. Taki model
obywatelstwa może być co najwyżej przebieranką. I to jedną z tych, które dają
złudne poczucie ucieczki od rzeczywistości.
Trzeci skutek uznałbym za najpoważniejszy. Komfortowe poczucie, że jest się
spadkobiercą szlacheckiego republikanizmu, a zarazem dziedzicem postaw najlepszego sortu polskiej inteligencji, zwalnia
z poważnego przemyślenia i zaprojektowania własnego statusu.
Zaletą książki Smoczyńskiego i Zaryckiego jest – jak wspomniałem – to, że
opisowi polskiej sytuacji towarzyszą liczne
porównania międzynarodowe. Autorzy
opisują np. specyfikę niemieckiej klasy
średniej, w której znaczącą rolę odgrywało
też „mieszczaństwo wykształcenia” lokujące się „na pograniczu klasycznej burżuazji
i wschodnioeuropejskiej inteligencji”, jednak nieaspirujące do roli politycznego reprezentanta ludu, pozostające na usługach
państwa. Wskazują tym samym inne źródło legitymizacji własnej roli niż „dziedziczenie elitarnego statusu” czy udział w grze
parlamentarnej. Podobną wymowę ma
przywołanie sytuacji innych krajów środkowoeuropejskich, posiadających bardziej
egalitarną kulturę obywatelską.
Dlatego też uznając prawomocność
zachowań grup postziemiańskich, nie widzę sensu, by dopatrywać się w ich tradycjach i działaniu jakiegoś istotnego pożytku społecznego. Przeciwnie, upowszechnienie wartości tego kręgu – zarówno
opisanych przez autorów dystynkcji, wyróżniających je w społeczeństwie, jak
i specyfiki ich dziedzictwa – uznałbym za
szkodliwe dla tworzenia jakiejś nowej,
poprawionej tożsamości politycznej obywateli Rzeczypospolitej. Szczególnie zaś
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dla wspomnianych wcześniej środowisk,
które dysponując silnym kapitałem kulturowym mają relatywnie niski kapitał
ekonomiczny i społeczny, dla których taka
gra w „arystokrację” mogłaby się okazać
ślepym zaułkiem.
Adwokaci interesu publicznego

Lepiej uznać, że nie mamy po kim dziedziczyć tych uprzywilejowanych pozycji,
że na jakiekolwiek uznanie zapracować
trzeba rzetelnym wypełnianiem funkcji
istotnych dla całej społeczności. Oznacza
to zaniechanie tych działań symbolicznych,
które prowadzą do poszukiwania legitymizacji poprzez nawiązywanie do dziedzictwa szlachty czy inteligencji przełomu
XIX i XX wieku. O ile możemy wziąć za
dobrą monetę źródło przywilejów szlacheckich, wywiedzione z zasług dla obrony
kraju czy funkcjonowania państwa, o ile
możemy uznać pretensje inteligencji wynikające z pracy nad upowszechnieniem
oświaty, o tyle dziś te przesłanki są martwe.
Gra o pozycję społeczną musi mieć
zakorzenienie w jakichś realnie pożytecznych funkcjach grup takich jak „Nowa
Konfederacja” czy jej partnerzy o innych
poglądach, ale podobnych zainteresowaniach i aspiracjach. Może być ona związana
z pełnieniem roli „adwokata interesu publicznego”, nieuwikłanego w zależność od
władzy ośrodka, definiującego zagrożenia
i szanse dla kraju, podpowiadającego rozwiązania, gromadzącego i przetwarzającego wiedzę licznych niesłuchanych szerzej
profesjonalistów, którzy nie mogą sobie
pozwolić na pisanie tekstów publicystycznych, czy występowanie w mediach itp.
Zrozumienie własnej funkcji i źródeł
społecznej pożyteczności musi wyznaczać
także zmianę etosu, a szczególnie tych
jego elementów, które szczególnie łatwo
16
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przeradzają się w hipokryzję. Racją istnienia elit percepcji jest ich zdolność do
widzenia zagrożeń i szans z wyprzedzeniem, podpowiadania lepszych rozwiązań,
nieulegania modom. Ich podstawowym
etosem powinna być nieufność w stosunku
do schematów myślenia, krytycyzm wobec
intelektualnych tradycji, a w szczególno-
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ści – własnych emocjonalnych uwikłań.
„Totem inteligencki” nie był pisany jako
przestroga, raczej jako zdystansowany
i chłodny opis. Ale świadomość opisanego
w nim społecznego i intelektualnego uwikłania powinna skłaniać do ostrożniejszego
korzystania z symbolicznego dziedzictwa
minionych pokoleń.

17
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Soft power Polski
PiotR aRak

Zastępca dyrektora Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Polsce ostatnio brakuje miękkiej siły. Od 2015 r. jesteśmy w rankingu
30 krajów badanych pod względem soft power dopiero na 24. pozycji
Nie tak dawno „Nowa Konfederacja” przygotowała cały numer dotyczący geopolityki,
który wydał się na tyle ciekawy, że warto
doświetlić jeden z obszarów tego zjawiska,
jakim jest siła miękka, czyli soft power.
Na siłę miękką warto patrzeć szeroko
i badać, dlaczego od wielu lat jako kraj
jesteśmy nieskuteczni w sprzedaży naszej
narracji, a także nie potrafimy zyskać popularności.

zależy od zwycięstwa armii, ale też od
tego, czyja opowieść zwycięży. Dobra historia do opowiedzenia jest źródłem siły
miękkiej. Zdaniem Sławomira Sierakowskiego, pojęcie soft power zrobiło karierę,
którą porównać można tylko do „Końca
historii” Francisa Fukuyamy.
Soft power sama w sobie nie jest ani
dobra, ani zła, ale można ją wykorzystać
w dobrych lub złych celach. Przykładowo,
Osama bin Laden ani nie groził, ani nie
zapłacił ludziom, którzy wlecieli samolotami w World Trade Center—przyciągnął
ich swoimi ideami. Chociaż soft power
może być użyta do realizacji złych celów,
to jej środki zależą od woli innych i tego,
czy zgodzą się na to, co mówi kraj lub
jednostka oddziałująca. Siła twarda mocarstwa, jak wskazywałem, najczęściej
opiera się na zachęcie poprzez zapłatę
lub groźbę. Jeśli ktoś przyłoży pistolet do
głowy i zażąda portfela, nie ma znaczenia,
czego się chce lub co myśli — żądanie zostanie zrealizowane.
Oprócz siły twardej (np. gospodarka,
wojsko) i siły miękkiej (np. dyplomacja,
kultura) coraz bardziej zaczyna liczyć się

Czym jest soft power

W raporcie Index Mocy Państw 2018 piszemy razem z Grzegorzem Lewickim, że
w polityce międzynarodowej miękka siła
(soft power) to umiejętność wpływania
na innych poprzez przyciąganie i perswazję, a nie przez twardą siłę (hard power) przymusu i zapłaty. Miękka siła
rzadko wystarcza sama, ale w połączeniu
z twardą jest mnożnikiem mocy państwa.
Ta kombinacja, choć wcale nienowa (Imperium Rzymskie opierało się zarówno
na sile rzymskich legionów, jak i na atrakcjach rzymskiej cywilizacji), była szczególnie ważna dla przywództwa USA. Moc
18
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tzw. siła ostra (inaczej sharp power).
Służy ona do niejawnego wpływania na
opinie publiczne krajów poprzez informację i dezinformację. W użyciu tego
typu siły przodują globalne potęgi autorytarne, takie jak Chiny czy Rosja. Dla
zwolenników siły ostrej nie liczy się prawda, czyli zgodność przekazywanej treści
z rzeczywistością, ale wpływ na realizację
interesów kraju.
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dowej Russia Today, który wynosi setki
milionów dolarów rocznie.
Polska i globalni liderzy w liczbach

Wracając do soft power – jest to ten
rodzaj siły, którego Polsce ostatnio brakuje.
Od 2015 r. jesteśmy w rankingu 30 krajów
badanych pod tym względem dopiero na
24. pozycji. O klasyfikacji w raporcie opracowanym przez amerykańską firmę PR
Portland Communications decydują punkty przyznawane na podstawie danych instytucji oraz opinii respondentów z poszczególnych państw. Na ocenę składa
się sześć kategorii: rząd (w tym jego efektywność i dyplomacja), kultura, zaangażowanie na arenie międzynarodowej, edukacja, rozwój cyfrowy, przedsiębiorczość.
Pod uwagę bierze się takie rzeczy jak np.
wyniki państwa w sporcie, czy liczbę restauracji z gwiazdkami Michelina.
W wynikach Polski nic się znacząco
nie zmienia. Pomimo tego, że do naszych
sojuszników i konkurentów na arenie
międzynarodowej dochodziły wieści, związane ze zmianami w sądownictwie i mediach, które były debatowane w Brukseli
i wielu stolicach, Polska ma nadal większą
siłę miękką niż Węgry, Czechy, czy Chiny.
Łatwiej nam narzucić nasz punkt widzenia
w wielu sprawach niż innym krajom. Na
świecie ostatnie dwa lata to jednak rosnąca
rola Francji, spadek Niemiec oraz USA.
Liderem na świecie w 2018 r. jest
Wielka Brytania, co po umocnieniu mandatu Theresy May w wyborach mogło być
prawdą, ale zapewne jej siła po dymisjach
Borisa Johnsona i innych torysów opowiadających się za Brexitem osłabła na
arenie międzynarodowej. Druga w Europie
jest Francja. Zdaniem autorów zestawienia, wpływ na to miał wybór na prezydenta
Emmanuela Macrona. Siłą kraju położo-

Polska też miała okres
zwiększonego

zainteresowania w związku
z przemianami, które u nas
zaczęły się w 1989 r. w tym
samym roku tytuł Miss

world otrzymała Polka –
aneta kręglicka

Siła ostra pozwala na to, co można
nazwać hakowaniem demokracji – wykorzystanie słabych punktów systemu demokratycznego przeciwko niemu samemu.
Przykładem jest wpływ na polaryzację –
jak pokazał udostępniony w 2018 r. przez
amerykańskie FBI akt oskarżenia przeciw
13 obywatelom Rosji, osoby posługujące
się fałszywą tożsamością dążyły do polaryzacji debaty publicznej, udając zarówno
zwolenników, jak i przeciwników obecnego
prezydenta USA. Z ujawnionych dokumentów wynika, że koszt przedsięwzięcia
destabilizacyjnego był relatywnie niewielki – to 1,2 mln dol. miesięcznie za usługi
ludzi i algorytmów. Rocznie to kilkanaście
milionów dolarów – niewiele w porównaniu np. do kosztu telewizji propagan19
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nego nad Sekwaną jest także rozległa sieć
dyplomatyczna. Jak wskazano, ataki terrorystyczne, które miały miejsce we Francji, nie odstraszyły turystów i czeka na
nich bogata oferta kulturowa.
Niemcy są w rankingu trzecie, czwarte
są Stany Zjednoczone. Nie bez wpływu
na ocenę Ameryki pozostał wybór Donalda
Trumpa. Zwrócono uwagę na retorykę
nowego prezydenta i prezentowany przez
niego konfrontacyjny styl, prowadzący
do napięć dyplomatycznych. Zmniejsza
on „siłę miękką” jego kraju, osłabiając
zaufanie, że rządzący tym krajem dotrzymają słowa czy to wobec swoich sojuszników, czy też przeciwników (realizując
groźby zapowiadane przez Biały Dom).
Podkopane zaufanie ukazują badania Gallupa, gdzie w porównaniu z innymi krajami
leadership USA ma obecnie podobne notowania co Chiny, a największe zaufanie
wzbudzają Niemcy.
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Polka – Aneta Kręglicka. W wielu sytuacjach decyzje jury były związane z tym,
co dzieje się na świecie, i tak np. w 2016 r.
tytuł najpiękniejszej zdobyła Stephanie
Del Valle z Portoryko. W tym samym
roku kraj ten był na ustach wszystkich ze
względu na kryzys zadłużenia i problemy
z dostarczeniem podstawowych usług
publicznych.
Oczywiście nie jest tak, że co roku
wybiera się najpiękniejszą kobietę świata
ze względu na „modę” na dany kraj, ale
raz na jakiś czas widać, że sprawiedliwość
dziejowa i soft power danego kraju rośnie.
Tak było w 2016 r., kiedy konkurs Eurowizji wygrała Ukraina, i to zresztą drugi
raz; w 2004 r. wygrała Rusłana, która
później przygrywała Pomarańczowej Rewolucji. Zwyciężczynią Eurowizji 2016
została reprezentantka Ukrainy – Jamala.
Pochodząca z zaanektowanego przez Rosję
Krymu tatarska piosenkarka zaśpiewała
w Sztokholmie piosenkę własnego autorstwa „1944”, poświęconą stalinowskiej
deportacji jej narodu. Rosja bezskutecznie
domagała się dyskwalifikacji tego utworu,
skarżąc się na jego polityczny wydźwięk.
Ludziom podobała się jednak dobra piosenka, zgodna z narracją Ukrainy na
arenie międzynarodowej. Ostatnio soft
power Chorwacji na pewno wzrosła po
tym, jak jej reprezentacja walczyła w finale
mundialu z Francją, a ekspozycja w mediach międzynarodowych prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović obok Putina i Macrona sprawia, że ten mały kraj
będzie inaczej odbierany na świecie.

Modne kraje

Są sytuacje dziejowe, w których dany kraj
staje się modny, bo ze względu na wydarzenia z pierwszych stron gazet wiele się
o nim mówi, i ”oczy świata” są zwrócone
właśnie w jego kierunku. Tak było
w 1985 r., kiedy muzyk Bob Geldof zorganizował koncerty Live Aid w celu zebrania funduszy dla głodujących w Etiopii.
Głównymi miejscami spektaklu był stadion
Wembley w Londynie oraz stadion JFK
w Filadelfii. Występy były organizowane
także między innymi w Melbourne oraz
Moskwie. Był to jeden z najchętniej oglądanych programów w historii: oglądało
go na żywo 1,5 mld ludzi.
Polska też miała okres zwiększonego
zainteresowania w związku z przemianami,
które u nas zaczęły się w 1989 r. W tym
samym roku tytuł Miss World otrzymała

Popularność Polski

Sondaży o tym, kto kogo lubi na arenie
międzynarodowej, nie robi się zbyt często.
Na pewno sympatia do Ukrainy na Zachodzie jest znacznie większa w ostatnich
20
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latach niż była w przeszłości, podobnie
było z Polską po 1989 r. Dzisiaj zapewne
jest tak z Chorwacją, która była 20. w rankingu FIFA przed mistrzostwami świata.
Polska zajmowała ostatnio ósmą pozycję w rankingu FIFA. Brak sukcesów
podczas mistrzostw sprawił, że rynkowa
wartość kapitana drużyny, czyli Roberta
Lewandowskiego, spadła pierwszy raz
w historii i będzie zapewne przyczynkiem
do zmiany miejsca Polski, która jeszcze
w 2013 r. była 76., a w 2015 r. 34. w rankingu FIFA. Na szczęście trudno utożsamiać popularność danego kraju z jego
sukcesami piłkarskimi, choć na pewno
dobre wyniki w sporcie na to się przekładają, czego mogą doświadczać Włochy,
które w ostatnich mistrzostwach nie brały
udziału. Wracając do muzyki, Polska nigdy
nie odniosła sukcesów podczas konkursów
Eurowizji, gdzie telewidzowie głosują na
wykonawców z kilkudziesięciu krajów europejskich (choć nie tylko – w ostatniej
edycji brało udział 37 krajów, w tym Australia). Tradycją jest to, że mieszkańcy
Europy głosują na sąsiadów, których najbardziej lubią, co stanowi pewien barometr
nastrojów (przy czym należy pamiętać,
że o zwycięstwie decydują poza tym głosy
sędziów).
Analizując tylko głosy oddane przez
telewidzów przed ostatnim finałem Eurowizji, można zauważyć, że najwięcej
sympatii zebrali wykonawcy z Izraela,
Norwegii, Cypru, Szwecji, Mołdawii i Czech.
Ukraina była 11., Węgry dopiero 19., a Polska 27. Rosja była dopiero 30. Najmniej
głosów telewidzów zebrały występy z Islandii, Macedonii, Gruzji i Czarnogóry.
Na nasz kraj głosowali Niemcy (20
proc. głosów, które dostała Polska), Szwedzi (13 proc.), Węgrzy (12 proc.), Ukraińcy
(12 proc.), Francuzi (12 proc.), Norwegowie, Holendrzy, Duńczycy i Włosi. Nie

www.nowakonfederacja.pl

głosowali na nas Rosjanie, Serbowie, Gruzini, Rumuni, Łotysze, czy Słoweńcy. Ta
swoista mapa sympatii pokazuje, gdzie
gusta muzyczne, ale też ciepły stosunek
do Polski sprawiają, że można szukać poparcia dla promowanych idei. Głosowanie
w Eurowizji odbywa się w dwóch grupach
krajów i niestety nie wiemy, jakby zagłosowali np. Brytyjczycy, którzy w 2016 r.

eurowizja to oczywiście nie

jest badanie naukowe, które

pokazuje

wielowymiarowość relacji

międzynarodowych, ale

pokazuje, że zakładając, że
wysyłamy co roku

najlepszego polskiego
wykonawcę, nigdy nie

zebraliśmy wystarczająco
dużo sympatii, by wygrać
konkurs

przyznali polskiemu wykonawcy dosyć
dużo punktów. Na Polskę głosowali nawet
mieszkańcy Izraela, Polacy za to najbardziej cenili w tym roku występy reprezentantów Ukrainy, Węgier, Danii, Norwegii, czy Słowenii.
Eurowizja to oczywiście nie jest badanie naukowe, które pokazuje wielowymiarowość relacji międzynarodowych, ale
pokazuje, że zakładając, że wysyłamy co
roku najlepszego polskiego wykonawcę,
nigdy nie zebraliśmy wystarczająco dużo
sympatii, by wygrać konkurs. Co znaczące,
21
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polskiej soft power, która da się opowiedzieć w krajach Zachodu i Wschodu. Dzisiaj Polska nie ma żadnej atrakcyjnej historii do opowiedzenia swoim sąsiadom.
Lepiej to się udaje Ukraińcom, i chyba
od nich powinniśmy zacząć uczyć się nie
tylko tego, jak śpiewać, ale też o czym.

najwyżej byliśmy podczas debiutu Polski
w tym konkursie w 1994 r., kiedy nasz
kraj reprezentowała Edyta Górniak. Zdobyła drugie miejsce m.in. z wysokim poparciem Wielkiej Brytanii, Austrii i Francji.
Wiele się zmieniło od tamtego czasu,
i musimy zacząć szukać nowych źródeł
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Urojony wróg narodu
Paweł ŚReDzińSki

Dziennikarz, miłośnik przyrody, rzecznik Fundacji Dziedzictwo
Przyrodnicze i redaktor Magazynu Poświęconego Przyrodzie
natropie.tv

Zapomina się o korzyściach, jakie mamy z obecności gatunków chronionych. Słyszymy najczęściej o szkodach, o osaczonych przez foki rybakach, o myśliwych, drżących o życie jeleni, zagrożonych przez wilka
Bądź czujny. Czyha w morzu na „twoje”
ryby w sieciach. Może stać się psem rasy
husky, który „sterroryzuje” ulice Sanoka.
Wróg mogą być wszędzie. Foka, żubr,
bóbr, łoś i wilk. Czas się nimi zająć –
wołają najgłośniej rybacy w sprawie fok,
myśliwi w sprawie wilków, leśnicy w sprawie łosi i minister środowiska w sprawie
gatunków chronionych. Przyroda znalazła
się po raz kolejny na celowniku polityków,
którzy walkę z nią biorą na swoje wyborcze
sztandary. Wybory coraz bliżej, a i klimat
czynienia sobie ziemi poddaną, zaszczepiony przez byłego ministra środowiska,
Jana Szyszkę, ośmiela zwolenników zabijania nie tylko fok szarych. Za najlepszą
ilustrację niech posłuży cytat z wiadomości
jednej z największych rozgłośni radiowych:
„Wilk zbliżył się do moich krów, ale nie
wiem, czy to był na pewno wilk”.

z nich nie zginęła z przyczyn naturalnych.
Młode foki, które dopiero uczą się samodzielnego życia, ginęły w rybackich sieciach. Niektórym z nich mógł pomóc człowiek, o czym świadczyły obrażenia na ich
ciele, przywiązane do nich cegły i rozcięte
brzuchy.
O tym, że foki nie są lubiane przez
rybaków wiemy już od dawna. Sam miałem okazję, i to wielokrotnie, przysłuchiwać
się dyskusjom z udziałem osób trudniących
się rybołówstwem, które powtarzały, że
te morskie ssaki wyjadają im ryby. Można
byłoby wręcz wyciągnąć z tych opowiadań
rybackich aktywistów jeden wniosek –
przez foki łowimy mniej, bo fok jest więcej.
Taki ton tej narracji nadały osoby, którym
nie podobają się foczy mieszkańcy bałtyckich wód. Wtórowali jej nawet wysocy
przedstawiciele resortu gospodarki morskiej, powtarzając mit o niszczycielskiej
sile fok na niedawnym spotkaniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.
W tej dyskusji zapomina się jednak
o rzeczywistych powodach kurczenia się
zasobów. To nie foki, ale stan wód Bałtyku,

Zabić fokę

Na progu wakacji opinię publiczną w Polsce zelektryzowała wieść o martwych fokach na polskim brzegu Bałtyku. Część
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zmiany klimatyczne, a przede wszystkim
połowy na przemysłową skalę wydrenowały nasze morze z ryb. Bałtyk nie jest
stawem hodowlanym. Większość gatunków, które w nim są komercyjnie poławiane, nie pochodzi z zarybień. W konsekwencji nie możemy stawiać znaku równości między właścicielem stawu rybnego,
który ryby hoduje, a rybakiem, który poławia dziko żyjące gatunki.
Owszem, foki żywią się rybami.
W końcu są drapieżnikami. Jednak skoro
wciąż żyją w Bałtyku, to oznacza, że są
jeszcze w nim ryby. A skoro są ryby, to
mają co łowić i rybacy. Nieżyjący już profesor Krzysztof Skóra, wieloletni dyrektor
znanej Stacji Morskiej w Helu, często powtarzał: Jeśli nie ma ryb, to nie ma fok.
A bez ryb nie będzie tak fok, jak i rybaków.
O tej oczywistej prawdzie zapominają
jednak rybacy, ci, którzy próbują zrzucić
winę na foki. Antyfocza kampania nie zaczęła się w tym roku. Ma już swoje „tradycje”, szczególnie na Półwyspie Helskim.
To w miejscowościach Mierzei Helskiej
pojawiły się plakaty, ostrzegające turystów
przed fokami, rzekomo atakującymi ludzi.
Co najciekawsze, autorzy grafik zamiast
fok umieścili na nich uchatki, które nie
występują w Bałtyku.
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sytuacji gwałtownego spadku ich liczebności szacowanego w latach 80. na zaledwie 4 tysiące osobników. Dopiero dzięki
działaniom ochronnym, które podjęły
kraje skandynawskie, fok szarych zaczęło
przybywać i dziś może być ich około 30
tysięcy w całym Bałtyku.

antyfocza kampania nie

zaczęła się w tym roku. Ma
już swoje „tradycje”,

szczególnie na Półwyspie
helskim

Foka szara nie lubi granic państwowych. Jest zwierzęciem wędrownym i pojawia się w różnych miejscach. Kiedy dobija do brzegu, szuka miejsc bezpiecznych
i spokojnych, najlepiej odizolowanych do
stałego lądu wysepek i łach lub bezludnych
plaż. Na polskim wybrzeżu takich miejsc
wcale dużo nie mamy. Dziś praktycznie
jedyną stałą ostoją foki są łachy w ujściu
Przekopu Wisły. To tam można z dużym
sukcesem obserwować ze specjalnej platformy widokowej odpoczywające foki.
Perspektywa podglądania fok z bezpiecznej
odległości przyciąga turystów. W krajach,
w których żyją foki, popularny jest tzw.
„seal watching”. Jednocześnie foki, jak
każdy drapieżnik, pełnią ważną rolę w ekosystemie Bałtyku. Są naturalnymi selekcjonerami dziko żyjących ryb w bałtyckich
wodach.
Eksperci uspokajają. Nie ma mowy
o foczej inwazji na polskim brzegu. Brakuje
na nim odpowiednich siedlisk i zaledwie
nieliczne miejsca w Polsce stanowią optymalne miejsce ich wypoczynku i rozrodu.

Oskarżona foka szara

W Morzu Bałtyckim występuję trzy gatunki
fok – pospolita, która wbrew nazwie, jest
najmniej liczna, foka obrączkowana, która
występuje we wschodniej części Bałtyku,
i foka szara, która pojawia się najczęściej
na polskim wybrzeżu. Ponad wiek temu
liczebność bałtyckich fok szarych była
szacowana na około 100 tysięcy osobników. Pojawiały się licznie u polskich brzegów naszego jedynego morza. Jednak już
wtedy były tępione, co doprowadziło do
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A foki będą się pojawiać, bo żyją w Bałtyku
już od 9 tysięcy lat. Jednak ten fakt postanowiła zignorować posłanka Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, mówiąc mediom: „Foki to szkodniki, a Bałtyk nie
jest naturalnym środowiskiem dla tych
zwierząt”. Jej słowa rozpętały medialną
burzę. I w pewnym sensie mogły ośmielić
tych, którzy fok chcą się pozbyć. W rezultacie mieliśmy swoisty pokaz siły i ignorowania prawa wynikającego z ochrony
gatunkowej fok, którego przejawem były
martwe osobniki na polskim wybrzeżu.
W samym środowisku rybackim pojawiły
się publicznie artykułowane opinie, że
foki należy tępić. Podobna sytuacja ma
miejsce w przypadku wilków.
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wieniem źle o wilkach stoją bardzo często
myśliwi. Przypadek? Bynajmniej! Wilk
jest bowiem konkurentem w łowisku. Zjada dzikie zwierzęta, na które chciałby zapolować człowiek. Myśliwi tłumaczą swoją
rolę tym, że nie ma dużych drapieżników
i przyroda bez strzelby sobie nie poradzi.
Kiedy drapieżnik w końcu się pojawia,
do mediów trafiają donosy, że wilki zjadły
sarnę lub dzika. Tymczasem wilk pełni
ważną rolę w przyrodzie. Ogranicza liczebność dzikich zwierząt kopytnych, na
które narzekają rolnicy i leśnicy w związku
ze szkodami w uprawach rolnych i leśnych.
Eliminują również wałęsające się psy,
niebezpieczne dla dzikich zwierząt. Wilki
takich psów nie tolerują i traktują jako
konkurencję. A zatem pełnią kolejną pożyteczną funkcję w przyrodzie, eliminując
potencjalnych intruzów. Ale i to przeszkadza, i media znów trzeszczą od informacji o zagryzionych Azorach.
Każdy taki donos jest okraszany postulatem: czas zezwolić na polowania, poluzować ochronę gatunkową. Bo wilków
jest za dużo. Już samo takie sformułowanie – za dużo – nie jest precyzyjne. Jak
podkreślał w jednym z moich artykułów
dr Robert Mysłajek ze Stowarzyszenia dla
Natury „Wilk”, przyroda nie zna takiego
określenia. „Za dużo” jest już uprawianiem
polityki. Wilków będzie tyle, na ile pozwala
im siedlisko, czyli „dostępny metraż ich
mieszkania”. Swoją liczebność będą same
dostosowywać do jego wielkości. A wspomniany metraż zależy przede wszystkim od
dostępności obszarów leśnych.
Co więcej, nie należy mówić o wilczej
inwazji w Polsce. Po dekadach tępienia
wilków w PRL, ten duży drapieżnik dopiero wraca do miejsc, w których występował. Szacunki mówią o obecności od
1500 do 2000 wilków w Polsce. Są to
zresztą dane niedokładne, bo policzenie

Foka przeszkadza rybakom, wilk
konkuruje z myśliwymi

Dziś najmocniej wybrzmiewa słowo
„szkodnik”. W kontekście ochrony gatunkowej, nawet w resorcie środowiska, zapomina się o korzyściach, jakie mamy
z obecności gatunków chronionych. Słyszymy najczęściej o szkodach, o osaczonych przez foki rybakach, o drżących o życie saren i jeleni myśliwych, którzy obawiają się konkurencji ze strony wilka.
Wilcza rodzina nie ma dziś łatwego
życia. Atmosfera strachu przed wilkiem
jest napędzana umiejętnie na poziomie
lokalnym. Wystarczy plotka o wilku biegającym po Sanoku. Lokalne media ostrzegają, przedstawiciel leśników snuje przypuszczenia, że to odrzucony basior, a po
paru tygodniach napięcie spada, bo wilk
okazuje się psem wilkopodobnym, spacerującym w świetle dnia po sanockich
ulicach.
Strach ma wielkie oczy, i dlatego zawsze znajdą się tacy, którzy potrafią go
skapitalizować. Dziwnym trafem za mó25
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zwierząt co do osobnika będzie zawsze
obciążone błędem, zwłaszcza jeśli wilki
będą liczone przez tych, którzy chcą do
nich strzelać, i stosowana będzie metoda
całorocznych obserwacji.
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zamiaru zdejmować, ponieważ będzie
konflikt z Europą, lepiej robić to małymi
krokami, a skutecznie, czyli wyrażając
zgodę na każdy wniosek dotyczący redukcji
tych chronionych gatunków zwierząt”.

A wilki giną

wilków będzie tyle, na ile

Śmiertelność wilków w pierwszym roku
życia jest bardzo wysoka. W dorosłym
życiu te zwierzęta nie mają łatwo. Giną
w wypadkach samochodowych, od chorób,
ale i z rąk ludzi. O wielu sprawach nie
dowiadujemy się, bo mogą być skrzętnie
tuszowane. Nagłaśniane są przypadki,
kiedy zostanie znaleziony skłusowany lub
oskórowany wilk. Niestety, od ujawnienia
sprawy do ustalenia sprawców jest bardzo
długa droga, która często kończy się umorzeniem sprawy. Gdy zabito wilka z rodziny
bytującej w rejonie Wigierskiego Parku
Narodowego, pomimo wstępnego ustalenia sprawcy, nie można było liczyć na
ukaranie winnego. Oficjalnym powodem
było zniekształcenie znalezionego w ciele
zwierzęcia pocisku.
Jak się ma do tego postulat poluzowania ochrony gatunkowej? W tym przypadku zapowiedź taką można było usłyszeć
z ust obecnego ministra środowiska, Henryka Kowalczyka. Zapytany przez leśnika
na spotkaniu z wyborcami: „Co z innymi
zwierzętami uciążliwymi dla obywateli:
bobrami, łosiami? Poważny problem zaczyna być z wilkami, żubrami i żurawiami”,
minister odpowiedział: „My wprowadziliśmy taką zasadę – RDOS-ie (Regionalne
Dyrekcje Ochrony Środowiska – przyp.
autora) mają sugestię wręcz, żeby bardzo
chętnie wyrażać zgody na odstrzały zwierząt chronionych gatunkowo: żubry, łosie,
bobry”. I dodał: „Zapewne niedługo taka
potrzeba zajdzie również w stosunku do
wilków. Ochrony gatunkowej nie mamy

pozwala im siedlisko, czyli

„dostępny metraż ich

mieszkania”. Swoją

liczebność będą same

dostosowywać do jego

wielkości. a wspomniany

metraż zależy przede

wszystkim od dostępności
obszarów leśnych

Owszem, istnieje możliwość odstrzału
gatunków chronionych, ale taką wolę
musi wyrazić Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska. Nie może być tak, że decyzje
są podejmowane na zasadzie owej „uciążliwości”. Odstrzał jest ostatecznością, a sugestia ministra jest niczym innym jak zachętą do liberalizacji tego ostatecznego
rozwiązania w sytuacjach konfliktowych.
Być może jest działaniem obliczonym na
pozyskanie poparcia w kręgach, które
mają za złe partii rządzącej zmiany w prawie łowieckim. Bez wątpienia wpisuje się
w retorykę byłego ministra Szyszki.
Bobry naprawiają Polskę

Za przykład mitu „szkodnika” służyć ma
bóbr, z trudem przywrócony do naszego
kraju po tym, jak został doszczętnie wy26
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tępiony. W debacie o bobrze, częściowo
chronionym (a zatem łatwiej jest o zgodę
na jego zabicie) padają absurdalne argumenty. Za czasów ministra Jerzego Millera
bobry miały być odpowiedzialne za powódź. Nie, bynajmniej nie ludzie, którzy
wznosząc wały przeciwpowodziowe stworzyli fałszywe poczucie bezpieczeństwa
wśród osób budujących swoje domy na
terenach zalewowych, gdzie taka zabudowa
nigdy nie powinna powstać. To bobry
miały te wały niszczyć, ale minister Miller
zapomniał, że rzeka jest żywiołem i przy
wysokiej wodzie nie da się jej powstrzymać
nawet najwyższymi wałami. W kontrze
do tego stwierdzenia padały ważne argumenty. Bobry, dzięki swoim inżynierskim
zdolnościom, spowalniają spływ wody
w górnych odcinkach rzek, co ma wpływ
na zmniejszenia ryzyka powodziowego.
Bobry są również sojusznikami w walce z suszą. Naprawiają to, co zepsuł człowiek, meliorując cały kraj, i wpływając
negatywnie na poziom wód gruntowych.
Dzięki bobrowym tamom powstają rozlewiska, które wodę zatrzymują i nie dopuszczają do przesuszenia terenu. Niestety,
polskie państwo nie było zainteresowane
kompensacją za zalane pola rolników
w ramach unijnych funduszy. Pomysł
upadł, a bóbr pozostaje wrogiem.
„Jeszcze krzywda cię od bobra nie
spotkała” – usłyszałem kiedyś od jednego
z właścicieli stawów. A jednak z bobrów
mamy więcej korzyści, ale wciąż nikt ich
nie kalkuluje. A bobrowe rozlewiska, jak
mówił biolog, dr Andrzej Czech, ekspert
zajmujący się bobrowymi tematami, chronią nas nie tylko przed powodziami, suszą,
a jednocześnie są naturalnymi oczyszczalniami, przetrzymując wodę. Zyski z takich usług oddawanych przez bobry szacował na średnio 5 tysięcy euro z hektara
w skali roku. Jeśli przyjmiemy, że w Polsce
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mamy kilkadziesiąt tysięcy takich hektarów, ostateczny rachunek, który powinna
nam wystawić przyroda, byłby mnożony
przez te tysiące hektarów. Niestety, takich
głosów nie słyszymy ze strony resortu
środowiska.
Czas na mądre decyzje

Coraz częściej przysłuchując się głosom
za odstrzałem gatunków chronionych zaczynam zastanawiać się, czy nie staliśmy
się świadkami podróży w czasie, do głębokiego PRL. Wtedy płacono za zabijanie
wilka, który był szkodnikiem. Świat przyrody był poddany kaprysom partyjnych
funkcjonariuszy. Dziś mamy inne czasy,
są metody rozwiązywania konfliktów,
a jednak sięga się po rozwiązania niebezpieczne. Stawka, o którą toczy się gra,
jest bardzo wysoka. Na szali kładzie się
przyszłość systemu ochrony przyrody
w Polsce, wypracowany przez lata, który
nie wymaga demolki, ale wzmocnienia
przepisów.
W ministerialnej szufladzie leżą programy ochrony foki i niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Ich zatwierdzenie
w wersji, w jakiej zostały złożone i wdrożenie ich zaleceń, opracowanych przez
najlepszych ekspertów od tych gatunków,
rozwiązałoby wiele konfliktów i pozwoliło
na podejmowanie mądrych decyzji, a nie
takich w oparciu o emocje czy polityczną
wolę. A te powinny dotyczyć wpisania
łosia na listę gatunków chronionych,
wprowadzenie rekompensat w ramach
funduszy rolno-środowiskowych za zalanie
i podtopienie gruntów rolnych przez bobry,
zatwierdzenie i wdrożenie zaleceń „Programu ochrony foki szarej”, czy wreszcie
kompensacja nakładów poniesionych
przez rybaków w związku z obecnością
fok. Jeśli stanie się inaczej, to ziszczą się
27
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zapowiedzi ministra Kowalczyka: już
wkrótce obudzimy się w kraju, który zmarnował dorobek polskich przyrodników,
przyzwalając na odstrzał charyzmatycznych gatunków.
Polska wypracowała dobry system
kompensacji za tzw. szkody wyrządzane
przez gatunki chronione. Można zrobić
jeszcze więcej. Przykładem są zabezpieczenia, które stosuje się do ochrony pasiek
przed niedźwiedziami. Sytuacjom konfliktowym można zapobiegać już teraz,
rezygnując ze szkodliwych praktyk wynikających z gospodarki łowieckiej i komercyjnej działalności niektórych czatowni
fotograficznych, gdzie wysypuje się pokarm, oswajając dzikie zwierzęta z obecnością człowieka. Niedźwiadek, o którym
było głośno, bo przychodził do jednego
z bieszczadzkich kurników, nie przychodził
bez powodu. Żerował na kukurydzy wysypywanej kurom, którą wcześniej żywił
się w czasie zimy na okolicznych nęciskach
i karmiskach łowieckich. Jeśli chcemy
ograniczać ryzyko kolizji z łosiami, pamiętajmy, że skuteczne okazały się praktyki
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odkrzaczania drogowych poboczy. Liczba
takich zdarzeń znacznie spada.
Mimo to wciąż niepewny jest również
los łosia, który wciąż jest na liście gatunków łownych, pomimo postulatu objęcia
tych zwierząt ochroną gatunkową. Jest
to bowiem gatunek szczególnie wrażliwy,
który już raz praktycznie utraciliśmy.
Z kolei u naszych wschodnich sąsiadów,
na Białorusi i Ukrainie, łoś nie ma się już
tak dobrze, a polskie łosie stają się odizolowaną populacją. Łoś odgrywa ważną
rolę w utrzymaniu mokradeł. Jest dużym
roślinożercą i zapobiega zarastaniu cennych przyrodniczo obszarów nieleśnych,
ograniczając ich zarastanie przez krzewy
i drzewa. Jednocześnie stanowi wyjątkową
atrakcję, przyciągając turystów, wspierających swoimi przyjazdami mieszkańców
takich miejsc jak rejon Biebrzy czy Polesia.
Zarabianie na obserwacji żywych zwierząt
jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż
zarobek wynikający z zabicia zwierzęcia.
Żywego łosia zobaczy wiele osób. Łosia,
którego zabije myśliwy, nie zobaczy już
nikt więcej.
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Polityka migracyjna Ue.
jak wyjść z sytuacji bez wyjścia?
RoMan GRaczyk

Dziennikarz i publicysta

Fundamentem zachodniej kultury politycznej i prawnej jest zasada uniwersalnych praw człowieka. Jednak nie można nie widzieć, że imigracja
w takiej skali, jaką mamy dzisiaj, to problem wielkiej zmiany społecznej
Każdy chce stać z boku

Spotkanie przywódców państw i rządów
Unii Europejskiej pod koniec czerwca,
poświęcone wspólnej polityce migracyjnej,
nie przyniosło przełomu – chociaż przywódcy państw członkowskich UE ogłaszali
po szczycie sukces. Jedni – jak Emmanuel
Macron – zapewniali, że znaleziono wspólne stanowisko całej Unii. Inni – jak u nas
Mateusz Morawiecki – głosili wielki sukces
swojego kraju, który miał polegać na tym,
że kilka najważniejszych uzgodnień szczytu
opiera się na zasadzie wolontariatu państw
członkowskich (w domyśle: my nie chcemy, a odtąd nikt już nam nie będzie kazał
czegokolwiek robić). Już to pokazuje, że
28 i 29 czerwca w Brukseli przede wszystkim głowiono się nad wynalezieniem takich formuł końcowej deklaracji, które
będą swoją nieoznaczonością pokrywać
rzeczywisty brak zgody.
I ów brak zgody na wspólną politykę
migracyjną jest – oczywiście – najważniejszy, jeśli pamiętać, że w ogóle Unia
opiera się na wzajemnej solidarności swoich członków, a brukselski szczyt w szczególności miał ową solidarność potwierdzić
w konkretach – co nie nastąpiło.

Owszem, formalnie zgodzono się co do
paru kwestii, ale często jest to zgoda w rodzaju: deklarujemy wspólną pracę za wyjątkiem tych, którzy tego nie deklarują.
Otóż Polska i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej z góry powiadają, że do pewnych
wspólnych przedsięwzięć w materii polityki
imigracyjnej się nie przyłączą. Nie będzie
Polska u siebie tworzyć ośrodków dla nowych przybyszów, w których miałaby się
szybko dokonywać selekcja na uchodźców
(osoby uciekające przed wojną i przemocą
polityczną w swoich krajach pochodzenia)
oraz imigrantów ekonomicznych. Ci pierwsi byliby następnie rozsyłani do różnych
krajów członkowskich, ale już nie na zasadzie kwotowej, lecz na zasadzie dobrowolnej zgody państw; ci drudzy byliby
odsyłani tam, skąd przybyli. Polska – należy tak założyć, skoro rząd Morawieckiego
głosi się w tej materii kontynuatorem
linii rządu Szydło – nie będzie też nikogo
przyjmować, także uchodźców. Polski premier wskazuje na to jako na wielkie osiągnięcie Polski, nieledwie tym się chlubi.
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A prorządowe media w Polsce od trzech
lat zalecając i pochwalając taką politykę,
zarazem pełne są odwołań do polskiej
tradycyjnej gościnności i tolerancji. Ciekawe jak im się to łączy w jedno?
Ale nie tylko kraje dawnej Europy
Wschodniej stają z boku. Np. Francja,
która na szczycie w Brukseli forsowała
tworzenie owych ośrodków selekcyjnych
dla imigrantów w krajach Unii, sama nie
chce ich u siebie urządzać. Prezydent
Macron, pytany o to jeszcze w Brukseli,
odpowiedział, że ośrodki te powinny powstawać w krajach, do których nowi imigranci przybywają przez Morze Śródziemne, tam, gdzie stawiają oni swe pierwsze
kroki w Europie. Rzeczywiście, najkrótsza
droga z Libii do Europy wiedzie przez
włoskie wyspy i włoskie wybrzeże, tudzież
przez Maltę. Ale też Hiszpania, która po
wielkiej międzynarodowej awanturze w połowie czerwca zgodziła się na zacumowanie
w Walencji statku ratunkowego „Aquarius”
z ponad 600 imigrantami, nie leży bynajmniej bliżej na tym szlaku niż Francja.
Szczyt nie zajął się w ogóle tymi migrantami, którzy już teraz błąkają się po
krajach Unii, pomiędzy krajem, w którym
się zarejestrowali, a jakimś innym. Tych –
dosłownie i w przenośni – błąkających
się po Europie w takim charakterze jest
ok. 600 tys. Ich status prawny określa
porozumienie z Dublina z 2013 r., mocą
którego owi przybysze mają przeprowadzić
do końca procedurę azylową, w tym kraju
Unii Europejskiej, w którym złożyli swoje
wnioski o azyl. Najczęściej dotyczy to
Włoch i Grecji, bo to są zwykle pierwsze
państwa unijne, do których ci ludzie przybyli – dlatego te kraje zainteresowane są
zmianą porozumienia dublińskiego. Naturalnie inne, zwłaszcza te, do których
imigranci zarejestrowani we Włoszech
i Grecji chętnie by przybyli (głównie Nie-
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mcy, Austria, Francja, kraje skandynawskie), nie są zainteresowane reformą. To
dla jednych byłoby ulgą, dla innych byłoby
ciężarem, dlatego tak trudno liczyć tu na
dobrowolne przyjście z pomocą. A w Brukseli zdecydowano 28 i 29 czerwca jedynie
„nadal pracować” nad reformą systemu
dublińskiego – kiedy ta praca przyniesie
owoce i jakie owoce, tego nie wiadomo.
Dlatego kraje takie jak Włochy i Grecja,

Podczas czerwcowego

szczytu zgodzono się na
wzmocnienie granic

zewnętrznych Unii i na

zwiększenie pomocy dla

turcji oraz dla krajów afryki
Północnej. jednak

odnoszące się do tych

kwestii fragmenty konkluzji
ze szczytu są nader
ogólnikowe

najbardziej w ciągu ostatnich lat obciążone
kolejnymi falami imigrantów (Włochy
przyjęły ich od 2013 r. 700 tys.) mają poczucie, że Unia odwróciła się od ich problemów plecami. Z tego powodu włoski
premier Giuseppe Conte domagał się konkretów na szczycie pod koniec czerwca.
Czy je uzyskał? Na pewno uzyskał deklaracje, że odtąd ta sytuacja się zmieni. Ale
on sam chyba nie bardzo wierzy w słowa,
raczej w wymowę faktów dokonanych.
Tak należy tłumaczyć jego twardą odmowę
przyjęcia migrantów z „Aquariusa”, co
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było jak gdyby przygrywką do dyskusji
na szczycie. Wtedy bowiem jego partnerzy
już wiedzieli, że ani Conte, ani jego minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini,
nie żartują, kiedy mówią, że Włochy zrobiły
już swoje i teraz czas na innych.

www.nowakonfederacja.pl

milczą, ale są też tacy (jak minister spraw
wewnętrznych Luksemburga, Jean Asselborn), którzy uważają takie rozwiązanie
za niemożliwe do przyjęcia – jako niezgodne z europejskim systemem wartości.
Istotnie, trudno sobie wyobrazić, jak
mogłyby funkcjonować owe plateformes
de débarquement, usytuowane poza UE
tak, iżby ich organizacja zapewniała przestrzeganie europejskich standardów. Maroko, Tunezja, Albania i Macedonia już
odmówiły współpracy w tym projekcie,
a Libia (nota bene nie do końca wiadomo,
kto w tym kraju jest władzą, a kto tylko
do władzy aspiruje) ma standardy zdecydowanie niższe niż europejskie – nie jest
nawet sygnatariuszem konwencji genewskiej z 1951 roku. Dyskusja o tych problemach miała miejsce już po brukselskim
szczycie, 11 i 12 lipca w Insbrucku w ramach Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych, pod przewodnictwem ministra austriackiego, ponieważ to Austria od połowy
roku przewodzi Unii. Przebieg debaty stawia pod znakiem zapytania trwałość zapowiedzianej jeszcze w czerwcu przez austriackiego kanclerza Sebastiana Kurza
„osi Wiedeń-Berlin-Rzym”, która miałaby
skutecznie powstrzymać nielegalną imigrację. Stanowisko trzech ministrów jest
jednakowo twarde, ale też – w gruncie
rzeczy – narodowe, nie europejskie. A to
oznacza, że w razie sporu nie będzie mechanizmu łagodzącego konflikt, tylko prawo silniejszego. Jeśli Niemcy pozbędą się
swoich „dublińskich” imigrantów, to część
z nich trafi do Austrii, a znacznie większa
część do Włoch – czyli do filarów owej
projektowanej „osi Wiedeń-Berlin-Rzym”.
Prawda, że na początku lipca niemieckiemu ministrowi spraw wewnętrznych, który – co tutaj ma znaczenie –
jest zarazem szefem bawarskiej CSU,
udało się zmusić kanclerz Merkel do

Stanowiska narodowe

Podczas czerwcowego szczytu zgodzono
się na wzmocnienie granic zewnętrznych
Unii i na zwiększenie pomocy dla Turcji
oraz dla krajów Afryki Północnej. Jednak
odnoszące się do tych kwestii fragmenty
konkluzji ze spotkania są nader ogólnikowe. Co do reszty – rozmawiano o ośrodkach selekcji imigrantów położonych poza
UE, ale nie podjęto w tej materii żadnych
decyzji. Jakkolwiek idea tych ośrodków
jest słabo sprecyzowana, raz mówi się
o nich jako o etapie poprzedzającym ewentualną drogę imigrantów do Europy, innym razem jako o miejscu, do którego
kierowano by imigrantów ze statków wyruszających z Libii, które teraz próbują
przybyć do europejskich brzegów, ewentualnie ludzi wyłowionych w Morzu Śródziemnym – jedno jest w tym pomyśle
kluczowe i wspólne: chodzi o oddalenie
problemu imigrantów. Oddalenie w sensie
dosłownym, geograficznym, a w wariancie
radykalnym (który lansuje austriacki minister spraw wewnętrznych Herbert Kickl),
o to, żeby w ogóle zlikwidować możliwość
ubiegania się o azyl w Unii, gdy jest się
już na jej terytorium. Czyli o system,
który po pewnymi względami przypominałby amerykański system wizowy dla
Polaków. Pomysł ten w wersji hard lansują
włoski (Matteo Salvini), niemiecki (Horst
Seehofer) i – właśnie – austriacki ministrowie spraw wewnętrznych. Niektórzy
(np. Gérard Collomb, minister francuski)
są sceptyczni, inni na wszelki wypadek
31

THINKZINE, nr 8(98)/2018, 1 sierpnia–5 września 2018

ustępstw w dotychczasowej polityce imigracyjnej Berlina. Horst Seehofer chciał
odsyłania na granicę austriacką imigrantów, którzy rozpoczęli procedurę azylową
w innym kraju. Pod groźbą rozpadu koalicji rządzącej w Niemczech (CDU-CSUSPD), kanclerz zgodziła się na to, ale pod
warunkiem wcześniejszego zawarcia stosownych umów z państwami sąsiedzkimi.
Wybrano więc rozwiązanie dwustronne
zamiast jednostronnego, które lansował
Horst Seehofer. Jednak wcześniej Merkel
obstawała za rozwiązaniem wielostronnym, na skalę UE i na tym polega jej
ustępstwo.
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wiązanie go na zasadzie dobrowolności
państw nie działa, gdy nie ma chętnych.
Tunezja, na którą wielu liderów europejskich liczy w kwestii utworzenia w przyszłości na jej terytorium plateformes de
débarquement, nie chce przyjąć owych
40 nieszczęśników. A oni z kolei nie chcą
być przyjęci przez Tunezję – lecz tylko
przez któryś z krajów europejskich.

istotnie, trudno sobie

wyobrazić jak mogłyby
funkcjonować owe
plateformes de

Dobrowolność nie działa

débarquement, usytuowane

Na początku drugiej dekady lipca Włochy
zaalarmowały swoich europejskich partnerów, że u wybrzeża Sycylii stoi kolejny
statek z Libii, tym razem z 450 imigrantami na pokładzie. Początkowo reakcja
nie była dla Włoch zadowalająca. Dopiero
intensywne nagabywania parterów, w tym
solenny list do Jean-Claude’a Junckera
i do Donalda Tuska, w którym włoski
premier Giuseppe Conte przywoływał
literę i ducha deklaracji z niedawnego
szczytu w Brukseli, podziałały. Francja,
Malta, Niemcy, Hiszpania i Portugalia
zobowiązały się przyjąć po 50 imigrantów,
resztę przyjmą Włochy.
Na przełomie drugiej i trzeciej dekady
lipca przyszła z kolei wiadomość, że u wybrzeży Tunezji statek „Sarost 5” z 40 migrantami na pokładzie oczekuje bezskutecznie na pozwolenie wejścia do portu
Zarzis. Ludzie ci wyruszyli na pontonie
z Libii i zostali wyłowieni na Morzu Śródziemnym, ale Malta, Francja i Włochy
konsekwentnie odmówiły ich przyjęcia.
Chwilowo odmawia także Tunezja. Ta sytuacja dobrze ilustruje cały problem: roz-

poza Ue tak, iżby ich

organizacja zapewniała

przestrzeganie europejskich

standardów

Czy wydarzenia pierwszych tygodni
po szczycie (ugoda w ramach berlińskiej
wielkiej koalicji, posiedzenie Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych w Innsbrucku,
spór o przyjęcie 450 imigrantów u wybrzeży Sycylii, spór o przyjęcie 40 migrantów u wybrzeży Tunezji) pozwalają
na jakąś weryfikację niedawnych zapewnień o wyraźnej zmianie na lepsze w tej
materii? W świetle tych faktów widać wyraźnie, że szczyt raczej przypudrował istotne różnice, niż rozpoczął czas rzeczywistej współpracy Unii w kwestii migracyjnej.
Czy ten problem da się w ogóle rozwiązać? Trudne pytanie. Być może szansa
leży w wytyczeniu jakiejś drogi pośredniej
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między stanowiskiem „zero i migrantów
i zero uchodźców” (które reprezentuje
Polska), a stanowiskiem kanclerz Merkel
sprzed 3 lat, które streszczało się w haśle
„otwartych granic”. Pierwsze jest niemożliwe do utrzymania z wielu powodów:
demograficznych, prawnych i moralnych.
Drugie było może do zrealizowania 50
lat temu, w sytuacji trwałego wzrostu
gospodarczego w Europie i trwania procesów integrowania się przybyszów ze
społeczeństwami i kulturami swoich krajów osiedlenia. Dziś sytuacja jest inna:
wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej
jest kruchy, bezrobocie wysokie, imigranci
nie integrują się. Do tego stopień nasycenia
rdzennej ludności wszystkich krajów Zachodniej Europy przybyszami z obcych
(często mało przyjaznych Zachodowi, ujmując rzecz dyplomatycznie) kultur jest
taki, że miliony ludzi w tych krajach stały
się podatne na hasła partii populistycznych, w tym na hasła w rodzaju „zero
imigrantów”.
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mamy dzisiaj, to problem wielkiej zmiany
społecznej, której nikt wcześniej nie planował.
Nawet jeśli się zakwestionuje koncept
„kultury dominującej” (co, moim zdaniem,
nie powinno być żadnym wymogiem przyzwoitości), pozostają problemy praktyczne:
skala bezrobocia wśród przybyszów, skala
ich społecznej marginalizacji, skala ich
wykluczenia w systemie edukacji – a dalej
także zjawisko gett, drobnej przestępczości,
penetracji radykalnego islamu, a na koniec
powstawania islamistycznych organizacji
terrorystycznych. To ostatnie jest tylko –
zgoda, że bardzo spektakularną – ostatnią
konsekwencją wcześniej wymienionych
zjawisk. Ale i bez niego problem koherencji
zachodnich społeczeństw, istnienia rzeczywistej wspólnoty losu i wspólnoty przeznaczenia, jawi się dramatycznie. Inaczej
mówiąc, imigracja masowa w takiej skali,
że można już mówić o wymianie społeczeństw, to gigantyczny problem. Chodzi
wręcz o samo przetrwanie tych społeczeństw jako wspólnot typu zachodniego.
Żeby dostrzegać ten problem, wcale nie
trzeba być rasistą, czy wyborcą prawicowych partii populistycznych. Ale – naturalnie – rasiści i prawicowe partie populistyczne chętnie wykorzystują nie tylko
lęk (strach przed wyobrażonym), ale
i strach przed zagrożeniem rzeczywistym.
Unia powinna mieć ambicję prowadzenia polityki migracyjnej, która: 1) ratuje
ludzi zagrożonych prześladowaniami;
2) przyciąga do Europy ludzi utalentowanych i przedsiębiorczych; 3) nie przyciąga ludzi, którzy szukają tu głównie „socjalu”; 4) aktywnie broni się przed przyjazdem ludzi, których celem jest zniszczenie zachodniego modelu życia.

Jak rozwiązać kwestię migracyjną?

Naturalnie problem jest złożony, nie da
się go opisać w kilku zdaniach, trzeba
jednak zaznaczyć, jakie są warunki brzegowe uczciwej debaty o imigracji. Z jednej
strony fundamentem zachodniej kultury
politycznej i prawnej jest zasada uniwersalnych praw człowieka, a w jej ramach
nie można się zabarykadować w swoim
dobrobycie i wolności, pryncypialnie odmawiając pomocy (tu: prawa do azylu)
ludziom, którzy wołają o pomoc, a w ich
krajach pochodzenia grożą im prześladowania. Z drugiej strony nie można nie
widzieć, że imigracja w takiej skali, jaką
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Globalizacja – koniec czy nowy początek?
zapis debaty „nowej konfederacji” o globalizacji

Czy globalizacja ma przyszłość? Czy należy przywrócić ją polityce? Jakie jest
miejsce państwa w procesie globalizacji? Czy Polska powinna płynąć w nurcie
globalizmu, czy raczej skupić się na interesach lokalnych? Na te pytania
odpowiedzi szukali nasi goście:
PRof. anDRzej zyBeRtowicz
Kancelaria Prezydenta RP

MaRek tatała

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Stefan SękowSki
Nowa Konfederacja

DR BoGUSław Bławat
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur –
Państwowy Instytut Badawczy
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DR oLaf oSica
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

Dyskusję poprowadził PiotR witwicki
Polsat News

Piotr witwicki: Mieliśmy wczoraj porozumienie Macrona i Merkel. Duży krok –
będzie budżet strefy euro. Co na tym odcinku globalizmu to oznacza?

specyficzny twór, który z jednej strony
kojarzy nam się z globalizacją, ponieważ
rzeczywiście Polska wchodząc do UE oddała część swojej suwerenności, z drugiej
strony działo się to po to, żeby odpowiedzieć
jakoś na problemy globalne, na globalizację,
ponieważ wspólnie można więcej, głos
jest bardziej słyszalny i siła jest większa.
W nowym numerze NK zadajemy
sobie pytanie, jak uratować globalizację.
Samo to pytanie wskazuje na pozytywne
podejście do globalizacji, przynajmniej
w pewnym zakresie. W tej chwili trudno
mówić o obronie globalizacji, właściwie
trzeba zauważyć, że globalizacja przeżywa
ewidentny kryzys, przede wszystkim ze
względu na działania państw, które do
tej pory w dużej mierze z niej korzystały
i były jej propagatorami, jak chociażby
Stany Zjednoczone. W tym momencie
ktoś, kto występuje jako obrońca globalizacji, może wydawać się człowiekiem nie
z tej epoki, ponieważ tak na dobrą sprawę
Stany wprowadzają cła, Unia Europejska
czy Chiny odpowiadają, Stany odpowiadają
jeszcze mocniej i to się zaczyna nawarstwiać, i niewykluczone, że już niedługo
będziemy mogli mówić o jakiejś wojnie
celnej.

Stefan Sękowski: Na początku trzeba
zdać sobie sprawę z tego, że to porozumienie jeszcze nie znaczy, że będzie coś
takiego jak wspólny budżet państw strefy
euro. To jednak nie zależy wyłącznie od
Niemiec i Francji, mimo że wiadomo, że
są to dwa państwa w dużej mierze rozgrywające w Unii. Natomiast patrząc na
to z punktu widzenia globalnego, to z jednej strony bierze się to na pewno z problemów wewnętrznych Unii Europejskiej –
kwestii migracji, kwestii państw Południa
i ich problemów – ale także z tego, że
przynajmniej część państw UE stara się
konsolidować, w związku z tym, że ostatnio, za prezydentury Donalda Trumpa,
Stany Zjednoczone zaczynają prowadzić
bardzo agresywną politykę w zakresie
międzynarodowych stosunków gospodarczych, chociażby w kwestii ceł. Zdecydowanie Unia Europejska, a przynajmniej
część państw, które zauważają w stopniu
większym niż inne ten problem, stara się
konsolidować. Unia Europejska to taki
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A jednak wydaje się, że globalizacji
warto bronić ze względu na to, że zbliża
ona ludzi dzięki handlowi, wzmacnia konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorstw,
prowadzi do rozwoju technologicznego.
Także Polska w dużej mierze skorzystała
na otworzeniu się po 1989 roku. Oczywiście miało to także swoje minusy, natomiast bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, gdyby do tego otwarcia nie doszło.
Pojawia się pytanie: skoro jest tak dobrze –
bo wydaje się, że jest dobrze, nie tylko
Polska korzysta, korzystają także państwa
Trzeciego Świata, mimo, że także dochodzi
do różnych patologii – to dlaczego z drugiej
strony dochodzi do takiej krytyki globalizacji, i to nie tylko publicystycznej czy
naukowej, ale także politycznej? Wydaje
się, że dlatego, że w tym hurraoptymizmie
zapomnieliśmy o tym, że wymiana handlowa, współpraca gospodarcza odbywa
się w pewnej przestrzeni, według pewnych
reguł, i nie ma czegoś takiego, jak uniwersalny kod, według którego wszystko
ma się rozgrywać.
Tymczasem międzynarodowi gracze
zachowują się, jakby było oczywiste, że
on istnieje. W ramach procesu rozwoju
globalizacji, chociażby podpisywania międzynarodowych umów handlowych, obywatele państw zaczęli zauważać, że coś
się wymyka spod ich kontroli. To nie są
tylko kwestie dotyczące ceł, ale także tzw.
barier pozataryfowych, które dotyczą niekonieczne protekcjonizmu, ale tego, w jaki
sposób regulować funkcjonowanie przedsiębiorstw w danym kraju. Co one mogą,
w jaki sposób chronimy np. konsumentów,
czy robimy tak jak w Stanach, gdzie generalnie można wiele, ale jak już się zaszkodzi, to płaci się wielomilionowe czy
wielomiliardowe kary, czy tak jak np.
w Unii, gdzie raczej dopóki się nie udowodni, że coś jest nieszkodliwe, to to nie
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może wyjść na rynek, chociażby jeśli
chodzi o farmaceutyki? Obywatele, politycy
także (tu oczywiście jest kwestia dyskusyjna, kto był pierwszy) zauważyli, że to
wymyka się spod ich kontroli. Stąd pewne
wstrzymanie się w dalszym rozwoju globalizacji.

Sękowski: w tej chwili

trudno mówić o obronie

globalizacji, właściwie
trzeba zauważyć to, że
globalizacja przeżywa

ewidentny kryzys, przede
wszystkim ze względu na

działania państw, które do

tej pory w dużej mierze z niej
korzystały i były jej

propagatorami, jak

chociażby Stany
zjednoczone

Oczywiście dochodzi tu też inny element. To wcale nie jest rozwój liniowy.
To nie jest tak, że wszyscy zawsze wszędzie
obniżają cła, zmniejszają subsydia, bo np.
część tych ceł, które wprowadziły teraz
Stany Zjednoczone, wynikało z tego, że
chociażby Chiny czy Korea bardzo mocno
wspierały firmy eksportujące swoje produkty do np. Stanów Zjednoczonych. Stąd
chociażby wielkie cła na pralki. Nagle
okazało się, że pralki są wielkim zagrożeniem dla USA, tymczasem tak naprawdę
chodziło o to, że pralki, które trafiały do
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Piotr witwicki: Uważa pan, że nie ma
kryzysu globalizacji?

Stanów Zjednoczonych, były mocno dotowane. Więc to nie jest tak, że odpowiedź
kontrglobalizacyjna jest zawsze odpowiedzią na hiperglobalizację.
Czy to musi oznaczać, że globalizacja
upadnie? Uważam, że niekoniecznie. Już
w latach 80. mieliśmy do czynienia z taką
sytuacją, kiedy Stany Zjednoczone wymogły na Japonii, żeby „dobrowolnie”
powstrzymała się przed nadmiernym eksportem samochodów. Potem mieliśmy
do czynienia z niespotykanym do tej pory
rozwojem handlu międzynarodowego,
który był też oczywiście kontynuacją tego,
co się działo wcześniej. Także ruchy Donalda Trumpa czy kontrruchy Chin nie
muszą oznaczać, że globalizacja upadnie,
ale nie można tego również wykluczyć.

Marek tatała: Tak. Ciężko zdefiniować,
czym jest kryzys, ale pamiętajmy, że to,
do czego doprowadziła globalizacja, to,
co jest największym osiągnięciem globalizacji, to, do czego się przyczyniła, to jest
gigantyczna poprawa jakości i poziomu
życia na świecie. Mam pewien gadżet –
to, co państwo widzą, to wykres przypominający swoim kształtem kij hokejowy.
To wykres dobrobytu na świecie od roku
1 do lat dwutysięcznych. To jest coś, do
czego globalizacja istotnie się przyczyniła.
Jeżeli mówimy o kryzysie, to ciężko mi
tak nazywać to, co widzimy dzisiaj, myśląc
o tym wykresie. Mówimy o pewnych drganiach, które nie byłyby nawet widoczne,
gdyby je na tym wykresie przedstawić.
Globalizacja jest faktem. Jest nurtem,
który może płynąć w różnym tempie, ale
to jeszcze nie jest cofanie się rzeki, i dlatego
uważam, że słowo „kryzys” jest nadużyciem. Podobnie jak było w wielu innych
przypadkach – mówiło się o kryzysie kapitalizmu w kontekście ostatniego kryzysu
finansowego, co było akurat absurdalnym
oskarżeniem, bo był to raczej kryzys w kapitalizmie. i nazywanie tego w ten sposób –
to jakby mówić, że źródłem kataru jest
nos. Mówiło się o kryzysie liberalizmu,
choć tu akurat też problem był w tym, że
każdy miał inna definicję tego liberalizmu.
I w tym przypadku uważam, że słowo
„kryzys” jest słowem zbyt mocnym.
Moda na kreowanie kryzysów służy
często politykom. Tego typu retoryka ułatwia tworzenie różnego rodzaju polityk,
które rozszerzają rolę państwa w gospodarce. Myślę, że i w tym przypadku to
może być w ten sposób wykorzystywane.
Jeżeli chodzi o globalizację, to warto pamiętać, że to nie tylko postęp gospodarczy,

Piotr witwicki: Rozumiem, że to również odpowiedź na pytanie zawarte w tytule
konferencji: koniec czy nowy początek?
Nowy początek?
Stefan Sękowski: Mam nadzieję, że
tak.

Piotr witwicki: Jak u innych jest z tymi
nadziejami?

Marek tatała: Zanim odniosę się do
pytania zawartego w tytule samej konferencji, to chciałbym się odnieść do pytania
zawartego w samym tytule tego wydania
Nowej Konfederacji – „Kryzys globalizacji”.
Mam wrażenie, że kryzys to jest bardzo
ładne słowo doklejane do wielu rzeczy,
ale jest to tworzenie nadmiernego dramatyzmu w całej tej sytuacji. Pan prowadzący reprezentuje media i, jak wiemy,
media bardzo lubią złe wiadomości, bo
one się dobrze w mediach sprzedają, i myślę, że autorzy różnych pism liczą na
chwytliwe tytuły.
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ale też duży postęp dotyczący relacji międzyludzkich. Bliskości, współpracy pomiędzy krajami, narodami, społecznościami. To jest też bardzo ważne osiągnięcie. Nawet kraje, które nie do końca
uwielbiają demokrację, czy tej demokracji
nie mają, zdają sobie sprawę, że wywoływanie takich wojen w rozumieniu fizycznych konfliktów i wysyłania wojsk przestaje się opłacać, bo opłacalny jest handel
i wymiana międzynarodowa. Z niej korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale też
setki milionów zwykłych ludzi. To, co
również jest ważnym osiągnięciem, które,
jak myślę, również będzie kontynuowane,
to to, że dzięki globalizacji udało się wyciągnąć setki milionów ludzi ze skrajnego
ubóstwa, przede wszystkim w takich krajach jak Chiny czy Indie. O tym powinniśmy pamiętać, bo walka z globalizacją
np. w kontekście walki z globalnym handlem to jest przede wszystkim uderzanie
w ludzi najbardziej wrażliwych, ludzi najbiedniejszych. Dlatego takim działaniom,
jakie proponuje Donald Trump, warto
się sprzeciwiać – chociaż myślę, że nie
w sposób, w jaki robi to Unia Europejska.
Chciałbym przypomnieć jeszcze jedną
rzecz z historii Polski, o której ja też niedawno się dowiedziałem. Wiele osób uważa, że w momencie, kiedy ktoś wprowadza
cła, to najlepszą odpowiedzią jest również
wprowadzenie ceł. Otóż moim zdaniem
odpowiedzią Unii Europejskiej powinno
być ograniczenie barier handlowych ze
Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego karać
europejskich konsumentów za to, że Donald Trump ma złe pomysły? Dzięki temu
dobra z Ameryki, które jeszcze niedawno
były obciążone różnymi cłami czy obciążeniami, byłyby tańsze, i takie jednostronne otwarcie się na handel ma bardzo
dużo zalet, przede wszystkim dla konsumentów. Takie zjawisko miało miejsce
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między innymi w Polsce. W roku 1990
Polska – kraj, który posiadał pewne cła
i ograniczenia w handlu – nagle bardzo
mocno otworzyła się na handel międzynarodowy. Trwało to tylko rok, ale zrobiliśmy to jednostronnie bez żadnych wielkich negocjacji, dyskusji z partnerami zagranicznymi, po prostu zdecydowaliśmy
się na otwarcie na świat. Myślę, że takie
posunięcia rządów, którym zależy na większym otwarciu na świat, które sprzyja
między innymi osobom najbardziej wrażliwym, powinny być odpowiedzią na to,

tatała: takim działaniom,
jakie proponuje Donald

trump, warto się

sprzeciwiać, chociaż myślę,

że nie w sposób, w jaki robi

to Unia europejska

że w niektórych krajach są pomysły dotyczące ograniczania czy walki z handlem
międzynarodowym poprzez wprowadzanie
ceł, co jest wielkim uderzeniem w globalizację. Ale jest nadal daleko od czegoś,
co można by nazwać kryzysem. To tylko
lekkie wahnięcia na ścieżce, która, mam
nadzieję, będzie szła dalej w dobrym kierunku, czyli jeszcze większego połączenia
między krajami – handlowego, komunikacyjnego, społecznego, z którego wszyscy
my korzystamy.
andrzej zybertowicz: Rozumiem, że
to była taka homilia neoliberalizmu. To
jest nie tylko opis, ale również wartościowanie pewnych rzeczy. A gdybyśmy spoj-

38

THINKZINE, nr 8(98)/2018, 1 sierpnia–5 września 2018

rzeli na to tak: czy prezydentura Trumpa
nie jest w pewnym sensie wynikiem globalizacji, reakcją na globalizację i czy nie
jest umożliwiona przez globalizację? Gdyby
globalizacja nie wytworzyła wielu efektów
ubocznych, nieprzewidywanych, niezauważanych, niebadanych – czy taka wykraczająca poza dotychczasowe standardy
prezydentura byłaby w ogóle możliwa?
Czy znaleźliby się wyborcy dla Donalda
Trumpa, gdyby nie to, że jakaś część amerykańskiej klasy średniej poczuła się przez
globalizację zapomniana, czy też wepchnięta w jakiś kryzys egzystencjalny, w podwójnym sensie: niskiego poziomu życia
i nierozumienia swojego miejsca w świecie? Czy ta prezydentura byłaby możliwa,
gdyby establishment Partii Republikańskiej nie przeżywał kryzysu? Pamiętam:
gdy Trump był już kandydatem, ale jeszcze
nie był oficjalnie zaakceptowany, pomyślałem, że to niemożliwe, żeby ktoś tak
egzotyczny został przepuszczony przez
establishment partii o takich tradycjach.
Okazało się, że ten establishment nie potrafił go zatrzymać.
Wreszcie: nie byłoby to możliwe, gdyby nie globalizacja w wymiarze Google’a,
Facebooka, algorytmów czy innych rzeczy,
które umożliwiły rozkwit tego co się nazywa sharp power. Mamy hard power,
przemoc fizyczną lub ekonomiczną, mamy
soft power, czyli oddziaływanie atrakcyjnością danych podmiotów, i od dwóch
lat w obiegu jest pojęcie sharp power,
czyli wykorzystywanie informacji w celach
manipulacyjnych i nieżyczliwych wobec
tego, kto jest jej odbiorcą. Rosjanie mogli
wykorzystać dostęp do umysłów milionów
Amerykanów i jakoś je zmanipulowali –
skala jest do dzisiaj nieznana. Julia Ioffe
w „The Atlantic” pisała, że sukces Trumpa
wcale nie jest zaplanowany przez rosyjskie
operacje specjalne, manipulacyjne. To
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był efekt uboczny. Zdestabilizowali pewien
system. Ale ten system dał się zdestabilizować, bo był wytworzony przez globalizację. Umożliwiony technologicznie i wytworzony kulturowo przez globalizację.

zybertowicz: Proponuję

spojrzenie na globalizację

jako na zaburzenie procesu
obiegu pewnych procesów

informacyjnych i utratę

zdolności do racjonalnego

działania przez różnych
aktorów w różnych
wymiarach

Prezydent Trump robi tu i tam jakieś
ruchy, które widzimy jako niebezpieczne
dla międzynarodowej współpracy gospodarczej – pomijam racjonalność tych posunięć, bo za mało o nich wiem, tak samo
nie wiem, czy decyzja o osobnym budżecie
strefy euro to decyzja polityczna czy ekonomiczna. Tak samo euro jest przecież
działaniem politycznym. Czy to jest sygnał,
żeby zdyscyplinować różnych aktorów
(ewentualnie będzie można się z tego wycofać), czy jest to rozpaczliwa próba zachowania pola kontroli nad pewnymi procesami, które się wymykają tu i tam? Tak
samo nie wiem, czy działania Trumpa są
efektem przypadkowych, egzotycznych
właściwości jego umysłu, czy są efektem
grup lobbingu, grup biznesowych, które
są racjonalną reakcją na głębsze procesy.
Sam fakt, że mamy problem Brexitu, że
mamy problem z tym, że spora część elek39
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toratu włoskiego słucha rosyjskich mediów, jest podatna na przekaz Sputnika
i podobnych – to są wskaźniki tego, że
globalizacja wytworzyła narzędzia, za pomocą których może być prawdopodobnie
zdławiona.
Proponuję spojrzenie na globalizację
jako na zaburzenie procesu obiegu pewnych procesów informacyjnych i utratę
zdolności do racjonalnego działania przez
różnych aktorów w różnych wymiarach.
Czy efektem tego będzie jakieś pogłębienie
konwulsji, czy, po przejściowym zaburzeniu, powrót do starych metod samoregulacji, czy reguły z Bretton Woods się
utrzymają, czy Chińczycy jako główny aktor gospodarczy na poziomie wolumenu
produkcji dóbr, strumieni finansowych,
chcą ukraść globalizację Amerykanom,
chcą, żeby chociaż częściowo według ich
reguł rozgrywały się terms of trade? Bez
tego kryzysu na Zachodzie prawdopodobnie nie mogliby tego zrobić. Diagnozowałbym prezydenturę Trumpa i jego
posunięcie jako wyraz, że globalizacja odsłoniła miękkie podbrzusze i system, który
wydawał się być samoregulacyjny, zachowuje się, jakby wchodził w fazę samodestrukcji.
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były niczym innym jak tylko falą globalizacyjną, cały okres kolonializmu również
był jedną wielką falą globalizacyjną. Zawsze elementem globalizacji jest ten wspólny mianownik pomiędzy tym, co było kiedyś, a dzisiaj – rozwój technologii. Oczywiście technologia jest tym czynnikiem,
który tę globalizację na różne sposoby
przyspiesza. Myślę, że z punktu widzenia
decydentów to zawsze był problem.
Pan Profesor mówi, że dzisiaj ten
obieg informacyjny jest zaburzony, powoduje pewną nieumiejętność radzenia
sobie w tej sytuacji. Kiedyś brak technologii, brak informacji w czasie rzeczywistym powodował, że decyzje też były podejmowane błędnie. Wiemy, ile czasu szły
decyzje i ile błędnych decyzji zostało podjętych, ile wybuchło wojen w związku
z tym, że nie było przepływu informacji.
W tym sensie mam wrażenie, że globalizacja jako zjawisko jest czymś, co cały
czas jest z nami. W różnych okresach historycznych różnie wyglądało, miało inny
zasięg. Dziś też są rejony świata, gdzie
globalizacji nie ma, i może ktoś pracuje
nad telewizorem, bo nie wie, że już go
dawno wymyślono. W tym sensie mówienie o kryzysie globalizacji wydaje mi
się nietrafne. Natomiast druga rzecz, która
jest ważna, bo tak naprawdę patrzymy
z punktu widzenia politycznego – musimy
pamiętać, że ta globalizacja ma kilka wymiarów. Każdy z tych wymiarów rządzi
się trochę innymi prawami. Jest wymiar
polityczny, gospodarczy, kulturowy, społeczny. W tych obszarach globalizacja na
różne sposoby się przejawia. Nie wiem,
czy można w jeden sposób mówić o sposobach i efektach globalizacji dla świata
polityki, gospodarki, kultury i społeczeństw. Mam wrażenie, że tutaj te procesy
istnieją równolegle, przy czym w zakresie
społeczeństw i kultury nie widzimy pro-

olaf osica: Może spróbuję trochę usystematyzować tę dyskusję, bo mam wrażenie, że pływamy, ale mówimy o globalizacji, więc trudno, żebyśmy zacieśniali
to do kilku spraw. Przede wszystkim globalizacja zawsze była, jest i będzie. W tym
sensie, jeśli mówimy o kryzysie globalizacji,
to rozumiem, że mówimy o globalizacji,
jaką widzieliśmy, czyli takiej, która przynosiła korzyści. Dziś mam wrażenie, że
przynosi ona również złe rzeczy. Sięgając
do historii, wiemy, że fale globalizacyjne
były również w poprzednich stuleciach
historii nowożytnej. Odkrycia geograficzne
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blemu, bo korzystamy z tego, że świat
jest otwarty. W przypadku kwestii politycznych czy gospodarczych uważamy, że
ta globalizacja przynosi nam problemy.
I być może właśnie ta dyskusja o globalizacji czy kryzysie globalizacji jest tak naprawdę dyskusją o suwerenności. Może
to jest tak naprawdę problem.
Jeśli spojrzymy z punktu widzenia
państwa jako pewnego bytu, globalizacja
jest zjawiskiem zewnętrznym. Jeśli spojrzymy również historycznie, w wielu miejscach globalizacja była przedstawiana jako
wielka fala, która nadchodzi i na dobrą
sprawę zmiecie wszystko, nie możemy
nic zrobić, żeby jej przeciwdziałać. Natomiast suwerenność jest czymś, co jest
w zasięgu państw. Uważam, że problem
polega na tym, że dzisiaj mówimy o kryzysie suwerenności. Jest on związany
z tym, że okazało się, że dziś wymaga ona
innego spojrzenia i innych działań. Mówiąc
krótko, to jest ten dylemat między suwerennością rozumianą jako zdolność państwa do zamknięcia się na świat zewnętrzny, czy uregulowania świata zewnętrznego,
a nową suwerennością, która przychodzi
bardzo trudno wszystkim, jako zdolność
do kształtowania tego świata. Jeśli spojrzymy na to rozumienie suwerenności,
na to, o co mówił Pan Profesor o Trumpie,
to widać wyraźnie, że tak naprawdę to,
co robi, to wynik jego absolutnej bezradności. Gdyby politycznie wygenerował
kryzys, co, jak wiemy, jest doskonałym
narzędziem robienia polityki przełomów,
a następnie powiedział: musimy zmienić
reguły handlu międzynarodowego, bo tu
np. interes amerykański i europejski jest
ten sam… Z punktu widzenia Światowej
Organizacji Handlu, Chińczycy nie łamią
absolutnie żadnych postanowień, grają
nawet bardziej fair niż Rosja, w wielu obszarach bardziej niż Amerykanie. Proble-
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mem jest to, że są pewne elementy, które
powinny być pewnie częścią handlowego
porządku międzynarodowego, a których
nie ma. Np. powinny być procedury, pozwalające wszcząć postępowanie antydumpingowe, ponieważ w innych krajach
produkcja jest wykonywana przez niewolników. Na gruncie prawa tego nie ma.

osica: e-commerce jest

ogromnym oknem, przez

które wpływa cała masa

towarów, które uciekają od

cła. Skala tego zjawiska jest
tak duża, że nie można tego
kontrolować

Trump tego nie chce zmieniać. Przynajmniej do tej pory nie reaguje na sugestie,
żeby to zmieniać. Wydaje mi się, że przynajmniej w Europie istnieje poczucie potrzeby stworzenia szerszych reguł. Tylko
drugą stroną deficytu amerykańskiego
jest to, że Amerykanie żyją na kredyt, bo
mają globalną walutę. Tylko globalna waluta pozwala im na swojego rodzaju deal,
który powoduje, że rozwiązując problem
deficytu handlu Stanów Zjednoczonych,
trzeba wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu gospodarki amerykańskiej i w tym,
na czym ona się opiera, czyli, że wszyscy
są maksymalnie zadłużeni i tak naprawdę
świat finansuje to.
Jeśli mówimy z kolei o próbie regulowania tej suwerenności, czy powstrzymywaniu się przed globalizmem na gruncie krajowym, to mamy kilka problemów.
Po pierwsze widzimy wyraźnie, że jest
ogromny problem w regulowaniu tej całej
41
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strefy niematerialnej, była mowa o sharp
power, czyli o tym wszystkim, co niosą ze
sobą technologie komunikacyjne – i tutaj
z jednej strony jest dość ciekawa rzecz,
również w kontekście Polski. Z jednej
strony mówimy o fake newsach, o problemach, ale tak naprawdę firmy, które
wymienił prof. Zybertowicz, do tej pory
nie podlegają prawu europejskiemu, nie
są uregulowane przez prawo europejskie.
W Niemczech dwa lata temu rozpoczęła
się dyskusja na temat fake newsów, o tym,
dlaczego te wielkie firmy prywatne nie
podlegają prawu niemieckiemu. Dlaczego
w Polsce, będąc użytkownikiem jednego
z tych serwisów społecznościowych, nie
jestem w stanie w sposób efektywny zwrócić się do organów państwa, żeby mi pomogły? Umiejętność regulowania wymaga
niesamowitego przygotowania i sprawności państwa, chociażby po to, żeby zdefiniować problem.
Druga rzecz: ogromnym problemem
jest e-commerce. Z tym mają problem
np. Chińczycy. E-commerce jest ogromnym oknem, przez które wpływa cała
masa towarów, które uciekają od cła.
Skala tego zjawiska jest tak duża, że nie
można tego kontrolować.
Trzeci element, najtrudniejszy, to
zdolność do budowania koalicji. To jest
problemem Zachodu. Zachód wyszedł
z zimnej wojny, kiedy świat był bardzo
prosty, bo były Stany Zjednoczone, Unia
Europejska i de facto świat postkolonialny;
mniejszość rządziła całym światem, narzucając pewne reguły. Dziś tego nie ma.
Pojawia się pytanie: na ile mamy zdolność,
żeby narzucać w skali globalnej reguły,
które dla nas są niezbędne, bo inaczej –
mówiąc krótko – nie wygramy konkurencji
z takimi miejscami, gdzie praca jest niewolnicza, po kilkanaście godzin, i pracownicy nie mają zabezpieczenia emery-
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talnego, opieki zdrowotnej? Wydaje mi
się, że ten element jest spoiwem całej tej
dyskusji. Często w Polsce mamy skłonność
do stawiania się trochę poza tą dyskusją
w sensie, że mówimy, że Trump dobrze
zrobił, zgadzamy się z Trumpem: trzeba
wywrócić ten stolik. Zapominamy, że cały
sukces ostatnich trzech dekad jest historią
państwa, które jest dzieckiem liberalnego
ładu międzynarodowego. My nie istniejemy bez tych reguł w jeszcze większym
stopniu niż nie istnieją bez nich Niemcy,
Francuzi czy Brytyjczycy. W związku z tym,
mówiąc o kryzysie globalizacji, o problemach z suwerennością, musimy pamiętać,
że nie ma moim zdaniem możliwości,
żeby Polska jako kraj niespełna czterdziestomilionowy, z rosnącym PKB, bardzo
dynamiczny, był zdolny nie tylko do samodzielnego udzielenia odpowiedzi na
kryzys suwerenności, ale też na zorganizowanie się na własny wzór pomijając te
procesy. Mówię to z przykrością, bo wolałbym, żeby było inaczej, ale myślę, że to
ten największy problem. Zdefiniowaliśmy
problem, ale tak naprawdę narzędzia do
jego rozwiązania leżą poza naszą suwerennością rozumianą w sposób tradycyjny,
choć mamy na nie wpływ.
Bogusław Bławat: Tak wiele zostało
powiedziane, że spróbuję zejść na poziom
meta, żeby też tam zbudować przestrzeń
do swojej refleksji na temat tego, dlaczego
uważam, że globalizacja jest wpisana
w system, w którym funkcjonujemy. Podobała mi się ta refleksja historyczna.
Ona też pokazuje, że problem globalizacji
jest tak stary jak ludzkość, bo czym się
różni to, co robimy teraz, od tego, że
Grecy w rejonie Morza Śródziemnego razem z Fenicjanami dzielili sobie ten świat,
próbując pokonać swojego rodzaju bariery
handlowe? Idąc głębiej: niewątpliwie jest
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tak, że jest to nierozłącznie związane z naszą świadomością. Bez względu na to, czy
zamkniemy, czy otworzymy oczy na to,
że za horyzontem jest coś jeszcze, to jest
gdzieś w nas. Pozostaje pytanie, czy to,
co jest za tym horyzontem, nie jest bardziej
wartościowe, ciekawe; czy warto po to
sięgać. Zakładamy, że za tym horyzontem
jest coś, co przyniesie nam korzyść. Po
prostu potrzebujemy materii, żeby się napompować, i przeżyć, i pójść dalej.
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dziliśmy, że być może koszty takich ruchów
z punktu widzenia wspólnego bogactwa
są dosyć znaczne. Odnosząc się do tego
kija hokejowego, faktycznie tam czasami
kilkuletnie wahnięcia związane z wojnami
mogłyby się wydawać małe, ale z kolei
z danych dotyczących światowego bogactwa, ile kosztowało wyburzanie z czasów
I i II wojny światowej, jeśli chodzi o PKB
i bogactwo, wynika, że w takich krajach
jak Francja i Niemcy było większe tąpnięcie. Wydaje się, że globalizacja, którą
uprawiamy w naszych czasach, próbuje
z jednej strony zminimalizować straty
wywołane takim skokowym podejściem
do zasobów na rzecz sposobów bardziej
miękkich. Cechą tego było nieme założenie,
że istnieje pewnego rodzaju stała przewaga
technologiczna krajów typu Wielka Brytania, Stany, Niemcy, Francja, która powoduje, że cokolwiek by było wytwarzane
w tamtych rejonach, zaspokajać może potrzeby pozostałej części konsumentów.
Dojście Chin, Japonii, tygrysów azjatyckich do globalnych rynków technologicznych, ich postęp technologiczny,
powoduje, że na ten moment to się już
nie sprawdza. I jeśli miałbym mówić
o kryzysie globalizacyjnym, to wydaje mi
się, że tam należy szukać tego źródła. Nie
ma już tamtej koncepcji globalizacji –
jest np. globalizacja na modłę chińską.
Czyli: budujemy Jedwabny Szlak. Mnie
nie niepokoi to, co teraz widzimy w tej
odsłonie wojny celnej Trumpa, ponieważ
użyte środki nie są w stanie wygenerować
miejsc pracy w tych opuszczonych kopalniach w biednych stanach w Ameryce.
Nic nie dadzą nasze cła na burbon, pomyślmy, jaka jest marża w przemyśle spirytusowym. Pomyślmy o dżinsach. To naiwne myślenie, że wyborcy w tych stanach,
w których miałyby być szyte dżinsy, odwołają Trumpa z prezydentury. Wydaje

Bławat: wydaje się, że
globalizacja, którą

uprawiamy w naszych

czasach, próbuje z jednej
strony zminimalizować

straty wywołane takim

skokowym podejściem do

zasobów na rzecz sposobów

bardziej miękkich

Patrząc na globalne zasoby, nie złożyło
się tak szczęśliwie, że tyle samo deszczu
pada na Saharze, co na Półwyspie Skandynawskim. Biblia mówi, że deszcz pada
równo na ubogiego i biednego. Być może,
ale w skali globalnej to nie jest tak, że
w przestrzeni są równo rozłożone wszystkie
dobra. Jeżeli my jako ludzkość identyfikujemy coś jako dobro i oceniamy, że to
jest dla nas ważne, to będziemy to czynić.
Skoro będziemy czynić, to pozostaje pytanie, w jaki sposób. Było wiele pomysłów.
Kiedyś po prostu ktoś wyciągał kamień,
zatłukł sąsiada i zabrał mu jego mięso.
Mieliśmy też wojny. W jakiś sposób stwier43
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mi się, że jest to pierwszą odsłoną jakiejś
gry, która pójdzie w większą skalę. Z perspektywy ekonomicznej to jest test –
i skala, i środki pokazują, że jest to bardzo
punktowe, testowe uderzenie. Nie widzę
racjonalnej odpowiedzi po stronie Unii
Europejskiej. Nie widzę możliwości wy-
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jaśnienia tego po stronie Trumpa jako
rzeczywistej chęci zapewnienia sobie głosów wyborców.

Całość debaty można zobaczyć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=koBP
GFL4y2M&t=4443s
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Raport z podzielonego miasta
PatRyk GoRGoL

Prawnik z doświadczeniem managerskim w branży nieruchomości

Podział hebrońskiej starówki ma też charakter pionowy, co oznacza, że
np. poziom parteru znajduje się pod kontrolą palestyńską, podczas gdy
dostęp do pierwszego piętra mają wyłącznie Izraelczycy
– A co to? Wygląda jak więzienie – powiedziała do mnie żona po tym, jak wysiedliśmy z arabskiego busika kursującego
na trasie Jerozolima-Betlejem, a właściwie
kończącego trasę tuż przed murem bezpieczeństwa. Wiedziała, że podróżując
natrafimy na wysokie ogrodzenie, ale nie
spodziewała się czegoś tak wysokiego i potężnego, z wieżyczkami i żołnierzami wyposażonymi w karabiny. W końcu założenia Izraelczyków były m.in. takie, że
kilkusetkilometrowy (!) mur ma wytrzymać atak samochodu-pułapki. Izrael arbitralnie wyznaczył trasę dla tej instalacji,
co jeszcze bardziej skomplikowało proces
pokojowy, bo wiąże się z zajęciem kolejnych terytoriów i polityka faktów dokonanych. Oznaczało to niekiedy przymusowe wyburzenia palestyńskich domów.
W 2004 roku w sprawie budowy muru
bezpieczeństwa opinię doradczą wydał
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, oceniając ją jako nielegalną z punktu
widzenia prawa międzynarodowego oraz
wskazując na obowiązek wypłaty odszkodowań dla Palestyńczyków. Opinia do-

radcza została przez władze izraelskie zignorowana.
Welcome to Palestine

Bez problemu przeszliśmy przez bramki
(drobiazgowa kontrola przeprowadzona
jest w drugą stronę – tj. przy opuszczaniu
Zachodniego Brzegu Jordanu) i naszym
oczom ukazała się druga strona muru,
tętniąca życiem. Już w czasie wsiadania
do nieklimatyzowanego, zatłoczonego busa
w Jerozolimie paru Palestyńczyków przywitało nas słowami „Welcome to Palestine”. Szeroko uśmiechnęli się, kiedy przepuściłem starszego mężczyznę w kolejce.
Nawet pobieżne rzucenie okiem na
Zachodni Brzeg Jordanu daje obraz trudności, z którymi stykają się mieszkańcy.
Podstawowym problemem jest brak rozwoju gospodarczego. Dominuje rolnictwo,
przy czym na najlepszą ziemię i subsydia
mogą liczyć izraelscy osadnicy. Sami Palestyńczycy mają nie tylko ograniczone
możliwości przekraczania „granicy” (potrzebują specjalnego kosztownego, po45
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zwolenia na pracę, a każdy z Palestyńczyków w czasie przekroczenia checkpointu, o ile uda mu się uzyskać odpowiednie
dokumenty, przechodzi drobiazgową kontrolę osobistą), ale na samym terytorium
Zachodniego Brzegu Jordanu znajdują
się izraelskie osiedla. Prowadzą do nich
drogi dojazdowe, z których nie maja prawa
korzystać Palestyńczycy. Osiedla te ochrania izraelskie wojsko. Natomiast Izraelczycy mają zakaz poruszania się po części
terytorium palestyńskiego. Szacuje się,
że na Zachodnim Brzegu Jordanu żyje
paręset tysięcy izraelskich osadników,
którzy swoje osadnictwo tłumaczą powrotem na swoje „biblijne ziemie”. Izraelski rząd bardzo mocno ich wspiera nie
tylko poprzez zapewnienie bezpieczeństwa
(mury, żołnierze, punkty kontrolne), ale
także poprzez pomoc socjalną i logistyczną.
Osadnicy to zresztą żelazny elektorat rządzącej w Izraelu koalicji, więc w najbliższym czasie niewiele się zmieni w tym
zakresie. Nie sposób porównać poziomu
życia przeciętnego obywatela izraelskiego
i Palestyńczyka. Palestyńczycy narzekają
głównie jednak nie na swój słaby byt materialny, ale na to, że we własnym kraju
nie mają wolności, bo nie mogą o nim
decydować, swobodnie się po nim poruszać, granice są dla nich zamknięte (Palestyńczyk, żeby polecieć, musi skorzystać
z lotniska w Ammanie); dyskryminuje się
ich administracyjnie, a w większości kluczowych spraw są uzależnieni od decyzji
Izraelczyków.
Zanim dotarliśmy do Hebronu, spędziliśmy trochę czasu w Betlejem. Polscy
turyści są tam częstymi gośćmi, dlatego
spotkać tam można sklepy z przerobioną
reklamą Biedronki („Taniej niż w Biedronce jest tylko w Betlejem”) oraz zdjęciami Jana Pawła II i… prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką. Na placu Manger
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w centrum Betlejem paru nastoletnich
chłopców gra w piłkę. Pytają o moje zdanie
na temat konfliktu z Izraelem i Roberta
Lewandowskiego. Odwiedzający miasto
rzadko jednak mają okazję dotrzeć do tutejszego obozu dla uchodźców, który
mieszkający tam Palestyńczycy uważają
za tymczasowy – czego dowodem ma być
olbrzymi klucz znajdujący nad bramą
wjazdową, symbolizujący chęć powrotu
do opuszczonych niegdyś domostw.

– traktują nas jak zwierzęta.
zrzucają na nas kamienie,
śmieci, wylewają na nas
brudną wodę – żali się
starszy Palestyńczyk,

wskazując na zalegające na
siatce śmieci

W obozie (w zasadzie można by go uznać
za dzielnicę) znajduje się mnóstwo budynków, na których widać ślady pocisków,
a także gruzowisko po zburzonych palestyńskich domach. Sami Palestyńczycy
dbają również o pamięć o swoich poległych
współbraciach poprzez umieszczenie ich
portretów na murach. Od czasu do czasu
podpalają wieżyczkę strażniczą znajdującą
się przy obozie, a w samym mieście często
dochodzi do obrzucenia izraelskich konwojów kamieniami przez młodych Palestyńczyków. W wielu miejscach widzimy
murale namalowane na murze bezpieczeństwa od strony palestyńskiej. Zazwyczaj są one krytyczne wobec Izraela oraz
Stanów Zjednoczonych, jednak absolutną
46
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perełką jest mural „Make hummus not
walls”. Na Zachodnim Brzegu Jordanu
spotkaliśmy paru Palestyńczyków, wykształconych w Europie. Pytałem się ich,
czemu wrócili. „To moje miejsce na ziemi” – odpowiadali.
Podróżowanie między palestyńskimi
miastami jest proste – kursuje tam wiele
taksówek. Najbardziej ekonomicznym
rozwiązaniem jest lokalny transport, czyli
taksówka zbiorowa, która mieści 6-8 osób.
Z takich busików korzystają Palestyńczycy
i Palestynki, którzy bardzo chętnie podejmują rozmowę po angielsku.
Przy pomocy tego środka lokomocji
znaleźliśmy się w Hebronie.
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targowisko, podczas gdy dostęp do pierwszego piętra mają wyłącznie – od drugiej
strony – Izraelczycy. Izraelscy żołnierze,
naturalnie z wieżyczek, patrolują to, co
dzieje się poniżej.
W efekcie Palestyńczycy i izraelscy
osadnicy oddzieleni są nie tylko punktami
kontrolnymi, ale też siatką, która uniemożliwia z jednej strony przedostanie się
na drugą stronę, a z drugiej strony chroni
przed obrzuceniem kamieniami, choć
w większym stopniu Izraelczyków niż Palestyńczyków. – Traktują nas jak zwierzęta.
Zrzucają na nas kamienie, śmieci, wylewają
na nas brudną wodę – żali się starszy Palestyńczyk, wskazując na zalegające na
siatce śmieci. – Czy ja jestem niebezpiecznym terrorystą? – dodaje. Nie wszyscy Palestyńczycy są jednak nastawieni
pokojowo. Parę dni później w Jerozolimie
dostrzegamy wojsko izraelskie kontrolujące młodych Palestyńczyków w okolicach
Bramy Damasceńskiej. W tym dniu doszło
w mieście do ataku arabskiego nożownika
na izraelskich żołnierzy. Żołnierz został
ranny, Palestyńczyk – zastrzelony.
Nasz lokalny przewodnik przedstawia
konflikt z perspektywy palestyńskiej. Opowiada o tym, że Palestyńczycy musieli
w dużej części pozamykać swoje sklepy,
a konflikt znacznie ograniczył liczbę turystów. Narzekał także, że są kontrolowani
na każdym kroku, a on sam został już
w swoim życiu trzykrotnie zatrzymany
przez izraelskie służby bezpieczeństwa.
Opowiada też o zabytkach, ale bardziej
się skupia na pokazywaniu izraelskiej aktywności i negatywnych jej skutków dla
palestyńskiej społeczności. Podział miasta
spowodował znaczne ograniczenie ruchu.
Po wspólnym przejściu punktu kontrolnego znajdujemy się w meczecie. Wychodząc, nasz przewodnik informuje nas,
że wyjątkowo obecny jest również „ma-

Hebron – dwa narody, dwie historie

Hebron jest miastem ważnym z punktu
widzenia islamu, judaizmu oraz chrześcijaństwa. To tam, na starym mieście
znajduje się Grota Praojców, gdzie pochowani mają być Abraham, jego zona
Sara, Izaak, Rebeka, Jakub oraz Lea. Co
ciekawe, cały kompleks podzielony został
na dwie części – izraelską i palestyńską.
Izraelczycy nie maja prawo wstępu do
meczetu, a Palestyńczycy do synagogi.
Z jednej części nie można przejść do drugiej. Budynek został podzielony po zamachu terrorystycznym z 1996 roku, gdy
Baruch Goldstein zamordował 29 osób
i ranił kilkadziesiąt innych.
Również sama starówka podzielona
jest na część palestyńską i niewielką enklawę izraelską. W części izraelskiej żyje
kilkaset izraelskich osadników, chronionych przez potężne wojsko i subsydiowanych przez państwo. Ze względu na budowę hebrońskiej starówki podział na
części ma też charakter pionowy, co oznacza, że np. poziom parteru znajduje się
pod kontrolą palestyńską, bo jest tam
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nager” muzułmańskiej części obiektu i możemy z nim chwilę porozmawiać.
„Manager” to już inne pokolenie niż
nasz dwudziestoparoletni przewodnik wywodzący się z organizacji pozarządowych.
Przewodnik prezentował palestyński punkt
widzenia, nieźle mówił po angielsku i był
bardzo otwarty, delikatnie sugerując, że
powinniśmy opowiedzieć ludziom w Polsce
o tym, co zobaczyliśmy w Hebronie. „Manager” z kolei był przedstawicielem pokolenia naszych rodziców. Nie znał angielskiego (przewodnik tłumaczył) i konflikt postrzegał w kategoriach zerojedynkowych. Przypomniał, że kompleks jest
podzielony w wyniku żydowskiego ataku
terrorystycznego i skupiał się na tym, że
Izrael powinien oddać im to, co należy
do Palestyńczyków. Na konkretne pytania
o Fatah i Hamas za to nie odpowiedział,
chwaląc jednocześnie jednego z palestyńskich polityków, że to „wąż, który chce
odgryźć Izraelowi rękę”.
Po chwili rozstaliśmy się z naszym
przewodnikiem, który powiedział, że część
żydowską będziemy musieli zwiedzić bez
niego, ale nic nam tam nie grozi i poznamy
inny punkt widzenia. Co ciekawe, stwierdził, że zna się z przewodnikami żydowskimi.
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to Palestyńczycy nie potrafili dotrzymać
porozumień z Oslo. Oblężona twierdza
z placami zabaw i boiskami do gry w piłkę
dla dzieci.
Docieramy do bardzo ładnego budynku z balkonem. Balkon oddzielony
jest od części palestyńskiej siatką. Widać
z niego też wieżyczkę kontrolną, a w niej
żołnierza z karabinem. – Nie wiem, czy
tam można iść – powiedziała do mnie
żona, mając rację, bo nie była to przestrzeń
publiczna. – Dobra, dobra…

Młodzi izraelczycy spotykają
młodych Palestyńczyków
głównie w sytuacji, gdy

młody izraelski żołnierz

przeprowadza kontrolę

wobec młodego
Palestyńczyka,

z odbezpieczonym
karabinem w ręku

Kiedy znaleźliśmy się na balkonie,
usłyszałem, że do mojej żony ktoś podszedł
i rozpoczął z nią rozmowę. – To teren
prywatny, przyszedłem sprawdzić, kto
tutaj się kręci – zaczepił moją żonę około
sześćdziesięcioletni osadnik mówiący po
angielsku z amerykańskim akcentem.
W zasadzie to był Amerykanin. Osiedlił
się w Hebronie, ponieważ, jak relacjonował, pięć pokoleń temu jego przodkowie
zostali zmuszeni do opuszczenia miasta.
Osadnik postanowił przedstawić nam
obraz sytuacji ze swojej perspektywy.
Okazało się, że pracuje tutaj jako prze-

Liczby są nieważne

W żydowskiej części miasta Izraelczycy
zadbali o prezentację swojego punktu widzenia poprzez umieszczenie wielu tablic
informujących o historii danego miejsca.
Szczególnie podkreślano to, że Żydzi żyli
tutaj jeszcze za czasu króla Dawida, a zostali usunięci z miasta w wyniku pogromu
z 1929 roku dokonanego przez arabskich
sąsiadów. Kwestie odizolowania obydwu
części tłumaczyli koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa. Z ich perspektywy
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wodnik i jest jednocześnie członkiem Likudu. Przedstawił Hebron jako miasto,
którym, na poziomie lokalnym, rządzi rodzina powiązana z przestępcami i terrorystami. – Jak mamy zawrzeć pokój, jeżeli
u nich w wyborach wygrywają terroryści? –
zapytał.
Z perspektywy osadników Palestyńczycy to głównie zagrożenie i problemy –
jakby mogli, toby ich, osadników, znowu
wygnali z Hebronu, w przeszłości utrudniali dostęp do wody i elektryczności (co
ciekawe, dokładnie ten sam argument
podnosili Palestyńczycy w stosunku do
Izraelczyków), a gdyby nie było izraelskiego wojska, to rok 1929 by się powtórzył. Osadnik pokazywał, że z drugiej strony ich enklawy mieszkają także Palestyńczycy.
– I ile razy zostaliśmy przez nich obrzuceni
kamieniami? – pyta.
Osadnik sprawnie mi wszystko tłumaczył, a ja jeszcze starałem się udawać
turystę, który nie do końca rozumie, gdzie
się znalazł.
– Ja się nie znam, ale mam pytanie. Czy
od początku konfliktu było więcej ofiar
izraelskich czy palestyńskich? – zapytałem
po kolejnej jego wybitnie jednostronnej
odpowiedzi, znając odpowiedź i wiedząc,
że zginęło znacznie więcej Palestyńczyków.
– I don't care about the numbers (liczby
mnie nie obchodzą). Mamy prawo do samoobrony. Pozwala na to prawo międzynarodowe – przekonywał.
– Każde państwo ma prawo do samoobrony, ale prawo do powinno być wykonywane proporcjonalnie. Wiem, że Hamas
chowa się też za cywilami, ale czy proporcjonalna reakcja polega na bombardowaniu cywilów? – odpowiedziałem.
– Proporcjonalna reakcja będzie wtedy,
gdy przestaną w naszą stronę cokolwiek
wystrzeliwać – wyjaśnił swój punkt wi-
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dzenia, dodając, że jest zwolennikiem jednego państwa, wspólnego dla Izraelczyków
i Palestyńczyków.
– Skoro tak, to czemu Palestyńczycy nie
mają praw politycznych? – zapytałem,
znając odpowiedź. Izrael nie może na to
pozwolić, bo w perspektywie dziesięcioleci
izraelscy obywatele zostaliby po prostu
przegłosowani, choć wiedziałem też, że
takiej odpowiedzi nie usłyszę.
– Jak to? Mają! Arabowie w Izraelu mogą
głosować! – wykonał sprytny unik. To
prawda, arabscy obywatele Izraela mają
prawo wyborcze, a ich przedstawiciele są
nawet w Knesecie. Jednak palestyńscy
mieszkańcy Zachodniego Brzegu Jordanu
i Stefy Gazy już nie mają ani czynnego,
ani biernego prawa wyborczego do Knesetu.
Rozstaliśmy się przy punkcie kontrolnym, życząc sobie wszystkiego najlepszego.
Radykałowie grają do jednej bramki

Obecnie sytuacja jest na tyle napięta, że
niemal całkowicie izoluje się Izraelczyków
od Palestyńczyków – ci drudzy nie wjadą
bez specjalnych zezwoleń na izraelską
stronę muru. Istnieje wręcz zakaz stałego
osiedlania się na terytoriach Izraela, a Izraelczycy mają prawnie zakazane poruszanie się na części terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu, o Strefie Gazy,
w której ruch zablokowany jest w dwie
strony, nie wspominając. Młodzi Izraelczycy spotykają młodych Palestyńczyków
głównie w sytuacji, gdy młody izraelski
żołnierz przeprowadza kontrolę wobec
młodego Palestyńczyka, z odbezpieczonym
karabinem w ręku. Nie powstają mieszane
rodziny, a wzajemna nieufność i strach,
potęgowane propagandą, powiększają się.
W ten sposób dochodzi do dehumanizacji
drugiej strony sporu. Zresztą sami Pale49
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styńczycy sporo czasu w rozmowie poświęcają na to, aby pokazać, że „nie są
terrorystami, jak się ich przedstawia”.
Wielokrotnie w czasie podróży widzieliśmy chłopców grających w piłkę,
zarówno po stronie żydowskiej, jak i palestyńskiej. Dlaczego nie mogliby oni zagrać ze sobą, a zamiast tego karmi się ich
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wzajemną nienawiścią? Izolowanie społeczeństw i brak ich wzajemnej integracji
to celowa praktyka, która jest na rękę radykałom z obydwu stron barykady, bo
pozwala na konsolidację poparcia politycznego. Pod tym względem radykałowie
grają razem w piłkę i to w dodatku do
jednej bramki.
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wojownicy wiedzy, wojownicy kłamstwa
witoLD Sokała

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
wicedyrektor Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Przewaga informacyjna i nowoczesne technologie to przyszłość wojny,
co wcale nie oznacza, że armaty i karabiny, a w ostateczności także noże,
pięści i zęby całkowicie przestaną być przydatne w walce
Dla starszego pokolenia wojna to wciąż
czterej pancerni (i ewentualnie pies), rozjeżdżający piachy i zagajniki czołgiem,
w akompaniamencie huku katiusz i wycia
nurkujących stukasów. Dla młodszego,
obawiam się (jako pesymista co do jakości
naszego systemu edukacyjnego) – to
w znacznej mierze romantyczna husaria
w czerwonych kontuszach i pierzastych
ozdobach, malowniczo szarżująca na Szweda, Moskala, Brandenburczyka i Kozaka,
aby pomścić Żołnierzy Wyklętych. Tylko
nieliczni zawodowcy, głównie z wojska,
służb specjalnych i mediów, znają z autopsji realny obraz współczesnych konfliktów asymetrycznych w Iraku czy Afganistanie, stanowiących ważny, acz nie
jedyny element zjawiska. Bo współczesna
wojna – to także, a nawet przede wszystkim, działania w cyberprzestrzeni i w kosmosie, starcie supernowoczesnych technologii, oddziaływanie na środowisko naturalne i manipulacja informacją na niespotykaną skalę. Czyli zjawiska, z którymi
nawet profesjonaliści mają w Polsce kontakt relatywnie ograniczony, a nawet jeśli,

to nie zawsze zdają sobie sprawę z bycia
przedmiotem ataku.
Wojna inna, niż myślicie

Dlatego świetnie się stało, że na polskim
rynku wydawniczym pojawiła się książka
pułkownika Marka Wrzoska, profesora
Akademii Sztuki Wojennej, zatytułowana
„Wojny przyszłości. Doktryna, technika,
operacje militarne” (wydawnictwo Fronda
PL, Warszawa 2018).
Pierwszy rozdział może co prawda
nieco rozczarować – dla tych, których
skusiła sensacyjna zapowiedź z okładki
(o globalnej broni geofizycznej, bionice
i odczytywaniu przez wojsko ludzkich
myśli), zawarty w nim poprawny, acz
szkolny wykład z historii wojen i wojskowości na tle historii politycznej świata
może być po prostu nudny. Z kolei dla
bardziej zaawansowanych jest zdecydowanie zbyt ogólnikowy, drażni uproszczeniami i ubogimi, a niekiedy zupełnie
przypadkowo dobranymi przypisami (bez
owijania w bawełnę: miałem momentami
51

THINKZINE, nr 8(98)/2018, 1 sierpnia–5 września 2018

wrażenie, że czytam bryk dla maturzystów). Jednak kto nie porzuci lektury
w trakcie pierwszego rozdziału, otrzyma
nagrodę. „Im dalej w las”, tym zdecydowanie lepiej.
Frajda zaczyna się wraz z rozdziałem
poświęconym przyszłym (i w pewnym
stopniu także aktualnym) instrumentom
walki. Mamy nareszcie ciekawe i nieoczywiste wątki poświęcone np. broni geofizycznej (powodowanie niekorzystnych dla
przeciwnika zjawisk pogodowych i katastrof technicznych) czy manipulowaniu
ludzką świadomością. Acz, na marginesie,
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do Autora, ale najwyraźniej zabrakło też
porządnej, merytorycznej redakcji w wydawnictwie, a taka kropla dziegciu może
skutecznie zatruć i dwie beczki miodu.
Tymczasem opisywane kwestie nie należą
bynajmniej do sfery fikcji literackiej lub
chorych rojeń internetowych trolli. Są od
lat przedmiotem bardzo poważnych badań,
prowadzonych za duże pieniądze przez
rozliczne wojskowe i cywilne instytucje,
zaś wspomniane przez płk. Wrzoska podejrzenia – jakoby niektóre z zaszłych
niedawno kataklizmów nie były wcale
sprawką samej Matki Natury, lecz dziełem
niewidzialnej ręki niektórych rządów –
bywają przedmiotem analizy całkiem poważnych ekspertów.
Dobrze więc, że temat został „wrzucony” do polskiej debaty o bezpieczeństwie; musimy zdawać sobie sprawę, że
wojna nie musi wcale oznaczać działań,
prowadzonych z otwartą przyłbicą przy
użyciu klasycznych środków walki, takich
jak karabiny, czołgi, samoloty i rakiety.
Przeciwnie, działania „niewidzialne” i nieortodoksyjne, zacierające granice pomiędzy stanami „wojny” i „pokoju”, zadające
zaatakowanemu podmiotowi szkody niejednokrotnie cięższe od tradycyjnego ataku
militarnego, a jednocześnie nienarażające
anonimowego agresora na wojskowy, polityczny czy ekonomiczny odwet, z uwagi
na rosnące możliwości technologiczne
staną się zapewne coraz popularniejsze.

tak zwana „broń

skierowanej energii”,

mikrofalowa, laserowa

i dźwiękowa oraz

dynamicznie rosnąca rola

elektronicznych czujników

w różnych aspektach działań
militarnych – to kolejne

nowinki, które prezentuje
nam Marek wrzosek

trzeba odnotować że i w tej części niektóre
przypisy budzą niepokój albo powodują
nagły wytrzeszcz oczu – o ile da się jeszcze
od biedy przeżyć odesłanie do działu
„Technowinki” portalu Onet.pl, to już odwołanie do adresu www.iluminaci.pl (sic!),
jako do źródła informacji o odkryciu przez
Rosjan „efektów generowania promieniowania o niskiej częstotliwości w czasie
modulowania prądów jonosferycznych”,
dużo trudniej. Pretensje można zgłosić

Potrzebne science fiction

Tak zwana „broń skierowanej energii”,
mikrofalowa, laserowa i dźwiękowa oraz
dynamicznie rosnąca rola elektronicznych
czujników w różnych aspektach działań
militarnych – to kolejne nowinki, które
prezentuje nam Marek Wrzosek, w tej
części już odwołując się do wiarygodnych
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źródeł (także do badań, prowadzonych
przez zespoły naukowców z Wojskowej
Akademii Technicznej), a przy okazji poszerzając pojęcie „wojny” o kolejny istotny
aspekt. Mianowicie, o możliwe działania
sił zbrojnych (nie tylko policyjno-porządkowych) w konfliktach wewnętrznych,
w sytuacji np. konieczności pacyfikowania
zamieszek, do czego przydatna jest broń
nieśmiercionośna. Na uwagę zasługuje
także fragment o stale rosnącym prawdopodobieństwie prowadzenia walki w terenie zurbanizowanym, co historycznie
było raczej wyjątkiem od reguły, a wskutek
swoistego konserwatyzmu kręgów wojskowych wciąż nie jest zmianą w wystarczającym stopniu dostrzeganą i uwzględnianą choćby w programie wyszkolenia
wielu armii świata (ta uwaga w pewnym,
szczęśliwie coraz mniejszym stopniu dotyczy i Wojska Polskiego). Sztuczne kamienie, miniaturowe drony (ucharakteryzowane na owady), skanery terahercowe
zdolne „widzieć” przez materię – stają
się, jak słusznie zauważa Autor, równie
ważnym składnikiem wyposażenia armii,
co broń i amunicja, współdecydując o ostatecznym wyniku starcia zbrojnego.
Tę samą uwagę można odnieść do
roli medycyny, farmacji i psychiatrii w tworzeniu „żołnierza przyszłości”, a także do
automatyzacji pola walki, wykorzystania
na nim bojowych aparatów bezzałogowych
oraz sztucznej inteligencji. To już się
dzieje – Marek Wrzosek przytacza liczne
przykłady i wnioskuje, że z oczywistych
względów proces ten będzie wciąż przyspieszał. „A co będzie, jeśli AI (artificial
intelligence) stanie się podmiotem równie
inteligentnym jak człowiek-stwórca (a jeśli
będzie bardziej inteligentny od ludzi)?
Może zatem się zdarzyć, że AI wybierze
własną drogę, zacznie się rozwijać i projektować na nowo własny świat, wywołując
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konflikty i eliminując niewłaściwe (wg
niej) jednostki” – pyta i przestrzega Autor,
niebezpiecznie zbliżając się w tym momencie do literatury science fiction, acz,
w moim przekonaniu, podejmując słuszne
i pożyteczne ryzyko. Rolą specjalistów od
bezpieczeństwa jest bowiem przewidywanie i analizowanie zagrożeń, które dziś
(jeszcze!) mogą wydawać się absurdalnymi. Historia dostarcza nam sporo wskazań, że realia wojenne potrafiły znacznie
wyprzedzić najśmielsze fantazje. Zyskali
na tym przygotowani intelektualnie do
zaskakujących zwrotów akcji.
Nie wybiegając jednak aż tak daleko
w przyszłość, warto dorzucić tutaj wątek,
niestety pominięty w książce płk. Wrzoska.
Mianowicie – swoistą „dehumanizację”
i „wirtualizację” zjawiska walki, dostrzeganą już przez wojskowych psychologów
za Oceanem. Z jednej strony bowiem –
rosnący udział robotów na polu walki,
skutkujący przynajmniej na krótką metę
ograniczeniem strat w ludziach, jest zjawiskiem pozytywnym. Z drugiej – tworzy
nową klasę wojskowych, którzy w swej
karierze nigdy nie mieli okazji zaobserwować z bliska makabrycznych skutków
swojego działania, „walczą” w klimatyzowanych pomieszczeniach baz, oddalonych
niekiedy tysiące kilometrów od miejsca
realnej akcji, działają za pośrednictwem
klawiatury i dżojstiku, nie ponoszą osobistego ryzyka, nie stąpają po piachu
przesiąkniętym krwią ich wrogów i kolegów, z którymi niedawno pili piwo, nie
oglądają z bliska zmasakrowanych, ludzkich ciał. Mimo to awansują na coraz wyższe szczeble decyzyjne – i w przeciwieństwie do swych kolegów, liniowych oficerów z przeszłości, mają coraz mniejszą
zdolność podświadomego powiązania ze
sobą skutku i przyczyny. W konsekwencji,
niestety, także większą skłonność do sza53
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fowania ryzkiem, nie tylko przecież automatów, ale również ludzi, narażonych
bezpośrednio na utratę zdrowia lub życia.
Z punktu widzenia tej nowej generacji
dowódców (a także ekswojskowych, stających się politykami i doradcami polityków) wojna coraz bardziej przypomina
grę komputerową – z pozytywnymi, ale
i negatywnymi tego skutkami.
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możliwość podejmowania i korygowania
decyzji na relatywnie niskich szczeblach,
zależnie od rozwoju sytuacji i potrzeb.
Co więcej – dowodzili nie tylko swoimi
jednostkami, ale w znacznej mierze także
pododdziałami nieprzyjaciela; Amerykanom udało się bowiem częściowo sparaliżować łączność iracką, a częściowo ją
przejąć i wysyłać podczas walk fałszywe
rozkazy. To, co wcześniej bywało wyjątkiem (na przykład nieprawdopodobne
sukcesy zespołu por. Jana Kowalewskiego
podczas wojny polsko-radzieckiej!) stało
się na naszych oczach normą i naturalnym,
podstawowym warunkiem uzyskiwania
przewagi.

„Mgła wojny” jest passe

Odrębną kwestią, której płk. Marek Wrzosek poświęca sporo miejsca, jest rola informacji we współczesnej i przyszłej wojnie. Część uwag jest, przynajmniej dla
profesjonalistów, oczywista. Warto przypomnieć, że z grubsza od pierwszej wojny
w Zatoce Perskiej mamy do czynienia
z rewolucyjną zmianą, polegającą na tym,
że ilość sprzętu i liczba zmobilizowanych
żołnierzy dramatycznie traci na znaczeniu
w obliczu przewagi jakościowej, szczególnie w zakresie rozpoznania i łączności.
Od progu lat 90. minionego stulecia
klasyczna, clausewitzowska „mgła wojny”
przestała być aktualna. Niegdyś dowództwa wyższych szczebli z założenia reagowały z opóźnieniem na wydarzenia, a po
podjęciu decyzji i przekazaniu rozkazów,
musiały czekać na kolejne, początkowo
niepewne i niekompletne informacje spływające z terenu. Dopóki w owej „mgle”
działały wszystkie walczące strony, nikt
nie robił z tego problemu, traktowano ją
jako naturalne ograniczenie, a niektórzy
wodzowie zalecali swym sztabowcom grę
w brydża, jako sposób na ukojenie nerwów
podczas przymusowych faz bezczynności
w trakcie trwania operacji. Tymczasem
podczas ataku na Irak oficerowie sztabu
gen. Normana Schwarzkopfa nie tylko
mieli wgląd w większość działań taktycznych w czasie rzeczywistym, ale również

od progu lat 90. minionego

stulecia klasyczna,

clausewitzowska „mgła
wojny” przestała być
aktualna

Mniej oczywisty jest inny aspekt walki
informacyjnej – gdy przeniesiemy to pojęcie z płaszczyzny taktycznej i operacyjnej
na najwyższe poziomy strategiczne. Słusznie zauważa płk. Wrzosek, że informacja
jest zarówno środkiem walki (bronią),
jak i jej celem. Wykracza to poza działania
czysto militarne, dotyczy też „wojny” prowadzonej bez użycia wojska (lub tylko
z groźbą jego użycia), na polu polityki,
gospodarki, czy nawet nauki, sportu i kultury. W cyberprzestrzeni – ale też w mediach tradycyjnych oraz w obiegu bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Pozyskanie informacji i jej analiza, w celu
budowy użytecznej syntezy i wypracowania
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optymalnej decyzji, to tylko część zadań,
jakie stawia się przed nowoczesną służbą
informacyjną. Nieprzypadkowo doświadczeni szpiedzy mawiają, że dzisiaj „nie
sztuką jest coś wynieść – prawdziwym
sukcesem jest coś wnieść do przeciwnika”.
Innymi słowy, szczególnie groźną bronią
stała się dezinformacja, im staranniej
i przemyślniej zakamuflowana, tym skuteczniej skłaniająca stronę przeciwną do
działań błędnych i szkodliwych dla niej;
znów – nie tylko militarnych, ale także
wszelkich innych.
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kim – w instytucje bezpieczeństwa świata
zachodniego. To w sferze makroinformacyjnej napastnik – Rosja – zakłada osiągnięcie celów strategicznych. Różnego typu
działania stricte militarne oraz towarzyszące im taktyczne działania informacyjne,
to zaledwie jedna z kilku równolegle prowadzonych operacji, podporządkowanych
nadrzędnemu planowi. Jeśli w ten sposób
spojrzymy na cele i przebieg owej wojny,
znacznie łatwiej będzie nam odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego Putin nie decyduje
się na szybką eskalację i zdobycie ważnych
dla niego obszarów Ukrainy manu militari.
Czysto technicznie, byłoby to przecież zupełnie możliwe, a i spodziewana reakcja
świata raczej nie jest już problemem…
Podobny model (acz oczywiście na
inną skalę) możemy od pewnego czasu
dostrzec w licznych wojnach i quasi-wojnach, toczonych na terenie dawnego Trzeciego Świata, szczególnie w Afryce subsaharyjskiej. Także tam, działania „kinetyczne” służą nadrzędnemu celowi „informacyjnemu”, na przykład spowodowaniu paniki i exodusu ludności z określonego terytorium lub przyciągnięciu
międzynarodowej pomocy humanitarnej,
na której miejscowi warlordowie zrobią
niezły interes (przejmując i sprzedając
część dostarczonych dóbr, zapewniając
organizacjom humanitarnym odpłatny
transport i ochronę itd.).

(Dez)informacja jako cel

Mocną stroną książki Marka Wrzoska jest
solidny, oparty na przykładach z toczonych
współcześnie walk, opis metod i technik
tak pojętej wojny informacyjnej. Wiele
miejsca poświęcił Autor rzetelnej analizie
konfliktu na Ukrainie, wskazując zarówno
na wielopłaszczyznowość działań rosyjskich, jak i na efektywność poszczególnych
działań obronnych, zastosowanych przez
stronę ukraińską. Nie pokusił się jednak,
tym razem, o sformułowanie odważnego
wniosku końcowego. Mianowicie – zgodnie z narracją, wciąż dominującą w polskiej
nauce, przyznał jednak działaniom informacyjnym rolę wciąż służebną wobec bezpośrednich, „kinetycznych” działań zbrojnych. Tymczasem właśnie casus wydarzeń
na południowy wschód od polskich granic,
zapoczątkowanych atakiem „zielonych ludzików” na Krymie, kusi do pójścia o krok
dalej, i postawienia tezy o strategicznym
odwróceniu ról i priorytetów. To działania
zbrojne są jedynie elementem, swoistym
starannie reżyserowanym teatrem, zaś
całością nadrzędną jest agresja informacyjna. Wymierzona w dodatku nie tylko
w państwo ukraińskie, ale również w społeczeństwa krajów WNP, a przede wszyst-

Wojna się rozpełzła

Reasumując – zjawisko wojny, tyleż ważne
politycznie i cywilizacyjnie, co dość precyzyjnie zdefiniowane i ujęte na przestrzeni
stuleci w normy prawne, na naszych
oczach „rozpełza się” i zaczyna przybierać
różne, niekiedy wymieszane ze sobą, formy. Poczynając od hipotetycznego, pełnoskalowego konfliktu miedzy „pierw55
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szoligowymi” graczami, który prawdopodobnie rozegra się równocześnie w przestrzeni kosmicznej i cybernetycznej oraz
w powietrzu, na morzu i na lądzie, z zaangażowaniem po obu stronach zarówno
niekonwencjonalnych „broni przyszłości”,
jak i klasycznych środków walki (acz wykorzystujących najnowsze zdobycze technologiczne) – poprzez całą paletę działań
kinetycznych i informacyjnych w asymetrycznych konfliktach między aktorami
z umownej „pierwszej” oraz „drugiej”
bądź „trzeciej” ligi, aż po ślimaczące się
„niby-wojny” i konflikty wewnętrzne, często z istotnym udziałem podmiotów niepaństwowych, gdzie od drogich i nowoczesnych technologii efektywniejsza będzie
wciąż maczeta i kałasznikow. Do klasycznego, utrwalonego przez stulecia wizerunku umięśnionego (i zazwyczaj umundurowanego) wojownika musimy więc
dodać nowe, zupełnie odmienne warianty:
„wojownika wiedzy”, wysoko wykwalifikowanego specjalisty tworzącego i wykorzystującego nowe rodzaje broni i sprzętu
niewyobrażalne jeszcze dekadę temu,
a zwłaszcza „wojownika kłamstwa”, spe-
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cjalisty od dezinformacji i manipulacji
na skalę niespotykaną w historii ludzkich
konfliktów. Obaj mogą z powodzeniem
zastąpić mundury i epolety cywilnym garniturem lub dżinsami i koszulką polo.
Nie oznacza to jednak, że będą mniej
groźni i śmiercionośni.
Rzecz w tym, żeby ćwiczyć się w prawidłowej ocenie trendów oraz przewidywaniu, jakie scenariusze wyzwań i zagrożeń dotyczą naszego kraju – i które sposoby przeciwdziałania są wobec tego bardziej, a które mniej efektywne. Nie mamy
nieograniczonych środków, więc tym bardziej musimy racjonalnie decydować o ich
alokacji. Książka płk. Marka Wrzoska,
przy swoich wszelkich (drugorzędnych,
w gruncie rzeczy) słabościach, jest znakomitym zaczynem dyskusji na ten temat – dzięki popularyzatorskiej formie
zapewne skuteczniejszym w tej roli, niż
istniejące opracowania o charakterze czysto eksperckim.
Oby tylko nie zabrakło nam czasu
na wyciąganie z tej debaty wniosków i na
wdrożenie stosownych rekomendacji. Bo
na razie jest z tym, niestety, kiepsko.
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czy filozofia stoi w miejscu?
kRzySztof SękowSki

Członek Pracowni Filozofii Eksperymentalnej
przy Instytucie Filozofii UW

Jeśli sprawozdanie nie potwierdza postępu w Twoim projekcie – rozwiązujemy twój zespół, a ty wylatujesz. Wielu pracowników korporacji „Wiedza” wątpi w to, co zawierają sprawozdania zespołu filozofów
Budzik zadzwonił wcześnie, jak zwykle. Immanuel Kant wstał, włożył papucie,
umył zęby, zjadł jajko sadzone i zasiadł
do pracy. Włączył laptopa i wszedł w folder
„Wnioski projekty grantowe”, potem
w podfolder „Krytyka czystego rozumu”.
Otworzył prawie zakończony plik wordowski. Rubryka „Hipoteza badawcza”
świeciła pustką. Miał też mieszane uczucia
co do treści fragmentu o „znaczeniu dla
rozwoju cywilizacji”. Kant pomyślał o kolegach po fachu. Baruch dostał pieniądze
na projekt, w którym udowodnił, że świat
składa się z jednej substancji, Gottfried
miał finansowanie na udowodnienie, że
wręcz przeciwnie – z nieskończenie wielu
substancji, a właściwie substancyj. Hipotezy się znosiły, a obie zostały przyjęte –
może w takim razie to nie ma znaczenia,
co się napisze. Z drugiej jednak strony,
słyszał o tym Austriaku Wittgensteinie,
którego projekt dostał ostrego rejecta od
recenzenta, po tym jak autor napisał w celach badawczych „podważenie słuszności
wszystkich tez, wykazanych w ramach
projektu”. Czyli jednak trzeba się pilnować.

W końcu Kant westchnął i postukał
na klawiaturze. Hipoteza badawcza: „Tradycyjna metafizyka jest niemożliwa”. Wiedział, że to może być kontrowersyjne,
dlatego w rubryce „Znaczenie dla rozwoju
cywilizacji” oprócz rewolucji w filozofii
dopisał o korzyściach dla biznesu i ekologii.
Wysłał. Był zadowolony, bo napisał poprawny wniosek, ale niesmak pozostawał.
Wtedy zaczął na dłuższą chwilę uprawiać
filozofię bezpłatnie. Dlaczego tak trudno
było mu wypełnić wniosek o projekt naukowy? Zastanawiał się, czy filozofia to
w ogóle nauka. Nauka posuwa świat do
przodu, a filozofia? Czy w filozofii w ogóle
jest postęp?

Demokratyczna miarka postępu

Problem postępu w filozofii i jej „naukowości” dzieli samych najbardziej zainteresowanych. Wśród metafilozofów, a więc
filozofów zajmujących się metodologią
i naturą samej filozofii, można znaleźć
zarówno zwolenników tezy o postępie
w tej dziedzinie (jak Timothy Williamson
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lub Daniel Stoljar), jak i jej przeciwników
(Eric Dietrich czy Colin McGinn). W niedawnym artykule „Why Isn't There More
Progress in Philosophy”, opublikowanym
w czasopiśmie „Philosophy”, David Chalmers podejmuje ten problem. Konkretyzuje pytanie o postęp, stawiając filozofię
obok nauki – warto zaznaczyć, że pisząc
o nauce ma na myśli to, co odpowiada
angielskiemu terminowi science, nie dotyczy to więc nauk humanistycznych.
Należy rozróżnić trzy powiązane ze
sobą pytania dotyczące rozwoju filozofii
i jego stosunku do tego, który dokonuje
się na polu nauki. Pierwszym jest pytanie
oczywiste: czy w filozofii następuje postęp?
Jeśli odpowiemy na nie pozytywnie, powinniśmy zastanowić się nad tym, czy
ów postęp jest porównywalny z tym, który
zachodzi w nauce. Jeśli natomiast na to
pytanie odpowiemy przecząco, powinniśmy zastanowić się nad tym, z czego wynika
ta różnica.
Chalmers proponuje metodę, która
ma pozwolić na zmierzenie postępu
w przedsięwzięciu intelektualnym takim
jak filozofia czy nauka. Każde tego typu
przedsięwzięcie stawia sobie za cel odpowiedzenie na pewną listę pytań. Wśród
tych pytań można wyróżnić tzw. Wielkie
Pytania, a więc te, na które odpowiedzi
są fundamentalnym celem danej dziedziny.
Postęp w danej dziedzinie można mierzyć
sprawdzając, czy z czasem wśród osób
zajmujących się daną dyscypliną dochodzi
do zgody co do jakiegoś rozwiązania Wielkich Pytań – w szczególności postęp odznacza się tym, że Wielkie Pytania są rozwiązane w ten sposób, że wszyscy przyjmują pewną odpowiedź za prawdziwą.
We wspomnianym artykule autor
przedstawia wyniki ankiety, którą przeprowadził w stu wiodących akademickich
ośrodkach filozoficznych. Zawodowym fi-
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lozofom zostało przedstawionych 30 (zamkniętych) Wielkich Pytań. Dotyczyły
one m.in. preferowanych stanowisk wobec
problemu relacji umysł-ciało, natury istnienia świata zewnętrznego (realizm/sceptycyzm/idealizm/inne) czy istnienia Boga.

filozoficzne umiejętności

nie ułatwiały przetrwania

(co nie oznacza, że

utrudniały, choć pewnie
sceptyk wobec świata

zewnętrznego mógł mieć
mniejszą motywację do

ucieczki przed mamutem)

Wyniki pokazały, że filozofowie są
ze sobą niezwykle mało zgodni. Jedynie
stanowisko niesceptycznego realizmu na
rzecz istnienia świata zewnętrznego cieszyło się ponad osiemdziesięcioprocentową
zgodnością (dokładnie 82 proc.). Trzy
poglądy uzyskały wynik powyżej 70 proc.
(możliwość wiedzy a priori, ateizm oraz
realizm w stosunku do tzw. przedmiotów
naukowych), trzy – powyżej 60 proc.
Reszta – 23 pytania – nie doczekała się
odpowiedzi nawet na poziomie zgodności
60 proc. Jak na problemy, które – jeśli
nie wszystkie, to w większości – rozważane
są od dwóch i pół tysiąca lat, to zgodność
dotycząca ich rozwiązania nie jest powalająca.
Hilbert vs Russell

Oczywiście, aby móc wnioskować z tego
typu wyników na rzecz określonego stanowiska wobec postępu lub jego braku
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Czymże jest mamut wobec
wieczności?

w filozofii, należałoby przeprowadzić podobne kwestionariusze na przestrzeni
wielu lat i – dla porównania – na specjalistach z większej liczby dziedzin. Nie wydaje się jednak kontrowersyjnym stwierdzenie, że prawdopodobnie zgodność co
do odpowiedzi naukowców na Wielkie
Pytania dotyczących ich specjalizacji byłaby znacznie większa. W końcu, jak prześledzimy historię nauki, można stwierdzić,
że jest ona wytyczona poprzez kolejne
odkrycia, które naukowcy przyjmują i na
które powołują się, próbując odkryć coś
nowego.
W przypadku matematyki mamy dostęp do częściowych danych dzięki liście
tzw. problemów Davida Hilberta, które
niemiecki matematyk najpierw przedstawił
na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w 1900 roku, a w 1902 opublikował w „Bulletin of the American Mathematical Society”. Są to 23 zagadnienia,
które na przełomie XIX i XX wieku były
nierozwiązane, a zdaniem Hilberta były
kluczowymi problemami stojącymi przed
matematykami. 12 z 23 problemów zostało
w ciągu ostatniego stulecia rozwiązanych,
7 z nich rozwiązanych jest częściowo lub
nie ma powszechnej zgody w kwestii uznania zaproponowanych rozwiązań. Jeśli
zgodzimy się, że wyniki w innych naukach
są zbliżone raczej do tych matematycznych
niż filozoficznych, faktycznie wydaje się,
że postępu w filozofii albo nie ma, albo
jest zdecydowanie mniejszy niż w nauce.
Pewnym odpowiednikiem problemów
Hilberta mogą być wyznaczone przez Bertranda Russella zagadnienia w książce
„Problemy filozofii” z 1912 roku. Żadne
rozwiązanie któregokolwiek z zagadnień
przedstawionych przez Russella nie zostało
do tej pory zgodnie uznane za rozstrzygające.

Po ustaleniu gorszej sytuacji filozofii
względem nauki pod względem postępu
mierzonego jako zgodności wobec rozwiązań Wielkich Pytań można przejść do
trzeciego z wymienionych wcześniej pytań – skąd ta różnica?
Rozwiązań można przywołać kilka.
Niektórzy, jak Colin McGinn, twierdzą
z rozbrajającą skromnością, że jesteśmy
najzwyczajniej za głupi na filozofów. Wynika to z faktu, że w historii ewolucji nie
wytworzyła się presja selekcyjna wywierana przez czynniki związane z problemami filozoficznymi. Słowem, filozoficzne
umiejętności nie ułatwiały przetrwania
(co nie oznacza, że utrudniały, choć pewnie
sceptyk wobec świata zewnętrznego mógł
mieć mniejszą motywację do ucieczki
przed mamutem). Problem z tym rozwiązaniem jednak jest taki, że nie wyjaśnia
ono sukcesów matematyki. Gdy bowiem
z poziomu podstawowej arytmetyki przenosi się do rozważań nad topologią nieskończeniewymiarową, również trudno
znaleźć bezpośrednią przydatność umiejętności prowadzenia podobnych rozważań
do przetrwania.
Chalmers wskazuje także na częstą
sytuację prowadzenia „sporów czysto językowych” na polu filozofii. Dzieje się tak
wtedy, gdy niezgoda wobec dwóch stanowisk wynika z różnego rozumienia
pojęć używanych w dyskusji. Na zaawansowanym poziomie dyskusji tego typu
niezgodności są trudne do uchwycenia,
natomiast wiele skomplikowanych problemów w filozofii bazuje na pojęciach
na pozór potocznych i oczywistych, a w rzeczywistości niejednoznacznych, takich jak
przekonanie czy zdarzenie.
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czysto naukowych, a co za tym idzie –
zrezygnowania z filozofii lub uznawania
jej roli jedynie kulturowej. Rzecz w tym,
że nauka nie rozwiązuje sama z siebie
problemów filozoficznych. Propozycje
w rodzaju Dennetta czy Dawkinsa są w istocie umotywowane określonymi filozoficznymi poglądami. To na teoriach filozoficznych bazują interpretacje obserwacji
naukowych; na teoriach filozoficznych
bazują także nasze wyobrażenia i praktyki
budowania teorii naukowych. Nauka nie
zastępuje problemów filozoficznych, ale
na nich bazuje.
Co więcej, niektóre Wielkie Pytania
nauki wydają się być po prostu pytaniami
filozoficznymi. Przykładami może być np.
kwestia interpretacja fizyki kwantowej
czy problem pochodzenia życia w biologii.
Być może więc, jeśli staralibyśmy się stworzyć listę Wielkich Pytań nauk, okazałoby
się, że w istocie w wielu przypadkach
otrzymalibyśmy listę pytań filozoficznych
lub technicznych. Co do tych drugich natomiast, wydaje się że także na polu filozofii można dostrzec postęp. Za Timothym
Williamsonem można wskazać uznawane
powszechnie w filozofii, a wskazane
w ostatnim stuleciu rozróżnienie między
pojęciami aposterioryczności i przygodności, lub ustalenia dotyczące relacji między czasową tożsamością a logiką klasyczną.

Kwestię różnicy postępu w filozofii i w nauce można starać się rozjaśnić, wskazując
na ich wzajemne powiązania. Warto zauważyć, że niektóre problemy filozoficzne
w pewnym momencie przekształcają się
w problemy naukowe. To nie przypadek,
że zwłaszcza starożytni i nowożytni filozofowie często byli jednocześnie naukowcami, a ich odkrycia poprzedzane były filozoficznymi rozważaniami.

innym celem filozofii może

być wskazanie po prostu
pięknych koncepcji,

niekoniecznie okraszonych
doskonałymi technicznie
argumentami

Czy to oznacza, że odkrycia naukowe
usuwają problemy filozoficzne? Niektóre,
także wielkie współczesne umysły wydają
się tak twierdzić. Stephen Hawking czy
Richard Dawkins argumentują za tezami
dotyczącymi np. kwestii istnienia Boga,
powołując się na odkrycia naukowe. We
współczesnej filozofii kontrowersyjnym
tematem jest problem natury świadomości, który np. Daniel Dennett, będący jednym z wiodących filozofów umysłu, stara
się wytłumaczyć w języku nauk kognitywnych i trzecioosobowych metod obserwacyjnych (metoda proponowana przez
niego nazywa się heterofenomenologią).
Podejście takie może prowadzić do
uzasadnionego znaturalizowania filozofii –
sprowadzenia jej problemów do zagadnień

Trudna jest ta mowa, piękna jest ta
mowa

Jeśli jednak kogoś wciąż nurtuje poczucie
oczywistości zróżnicowania postępu w filozofii i nauki na rzecz tej drugiej, co wydaje się być zrozumiałe i powszechne
w opanowanym miłością do nauki współczesnym świecie, być może mówi to więcej
o nas, niż o filozofii.
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Postęp w filozofii może nie polegać
na podawaniu jednoznacznych odpowiedzi
na Wielkie Pytania, formułowane zgodnie
z niepodważalną metodologią. Może polega on na wyjaśnianiu, co się za nimi
kryje. Może polega na podawaniu możliwych odpowiedzi ze świadomością trudności co do uznania ostatecznej słuszności
podanych dotychczas rozwiązań. Może
to, że konsensus w filozofii, jeśli jest, to
zwykle odnosi się do przyjęcia istniejących
rozróżnień lub odrzucenia określonych
ustaleń, a nie przyjęciu określonej teorii,
oznacza, że filozofia dąży przede wszystkim
do wskazywania trudności i niejasności.
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Innym celem filozofii może być wskazanie po prostu pięknych koncepcji, niekoniecznie okraszonych doskonałymi technicznie argumentami. Jak inaczej wytłumaczyć znaczenie, być może najważniejszego dzieła filozoficznego XX wieku –
„Dociekań filozoficznych” Wittgensteina –
w którym prawie nie ma argumentów?
Jeśli takie są cele filozofii, to bezsprzecznie osiąga ona postęp. To, że my
go nie dostrzegamy, może oznaczać, że
ograniczamy postęp, oczekując opisu świata prostego i jednoznacznego, a niekoniecznie skomplikowanego – i w tym
pięknego.
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Pod uwagę działaczom religijnym,
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna
Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań Dekalogu: „Nie kradnij!” i „Nie pożądaj własności bliźniego!” dla ekonomii i gospodarki,
oraz na wyciąganiu wniosków z wyników tych badań w celu ich wykorzystania w nauce
ekonomii i polityce gospodarczej. Inspiracją tej myśli jest stwierdzenie, że ponieważ aż
dwa te Przykazania mają za cel ochronę własności człowieka, czyli ochronę własności
prywatnej, to znaczy, że Stwórca nadał nienaruszalności instytucji własności prywatnej
wysoką rangę. Stanowi ona dobro nierozerwalne z człowieczeństwem. Pod pojęciem
„własność prywatna” rozumie się, oczywiście, dobro uczciwie nabyte przez człowieka,
a nie dobro przez niego posiadane, lecz nabyte drogą jakiegokolwiek rodzaju kradzieży.
Wyniki badań powyższego wpływu okazują się rewelacyjne. Okazuje się, że łamanie
przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół łamaniem
Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, czyli, inaczej mówiąc – kradzież jest
główną przyczyną, lub samą istotą, prawie wszystkich poważnych krajowych i międzynarodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych niepożądanych efektów społecznych. Im powszechniejsze zjawisko kradzieży we wszelkich
jej formach, a szczególnie w formach grabieży zalegalizowanej przez państwo i popełnianej
na różne sposoby, często „w majestacie prawa”, na obywatelach, tym poważniejsze hamowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do tych sposobów zaliczyć należy,
między innymi:
1)

2)
3)

4)
5)

zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze
swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;
drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa narodowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;
przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;
tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy bezproduktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się pieniędzmi
z kieszeni podatnika;
sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane przez
Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych, a tym
samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi dzięki swej pra62
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cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;
6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;
7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;
8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;
9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;
itd., itd.

W świetle powyższego jasne jest, dlaczego państwa socjalistyczne i „opiekuńcze”
oparte na „uszczuplaniu” i konfiskacie własności prywatnej prowadzą kraje do
bankructwa, a rodziny i społeczeństwa do rozkładu.
Przyjęcie powyższego do wiadomości powinno być szczególnie łatwo akceptowane
przez nas, chrześcijan, dla których Dekalog, będący zbiorem nakazów i zakazów pochodzących od Stwórcy, jest jednym z filarów wiary. Szczególnie czujni winniśmy być
na znaczenie nieraz spotykanych haseł o potrzebie realizacji zasad sprawiedliwości
społecznej (co, między innymi, jest wyrażone w Artykule 2 obecnie obowiązującej
Konstytucji RP), bo często bywają one pośrednim wzywaniem do łamania Przykazania
10 („Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliźniego”) i do przymusowego wyrównywania
międzyludzkich nierówności majątkowych i społecznych, drogą zalegalizowanej grabieży
i kradzieży gwałcącej Przykazanie „Nie kradnij!” i chrześcijański nakaz miłości bliźniego,
a są inspirowane przez różnych popleczników marksizmu, którego, jak wiadomo,
jednym z podstawowych dogmatów jest konieczność likwidacji własności prywatnej.
Nieopatrzna akceptacja takich haseł przez katolików, mimo, że nigdzie w Piśmie
Świętym nie ma potępienia, a nawet tylko dezaprobaty nierówności międzyludzkich,
stanowi sukces infiltracji wrogiej chrześcijaństwu ideologii marksistowskiej do Kościoła.
Chrześcijańska myśl ekonomiczna służyć może za narzędzie intelektualne w zwalczaniu
tej infiltracji. Niezależnie od tego zachęca ona patriotów pragnących jak najlepiej dla
swego kraju, aby nie pozwalali rządzącym na ustanawianie i egzekwowanie praw
okradania obywateli przez państwo, a doprowadzali do likwidacji takich praw już istniejących.

jan Michał Małek

Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja
Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej,
opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża
jakość rządzenia, które wymaga rozstrzygania dylematów przy użyciu wiedzy
dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych
lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski
dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków).
„Nowa Konfederacja” stara się temu kryzysowi myśli przeciwdziałać na cztery
zasadnicze sposoby:
1) Poprzez formułę thinkzine’u: pierwszego w Polsce i prawdopodobnie na
świecie think tanku i magazynu publicystycznego w jednym, umożliwiającą
lepszą komunikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz
między specjalistami a publicystami i intelektualistami; wszystko po to,
aby po pierwsze zwiększać poziom wiedzy specjalistycznej, a po drugie
(i ważniejsze) budować całościowy obraz rzeczywistości;
2) Poprzez kształtowanie opinii elit;
3) Poprzez oddziaływanie na główny nurt debaty za pomocą komentatorstwa
politycznego;
4) Pełniąc rolę pośrednika między światem ekspercko-akademickim a medialnym.

Działamy w duchu polskiej tradycji republikańskiej, uważając ją z jednej
strony za najbardziej chwalebny dorobek rodzimej polityki, z drugiej za
inspirację do rozwiązywania współczesnych problemów, na czele z fałszywymi
dylematami: państwo czy wolność, wolność czy wspólnota. Dziś potrzebujemy
jednocześnie więcej państwa, więcej wolności i więcej wspólnoty. Wyzwania
tak dla politycznej podmiotowości, jak i wolności są bowiem bezprecedensowe – taka musi też być odpowiedź.

Jesteśmy konfederacją – związkiem obywateli dążących razem do dobra
wspólnego, w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą.

Jesteśmy niezależni tak od partii politycznych, jak i od rywalizacji na klikalność.
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hojności naszych Darczyńców. Utrzymanie niezależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający
realizację powyższych celów, zależą od utrzymania i rozwoju finansowania
poprzez bezwarunkowe darowizny na cele statutowe.
Jeśli cenisz „Nową Konfederację” – wesprzyj ją.
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Działalność
Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce internetowym miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w formule
e-tygodnika, między październikiem 2013 a wrześniem 2014). Dziś „Nowa
Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. To nowa
forma instytucji eksperckiej i publicystycznej jednocześnie. Umożliwia to
z jednej strony lepsze niż dotąd gromadzenie i tworzenie wiedzy specjalistycznej,
z drugiej: efektywniejszą pracę nad całościowym opisem rzeczywistości
publicznej.

Do tej pory podstawowym sposobem prezentacji takich owoców była publicystyka, która cały czas odgrywa ważną rolę w naszej działalności. Obecnie
każde kolejne wydanie e-miesięcznika zawiera 10 materiałów – artykułów
analitycznych, esejów, wywiadów. Dwa razy w tygodniu publikujemy komentarze reagujące na bieżące wydarzenia. Swoje miejsce ma u nas także
felieton – wymierający gatunek na pograniczu dziennikarstwa i literatury
pięknej, ukazujący się co najmniej raz w miesiącu.

Od listopada 2017 roku stawiamy także na działalność ekspercką. Specjaliści
od spraw ustrojowych, międzynarodowych, prawa, obronności, gospodarki,
samorządu i nie tylko publikują w „Nowej Konfederacji” raporty, analizy, komentarze eksperckie.

Zarówno publicyści, jak i eksperci związani z „Nową Konfederacją” występują
w mediach, zarówno pracując w różnych tytułach, jak i występując w nich
gościnnie czy komentując dla nich bieżące wydarzenia. Jesteśmy obecni na
łamach największych polskich dzienników i tygodników, w internecie, na
falach stacji radiowych, regularnie występujemy także w programach telewizyjnych stacji publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które organizujemy co najmniej raz w miesiącu. Zaproszeni przez nas goście –
naukowcy, politycy i dziennikarze – dyskutują wokół kolejnych naszych
publikacji, a także na bieżące tematy społeczno-polityczne. Jesteśmy obecni
także w mediach społecznościowych – na Facebooku, Twitterze czy YouTube.
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„Nową Konfederację” tworzą
Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał
Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Damian Szczerbaty, Szymon Radziszewicz,
Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy
Pozostali Darczyńcy: Jacek Bartosiak, Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej
Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz
Anonimowi Darczyńcy (Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)

Zespół: Natalia Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski,
Bartłomiej Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kierownik sekcji Publicystyki), Anna Szczerbata

Stali współpracownicy: Jacek Bartosiak, Paweł Behrendt, Łukasz Kobeszko,
Michał Lubina, Stanisław Maksymowicz, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek,
Andrzej Mikosz, Adam Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel
Współpracownicy: Michał Beim, Piotr Celiński, Ludwik Dorn, Błażej Duber,
Stanisław Gasik, Tomasz Geodecki, Patryk Gorgol, Tomasz Grzegorz Grosse,
Elżbieta Hibner, Maria Libura, Damian Maziarz, Filip Memches, Tomasz Pichór,
Radosław Piekarz, Tomasz Pułról, Witold Repetowicz, Jan Rokita, Błażej Sajduk,
Krzysztof Sękowski, Witold Sokała, Wojciech Stanisławski, Zbigniew Stawrowski,
Barbara Szewczyk, Artur Wołek, Krzysztof Wołodźko
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