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Tak jak samoloty i telewizja nie zmieniły
świata na lepsze, tak pewnie nie dokonają
tego też tak zwane nowe technologie.
Wszystko zależy od tych, którzy mają nad
tymi narzędziami władzę. A oni – w myśl
zasady „jeśli nie może być lepiej, niech
będzie inaczej” – niechętnie zmieniają
obrane cele polityczne lub ekonomiczne,
i coraz częściej zaprzęgają technologie do
zbudowania lub wzmocnienia swojej po-
zycji. Bez wgłębiania się w konsekwencje
dla państwa i dla obywateli. 

Wraz z rozwojem nowych technologii
zmieniają się również modele systemów
autorytarnych. Państwa-reżimy świadomie
wykorzystują narzędzia cyfrowe do umac-
niania się w społeczeństwie, czego naj-
głośniejszym przykładem są Chiny z ofi-
cjalnym rankingiem społecznym, czy Ros-
ja, obficie korzystająca z tzw. farm trolli.
Mamy równocześnie do czynienia z fe-
nomenem „prywatyzacji autorytaryzmu”,
czyli z tworzeniem przez internetowych
gigantów monopolu informacyjnego i na-
rzędzi kontroli nad użytkownikami. Do-
dajmy do tego jeszcze nie mniej groźną
fascynację państw demokratycznych na-

rzędziami usprawniającymi (często po-
zornie) ich działanie, a zyskamy pełen
obraz współczesnych zagrożeń technolo-
gicznych dla demokracji.  

Technologiczna huśtawka nastrojów

Oś dyskusji o narzędziach technologicz-
nych przesunęła się dość szybko z pozycji
cyfrowego entuzjazmu do cyfrowego pe-
symizmu i dlatego częściej mówimy o za-
grożeniu technologicznym autorytaryz-
mem niż wymieniamy, liczne przecież,
korzyści z wpływu nowych technologii
dla umacniania demokratycznych warto-
ści. Skupienie się jednak wyłącznie na
aspektach informatycznych oznacza nie-
docenienie kontekstu. Problemem w wy-
korzystywaniu narzędzi cyfrowych do
umacniania autorytaryzmu pozostaje bo-
wiem sprzyjające otoczenie społeczno-
polityczne. Wspominał o nim zresztą nie-
dawno Tony Blair, wskazując, że związek
technologii z demokracją będzie udany,
jeśli uwzględni się przy tym powszechne
bezpieczeństwo ekonomiczne i gwarancje
wpływu obywateli na władze. Nie oznacza
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Nowe technologie wspierają autorytaryzm. Czy jeszcze możemy się przed
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to, że tradycyjnie demokratycznym krajom
nie grozi – często nieświadome – prze-
obrażenie się w Wielkiego Brata ze wszyst-
kimi tego negatywnymi konsekwencjami.
I tu kluczowa, tak samo jak w świecie
offline, jest rola, jaką dla obywateli prze-
widzieli rządzący. 

Technologia powinna dawać obywa-
telom możliwość dokonywania własnych
wyborów społecznych, ekonomicznych
i politycznych bez przymusu lub ukrytej
manipulacji. I często tak się dzieje. Świat
internetu to jednak świat paradoksów,
a nie czarno-białych podziałów. Tak jak
w przypadku innych przełomowych wy-
nalazków, i tu wszystko zależy od tego,
kto i w jakim celu będzie chciał ów wyna-
lazek wykorzystać, i jak chętnie go „zde-
mokratyzuje”. Coraz więcej zależy od bie-
żących interesów ekonomicznych firm in-
formatycznych, a nie od presji wywieranej
przez masy, zwłaszcza że dzięki szybkiemu
internetowi i nieznośnie wrzącej atmos-
ferze debaty politycznej coraz częściej od-
dajemy się porywającej rozrywce. Przy
tym jednocześnie oddajemy pole swoim
„reprezentantom” i animatorom techno-
logicznych przyjemności. 

Autorytaryzm odnowiony
technologicznie

Pojęcie wspieranego technologicznie (in-
formatycznie) autorytaryzmu doczekało
się niedawno szerszego wyjaśnienia w Wi-
kipedii. Zdaniem autorów definicji, jego
celem jest wzmocnienie zdolności kon-
trolnej i władzy niedemokratycznego re-
żimu. W przeciwieństwie do tradycyjnych
praktyk rządzenia w krajach autorytar-
nych, autorytaryzm wspomagany przez
IT obniża konieczność stosowania fizycz-
nego przymusu do wywierania wpływu.
Pomaga ustanowić bardziej subtelny, au-

tomatyczny i niewidoczny rodzaj kontroli
państwa. Autorzy definicji wskazują, że
jest to intencjonalny przejaw wykorzy-
stywania tychże rozwiązań do politycznych
celów. 

Otwartą kwestią pozostaje czy ów
„informatyczny autorytaryzm” mieści się
w ogóle w tradycyjnych ramach modelu
systemu politycznego. Coraz częściej bo-
wiem jego przejawy zauważyć można
w działalności firm informatycznych,
szczególnie tych zaliczanych do grona gi-
gantów internetowych. W tym kontekście,
autorytaryzm nie należy już tylko do zja-
wisk stricte państwowych, ale – dosłownie
i w przenośni – przekracza tradycyjne
granice politycznych wpływów. To zjawisko
jest o tyle ważne, że determinuje możliwe
sposoby radzenia sobie z ograniczeniem
zdobyczy demokratycznych. Upraszczając:
by obalić „technologicznego satrapę”, pro-
testy w jednym kraju mogą nie wystarczyć.
Potrzebna byłaby światowa rewolucja. 

Widoczna jest również inna prawid-
łowość, która może w ograniczonym za-
kresie przypominać korporacjonistyczne
akcenty systemów faszystowskich Włoch
i nazistowskich Niemiec, ale i przecież
wielu innych państw uznawanych za tra-
dycyjnie demokratyczne. W erze przemysłu
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4.0 państwo i firmy potrzebują siebie na-
wzajem, by wspierać budowanie swoich
potęg – bo to głównie internet jest źródłem
współczesnej kontroli i wpływu. W tym
zakresie interesy państwa i biznesu są
zbieżne. Państwo gromadzi dane dotyczące
szerokiego zakresu działalności jednostek,
ich zachowań finansowych, historii kre-
dytowej, naruszeń ruchu lub transportu
publicznego, działań w mediach społecz-
nościowych, poglądów politycznych, wy-
rażanych na portalach internetowych, wy-
ników egzaminów do szkół i uczelni itp.
Firmy zaś traktują te dane jako paliwo
swojego rozwoju. Nie bez powodu mówi
się, że dane to nowa ropa, choć niektórzy
nieco kąśliwie, ale nie bez racji twierdzą,
że to raczej nowy azbest. 

Ta synergia firm i władz została okre-
ślona już w 2009 przez Luisa Suareza-
Villę mianem technokapitalizmu. W książ-
ce o tym tytule pisał on, że nowe relacje
władzy, które towarzyszą nowej wersji
kapitalizmu, będą miały najprawdopo-
dobniej wpływ na każdy aspekt rynku
pracy i zarządzania, naszych relacji spo-
łecznych i samego życia. Kiedyś państwa
autorytarne charakteryzowały się daleko
posuniętą centralizacją wszelkich prze-
jawów życia społecznego i politycznego,
ale bez współcześnie rozwijających się
technologii nie były w stanie ich skutecznie
pozyskiwać i przetwarzać. W erze Big
Data i sztucznej inteligencji jest to coraz
prostsze. Wydaje się w rezultacie, że nie
ma odwrotu od przynajmniej częściowej
„prywatyzacji” autorytaryzmu. 

Autorytarne partnerstwo publiczno-
prywatne

Narzędzia technologiczne, tworzone przez
sektor prywatny, często napędzają poli-
tyczne ambicje władz. Całkiem niedawno

w Turcji Recep Tayyip Erdoğan wyko-
rzystał media społecznościowe, aby wez-
wać do publicznego oporu przeciwko za-
machowi wojskowemu, który miał obalić
prezydenta i jego zaplecze polityczne.
W tym samym czasie autorzy puczu ogra-
niczyli się do zajęcia budynku telewizji
państwowej, wywołując przy tym uszczy-
pliwe komentarze odnoszące się do pewnej
„staromodności” i odrealnienia rebelian-
tów. Erdoğan wykazał się po prostu więk-
szą wiedzą o współczesnym społeczeństwie
informacyjnym. Zdawał sobie sprawę, że
moc internetu może zarówno obalać re-
żimy, jak miało to miejsce w przypadku
tzw. arabskiej wiosny, ale może je również
skutecznie bronić, błyskawicznie mobili-
zując zwolenników. Z kolei władze w Te-
heranie rozwijają infrastrukturę rynku
bitcoina, aby pomóc swoim bankom uod-
pornić się na sankcje Zachodu. I tak bit-
coin, stanowiący przykład oddolnej, omi-
jającej kontrolę rządu inicjatywy techno-
logicznej, staje się narzędziem uniezależ-
niającym się od międzynarodowych ogra-
niczeń, nałożonych na Iran w związku
z naruszaniem praw człowieka. Nie za-
skakuje, że pomocą we wdrożeniu tej
technologii służą Rosjanie. 

Władimir Putin, o którym najbliżsi
współpracownicy mówią, że jest „obse-
syjnie zainteresowany nowymi technolo-
giami”, z wrodzoną pewnością siebie prze-
konywał już dwa lata temu że „ktokolwiek
będzie liderem w rozwijaniu sztucznej in-
teligencji będzie rządził całym światem”.
I wygląda na to, że po raz kolejny miał
rację. 

Wzrost znaczenia sztucznej inteli-
gencji powoduje, że coraz częściej współ-
praca między rządami a firmami techno-
logicznymi staje się bezpośrednia, i obyd-
wie strony muszą na sobie polegać, by
realizować swoje cele. W zeszłym roku
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duże protesty wywołała koncepcja, by Go-
ogle wybudował w Pekinie centrum badań
nad sztuczną inteligencją. Na razie Chiń-
czycy polegają w jej rozwoju na innych
usługodawcach, ale to pewnie tylko kwestia
czasu. Chiński rynek jest zbyt duży dla
części liczących się graczy, by przejmowali
się losem tybetańskich mnichów. 

Ucieczka przed wspólnotą

Wright pisze w tekście „How Artificial
Intelligence Will Reshape the Global Or-
der” („Jak sztuczna inteligencja przemo-
deluje porządek świata”), opublikowanym
w „Foreign Policy”, że „pozwalając rządom
kontrolować swoich obywateli znacznie
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej,
sztuczna inteligencja zaoferuje autory-
tarnym krajom wiarygodną alternatywę
dla liberalnej demokracji. To zainicjuje
odnowioną międzynarodową rywalizację
między systemami społecznymi”. 

Niezależnie od możliwego scenariusza
nowej zimnej wojny, rozwój technologii
może doprowadzić również do obrazów
znanych z takich filmów jak „Ścigany”,
tylko że w rolę doktora Richarda Kimble’a
wcielą się ci obywatele, którzy będą uciekać
przed totalną inwigilacją własnego pań-
stwa. Jeśli taka ucieczka będzie w ogóle
możliwa. Ukrycie się przed rozwiązaniami
takimi jak chiński ranking społeczny ozna-
cza bowiem, że faktycznie wykluczamy
się ze wspólnoty. I nie chodzi tylko o ochro-
nę prywatności, ale też o ograniczenie
dostępu do usług i o pozbawienie obywateli
aktywnego wpływu na podejmowane wy-
bory. Jednocześnie również rządy, których
mimo wielu zastrzeżeń nie można nazwać
autorytarnymi, starają się często przed-
stawiać internet jako przerażający świat
pełen politycznych zagrożeń, budując tym
samym społeczne poparcie dla blokowania

lub usuwania treści. Polacy zaakceptowali
już cenzurę internetu w kontekście „treści
terrorystycznych” czy stron oferujących
hazard, a na stole są już kolejne pomysły
na „uratowanie” obywateli przed inter-
netem. To coś, co jeszcze 7 lat temu,
w okresie protestów przeciw ACTA, było
nie do pomyślenia. 

Ma rację Yuval Harari, pisząc w „The
Atlantic”, że „wielu ludzi traci swoją war-
tość ekonomiczną i może stracić swoją
władzę polityczną. Te same technologie,
które mogą sprawić, że miliardy ludzi nie
mają znaczenia ekonomicznego, mogą
również ułatwić ich monitorowanie i kon-
trolę”. Na łamach techcrunch.com, Tony
Blair stawia tezę, że w celu przeciwdzia-
łania wypchnięciu ludzi poza sferę względ-
nej stabilności ekonomicznej i politycznej
potrzebna jest „sejsmiczna” zmiana w po-
lityce publicznej na miarę aktualnego
„New Deal”. I chociaż dyskusja o techno-
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logii jako spoiwie wyzwań współczesności
jest dla niego najważniejsza, to zdecydo-
wanie opowiada się za tym, aby w tej de-
bacie uwzględnić szerzej jeszcze jeden
aspekt horyzontalny – ludzi. Z ich oba-
wami, niedoskonałościami i indywidual-
nymi cechami, wyłamującymi się z inży-
nierii społecznej spod znaku Big Data. 

Wysiłek świadomego wyboru

I to jest chyba klucz do przeciwdziałania
ryzykom „autorytaryzacji” przyszłych re-
lacji państwo-firmy-obywatel. Wszystko
jest (jeszcze) w naszych rękach. W pań-
stwach, w których obywatele mają istotny
wpływ na politykę, obserwujemy kon-
kretne działania na rzecz zabezpieczenia
zdrowych proporcji w tym trójkącie relacji.
Komisja Europejska prowadzi otwarty
proces opracowania strategii rozwoju
sztucznej inteligencji, uwzględniając, że
rodzi ona nowa wyzwania etyczne. By
możliwe było zaufanie do nowych tech-
nologii, muszą się one rozwijać z posza-
nowaniem zasad etycznych i praw pod-
stawowych. Harari radzi, aby uniknąć ry-
zyka wzrostu autorytaryzmu w kontekście
technologii, za każdego dolara i każdą
minutę, którą zainwestujemy w ulepszanie
sztucznej inteligencji, rozsądnie byłoby

zainwestować dolara i minutę w odkry-
wanie i rozwijanie ludzkiej świadomości.
Bardziej praktycznie i krótkodystansowo:
jeśli chcemy zapobiec koncentracji całego
bogactwa i władzy w rękach małej elity,
musimy uregulować własność danych. 

Najbardziej przeraża nas w rozwoju
sztucznej inteligencji nie tylko to, że od-
bierze nam pracę z uwagi na bardziej
precyzyjne umiejętności. Już przegrywamy
z maszynami starcie na zdolności anali-
tyczne, a zaraz zaczniemy z nimi konku-
rować na umiejętności poznawcze, czy –
ujmując to szerzej – na unikatową cechę
człowieka: świadomość i wolność doko-
nywania wyborów. Wygramy tę konku-
rencję, jeśli będziemy mieli wpływ na
zbieranie i używanie danych, które stały
się dla nowych technologii tym, czym
środki produkcji dla dyskursu politycznego
w dziewiętnastowiecznym kapitalizmie.
Bo tak jak w XIX wieku kształtowała się
współczesna ekonomia i polityka, tak
obecnie rozgrywa się spór o kształt pań-
stwa i gospodarki przyszłości. Wciąż do
nas zależy wybór, czy będziemy używać
samolotów do poszerzania horyzontów,
czy do zabijania siebie nawzajem. Trzeba
tylko pilnować producentów, pilotów i pra-
cowników wież kontrolnych. I to nie tylko
w internecie. 

7

THINKZINE, nr 4(106)/2019, 3 kwietnia–8 maja 2019 www.nowakonfederacja.pl



8

THINKZINE, nr 4(106)/2019, 3 kwietnia–8 maja 2019 www.nowakonfederacja.pl

Stefan Sękowski: Czytając to, co pan
pisał i mówił o Wielkim Spowolnieniu,
doszedłem do wniosku, że hymnem
tego postulatu mogłaby być piosenka
Anny Marii Jopek „Niech ktoś zatrzyma
wreszcie świat, ja wysiadam”. O to
panu chodzi?

Prof. Andrzej zybertowicz: Jeśli pio-
senka sugeruje, że sprawy toczą się wbrew
ludzkiej naturze i że trzeba się temu prze-
ciwstawić, to tak. Człowiek jest w pewnym
sensie skończoną konstrukcją i technologia
nie powinna nim zarządzać; ona powinna
być człowiekowi podporządkowana. W nie-
dawno wydanej po polsku książce „Ludzie
przeciw technologii”, Jamie Bartlett radzi
odwrotnie – by człowiek i jego instytucje
dopasowali się do wyzwań technologii.
To niedobra droga. To technologie i in-
stytucje należy dopasowywać do człowieka,
w tym do naszych możliwości poznaw-
czych.

A nie człowieka do świata.

Oczywiście, z poszanowaniem rozsądnego
rdzenia ekologii. W książce „Samobójstwo
Oświecenia? Jak neuronauka i nowe tech-
nologie pustoszą ludzki świat”, w roku
2015 wydanej przez mój zespół, napisa-
liśmy, że w dziejach technologii nastąpiło
brzemienne w skutkach przekształcenie.
Przez większość dziejów technika była
naszym sługą. Aż do czasów Internetu,
czyli usieciowienia technologii, umysł
ludzki, zarówno na poziomie instytucjo-
nalnym jak i indywidualnym, mógł w za-
sadzie rozumieć technologię i dzięki temu
mieliśmy nad nią przewagę. Gdy techno-
logia się usieciowiła, asymetria między
człowiekiem-panem a technologią-sługą
została odwrócona. Wraz z usieciowieniem
technologii jej rozwój zyskał nową we-
wnętrzną, nieprzejrzystą dla nas autody-
namikę. Mechanizmy ewolucji technologii
są coraz trudniejsze do ogarnięcia nawet

ANdrzej zybertOwIcz
Socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. W latach 2008–2010 doradca prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego ds. bezpieczeństwa państwa, od 2015 doradca
społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego.

Wielkie Spowolnienie jest niezbędne, by uniknąć zmarnowania dorobku
cywilizacyjnego. Tempo zmian technologicznych musi zostać zmniej-
szone, tak by podstawowym procesom społecznym udało się przywrócić
sterowność w ramach demokracji

Internet to iluzja sprawczości

z prof. Andrzejem zybertowiczem 
rozmawia stefan sękowski



dla najwybitniejszych umysłów. Pewnie
jeszcze nie utraciliśmy możliwości jej kon-
troli, ale do tego już niedaleko. Nie żyjemy
już w systemach społecznych, ale w tech-
nosystemach. Szereg lat temu zwrócił mi
na to uwagę profesor Lech Zacher.

Trudniej je kontrolować także tym, któ-
rzy ją rozwijają?

Oczywiście, bo technologie działają w ra-
mach systemu regulowanego przez rynki,
właścicielskie prawa kapitalizmu i media
(te w ostatniej dekadzie są pod wpływem
gigantów technologicznych z Doliny Krze-
mowej). Inżynierowie mogą rozumieć
technologie, ale słabo ogarniają jej spo-
łeczne uwikłania i skutki. Można być be-
neficjentem lub ofiarą pewnych elementów
technosystemu, ale nawet beneficjenci
nad wieloma procesami nie panują. Mówi
się, że ponad połowa miliarderów z Doliny
Krzemowej już przygotowała sobie spe-
cjalne zasoby na wypadek globalnego ka-
taklizmu. Jedni mają posiadłości w Nowej
Zelandii, inni jakąś prywatną wyspę, jesz-
cze inni bunkry wyposażone w systemy
przetrwania. Oficjalnie co dzień głoszą:
„Zmieniamy świat na lepsze”, ale po cichu
przyznają, że procesy wyzwolone przez
rewolucję cyfrową już wymknęły się spod
kontroli, i może nastąpić wstrząs syste-
mowy, po którym cywilizacja przestanie
działać – i na taką okoliczność trzeba za-
bezpieczyć możliwość przetrwania sobie
i bliskim.

Kiedy doszło do tej jakościowej zmiany? 

Zaczęła się wraz z pojawieniem się inter-
netu, a obecnie ważną fazą przejściową
jest internet rzeczy i systemy 5G. Na przy-
kład smart cities mają być bardziej bez-
pieczne, zdrowsze, ekologiczne, bardziej

przewidywalne, zużywać mniej paliwa
i prądu. Ale w tym ekosystemie człowiek
będzie drobnym elementem, który musi
się podporządkować całej maszynerii.
W tle nie istnieje przemyślana wizja
dobrego życia i społeczeństwa, wizja two-
rzona z poszanowaniem dla ludzkiej natury
(czego brakowało w projekcie komunis-
tycznym). Zamiast tego, w centrum uwagi
stawiamy racjonalność technologiczną.
Pod jej dyktando są montowane kolejne
techniczne rozwiązania, często naruszające
podstawy solidarności społecznej, a nawet
godności ludzkiej. 

Skąd pewność, że tak się stanie? Do
tej pory, nie licząc kredytu społecznego
w Chinach, tak się nie dzieje.

Już dziś te same technologie monitoro-
wania przestępczości wcielane są w USA,
czyli w kraju demokratycznym o dużej
kulturze wolnościowej, i w Chinach –
kraju autorytarnym. System punktowania
obywateli za zachowania „właściwe” roz-
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wijany jest w Chinach, ale w Stanach
Zjednoczonych mamy predictive policing.
Coraz częściej decyzje o tym, czy więzień
składający wniosek o warunkowe zwol-
nienie wyjdzie na wolność, są podejmo-
wane przy automatycznym wspomaganiu.
Coraz więcej decyzji podejmują algorytmy.
Zakłada się, że będą bardziej obiektywne. 

Może będą? Badania psychologiczne
wykazały, że surowość sędziów zależy
choćby od tego, czy zjedli już obiad,
czy nie…

Tyle tylko, że kontrola nad procesami
społecznymi punkt po punkcie przesuwa
się poza to, co ludzkie. Shoshana Zuboff
w książce „The Age of Surveillance Capi-
talism” pisze, że kluczowy proces nie po-
lega na tym, że nasze życie czynimy bez-
pieczniejszym i wygodniejszym dzięki
temu że automatyzowane są coraz to ko-
lejne nasze czynności. Efektem rewolucji
cyfrowej jest kapitalizm nadzoru, który
automatyzuje nas samych. Człowiek staje
się zautomatyzowany, a nie otoczenie. To
on jest ostatecznym oczekiwanym pro-
duktem – potrzebny jest zautomatyzowany
konsument, obywatel etc. Biznes może
przewidzieć przyszłość, jeśli dopasuje mi-
liony klientów do swoich ofert. Nie od-
wrotnie.

Pisze pan, że człowiek utracił bezpie-
czeństwo ontologiczne. Wiąże pan to
z nadmiarem informacji, która nas ota-
cza. Może to kwestia utraty poczucia
bezpieczeństwa, a nie samego bez-
pieczeństwa?

Odróżnienie utraty poczucia bezpieczeń-
stwa od samej sytuacji bezpieczeństwa
ma sens w przypadku bezpieczeństwa fi-
zycznego, ale już nie ontologicznego. Jeśli

np. znajduję się w dobrze chronionym
budynku, a ktoś wywoła u mnie lęk na
przykład za pomocą SMS-a, to choć obiek-
tywnie jestem bezpieczny, mogę czuć się
przerażony. W przypadku bezpieczeństwa
ontologicznego (autorem tej koncepcji
jest brytyjski socjolog Anthony Giddens)
rzecz wygląda inaczej. Bezpieczeństwo
ontologiczne powstaje dzięki zanurzeniu
jednostki w powtarzalne sekwencje zda-
rzeń, budujące poczucie sprawstwa i kon-
troli. Tutaj subiektywne poczucie współ-
konstytuuje, współtworzy samo zjawisko
bezpieczeństwa ontologicznego. Jeśli czuję,
że nie jestem w stanie zrozumieć ważnych
elementów mojego życia, że nie mogę
zrozumieć relacji między sobą a przeło-
żonymi lub z kolegami w pracy, jeśli pod-
czas robienia zakupów w sieci ktoś może
ukraść moją tożsamość, jeśli nie rozu-
miem, czy dla Facebooka jestem klien-
tem/konsumentem czy produktem, to
moje bezpieczeństwo ontologiczne jest
zagrożone. Tu chodzi o sprawstwo; nie
mogę działać skutecznie, jeśli uważam,
że nie działam skutecznie. Jeśli nie czuję
się bezpieczny ontologicznie, to nie jestem
bezpieczny, bo został zaburzony mój pod-
miotowy stosunek do świata.

Dlaczego bezpieczeństwo ontologiczne
jest teraz mniejsze?

Składa się na to tysiące drobiazgów. Często
na tyle słabo zauważalnych, że na co dzień
lekceważonych. Kiedyś przez lata używa-
łem tej samej marki mydła, tego samego
czajnika etc. Teraz, jak wiadomo, wiele
przedmiotów ma zaprogramowane sa-
mobójstwo. W momencie, gdy zepsuje
mi się mój ekspres do kawy, z którym
mam oswojony rytuał poranny, nie mogę
kupić sobie takiego samego, bo tego mo-
delu na rynku już nie ma. Musze kupić

10

THINKZINE, nr 4(106)/2019, 3 kwietnia–8 maja 2019 www.nowakonfederacja.pl



sobie nowy z jakimś zbędnym dla mnie
wodotryskiem. To są niby niewinne rzeczy.
Nagle muszę zmienić swój nawyk w jakimś
nie tak istotnym obszarze. Ale gdy w krót-
kim czasie muszę zmieniać ich wiele, gdy
w dodatku moja firma ulega reorganizacji,
gazeta, którą przez 10 lat czytałem, znika
z rynku lub zmienia profil ideowy, moja
zdolność orientacji w świecie tak się kur-
czy, że nie jestem w stanie sprawnie funk-
cjonować. W obliczu stałego przeciążenia
informacyjnego staję się podatny na ar-
gumentację demagogiczną, populistyczną,
wreszcie autorytarną. Moim zdaniem na-
ruszenie bezpieczeństwa ontologicznego
spowodowane przez nadmierną dynamikę
technologii należy do kluczowych przyczyn
kryzysu Unii Europejskiej i całej cywilizacji
zachodniej.

Ta zmiana rzeczywiście teraz zaszła?
Ja widzę szybkie przemiany techno-
logiczne, od kiedy żyję, i dla mnie są
czymś naturalnym.

Zuboff nawiązuje do znanego pojęcia di-
gital natives, tubylcy cyfrowi. Piję teraz
do pana. W jednym z wywiadów mówiła,
że to pojęcie stało się ironiczne. Wyda-
wałoby się, że to świetnie, że młode po-
kolenie czuje się swojsko, naturalnie
w świecie nowych technologii. Zuboff
przypomina jednak: dawno temu przyje-
chali do Ameryki faceci z paciorkami –
czymś atrakcyjnym dla Indian. Ale zabrali
im inny zasób – ziemię. Ziemię, która
przez tubylców nie była w ogóle postrze-
gana jako zasób, który podlega obrotowi.
Jaki zasób oddajemy za cyfrowe paciorki,
czyli iluzje podmiotowości surfowania po
„całym” świecie cyfrowym? Internet może
się jawić jako przestrzeń ogromnej wol-
ności, jako ocean mojego potencjalnego
sprawstwa. Tymczasem przemieszczam

się tam prowadzony za rękę przez cyfrowe
technologie uzależniające. Ktoś je obmyślił,
przetestował na innych „tubylcach” i sto-
suje na masową skalę. Jeśli za coś nie
płacisz, to ty jesteś produktem. Tubylcom
cyfrowym zabrano to, co może najważ-
niejsze: zdolność do samodzielnego, kry-
tycznego myślenia; w tym, jak celne pod-
kreśla Bartlett, zdolność do formułowania
pogłębionych ocen moralnych. Za „dar-
mowe” usługi każdego dnia przekazuje
pan dane na swój temat – po drodze,
nieświadomie, staje się pan kimś innym,
przeprogramowywanym przez algorytmy,
o których nie ma pan pojęcia.

Wszystko zależy od paciorka. Bez in-
ternetu nie napisałbym swojej magis-
terki, bo musiałbym pojechać do USA,
by zrobić kwerendę. A tak miałem
wszystko zdigitalizowane na wyciąg-
nięcie kursora.

Mógłby pan napisać magisterkę na tysiąc
innych tematów. Indianie bez tych pa-
ciorków byli mniej szczęśliwi? One zdes-
tabilizowały ich ład społeczny i nie pod-
nieśli się z tego do dzisiaj.
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Nie traktuje pan jednak tego zeroje-
dynkowo? Jest różnica między dostę-
pem do informacji, którą mogę sobie
sam wybrać, a korzystaniem z mediów
społecznościowych, w których hand-
luję swoimi prywatnymi danymi.

Gdzie tu zerojedynkowość? Naruszam
pana strefę komfortu. Wiadomo, że więk-
szość prywatnego ruchu w sieci to enter-
tainment, infotainment, narcyzm, ekshi-
bicjonizm, pornografia i prymitywna pro-
paganda. Aktywność ukierunkowana na
treści obywatelskie, krytyczne, wymagające
zaangażowania, długotrwałej lektury, to
ułamek transferów danych. 

Internet odniósł oszałamiający sukces
dzięki technologiom uzależniającym. One
są tak skuteczne, gdyż umysł ludzki ma
dwie ścieżki przetwarzania informacji:
jedną zautomatyzowaną, emocjonalną,
spontaniczną, niskowysiłkową, oraz drugą,
samoświadomą i wysokowysiłkową, ra-
cjonalną. Spontanicznie wybieramy tą
pierwszą. Korzystając ze smartfonu, szybko
trafiam na strony niewymagające wysiłku,
pobudzające ośrodki przyjemności albo
rozdrażniające, mobilizujące, motywujące
do agresji. Sama natura obcowania z ekra-
nem sprzyja spontanicznej ścieżce prze-
twarzania informacji, a nie tej, o której
symbolicznie powiemy, że wyrasta „z edu-
kacji klasycznej”. Kiedyś trzeba było prze-
drzeć się przez łacinę i potem można było
czytać Wergiliusza. Był wysiłek – była
nagroda. Dziś internet to same nagrody –
bez wysiłku. W obliczu tego bledną wszyst-
kie opowieści dotyczące tego, jak poprzez
edukację bronić się przed tymi mecha-
nizmami. 

W dyskusjach o zagrożeniach, jakie
niesie świat cyfrowy, w kółko przewija
się postulat: musimy uczyć krytycznego
myślenia. Chyba prawie od dziecka sły-

szałem, że szkoła powinna uczyć krytycz-
nego myślenia. Jednak racjonalne kry-
tyczne myślenie ciągle stanowi drobny
promil praktyk edukacyjnych. To przy-
padek?

Nie sądzę.

Jest społecznie funkcjonalne, by szkoła
uczyła wszystkiego, tylko nie krytycznego
myślenia – za wyjątkiem wybranej mniej-
szości. Każda kultura bazuje na nisko re-
fleksyjnych, zautomatyzowanych codzien-
nych reakcjach.

Co zrobić w takim razie z internetem?
Na czym miałoby polegać Wielkie Spo-
wolnienie?

Wielkie Spowolnienie jest niezbędne, by
uniknąć zmarnowania dotychczasowego
cywilizacyjnego dorobku. Tempo zmian
technologicznych i zakres tzw. innowacji
przełomowych (disruptive) muszą być
zmniejszone tak, by podstawowym pro-
cesom społecznym udało się przywrócić
sterowność w ramach demokracji.

Wszyscy – jednostki ludzkie, czy de-
mokracja jako układ instytucji – mamy
ograniczone możliwości rozumiejącego
przetwarzania informacji. Obecnie tempo,
zakres i głębokość zmian przekroczyły
zdolności przetwarzania informacji przez
systemy ludzkie. 

Jeśli chcemy poradzić sobie z jakimś
problemem, to musimy zredukować jego
złożoność. Jest pan w stanie uporządkować
bałagan w swoim domu pod warunkiem,
że ściany są na swoim miejscu. Ale jeśli
pana dzieci zrobią imprezę z kolegami
i podczas porządkowania po nich okaże
się, że jednocześnie trzeba przestawić sieć
wodociągową, zmienić układ ścian i za-
montować nowy typ ogrzewania, to nie
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będzie pan w stanie zrobić porządku po
imprezie dzieci. Ludzkość jest na etapie,
w którym technologie otwierają nowe
pola zmian. Nie możemy uporządkować
jednej grupy problemów, ponieważ na-
tychmiast mamy negatywne efekty ubocz-
ne na innych powiązanych polach. Spo-
wolnienie jest niezbędne, jeśli chcemy
zachować jakiś element racjonalności
w rozwoju społecznym. Gdy jesteśmy
przeciążeni informacjami, ciągłe dochodzi
do sytuacji kryzysowych.

Wybitny brytyjski ekonomista Robert
Skidelsky w niedawnym wykładzie uza-
sadnia potrzebę spowolnienia rozwoju
technologicznego w inny sposób. Wykazuje
on, że iluzją jest przekonanie, iż kolejne
fale automatyzacji eliminujące liczne
miejsca pracy dzięki spontanicznym me-
chanizmom rynkowym zostaną na czas
skompensowane przez nowe miejsca pra-
cy. Skidelsky wskazuje, że polityka musi
skierować większą uwagę na powiązanie
tempa zmian technologicznych ze zdol-
nością społeczeństwa ludzkiego do wchła-
niania tych zmian. Tempo rozprzestrze-
niania się automatyzacji należy spowolnić,
by zrównoważyć narastające niepokoje
pracownicze.

Jeśli chcemy spowolnienia, musimy
wpłynąć na przyczyny przyspieszenia. Na-
leżą do nich ideologia wolnego rynku,
swoboda badań naukowych i wyobrażenie,
że nauka bada obiektywną rzeczywistość,
chociaż w istocie ją współkonstruuje (o tym
ostatnim pisałem w wydanej w roku 1995
książce „Przemoc i poznanie”). W takim
układzie uczeni są kapłanami prawdy
i dlatego obywatelom nie wolno wpływać
na ich działania.

Do odrzucania takich, głęboko wdru-
kowanych przesądów, nie sposób prze-
konać samą racjonalną argumentacją.
Zbyt wielowarstwowe interesy tu narosły.
Obecny technosystem prędzej czy później
doprowadzi do konwulsji. To może być
jakiś kryzys finansowy, fale paniki i agresji
z tysiącami ofiar, epidemie czy inne wy-
darzenia wywołane przez nadmiernie roz-
dęte technologie, wydarzenia, których nie
potrafimy sobie dziś wyobrazić. Po zrzu-
ceniu bomb atomowych na Hiroszimę
i Nagasaki przyjęto – częściowo w trybie
prawnym, częściowo kulturowym, czę-
ściowo w ramach nieformalnych, „doro-
zumianych” uzgodnień – że nie rozwijamy
broni masowego rażenia. Zaraz po drugiej
wojnie światowej analitycy mówili: kata-
strofa atomowa jest nieunikniona, to tylko
kwestia czasu. Udało się jej jednak unik-
nąć. W latach 70. na pewien czas udało
się wprowadzić moratorium na badania
genetyczne. Dziś niestety technoentuzjazm
jest tak ogromny, że musimy czekać na
konwulsje, by otrzeźwieć. Ważne, żebyśmy
mieli wizję instytucjonalnych rozwiązań,
które można by wtedy wdrożyć.

Czy one nie rodzą zagrożeń, związa-
nych np. z cenzurą?

Cenzura już istnieje – na przykład zakaz
szerzenia poglądów rasistowskich i pod-
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burzenia do przemocy jest już formą cen-
zury. To tylko kwestia jej zakresu. Nie
oszukujmy się: ludzkość zawsze „uma-
wiała” się, że pewnych poglądów nie wolno
głosić, bo są złe. Spór powinien się toczyć
o zakres cenzury, a nie o to, czy ona jest,
czy nie. Za każdym razem, gdy mówię, że
faza „Dzikiego Zachodu” w internecie po-
winna się skończyć, to wolnościowcy rea-
gują histerycznie, nie próbując się zasta-
nowić nad tym, że wolność nie może być
abstrakcyjnie nieskończona.

Łatwo jest jednak powiedzieć, że rozwój
internetu powinien się skończyć…

Kto mówi o skończeniu? Powinien zostać
istotnie spowolniony i na niektórych po-
lach poddany międzynarodowej kontroli. 

OK, łatwo więc powiedzieć, że rozwój
internetu powinien zostać istotnie spo-
wolniony, ale trudniej jest powiedzieć,
jak to konkretnie powinno wyglądać.

Nie mogę odpowiedzieć na wszystkie waż-
ne pytania, to da się uczynić tylko w wy-
niku zespołowej, wielowymiarowej debaty.
Nie pławię się w kolejnych, w istocie nie-
kończących się diagnozach. Proponuję
przeskok ku dyskusji nad kluczowym fun-
damentalnym rozwiązaniem. Podstawowy
jest postulat Wielkiego Spowolnienia. Ale
nikt samodzielnienie nie jest w stanie za-
projektować kompleksowej serii rozwiązań
instytucjonalnych, prawnych i kulturo-
wych, potrzebnych dla realizacji Spowol-
nienia. Jako intelektualista funkcjonujący
jedną nogą w polityce, wskazuję horyzonty
zagrożeń. Niestety, realizm nakazuje przy-
jąć, że racjonalne prognozy ostrzegawcze
to za mało.

W tej chwili nie powinno się propono-
wać konkretnych rozwiązań?

Należy proponować rozwiązania i dysku-
tować nad nimi.

To dlaczego pan tego nie chce zrobić? 

Chcę, ale moje kompetencje intelektualne
sięgają systemowych warstw procesów
przemian cywilizacyjnych. Konkretne pro-
jekty wymagają współpracy wielu specja-
listów. Dyskutowane są np. pomysły, że
każde państwo powinno uruchomić system
certyfikacji algorytmów. Nie może być
tak, że korzystanie z jakiegoś dobra spo-
łecznego zależy tylko od algorytmów. Wy-
obraźmy sobie, że algorytm wylicza wyższe
ceny lotów osobom, które uzna za wyma-
gające specjalnej opieki (np. ze względu
na wiek) albo uznaje je za „trudnych” pa-
sażerów do takiego stopnia, by zniechęcić
ich do lotu. Wszystkie algorytmy, które
oddziałują na życie publiczne, powinny
być certyfikowane. Takich pomysłów jest
wiele. Należy je zbierać i zastanawiać się,
czy nie spowodują efektów ubocznych.

W artykule „Okiełznać zmianę” pisze
pan wspólnie z żoną, że „nasuwa się
przypuszczenie, iż państwa autorytar-
ne – takie jak Rosja i Chiny – w których
proces obiegu informacji jest pod wie-
loma względami odgórnie kontrolo-
wany, lepiej sobie radzą z problemem
infoprzeciążenia, niż kraje demokra-
tyczne, gdzie nie ma instrumentów
opanowywania lawiny informacji każ-
dego dnia pomnażanej przez media
społecznościowe”. Od razu przychodzą
do głowy skutki uboczne. Czy takie
rozwiązania byłyby dobre?

14

THINKZINE, nr 4(106)/2019, 3 kwietnia–8 maja 2019 www.nowakonfederacja.pl



Pytanie nie uwzględnia kontekstu. Praw-
dopodobnie ładu społecznego w społe-
czeństwie opartym na kulturze chińskiej
bez coraz szerszego wcielania zautoma-
tyzowanego systemu social credit nie uda
się utrzymać. Na razie w Europie nie ma
ani przyzwolenia, ani nawet potrzeby ta-
kiego rozwiązania. Niedawno przeczyta-
łem, że UE narzuciła Google’owi karę za
nadużycia przy pozycjonowaniu reklam.
Przywoływana już wcześniej Zuboff mówi:
prawdopodobnie nie jest jeszcze za późno,
by interwencją polityczną powstrzymać
patologiczny trend rozwoju kapitalizmu,

który dziś stał się kapitalizmem masowego
nadzoru (surveillance capitalism). Praw-
dopodobnie trzeba fundamentalnie zmie-
nić poziom anonimowości w sieci. Na
przykład tak, żeby można było wejść do
sieci tylko przez własny identyfikator, ale
legalnie można będzie posługiwać się nic-
kami dopóty, dopóki nie łamie się prawa.
Koniec Dzikiego Zachodu nie oznaczał
końca kreatywności w Kalifornii. Najpierw
ludzie sami powoływali szeryfów w ramach
self policing, potem instytucje państwa
wraz z przesuwaniem się mas ludzkich
na zachód wprowadzały formy ładu, który
był wcześniej już na wschodzie. W ostat-
nich dekadach dokonaliśmy – my, ludz-
kość – podboju nowej rzeczywistości cyf-
rowej. Rozwija się dynamicznie i chao-

tycznie – co samo w sobie nie musi być
niczym złym. Ale zbyt wielka jest swoboda
dla cyberprzestępczości i działań destruk-
cyjnych. 

Póki nie ma kataklizmu, mamy sytuację,
w której upada multilateralizm. USA
chcą wystąpić z porozumienia pary-
skiego, na znaczeniu traci WTO. Będą
chętni do takiej międzynarodowej
współpracy?

Multilateralizm nie upada całkowicie.
W gospodarce globalnej nie można zlik-
widować multilateralizmu, bo choćby pro-
tokoły techniczne muszą być wspólne, by
komputer z Chicago mógł się komuniko-
wać z komputerem w Kuala Lumpur. Pol-
ska uczestniczy w około dwustu organi-
zacjach międzynarodowych, i uczestnictwo
w każdej z nich wiąże się ze zrzeczeniem
się jakiejś części naszej suwerenności.
Huawei współpracuje bodaj z trzystoma
instytucjami certyfikującymi. Obecnie
mamy do czynienia tylko z wycofaniem
się z pewnych form, przykładów multila-
teralizmu. Wycofać się z niego całkowicie –
oznaczałoby zlikwidować globalizację. To
tylko korekta systemu. Być może gdyby
nie w pewnym sensie przypadkowy wybór
Donalda Trumpa i jego zdeterminowana
osobowość, nierównowagi handlowe z Chi-
nami czy Niemcami narosłyby do jeszcze
bardziej niebezpiecznego poziomu. 

Z jednej strony problem jest realny,
ale Wielkie Spowolnienie budzi obawy,
jeśli chodzi o zagrożenie wolności.
Jak zachować tutaj umiar?

Wolność nie jest czymś abstrakcyjnym.
Wolność jako możliwość wyboru celu
i osiągnięcia tego celu istnieje tylko w świe-
cie ustrukturalizowanym. Jeśli chcę wybrać
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się autostopem do Paryża, by tam założyć
start-up, to za każdym razem zakładam,
że inni ludzie działają w ramach wzorców,
które czynią ich zachowania przewidy-
walnymi. Zakładam, że nie każdy kierowca
jest potencjalnym mordercą, że większość
przestrzega kodeksu drogowego i że na
miejscu będę mógł w przewidywalny spo-
sób prowadzić działalność w ramach gos-
podarczego ekosystemu Francji. Część
z tych wzorców ma charakter prawny,
część obyczajowy, inne są wyznaczane

przez rynki finansowe. Kłopot w tym, że
nowe technologie i trendy kulturowe nisz-
czą strukturalne fundamenty, na których
bazuje rozwój społeczny.

Utrata bezpieczeństwa ontologicznego
bardziej zagraża wolności, niż poten-
cjalne interwencje?

W obecnej sytuacji – tak. Żyjemy w świe-
cie, w którym nieokiełznana wolność grozi
zamianą w swoje przeciwieństwo.
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W październiku ubiegłego roku, dziennik
„New York Times” opisał nowy trend,
rozprzestrzeniający się wśród pracowni-
ków Doliny Krzemowej, którzy, poszukując
niań do opieki nad swoimi dziećmi, coraz
częściej domagali się dołączenia do umowy
z nimi „klauzuli bezekranowej”. Oznacza
ona, że nianiom nie wolno w obecności
dziecka używać smartfonów, tabletów,
komputerów oraz telewizorów. W ogóle.
Może z wyjątkiem odebrania połączenia
od rodzica, chcącego zapytać, jak się mają
dzieci. Ale jak to? Awangarda światowego
postępu technologicznego izoluje swoje
dzieciaki od gadżetów, które sama wy-
myśla? Tak – i podobną ilustracją tej ten-
dencji są sygnały o wysyłaniu przez inży-
nierów z Silicon Valley swoich dzieci do
szkół, gdzie unika się używania technologii
cyfrowych. Dlaczego?

Nigdy nie ćpaj swojego towaru

Odpowiedzi udzielił australijski badacz
marketingu i nowych technologii, Adam
Alter, który popularność zdobył m.in.

dzięki głośnemu wystąpieniu na platformie
TED, zatytułowanemu „Dlaczego nasze
ekrany czynią nas mniej szczęśliwymi?”.
Opowiedział on między innymi o dwóch
przeciwstawnych strategiach marketin-
gowych. Pierwsza to „strategia psiej kar-
my”. Jej sens przedstawia anegdota, w któ-
rej prezes firmy produkującej żywność
dla zwierząt na spotkaniu z inwestorami
zjadł w ich obecności zawartość puszki
z psią karmą. Celem było przekonanie
udziałowców, że produkt jest godny za-
ufania, bo skoro mógł go bez obaw spożyć
prezes, to będzie też wystarczająco dobry
dla zwierząt. Zdaniem Altera, przeciwną
strategię przedstawił Steve Jobs w jednym
z ostatnich wywiadów przed śmiercią
w 2010 r. Gdy dziennikarz spytał go: „No,
twoje dzieci chyba muszą kochać iPada?”,
Jobs odparł: „Nigdy go nie używały”. Alter
nazwał tę drugą strategię „Nigdy nie ćpaj
swojego towaru” („Never get high on your
own supply”). I nawiązanie do subkultury
dilerskiej nie jest tu wcale przypadkowe.
W wydanej w 2017 r. książce „Irresistible”,
Alter obszerniej objaśnia, że uzależnienia

MAcIej GUrtOwsKI
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
doktor socjologii

Smartfonowy zombie przypomina nałogowego hazardzistę. Można u niego
zaobserwować podobne, oszczędne ruchy, pozycję ciała i koncentrację
na „grze”, nieważne, czy będzie to matchowanie na Tinderze, czy ogląda-
nie ofert butów w promocji

trzy spojrzenia za kulisy przemysłu
cyfrowych uzależnień

https://www.ted.com/talks/adam_alter_why_our_screens_make_us_less_happy
https://www.ted.com/talks/adam_alter_why_our_screens_make_us_less_happy
https://www.theguardian.com/teacher-network/2015/dec/02/schools-that-ban-tablets-traditional-education-silicon-valley-london
https://www.theguardian.com/teacher-network/2015/dec/02/schools-that-ban-tablets-traditional-education-silicon-valley-london
https://www.nytimes.com/2018/10/26/style/silicon-valley-nannies.html


od cyfrowych technologii ekranowych są
równie poważne jak od narkotyków. Autor
przywołuje także liczne wyniki badań nau-
kowych z ostatnich lat, dowodzące szkod-
liwego wpływu nadużywania smartfonów
i tabletów. 

W owej książce Alter opisuje m.in.
przypadek Isaaca Vaisberga, nałogowego
gracza w World of Warcraft, który wskutek
uzależnienia od gry doznał poważnej de-
gradacji psychofizycznej, typowej dla nar-
komanów. Zdaniem Altera, przemysł gier
komputerowych inwestuje w badania,
w których sprawdza się, jakie elementy
gry przykuwają graczy na dłużej przed
ekranem. Stosuje się tutaj standardowy
test „A i B”. Polega on na tym, że jedna
grupa badanych gra w wersję A gry, a dru-
ga w wersję B, i sprawdza się, która grupa
grała dłużej. Alter twierdzi, że z badań
tego typu wynika, że gracze skłonni są do
spędzenia większej liczby godzin przed
ekranem, jeśli mają do spełnienia misję
typu „uratuj przyjaciela/księżniczkę” niż
„odszukaj skarb” albo „zabij smoka”. Sztu-
czek, które mają przytrzymać graczy przy
ekranie, jest więcej. Służyć temu może
np. „iluzja wczesnego osiągnięcia mist-
rzostwa”, polegająca na tym, że już na
wczesnych etapach gry drobnym postępom
graczy towarzyszy otoczka sugerująca wy-
jątkowy splendor: ukończeniu misji to-
warzyszą dźwięki fanfar i migotliwe ani-
macje. Nasz mózg jest w tym sensie „głu-
pi”, że daje się dość łatwo przekonać, że
wykonana została dobra robota. Aktywo-
wany zostaje ośrodek nagrody, następuje
skok dopaminy w mózgu, czemu towa-
rzyszy krótkotrwałe uczucie satysfakcji.

Rzecz nie sprowadza się tylko do
młodych graczy w World of Warcraft. Po-
dobny do opisanego wyżej efekt mają,
zdaniem Altera, także media społeczno-
ściowe. Każdy like pod zdjęciem dodanym

na Instagramie to społeczny dowód uzna-
nia, mile łechcący nasze ego. Zdaniem
Altera uzależniający jest nawet e-mail
z powodu efektu określanego jako „FOMO”
(ang. fear of missing out, strach przed
pominięciem), czy „FOMSI” (ang. fear of
missing something important, strach
przed pominięciem czegoś istotnego). Jest
to uczucie ciągłego niepokoju powodowane
obawą, że przegapi się coś ważnego, np.

pilną wiadomość od szefa, albo okazję
wymagającą błyskawicznej reakcji. To-
warzyszy temu częste kompulsywne spraw-
dzanie poczty, nawet w czasie przezna-
czonym na sen. Przy tym problemem nie
jest tutaj jednostka, podatna na uzależ-
nienia ze względu na indywidualne dys-
pozycje psychiczne. Alter pisze wprost,
że w świecie „ekonomii uwagi” różne
branże inwestują w najlepszych, najbar-
dziej kreatywnych i utalentowanych spe-
cjalistów, solidnie wynagradzanych za
opracowywanie coraz bardziej uzależnia-
jących produktów i usług. 

Autor „Irresistible” przekonuje, że
nałóg korzystania z technologii ekrano-
wych to takie same uzależnienie beha-
wioralne jak to od hazardu. Szacuje on
także, że połowa rozwiniętego świata już
jest uzależniona, i mimo że sam problem
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jest młody (symboliczną cezurą jest tutaj
wejście na rynek iPhone’a w 2007 roku),
to już możemy mówić o kryzysie. 

Technologie ekranowe są łatwo do-
stępne i trudno ich unikać. O ile alkoholik
może unikać okazji do napicia się po prostu
omijając bary, to zdaniem Altera jesteśmy
przymuszani np. przez pracodawców do
korzystania z technologii ekranowych.
Skoro większość z nas nosi przy sobie
cały czas smartfona, a nawet śpi z nim, to
mało prawdopodobna staje się sytuacja,
w której „nie ma towaru w mieście”. 

Uzależniaj albo giń

A co na to sama branża? Jej podejście do
problemu technologii uzależniających
ilustruje książka z 2014 roku zatytułowana
„Skuszeni. Jak tworzyć produkty kształ-
tujące nawyki konsumenckie” (polskie
wydanie z 2016). Jej autorem jest Nir
Eyal, konsultant branży gier video oraz
nowoczesnych technologii. We wprowa-
dzeniu opisuje on swoje doświadczenia
zawodowe związane z doskonaleniem me-
chanizmów utrwalających przywiązanie
klienta do produktu. Eyal wyznaje, że
doznał kiedyś oświecenia, gdy zdał sobie
sprawę, że konsumenci produktów, które
współtworzył, płacą prawdziwymi pie-
niędzmi za wirtualne krowy i jeszcze są
gotowi oglądać reklamy w trakcie wgry-
wania się kolejnych poziomów gry. 

W „Skuszonych” Eyal dokonuje roz-
różnienia między uzależnieniami, które
są złe, gdyż prowadzą do degradacji psy-
chofizycznej, i nawykami, które są dobre,
ponieważ poprawiają nasz dobrostan –
np. nawykiem stosowania aplikacji do
ćwiczeń fizycznych czy studiowania Biblii.
Autor przekonuje, że produkty kształtujące
nawyki zapewniają po prostu przewagę
konkurencyjną. A zatem w świecie galo-

pującej konkurencji uzależnienie klienta
może być zwyczajnym sposobem utrzy-
mania się na rynku. 

Eyal, opisując mechanizmy uzależ-
niające produktów cyfrowych, wskazuje
między innymi na rolę losowości korzyści.
Niepewna korzyść uzależnia bardziej niż
pewna. Dobrze obrazuje to klasyczny eks-
peryment behawioralny Burrhusa F. Skin-
nera z automatem do karmienia gołębi.
Gdy automat podawał gołębiom ziarno
za każdym razem, gdy uruchomiły go one
specjalnym przyciskiem, to gołębie zjadały
umiarkowaną ilość ziaren. Spożycie rosło
natomiast istotnie, gdy automat podawał
ziarno w sposób losowy, czyli tylko nie-
które uruchomienia przycisku przez ptaka
owocowało podaniem ziarna przez auto-
mat. Według Eyala właśnie owa niepew-
ność co do nagrody sprawia, że parado-
ksalnie jesteśmy gotowi zainwestować np.
więcej naszego czasu i uwagi. Eyal twierdzi,
że dany produkt będzie bardziej uzależniał,
jeśli w wyniku jego używania korzyść dla
klienta będzie zawierała element niespo-
dzianki. 

Jako inwestor współpracujący z fun-
duszami finansującymi w startupy tech-
nologiczne, Eyal daje unikatowy wgląd
w sposób myślenia branży cyfrowej o uza-
leżnieniach. Opisuje, że rozważając in-
westycję w jakiś produkt, zazwyczaj zadaje
się jego twórcom pytanie, czy działa on
bardziej jak witaminy, czy raczej jak środki
przeciwbólowe? To rozróżnienie dotyczy
rodzaju psychicznej reakcji konsumenta
na korzystanie z produktu. Reakcja na
witaminy jest subtelna, nieoczywista i roz-
łożona w czasie. Dopiero po dłuższym
czasie ich używania możemy odczuwać
pozytywne efekty. Natomiast środki prze-
ciwbólowe działają mocno, wyraźnie i od
razu przynoszą ulgę. Zdaniem Eyala, pro-
dukty uzależniające na początku są jak
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witaminy, ale z czasem, gdy ich użycie
wejdzie w nawyk, reakcja klienta zaczyna
przypominać bardziej efekty działania
środków przeciwbólowych.

Przemysł hazardowy wyznacza trendy

Alter opisał problem cyfrowych technologii
uzależniających z punktu widzenia kon-
sumentów, Eyal – z perspektywy projek-
tanta. Jeszcze bardziej kompleksowy wgląd
za kulisy przemysłu zarządzającego uza-
leżnieniami daje wydana w 2012 r. książka
„Addiction by design” („Zaprojektowane,
by uzależniało”) Natashy Dow Schüll,
profesor antropologii kulturowej z Uni-
wersytetu w Nowym Jorku. Jej książka
zawiera etnograficzny opis funkcjonowania
branży automatów do gier („jednorękich
bandytów”) w Las Vegas. Schüll przepro-
wadzała wywiady i obserwacje nie tylko
wśród klientów kasyn, ale także mene-
dżerów i projektantów automatów do
gier. Zbieranie materiałów do książki
zajęło jej 15 lat. 

Potocznie kasyno kojarzy się z ele-
ganckimi gośćmi umilającymi sobie czas
przy stole ruletki. Tymczasem okazuje
się, że 85% zysków branży hazardowej
w USA pochodzi z maszyn do gier, zaś
dochód generowany przez nie przekracza
dochód całego Hollywood. Maszyny do
gier uzależniają mocniej i są tańsze
w utrzymaniu niż stanowisko do ruletki
czy blackjacka ze specjalnym stołem i kru-
pierem. 

Punktem wyjścia książki Schüll jest
namysł nad tym, jak projektować kasyna,
aby przyciągały więcej klientów i aby za-
chęcić ich do powracania i ponownego
tracenia pieniędzy. W jednej z klasycznych
prac na temat, napisanej przez nałogowego
hazardzistę i dyrektora jednego z kasyn
z Vegas, podano listę trików, które spra-

wiają, że klienci chętniej powracają do
danego kasyna niż do innego. Działa tak
np. ustawienie automatów już przy samym
wejściu do budynku, aby gracz od razu
nabrał pewności, że trafił we właściwe
miejsce i aby widok automatu zachęcił
do niezwłocznego podjęcia gry. Inna

sztuczka polega na wypełnieniu przyciem-
nionych wnętrz kontrastowymi wzorami
i migotliwymi światełkami, którym to-
warzyszyć powinna kakofonia dzwonków
i melodyjek. Taki zalew bodźców wzro-
kowych i słuchowych ma przeciążyć zmysły
gracza i w efekcie obniżyć próg samo-
kontroli.

Schüll pokazuje, w jaki sposób prze-
mysł hazardowy intencjonalnie zarządza
uzależnieniem. Według niej twórcy maszyn
do gier optymalizują stopień, w jakim gra
na automacie ma wciągać. Optymalizacja
nie oznacza maksymalizacji. Gracz nie
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ma być jak narkoman, który po wydaniu
wszystkich pieniędzy na towar podlega
takiemu wyniszczeniu, że nie może już
pełnić roli klienta. Gracz ma być na tyle
uzależniony, aby chciał wracać i tracić
pieniądze, ale nie na tyle, aby stracił moż-
liwość powrotu do pracy i zarabiania na
grę. 

Jednoręki bandyta w każdej kieszeni

Wbrew potocznym skojarzeniom, nało-
gowy hazardzista nie gra dla wygranej.
Chce być „w transie” („in «the zone»„).
Schüll definiuje to jako „afektywny stan,
w którym czas, przestrzeń i nawet wartość
pieniędzy tracą znaczenie w trakcie in-
tensywnej gry”. Zdaniem Schüll, w ostat-
nich latach badania przemysłu hazardo-
wego pozwoliły ustalić, że wejściu w trans
sprzyja seria wielu (kilkuset) bardzo krót-
kich (maksymalnie kilka sekund) cykli
gry. Ustalenie to doprowadziło do stop-
niowego wychodzenia z użycia w maszy-
nach do gier długich animacji, kręcących
się symboli oraz wyeliminowania charak-
terystycznych dźwigni służących do uru-
chomienia maszyny. Okazało się, że bar-
dziej wciągające są automaty uruchamiane
przez naciśnięcie przycisku, w których
wynik gry wyświetlany jest od razu. Usta-
lono także, że uzależnieniu sprzyja większa
liczba mniejszych wygranych. Zdaniem
Schüll, w oparciu o wiele tego typu ustaleń
zoptymalizowano maszyny do gier, aby
wykorzystać ich potencjał do uzależniania. 

Hazardzista gra dla gry. Wbrew obie-
gowym skojarzeniom wygrana w postaci
wodospadu monet wylatujących z auto-
matu tylko przeszkadza, ponieważ wyrywa
z transu. Wszystko, czego potrzebuje
umysł, aby zostać pochłoniętym przez
grę, to sekwencja „naciśnij przycisk –
sprawdź wynik”. Podobnie jak we wspom-

nianym eksperymencie Skinnera, kluczowa
jest losowość nagrody. Gdyby gracz za
każdym razem otrzymywał spodziewany
efekt, gra nie byłaby tak pochłaniająca.

Smartfonowy zombie swoim zacho-
waniem bardzo przypomina nałogowego
hazardzistę. Można u niego zaobserwować
podobne, oszczędne ruchy, pozycję ciała
i koncentrację na „grze”, nieważne czy
będzie to matchowanie na Tinderze, czy
oglądanie ofert butów w promocji. Bo to
nie tyle efekt gry pochłania (kupienie faj-
nych butów w dobrej cenie lub randka
dzięki Tinderowi), co samo poddanie się
sekwencji „przesuń ekran – sprawdź wynik”. 

Za jaką cenę?

Wszystkie trzy przedstawione powyżej
książki zostały zauważone przez świat
akademicki i poważną prasę. Wszystkie
zostały też entuzjastycznie przyjęte. Nie
podważono przedstawionych głównych
tez, raczej krytykowano kwestie drugo-
rzędne dla ich wywodu. Nie podjęto przy
tym poważniejszej dyskusji nad samym
problemem. A przede wszystkim – nie
wyciągnięto praktycznych konsekwencji.
Reakcje na wszystkie trzy publikacje moż-
na by zamknąć w zdaniu: „Tak, to ważny
i ciekawy problem. Świetnie, że o tym
napisaliście. No to na razie!”. 

Tymczasem korzystanie z cyfrowych
technologii uzależniających w ciągu mi-
nionej dekady stało się tak powszechne,
że koszt rezygnacji z ich ciągłego używania,
indywidualny i ponoszony przez całą gos-
podarkę wydaje się być tak duży, że mało
kto decyduje się go ponieść. 

We współczesnej kulturze brakuje
mechanizmów regulacyjnych, które po-
wstrzymywałyby ekspansję cyfrowych
technologii uzależniających. Mechanizmy
te nie miały czasu się wykształcić i utrwalić.
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Brakuje nam odpowiednika cyfrowej kin-
dersztuby. Większość rodziców wie, że
nie należy dzieci zbyt wcześnie częstować
papierosami i alkoholem. Brakuje za to
analogicznej wiedzy na temat szkodliwości
wczesnej ekspozycji na technologie ekra-
nowe. Widok malucha z papierosem bul-
wersuje dużo bardziej niż napotykane co-
raz częściej młode smartfonowe zombia-
ki – przygarbione, z tępym wzrokiem śle-
dzące kolorowe ekraniki. Próba zabrania

im smartfona coraz częściej skutkuje reak-
cjami histerycznymi, przypominającymi
typowy syndrom odstawienia. 

Jednoręki bandyta, przyczajony w kie-
szeni, okrada nas z czasu i uwagi, a często
także ze snu. Zazwyczaj pozbawia nas
także prywatności, zbierając dane na nasz
temat na potrzeby profilowania marke-
tingowego. Ale okrada nas także z naszych
marzeń i potrzeb, dyktując, co mamy
oglądać i czego pragnąć. 
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Jeśli wierzyć części ekspertów, świat znaj-
duje się już w koleinach, prowadzących
nieuchronnie do konfrontacji pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Py-
taniem wydaje się być nie tyle „czy”, ale
„kiedy” i „w jaki sposób”? Mechanizm,
w którym aktualne, główne mocarstwo
dostrzega, że inne państwa zaczynają ros-
nąć w siłę, i podejmuje strategiczną decyzję
o działaniu na rzecz spowolnienia ich
wzrostu, określa się mianem „pułapki Tu-
kidydesa”. Podobna sytuacja miała bowiem
miejsce w V wieku p.n.e., kiedy to wzrost
potęgi Aten wywołał obawy u Lacede-
mończyków (Spartan) i w konsekwencji
stał się przyczyną wojny, w której ci drudzy
bronili swojej dominacji przed preten-
dentem. W tej interpretacji mechanizm
ma charakter deterministyczny i struk-
turalny. Znaczy to, że aktorzy-politycy
mogą tylko w niewielkim stopniu kształ-
tować dynamikę tego procesu. Tym nie-
mniej ważną rolę odgrywa element
percepcji i interpretacji zachowania
innych podmiotów – oceny, czy za-
chowania innego państwa są przyjazne,

czy wrogie, a także możliwość osza-
cowania zarówno potencjału włas-
nego, jak i rywali. Gdy szybkość zmian
zachodzących w rozkładzie potęgi zostaje
odczytana jako zagrożenie, wówczas pań-
stwo starające się obronić swoją pozycję
może, jak pokazują historyczne przykłady,
uciec się do wywołania konfliktu. 

Pułapka Tukidydesa obejmuje jeszcze
dwa dodatkowe zjawiska. Po pierwsze,
chcąc utrzymać dominację, wiodące mo-
carstwo musi w szybszym tempie zwięk-
szać dystans do pretendenta, niż ten jest
w stanie nadrobić. Po drugie, pretendujące
państwo, dysponując odpowiednimi za-
sobami, znajduje się w sytuacji lepszej,
ponieważ może uczyć się na błędach ak-
tualnego lidera. Ponadto sytuacji tej za-
zwyczaj towarzyszy wyścig zbrojeń między
rywalizującymi podmiotami. Opisany me-
chanizm został niedawno przypomniany
w kontekście narastającej rywalizacji ame-
rykańsko-chińskiej przez Grahama Ali-
sona, i można rozłożyć go na kilka mniej-
szych, powiązanych ze sobą dylematów –
pomniejszych pułapek Tukidydesa. Obok

błAżej sAjdUK
Politolog i historyk myśli politycznej, 
adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
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pułapek związanych z konkretnymi rejo-
nami geograficznymi oraz sferą ekono-
miczną i militarną, jedną z nich – jednym
z pól rywalizacji – jest obszar technolo-
giczny. Współcześnie wskazuje się, że sztucz-
na inteligencja (SI) należy do technologii
o szczególnym strategicznym znaczeniu.
Znaczenie to wynika z jej czterech cech.

Cztery cechy SI

Po pierwsze, wskazuje się na transfor-
macyjny potencjał sI, który spowoduje,
że dzięki jej wdrożeniu wiele z dotych-
czasowych rozwiązań zyska nowe zdol-
ności. Kevin Kelly, założyciel magazynu
„Wired”, celnie określił to, stwierdzając,
że SI „ożywi przedmioty, podobnie jak
elektryczność uczyniła to ponad epokę
temu. Wszystko, co uprzednio zelektryfi-
kowaliśmy, teraz uczynimy inteligentnym
(cognitize)”. Wynika stąd druga cecha –
mnożnikowy charakter tej technologii.
Wykorzystanie na dużą skalę SI ma przy-
czynić się do gwałtownego wzrostu po-
tencjału podmiotu, który ją efektywnie
wdroży. Dlatego nie dziwią słowa prezy-
denta Putina z 2017 roku, że państwo,
które będzie liderem w zakresie technologii
SI, będzie zarazem władcą świata. Tech-
nologia ta rozwijana jest przy tym zarówno
w państwach o ustrojach liberalno-de-
mokratycznych, jak i w krajach autory-
tarnych. Rozwiązaniem ilustrującym drugi
przypadek jest wdrażany w Chinach Sys-
tem Kredytu Społecznego, który w oparciu
o monitoring aktywności i danych przy-
znaje obywatelom punkty, a osiągnięcie
odpowiednio wysokiego wyniku jest nie-
zbędne by np. móc skorzystać z połączeń
lotniczych lub kolejowych. Niedawno
Chińskie Narodowe Centrum Informacji
o Kredycie Publicznym podało, że do
końca 2018 roku 23 miliony razy odmó-

wiono sprzedaży biletów lotniczych i ko-
lejowych z powodu zbyt niskiej liczby
punktów.

Mnożnikowy charakter SI może
sprzyjać wejściu państw w koleiny tech-
nologicznej pułapki Tukidydesa, będącej
de facto wyścigiem zbrojeń. Z wojskowego
punktu widzenia kluczowe jest to, że SI
daje możliwość zwiększenia zdolności
w każdej z domen, w której toczą się
współczesne konflikty zbrojne (ląd, woda,
powietrze, kosmos i cyberprzestrzeń),

a tym samym wywiera wpływ na koncepcję
równowagi sił. Wizja osiągnięcia przewagi
strategicznej przez państwo, które jako
pierwsze efektywnie wdroży SI w swojej
gospodarce lub/i siłach zbrojnych (first
mover advantage) może wywierać desta-
bilizujący wpływ na system międzynaro-
dowy i sprzyjać działaniom prewencyjnym
mocarstwa wiodącego, mającym na celu
ograniczenie tempa rozwoju innych pod-
miotów. 

W kontekście amerykańsko-chińskiej
rywalizacji potwierdzenia, że elity w obu
państwach postrzegają siebie nawzajem
jako rywali zamkniętych w tukidydesow-
skiej pułapce mogą dostarczyć np. doku-
menty strategiczne. W ogłoszonej w 2015
roku strategii „Made in China 2025” za-
łożono, że Pekin do tytułowego roku stanie
się w 70% samowystarczalny w obszarze
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wysokich technologii, w tym półprzewod-
ników. Zadeklarowano również, że do
roku 2049 roku, na stulecie powstania
Chińskiej Republiki Ludowej, Chiny mają
stać się dominującym na świecie pod-
miotem w zakresie nowoczesnych tech-
nologii. Znamienne, że w 2018 roku w ra-
mach sankcji nałożonych przez Waszyng-
ton na Chiny wśród pozycji objętych za-
kazem eksportu z USA były półprzewod-
niki – komponent kluczowy dla wdrażania
SI. Kolejnym potwierdzeniem planów
strategicznej dominacji może być przyjęty
w 2017 roku przez Radę Państwa „Plan
rozwoju sztucznej inteligencji kolejnej ge-
neracji” („Next Generation Artificial In-
telligence Development Plan”), w którym
zapisano, że Chiny stoją przed szansą
zbudowania przewagi strategicznej dzięki
rozwijaniu tej technologii jako pierwsze.

Niejako w odpowiedzi na powyższe
działania i słowa, w nowej strategii woj-
skowej USA z grudnia 2018 roku („The
U.S. Army in Multi-Domain Operations
2028”), Chiny zostały wskazane wprost
jako najpotężniejszy w historii rywal dla
USA, w „Strategii sztucznej inteligencji”,
opublikowanej przez Pentagon w lutym
2019 roku, Państwo Środka i Rosja okre-
ślone zostały jako zagrożenie dla obecnego
ładu międzynarodowego, a chińskie in-
westycje w SI – jako czynnik osłabiający
amerykańską przewagę technologiczną. 

Po trzecie, SI to technologia po-
dwójnego zastosowania – na całym
świecie prace nad jej rozwojem prowadzą
obok państw narodowych też największe
międzynarodowe korporacje. Od czasów
zimnej wojny właściwie do niedawna za-
zwyczaj to podmioty związane z wojskiem
rozwijały przełomowe technologie (np.
technologia atomowa, Internet czy GPS),
a następnie udostępniały je do cywilnych
zastosowań. Tym razem może jednak być

inaczej – z dwóch powodów. Po pierwsze,
obecnie sektor cywilny wydaje się być
bardziej innowacyjny od sektora wojsko-
wego, przez co ewentualny transfer tech-
nologii może odbywać się w odwrotną
stronę niż dawniej. Po drugie, niewiele
będzie cywilnych zastosowań dla SI roz-
wijanej przez wojsko: na przykład zarzą-
dzanie polem walki trudno będzie prze-
nieść na realia cywilne. 

Z powyższym łączy czwarta cecha
SI – dysruptywny charakter tej tech-
nologii. Ponieważ prace nad jej rozwojem
są prowadzone równocześnie w wielu
miejscach na świecie, a zasadniczą częścią
tej technologii jest łatwy do kopiowania
program komputerowy, szybkość jej roz-
przestrzeniania się jest niezwykle duża.
Wcześniejsze wojskowe innowacje tech-
nologiczne były zazwyczaj fizykalnymi
rozwiązaniami (np. technologia stealth),
przez co ich multiplikacja wymagała du-
żych nakładów, w tym – w przypadku
nieuprawnionego kopiowania – również
działań z zakresu inżynierii wstecznej.
W przypadku SI kwestia planowego roz-
powszechniania, ale i kradzieży jest pro-
stsza, ponieważ dotyczy oprogramowania
łatwego do powielenia.

SI jak broń jądrowa i równowaga sił

Próbując lepiej zrozumieć, jaki wpływ na
relacje międzynarodowe wywrze SI, można
szukać podobieństwa z inną technologią,
która miała transformacyjny charakter.
Najczęściej w tym kontekście pojawia się
analogia ze skutkami pojawienia się broni
atomowej. Zasady działania równowagi
sił, fundamentu realistycznej teorii sto-
sunków międzynarodowych, łączonej z Tu-
kidydesem, uległy bowiem fundamentalnej
zmianie wraz ze zmianą natury techno-
logicznej – proliferacją broni atomowej,
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która spowodowała, że wybuch globalnej
wojny hegemonicznej (toczącej się po-
między dominującymi w systemie mię-
dzynarodowym mocarstwami) stał się
mało prawdopodobny. Ze względu na
swoją śmiercionośność, broń jądrowa
przyczyniła się w trakcie zimnej wojny
do utrzymania równowagi sił pomiędzy
Związkiem Radzieckim i USA, przez co
zapobiegła przerodzeniu się tej konfron-
tacji w wojnę gorącą. Powyższe uwagi ro-
dzą pytanie: czy SI daje podobną nadzieję? 

Obie technologie łączą: fakt podwój-
nego zastosowania; konieczność ponie-
sienia dla ich rozwoju olbrzymich i sko-
ordynowanych nakładów, dostępnych dla
bardzo ograniczonej liczby podmiotów;
możliwość zadania olbrzymich strat prze-
ciwnikowi oraz rozwój w państwach o od-
miennych ustrojach. Ponadto wdrażaniu
obu tych technologii towarzyszą poważne
wątpliwości natury etycznej i prawnej –
użycie dziś broni atomowej przez które-
kolwiek z państw spotkałoby się powszech-
nym ostracyzmem i negatywną reakcją
całego świata. Prawdopodobnie zbliżona
reakcja towarzyszyłaby masowemu wy-
korzystaniu na polu walki uzbrojonych
autonomicznych systemów bojowych.

Dwuznaczne oddziaływanie broni
jądrowej celnie uchwycił nestor realizmu
strukturalnego, Kenneth Waltz, który
stwierdził, że w wyniku proliferacji tej
broni wojna stała się wątpliwym „przy-
wilejem” państw biednych, ponieważ naj-
bardziej rozwinięte kraje, obawiając się
wzajemnej nuklearnej zagłady, ograniczyły
liczbę konfliktów. Było to jednak pośrednio
możliwe dzięki temu, że potencjał ato-
mowy (siłę rażenia, liczbę głowic i środków
ich przenoszenia) dało się oszacować. Co
więcej, nawet niewielki arsenał jądrowy
może pełnić funkcję odstraszającą. W przy-
padku SI brak jasnych kryteriów, pozwa-
lających ocenić potencjał i wskazać, czyje
rozwiązania są skuteczniejsze. Stwarza to
dodatkową niepewność, która może pro-
wadzić do nieprawidłowej kalkulacji włas-
nej potęgi, a w konsekwencji mieć desta-
bilizujący charakter dla porządku mię-
dzynarodowego. Jest to poważne zagro-
żenie dla pokoju w sytuacji, w której SI
jest interpretowana jako technologia klu-
czowa dla uzyskania globalnej dominacji,
kusząca możliwością szybkiego przekształ-
cenia obecnego wielobiegunowego po-
rządku w ład hegemonicznie jednobie-
gunowy. Rośnie przez to ryzyko konfliktu
wyprzedzającego, którego celem byłoby
powstrzymanie innych podmiotów przed
wdrożeniem tej technologii.

Pewną nadzieję na uniknięcie „mniej-
szej”, technologicznej pułapki Tukidydesa
w relacjach Chin i USA stwarza fakt, że –
inaczej niż w przypadku prac nad tech-
nologią atomową – prace nad SI prze-
biegają w dużej mierze w sposób jawny
w podmiotach prywatnych i akademickich
nastawionych na zysk. A jednak cechy
przypisywane SI sprawiają, że szanse na
to, iż odegra ona rolę technologii stabili-
zującej system międzynarodowy, są nie-
wielkie. 
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Także w minionych stuleciach następowały
zmiany technologiczne – ale jednak nie
nakładały się na siebie tak intensywnie
i nie kumulowały, tempo ich zachodzenia
było zaś znacznie wolniejsze. W mniejszym
stopniu wpływały więc zarówno na życie
jednostek, jak i na cywilizację jako taką.
Łatwiej było się z nimi oswoić, zrozumieć
skutki, dostosować swoje zachowania.
Teraz nie mamy tego komfortu. I często,
owszem, całkiem dobrze „widzimy drze-
wa”, czyli radośnie uczymy się wykorzy-
stywania poszczególnych nowych tech-
nologii, zazwyczaj ułatwiających nam
życie, lecz przegapiamy przy tym „las”,
a więc głębokie konsekwencje dla polityki,
gospodarki, kultury, moralności czy religii. 

Dość dobrze opisaliśmy już zmiany,
które dla funkcjonowania ludzkiej cywi-
lizacji przynosiły poprzednie rewolucje
technologiczne, od tych najdawniejszych,
związanych z początkami rolnictwa, po
całkiem bliskie, czyli rozwój elektryczności
i silnika spalinowego oraz pojawienie się
radia i telewizji. Trochę gorzej, mimo
prób, idzie nam z pełnym zrozumieniem

tego, co przyniósł ze sobą Internet. A za
progiem czekają już następne niespo-
dzianki.

Edukacja w stylu retro

Tymczasem wciąż uczymy się w szkołach,
które z grubsza powielają model edukacji
pochodzący z początków XIX wieku, skro-
jony przecież na miarę wyzwań ówczes-
nego świata. Świata, w którym trzeba
było przede wszystkim nauczyć masy sza-
nowania formalnych autorytetów, dyscy-
pliny, punktualności, reagowania na ko-
mendę i bezrefleksyjnego wykonywania
powtarzalnych czynności. Tego wymagała
fabryka, tego wymagała armia. Dziś szkoła
wciąż tresuje do tego samego, choć ani
tamtych metod produkcji, ani tamtych
pól walki już de facto nie ma.

Wtedy problem stanowił ograniczony
dostęp do źródeł informacji. Były one
zgromadzone w szkole, na uniwersytecie,
w bibliotece, w postaci ksiąg, udostęp-
nianych i objaśnianych przez zatrudnio-
nych tam mistrzów. Niełatwo było do tej

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

Nasi przodkowie umierali zazwyczaj w świecie bardzo podobnym do tego,
w jakim się narodzili. My w ciągu życia mamy szansę być świadkami
i uczestnikami już nie jednej, ale nawet kilku kolejnych, fundamentalnych
zmian zasad gry

cywilizacja w galopie



wiedzy dotrzeć, ale jeśli ktoś już miał to
szczęście, to z książki i od nauczyciela
otrzymywał informację w miarę pewną
i użyteczną. Wystarczyło zapamiętać –
i można było stosować przez resztę życia.

To głównie Internet sprawił, że obec-
nie problemem nie jest deficyt informacji
w obiegu. Przeciwnie – problemem stał
się jej nadmiar. Infoocean zalewa nas co-
dziennie od pobudki do zaśnięcia; nagle
sztuką stało się już nie zapamiętanie tego,
co przekaże nauczyciel, lecz samodzielne
wyłowienie z chaosu rzeczy użytecznych,
potem – zweryfikowanie ich prawdziwości,
i dopiero odpowiednie zastosowanie. 

Formalne autorytety – dostojne osoby
z tytułami naukowymi i zawodowymi –
oraz napisane przez nie podręczniki nie-
koniecznie są w procesie weryfikacji przy-
datne. Bo coraz częściej nie nadążają za
tempem zmian, i mimowolnie uczą wiedzy
fałszywej, wczorajszej. Coraz częściej też
dają się skłonić, prośbą lub groźbą, by
celowo dezinformować odbiorcę w inte-
resie tego czy owego lobbysty. Efektywna
edukacja winna w tych warunkach kon-
centrować się nie na bezkrytycznym przy-
jęciu wiedzy szkolnej czy akademickiej,
a na budowie umiejętności samodzielnego
poszukiwania i analizy danych.

Co więcej, teraz już niemal niczego
nie da się nauczyć raz, a dobrze, na całe
życie. Tempo zmian powoduje, że coraz
częściej musimy uczyć się non stop od
nowa. Nie tylko obsługi nowego gadżetu,
ale też zupełnie nowego zawodu, a także
innego niż rok temu spojrzenia na politykę,
gospodarkę lub etykę. Bo w otoczeniu
pojawiły się znienacka nowe uwarunko-
wania, które taką intelektualną elastycz-
ność po prostu wymuszają.

Schyłek starych hierarchii

Przy okazji warto zauważyć, jak drama-
tycznie maleje rola autorytetu wynikają-
cego z długotrwałego gromadzenia wiedzy
i doświadczenia. Wiedza na przykład
sprzed dekady bywa już niekiedy zupełnie
bezużyteczna, albo nawet przeciwskutecz-
na – bo zniknęła technologia, z którą była
związana; zmieniły się także jej społeczne
czy ekonomiczne konotacje. Uwaga, dzi-
siejsi dwudziestolatkowie: nie cieszcie się
zanadto, czytając te słowa. Już za chwilę
sami będziecie trzydziestoletnimi zgre-
dami, przegrywającymi wyścig o zrozu-
mienie zmiennego świata ze swym młod-
szym o kilka lat rodzeństwem i jego kum-
plami… 

Na rynku pracy i na rynku usług opi-
sany trend już ma zauważalne konsek-
wencje. A mechanizm stopniowo rozpełza
się z Krzemowej Doliny coraz dalej, i ani
się obejrzymy, a dotrze nawet do przed-
siębiorstwa „Władex” w Ciećkach Dolnych.
Po drodze – pewnie ostatecznie demolując
najbardziej skostniałe i hierarchiczne in-
stytucje rodem z minionej epoki, w tym
urzędy administracji publicznej, sądy czy
wyższe uczelnie.

Co do tych ostatnich – nie tylko
w Polsce dały się zapędzić w ślepy zaułek,
w imię politycznie poprawnej fikcji usiłując
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pogodzić badania naukowe z dydaktyką,
obliczoną na „zdobycie praktycznych umie-
jętności”. Pora powiedzieć sobie jasno:
przy obecnym tempie zmian społecznych
i technologicznych nie da się zaplanować
z wyprzedzeniem wieloletniego cyklu dy-
daktycznego tak, by zagwarantować ab-
solwentowi zatrudnienie zgodne z naby-
tymi kwalifikacjami. Takie cuda to tylko
w dokumentach, produkowanych masowo
przez biurokratów od pseudonauki i pseu-
dodydaktyki. W dodatku, tradycyjni aka-
demicy z zasady średnio się nadają do
uczenia rzeczy praktycznych. No bo niby
jak i kiedy mają sami te praktyczne umie-
jętności posiąść? Spędzając (w większości)
życie w wieży z kości słoniowej i pisząc
artykuły do punktowanych czasopism?

Oczywistym rozwiązaniem jest przy-
jęcie sygnalizowanego wcześniej założenia,
że edukacja (zwłaszcza wyższa) to w obec-
nych warunkach już nie przekazywanie
pakietu wiedzy i umiejętności do bezpo-
średniego zastosowania w pracy, lecz wy-
kształcenie zdolności do permanentnego
uczenia się samodzielnie i do ciągłego,
krytycznego analizowania rozproszonych
danych. W dodatku w możliwie interdys-
cyplinarnym ujęciu – a więc dokładnie
odwrotnie, niż wymusza dziś kierunek
reform w Polsce, upychający naukowców
w coraz ciaśniejsze szufladki, z których
nie wolno się im wychylać.

Realna wirtualność

Nowa gospodarka i nowa polityka będzie
charakteryzować się nie tylko preferencją
dla elastyczności i innowacyjności kosztem
formalnego statusu i doświadczenia. Tak-
że – coraz większym oderwaniem od tra-
dycyjnie kluczowych elementów, choćby
takich jak terytorium. Kiedyś trzeba było
nad nim fizycznie panować, aby efektywnie

wykorzystać związane z nim dobra (ziemię,
budynki, surowce, ludzi). W dodatku im
to terytorium było większe, tym lepiej,
bo i ekstensywnych zasobów było więcej.
Dziś, gdy kluczowym zasobem staje się
już nawet nie sama informacja, a raczej
zdolność do jej twórczego i maksymalnie
efektywnego wykorzystania – wielkie prze-
strzenie (i związana z nimi odpowiedzial-
ność za infrastrukturę oraz codzienne po-
trzeby milionów ludzi) stają się bardziej
obciążeniem, niż atutem.

Czyhające za węgłem nowinki praw-
dopodobnie pogłębią wspomniany trend.
Dość wspomnieć potencjalne możliwości
związane z technologią druku 3D. Nowe
rodzaje tworzyw sztucznych, a także coraz
bardziej realne rozpowszechnienie dru-
kowania przy użyciu metali, tworzą nową
rzeczywistość – już za chwilę, zamiast
wozić gotowe produkty, będzie można je
po prostu drukować w miejscu przezna-
czenia. Co to oznacza dla branży trans-
portowej, dla wielkich międzynarodowych
projektów infrastrukturalnych, a wreszcie
dla strategii wojskowej związanej z blo-
kowaniem określonych szlaków handlo-
wych w przestrzeni realnej – nietrudno
sobie wyobrazić, przynajmniej w ogólnym
zarysie.

Internet rzeczy (ang. internet of
things) zaczyna tworzyć ogromne możli-
wości łatwiejszego życia – ale generuje
przy okazji wyzwania, o których wczoraj
mało kto nawet śnił. Należy do nich
i zmierzch wielu tradycyjnych zawodów,
i powstanie nowych. Przez swój wpływ
na rozwój idei smart cities – inteligentnych
miast – zmieni też zapewne zasady polityki
lokalnej, umożliwiając zupełnie inny po-
ziom partycypacji w decyzjach, dotyczą-
cych zarzadzania infrastrukturą, także
w czasie rzeczywistym i bezpośrednio,
a nie tylko raz na parę lat i przy pomocy
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niekoniecznie kompetentnych polityków
oraz zależnych od nich urzędników. 

Procesy czyniące nasze otoczenie lo-
kalne bardziej inteligentnym i przyjaznym
będą zapewne przebiegać szybciej w wiel-
kich miastach – bo te będą akumulować
wystarczający kapitał (także ten ludzki),
by na przyspieszone innowacje móc sobie
pozwolić. Pogłębi to rozdźwięk między

nowoczesnymi metropoliami a tzw. pro-
wincją – trend już zauważalny w wielu
badaniach, grożący powstaniem na tery-
torium jednego państwa dwóch społecz-
ności, teoretycznie połączonych wspólnym
obywatelstwem, a nawet etnosem, ale od-
miennych, jeśli chodzi o systemy wartości,
zamożność, dostęp do usług na wysokim
poziomie i tym podobne elementy, współ-
konstytuujące tożsamości indywidualne
i zbiorowe.

W dalszej perspektywie może to ozna-
czać, że tradycyjny od przynajmniej dwóch
czy trzech stuleci patriotyzm państwowy
czy narodowy ulegnie atrofii na rzecz pat-
riotyzmu metropolitalnego, oderwanego
od etniczności i obywatelstwa, a w dodatku
zmiennego w czasie. Nomadzi nowoczes-
ności, zwłaszcza odpowiednio zamożni,

odpowiednio wykwalifikowani i atrakcyjni
na rynkach pracy, mogą bowiem w ciągu
swego życia zmieniać miejsca zamieszkania
wiele razy, odpowiadając na konkuren-
cyjne oferty kolejnych metropolii, rywa-
lizujących ze sobą jakością życia. Nota
bene, technologia niebawem pewnie ułatwi
takie funkcjonowanie nawet w aspekcie
językowym – bardzo zaawansowane są
prace nad urządzeniami, zdolnymi do wy-
godnego przetwarzania języka mówionego
i tłumaczenia go w czasie rzeczywistym
na dowolnie wybrany inny.

Sam sobie Bogiem…

Prawdziwa rewolucja nadchodzi jednak –
jak się wydaje – z jeszcze innej strony.
Postęp w dziedzinie nanotechnologii, pro-
jektowanie i konstruowanie zupełnie no-
wych cząsteczek dzięki komputerom kwan-
towym o niewyobrażalnej jeszcze wczoraj
zdolności obliczeniowej, osiągnięcia bio-
technologiczne włącznie z hodowlą sztucz-
nych embrionów i tworzeniem nieznanych
naturze rodzajów białka – tworzą jako-
ściowo nowe pola dla medycyny i w kon-
sekwencji dla etyki. Wykroczymy bowiem
poza tradycyjne pojęcia życia i śmierci,
a także dobra i zła. W dodatku zapewne
stanie się w to okresie relatywnie krótkim,
a więc bez możliwości (jak niegdyś) stop-
niowego oswajania się z nowymi aspektami
postępu, wypracowania nowych norm
moralnych w rytmie akceptowalnym dla
przeciętnego człowieka. 

Ofiarą wspominanych zmian tech-
nologicznych (bezpośrednio i pośrednio)
pada także instytucja rodziny. Cios pierw-
szy zadała jej dawno temu rewolucja prze-
mysłowa, wymuszając większą mobilność
kolejnych pokoleń i ich mniejsze uzależ-
nienie od starszych. Drugi – państwowe
ustawodawstwo socjalne, które oferując
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emerytury i renty, uchyliło tradycyjną po-
trzebę wielodzietności jako najlepszego
zabezpieczenia przed starością lub inwa-
lidztwem (przy okazji warto odnotować,
że wymuszana przez postęp technologiczny
coraz dłuższa i kosztowniejsza edukacja
także spowodowała, że w społeczeństwach
rozwiniętych posiadanie licznych dzieci
już dawno przestało być dobrym pomysłem
ze względów czysto ekonomicznych).

Teraz, jak się wydaje, pora na cios
trzeci. Seks oderwany ostatecznie od pro-
kreacji, jako nośnik czystej przyjemności,
nowe prawo człowieka wyzute z dotych-
czasowych ograniczeń biologicznych – to
też zasługa technologii. Bezpośrednio –
np. dzięki coraz doskonalszej antykon-
cepcji. I pośrednio – np. dzięki zdecydo-
wanie większej łatwości znajdowania osób
sobie podobnych oraz w efekcie większej
akceptacji dla nietradycyjnych skłonności
i zachowań erotycznych w cyberprzest-
rzeni, niż w realnym świecie ograniczonych
fizycznie i mentalnie społeczności.

To zła wiadomość dla konserwatys-
tów – ale analizując na zimno prawdo-
podobny kierunek zmian, należy spodzie-
wać się raczej rosnącej skłonności do nie-

sztampowych związków i dróg poszuki-
wania indywidualnego szczęścia. Przy-
najmniej wśród tej części populacji, która
w postępie technologicznym, i w efekcie
także cywilizacyjnym, znajdzie swoje sa-
tysfakcjonujące miejsce.

Nowy świat. Czy „wspaniały”? Na
pewno dla niektórych; dla innych – i to
bez względu na wiek – straszny i przera-
żający. Mimo to zapewne nieunikniony.
Tak jak przed wiekami i dekadami po-
przednie rewolucje technologiczne burzyły
stare schematy, przynosząc cywilizacji
pospołu rzeczy dobre i złe, niekoniecznie
sprawiedliwie dzieląc ludzi na przegranych
i wygranych – tak samo teraz kolejne fale
zmian zmuszą nas do szukania strategii
dostosowawczych. Niektórzy, niczym XIX-
wieczni luddyści, spróbują walczyć z nad-
ciągającym smokiem. Inni wmówią sobie,
że nowe jest bezwzględnie cudowne i bez
wad. Nawet, gdy sami w końcu padną
ofiarami zmiany.

Jeszcze inni – postarają się po prostu
zrozumieć.

I pewnie tylko te ludzkie reakcje będą
czymś uniwersalnie niezmiennym w his-
torii naszej cywilizacji.
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Niedawna Monachijska Konferencja Bez-
pieczeństwa ujawniła istnienie znaczącego
pęknięcia w myśleniu europejskich przy-
wódców, ale również, jak można wnio-
skować na podstawie opublikowanych
badań opinii publicznej – społeczeństw.

I tak zarówno Niemcy, jak i Francuzi
są zdania, że dla ich krajów większe za-
grożenie stanowi dziś polityka Stanów
Zjednoczonych niż Rosji (w Niemczech
relacja ta wynosi 49% (USA) do 30%
(Rosja), we Francji 49% do 40%). Jeszcze
silniej widać tę tendencję w odpowiedziach
na pytania o zaufanie do osób – tylko
10% Niemców oraz 9% Francuzów uważa,
że „prezydent Trump postępuje dobrze
w sprawach świata”, i odpowiednio 36%
Niemców i 20% Francuzów jest zdania,
że dobrze czyni Władimir Putin. Na mar-
ginesie: warto zauważyć, że 77% Niemców
jest przekonanych o tym, że Emmanuel
Macron uprawia słuszną politykę, a 78%
Francuzów myśli to samo o kanclerz
 Merkel. 

Zachodnia Europa chce większej
autonomii

Nieco inny zestaw pytań pozwala porów-
nać zapatrywania społeczeństw Zachodu
i Wschodu Europy na kwestie przyszłości
kontynentu. Pytani o to, czy narastanie
napięcia między Europą a Rosją może
doprowadzić do wybuchu wojny, Francuzi
(60%) oraz Niemcy (74%) w zdecydowanej
większości udzielili odpowiedzi, że nie
zgadzają się z takim poglądem. Odwrotnie
było w Polsce i na Łotwie, gdzie odpo-
wiednio 57% i 49% ankietowanych wierzy
w prawdopodobieństwo takiego rozwoju
wydarzeń. Jeśli chodzi o antyrosyjskie
sankcje w związku z sytuacją na Ukrainie,
to Francuzi raczej skłonni są uznać, że nie
należy ich rozszerzać (33% za, 43% prze-
ciw), zaś Niemcy są stanowczo przeciwko
rozszerzaniu sankcji (75% przeciw, 17% za). 

Na poziomie elit opinie te rozkładają
się najprawdopodobniej w sposób nieco
mniej jednoznaczny, ale generalny trend

MAreK bUdzIsz
Były dziennikarz, doradca dwóch ministrów w rządzie Jerzego Buzka,
analityk. Obecnie w biznesie. Z wykształcenia historyk.

Nie ma co liczyć na zaostrzenie się europejskiego kursu wobec Rosji.
Zabiegać trzeba o utrzymanie obecnego i załagodzenie transatlantyckich
sporów. Zbyt daleko posunięte usamodzielnienie się Europy otwiera pole
dla rosyjskiej gry

Polską politykę wschodnią trzeba uprawiać
w berlinie i brukseli



jest, jak się wydaje, podobny. W Warszawie
trzeba przynajmniej przyjąć do wiado-
mości – a wydaje się, że polskie elity tego
nie robią – że kolektywny Zachód Europy
inaczej postrzega wyzwania stojące przed
naszym kontynentem. Tego rodzaju na-
stroje zwłaszcza w demokracjach wpływają
na swobodę uprawiania polityki. Polityka
zagraniczna, choć do pewnego stopnia
odporna na wpływ opinii publicznej, nie
jest w tej materii wyjątkiem. W najwięk-
szym skrócie: stan zachodnioeuropejskich
nastrojów można opisać jako narastającą
nieufność wobec amerykańskiego przy-
wództwa i dążenie do uzyskania przez
Unię Europejską większej dozy autonomii
i strategicznej samodzielności. Obejmuje
to nie tylko kwestie bezpośrednio poli-
tyczne, takie jak zarysowująca się różnica
w podejściu do konfliktu na wschodzie
Ukrainy (symptomatyczna jest odmowa
kanclerz Merkel w sprawie wysłania nie-
mieckich okrętów na Morze Azowskie),
ale również gospodarcze, w tym kluczowe
z punktu widzenia Polski, problemy eu-
ropejskiej polityki gospodarczej oraz wa-
lutowej. Warto przypomnieć, że 5 grudnia
ubiegłego roku Komisja Europejska opub-
likowała materiał poświęcony konsek-
wencjom, jakie dla europejskiej gospodarki
pociąga za sobą dolar jako waluta rozli-
czeniowa na międzynarodowym rynku
energetycznym. Zdaniem Komisji, Unia
Europejska, która jest największym świa-
towym importerem surowców energe-
tycznych, ponosi znaczne ryzyko w związku
z niestabilnością amerykańskiej waluty,
a także, jak stwierdzono, jest wystawiona
na ryzyko „jednostronnych działań”. To
ostatnie stwierdzenie odnosi się do po-
czynań administracji amerykańskiej, wy-
wierającej nacisk polityczny i handlowy
na Brukselę. Prościej wyraził się na ten
temat Jean-Claude Juncker, mówiąc

w swoim corocznym wystąpieniu na temat
stanu Unii Europejskiej, że „jest absurdem,
że Unia 80% swych wartych 300 mld
euro rachunków za surowce energetyczne
płaci w dolarach, w sytuacji, kiedy tylko
2% fizycznych dostaw pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych”. Wystąpienie Junckera
zbiegło się z zaleceniami Komisji Euro-
pejskiej (SWD (2018) 483 final), w których
proponuje ona wzrost znaczenia euro jako
waluty rozliczeniowej w europejskim hand-
lu surowcami energetycznymi oraz „zwięk-
szenie wykorzystywania euro w umowach
międzynarodowych i niewiążących in-
strumentach związanych z energią”.

Wprost brukselscy urzędnicy wzywają eu-
ropejskie giełdy gazowe, aby zawierane na
nich kontrakty i funkcjonujące instrumenty
finansowe (derywaty) związane były z wa-
lutą europejską. Elina Ribakova, analityk
think tanku Breugel, napisała w związku
z tym, że jeśli idzie o ideę zwiększenia roli
euro, Juncker nie różni się w swych po-
glądach od Putina. A dalej idące propozycje
wzywają Unię Europejską do podjęcia ak-
tywnych kroków na rzecz uczynienia z euro
równie ważnej jak dolar, światowej waluty
rozliczeniowej i rezerwowej. 
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w warszawie trzeba
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że kolektywny zachód
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wyzwania stojące przed

naszym kontynentem 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd-2018-483-recommendation_en_0.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-796-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF


Propagandowa agresja Moskwy

Do symbolu urasta fakt, że kapitałowe
wejście francuskiego państwowego kon-
cernu Total do stworzonego przez poli-
tyczne zaplecze Putina koncernu Novatec
zbiegło się w czasie z ogłoszeniem przez
amerykańskiego ambasadora w Rosji,
Jona Huntsmana, bojkotu Petersburskiego
Forum Ekonomicznego w związku z bez-
prawnym aresztowaniem Michaela Cal-
veya, twórcy i prezesa najstarszego ame-
rykańskiego funduszu inwestycyjnego,
działającego w Rosji. Moskwa, która już
oświadczyła, że europejskie zapotrzebo-
wanie na LNG gotów jest pokryć Novatec
i żadne dostawy gazu z Ameryki nie są
potrzebne, celowo i systematycznie roz-
grywa europejsko-amerykańskie kontro-
wersje. 

Tak odbierać należy falę pogróżek
pod adresem Ameryki i jej sojuszników,
które dobiegają w ostatnich tygodniach
z Moskwy. Przypomnijmy tylko, że chodzi
m.in. o zapowiedź „wzięcia na cel” na-
towskich centrów dowodzenia zarówno
w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych,
wygłoszoną przez Władimira Putina
w trakcie corocznego wystąpienia przed
Radą Federacji, czy ostatnio ogłoszoną
modyfikację tzw. doktryny Gierasimowa,
szefa rosyjskiego sztabu generalnego. Mo-
dyfikacja ta polega na przyjęciu doktryny
„wyprzedzającego uderzenia obronnego”
oraz zaliczenia kolektywnego Zachodu do
grupy „państw-agresorów” wobec Fede-
racji Rosyjskiej. 

W obliczu kresu traktatu INF i praw-
dopodobnej dyskusji w NATO o perspek-
tywie rozlokowania rakiet średniego za-
sięgu na terytorium państw europejskich,
Moskwa w najbliższej przyszłości naj-
prawdopodobniej nasilać będzie propa-
gandową agresję wobec państw, które jej

zdaniem mogą przyjąć rakiety. Główną
jej strategia narracyjną będzie grożenie
„adekwatną odpowiedzią” i próba prze-
konania społeczeństw i rządów państw
Europy Zachodniej, że dalsze zbrojenia
potęgują ryzyko konfliktu, bo prowokują
Moskwę, a lepszym rozwiązaniem jest
postawienie na współpracę gospodarczą.
Tego rodzaju argumentacja nie uwzględnia
wszakże prostego rachunku sił, z którego
wynika, że w zakresie konwencjonalnych
sił zbrojnych Rosja już dziś ma na konty-
nencie europejskim przygniatającą prze-
wagę, w tym – w perspektywie 3 do 5 lat,
jak uważają eksperci wojskowi – w zakresie
rakiet średniego zasięgu, zdolnych do
przenoszenia ładunków nuklearnych. I tę
dysproporcję militarną rosyjskie elity
chciałyby w najbliższej przyszłości przekuć
w przewagę natury politycznej.

Polska strategia

Co z tego wynika dla polskiej polityki?
Nie ma co liczyć na zaostrzenie się euro-
pejskiego kursu wobec Rosji. Wzrastająca
presja Waszyngtonu nie zmieni europej-
skich społeczeństw i politycznego estab-
lishmentu w zwolenników wprowadzania
nowych sankcji czy postawienia na zbro-
jenia kosztem polityki socjalnej. Zabiegać
trzeba o utrzymanie obecnego europej-
skiego kursu i załagodzenie transatlan-
tyckich sporów i spięć, bo zbyt daleko
posunięte „usamodzielnienie” się Europy
otwiera pole dla rosyjskiej gry. W tym
sensie jednym z podstawowych zadań
polskiej dyplomacji winna być gra na
rzecz łagodzenia sporów, nie zaś wybie-
ranie jednoznacznie „atlantyckiego” kie-
runku, który te napięcia obiektywnie
wzmacnia. Trzeba też zwracać uwagę, czy
chwiejna europejska równowaga w tej
materii nie zostanie naruszona przez przy-
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jęcie do Unii nowych członków. W tym
względzie być może winniśmy zrewidować
naszą politykę np. w kwestii wstąpienia
do UE Serbii, skoro jej prezydent mówi,
że „nigdy nie opowie się za sankcjami
przeciw Rosji”. 

Winniśmy jednak również dbać o to,
by nasze stanowisko nie było postrzegane
jako zbyt jednostronne. I dlatego należa-
łoby zaproponować Berlinowi wspólne,
polsko-niemieckie partnerstwo w sprawie
polityki wobec Rosji, i szerzej – państw
z przestrzeni postsowieckiej. Bo tylko
wówczas, niejako od środka, będziemy
w stanie współkształtować politykę Unii
w tej materii. W przeciwnym razie zosta-
niemy zaszufladkowani do grona „eks-
tremistów” i rusofobów, o co Moskwa
bardzo zabiega, a nasze możliwości upra-
wiania polityki się zmniejszą. 

Warto w związku z tym dostrzec na-
pływające z Berlina pozytywne sygnały
w tym zakresie. Choćby takie, jak dys-
tansowanie się niemieckiej minister obro-
ny, Ursuli von der Leyen, od francuskiej
propozycji jednolitej armii europejskiej
na rzecz ściślejszego współdziałania armii

narodowych. Inna, godna odnotowania
propozycja, padła niedawno z ust Man-
freda Webera, długoletniego przewodni-
czącego frakcji Europejskiej Partii Ludowej
w europarlamencie i oficjalnego jej kan-
dydata na nowego przewodniczącego Ko-
misji Europejskiej po tegorocznych wy-
borach. Weber zaproponował w trakcie
jednej z dyskusji panelowych, odbywają-
cych się przy okazji Monachijskiej Kon-
ferencji Bezpieczeństwa, budowę euro-
pejskiego systemu obrony przeciwrakie-
towej, który miałby obejmować całą „flankę
wschodnią”, z Ukrainą włącznie.

Skończmy z germanofobią

Warunkiem powodzenia tej strategii jest
znaczące zredukowanie antyniemieckiej
retoryki, nadmiernie eksploatowanej przez
obecną władzę, głównie, jak można przy-
puszczać, na użytek wewnętrzny. Takie
podejście wymusza też przyjęcie do wia-
domości gorzkiej prawdy: kwestii naszego
bezpieczeństwa nie rozwiąże za nas ani
Unia Europejska, ani też, niestety, Stany
Zjednoczone. A to z kolei wymusza re-
fleksję, czy osławione 2% PKB, jakie prze-
znaczamy na obronę, jest wielkością wy-
starczającą, czy nie należałoby raczej pod-
nieść nakładów na ten cel, kosztem choćby
nadmiernie rozbudowywanej polityki so-
cjalnej. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji,
kiedy Federacja Rosyjska przeznacza na
zbrojenia znacznie więcej niźli 2% swego
PKB, i tak trzykrotnie większego niźli
polski – co oznacza, że godzimy się na
narastanie dysproporcji. I wreszcie trzeba
poddać refleksji inną mało popularną
kwestię – a mianowicie: czy zaangażo-
wanie w Grupie Wyszehradzkiej, mające
znaczenie w kwestiach debat wewnątrz
Unii Europejskiej, stanowi receptę na za-
grożenia ze Wschodu. Wydaje się, że
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w tym względzie więcej łączy nas z pań-
stwami nordyckimi, bałtyckimi i Rumunią,
niż z Bratysławą i Budapesztem. Zmiana
nastawienia tych stolic winna być jednym
z głównych zadań naszej dyplomacji,
gdyby jednak okazało się to niemożliwe,
nieuchronne stanie się przemyślenie na-
szych priorytetów w polityce zagranicznej. 

Bez zmian nasze stanowisko wobec
polityki Federacji Rosyjskiej będzie trak-
towane jako niewiarygodne, mające głów-
nie retoryczny charakter. Z drugiej strony
trzeba pamiętać o tym, aby polityka wobec
Rosji zawierała aspekty pozytywne, choćby
w obszarach nietraktowanych w Europie
jako bezpośrednio polityczne. I tak na
przykład blokowanie wznowienia małego
ruchu granicznego nie wpływa korzystnie
na nasze bezpieczeństwo, za to ułatwia
rosyjskiej propagandzie zaszufladkowanie
nas w gronie państw kierujących się w swej
polityce uprzedzeniami i resentymentami,
a nie racjonalną oceną sytuacji. Podobnie

mało wiarygodne, jeśli nie wpleciemy tego
w szerszą i głębszą narrację, jest nasze
stanowisko w kwestii zaostrzenia sankcji
ekonomicznych wobec Rosji. Z tego przede
wszystkim względu, że nasz eksport na
Wschód w wartościach bezwzględnych
był w ubiegłym roku większy niż brytyjski
czy holenderski, a biorąc pod uwagę wiel-
kość gospodarki, eksportowaliśmy do
Rosji więcej niż Niemcy. Niedostrzeganie
tego czyni naszą argumentację co najmniej
dwuznaczną.

Generalna konkluzja, jaka się nasuwa,
nie jest zbyt optymistyczna. Nasza polityka
na kierunku wschodnim winna (czego
dziś nie czyni) w większym stopniu
uwzględniać europejskie realia; powinna
być aktywniejsza i wielokierunkowa, spój-
na i konsekwentna, a mniej koncentrować
się na doraźnych, krótkoterminowych
i retorycznych aspektach, użytecznych
głównie w debatach wewnętrznych. 
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Stanfordzki eksperyment więzienny, prze-
prowadzony przez Philipa Zimbardo, jest
jednym z najbardziej znanych i intrygu-
jących psychologicznych projektów ba-
dawczych. W 1971 roku Zimbardo umieścił
18 zdrowych psychicznie studentów w wię-
zieniu, stworzonym przez siebie w piw-
nicach Wydziału Psychologii Uniwersytetu
Stanfordzkiego. Uczestnicy zostali po-
dzieleni losowo na dwie grupy – więźniów
i strażników. Więźniowie, ubrani w białe
koszule i damskie pończochy naciągnięte
na głowę, mieli przydzielone numery, któ-
rych mieli używać wobec siebie zamiast
imion. Strażnicy mieli zaś utrzymać ład
i porządek w więzieniu. Jak się okazało,
więźniowie bardzo szybko zaczęli wszczy-
nać bunty, a strażnicy tak bardzo przyjęli
powierzone im role, że ich metody przyj-
mowały coraz bardziej drastyczną formę.

Zimbardo musiał przerwać ekspery-
ment po tygodniu. Jego zdaniem badanie
dowiodło, że zło jest w każdym z nas.
Możemy być zdrowi psychicznie, ale aby
zło się z nas wydostało, wystarczy znaleźć
się w sytuacji, w której będziemy częścią

grupy posiadającej znaczną władzę nad
inną grupą. Możliwość przekraczania gra-
nic, myśl o przekroczeniu których na co
dzień nie mieści nam się w głowach, okaże
się wtedy nęcąca i naturalna.

Eksperyment stanfordzki stał się
standardowym tematem przerabianym
na studiach z psychologii. Zimbardo, który
kocha media ze wzajemnością, przekazał
swoje wnioski do potocznej świadomości.
Banalność zła à la Zimbardo stała się czę-
ścią naukowej i potocznej wiedzy o czło-
wieku. W ostatnich latach jednak zaczęto
coraz częściej zadawać pytanie, czy eks-
peryment więzienny nie jest przypadkiem
bujdą na resorach.

Dwie metamorfozy - dwie interpretacje

Podstawą zarówno dla wniosków Zim-
bardo, jak i zakończenia eksperymentu,
były nagłe i drastyczne zmiany w zacho-
waniu więźniów i strażników. Symboliczne
mogą być zachowania dwóch z nich. Do-
uglas Korpi – więzień nr 8612, po nie-
spełna dwóch dobach zaczął przejawiać

KrzysztOf sęKOwsKI
Członek Pracowni Filozofii Eksperymentalnej przy Instytucie Filozofii
UW

Czy słynny eksperyment więzienny Zimbardo był fejkiem? Dyskusja nad
jego krytyką wiele ujawnia na temat naszego stosunku do zła i autoryte-
tów. Daje też do myślenia choćby w kontekście dyskusji na temat #metoo
czy pedofilii w Kościele

zimbardo i miedziany wąż



objawy załamania nerwowego. Kopał
w drzwi, krzyczał, że czuje, jakby płonął
od wewnątrz, wydawał się zdezoriento-
wany. Drugi – Dave Eshelman – strażnik,
zwany przez więźniów Johnem Wayne’em,
był niesamowicie bezwzględny. To on
jako pierwszy zmienił codzienny rytuał
odliczania więźniów w kilkugodzinne, po-
niżające przedstawienie. Również on kazał
więziom symulować kopulację. 

To między innymi właśnie ich błys-
kawiczna metamorfoza stanowiła grunt
pod wnioski Zimbardo, które można opisać
dwojako. W oryginalnym artykule opisu-
jącym eksperyment, Zimbardo i jego
współpracownicy argumentują bowiem
za tezą, zgodnie z którą opisane skrajne
zachowania są wynikiem znalezienia się
w jednej z dwóch grup, w których tożsa-
mość grupowa członków jest silniejsza
od indywidualnej, a dodatkowo jedna
grupa posiada środki do wywierania na-
cisku na drugą i sprawowania nad nią
władzy. Teza ta jest bardziej wyważona
niż ta, którą przyjmuje się powszechnie,
i którą krytykuje większość przeciwników
Zimbardo. Zgodnie z nią, zło wynika je-
dynie z warunków, w jakich się znajdziemy.
Choć Zimbardo w oficjalnych artykułach
opowiada się raczej za pierwszą, to jego

wystąpienia publiczne, pogadanki na TED
czy teksty popularnonaukowe zdecydo-
wanie przyjmują postać zgodną z drugą
interpretacją.

Czy badanie Zimbardo to oszustwo?

Eksperyment był kontestowany przez psy-
chologów jeszcze w latach 70. Ostra kry-
tyka pod hasłem „eksperyment Zimbardo
to oszustwo” stała się jednak wyjątkowo
nośna w ubiegłym roku, na skutek nie-
udanej replikacji eksperymentu przez Ale-
xandra Haslama i Stephena Reichera,
wydania książki Thibaulta Le Texier „His-
toire d’un mensonge” („Historia kłam-
stwa”) oraz przede wszystkim artykułu
Bena Bluma „The Lifespan of a Lie”,
opublikowanego na platformie „Medium”,
który osiągnął niebywałą popularność.

Dwie ostatnie pozycje poruszają m.in.
kwestię wypowiedzi Korpi i Eshelmana,
w których obaj twierdzą, że ich zachowania
były udawane. Pierwszy wskazuje m.in. na
to, że przystępując do eksperymentu sądził,
że siedząc w celi będzie mógł się przygoto-
wywać do egzaminów na studiach. Kiedy
w trakcie eksperymentu odmówiono mu
dostępu do książek, chciał zrezygnować
z udziału w badaniu. Strażnicy odmawiali
mu wyjścia z więzienia – sam natomiast
usłyszał od Zimbardo, że jedyną możliwością
opuszczenia więzienia jest potrzeba inter-
wencji lekarskiej. Zaczął więc symulować
załamanie nerwowe. „Spójrzcie na taśmy –
to nawet nie jest dobre aktorstwo” – mówił
Blumowi podczas wywiadu. – „Każdy psy-
cholog kliniczny byłby w stanie stwierdzić,
że symuluję”. Korpi twierdzi także, że
w trakcie eksperymentu świetnie się bawił
i wskazuje na nagrania, na których mówi
do innych więźniów, że udział w ekspery-
mencie to świetna praca, bo dostaje się
łatwe pieniądze za wrzeszczenie. 
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https://medium.com/s/trustissues/the-lifespan-of-a-lie-d869212b1f62


Eshelman natomiast tłumaczy, że
maltretując psychicznie więźniów odgry-
wał jedynie rolę, której oczekiwał od niego
Zimbardo. Miał on naśladować postać
strażnika z filmu „Nieugięty Luke”. Sądził,
że właśnie odgrywania brutalnego klawisza
oczekują od niego autorzy eksperymentu.
Dodatkowo Eshelman wiedząc, co jest
celem badania, chciał przyczynić się do
reformy więziennictwa w Stanach.

Wypowiedzi Korpiego i Eshelmana
są frapujące co najmniej z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, choć Zimbardo twierdzi,
że podał uczestnikom sposób na rezygnację
z eksperymentu (mieli wypowiedzieć zda-
nie „chcę zrezygnować z udziału w eks-
perymencie”), to w obszernej dokumen-
tacji badania nie ma o tym wzmianki.
Drugą kwestią jest to, że wypowiedzi Es-
helmana mogą być interpretowane jako
wyparcie własnych zachowań i ich racjo-
nalizacja. Również Zimbardo, odparowując
zarzuty, wskazuje, że przecież nikt nie
chce uważać siebie za potwora, dlatego
najłatwiej jest usprawiedliwić to np. uda-
waniem.

Faktem jest jednak, że uczestnicy
zdawali sobie sprawę z tego, co jest przed-
miotem badania. A nie powinni byli. Jest
to jeden z argumentów przeciwko rzetel-
ności eksperymentu stanfordzkiego, pod-
noszony jeszcze w latach 70. Błędów me-
todologicznych w badaniu Zimbardo jest
zresztą cała masa. Eshelman oprócz wpły-
wu samego Zimbardo, który odgrywał
rolę naczelnika więzienia (średni sposób
na uniknięcie wpływu eksperymentatora)
wskazuje także na zachowanie innych
członków zespołu badawczego, którzy na
odprawach strażników mieli zachęcać ich
do ostrzejszego zachowania. Tego typu
wypowiedzi są utrwalone na nagraniach.
W badaniu nie uwzględniono grupy kon-
trolnej. Nie jest też opisana operacjona-

lizacja zmiennych, nie jest zdefiniowane,
jak mierzono zmienne. A tam operacjo-
nalizacja – toż to metodologiczne luksusy!
Zmienne w ogóle nie są opisane.

Słowem, to nie jest dobre badanie.
To stwierdzenie nie jest jednak szczególnie
rewolucyjne. Problemy metodologiczne
eksperymentu Zimbardo są powszechnie
znane, także studentom pierwszego roku
psychologii. Zarzuty związane z ostatnią
krytyką są jednak dużo poważniejsze. Py-
tanie, jakie się z nimi wiąże, brzmi: czy
badanie Zimbardo można nazwać „kłam-
stwem” – i czy owa krytyka podważa jego
wyniki oraz interpretację.

Otóż raczej nie

Tłumaczenie Eshelmana dotyczące tego,
że jedynie udawał strasznego strażnika
dla dobra nauki i systemu więziennictwa,
nawet jeśli są szczere, nie zmieniają faktu,
że odmawiał on skorzystania z toalety
prawdziwym ludziom. Kazał im też czyścić
realne toalety nieudawanymi gołymi rę-
kami i zmuszał ich do symulowania ko-
pulacji (na szczęście nie do prawdziwej). 

W tym miejscu warto przywołać kla-
syczne badanie Stanleya Milgrama, które
było bezpośrednią inspiracją dla Zimbardo.
Badani w tym eksperymencie byli przy-
pisywani do grupy „nauczycieli”, którzy
mieli oceniać poprawność wykonywania
zadań przez grupę „uczniów” – mających
nauczyć się na pamięć listy par słów. Gdy
uczniowie popełniali błąd, nauczyciele
byli zobligowani do podawania im wstrzą-
su elektrycznego, który wraz z liczbą błę-
dów był zwiększany. Uczniowie byli w rze-
czywistości pomocnikami eksperymen-
tatora, i jedynie udawali, że otrzymują
wstrząs. Jak się okazało, znaczna część
badanych podawała dawki sięgające 450 V
pomimo wrzasków „uczniów” i ich próśb
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o zaprzestanie i przerwanie eksperymentu.
Badanie Milgrama wskazywało przede
wszystkim rolę autorytetu naukowego
w usprawiedliwianiu zadawania bólu in-
nym ludziom, pomimo ich przeraźliwych
krzyków i błagań o zaprzestanie. Nie miało
dowodzić jedynie czynnika środowiskowego. 

Zarzuty wobec Zimbardo mogą pod-
ważać interpretację wyników, zgodnie
z którą do wydobycia z ludzi zła wystarczy
ustawienie ich w sytuacji, w której mogą
to zło wyrządzić i nie będą z tego rozliczeni.
Nie podważają jednak faktu, że w imię
nauki lub pod wpływem Zimbardo ludzie
robili krzywdę innym ludziom. Zarzuty
Bluma stawiają także znak zapytania nad
interpretacją samego Zimbardo, zgodnie
z którą głównym czynnikiem wystąpienia
złych zachowań jest różnica statusu grup,
z których jedna jest podległa drugiej. Eks-
peryment więzienny może jednak wska-
zywać na to, jak świadomość istnienia
wyższego celu usprawiedliwiającego zło
może nas skłaniać do robienia rzeczy
strasznych.

To, co jednak w ostatniej aferze wokół
eksperymentu stanfordzkiego jest wyjąt-
kowo interesujące, to reakcja środowiska
naukowego na krytykę Zimbardo. Dzięki
eksperymentowi więziennemu wiemy, że
pod wpływem autorytetów możemy czynić
zło. Dzięki obserwacji reakcji psychologów
na krytykę tego eksperymentu możemy
dowiedzieć się, do czego jesteśmy zdolni,
aby autorytetu tego bronić przed krytyką
zagrażającą jego pozycji.

Krytyka jak węże

Izraelici, gdy ich podróż do Ziemi Obie-
canej wydłużała się, zaczęli się niecier-
pliwić. Wyrzucali, że Bóg przez Mojżesza
wyprowadził ich z Egiptu po to, aby po-
marli. Mówili, że nie mają jedzenia, że

manna – „pokarm mizerny” – już im
zbrzydła. Bóg za niewdzięczność zesłał
na nich węże, które wielu śmiertelnie po-
kąsały. Gdy Mojżesz wstawił się za ludem,
Bóg kazał mu sporządzić miedzianego
węża i umieścić go wysoko na palu. Każdy
kto po ukąszeniu węża na niego spojrzał,
był uzdrowiony.

Węże nie zostały zatem przez Izrae-
litów przepędzone. To, co kąsało, zostało
wystawione na widok publiczny. Spoj-
rzenie na wizerunek uciążliwego gada
uzdrawiało.

Gdy Zimbardo na forum dyskusyj-
nym, którego użytkownikami są człon-
kowie Society for Personality and Social
Psychology, napisał o krytyce, jaka została
sformułowana przeciw jego badaniu, so-
lidarni z Zimbardo psychologowie nie
wystawili miedzianego węża na pal i nie
patrzyli na niego. Zamiast tego, deptali
węże dookoła ile wlezie.

Przyglądając się dyskusji na forum
SPSP, którą analizuje portal PsychBrief,
można odnieść wrażenie, że była ona
zwykłą niemerytoryczną połajanką, w któ-
rej zarzuty wobec krytyków, nawet jeśli
pachniały merytorycznością, to okazywało
się, że ów merytoryczny pierwiastek jest
fałszywy lub co najmniej skrajnie kon-
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trowersyjny. Haslam i Reicher, którym
nie udało się zreplikować badania Zim-
bardo, w dyskusji na łamach forum SPSP
nazywani byli „slapstickowymi psycho-
logami” tylko dlatego, że nie udało im się
go pozytywnie powtórzyć. Ich badanie
nie było w ogóle analizowane, za to pod-
ważona została w ogóle wartość krytyki
badań z psychologii społecznej, opierającej
się o falsyfikację. Inne argumenty były
deprecjonowane ze względu na to, że zos-
tały opisane na łamach bloga, a nie cza-
sopisma naukowego. Poparte to było za-
rzutem o brak odnośników w tekstach je
zawierających, choć te jak najbardziej je
posiadały.

Argumenty Bluma, jak i wspomnianą
replikację, można krytykować. Sam Zim-
bardo zresztą wystosował merytoryczną
odpowiedź na większość zarzutów. Część
jego argumentacji została przytoczona
powyżej. Warto jednak zaznaczyć, że nie-
udaną replikację nie jest trudno krytyko-
wać z pozycji metodologicznych, zważyw-
szy, że badanie zostało przeprowadzone
w ramach reality show, realizowanego
przez BBC. Chociażby świadomość bycia
obserwowanym przez tłumy telewidzów
czy zupełnie inny kontekst społeczny obu
badań mogą wystarczyć jako podstawa
do merytorycznej krytyki badania Haslama
i Reichera. Krytykę taką należy jednak
wprost sformułować, zdając sobie jedno-
cześnie sprawę z tego, że nie jest ona
wprost miażdżąca i może być przedmiotem
dalszej dyskusji.

Miedziane węże w praktyce

Morały z całej afery wokół eksperymentu
Zimbardo są dwa. Pierwszy, dotyczący
stricte wyników uzyskanych przez Zim-
bardo, mówi tyle, że ich klasyczna inter-
pretacja budzi wiele zastrzeżeń. Dużo bar-

dziej przekonująca jest recepcja wyników
eksperymentu stanfordzkiego, zgodnie
z którą to wyższy cel i autorytet uspra-
wiedliwiający zło jest czynnikiem je wy-
wołującym. Daleko jednak do usprawied-
liwienia haseł o „wielkim kłamstwie stan-
fordzkim”.

Drugi morał, który łączy z pierwszym
nie tylko kontekst eksperymentu więzien-
nego, ale także figura autorytetu, dotyczy
reakcji na ataki na autorytety. Członkowie
SPSP nie potrafili wystawić miedzianego
węża, lecz starali się deptać węże, nie po-
dejmując merytorycznej dyskusji z kry-
tykami Zimbardo.

Z podobną sytuacją jak członkowie
SPSP musieli się zmierzyć w ciągu ostat-
niego roku niektórzy lewicowi działacze,
którzy utrzymując swoją agendę w duchu
#metoo zostali postawieni przed infor-
macją o rzekomym molestowaniu studenta
przez Avital Ronell – profesor New York
University, intelektualistkę i działaczkę
feministyczną. Niektórzy, jak Judith But-
ler – jedna z najbardziej wpływowych fi-
lozofów feministycznych – nie potrafili
wystawić miedzianego węża na widok
i wstawiali się za Ronell, pisząc list w jej
obronie, powołując się na jej opinię i po-
zycję jako wybitnego naukowca.

W podobnej sytuacji są obecnie ka-
tolicy, którzy między innymi po słowach
papieża Franciszka muszą odnieść się do
zarzutów o tuszowanie pedofilii w Kościele
katolickim przez Jana Pawła II. Brak
reakcji na słowa obecnego papieża w więk-
szości prawicowych portali nie wydaje
się odpowiedzią najbardziej spójną z Moj-
żeszową taktyką walki z ukąszeniami. Po-
dobnie rzecz się ma z ostatnią konferencją
Konferencji Episkopatu Polski na temat
pedofilii w Kościele. Zamiast twardego
podjęcia tematu, przyznania się do ist-
nienia problemu oraz jasnego rozróżnienia
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między zasadnymi i niezasadnymi oska-
rżeniami, główny wątek został rozmięk-
czony i na mnóstwo sposobów okręcony
wokół innych spraw.

Autorytetów można i trzeba bronić,
ale poprzez wystawienie miedzianego
węża, i dokładne mu się przyjrzenie. Ina-

czej węże wciąż będą nas kąsać, a my
ostatecznie zostaniemy wypchnięci poza
główny nurt dyskusji nad ich krytyką. Je-
dyne co nam zostanie – to powoli umierać
od ukąszenia, ze wzrokiem utkwionym
w powalanym przez innych autorytecie.
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WTO (World Trade Organization, pol.
Światowa Organizacja Handlu) razem ze
swoją poprzedniczką GATT (General Ag-
reement on Tariffs and Trade, pol. Układ
Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu)
miały po II wojnie światowej znaczący
wkład w liberalizację handlu na świecie.
Przez ponad 70 lat miało miejsce osiem
tzw. rund, czyli multilateralnych spotkań,
podczas których negocjowano znoszenie
barier w handlu międzynarodowym. Dzięki
tym działaniom globalny poziom cen na
wyroby przemysłowe spadł poniżej śred-
niej wartości 4 proc. Liczba członków
WTO wzrosła w tym czasie z 23 do 161.
Proces ten zatrzymał się na początku XXI
wieku. Wtedy to niepowodzeniem zakoń-
czyła się runda w Dosze, głównie ze wzglę-
du konflikt na linii kraje rozwijające się –
kraje uprzemysłowione. Te pierwsze żądały
szerszego dostępu do rynków spożywczych
tych drugich. Kraje bogatsze, chcąc chronić
swój sektor rolniczy, stawiały temu zde-
cydowany opór. 

Wstrzymanie liberalizacji handlu na
płaszczyźnie multilateralnej sprawiło, że

poszczególne państwa zaczęły porozu-
miewać się w kwestii dalszego znoszenia
barier celnych poza systemem rund, pod-
pisując ze sobą tzw. PTA (preferential
trade agreement, pol. preferencyjne umo-
wy handlowe). Skalę wzrostu znaczenia
PTA dobrze widać na liczbach: o ile
w 1990 r. istniało około 100 PTA, to obec-
nie jest ich prawie 400. W związku z tym
trendem, już kilkanaście lat temu było
słychać głosy, że formula WTO, która
miała się opierać głównie na umowach
dotyczących wszystkich państw człon-
kowskich, wyczerpała się, i że dalszy
postęp liberalizacji handlu będzie postę-
pował poza systemem rund. Prawdziwy
kryzys, który stawia funkcjonowanie i rolę
WTO w światowym handlu pod znakiem
zapytania, rozpoczął się jednak w ostatnich
latach.

Kryzys made in USA

Architekturą światowego układu hand-
lowego zaczęły trząść Stany Zjednoczone.
Wbrew dotychczasowej logice liberalizacji

łUKAsz czerNIcKI
Analityk w Polskim Instytucie Ekonomicznym

Obecny kryzys wokół Światowej Organizacji Handlu to sygnał do reform
na płaszczyźnie instytucjonalnej, ale też wezwanie do głębszej refleksji
nad skutkami liberalizacji wymiany handlowej

czy wtO istnieje tylko teoretycznie?



przepływów handlowych, USA wprowa-
dziły cła na wybrane towary (od 1 czerwca
2018 r. obowiązuje 25-procentowa stawka
celna na wyroby stalowe i 10-procentowa –
na wyroby aluminiowe). Co jednak waż-
niejsze, Stany Zjednoczone doprowadziły
do blokady powoływania nowych członków
Organu Apelacyjnego (ang. Appellate
Body – AB) WTO. To właśnie ten organ
jest swoistym sądem, który rozstrzyga
spory między krajami członkowskim. Już
obecnie z siedmiu miejsc w AB trzy są
nieobsadzone, co znacząco osłabia tempo
prac organu. Pod koniec 2019 roku wy-
gasną jednak mandaty dwóch następnych
członków. Tym samy ich liczba spadnie
poniżej wymaganego progu i doprowadzi
do zupełnego paraliżu AB. 

Co kierowało USA, aby postawić tak
sprawę na ostrzu noża? Przyczyn tego
należy szukać jeszcze w latach 80-tych
XX wieku. Wtedy to kraje przemysłowe,
ze Stanami Zjednoczonymi na czele, do-
konały znaczących obniżek ceł wwozo-
wych, tak aby w ogóle zachęcić kraje
słabiej rozwinięte do ustępstw w tym ob-
szarze i przystąpienia do ukladu. To było
ponad 30 lat temu. Od tego czasu zaszły
gigantyczne zmiany. Do WTO zaczęły
przystępować kolejne kraje, które dokonały
zwrotu w kierunku gospodarki rynkowej.
W 2001 roku dołączyły też Chiny. Państwa
te przystępowały do układu, można po-
wiedzieć, na preferencyjnych warunkach. 

Dla USA dynamiczna obniżka ceł
w latach 80-tych, w połączeniu z globali-
zacją światowych łańcuchów wartości do-
danej, oznaczała postępującą migrację
produkcji poza granice. Od początku lat
90-tych deficyt w handlu zagranicznym
w relacji do PKB Stanów Zjednoczonych
wynosi średnio 3 proc. O ile na płasz-
czyźnie międzynarodowej taki układ,
w przypadku USA, mógłby trwać jeszcze

przez dłuższy okres (Stany Zjednoczone
są emitentem waluty międzynarodowej,
mogą zatem kupować dobra i usługi za
granicą, oferując w zamian wyłącznie pie-
niądz, na który jest popyt na całym świe-
cie), to z perspektywy gospodarki naro-
dowej zaczęło to rodzić problemy. Sytuacja
uderzyła szczególnie w amerykańską klasę
robotniczą. Miejsca pracy zaczęły wypły-
wać za granicę (co przez pewien czas czę-
ściowo zostało zakryte przez bańki spe-
kulacyjne napędzane tanim kredytem,

najpierw na rynku IT, a później na rynku
nieruchomości). „Made in USA” coraz
bardziej traciło na znaczeniu. Nastąpiła
stagnacja realnych płac wielu obszarach. 

Druga strona medalu była taka, że
państwa rozwijające nierzadko starały się
na różne, pozataryfowe sposoby zachować
hermetyczność swoich rynków i wyko-
rzystać współpracę z firmami zagranicz-
nymi do budowy krajowego potencjału
wytwórczego. Cierniem w oku dla krajów
uprzemysłowionych, z USA na czele, była
od dłuższego czasu konieczność ustano-
wienia spółki joint-venture z chińskim
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podmiotem (głównie w przypadku pro-
dukcji zaawansowanej technologicznie),
jako warunku dostępu do ponadmiliar-
dowego chińskiego rynku. Stany Zjedno-
czone uznały, że sposób funkcjonowania
handlu światowego na bazie reguł wy-
tworzonych w ramach WTO jest dla nich
dalece niekorzystny. Stąd tak ostra reakcja
USA i obecny kryzys w Światowej Orga-
nizacji Handlu.

Odpowiedź świata na politykę USA
była różnoraka. Część krajów, z Chinami
na czele, obrało kurs konfliktowy. Z jednej
strony wniosły oficjalne skargi na działania
Stanów Zjednoczonych w WTO (choć, ze
względów opisanych powyżej, ich sku-
teczność jest raczej wątpliwa). Z drugiej
strony same wprowadziły nowe cła ude-
rzające w amerykańską gospodarkę. Inne
państwa szukały możliwości porozumienia
się z USA na płaszczyźnie bilateralnej.
I tak na przykład Korea Południowa, w za-
mian za wyjęcie spod obowiązywania no-
wych taryf celnych, zgodziła się na ogra-
niczenie dotychczasowego eksportu wy-
robów stalowych o 30 proc. i większe
otwarcie swojego rynku dla samochodów
wytwarzanych w Stanach Zjednoczonych. 

Co dalej?

Kryzys spowodowany działaniami ame-
rykańskiej administracji wywołał również
dyskusję o tym, jak reformować WTO,
aby była w dalszym ciągu platformą do
rozmów o dalszej liberalizacji handlu. Po-
jawiające się oficjalne propozycje skupiają
się dotychczas głównie na odblokowaniu
klinczu wokół Organu Apelacyjnego.
Usprawnienie mechanizmu rozstrzygania
sporów to bardzo ważny aspekt. Ustalenie
nawet najlepszych reguł nic nie wnosi,
gdy brak jest skutecznego sposobu ich
egzekwowania.

W kontekście ewentualnych reform
WTO konieczna jest jednak głębsza re-
fleksja nad samą naturą wolnego handlu.
O ile w teorii przynosi on wzrost dobrobytu
dla zaangażowanych stron, o tyle w prak-
tyce proces redukcji barier handlowych
nierzadko niesie ze sobą silne przetaso-
wania i często poszczególne grupy spo-
łeczne, a nawet niektóre kraje, ponoszą
straty zamiast korzyści. Potrzeba zatem
refleksji nad tym, jak redukcja barier
w handlu wpływa na poszczególne pań-
stwa, w zależności od stopnia ich rozwoju.
W przypadku krajów rozwijających się –

w jakim stopniu sama redukcja barier
rzeczywiście wpływa długodystansowo na
poprawę ich dobrobytu? Czy istnieją inne
czynniki, które ograniczają szansę tych
państw na głębszą integrację w ramach
globalnych łańcuchów wartości? W przy-
padku krajów uprzemysłowionych – jak
znoszenie barier handlowych wpływa na
poszczególne grupy społeczne? Czy ad-
ministracje państwowe mają pomysł na
„zagospodarowanie” tych pracowników,
których miejsca pracy przenoszone są do
krajów będących na dorobku? 

Innym ważnym aspektem, jaki po-
winno się uwzględnić, dokonując reform
WTO, są nierównowagi w bilansach hand-
lowych. To właśnie głębokie różnice
w zdolnościach eksportowych poszcze-
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gólnych krajów są często tłem gigantycz-
nych napięć na arenie międzynarodowej
(np. w strefie euro, na linii USA-Chiny).
Należałoby rozważyć, czy nie stworzyć
odpowiednich narzędzi w ramach WTO,
umożliwiających reakcję tej instytucji
w momencie, gdy dany kraj wykazuje
bardzo wysokie, systematyczne nadwyżki
w bilansie handlowym. Być może zezwo-
lenie na przejściowe wprowadzenie ogra-
niczeń w handlu, w przypadku głębokich
nierównowag, przyczyniłoby się do więk-
szej stabilizacji światowej architektury
handlowej, a jednocześnie do redukcji
napięć na płaszczyźnie geopolitycznej.

Poza tym WTO musiałoby zwrócić
większą uwagę na bariery pozataryfowe
w handlu. Na obszarach, na których ob-
ciążenia celne są albo bardzo niskie, albo
w ogóle ich nie ma, poszczególne kraje
próbują chronić lokalne firmy poprzez
działania administracyjne lub nadmierne
regulacje, utrudniające prowadzenie biz-
nesu zagranicznym przedsiębiorstwom.
Według szacunków Polskiego Instytutu
Ekonomicznego, w samej tylko Unii Eu-
ropejskiej straty spowodowane pozata-
ryfowymi ograniczeniami w handlu to
prawie 200 mld EUR, czyli równowartość
1,2 proc. PKB całej wspólnoty.
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W kwietniu poprzedniego roku uwaga
mediów światowych zwrócona została na
małe państwo na Kaukazie Południowym.
W liczącej oficjalnie trzy miliony miesz-
kańców Armenii rozpoczęły się wówczas
bowiem masowe protesty antyrządowe,
które sparaliżowały instytucje państwa.
Bezpośrednią przyczyną protestów była
reforma konstytucyjno-ustrojowa oraz
wybór dotychczasowego prezydenta Serża
Sarkisjana na premiera kraju. Sama re-
forma realizowana była od 2015 r., kiedy
na mocy zmian konstytucyjnych zmie-
niono ustrój państwa z parlamentarno-
prezydenckiego na parlamentarny. Jednak
wybór prezydenta i premiera według no-
wych zasad ustalono na 2018 r., co służyć
miało przede wszystkim przygotowaniu
instytucji do radykalnych zmian w zarzą-
dzaniu państwem. Prezydent Sarkisjan,
który sprawował swój urząd od 2008 r.,
oznajmił w 2015 r., że reforma służyć ma
wyłącznie usprawnieniu państwa i tym
samym stabilizacji ustroju, a on sam
w 2018 r. nie będzie ubiegał się o urząd
premiera. Słowa jednak nie dotrzymał,

i Republikańska Partia Armenii, która
stanowiła jego zaplecze polityczne i z której
się wywodził, zgłosiła jego kandydaturę
na premiera, a Zgromadzenie Narodowe
tę inicjatywę przegłosowało. Dla pora-
dzieckiej nomenklatury Armenii wydało
się wówczas jasne, że utrzyma władzę na
kolejne 5 lat. Można powiedzieć, że po-
wtórzono odwrócony wariant rosyjski,
z okresu kiedy Władimir Putin po kadencji
Dmitrija Miedwiediewa po raz trzeci objął
urząd prezydencki. Jednak opozycja z de-
putowanym i byłym dziennikarzem Ni-
kolem Paszynianem na czele wezwała na-
ród do pokojowych, ale totalnych protes-
tów. Rozpoczęła się wówczas tzw. aksa-
mitna rewolucja.

Problem karabachsko-poradzieckich
elit

Do wiosny 2018 r. władza w Armenii spo-
czywała głównie w rękach tzw. klanu ka-
rabachskiego, czyli polityków, działaczy
i wojskowych, wywodzących się z Gór-
skiego Karabachu, który w czasach ra-

MIchAł PAtryK sAdłOwsKI
Niezależny ekspert specjalizujący się w prawnych aspektach
bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim, zagadnieniach handlu na
tym obszarze oraz historii ustroju Imperium Rosyjskiego

Elity armeńskie będą realizować koncepcję tolerowanej przez Rosję demo-
kratycznej zmiany ustrojowej i modernizacji aparatu państwa w kierunku
tzw. zachodnich standardów w zamian za zachowanie z nią sojuszu woj-
skowego i gospodarczego

„Aksamitna” czy „kolorowa” 
rewolucja w Armenii?



dzieckich jako autonomiczny obwód (za-
mieszkany głównie przez Ormian) wcho-
dził w skład Azerbejdżańskiej Socjalis-
tycznej Republiki Radzieckiej. Kariery,
sławę i nimb bohaterów narodowych dzia-
łacze karabachscy zyskali w czasie kon-
fliktu z Azerbejdżanem o podmiotowość
Karabachu z lat 1988-1994 r. To wówczas
rozpoczęły się kariery m. in. przyszłych
prezydentów Armenii Roberta Koczariana
i Serża Sarkisjana. Po zwycięskiej wojnie
z Azerbejdżanem, elity karabachskie zy-
skiwały coraz większy wpływ na bieg
spraw w Armenii, czego następstwem
stało się zmuszenie przez nie w 1998 r.
prezydenta Lewona Ter-Petrosjana do
ustąpienia na rzecz Koczariana. 

Upadek ZSRR z 1991 r., który przy-
niósł odzyskanie suwerenności, rozpo-
czynał jednak trudny czas, jeśli chodzi
o gospodarkę i przemiany społeczne. Prze-
mysł przestał praktycznie istnieć, a ludność
z każdym rokiem coraz silniej zmuszona
była do emigrowania w celach zarobko-
wych. Do tego dochodziła sprawa nie-
uregulowanego konfliktu zbrojnego z Azer-
bejdżanem i wielkie koszty z nim związane,
które do dzisiaj stanowią jedną z głównych
barier rozwoju Armenii. Klan karabachski,
obejmując pełnię władzy pod koniec lat
90. XX w., obrał jednak kurs na walkę

o bezwzględne i bezkompromisowe utrzy-
manie Karabachu i siedmiu okupowanych
regionów. Problemy gospodarcze i spo-
łeczne stały się dla niego drugorzędne,
gdy tymczasem życie ekonomiczne kraju
znalazło się w rękach powiązanych z nimi
oligarchów, a Rosja opanowała kluczowe
jego segmenty.

Rok 2018 pokazał jednak, że taki
model zarządzania państwem, zwłaszcza
na obszarze poradzieckim, które zmaga
się z tzw. zamrożonym konfliktem, staje
się bardzo trudny, a nawet niemożliwy
z powodu zmiany pokoleń. Nowe poko-
lenie Ormian, urodzonych już na przełomie
ZSRR i niepodległej Armenii dość ma bo-
wiem emigracji, korupcji, delimitacji wol-
nych sfer działania w przestrzeni pub-
licznej i polityce, a także niejasnego sys-
temu gospodarczego z oligarchami na
czele. I mimo że poradzieckie elity Armenii,
balansujące między Zachodem, a strate-
giczną z ich punktu widzenia Rosją, do-
puściły pewne formy życia zachodniego
do swojego kraju (funkcjonowanie za-
chodnich organizacji pozarządowych, eks-
pertów UE, czy też częściowe wsparcie
sektora IT), nie potrafiły wyczuć momentu,
kiedy niezadowolenie młodego i średniego
pokolenia doprowadzi do wydarzeń pa-
raliżujących państwo. Masowe protesty
(w samym Erywaniu manifestowało blisko
300 tys. ludzi) i wizja krwawej wojny do-
mowej, sprawiły jednak, że Sarkisjan ustą-
pił, a władzę przejął Paszynian z młodymi
rewolucjonistami. 

Wyjątkowe wydarzenia?

Przedstawiciele nowych władz oraz więk-
szość ormiańskich ekspertów, intelektua-
listów, a także zwolenników zmiany władzy
w Armenii z wiosny 2018 r. twierdzi, że
aksamitna rewolucja to zjawisko wyjąt-
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kowe, które nie może być przyrównywane
do innych rewolucji na obszarze pora-
dzieckim oraz ogólnie do „kolorowych
rewolucji”. Słowa takie padły m.in. z ust
premiera Paszyniana w czasie specjalnego
wywiadu dla „Deutsche Welle” z dnia 4
lutego br. Podkreślanie wyjątkowości wy-
darzeń związanych z Armenią i jej historią
to – można powiedzieć – narodowa cecha
Ormian, zwłaszcza w kontaktach z cu-
dzoziemcami, lecz w tym przypadku to
wyraz dwóch zjawisk: poszukiwania istoty
rewolucji roku 2018 i chęci uznania aksa-
mitnej rewolucji w Armenii jako zjawiska
wyłącznie dla niej właściwego.

Chęć opisania istoty rewolucji wynika
z konieczności właściwego zdiagnozowania
problemów państwa i społeczeństwa or-
miańskiego, które stały się przyczyną i ka-
talizatorem wydarzeń z wiosny 2018 r.
Właściwe poznanie tych czynników sprzy-
jać ma z kolei przeprowadzanym w pań-
stwie reformom. Elity państwa ormiań-
skiego, które poparły i zaangażowały się
w proces rewolucji i przebudowy państwa,
uważają, że to jedno z najważniejszych
wydarzeń w historii ich państwa (zwłaszcza
po 1991 r.), które może przyczynić się do
przełamania stagnacji okresu poradziec-
kiego i pozwoli stworzyć stabilne społe-
czeństwo obywatelskie i sprawne państwo. 

Z drugiej strony, próby opisania aksa-
mitnej rewolucji jako zjawiska wyjątko-
wego wynikają z chęci odcięcia się od po-
równywania i zestawiania wydarzeń z Ar-
menii z „kolorowymi rewolucjami”. Zwo-
lennicy tej koncepcji argumentują, że re-
wolucja odbyła się w całkowicie bezkrwawy
sposób, a poza tym żadna siła zewnętrzna
nie kreowała, ani nie miała wpływu na
dynamikę wydarzeń i zjawisk rewolucyj-
nych. Te cechy, a zwłaszcza druga z nich
jest niezwykle ważna dla Erywania w kon-
tekście jego strategicznego sojuszu z Mosk-

wą i w ogóle w kontekście uczestnictwa
w różnych projektach integracyjnych na
obszarze euroazjatyckim, którym prze-
wodzi Rosja. Tym samym elity ormiańskie
forsują koncepcje relacji z Rosją, która
polega na tym, że Erywań zachowuje, re-
spektuje i wykonuje strategiczne relacje
wojskowe (w ramach Organizacji Układu
o Bezpieczeństwie Zbiorowym oraz w ra-
mach dwustronnych relacji) oraz gospo-
darcze z Moskwą (głównie w ramach Eu-
roazjatyckiej Unii Gospodarczej), a Kreml
szanuje zmianę władzy w Armenii i re-
zygnuje z prób ingerencji w wewnętrze
procesy prawno-polityczno-ustrojowe Ery-
wania. 

Sojusz bez alternatywy?

Nie ulega wątpliwości, że Kreml, dzięki
obecności militarnej, gospodarczej, dy-
plomatycznej, wywiadowczej i działania
własnych organizacji pozarządowych w Ar-
menii posiadał bardzo dobre rozeznanie
w sytuacji politycznej i społecznej tego
kraju. Umożliwiło to dokonanie komple-
ksowej analizy sytuacji i tym samym pod-
jęcie decyzji o powściągliwej reakcji na
wydarzenia rewolucyjne w Armenii. Mosk-
wa sondowała, Paszynian rozmawiał z am-
basadorem Rosji, a Kreml tonował i starał
się wpływać na rosyjskie media tak, by
krytyka rewolucji nie była silna i jedno-
stronna. Wynika to przede wszystkim
z faktu, że bliskie związki, sojusz, a wła-
ściwie uzależnienie Erywania od Moskwy,
gwarantuje Rosji posiadanie w Armenii
baz wojskowych, które umożliwiają kon-
trolę sytuacji na Kaukazie Południowym.
To stanowi określony instrument polityki
nie tylko wobec Gruzji, Armenii czy Azer-
bejdżanu, ale również wobec Turcji, Iranu,
a także wobec coraz aktywniejszych w tym
regionie Chin, USA czy UE. Chcąc zacho-
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wać imperialne wpływy w regionie, Mosk-
wa nie może utracić Armenii. Poza tym
i tak jest już zaangażowana w Ukrainie
i w Syrii. 

Wydaje się, że w obecnej konstelacji
regionalnej, ale i globalnej również dla
Erywania nie ma alternatywy wobec so-
juszu z Rosją. Nierozwiązany problem
konfliktu zbrojnego z bogatym w surowce
Azerbejdżanem o państwową przynależ-
ność Górskiego Karabachu powoduje, że
potencjalny manewr Erywania jest nie-
zwykle ograniczony. Armenia okrążona
jest od wschodu przez znajdującą się w so-
juszu z Baku Ankarę, a granica z Turcją
jest zablokowana, co znacznie utrudnia
Erywaniowi wymianę handlową i – ogól-
nie – kontakty ze światem. Od północy
Armenia graniczy z proeuropejsko nasta-
wioną Gruzją, skonfliktowaną z Rosją
z powodu problemu abchaskiego i ose-
tyjskiego. Od południa natomiast Erywań
ma wąską granicę z przyjaznym, ale często
nieprzewidywalnym Iranem. Warto też
pamiętać, że Armenia nie posiada bazy
surowcowej.

Próba modelu ormiańskiego

Położenie geopolityczne sprawia, że elity
ormiańskie realizować i forsować będą
koncepcję tolerowanej przez Rosję de-
mokratycznej zmiany ustrojowej i mo-
dernizacji aparatu państwa w kierunku
tzw. zachodnich standardów w zamian
za zachowanie z nią sojuszu wojskowego
i gospodarczego. Dodatkowo, co wydaje
się już widoczne, elity ormiańskie nie
chcą w żaden sposób „eksportować” re-
wolucyjnych haseł poza swoje granice,
a zwłaszcza na obszar poradziecki, tak by
nie naruszać wpływów, a przede wszystkim
rosyjskiej narracji o szkodliwości dla pań-
stw i narodów „kolorowych rewolucji”,

które inspirowane oraz wywoływane mają
być wyłącznie w celu destabilizacji oraz
eksploatacji, w interesie Zachodu. Mimo
tych ograniczeń, władze Armenii chcą
współpracować bezpośrednio z UE oraz
ze swoją wielomilionową diasporą na
rzecz modernizacji i pozyskiwania inwe-
stycji. Ostatnim przejawem tej polityki
była wizyta Nikola Paszyniana w Berlinie,
a z drugiej strony – wizyta 83 ormiańskich
specjalistów z Ministerstwa Obrony Ar-
menii z pomocą humanitarną w Aleppo
w Syrii, oczywiście w asyście sił zbrojnych
Rosji. W tym przypadku stwierdzić należy,

że jest to pewnego rodzaju kontynuacja
poprzednich rządów w Armenii, które la-
wirowały między Zachodem a Moskwą.
Erywański dziennikarz Dawid Petrosjan
powiedział w tym kontekście, że „w Ar-
menii zmieniła się władza, ale nie zmieniła
się geografia”.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że
Rosja, godząc się na fakt dokonania aksa-
mitnej rewolucji, wspierać będzie opozycję
wobec Paszyniana, kierując się dyrektywą:
jeśli istnieje system demokratyczny, to
istnieje też wolność działania dla różnych
sił politycznych. Tym samym Moskwa
będzie posiadać element dyscyplinujący
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wobec nowej władzy. Wywierać będzie
również wpływ (w zależności od określonej
konstelacji) na samego Paszyniana i jego
ludzi w ten sposób, by porzucili oni stan-
dardy zachodnie i przejęli pełnię władzy
przy wykorzystaniu rekordowego poparcia.
Pozostaje również nierozwiązany konflikt
karabachski. Tym samym przed Ormia-
nami stoją niezwykle trudne zadania: re-
forma państwa, wzmocnienie społeczeń-
stwa obywatelskiego, sanacja gospodarki,

umiejętna gra z Moskwą oraz budowa re-
lacji z Zachodem. Jednak w przypadku
ich udanej realizacji, na obszarze pora-
dzieckim ma szanse ukształtować się nowy
model koegzystencji imperialno-policy-
stycznej Rosji z jej demokratycznymi so-
jusznikami. Scenariusz niezwykle opty-
mistyczny, ale biorąc pod uwagę fakt, że
obszar poradziecki stanowi przestrzeń
ciągłej transformacji, możliwy do realizacji.
Przynajmniej w określonym czasie. 

51

THINKZINE, nr 4(106)/2019, 3 kwietnia–8 maja 2019 www.nowakonfederacja.pl



52

THINKZINE, nr 4(106)/2019, 3 kwietnia–8 maja 2019 www.nowakonfederacja.pl

Początek książki jest taki sobie. Trochę
ponad jednostronicowe, reporterskie
wprowadzenie raczej rozczarowuje. Jest
za krótkie, zbyt lapidarne i nagle się ury-
wa. Potem autorka od razu przechodzi
do – trochę przyciężkich w stylu – opisów
radzieckiej polityki narodowościowej.
Zaskoczyło mnie to, bo nie oczekiwałem,
że „na dzień dobry” dostanę łagodniejszą
tylko wersję wstępu metodologicznego
(to w każdej pracy naukowej najgorsza,
najbardziej nie do czytania część; nie-
zbędna wszakże, bo bez niej recenzenci
nie uznają pracy za „naukową”). Przy-
pomniały mi się studia rosjoznawcze,
gdzie na czynniki pierwsze rozkładano
nam te wszystkie „narodowe w formie,
socjalistyczne w treści” pomysły Kraju
Rad (i to nie były moje ulubione zajęcia).
Przez pierwszych kilkanaście stron mia-
łem poczucie, że to nie jest książka, którą
chciałbym czytać w czasie wolnym. Że
przynależy raczej do kategorii zawodo-
wych lektur obowiązkowych, jak recenzje
artykułów naukowych czy prac studen-
ckich. Myliłem się.

Żydowskie państwo w środku tajgi

Z czasem „Birobidżan” zaczął się rozkręcać.
Złapałem się na tym, że – z uznaniem –
podkreślam coraz więcej, czytam coraz
szybciej i ciekawi mnie to coraz bardziej.
Cieszyłem się, że przetrzymałem wstęp
i mogę czerpać przyjemność z poznawania
wiedzy. Bo niby coś tam wiedziałem, cze-
goś tam uczyli, coś przeczytałem, coś zna-
jomi mówili, kiedyś w drodze z Włady-
wostoku do Moskwy na stacji Birobidżan
wysiadłem i zdjęcie zrobiłem nazwie stacji
w jidysz – ale to tyle. Tak naprawdę moja
wiedza o Żydowskim Obwodzie Autono-
micznym i jego stolicy była żadna. W naj-
lepszym wypadku – dyletancka. 

Z wielką więc przyjemnością dowia-
dywałem się mnóstwa nowego, podanego
w przystępnej formie i bazującego na
dobrym researchu. Robią wrażenie roz-
mowy autorki, relacje miejscowych; jest
to sprawnie pogłębione przez bazę źród-
łową i naukowe opracowania, ale podane
w sposób znośny, ludzki. Przede wszystkim
dobrze pokazana jest perspektywa, szersze

MIchAł lUbINA
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, 
ekspert ds. współczesnej Birmy i relacji rosyjsko-chińskich, 
adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.bio

„Birobidżan” Agaty Maksimowskiej jest podręcznikowym przykładem uda-
nej popularnonaukowej pracy: lekko napisanej, ciekawej, a zarazem
pogłębionej i zmuszającej do myślenia

dalekowschodni Golem



tło, na którym Maksimowska umieszcza
swoich bohaterów. A potem sprawnie
prowadzi przez dzieje powstałego w 1928 r.
Birobidżanu, stolicy Żydowskiego Obwodu
Autonomicznego.

Początkowo widzimy więc pełne na-
dziei przedsięwzięcie, by zbudować ży-
dowskie państwo, lecz – co istotne –
świeckie, oparte na jidysz i socjalistycznych
ideałach. Konkurencję ideową dla syjo-
nizmu, dającą jakąś alternatywę, wcale
nie najgorszą, przynajmniej z perspektywy
ówczesnych biednych mas żydowskich.
Dziś pomysł, by budować sztuczny twór
tysiące kilometrów od osadnictwa żydow-
skiego, w tajdze, z cywilizacyjną pustką
wokoło, za to z milionem komarów i me-
szek, wydaje się poroniony od samego
początku. Uzbrojeni w dzisiejszą wiedzę
łatwo moglibyśmy wydawać wyroki. Lecz
wtedy tak nie było. Z perspektywy lat
dwudziestych XX wieku, stworzenie pań-
stwa Izrael w piaskach Palestyny nie wy-
glądało dużo bardziej realnie niż zagos-
podarowywanie syberyjskich głusz. Dla-
tego wielu uwierzyło, że da się na Dalekim
Wschodzie stworzyć coś z niczego, mimo
że od samego początku nie było łatwo. 

Zagłada dziedzictwa

A potem widzimy, jak się to wszystko
wali. Jak przychodzą represje, wielka
czystka, „czarne lata”. Opisy prześladowań
są w „Birobidżanie” przedstawione w naj-
lepszym, sołżenicynowskim stylu, znanym
z „Archipelagu GUŁag”: poprzez pokazy-
wanie absurdów (takich jak oskarżenie
starego towarzysza o syjonizm czy teksty
prasowe o sabotażystach, którzy chcieli
poprzez wwiezienie zbyt dużej liczby kar-
tofli przeładować kolei państwową) ma-
sowego terroru ZSRR. A miał on na biro-

bidżańskim odcinku bardzo specyficzną
cechę: antysemityzm. Tak, powszechny
antysemityzm w Żydowskim Obwodzie
Autonomicznym to jeden z tych ponurych
absurdów, które mogły się zdarzyć tylko
w Związku Radzieckim. Przejmujące są
opisy tego, jak zawala się świat ludzi mó-
wiących w jidysz, co to chcieli stworzyć
świecką republikę żydowską, a pierwsze
państwo komunistyczne ich za to zabiło,
bądź na zawsze przetrąciło kręgosłupy.

Najbardziej wbijają w ziemię frag-
menty o płonących książkach. To bardzo
mało znany, acz znamienny fakt, że Ży-
dowskim Obwodzie Autonomicznym
ZSRR, niczym w hitlerowskich Niemczech,
publicznie palono żydowskie manuskrypty,
zaś dalekowschodnia zagłada dziedzictwa
kultury jidysz stała się echem hekatomby
wschodnioeuropejskich Żydów. Takim
mini-holokaustem kulturowym. 

A potem, jak już Żydowski Obwód
Autonomiczny władza radziecka skutecz-
nie żydowskości pozbawiła, tym resztkom,
które się ostały, zafundowano systemową,
acz nieformalną dyskryminację. Powo-
dującą, na przykład, że można było chodzić
po ulicach w środkowoazjatyckich, mu-
zułmańskich tiubietiejkach, lecz nie w ki-
pach. To, w połączeniu z galopującą ru-
syfikacją, a następnie masowymi emigra-
cjami do Izraela, gdy otwarły się granice,
dobiło żydowskość regionu. 
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„birobidżan” to bardzo

dobra książka: ciekawa

i mądra, napisana w sposób

wyważony, empatyczny



Chińska podróbka

Została fasada. Mimo, że nastąpiło odro-
dzenie żydowskości, a nawet swoista moda
na nią, to pozostała ona co najwyżej kwiat-
kiem do kożucha w mieście zamieszkałym
przez 1% Żydów. Marketingowym „bran-
dem”, który się sprawnie wykorzystuje
komercyjnie. Co najlepiej robią, nie dzi-
wota, Chińczycy: historia jedynej restau-
racji żydowskiej w mieście, prowadzonej
przez Chińczyka, który okazał się Żydem,
urasta wręcz do rangi metafory. Opis rea-
liów dominacji społeczno-gospodarczej
Chin zamyka karty tej książki. 

Te ostatnie strony, podobnie jak zde-
cydowana większość książki, są znakomite.
Napisane w sposób kompetentny (widać,
że autorka „czuje” zarówno klimaty ro-
syjskie, jak i żydowskie) i lekki. Maksi-
mowska opanowała jedną z najtrudniej-
szych sztuk – u nas, w świecie akademic-
kim, niestety niepromowaną – czyli at-
rakcyjne przekazanie pogłębionej wiedzy.
Dlatego „Birobidżan” powinien się spo-
dobać zarówno siedzącym w temacie ju-
daistom, jak i szerszej rzeszy zaintereso-
wanych tematem. 

Lecz podstawową rolą recenzenta nie
jest chwalić, a ganić za błędy; jeśli nie ma
za co – jak tutaj – to przynajmniej trochę
pomarudzić. Jak wspomniałem, początek
książki trochę odstaje od reszty, może
zniechęcać do dalszej lektury; a szkoda
by było. Ponadto w „Birobidżanie” brak
wstępu i zakończenia – zaczyna się on
nagle i po prostu kończy. Jakkolwiek za-
kończenie nie jest tu niezbędne – chińska
pointa mówi sama za siebie – tak wstęp
by się przydał. Takie krótkie wprowadzenie
dla niezaznajomionych z tematem, przy-
pomnienie najważniejszych rzeczy, za-

chęcenie na kilku stronach do dalszej lek-
tury. Tymczasem w „Birobidżanie” daje
się kilkukrotnie wyczuć pewną herme-
tyczność specjalisty zakładającego, że nie-
których spraw tłumaczyć nie trzeba. Cho-
ciaż redakcja zrobiła dużo, by przybliżyć
czytelnikowi niebędącemu judaistą tekst
(doceniam częste objaśnienia terminów
i słów), to dwa razy tego zabrakło. Na
stronie 130 przy zacytowanych w oryginale
słowach Heinego („gdzie pali się książki,
tam dojdzie do palenia ludzi”; pewnym
usprawiedliwieniem jest to, że to znany
cytat); a przede wszystkim na stronie
282, gdzie bez tłumaczenia podana jest
modlitwa po hebrajsku. Nie każdy czy-
telnik musi znać niemiecki, a już na pewno
nie hebrajski. To jednak szczegóły nie
wpływające na bardzo wysoką ocenę tej
książki. 

„Birobidżan” to bardzo dobra książka:
ciekawa i mądra, napisana w sposób wy-
ważony, empatyczny. A to istotne, bo pre-
zentowana historia jest dość smutna. Kil-
kukrotnie na łamach książki wspominany
jest Golem: znana postać żydowskiego
imaginarium, prawdopodobna inspiracja
dla monstrum doktora Frankensteina.
Lepiący go praski rabin Maharal miał
szlachetne intencje, lecz pozbawiony duszy
Golem stał się groźny dla swego stwórcy
i otoczenia. Po lekturze książki Maksi-
mowskiej trudno oprzeć się wrażeniu, że
Birobidżan, mimo dobrych chęci jego
twórców i entuzjazmu rzesz pionierów,
stał się właśnie takim dalekowschodnim
Golemem.

Agata Maksimowska, 
Birobidżan.  Ziemia, na której 

mieliśmy być szczęśliwi, 
Wydawnictwo Czarne, 2019, ss. 360.
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna

Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań De-
kalogu: „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 między-
narodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych nie-
pożądanych 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 ha-
mowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do tych sposobów zaliczyć należy,
między innymi:

1) zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze
swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;

2) drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa naro-
dowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;

3) przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;

4) tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy bez-
produktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się pieniędzmi
z kieszeni podatnika;

5) 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 pra-
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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 po-
chodzących 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 ist-
niejących.

jAN MIchAł MAłeK
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwał-
townymi 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 geopoli-
tyczne 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 me-

dialnym. 

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 bezpreceden-
sowe – 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. Utrzy-
manie 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 interne-
towym 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 pub-
licystyka, 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 ko-
mentarze 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, ko-
mentarze 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 tele-
wizyjnych stacji publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które or-
ganizujemy 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. 



„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 każ-
dego miesiąca)

Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bart-
łomiej Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kierownik
sekcji Publicystyki), Anna Szczerbata, Paulina Raczyńska, Marcin Chruściel

Stali współpracownicy: Paweł Behrendt, Łukasz Kobeszko, Michał Lubina,
Stanisław Maksymowicz, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Andrzej Mikosz,
Adam Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel, Adam Michalak, Witold Sokała,
Piotr Celiński, Patryk Gorgol, Krzysztof Sękowski

Współpracownicy: Michał Beim,  Ludwik Dorn, Błażej Duber, Stanisław Gasik,
Tomasz Geodecki,  Tomasz Grzegorz Grosse, Elżbieta Hibner, Maria Libura,
Damian Maziarz, Filip Memches, Tomasz Pichór, Radosław Piekarz, Tomasz
Pułról, Witold Repetowicz, Jan Rokita, Błażej Sajduk, Wojciech Stanisławski,
Zbigniew Stawrowski, Barbara Szewczyk, Artur Wołek, Krzysztof Wołodźko,
Roman Graczyk, Paweł Średziński, Andrzej Horubała
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