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Seksualna recesja
Jarema PiekutowSki

Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

Powszechny dostęp do treści erotycznych i przełamanie tabu wcale nie
rozwiązały wielu problemów, a nawet stworzyły nowe. Coraz częściej jesteśmy zamknięci na seks i więzi międzyludzkie
Jeszcze nie tak dawno mogło się wydawać,
że z roku na rok będziemy uprawiali coraz
więcej seksu. Rewolucja seksualna miała
usunąć tabu i bariery ograniczające życie
erotyczne. Co prawda w latach 80. i 90.
świat stanął przed nowym zagrożeniem
w postaci wirusa HIV, ale terapie i prewencja są coraz skuteczniejsze, a od roku
2010, według danych WHO, obserwuje
się spadek liczby zakażeń, więc i ta bariera
stała się mniej istotna. Liberałowie cieszyli
się z wyzwolenia z „mieszczańskich okowów”. Dla konserwatystów zachodzące
zmiany były źródłem obaw – wskazywano
na niebezpieczeństwa wiążące się z coraz
wcześniejszą inicjacją seksualną, na erozję
chrześcijańskiej etyki, na zagrożenie przedmiotowym podejściem do partnera. Zarówno strona konserwatywna, jak i liberalna były przekonane, że seksu będzie
coraz więcej, choć oceniały to zjawisko
inaczej. Jednak ostatnie lata przynoszą
korektę tych prognoz. Kolejne badania
wskazują, że jesteśmy blisko punktu zwrotnego. Mieszkańcy państw zachodnich
współżyją rzadziej niż jeszcze kilkanaście

lat temu, a w dodatku seks ten jest coraz
mniej satysfakcjonujący i przybiera zupełnie nowe formy. Czy Zachód stoi u progu seksualnej recesji?

Mniej seksu, gorszy seks

Najsilniejsze sygnały wskazujące na ten
problem pochodzą z krajów anglosaskich
i z Japonii. Dane z amerykańskiego badania General Social Survey (GSS) za rok
2018 wskazują, że odsetek Amerykanów,
którzy w ciągu ostatniego roku nie uprawiali seksu, jest największy od 1989 roku
i wynosi 23%. Myliłby się jednak ten, kto
szukałby głównej przyczyny w starzeniu
się społeczeństwa. Jest to tylko jedna
z przyczyn – ale w grupie powyżej 60.
roku życia od lat odsetek osób, które nie
współżyły, utrzymuje się około 50%. Za
zmianę sytuacji odpowiada w dużej mierze
najmłodsze badane pokolenie – osoby
w wieku 18-29 lat. W tej grupie odnotowano największy spośród wszystkich grup
wiekowych spadek seksualnej aktywności,
zwłaszcza w latach 2008-2018.
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Wbrew pokutującemu jeszcze stereotypowi aktywnego seksualnie mężczyzny i mniej zainteresowanej seksem
kobiety, w najmłodszej grupie brak współżycia w ostatnim roku wskazało 18%
kobiet i aż 28% mężczyzn. Te problemy
podłapała amerykańska prasa – mówi się
o recesji lub wręcz o „Wielkiej Amerykańskiej Suszy Seksualnej”. Jako jedna
z pierwszych zjawisko to tak jednoznacznie
opisała Kate Julian w „The Atlantic”

klas szkół średnich w 2015 roku chodziło
na randki; we wcześniejszych pokoleniach
odsetek ten wynosił około 85 procent.
Zjawisko seksualnej recesji nie jest
jednak ograniczone do Stanów Zjednoczonych. W artykule Julian wskazywane
są podobne dane z Australii, Finlandii,
Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwecji. Bodajże najbardziej jaskrawym przykładem
jest jednak sytuacja w Japonii, gdzie (jak
wskazuje cytowana wcześniej Kate Julian)
47% badanych małżonków wskazało w ankiecie, że nie współżyli w ciągu ostatniego
miesiąca, zaś badania Japońskiej Federacji
Planowania Rodziny (Nihon Kazoku Keikaku Renmei) z 2015 r. wskazały, że 46%
kobiet i 25% mężczyzn w wieku od 16 do
25 lat „gardzi” kontaktami seksualnymi
(wielu młodych deklaruje także, że nie
planuje małżeństwa). Ten rosnący brak
zainteresowania może być szczególnie
niepokojący, gdyż Japonia doświadcza
od pewnego czasu ogromnych spadków
liczby ludności (liczba urodzeń spadła do
najniższego poziomu od około stu lat,
podczas gdy liczba zgonów utrzymuje się
na podobnym poziomie co roku).

Nie chodzi tylko o sam seks:
dzisiejsze amerykańskie

nastolatki również mniej
randkują. według badań
twenge, tylko około 56

procent uczniów wyższych
klas szkół średnich w 2015
roku chodziło na randki

w grudniu 2018 r., czyli jeszcze przed pojawieniem się omawianych szeroko danych
z GSS za ten rok. Julian powoływała się
na wieloletnie badania Jean M. Twenge
z uniwersytetu San Diego, która utożsamia
amerykańską recesję seksualną ze zmianą
pokoleniową – jej zdaniem problem dotyczy przede wszystkim milenialsów i pokolenia Z, ale też osób młodszych. O ile
nie tak dawno obawiano się spadającego
wieku inicjacji, to dziś wiek ten w USA
wzrósł – odsetek uczniów szkół średnich,
którzy odbyli stosunek, spadł z 54 do 40
procent. Nie chodzi tylko o sam seks:
dzisiejsze amerykańskie nastolatki również
mniej randkują. Według badań Twenge,
tylko około 56 procent uczniów wyższych

Polska susza seksualna

Jak na tym tle wygląda Polska? Dysponujemy niewielką liczbą danych na temat
życia seksualnego naszych rodaków. Bodaj
najbardziej wyczerpującym i najczęściej
cytowanym źródłem są badania prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy. Ostatnią
ich publikacją na ten temat jest raport,
,Seksualność Polaków 2017”, opracowany
w ramach Ogólnopolskiego Programu
Zdrowia Seksualnego (OPZS) i omawiany
na początku 2017 r. w prasie. Według badania seks uprawia 76% Polaków w wieku
18-49. W 2011 r. było to 79%, a w 1997 r. –
86%. Zadowolenie z seksu deklaruje tylko
4
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42% mieszkańców naszego kraju wobec
68% sześć lat wcześniej. Jednocześnie recesja seksualna w Polsce nie jest aż tak
duża jak w przypadku wymienionych
wcześniej krajów, a zjawisko obniżania
się wieku inicjacji nadal stanowi problem.
Jednocześnie borykamy się z coraz
większymi problemami z płodnością. Problem dotyczy całego świata – badania
Hagaia Levine’a z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie wskazują na spadek
liczby plemników w ejakulacie mężczyzn
z Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii
i Nowej Zelandii o ponad 52% w latach
1973-2011. Dodatkowo badania prof. Macieja Kurpisza, androloga i genetyka z poznańskiego oddziału PAN wskazują, że,
jak mówi sam Kurpisz, „nasienie Polaka
zawiera od trzech do pięciu razy mniej
plemników niż Kanadyjczyka czy Fina.
Przeciętnie w całym wytrysku Polaka jest
od 40 do 50 mln plemników – a więc
tyle, ile w ledwie jednym centymetrze
sześciennym nasienia mężczyzn tych narodowości”. Choć mężczyźni są według
badań Izdebskiego bardziej zadowoleni
z seksu niż kobiety, to jednak także w Polsce to oni coraz częściej nie mają ochoty
na seks. Andrzej Gryżewski, seksuolog
i psychoterapeuta, twierdzi, że na kongresach seksuologicznych przytacza się
dane, według których 36% mężczyzn nie
uprawia seksu. Możliwe więc, że także
w Polsce jesteśmy na progu seksualnej
suszy.

niczenie ryzykownych zachowań seksualnych. A jednak widać współwystępowanie
mniejszej aktywności seksualnej z kryzysem więzi międzyludzkich. Do zdecydowanej większości aktów erotycznych dochodzi jednak w związkach, a jedną z przyczyn recesji seksualnej, jak wskazuje Julian, jest to, że także w związki wchodzimy
dużo później i rzadziej. Ponadto zachowania seksualne nie znikają, ale przybierają inne formy, wcale niekoniecznie korzystne.
Analitycy i publicyści, zajmujący się
tym problemem, nie mają wątpliwości,
że spadające zainteresowanie seksem
wiąże się – i jest to jedna z głównych
przyczyn – z ogromnym wzrostem dostępu
do pornografii, i ze szczególną siłą oddziaływania pornografii online. Pornograficzne treści oglądało w USA (według
„Psychology Today„) 75% mężczyzn i 41%
procent kobiet, a ponad 60 milionów
ludzi ma do czynienia z problemami związanymi z nadmiernym używaniem porno.
Czynność ta jest bezpośrednio związana
z masturbacją, której wskaźniki też rosną.
W latach 1992-2014 odsetek mężczyzn
amerykańskich, którzy twierdzili, że masturbowali się w danym tygodniu, podwoił
się do 54%, a odsetek kobiet wzrósł ponadtrzykrotnie, do 26%. Recesja nie oznacza więc zaniku zachowań seksualnych
w ogóle, a przede wszystkim – zmianę
ich formy, przede wszystkim przeniesienie
ich do świata wirtualnego.
W Polsce bodaj najobszerniej tematem zajęła się doktor Boston University,
filozof Karolina Lewestam, wykładająca
też na Uniwersytecie Warszawskim (w bloku tematycznym opublikowaliśmy też wywiad z nią). W swoim eseju „Gang bang
na mózgu” w magazynie „Pismo” powołuje
się także na wspomnianą Jean M. Twenge
i prof. Izdebskiego, a także przytacza

Wirtualizacja seksu

Można by zadać przewrotne pytanie, czy
seksualna recesja jest faktycznie negatywnym zjawiskiem. Wiążą się z nią przecież także pozytywne zjawiska: mniejsza
liczba nastoletnich ciąż, rozpoczynanie
współżycia w późniejszym wieku, ogra5
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nieco danych z jednej z najpopularniejszych platform pornograficznych – Pornhub. Tak się składa, że portal ten publikuje co roku bardzo obszerne raporty
z badań swoich użytkowników („Pornhub
Insights”). Przyjrzyjmy się więc tym danym
bliżej. W 2018 r. na portalu odnotowano
łącznie 33,5 mld wizyt. To o 5 mld więcej
niż w 2017. Dziennie treści pornograficzne
ogląda (o czym pisała także Lewestam)
92 miliony widzów. Jak z dumą podkreślają twórcy raportu – to suma populacji
Kanady, Australii i Polski. Skala zjawiska
jest więc ogromna – a podane liczby przecież dotyczą tylko jednej platformy. Ponadto o ile jeszcze niedawno korzystanie
z niej było w zdecydowanej większości
domeną mężczyzn, to odsetek kobiet
rośnie z roku na rok i w 2018 r. wyniósł
już 29%.

RPA, Ukrainę i Argentynę. Wspominane
wcześniej badania prof. Izdebskiego wskazują, że zwiększył się także odsetek Polaków i Polek, którzy przyznają się do masturbacji – wynosi 36% (w 2011 r. było to
21%, a w 2005 r. – 16% badanych).
Tradycyjnie najczęściej negatywnego
wpływu pornografii na życie seksualne
i intymne związki upatruje się w rozbudzaniu nieprawidłowych lub nadmiernych
oczekiwań. Filmy pornograficzne przedstawiają obraz współżycia, który jest wyidealizowany z jednej strony jeśli chodzi
o „osiągi”, długość i urozmaicenie stosunku, a z drugiej – jeśli chodzi o wygląd
ciał aktorów. Relacje z realnym partnerem
siłą rzeczy mogą okazać się rozczarowujące. Ten problem to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Pornografia, zwłaszcza internetowa, uruchamia mechanizmy
uzależniające. Szczególnie silne oddziaływanie ma ona na osoby doświadczające
pustki i samotności, a doświadczenia te
są coraz częściej spotykane we współczesnym świecie i współczesnej Polsce.
Mechanizm jest ten sam, co w przypadku
kokainy i innych środków psychoaktywnych – najpierw jest krótkotrwałe uczucie
podniecenia i ulgi, a następnie powrót
do jeszcze silniejszego doświadczenia
pustki i samotności, co z kolei powoduje
po pewnym czasie chęć przyjęcia jeszcze
większej dawki narkotyku. W przypadku
pornografii dochodzi, w porównaniu do
narkotyków, jeszcze jedno oszustwo wobec
mózgu – wydziela się oksytocyna, odpowiedzialna za poczucie więzi. Efekt ten
opisuje dr Thaddeus Birchard w książce
„Overcoming Sex Addiction”. Zdaniem Bircharda w efekcie użytkownik pornografii przywiązuje się do obrazu na
ekranie w taki sam sposób, jakby przywiązywał się do realnego partnera. Przywiązuje się zatem także do narracji, którą

Zdaniem Bircharda

w efekcie użytkownik

pornografii przywiązuje się

do obrazu na ekranie w taki
sam sposób, jakby

przywiązywał się do
realnego partnera

Problem pornografii nie omija też
naszego kraju. Polska należy do 20 krajów
o największym ruchu na Pornhubie. Dane
podane są w liczbach bezwzględnych,
a więc można by domniemywać, że po
prostu wiąże się to z faktem, że jesteśmy
dużym państwem. Jednakże w Pornhubowskich statystykach ruchu wyprzedzamy
między innymi większe od nas Rosję,
6
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oferuje pornograficzna treść – a narracje
te, co wiemy już z wieloletniej krytyki
z kręgów konserwatywnych (a rzadziej –
także feministycznych) przedstawiają
uprzedmiotowienie partnerów, seks wyzuty z uczuć, rozumiany jako sport i igraszka. Błędne koło uzależnienia od pornografii
powoduje więc z czasem zanik zdolności
tworzenia więzi. Czym mocniej użytkownik
porno wchodzi w zabójczy cykl takiego
doświadczenia, tym mniej ma ochotę
i możliwość i siły by wchodzić w bezpośrednie relacje erotyczne z ludźmi. W łatwiejszy sposób osiąga tę samą ulgę –
a nie musi starać się, by zdobyć partnera;
nie musi zderzyć się z rzeczywistością
drugiego człowieka.

portalu randkowego OkCupid, w swojej
książce „Dataclysm: Love, Sex, Race &
Identity” wskazywał w 2014 r., że kobiety
uważają 85% mężczyzn w aplikacjach
randkowych za nieatrakcyjnych (na dane
te powoływał się m.in. Jordan Peterson
w „12 życiowych zasadach”). Bardziej wybredni stają się też mężczyźni, przyzwyczajeni do wyidealizowanych ciał aktorek
porno i modelek z Instagrama. A Adonisów
i Afrodyt nie wystarczy dla wszystkich.
Popkultura z pornografią na czele prowadzi do kolejnego błędnego koła – obcowanie z wyidealizowanymi obrazami
powoduje obniżenie poczucia własnej
wartości, pogorszenie obrazu własnego
ciała i zniechęcenie do kontaktów z ludźmi,
a negatywne uczucia związane z tym domagają się ulgi, którą (pozornie) zapewnia… kolejna dawka obrazów online i jeszcze jedna sesja masturbacji.
Dodatkowym czynnikiem zniechęcającym do budowania erotycznych więzi
jest rosnący poziom stresu zawodowego.
O ile na Zachodzie coraz częściej dba się
o równowagę między pracą a życiem prywatnym, to Polacy – co potwierdza choćby
badanie „The Workforce View in Europe
2017” – są poddani większemu stresowi
zawodowemu niż Brytyjczycy, Francuzi,
Hiszpanie, Holendrzy, Niemcy, Szwajcarzy
i Włosi. Wiele badań wskazuje, że stan
zdrowia psychicznego pogarsza się, a to
skłania raczej do szukania szybkiej ulgi
w seksie online niż do budowania relacji
z partnerem. Tworzy się też kolejne błędne
koło dysfunkcji seksualnych – zaburzenia
wzwodu (spowodowane także stresem)
według R. Dadeja dotyczą ponad 3 milionów mężczyzn w Polsce. Uniemożliwiają
one lub utrudniają realne współżycie, ale
wirtualne zaspokojenie pozostaje możliwe,
i ta łatwiejsza droga jest coraz częściej
wybierana.

Siła rażenia popkultury

W tym miejscu dochodzimy do innej istotnej przyczyny recesji seksualnej wśród
młodych ludzi. Ideał erotyczny, do którego
życie realne nie przystaje, tworzy nie tylko
pornografia, ale cała popkultura, wzmacniająca naturalne instynkty poszukiwania
partnera zdrowego, silnego i atrakcyjnego.
A siła oddziaływania popkultury rośnie
poprzez coraz skuteczniejsze i coraz bardziej powszechne mass media. Jedną
z przyczyn, dla których amerykańskie nastolatki boją się randkować, a ludzie Zachodu mają coraz większy problem z nawiązywaniem relacji jest lęk przed zmierzeniem się z tym ideałem. Każda relacja
erotyczna, nawet ta przygodna, wymaga –
i dosłownego, i metaforycznego – obnażenia się przed partnerem. To wymaga
także pokazania swoich słabych stron,
dlatego bezpieczniejszy może wydawać
się wybór pornografii zamiast seksu, wiążącego się z niebezpieczeństwem odrzucenia. Lęk przed odrzuceniem nie jest
bezpodstawny. Christian Rudder, szef
7
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Wyzwanie dla chrześcijaństwa

warzyszy”. Wiek nawiązywania trwałych
związków rośnie, młodzi ludzie (zwłaszcza
mężczyźni) coraz częściej mieszkają z rodzicami (odsetek osób w wieku 25-44,
stanu wolnego, które nie zawarły związku
małżeńskiego i mieszkają z rodzicami pod
jednym dachem wzrósł wg CBOS z 34%
w 2005 r. do 45% w 2017 r.).
Czy zatem rozwiązaniem jest powrót
do tradycyjnych wartości, chrześcijańskiej
wizji seksu? Z pewnością wizja ta łączy
na powrót seks z trwałym związkiem,
z więzią, miłością. Z drugiej strony jest
postrzegana przez wiele osób przez pryzmat surowych wymagań moralnych, które
budzą lęk, i w wyniku tego seksualność,
jak mówi Wojciech Eichelberger, „zostaje
odrzucona jako coś brudnego, nad czym
nie ma kontroli. W ciele i psychice utrwala
się konflikt: genitalia sobie, serce sobie”.
Z pewnością i Kościół, i organizacje społeczne mają przed sobą dużo pracy, by
stworzyć język, którym w przekonujący
sposób będą potrafiły opowiedzieć o korzyściach z głębokich więzi. Może wtedy
kolejne pokolenia będą mogły odkryć je
na nowo.

Przyczyny zmian w seksualności można
by wymieniać w nieskończoność. Kate
Julian podsumowuje to następująco: „Wymień jakąkolwiek współczesną plagę,
a znajdzie się ktoś, kto będzie gotów obwiniać ją za problemy z libido”. Z pewnością efekty rewolucji seksualnej mogą
być dla jej koryfeuszy zaskakujące – powszechny dostęp do treści erotycznych
i przełamanie tabu wcale nie rozwiązały
wielu problemów, a nawet stworzyły nowe.
Jak wskazuje Zbigniew Nosowski, „utopii
raju seksualnego nie udało się zrealizować”. Powołuje się przy tym nawet na
Zygmunta Baumana, którego trudno przecież byłoby nazwać konserwatystą. „Być
może ci starzy i ponoć staroświeccy towarzysze seksu [miłość, bezpieczeństwo,
trwałość] byli jego niezbędnym wsparciem
(niezbędnym nie dla technicznej perfekcji
wykonania, lecz dla czerpania z niego satysfakcji)” – pisze Bauman cytowany przez
Nosowskiego. Problem polega jednak na
tym, że coraz częściej jesteśmy zamknięci
nie tylko na seks, ale także na owych „to-
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miłość nie rośnie wokół nas
Natalia kołodyńSka-magdZiarZ

Sekretarz zespołu „Nowej Konfederacji”.
Absolwentka bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie
Warszawskim. Pracowała dla polityków i instytucji publicznych oraz
organizacji pozarządowych

Mamy do czynienia z plagą samotności. W sytuacji dobrobytu, kiedy najcięższe prace wykonują za nas maszyny, każdy jest w stanie zadbać o siebie sam – znika więc przymus szukania wsparcia w postaci małżonka
i dzieci
Jeszcze niedawno wszyscy byli pełni nadziei, że miłość będzie łatwa jak nigdy –
w końcu do wyboru mamy już nie tylko
kandydatów z naszej okolicy, ale z całej
globalnej wioski, co zwiększa potencjalną
pulę partnerów o całe miliony. Co mogło
pójść nie tak?
Statystyka jest nieubłagana. Mamy
do czynienia z plagą samotności. Już co
piąty Polak jest singlem. Kim są te osoby?
Z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z portalem
sympatia.pl wynika, że większość z nich
marzy o trwałym związku, aż 74% chce
mieć w przyszłości dzieci, a 55% wyznaje
tradycyjne wartości. Wyraźnie widać więc,
że chęć założenia rodziny jest wciąż silna
w naszym społeczeństwie. Dlaczego więc
tak się nie dzieje?

sobą o 40% mniej czasu niż w 2000 roku,
zaś tylko nieco ponad połowa z nich chodzi
na randki, podczas gdy w latach 90. było
to 86% (temat ten szerzej porusza w swoim
artykule Jarema Piekutowski). Pewnie
część rodziców ucieszy się, widząc te statystyki, jednak nie do końca słusznie, ponieważ mniejsze zainteresowanie związkami i seksem (przynajmniej tym realnym)
nie oznacza, że młodzież nagle zainteresowała się nauką. Niezmiennie jest zainteresowana budowaniem relacji, z tym
że zmieniły one swoje oblicze. Większość
z nas od przedszkola dążyła do tego, żeby
mieć jak najwięcej kolegów, jednak tę
potrzebę zaspokajają dziś portale społecznościowe. Możemy mieć w nich nie
30, a 3000 znajomych i mieć wrażenie,
że wymieniając lajki i komentarze jesteśmy
częścią ich życia.
Zazwyczaj, gdy wkraczamy w dorosłość, stopniowo zmniejsza się grono naszych przyjaciół. W rezultacie grupa osób,
z którymi chcemy podzielić się najbardziej
prywatnymi sprawami, nie przekracza 5

Mój kochanek smartfon

W książce „iGen” Jean M. Twenge opisuje
niepokojące zmiany w zachowaniu amerykańskich nastolatków. Spędzają oni ze
9
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osób. Natomiast obecnie aktywność w mediach społecznościowych zajmuje tyle czasu, że młodzi ludzie nie mają już kiedy
budować trwałych więzi. Wśród amerykańskich nastolatków często korzystających z mediów społecznościowych poziom
samotności i depresji jest aż o 27% wyższy
niż u ich rówieśników, którzy rzadziej
z nich korzystają. Brak umiejętności nawiązywania zdrowych relacji z rówieśnikami w młodości to również wyższe ryzyko
samotności w przyszłości.

da często w stanie samodzielnie utrzymać
siebie, dzieci i męża, jednak ten atawizm
wciąż jest obecny. Kobiety oczekują, że
ich partner będzie przynajmniej równy
im statusem. Z badań prof. Szlendaka
wynika również, że z roku na rok oczekiwania kobiet wobec mężczyzn rosną, podczas gdy oczekiwania mężczyzn pozostają
na tym samym poziomie.

wśród amerykańskich

nastolatków często

Gdzie te kobiety?

korzystających z mediów

Oczywiście samotność dotyczy nie tylko
tych, którzy od dziecka mieli styczność
ze smartfonami. Ogromną zmianę w stylu
życia powoduje globalizacja. A tę, według
prof. Tomasza Szlendaka, wygrały kobiety.
Kobiety mają coraz wyższe wykształcenie,
coraz większy nacisk w miejscu pracy kładzie się na „kobiece” umiejętności. Panie
są również bardziej mobilne – zazwyczaj
to mężczyźni zostają w swoich rodzinnych
miejscowościach, podczas gdy ich koleżanki z klasy wolą robić karierę w większym mieście. Wiąże się to również z innym
aspektem – mężczyzna szukając partnerki
zwraca uwagę przede wszystkim na jej
walory fizyczne, przez co kobieta może
być tak samo atrakcyjna w każdym miejscu
na świecie. Natomiast atrakcyjność mężczyzny jest silnie związana z jego pozycją
społeczną, dlatego poza swoim kręgiem
kulturowym będzie on miał dużo większe
problemy ze znalezieniem partnerki.
Okazuje się również, że sukces zawodowy, w przypadku kobiet, często nie
sprzyja sukcesowi w życiu prywatnym.
Przez wieki przeżycie kobiety i jej potomstwa, a także dobrobyt rodziny zależał
właśnie od siły i pozycji jej partnera.
W dzisiejszych czasach kobiety są co praw-

społecznościowych poziom

samotności i depresji jest aż

o 27% wyższy niż u ich
rówieśników, którzy

rzadziej z nich korzystają
Wszystko to sprawia, że o ile statystycznie przedstawicieli obu płci jest w społeczeństwie mniej więcej po połowie, to
znalezienie partnera jest trudne. Mamy
mnóstwo mężczyzn, głównie mniej zarabiających mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy nie mają nawet szansy
na zdobycie partnerki oraz kobiet, które
są ich dokładnymi przeciwieństwami –
mieszkają w dużych miastach, mają wyższe
wykształcenie i dobrą pracę – jednak
łączy ich dokładnie ten sam brak perspektyw na związek. Patrząc na te dwie
grupy, można zauważyć również kolejny
powód ich samotności – żyją w tak różnych
światach, że nawet nie mają gdzie się
spotkać. Mieszkają i pracują w innych
miejscach, w czasie wolnym oddają się
zupełnie innym rozrywkom. Kiedyś duża
10
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część par poznawała się poprzez rodzinę
czy znajomych, dziś – przy rozluźnieniu
również tych więzi – jest o to coraz trudniej.

społeczne, ale źle je interpretujemy, np.
odbierając neutralne zachowania jako
wrogie. To z kolei sprawia, że musimy się
jeszcze mocniej bronić, przez co stajemy
się bardziej nieprzyjaźni wobec innych.
W ten sposób koło samotności zamyka się.
Oczywiście na tym lista się nie kończy.
Żadne społeczeństwo nie może funkcjonować dobrze, mając zbyt wielu sfrustrowanych obywateli, zwłaszcza jeśli niezadowolenie dotyczy tak podstawowych potrzeb jak bezpieczeństwo, potrzeba bliskości, czy potrzeby seksualne. Warto
w tym miejscu przypomnieć, że jedną
z przyczyn Arabskiej Wiosny była właśnie
zła sytuacja wielu młodych mężczyzn,
których nie stać było na założenie rodziny.

Groźna samotność

Jakie są skutki tych zjawisk? Psycholog
John Cacioppo twierdzi, że samotność
zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci
aż o 14%. Jesteśmy niezwykle społecznym
gatunkiem, samotność jest dla nas nienaturalna. Jednostka pozostająca w izolacji
ma problemy ze snem, zwiększa się u niej
poziom kortyzolu (hormonu stresu) we
krwi oraz ryzyko depresji, a zmniejsza
się skuteczność układu odpornościowego.
Osoba taka ma również mniejszą motywację, żeby o siebie zadbać, przez co prowadzi mniej zdrowy tryb życia czy chociażby rzadziej odwiedza lekarza. Problem
jest na tyle duży, że w Wielkiej Brytanii
powołano nawet urząd ds. samotności,
którego głównym zadaniem jest opracowanie strategii walki z tym problemem
i stworzenie funduszu, który zapewni
środki na radzenie sobie z izolacją w społeczeństwie.
Ciekawych wniosków dostarczyły
również wspomniane wcześniej badania
na amerykańskich nastolatkach. Przez
poświęcanie zbyt dużej ilości czasu mediom społecznościowym stają się oni bardziej samotni niż ich rówieśnicy. Ich reakcją na samotność stał się egoizm. Nie
mogą liczyć na to, że inni ludzie pomogą
im zaspokoić ich potrzeby, więc sami się
na nich skupiają, jednocześnie nie zwracając uwagi na potrzeby innych.
Najniebezpieczniejsza jest chroniczna
samotność. Nasz organizm intepretuje
samotność jako niebezpieczeństwo, musi
się więc bronić. Sprawia to, że co prawda
nasz mózg jest bardziej otwarty na sygnały

Z badań prof. Szlendaka

wynika również, że z roku na
rok oczekiwania kobiet

wobec mężczyzn rosną,

podczas gdy oczekiwania

mężczyzn pozostają na tym
samym poziomie

Z podobnym zjawiskiem mamy do
czynienia w zachodnich społeczeństwach.
W ostatnim czasie dużą karierę w sieci
zrobiło słowo „incel” (od ang. involuntary
celibate – mimowolny celibat), które według Wikipedii oznacza internetową quasi-subkulturę zrzeszającą osoby (głównie
mężczyzn), które twierdzą, że nie mogą
mieć życia seksualnego ze względu na
czynniki zewnętrzne, które im to uniemożliwiają. Są to osoby sfrustrowane niemożnością zdobycia partnera (zazwyczaj
11
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kilkukrotnie doznali odrzucenia), często
cierpiące na zaburzenia afektywne (np.
depresję) i zaniżoną samoocenę. Przedstawiciele tej grupy twierdzą, że kobiety
w doborze partnera kierują się jedynie
jego atrakcyjnością i zamożnością. Niestety
idzie za tym daleko posunięta niechęć
wobec kobiet. Nienawiść ta bywa dla inceli
podstawą do usprawiedliwiania gwałtów
czy też przemocy wobec kobiet, lub ogólnie
osób prowadzących życie seksualne. Ma
to również swoje skutki polityczne, incele
zazwyczaj są wrogami feminizmu, równouprawnienia, chętnie wspierają ruchy
konserwatywne.
Kobiety co prawda rzadziej się radykalizują, niestety również odczuwają negatywne skutki samotności. Najbardziej
jaskrawym tego przejawem jest wciąż
zwiększająca się liczba kobiet z problemami alkoholowymi. Monika Sławecka,
autorka książki poświęconej tej tematyce,
która ukaże się we wrześniu, alarmuje,
że w większych miastach problem ten
może dotyczyć już nawet co drugiej, trzeciej Polki.

czyźni mają olbrzymie problemy ze znalezieniem żony. W tradycyjnych społeczeństwach to rodzina dba o przyszły byt
kobiety, dlatego też wymóg odpowiedniej
pozycji i majątku jest jeszcze większy niż
w liberalnych społeczeństwach. Ciekawych
przykładów dostarcza również Azja. Tamtejsze społeczeństwa również są dość konserwatywne. Co prawda kobiety w Chinach
czy Japonii, zwłaszcza w dużych miastach,
mogą pracować i być samodzielne, jednak
zwyczajowo po wyjściu za mąż zajmują
się rodziną. Presja społeczna jest tak duża,
że wiele kobiet, by nie musieć rezygnować
z kariery, po prostu nie decyduje się na
małżeństwo, lub zawiera je o wiele później
niż poprzednie pokolenia. Jeszcze 30 lat
temu w Japonii tylko 2% kobiet po 30 r.ż.
nie miało męża, obecnie jest to już ¼.
Widać tu również duże podobieństwo do
Zachodu – to wykształcone kobiety częściej
są singielkami. Dzieje się tak, ponieważ
podobnie jak Europejki, także Azjatki nie
chcą wychodzić za kogoś, kto nie jest im
równy statusem społecznym (w Azji wręcz
normą jest, ze małżeństwo powinno podnieść status kobiety). Jest to zresztą całkowicie zbieżne z oczekiwaniami tamtejszych mężczyzn – oni z kolei chcą mieć
przewagę nad żonami, wiec te lepiej wykształcone nie są dla nich atrakcyjne.

Rewolucja konserwatywna

Biorąc pod uwagę wszystkie podane wcześniej przyczyny samotności, można się zastanowić, czy przypadkiem incele nie mają
trochę racji i czy nie powinniśmy przeprowadzić dla dobra społeczeństwa konserwatywnej rewolucji, która przywróci
dawny ład społeczny, gdzie mężczyźni
odpowiadali za byt, a kobiety za rodzinę.
Jednak nawet pomijając cały absurd tej
sytuacji oraz fakt, że trudno oczekiwać,
że kobiety oddadzą swoje prawa bez walki,
niekoniecznie musi być to dobry pomysł.
Wspomniane już kraje arabskie niewątpliwie są dużo bardziej konserwatywne
niż europejskie, jednak tam również męż-

Szukając wyjścia

Skoro problemy z samotnością dotyczą
zarówno społeczeństw liberalnych, jak
i konserwatywnych, to czy jest dla nas
jeszcze jakaś nadzieja? Cynik odpowiedziałby, że może nią być pogorszenie
naszej sytuacji gospodarczej. Przez wieki
to właśnie życie w rodzinie dawało największe szanse na przetrwanie, samotni
zaś byli często skazani na biedę. W sytuacji
dobrobytu, kiedy najcięższe prace wyko12
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nują za nas maszyny, każdy jest w stanie
zadbać o siebie sam, znika więc przymus
szukania wsparcia w postaci małżonka
i dzieci.
Mniej drastycznym rozwiązaniem
jest zwyczajne zmierzenie się z rzeczywistością. Drogą do szczęścia jest porzucenie wizji idealnego męża, żony i rodziny.
Zdaniem prof. Szlendaka, Polacy są skłonni
do przesadnego idealizowania rodziny.
Wyobrażamy sobie dom w stylu lat 50.,
który jest dla nas przystanią spokoju i bezpieczeństwa. Jest to swego rodzaju odpowiedź na niespokojne czasy, w których
żyjemy. Problem w tym, że idealne rodziny
nigdy nie istniały. Podobnie jak idealni
małżonkowie.
Szczęśliwie z ratunkiem przychodzi
nam sama natura dzięki mechanizmowi
zakochania. Pozwala on zapomnieć o wadach partnera. Zwłaszcza w pierwszym
okresie ludzie zachowują się niemal jak
pod wpływem substancji odurzających.
Obserwując ludzki mózg naukowcy doszli
do wniosku, że miłość jest właściwie uzależnieniem. Zaczynamy produkować fenyloetyloaminę, potem endorfiny, produkujemy duże ilości dopaminy, która

z kolei pobudza nasz hipokamp, przez co
czujemy euforię. Dzięki kontaktom z ukochaną osobą dostajemy kolejne dawki
narkotyku. Ten stan jednak nie twa wiecznie. Naukowcy twierdzą, że zakochanie
trwa ok. 18 miesięcy, niektórzy mówią
o 4 latach. Co dalej? Tu odpowiedź jest
jedna – należy przede wszystkim dużo
rozmawiać. Służy to nie tylko budowaniu
relacji, ale również informowaniu partnera
o swoich oczekiwaniach i priorytetach,
ponieważ to właśnie nieporozumienia
w tych kwestiach są częstą przyczyną rozpadu związków.
Tu właśnie pojawia się problem.
W nowoczesnym świecie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ze wszystko jest łatwe.
Dzięki filmom pornograficznym możemy
zaspokajać swoje potrzeby i nie ma ryzyka,
że któryś z aktorów będzie chciał po tym
robić nam wyrzuty o niepozmywane naczynia. Natomiast żeby stworzyć związek,
trzeba wyjść z własnej strefy komfortu,
a często wiąże się to z kompromisami.
Trzeba ze sobą rozmawiać o miłości,
seksie, codzienności. Tylko rozmowa nas
wyzwoli.
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erotyczne przemeblowanie umysłu
Z dr karoliną lewestam
rozmawia Jarema Piekutowski
karoliNa leweStam

Ukończyła MISH na Uniwersytecie Warszawskim, uczęszczała do
European College of Liberal Arts. Doktorat z filozofii napisała na
Boston University. Wykładała filozofię na Northeastern University
i Uniwersytecie Warszawskim. Publicystka Dziennika Gazety Prawnej
i Pisma.

Pornografia, Tinder, internetowe kamery — to wszystko fast foodowe lekarstwa na relacyjny i seksualny głód; logiczny wynik naszego trybu życia
Rewolucja seksualna lat 60. przyniosła
nadzieje na satysfakcjonujące życie
seksualne. Ostatnie badania wskazują
jednak, że w świecie zachodnim, w tym
w Polsce, seksu się coraz mniej uprawia i jest on coraz mniej satysfakcjonujący. Co poszło nie tak?

nie, nadal nas męczy, więc staramy się ją
zaspakajać tak jak możemy. Pornografia,
Tinder, internetowe kamery – to wszystko
fast foodowe lekarstwa na relacyjny i seksualny głód; logiczny wynik naszego
trybu życia.
Przecież pornografia towarzyszy ludziom od początku dziejów.

Przyczyn jest kilka i działają jednocześnie.
Z jednej strony pracujemy zbyt dużo, nie
możemy skoncentrować się na relacjach;
jesteśmy po prostu wprzęgnięci w system,
w którym nasza wartość zależy od tego,
ile wyprodukujemy. Z drugiej strony cieszymy się urokami zachodniego indywidualizmu, który ma niewątpliwie mnóstwo
zalet, ale ma też ciemne strony — nie
umiemy już myśleć o sobie jako o części
związku, rodziny czy relacji. Prawda jest
taka, że aby uprawiać seks, trzeba się
z drugim człowiekiem spotkać, najlepiej
niepobieżnie – trzeba tego chcieć i mieć
na to czas. A kiedy się go nie ma, potrzeba
seksu, miłości, obecności innego nie nik-

Tak, ale w jakiej skali? Czy sto lat temu
mógł pan w dowolnej chwili oglądać jednocześnie dwa filmy pornograficzne wybrane z tysiąca dostępnych na RedTube,
przewijać do najważniejszego momentu,
wybierać interesujące pana akty, kolor
włosów aktorki, rozmiar jej stanika? Często
mamy problem ze społeczną oceną różnych procesów, bo nie rozumiemy wpływu
skali. Wraz ze zmianą skali rzeczy nie
tylko rosną, ale też się zmieniają. Przykład
Nassima Taleba: gdyby niektóre insekty
powiększyć do rozmiarów człowieka, zginęłyby, bo zapadłaby się im część aparatu
14
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oddechowego. Tu skala uśmierca. Demokracja mogła świetnie funkcjonować
w ateńskim polis, ale już w USA wymaga
stworzenia „deep state” — tu skala przeorganizowuje. Bywają zmiany ilościowe,
które powodują zmiany jakościowe. I radykalna dostępność pornografii to rzecz
stosunkowo nowa i może mieć efekty,
o jakich nie śniło się kiedyś oglądającym
sprośne ryciny kupcom. Chociażby procent
nastolatków, mających kontakt z pornografią, zmienia się co roku drastycznie –
w 2013 r. był on jeszcze akceptowalny,
a w tej chwili mamy do czynienia z takim
nasyceniem rynku, że próbując badać
wpływ porno na młodzież nie można znaleźć grupy kontrolnej, która z pornografią
nie ma kontaktu.

Tak już się powoli dzieje. W ogóle niezapośredniczenie doświadczeń życiowych
przez ekran staje się luksusem dostępnym
coraz częściej tylko wyższym klasom. Im
niżej jesteśmy na drabinie społecznej,
tym mniej mamy okazji, by dotknąć świata,
wydarzeń, by gdzieś pojechać, zobaczyć,
żyć w naturalnym habitacie.

w tej chwili mamy do
czynienia z takim

nasyceniem rynku, że

próbując badać wpływ
porno na młodzież nie
można znaleźć grupy

Więc co ta dostępna pornografia robi
z ludźmi?

kontrolnej, która

z pornografią nie ma

Niektórzy specjaliści uważają, że nadmierna dostępność pornografii w młodym
wieku powoduje poważne przemeblowanie
mózgu. Mężczyznom potem trudno utrzymać erekcję i zaangażować się w normalny
seks. W przypadku kobiet badania niewiele
nam mówią; zresztą one wciąż mają trochę
mniejszy kontakt z porno. Co do uzależnienia od porno, psychiatrzy nie są zgodni,
czy jest to odrębna jednostka chorobowa,
ale spore grupy mężczyzn twierdzą, że
uzależnienie od pornografii istnieje, że
oni je mają, i że ono niszczy im życie,
zwłaszcza seksualne i miłosne. Do tego
dochodzi erozja głębokich więzi między
ludźmi, które polegają przecież na wiecznych negocjacjach — łatwiej odpalić komputer niż użerać się z dziewczyną, która
jest na nas zła, ma ochotę na coś innego
niż my, woli dziś inny rodzaj seksu.

kontaktu

Jest też inny problem z pornografią
online, o którym mniej się mówi, a który
uświadomił mi znajomy, który pracował
kiedyś dla YouTube. Te strony mają miliony użytkowników, a więc gromadzą
ogromne bazy danych, które mogą potem
być wykorzystywane do budowy porno
idealnego. Mogą stworzyć model ludzkich
zachowań seksualnych, który będzie niemal doskonały.

Facebook czy Google też zbierają dane.

Owszem, ale same nie tworzą treści. Jeśli
ja oglądam jakieś wideo na Facebooku,
to ktoś je tam wrzucił; aby wiedzieć, w którym momencie przewijam, Facebook musi
najpierw wykształcić AI w adekwatnym
rozpoznawaniu filmowej treści. Natomiast

Intymne relacje przejdą w świat online?
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firmy takie jak MindGeek, które mają
największe strony porno, PornHub czy
Redtube i masę studiów filmowych, najczęściej produkują swoje własne treści.
I dlatego mają pełną wiedzę o tym, w jaki
sposób ludzie te treści oglądają, gdzie zatrzymują, gdzie cofają filmy. W ten sposób,
kontrolując i treść, i platformę, są w stanie
wytworzyć „film idealny”. To mi się wydaje
najgroźniejsze, bo stwarza pole do szerszego generowania uzależnień i kontroli
nad użytkownikami. Proszę sobie wyobrazić, co się stanie, jeśli ta wiedza posłuży
do konstrukcji porno w rzeczywistości
wirtualnej.

duża ich część powstawała w czasie studiów, bardzo często w kontekście miłości –
zwierzaliśmy się sobie z miłosnych przygód, tworząc w ten sposób relację i bliskość. Miłość pomaga przyjaźni, życiu towarzyskiemu i networkingowi. Jest wpleciona w życie, jest nie do oderwania od
innych ważnych kwestii. Jeżeli teraz bym
sobie wyobraziła, że całkowicie zmienia
się struktura pożądania, że żyjemy w takim
świecie, w którym ludzie nie wychodzą
z domu, a seks przeniósł się w sferę wirtualną (a takie zmiany obserwujemy np.
w Japonii), to wszystkie te inne kwestie
muszą także inaczej działać. To system
naczyń połączonych.

Ale oglądanie pornografii to w gruncie
rzeczy mały wycinek życia ludzkiego.
Do czego te dane mogą służyć, poza
tym, że faktycznie mogą skłaniać człowieka do kupowania pewnego rodzaju
filmów?

A może to nie jest zmiana na gorsze?
Pisze Pani w artykule o zwolennikach
konstruktywizmu społecznego. Ich zdaniem sprzeciwianie się powszechności
pornografii i tym zmianom jest wyrazem wiary, że istnieje jakaś jedna
obiektywna prawda o seksie, natura
ludzka, tymczasem konstruktywiści
uważają, że jest to przede wszystkim
konstrukt społeczny. Więc może nie
powinniśmy się czepiać?

Nie jest to mały wycinek, i na pewno nie
trywialny. Seks to motywacja z gatunku
naprawdę ciężko usuwalnych. Mocna, silna, czasami pozostająca w tle, ale centralna
dla naszego bycia człowiekiem. Nasze
życie upływa w cieniu seksu i miłości.
Zakochujemy się, gdy jesteśmy nastolatkami, myślimy o seksie dużo, kiedy jesteśmy młodzi, steruje to naszymi wyborami towarzyskimi, wyborami życiowymi;
małżeństwo to też, przynajmniej teoretycznie, związek seksualny. Seks jest organicznie powiązany z innymi sferami
życia. Nie możemy powiedzieć: „seks się
zmieni, ale nic innego się nie zmieni”, bo
wraz z seksem może się zmienić wszystko.

Konstruktywizm społeczny ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia o naszej
rzeczywistości, to prawda. Mało kto rozumie, jak wiele istotnych rzeczy w naszym
życiu jest rządzonych konwencją. Problem
z dostrzeżeniem tego jest szczególnie silny
w niektórych środowiskach prawicowych.
Z drugiej strony lewica często widzi konwencje nawet tam, gdzie natura ludzka
naprawdę się odzywa, gdzie nie wszystko
da się przeprogramować. Struktury społeczne, w ramach których człowiek czuje
się lepiej lub gorzej, są determinowane
do pewnego stopnia tym, że człowiek jest
takim, a nie innym zwierzęciem, i ma

Co na przykład?

Przyjrzyjmy się choćby życiu towarzyskiemu. Gdy patrzę na swoje przyjaźnie,
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w związku z tym konkretne potrzeby. Na
przykład potrzebę fizycznej bliskości.

Mówienie o tym kryzysie męskości jest
nieco niebezpieczne. To raczej ogólny
kryzys tożsamości. I mężczyźni, i kobiety
są w takiej sytuacji kulturowej, że istnieją
wobec nich sprzeczne oczekiwania. Mężczyźni muszą być z jednej strony mili
i sympatyczni, muszą zajmować się dziećmi, a z drugiej strony – muszą dużo zarabiać. Ale i kobiety już teraz muszą dużo
zarabiać, a jednocześnie być w dobrymi
matkami. Wszyscy jesteśmy ofiarami tej
zróżnicowanej, niejednoznacznej, rozhisteryzowanej presji.

Zapytam więc jako advocatus diaboli:
co jest właściwie złego w tym, że będziemy żyli jak ci mityczni Japończycy
w świecie online?

I to jest dobre pytanie. Nie widzę normatywnego punktu podparcia, gdzie mogę
stanąć i jednoznacznie powiedzieć: „to
jest złe”. Może nienaturalne, może powodujące pewne psychiczne problemy,
ale niekoniecznie moralnie złe; zresztą te
problemy z niezaspokojonym poczuciem
realnej bliskości mogą zostać kiedyś jakoś
technologicznie rozwiązane, kto wie. Trudno mi, mieszkance przeszłości, oceniać
świat, który zmieni tych, którzy będą mieli
okazję oceniać go z bliska. Ale dla nas
dziś świat bez prawdziwego seksu jest
przerażający.

Jest taka teza, że im bardziej

kultura kładzie na coś
nacisk, tym bardziej

pornografia stawia temu

opór

Liberałowie mówią, że pornografia
może być korzystna, można dzięki niej
poznać swoje potrzeby.

A dlaczego to mężczyźni uciekają
z sypialni? Przyczyn jest wiele. Od zdrowotnych, przez zmęczenie, bo rzeczywiście
ludzie mają teraz bardzo dużo pracy, do
właśnie pornografii, która przytępia potrzeby seksualne. Mężczyzna przychodzi
do domu, ogląda porno, i co prawda nie
jest w pełni usatysfakcjonowany, ale może
w spokoju pójść spać.

Owszem, są ludzie, którzy dzięki pornografii odnajdują swoją seksualną tożsamość, są pary, które lepiej przeżywają
swój seks. A z drugiej strony – jest mnóstwo ludzi w internecie, którzy decydują
się zerwać radykalnie z pornografią, tak
zwany ruch No Fap („bez onanizmu” –
przyp. JP). Te osoby mówią, że pornografia
uniemożliwia im spełnienie seksualne –
normalny seks przestaje być dla nich albo
atrakcyjny, albo w ogóle możliwy.

Zwróciły moją uwagę takie dane z raportu Pornhub: od lat do najbardziej
popularnych należą filmy z tagami
„MILF” („seksowna mamuśka”) i „step
mom” („macocha”), czyli filmy z dojrzałymi kobietami. To zadaje kłam stereotypowi popkultury, że atrakcyjne
są tylko młode osoby.

Wracając do recesji seksualnej, o której
mówiłem na początku: znamienne jest
to, że coraz częściej to mężczyźni unikają seksu. Czy możemy mówić o kryzysie męskości?
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Tak, ale wśród popularnych kategorii jest
też „teen” (nastolatka) czy „step daughter”
(pasierbica)…

mnie takie niebezpieczne — absolutną
sprawczość. To, że jesteśmy konfrontowani
ze scenami drastycznymi czy seksualnymi
w życiu, to naturalny stosunek między
życiem a człowiekiem – rzeczywistość mi
się narzuca, a ja, kształtując się jako człowiek, muszę na to jakoś odpowiadać,
jakoś z tą rzeczywistością negocjować.
W przypadku pornografii mogę wybrać
sobie seksualne przeżycie w najdrobniejszych detalach, i to jest właśnie złe.

To tak, jakby relacja erotyczna, która
powinna być partnerska, przybierała
formę relacji ojciec-córka albo synmatka…

Jest taka teza, że im bardziej kultura kładzie na coś nacisk, tym bardziej pornografia stawia temu opór. Jeśli na przykład
domagamy się pełnej równości społecznej,
to w zakładce incognito wolimy oglądać
podległość rodem z „50 twarzy Greya”.
Poza tym tabu kulturowe mści się poprzez
porno, a relacje międzypokoleniowe są
właśnie takim tabu. Co więcej, szok związany z łamaniem tabu wnika w seksualność
kształconą na porno i zmienia młodym
ludziom wzorzec pożądania. Oni potem
szukają rzeczy coraz bardziej dziwnych,
coraz „mocniejszych”, waniliowy seks na
ekranie ich już nie zadawala.

Dlaczego?

Żeby mieć głębokie relacje z ludźmi, musimy być gotowi na to, że rzeczywistość
nie jest w pełni kształtowalna, że seks nie
jest dokładnie taki jaki by się chciało, że
kobieta nie jest dokładnie taka, jaką by
się chciało, że ma swoje problemy, że mój
partner ma swoje problemy, że wszystko
w związku jest negocjacją, mocowaniem
się, przeciąganiem liny. Jeśli zaś stawiam
się w sytuacji tucznej gęsi, której bez żadnego wysiłku wpada do żołądka wybrane
przez nią danie, obrastam metaforycznym
tłuszczem, który czyni mnie niezdolną do
utrzymywania prawdziwych relacji. Boli
mnie to, że o ile kiedyś nastoletnie dzieciaki
nie mogły ot tak sobie przeżyć emocji seksualnych; musiały się nad tym napracować i naszukać, ucząc się w ten sposób
życia i kształtując charakter – to dziś dostają te same emocje za darmo w wieku
lat 11, bez żadnej nauki, bez żadnego wydatku energii; wystarczy, że wyjmą smartfona.

Podobnie mówi prawica, krytykująca
parady równości, na których pojawiają
się osoby w wyzywających strojach,
na przykład drag queens. Wskazuje
się na niebezpieczeństwo wczesnej
seksualizacji dziecka. Zgadza się pani,
że to zagrożenie?

Nie chcę porównywać tych dwóch rzeczy.
Korzystanie z pornografii to bardzo specyficzna sytuacja, w której użytkownik
jest sam, naprzeciwko komputera. To nie
jest bodziec dany z zewnątrz, jak skąpo
ubrana drag queen, ujrzana przypadkiem
na przechodzącej obok paradzie; takie
sytuacje nie zmieniają naszych seksualnych
wzorców. Porno natomiast to bodziec,
którego użytkownik aktywnie szuka i ma
w tej kwestii – to właśnie jest według

Co więc możemy zrobić w społeczeństwie, co może zrobić rodzina, szkoła,
organizacje pozarządowe, rząd, państwo, aby zapobiegać kryzysowi więzi,
kryzysowi intymności?
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Szukam ciągle odpowiedzi na to pytanie.
Kiedyś przeczytałam w „New York Timesie”, że w USA istnieją „porn teachers”,
którzy jeżdżą od szkoły do szkoły i opowiadają, że w porno nie wszystko wygląda
tak, jak w rzeczywistości, że jest to wyidealizowane, sztuczne, że pracownicy
i pracownice tego biznesu często podlegają
nadużyciom. Z jednej strony to świetny
pomysł, a z drugiej strony jednak to
ogromna kapitulacja kulturowa. Zamiast
powiedzieć ludziom: „słuchajcie, uprawiajcie seks zamiast oglądać porno”, oni
jeżdżą i mówią, o czym należy pamiętać,
oglądając porno…

ludzi odizolować nie tylko od porno, ale
i od seksu, powodując innego rodzaju
„backlash”. Musielibyśmy pewnie zacząć
od próby zaradzenia kryzysowi więzi jako
takiemu, co oczywiście jest niezwykle
trudne w sytuacji, gdy dostępna jest natychmiastowa gratyfikacja w tak wielu
dziedzinach życia. Na pewno widzę tu
rolę szkoły. Mój syn chodził do przedszkola
w Stanach i piękne było to, że dzieci były
tam kształtowane w duchu obywatelskiej
wspólnoty. Wiedziały na przykład, że to,
że komuś jest w grupie przykro, to jest to
problem całej grupy; wiedziały, że grupa
się zajmie nimi, kiedy to im będzie przykro.
Od takiej społeczności, oczywiście jeżeli
uda się te zwycięstwa utrzymać na dalszym
poziomie edukacji, nie trzeba uciekać do
wirtualu. Bo im łatwiej uciec od więzi,
tym ważniejsze te więzi muszą się dla
nas stać, żebyśmy ich nie porzucili na
rzecz sztucznych spełnień.

Może metodą jest powrót do tradycyjnych wartości?

Ale jak? Kiepsko tu widzę rozwiązania
siłowe. Zresztą tradycyjne wartości mają
tu też sporo za uszami, często próbują

Jarema PiekutowSki

Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych
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walka z pornografią to nie ideologia
Z izabelą karską
rozmawia anna Szczerbata

iZaBela karSka

Psycholog społeczny i biznesu, rzecznik prasowy Stowarzyszenia
Twoja Sprawa. Absolwentka Psychologii Społecznej i Biznesu
Uniwersytetu SWPS oraz Andragogiki Wydziału Pedagogicznego
Uniwersytetu Warszawskiego.

Nam chodzi o stworzenie regulacji, które umożliwią ochronę dzieci przy
jednoczesnym umożliwieniu dorosłym korzystania z pornografii z zachowaniem ich prawa do prywatności
Czy zawsze tak było, że dzieci korzystały z pornografii czy ten trend rozwinął
się w ostatnich latach?

przeprowadzonych przez Fundację Dajemy
Dzieciom Siłę wynika, że 92% dzieci (1118 lat) trafiło na pornografię. W tym 79%
miało ten kontakt korzystając z telefonu,
a 34% widziało treści pornograficzne na
komputerze. Skala zjawiska jest masowa
i bardzo niepokojąca. Wiele ośrodków
badawczych w Polsce i za granicą dostrzega
istniejący związek między kompulsywnym
oglądaniem pornografii a ryzykiem uzależnienia się. W przypadku dzieci ryzyko
jest wielokrotnie wyższe.

Treści pornograficzne były wytwarzane
od dawna, jakiś rodzaj erotyki zawsze
funkcjonował w kulturze. Rewolucja obyczajowa lat 60. zrobiła wyłom dla pornografii i miejsce dla niej jako dla produktu,
który zaczął przenikać do kultury powszechnej. A to, z czym borykamy się dzisiaj, jest wynikiem dostępności internetu.
O ile jeszcze pokolenie dzisiejszych
40-latków miało kontakt z pornografią
w czasopismach erotycznych, gazetach,
na kasetach czy płytach CD, to już ich
dzieci mają do niej dostęp właśnie poprzez
internet, gdzie jest ona dostępna za darmo,
bez żadnych ograniczeń. Dawniej dotarcie
do pornografii wymagało starania, teraz
materiał ten sam niejako jest nam narzucany, choćby w wyświetlających się
na różnych portalach reklamach. Z badań

A są jakieś dane na temat jeszcze
młodszych dzieci?

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, jak i Instytut Profilaktyki Zintegrowanej i wielu
praktyków terapii uzależnień podaje, że
statystycznie dzieci mają kontakt z pornografią już w wieku 10-11 lat. A więc
dziecko w szkole podstawowej może się
już zetknąć z treściami pornograficznymi.
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Z badań wynika, że w 58% przypadków
ten kontakt ma charakter przypadkowy,
a co trzeciemu dziecku pornografia została
pokazana. Jeśli chodzi o intencjonalne
wyszukiwanie to z ankiet wynika, że robi
to 31% dzieci w wieku 11-18 lat.

pośrednio działać, nie ma ustalonych żadnych zasad korzystania z internetu. A badania pokazują, że w takiej sytuacji ryzyko
kontaktu z pornografią wzrasta dwukrotnie.
Czy będzie gorzej?

I więcej wśród chłopców?

Prognozy mogą się wydawać mało optymistyczne, ale można im przeciwstawić
konkretne działania. Uważamy, że konieczne są one w kilku obszarach. Nie
chodzi o cenzurę internetu, ale o ochronę
najmłodszych jego użytkowników z poszanowaniem praw osób dorosłych do
prywatności i wolności gospodarczej. Na
pewno potrzebne są regulacje prawne,

Badania pokazują, że ten problem szczególnie dotyka tę właśnie grupę. Pornografia
jest też tak skonstruowana, że silniej
działa na mężczyzn – bo obraz działa intensywniej na tę płeć, co wynika z pewnych
uwarunkowań biologicznych, poznawczych. Dziewczęta raczej nie wracają do
materiałów pornograficznych. Nie pokazują też sobie jej nawzajem. Są raczej
bierne, choć w statystykach widać, że
wzrasta także i w tej grupie częstotliwość
kontaktu z tymi szkodliwymi treściami –
1,5% ogląda ją co najmniej raz dziennie.
Według Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, który badał to na grupie ponad 10
tys. uczniów w wieku 14-16 lat, ponad
22% chłopców ogląda pornografie internetową 11 do 30 razy w miesiącu, a 11%
więcej niż raz dziennie. Wskaźnik ten
niestety wciąż rośnie.

uważamy, że konieczne są

działania w kilku obszarach.
Nie chodzi o cenzurę

internetu, ale o ochronę
najmłodszych jego
użytkowników

z poszanowaniem praw osób

Będzie gorzej? W Polsce skala problemu będzie dalej rosnąć?

dorosłych do prywatności
i wolności gospodarczej

Obserwujemy stopień seksualizacji sfery
publicznej: pojawianie się reklam i popkultury nawiązujących do estetyki pornografii. Dodatkowo 80% dzieci nie ma
żadnych zabezpieczeń na komórkach, poprzez które ma dostęp do internetu i promowanych w nim trendów. Procentowo
mniej więcej też taka jest grupa rodziców
nieświadomych tego i niepodejmujących
żadnych kroków zapobiegawczych. 46%
dzieci w domach, gdzie rodzice mogą bez-

samoregulacje mające na celu zmniejszenie
zbyt łatwej dostępności pornografii dla
dzieci i młodzieży. Poza tym ważne jest
udostępnienie rodzicom łatwych w obsłudze narzędzi ochrony, żeby ryzyko zetknięcia się ich dzieci z pornografią mogli
oni sami ograniczać. Dostępne narzędzia
technologiczne są coraz lepsze i skuteczniejsze, ale nie zdejmują one z nas odpo21
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czy? Nie byłby potrzebny jakiś narodowy program uświadamiający rodzicom i nauczycielom zagrożenie?

wiedzialności za wychowanie. Szeroka
edukacja dorosłych na temat szkodliwości
kontaktu z pornografią i skutecznych narzędzi ochrony jest kolejnym filarem działań. My na spotkaniach szkoleniowych
mówimy rodzicom, że powinni bardziej
aktywnie uczestniczyć w życiu dzieci –
obserwować, z czego korzystają w sieci,
wiedzieć, co jest przedmiotem ich zainteresowania.

My podejmujemy to działanie, bo po prostu widzimy olbrzymią potrzebę. Być może
potwierdza to również potrzebę wprowadzenia rozwiązań systemowych, które
wesprą rodzinę, rodziców, specjalistów.
Ze swojej strony jako organizacja pozarządowa staramy się robić jak najwięcej.
Wyszliśmy także z propozycją do ludzi
biznesu, którzy zechcieliby takie szkolenie
ufundować swoim pracownikom lub lokalnej społeczności. Ważne jest, aby to
rodzice mieli wpływ i możliwość przekazywania swoim dzieciom rzetelnej wiedzy
o zagrożeniu. Ważne, żeby mogli to robić
z uwzględnieniem poziomu rozwoju dziecka, jego wrażliwości, a także własnych
poglądów. My dostarczamy im informacji,
narzędzi i inspiracji.

Państwo jako Stowarzyszenie prowadzą szkolenia dla osób dorosłych. Jaki
zasięg mają te działania? Ilu jest tych
„uświadomionych rodziców”?

Stworzyliśmy szkolenie unikatowe – mocno profilowane, skupione na problematyce
pornografii, jej szkodliwości, dające rodzicom konkretne narzędzia i kompetencje, również komunikacyjne. Rozszerzamy
tę wiedzę także o inne zagrożenia w sieci.
Od końca 2017 roku przeszkoliliśmy ponad
2500 osób w całej Polsce. Zauważyliśmy
też wzrost zainteresowania taką formą
edukacji. Coraz więcej placówek edukacyjnych zgłasza się do nas, abyśmy przeprowadzili szkolenia, bo jest taka potrzeba
w środowisku i rodziców i specjalistów.
Z tego zapotrzebowania wynikają też dodatkowe działania, kampanie informacyjne
i stworzenie portalu www.opornografii.pl,
który wieloaspektowo ujmuje zagadnienie
pornografii. Udostępniamy tam wywiady
ze specjalistami, porady, podchodzimy
do tematu od strony medycznej, psychologicznej, socjologicznej, opisujemy działania podejmowane w Polsce i za granicą,
piszemy o technologiach, które można
wykorzystać oraz kontekście prawnym
całego zjawiska.

Ostatnio było głośno o edukacji seksualnej dla dzieci. A jak oceniłaby
pani pomysł wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej nie dla dzieci, ale dla rodziców? Na przykład w ramach zebrań w szkole.

Kwestia wychowania seksualnego nie jest
obszarem naszych statutowych działań.
My skupiamy się na edukacji rodziców
na temat szkodliwego wpływu pornografii
i tego, jakie konsekwencje dla młodego
pokolenia będzie miało uzależnienie od
oglądania tych treści. Na tym się koncentrujemy, a nasze działania potwierdzają
tylko potrzebę edukacji dorosłych na tym
polu. Wciąż wiele osób nie postrzega ryzyka uzależnienia od pornografii na tym
samym poziomie, jak widzą ryzyko uzależnienia od narkotyków, a mechanizm
jest dokładnie taki sam. W obowiązkowe

A czy w Państwa opinii taka edukacja
oddolna, trochę partyzancka, wystar-
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szkolenia rodziców raczej jednak nie wierzymy. Oczywiście jeżeli mamy do czynienia z prywatną szkołą, może ona wprowadzić taki wymóg, rozumiejąc, że łatwiej
radzić sobie z tym problemem wspólnie
z uświadomionymi rodzicami.

zmiany. Pojawia się poczucie niepokoju,
zmieszania, lęku, bezradności, zawstydzenia. Mogą temu towarzyszyć stany typowe dla uzależnienia: problemy z koncentracją, zniechęcenie, bezsenność. Pojawia się skupienie na treściach pornograficznych, spadek motywacji, porzucenie
dotychczasowych zainteresowań, gorsze
wyniki w nauce, izolacja od otoczenia.
Pornografia staje się dla młodego człowieka punktem odniesienia, a jej wpływ
będzie widoczny w sposobie zachowania,

W raporcie Stowarzyszenia Twoja Sprawa czytamy, że blisko połowa chłopców, którzy mieli kontakt z pornografią,
ogląda ją częściej niż kilka razy w miesiącu, a aż 15% z nich czyni to raz
dziennie lub częściej. Jakie może to
dla nich mieć konsekwencje? Jakie
w ogóle są konsekwencje uzależnienia
od pornografii?

w przypadku dzieci rzadko

kończy się na jednym

obejrzeniu. Ciekawość jest

Uzależnienie od pornografii często nie
ma od razu objawów somatycznych, więc
nie tak łatwo je zauważyć. Ono ma charakter behawioralny, czyli wiąże się z konkretnymi nawykami, zachowaniami, które
ktoś musi powtarzać, żeby zaspokoić potrzebę przeżycia przyjemności. W przypadku pornografii często połączona jest
ona z masturbacją.
O konsekwencjach można mówić
w dalekiej perspektywie czasowej. One
zależą od wieku inicjacji kontaktu z pornografią i czasu przez jaki trwał ten kontakt. Im młodsze dziecko tym większe ryzyko uzależnienia i trudniej o powrót do
normalności. Pornografia jest tak silnym
bodźcem, że wywiera negatywne konsekwencji nawet na dorosłych, a co dopiero
na młodego człowieka, u którego układ
nerwowy, mózg jest jeszcze niedojrzały.
W przypadku dzieci rzadko kończy
się na jednym obejrzeniu. Ciekawość jest
tu podstawowym czynnikiem decydującym
o powrocie. Dzieci nie do końca rozumieją
emocje jakie wyzwalają treści pornograficzne. Często sobie z nimi nie radzą. To
w sferze psychiki najłatwiej zaobserwować

tu podstawowym

czynnikiem decydującym
o powrocie

wysławiania i traktowania innych. Objawów somatycznych nie ma zbyt wielu,
mogą wystąpić symptomy nerwicowe,
problemy ze snem, bóle głowy, apatia,
nudności bywa, że także depresja.
Jakie to ma konsekwencje na przyszłość?

Przede wszystkim upośledzenie u młodego
człowieka umiejętności wchodzenia w relacje, umiejętności budowy związku i podtrzymywania zaangażowania. Budowane
są fałszywe oczekiwania wobec kobiet,
ale także samego siebie, które trudno
spełnić. Pornografia wdrukowuje w człowieka kłamliwy obraz relacji seksualnej,
w której nie ma miejsca na miłość, czułość,
odpowiedzialność, szacunek; w której pojawia się agresja, przemoc, przedmiotowe
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traktowanie innych ludzi i samych potrzeb
seksualnych. Wejście w nałóg, wiąże się
z eskalacją potrzeby oglądania coraz bardziej brutalnych wersji pornografii, co
w skrajnych przypadkach może prowadzić
do zachowań niezgodnych z prawem.
Z czasem człowiek ogląda już nie dlatego
że chce, ale ponieważ musi. Taka osoba
będzie miała problem z odczuwaniem satysfakcji z realnego pożycia.
Badacze dostrzegają pojawienie się
całego pokolenia młodych mężczyzn, którzy przeżywają problemy seksualne: zaburzenia erekcji, spadek libido, brak zainteresowania sferą intymną.
Najlepiej widać to w społeczeństwie
japońskim, gdzie jest wyraźny spadek
przyrostu naturalnego, a młodzi ludzie
coraz częściej nie interesują się prawdziwym seksem, realizując swoje pragnienia
w sferze wirtualnej.
Pornografia jest w ogóle produktem
niebezpiecznym – i dla dzieci i dla dorosłych. Bardzo silnym argumentem w dyskusji o tym są badania pokazujące konkretne zmiany w strukturze mózgu: w istocie szarej, w układzie nagrody, które
mają wpływ na zmianę w zachowaniu
człowieka. Im dłużej trwa nałóg, tym bardziej zmienia się nasze postępowanie.
Spada poziom motywacji, słabnie samokontrola i zdolność oceny ryzyka, a to
upośledza nasze działania we wszystkich
sferach życia. Dlatego to tak, ważne, żeby
wyeliminować z życia małoletnich tak
szkodliwy czynnik, jakim jest internetowa
pornografia.
Terapeuci mówią, że w gabinetach
pojawiają się coraz młodsze dzieci. 8-9
latki, które mają już problem z oglądaniem
pornografii.

Niestety tak. Wielu specjalistów terapeutów sygnalizuje takie sytuacje ze swojej
praktyki. To wiek, w którym dziecko najczęściej otrzymuje telefon komórkowy
z dostępem do internetu, czyli także do
niezabezpieczonej pornografii. Jak wspominaliśmy, 46% dzieci w domu nie ma
ustalonych reguł korzystania z telefonu
i internetu. Efekty są takie, że albo dziecko
samo trafia na pornografię albo jest ona
mu pokazana w szkole, a to właśnie w wieku 8-9 lat jest niestety dosyć powszechne.

Rodzice sami przyprowadzają dzieci?
Skąd wiedzą o problemie, skoro w ogóle z dziećmi o tym nie rozmawiają?

Najczęściej rodzic dostaje informację ze
szkoły – że jego dziecko np. pokazało pornografię innemu dziecku, albo że w ogóle
w klasie, w szkole jest problem. Świadomy
i uważny rodzic wychwyci moment, w którym dzieje się coś niepokojącego. To motywuje do działania. Zaczyna szukać pomocy, bo czuje, że traci kontakt z dzieckiem. Takie historie opowiadają nam rodzice na szkoleniach. Dlatego też tak bardzo podkreślamy rolę budowania więzi
z dziećmi poprzez stałą i szczerą rozmowę,
także na ten trudny temat.
W Polsce nie ma chyba żadnych szczególnych regulacji, które pomagałyby
chronić dzieci przed pornografią. Czy
Polska jest jakoś szczególnie oporna
w tej kwestii, czy tak jest wszędzie?

Pornografia jest bardziej lub mniej bezpośrednio regulowana w kilku ustawach.
Jest Konstytucja, która chroni różne wartości: wolność gospodarczą, prywatność,
wolność słowa, ale także dzieci przed demoralizacją. Artykuły 71 i 72 bezpośrednio
się do tego odnoszą. Mamy też Kodeks

Ośmiolatkowie w gabinetach terapeutycznych to w Polsce?
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karny, do którego – w wyniku m.in. naszych działań – udało się nam wprowadzić
dodatkowy przepis w art. 200, mówiący
o zakazie promocji i reklamy pornografii.
Inny przepis Kodeksu karnego mówi, że
przestępstwem jest dystrybuowanie treści
pornograficznych w sposób umożliwiający
małoletniemu zapoznanie się z nimi. Pornografia jako taka nie jest zabroniona,
choć są przepisy, które jasno zabraniają
rozpowszechniania pewnego rodzaju pornografii: z udziałem dzieci, pornografii
zoofilskiej i pornografii związanej z prezentowaniem przemocy.

problemów tak, żeby powoli zmniejszać
skalę, ograniczać problem, robić coś krok
po kroku, nie czekać na rozwiązanie idealne.
Tam już na początku XXI wieku podjęto działania, które wciąż sprawiają, że
ten kraj jest liderem ochrony przed nielegalnymi, szkodliwymi treściami. Zaczęło
się od samoregulacji firm telekomunikacyjnych. Obecnie wprowadzane jest twarde
prawo nakładające obowiązki na dystrybutorów internetowej pornografii.

wielka Brytania jest

niekwestionowanym

I te przepisy coś pomagają czy są
martwe?

liderem tematu. wszyscy

starają się na ich

Skala egzekucji tych przepisów nie jest
imponująca, bo i świadomość społecznej
szkodliwości zjawiska po stronie prokuratorów nie jest jeszcze aż tak powszechna.
Staramy się to zmienić docierając do środowisk wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania – przesłaliśmy do wielu
prokuratur raport na temat konsekwencji
konsumpcji pornografii w kontekście
ochrony dzieci i młodzieży. Dodatkowo,
wiele tych treści jest udostępnianych z serwerów spoza Polski, co utrudnia karanie
ich nadawców.

rozwiązaniach wzorować
Mamy nadzieję, że uda się to zrobić
też w Polsce. W tym celu powołaliśmy
specjalny zespół roboczy do analizy
dobrych wzorców, żeby stworzyć rozwiązania dla polskiego rynku.

Dlaczego u nas działa to tak niespiesznie? Przecież ochrona dzieci to temat,
co do którego w zasadzie wszyscy się
zgadzają, ponad podziałami politycznymi.

W Polsce nie udało się przeprowadzić
samoregulacji operatorów internetowych, która ograniczyłaby dostęp dzieci do pornografii. W Wielkiej Brytanii
się udało. Czemu u nas nie?

Przez wiele lat myślano, że walka z pornografią jest walką ideologiczną. A tak
nie jest. Jest walką ze zjawiskiem, którego
szkodliwość dla dzieci jest ewidentna.
Niestety obecnie w Polsce wszystko jest
„polityczne”. Trudno podać jednak jeden
powód. To jest w pewnym sensie jednak
temat kontrowersyjny. Nam chodzi o stworzenie regulacji, które umożliwią ochronę
dzieci przy jednoczesnym umożliwieniu

Jest może w tym wina innego podejścia.
W Polsce czasem pokutuje myślenie o problemie w sposób zerojedynkowy. Jak coś
jest trudne i nie daje stuprocentowych
efektów, to się tego nie robi. W Wielkiej
Brytanii myślą inaczej: podchodzą do
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dorosłym korzystania z pornografii z zachowaniem ich prawa do prywatności.
Dorosły, mając informacje o ryzyku, jest
w stanie ocenić szkodliwość tych treści
i podjąć decyzje na własną odpowiedzialność. Dziecko tego nie zrobi, dlatego musimy je chronić. Co do tego wszyscy są
raczej zgodni.

Po drugie, powołany został nowy regulator: Age Verification Regulator, który
ma prawo weryfikować, czy narzędzia
wdrażane przez dostawców treści są rzeczywiście skuteczne. Jeśli dostawca nie
podporządkuje się tym regulacjom i nie
wdroży skutecznych narzędzi weryfikujących wiek użytkowników, można nałożyć
na niego kary finansowe. Maksymalnie
250 tys. funtów lub 5% obrotu – zależnie
od tego, która kwota jest wyższa. Najistotniejsze jest to, że jeśli dostawca treści
pornograficznych nie dostosuje się do
przepisów – operatorzy internetu w Wielkiej Brytanii mogą zostać przez regulatora
zobligowani, by zablokować dostęp do
treści tego dostawcy z terenu kraju. Regulator może też zobowiązać firmy świadczące usługi płatnicze, żeby zablokowały
możliwość płatności na konta dostawcy,
który nie respektuje przepisów.

W Wielkiej Brytanii znaleziono na to
sposób.
Najpierw Wielka Brytania wypracowała
wiele samoregulacji. Na początku na samoregulację zdecydowały się firmy telefonii mobilnej, a potem firmy dostarczające
internet naziemny. W tym ostatnim przypadku chodzi o rozwiązania opierające
się o system aktywnego wyboru, pozwalający jednym kliknięciem zabezpieczyć
sygnał internetowy płynący do gospodarstwa domowego. Każdy konsument musiał
dokonać wyboru, czy chce uruchomienia
usługi z dostępem do pornografii czy bez
takiego dostępu.

A w Polsce po prostu klika się „Mam
18 lat” i po wszystkim.

I to było skuteczne?

Niestety tak. Wielka Brytania jest niekwestionowanym liderem tematu. Wszyscy
starają się na ich rozwiązaniach wzorować.
Mam nadzieję, że i u nas w końcu uda się
zbudować skuteczny system ochrony dzieci. Do tego jednak jest konieczne większe
zaangażowanie przedstawicieli nie tylko
organizacji pozarządowych, ale także
samej branży dostawców internetu i jego
operatorów.

Tak, wiele gospodarstw domowych skorzystało z narzędzi dostarczanych przez
dostawców internetu. Co ważniejsze jednak, Wielka Brytania zdecydowała się
wprowadzić prawo zobowiązujące dostawców treści pornograficznych do wdrożenia narzędzi umożliwiających skuteczną
weryfikację wieku osoby, która wchodzi
na ich strony.

aNNa SZCZerBata

Członek zespołu „Nowej Konfederacji”
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Seksualizacja odbiera dzieciom radość życia
aNNa SZCZerBata

Członek zespołu „Nowej Konfederacji”

Skłonności samobójcze, wcześniejsza inicjacja seksualna, sięganie po
alkohol i narkotyki, zaburzenia własnej wartości – to tylko najbardziej jaskrawe skutki wszechobecnego seksu, atakującego dzieci z każdej stron
W dużym uproszczeniu można powiedzieć,
że współczesne społeczeństwa, zwłaszcza
w zachodnim kręgu kulturowym, żyją we
względnym spokoju i dostatku i mają stosunkowo niewiele problemów, których
nie stworzyły sobie same. Jednym z takich
stworzonych przez człowieka w epoce dobrobytu problemów jest zjawisko seksualizacji. Zdominowanie sfery publicznej,
kultury masowej, reklam, filmów przez
seksualność jest już dla nas po prostu
stałym elementem krajobrazu. Nie sprzeciwiamy się mu, nie poświęcamy zbyt
wiele myśli, nie kłopoczemy się zadawaniem sobie pytań o jego wpływ na nasze
mózgi, na rozwój naszych dzieci, na społeczeństwo jako całość.

ale tak naprawdę znakomita część tego
przekazu tak trwale wrosła już w nasze
otoczenie, że nie myślimy już o nim jako
seksualizującym. Czy ktokolwiek zwraca
jeszcze uwagę na to, że półnagie modelki
na co drugim bilbordzie reklamują swoją
golizną nie tylko bieliznę i kostiumy kąpielowe, ale też napoje gazowane, lody
i materiały budowlane? Epatowanie negliżem wyidealizowanych ciał to jednak
tylko jeden z wielu wymiarów seksualizacji.
W tym miejscu warto odpowiedzieć
sobie na pytanie, czym w ogóle seksualizacja jest. Amerykańskie Towarzystwo
Psychologiczne w raporcie o seksualizacji
dziewcząt podaje takie kryteria, które definiują przekaz seksualizujący:
• wartość osoby sprowadzana jest do „seksownego” wyglądu lub zachowania;
• osoba jest seksualnie uprzedmiotowiona
(widziana jako obiekt użycia seksualnego
innych, a nie w pełni człowieczeństwa);
• seksualność jest narzucana nieadekwatnie do wieku i sytuacji.
Pierwszy punkt można przypisać niemal każdej reklamie i każdej produkcji

Seksualnie zindoktrynowani

Oczywiście, konserwatyści wiedzą, że seksualizacja negatywnie wpływa na postawy
moralne, status rodziny czy trwałość relacji
międzyludzkich. Przebąkują też czasem
o tym, że nie powinno się narażać dzieci
na kontakt z seksualizującym przekazem,
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filmowej, w której występują ludzie. Drugi
jest nieco węższy, ale wcale nierzadki –
wystarczy zajrzeć do pierwszej z brzegu
fabularnej gry komputerowej, filmu, książki czy gazety. Trzeci punkt jest najciekawszy, bo odnosi się on wprost do problemu atakowania seksualizującymi komunikatami dzieci i młodzieży. I na tym
chciałabym się skupić.

ności od wyników na skali badani zostali
podzieleni na kwintyle, gdzie przynależność do pierwszego kwintyla oznacza 20%
młodzieży o najniższym wskaźniku seksualizacji, a piąty kwintyl - 20% młodzieży
o najwyższym stopniu seksualizacji”.
Spośród dziewcząt o najwyższym
stopniu seksualizacji aż 57,7% miało myśli
samobójcze w ciągu ostatniego roku.
W grupie o najniższym stopni seksualizacji
wynik to 24,9%. W przypadku chłopców
to odpowiednio 25,5% i 12,4%.
21,1% dziewcząt o najwyższym stopniu seksualizacji zadeklarowało, że w ciągu
ostatnich 30 dni upiły się 4 lub więcej
razy (przypominam, że chodzi o 14- i 15latki!). W przypadku grupy o najmniejszym stopniu seksualizacji tyle razy upiło
się 1,6% dziewcząt.

Alkohol, myśli samobójcze, wczesna
inicjacja seksualna, problemy
z koncentracją

Nawet osoby o liberalnym światopoglądzie
i piewcy edukacji seksualnej według niesławnych standardów WHO nie mogą zaprzeczyć negatywnemu wpływowi seksualizacji na dzieci i młodzież. Skłonności
samobójcze, wcześniejsza inicjacja seksualna, sięganie po alkohol i narkotyki,
zaburzenia własnej wartości – to tylko
najbardziej jaskrawe skutki wszechobecnego, atakującego dzieci z każdej strony,
seksu.
Jak pisze Szymon Grzelak w artykule
pt. „Seksualizacja w przestrzeni publicznej
i jej wpływ na młodzież” – seksualizacja
odbiera niewinność dzieciom, redukuje
marzenia młodzieży, zachęcając do traktowania seksu jak towaru, a nie jak wyrazu głębokiej więzi.
Fundacja Homo Homini i Instytut
Profilaktyki Zintegrowanej przeprowadziły
anonimowe badania ankietowe wśród blisko 7 tysięcy polskich 14- i 15-latków.
Mierzono „skalę seksualizacji” i jej powiązanie z innymi zjawiskami. Jak wyjaśnia Grzelak, „z sześciu pytań skali (odpowiedzi od 1 do 5) dwa dotyczą przekonań
młodzieży o współżyciu seksualnym, dwa
podejścia do spraw seksualnych na randce,
a dwa preferencji dotyczących treści seksualnych w filmach i telewizji. W zależ-

wiele badań pokazuje, że

skupienie na wyglądzie
i wymuszone przez

seksualizację przedmiotowe

traktowanie samego siebie

osłabia zdolność

koncentracji, prowadząc do
realnego upośledzenia

zdolności umysłowych

14- i 15-letni respondenci odpowiadali
też na pytanie o inicjację seksualną. W grupie o najwyższym stopniu seksualizacji
29,3% młodych ludzi ma pierwszy stosunek już za sobą. Dla grupy o najniższym
stopni seksualizacji ten wskaźnik to 1,6%.
Wyniki badań wskazują też na korelację pomiędzy seksualizacją a zażywaniem
28
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narkotyków, korzystaniem z pornografii
i stosowaniem przemocy. Jak informuje
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, 66%
chłopców i 54% dziewcząt pierwszy kontakt z pornografią miało w wieku poniżej
12 lat. Wśród badanych gimnazjalistów
25% chłopców celowo korzystało z pornografii więcej niż 10 razy w ciągu ostatnich 30 dni, a 14% chłopców więcej niż
30 razy w ciągu ostatnich 30 dni. O wpływie pornografii na dzieci i młodzież rozmawiałam z Izabelą Karską ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa.
Wiele badań pokazuje też, że skupienie na wyglądzie i wymuszone przez
seksualizację przedmiotowe traktowanie
samego siebie osłabia zdolność koncentracji, prowadząc do realnego upośledzenia
zdolności umysłowych. Krótko mówiąc:
osoby, które poświęcają uwagę na myślenie
o swoim wyglądzie gorzej liczą i mają
większe problemy z logicznym rozumowaniem. Cytowane w raporcie Amerykańskiego Towarzystwa Psychologii przeprowadzone już w 1998 roku badanie wykazało to w ciekawy sposób: Podczas pobytu w szatni studenci zostali poproszeni
o przymierzenie i ocenę kostiumu kąpielowego i swetra. W tych ubraniach mieli
w ciągu 10 minut rozwiązać test matematyczny. Wyniki wykazały, że młode kobiety w strojach kąpielowych radziły sobie
znacznie gorzej z problemami matematycznymi niż te, które miały na sobie
swetry. W przypadku chłopców nie stwierdzono różnic. Innymi słowy, myślenie
o ciele i porównywanie go z seksualizowanymi ideałami kulturowymi zaburzyło
u młodych kobiet zdolności umysłowe.

ksualnej. Bardzo słusznie, bo ta forma
komunikacji skierowanej wprost do dzieci
może być kolejnym nośnikiem seksualizacji.
Analizę standardów WHO (do których
samo WHO nie do końca się przyznaje,
pisząc „WHO, BZgA i UNDP nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody powstałe
w wyniku wykorzystania tych informacji.
Poglądy wyrażone w publikacji należą do
autorów i autorek i niekoniecznie reprezentują oficjalne stanowisko Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia
dla Europy (WHO), Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), ich
zarządów ani krajów członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych.”), zostawię na boku, bo wymagałaby osobnego
artykułu. W kwestii tego, czy edukacja
seksualna seksualizuje, mogą być może
pojawiać się kontrowersje, bo niesławne
standardy WHO mówią przecież, że edukacja musi być dostosowana do wieku
odbiorców. Problem w tym, że w krajach,
które takie lekcje w szkołach wprowadziły,
to nie treści zostały dostosowane do wieku
odbiorców, ale wiek odbiorców do treści.
Spójrzmy, jak wygląda tam percepcja „treści nieodpowiednich do wieku”.
Według organizacji About Kids Health
Canada dzieci w wieku od 5 do 8 lat powinny rozumieć, że ludzie mogą być heteroseksualni, homoseksualni i biseksualni
oraz że istnieje szeroki zakres ekspresji
płciowej, a płeć nie zależy od genitaliów
danej osoby. Powinny też wiedzieć, jaką
rolę odgrywa seksualność w związkach.
Dzieci w wieku 9-12 lat powinny uczyć
się o antykoncepcji, chorobach wenerycznych i bezpiecznym seksie.
American Academy of Pediatrics
stwierdza, że normalne (choć stosunkowo
rzadkie) u dzieci w wieku 2-6 lat jest np.
dotykanie genitaliów innych dzieci i dorosłych, próby wkładania języka do ust

Praca domowa z masturbacji

Polską opinię publiczną w ostatnich miesiącach zelektryzował temat edukacji se29
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innych osób podczas pocałunku oraz naśladowanie ruchami stosunku seksualnego. Norweskie seksedukatorki chwalą
się w wywiadzie dla Die Zeit, że zadawały
dziewczynkom masturbację jako pracę
domową.

kowo głośno, a badaniem jego przyczyn
zajęli się psychologowie i socjologowie.
Znanym przykładem dziecka zindoktrynowanego i wykorzystywanego zarówno
przez aktywistów LGBT, jak i wielki biznes,
jest 12-letni Desmond Napoles, drag
queen, identyfikujący się jako gej, który
tańczy na homoparadach i w klubach gejowskich, a w ostatnim czasie został twarzą
marki Converse (Desmond pierwszy raz
zatańczył na paradzie równości w wieku
8 lat!). Zarzuty wobec jego menadżerów
i rodziców mówiące o tym, że jest to przykład perfidnej seksualizacji dziecka odpierane są krzykami o homofobii i braku
tolerancji.

Jakie są skutki nachalnej seksualizacji
dzieci?

Wpajanie dzieciom treści seksualizujących,
afirmujących transseksualizm, homo- i biseksualizm prowadzą nieodwracalnych
zmian w postrzeganiu przez nie świata,
innych ludzi i samych siebie.
Brytyjskie media donoszą o „epidemii” transgenderyzmu wśród dzieci. Dane
z 2018 roku przekazane przez UK Deed
Poll Service mówią o jednym dziecku
dziennie zgłaszającym do urzędu wniosek
o zmianę płci w dokumentach. Cytowane
przez The Telegraph dane z Gender Identity Development Service (GIDS) pokazują
radykalny wzrost, jeśli chodzi o liczbę
dzieci kierowanych w Wielkiej Brytanii
do klinik tożsamości płciowej. W 2016
roku było to 84 dzieci w wieku od 3 do 7
lat (w 2012/13 było to 20). Dla dzieci
w wieku poniżej dziesięciu lat liczby też
wzrosły w tym okresie czterokrotnie: z 36
w roku 2012/13 do 165 w 2017. W 2017
roku w sumie na terapię tożsamości płciowej wysłano 2016 osób w wieku od 3 do
18 lat, (2012/13 było to 314 osób).
Już w 2017 roku w rozmowie z The
Telegraph Chris McGovern, były doradca
Departamentu Edukacji, mówił na ten
temat: „Ludzie robią karierę, zachęcając
dzieci do kwestionowania płci w wieku,
w którym trzeba im po prostu pozwolić
być dziećmi. Kiedy nauczyciele podnoszą
na lekcjach te kwestie, dzieci są zdezorientowane, smutne i przeżywają traumę”. Teraz o problemie jest już stosun-

Brytyjskie media donoszą

o „epidemii”

transgenderyzmu wśród
dzieci

Skala degeneracji wyedukowanych
seksualnie Niemiec czy Kanady jest dla
przeciętnego Polaka nie do pojęcia. To
jednak nie znaczy, że tak będzie zawsze.
Społeczeństwa, jak żaby, gotują się powoli.
Co robić?

Problem wszechobecnej seksualizacji wydaje się nierozwiązywalny i być może taki
jest, jeśli bierze się pod uwagę tylko rozwiązania, które miałyby pozbyć się go
całkowicie. Moim zdaniem, w tym akurat
przypadku metoda małych kroków jest
zdecydowanie lepsza niż żadna.
Po pierwsze, w Polsce potrzebujemy
zmian prawnych i samoregulacji dostawców internetu, które pozwolą na ograni30
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czenie dostępu dzieci do pornografii. Wystarczy wziąć przykład z Wielkiej Brytanii,
która pod tym względem wyprzedza cały
świat.
Po drugie, edukacja seksualna dzieciaków w przedszkolach i szkołach powinna być ograniczona do minimum. To
rodzice powinni odpowiadać za to, czego
na temat seksu, prokreacji, rodziny, ale
też pornografii, aborcji czy antykoncepcji
nauczą się ich dzieci. Tylko oni znają
w wystarczającym stopniu wrażliwość
tych młodych ludzi i tylko oni powinni
decydować w jaki sposób i kiedy powiedzą
swoim dzieciom „skąd się biorą dzieci”.

Jeśli trzeba już kogoś edukować
(a uważam, że w kilku kwestiach trzeba),
to edukujmy rodziców – zarówno jeśli
chodzi o skutki używania pornografii, jak
i choćby w kwestii ochrony dzieci przed
pedofilią. Czemu zamiast forsować obowiązkowe programy dla dzieci nie zorganizować po wywiadówkach obowiązkowych lekcji dla rodziców?
Na koniec: bądźmy czujni, nie przechodźmy nad seksualizacją kultury masowej i sfery publicznej do porządku
dziennego. Niejednokrotnie interwencje
obywatelskie przynoszą rezultaty.

31

THINKZINE, nr 7(109)/2019, lipiec 2019

www.nowakonfederacja.pl

łabędzi śpiew kukiz’15
StefaN SękowSki

Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”,
kierownik sekcji Publicystyki

Paweł Kukiz dwoił się i troił, by nie założyć partii. Trzymał się też kurczowo
swoich idées fixes, takich jak JOW-y czy referenda. W efekcie jego projekt
się kończy
Wraz z wejściem resztek Kukiz’15 na listy
Polskiego Stronnictwa Ludowego de facto
kończy się ten projekt. Jeśli muzyk w ogóle
wejdzie w październiku do sejmu, to najprawdopodobniej w towarzystwie co najwyżej kilku kolegów i koleżanek, i to jedynie dzięki ludowcom, którym nota bene
jeszcze niedawno wypominał pochodzenie
od ZSL. Powód podawany przez Kukiza
jest wręcz kompromitujący: jego ruch nie
zdoła bowiem wystawić list i zebrać podpisów.
Upadek tej formacji to zupełnie inny
przypadek niż Nowoczesna, którą zabiła
nonszalancja jej założyciela Ryszarda
Petru podczas kryzysu parlamentarnego
pod koniec 2016 roku i jednolitofrontowy
przekaz opozycyjny, nakazujący jednoczyć
siły anty-PiS wokół Platformy Obywatelskiej. Katarzyna Lubnauer mogłaby zdjąć
okulary i stanąć na rzęsach, a i tak nie
uratowałoby to samodzielności i siły jej
ugrupowania. Ruch Kukiz’15 zajął trzecie
miejsce w wyborach 4 lata temu i zdobył
poparcie gwarantujące ponowne wejście
do parlamentu utrzymało do końca ubieg-

łego roku. Mimo to przez ten czas Paweł
Kukiz, który w wyborach prezydenckich
4 lata temu zdobył 20 proc. głosów, nie
był w stanie zbudować trwałych struktur.
Objawy uwiądu ugrupowania szczególnie wyszły na jaw podczas kampanii
wyborczych do samorządu i do Parlamentu
Europejskiego. Kukiz’15 kampanię prowadził mizernie. Zostawmy na boku kwestie charakterologiczne, słynną niedecyzyjność czy chaotyczność w działaniu Kukiza, która na różnych etapach zrażała
posłów wcześniej bardzo wobec niego lojalnych. Praprzyczyna tkwi paradoksalnie
w tym, co było źródłem samej inicjatywy
politycznej: antypartyjny dogmatyzm Pawła Kukiza. Na etapie brania udziału w wyborach z pozycji antyestablishmentowego
nowicjusza może to nawet zadziałać, ale
na dłuższą metę nie jest to skuteczne.
Jeśli chce się trwale funkcjonować w polityce, trzeba zbudować machinę, która
będzie na bieżąco działała na zapleczu
oraz przygotowywała ruch do kolejnych
wyborów. Paweł Kukiz dwoił się i troił,
by partii nie założyć, w efekcie czego, pa32
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radoksalnie, musiał przejąć dyktatorską
władzę nad swoim pospolitym ruszeniem.
Nie da się jednak wszystkiego robić samemu, pewne zadania trzeba delegować –
a Kukiz od samego początku miał niezbyt
szczęśliwą rękę do doboru najbliższych
współpracowników, którzy już na etapie
ustalania list wyborczych grali na siebie
bądź kolegów i bezlitośnie wycinali konkurentów. Sam komitet stał się wehikułem,
którym różne marginalne ruchy polityczne – narodowcy, postkorwiniści, kombatanci Solidarności Walczącej czy „woJOWnicy” – chciały wjechać do parlamentu, niekoniecznie myśląc o stworzeniu
z Kukizem nowej politycznej jakości.

inną prócz antypartyjnego buntu. Dobrze
widoczne było to w trakcie wyborów samorządowych i europejskich, w których
ruch nie miał wyborcom nic do zaoferowania. Kukiz’15 mógłby stać się polskim
Jobbikiem, flankującym Prawo i Sprawiedliwość z prawej, narodowo-konserwatywnej strony. Częściowo to robił,
zwłaszcza ustami swoich bardziej narodowych posłów, jednak zabrakło kropki
nad „i”, która zepchnęłaby na zupełny
margines konkurencję z Ruchu Narodowego czy od Korwina. Sam Kukiz pewnie
tego nie chciał i sam też nie chciałbym,
by chciał – jednak obiektywnie rzecz ujmując jego ugrupowanie nie stało się hegemonem na prawo od PiS.
Ruch Kukiza miał zresztą też inną
opcję: usadowić się w centrum między
dwoma zwalczającymi się partyjnymi plemionami. Potencjał był – nowa siła w parlamencie mogła przedstawić zupełnie
nową opowieść o polskich problemach
i być przystanią dla być może nieco bardziej prawicowych krytyków „dobrej zmiany” – a może i nie tylko dla nich. Zresztą
na różnych etapach poszczególni posłowie
czy działacze Kukiz’15 przedstawiali alternatywne pomysły na rozwiązanie różnych problemów, jak choćby zastąpienie
500+ ujemnym podatkiem dochodowym
dla rodziców czy innego niż chciał tego
PiS sposobu wyboru sędziów Sądu Najwyższego. Jednak co rusz okazywało się,
że Kukizowi jeśli nie bliżej do PiS, to na
pewno dalej do opozycji; a opcja, o której
mówimy, wymagałaby jednak trzymania
równego dystansu wobec obu stron sporu.
Przeszkodą okazały się prawicowe przesądy: antykomunizm odtwórczy i niechęć
do lewicowo-liberalnego „salonu”, który,
co by się działo, i tak będzie większym
zagrożeniem, niż rządzący Polską PiS.
Oczywiście wynikało to w dużej mierze

wejście na listy PSl można
by nawet jakoś ładnie

medialnie sprzedać, gdyby
nie odbyło się tak

chaotycznie. Z punktu

widzenia ludowców jest to
na pewno korzystna

sytuacja. głosów przez

udzielenie kukizowcom

miejsc na listach nie stracą,

natomiast mogą zyskać

Antypartyjny dogmatyzm przejawiał
się także w kurczowym trzymaniu się
idées fixes Kukiza, jakimi są jednomandatowe okręgi wyborcze czy referenda
oraz enigmatyczne uchwalenie nowej konstytucji. Przez ostatnie 4 lata ruch Kukiz’15
nie nabrał kształtu; nie wypełnił się treścią
33
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także z tego, że część polityków Kukiz’15
ma po prostu prawicową tożsamość –
PiS to dla nich ta sama polityczna rodzina,
choć daleka. Nic dziwnego więc, że obecnie
część z nich przechodzi do ugrupowania
Jarosława Kaczyńskiego, co zresztą tylko
potwierdza hipotezę, że duża część Kukiz’15 do takiego pozycjonowania nie byłaby mentalnie zdolna. Decydujące byłoby
jednak jedynie to, czy zdolny były do tego
sam Paweł Kukiz – ten jednak wolał skupiać się głównie na promocji coraz to nowych rozwiązań dotyczących ordynacji
wyborczej (ostatnio, w drodze kompromisu, proponując „mieszaną”).
To paradoks, że antypartyjny Kukiz
będzie startował z listy najstarszej polskiej
partii politycznej – jednak pokazuje on
jedynie, jak bardzo kosmiczny był pomysł
budowania własnej agendy na walce z par-

tiami jako takimi. Wejście na listy PSL
można by nawet jakoś ładnie medialnie
sprzedać, gdyby nie odbyło się tak chaotycznie. Z punktu widzenia ludowców jest
to na pewno korzystna sytuacja. Głosów
przez udzielenie kukizowcom miejsc na
listach nie stracą, natomiast mogą zyskać.
Nie będzie to wiele: większość dotychczasowych wyborców Kukiz’15 pewnie
albo odda głos na PiS, Konfederację, Bezpartyjnych Samorządowców lub zostanie
w domu. Jednak nawet gdyby kukizowcy
mieli przynieść liście PSL dodatkowe 100
tys. głosów, może to być decydujące np.
dla przekroczenia progu wyborczego –
zwłaszcza przy wyższej frekwencji. Dla
projektu Kukiza oznacza to jednak prawdopodobnie definitywny koniec, nawet
gdyby sam miał jeszcze 4 lata zasiadać
w parlamencie.
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kontrola najwyższej kontroli
Piotr CelińSki

Współpracownik „Nowej Konfederacji”

Niebawem wybrany zostanie nowy prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czy
ta obchodząca w tym roku stulecie istnienia instytucja realizuje cele, do
których została powołana?
Do przestrzeni medialnej dostają się kolejne informacje o nieprawidłowościach
wykrytych przez kontrolerów NIK. Dla
przykładu, po każdej powodzi okazuje
się, że kontrolerzy wskazywali w swoich
raportach o problemach w systemie wałów
przeciwpowodziowych – tak było po słynnej powodzi z 2010 r. Następnie, po kilku
latach i paru lokalnych podtopieniach,
wydano w 2017 r. kolejny raport o systemie
przeciwpowodziowym na Odrze i realizacji
programu ochrony przeciwpowodziowej.
Jeżeli w przyszłym roku dojdzie niestety
do jakichkolwiek poważniejszych podtopień, a ochrona przed nimi będzie nadal
nieprzygotowana, to znów wszyscy będą
wskazywać, że przecież już NIK ostrzegał
przed tymi zagrożeniami.
Czy jednak może to wyglądać inaczej?
Warto się nad tym zastanowić jeszcze zanim wybrany zostanie nowy prezes Izby.
27 sierpnia kończy się kadencja Krzysztofa
Kwiatkowskiego, który już kilka dni wcześniej ogłosił swoją rezygnację. Najwyższa
Izba Kontroli z krótką przerwą istnieje
już ponad 100 lat. Powołana dekretem

marszałka Józefa Piłsudskiego (wówczas
nazywała się Najwyższą Izbą Kontroli
Państwa), wraz z uchwaleniem Konstytucji
Marcowej i nowej ustawy o kontroli państwowej, nabrała kształtu, który znamy
do dzisiaj. Niezależna od rządu, kolegialna
izba miała sprawować kontrole nad wykonaniem budżetu państwa. Po wojnie,
reaktywowana w Polsce Ludowej, posiadała szczątkowy walor niezależności od
władzy wykonawczej. W III RP zachowała
swój kształt, a Konstytucja z 1997 r. nadała
jej status organu konstytucyjnego. Sama
Naczelna Izba Kontroli ma za zadanie
kontrolę działalności „organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności,
gospodarności, celowości i rzetelności”.
Kompetencje NIK-u ograniczają się więc
do sprawdzania działalności organów –
wdrożeniem ich zaleceń lub ściganiem
przypadków łamania prawa zajmują się
już inne organy, np. policja lub prokuratura.
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Tysiące kontroli

przypadek, to rezultaty kontroli wydają
się mizerne – w 2018 r. korzyści finansowe
dla sektora finansów publicznych wyniosły
43,9 mln zł, w porównaniu do 106,5 mln
zł w 2017 r. oraz do 74 mln w roku 2016.
Liczby te, choć wydają się duże, są zaledwie
promilem w całym budżecie państwa. Dla
porównania, w 2016 r. budżet miasta Mikołów, liczącego ok. 40 tys. mieszkańców
wynosi 168 mln złotych, a więc ponaddwukrotnie więcej niż wynosiły oszczędności wynikające z działalności NIK.
Oczywiście powyższe liczby to tylko
statystyka, wynikająca z kilku tysięcy
przeprowadzonych kontroli. Nie można
z nich wyciągać pochopnego wniosku, że
NIK działa źle, jednak nie można z tego
samego powodu twierdzić, że polska administracja działa tak dobrze, że prawie
nie marnotrawi pieniędzy. Trzeba zwrócić
uwagę, że NIK, korzystając ze swojej niezależności, wielokrotnie piętnował działania rządu, wskazując m.in. na negatywne
skutki reformy oświaty, nieprawidłowości
w Polskiej Akademii Nauk, utraconej
szansy na komercjalizację grafenu itp.
Przykłady można mnożyć, gdyż NIK rocznie wydaje kilkaset raportów. Dlatego
bardziej niż nad reformą NIK należy zastanawiać się nad realnym wprowadzaniem proponowanych przez nią reform
w życie.

Tyle wiemy z teorii, warto pochylić się
i sprawdzić, jak wygląda to w praktyce.
W tym celuwarto odnieść się do statystyk przygotowanych przez samą Najwyższą Izbę Kontroli. Według sprawozdania z działalności NIK, w 2018 r. zrealizowano 111 kontroli planowanych i 91
doraźnych. Przeprowadzono również 2325
kontroli jednostkowych w 1828 podmiotach. Liczby te robią wrażenie i nie różnią
się od tych prezentowanych w latach poprzedzających. Warto skupić się jednak

Należało by się więc

poważnie zastanowić, czy
nie nadać Najwyżej izbie

kontroli, instytucji z zasady
od władzy wykonawczej
niezależnej uprawnień

oskarżyciela w procesie

karnym oraz uprawnień
rzeczników dyscypliny
finansów publicznych

Ile efektów?

na efektach tych kontroli. Pod tym względem rok 2018 był wyjątkowy, gdyż, jak
wskazuje NIK, zabezpieczono kwotę 1,38
mld na poczet zwrotu Skarbowi Państwa
rekompensaty nadmiernie wypłaconej
koncesjonariuszowi. W tym przypadku
chodzi oczywiście o sprawę Autostrady
Wielkopolskiej S.A., w której to efektem
kontroli NIK była decyzja Komisji Europejskiej nakazująca zwrot nadmiernych
korzyści. Jednak wyłączając ten wyjątkowy

Niestety administracja rządowa może
z rozmysłem ignorować raporty Najwyższej
Izby Kontroli, nie wprowadzając zaleceń
w nich zawartych. Jak wynika ze sprawozdania z działalności NIK, zrealizowanych w 2017 r. zostało 52,7% wniosków
pokontrolnych, jednak raporty w wielu
kluczowych sprawach zostały zignorowane.
Oczywistym więc postulatem byłby wpro36
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wadzenie pewnego rodzaju obligatoryjności we wdrożeniu poszczególnych rezultatów kontroli. Niestety, w praktyce
nie było by to możliwe, bo kłóciło by się to
z ideą NIK – jej kontrola musi ze swojej
natury być tylko doradcza, gdyż obligatoryjność stosowania jej rezultatów zamieniłaby ją w nadzór. Powstałby wówczas
kolejny, niezależny od rządu lub władzy
ustawodawczej ośrodek władzy, który realizowałby swój rodzaj polityki. Wydaje
się jednak, że istnieje instrument, który
mógłby dać Najwyższej Izbie Kontroli potężny instrument walki z nieprawidłowościami.
W aktualnym stanie prawnym, kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
prawa mogą albo złożyć zawiadomienie
do prokuratury, albo poinformować o naruszeniu rzecznika dyscypliny finansów
publicznych. Jak wynika z raportów o działalności NIK, w 2018 r. skierowano 96
zawiadomień o możliwości popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia oraz skierowano 58 zawiadomień do rzeczników
dyscypliny finansów publicznych. Obie
te procedury mają jednak swoje wady.

w których do postępowanie umorzono.
Z tej statystyki można wyprowadzić dwa
wnioski. Albo Najwyższa Izba Kontroli
kieruje zawiadomienia bezpodstawnie,
w sprawach, w których czyny nie wypełniają znamion przestępstwa, lub też sprawy te w prokuraturach traktowane są po
macoszemu (w końcu dotyczą często wyspecjalizowanych przestępstw z zakresu
ochrony danych osobowych, prawa budowlanego czy prawa finansowego).
W przypadku drugiej procedury – postępowania przed Główną Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych – dochodzi problem
niejasnych przepisów o postępowaniu
i rozmycia odpowiedzialności. Trzeba dodać, że paradoksalnie to ta druga droga –
administracyjna – jest aktualnie bardziej
niezależna od władzy wykonawczej, gdyż
członkowie komisji i rzecznicy nie są podporządkowani nadzorowi władzy wykonawczej, tak jak jest to w przypadku podległej ministrowi sprawiedliwości prokuratury.
Należało by się więc poważnie zastanowić, czy nie nadać Najwyżej Izbie Kontroli, instytucji z zasady od władzy wykonawczej niezależnej, uprawnień oskarżyciela w procesie karnym, oraz uprawnień
rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Wówczas nikt nie będzie miał wpływu na to, jakie akty oskarżenia kierowane
są do sądów, a niezawiśli sędziowie będą
się mogli nad wszystkimi tymi sprawami
pochylić. Takie uprawnienia w Najwyższej
Izbie Kontroli pozwolą na uniknięcie sytuacji, w której to politycznie sterowana
prokuratura będzie odmawiać wszczęcia
śledztwa bądź tak długo je przedłużać, że
akt oskarżenia w tej sprawie nigdy do
sądu nie trafi.
Największą aferę III RP – nieprawidłowości w Funduszu Obsługi Zadłu-

Wzmocnijmy NIK

W przypadku skierowania zawiadomień do
organów ścigania, w 2018 r. wydano 24
decyzje o odmowie wszczęcia postępowania oraz 34 decyzje o umorzeniu postępowania. Tylko w jednym przypadku
doszło do wydania wyroku skazującego –
i to w sprawie skierowanej przed 2018 r.
Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku
spraw kierowanych do rzeczników dyscypliny finansów publicznych – w 2018 r.
skierowano łącznie 34 wnioski o ukaranie
wobec 18 spraw, w których wydano decyzje
o odmowie wszczęcia śledztwa i 13 spraw,
37
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żenia Zagranicznego, zwaną potocznie
aferą FOZZ, wykrył Michał Falzmann,
który po opisaniu sprawy w prasie został
oddelegowany do NIK-u celem wyjaśnienia
tej afery. Niestety wówczas przez naciski
polityczne i brak odpowiednich narzędzi
afera nie została należycie zbadana, a sam

Falzmann zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Nadanie Najwyższej Izbie
Kontroli dodatkowych uprawnień i zabezpieczenie jej przed naciskami ze strony
władzy pozwoli na skuteczniejszą kontrolę
działalności aparatu państwa.
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Zbędny bonus dla gamingu
arkady SaulSki

Dziennikarz „Gazety Bankowej”, członek zespołu redakcyjnego
portalu wGospodarce.pl. Zajmuje się głównie tematyką segmentu gier
i transportu morskiego oraz rzecznego.

W postaci sektora gier Polska zyskała globalną markę, którą śmiało można
porównać do fenomenu Nokii czy Samsunga. Teraz jednak państwo chce
wesprzeć branżę i łoży na nią pokaźne kwoty. Gaming jednak pieniędzy
nie potrzebuje
Polska branża gier jest prawdziwą potęgą.
Firmy takie jak CD Projekt RED, Techland
znane są na świecie jako twórcy wielkich
hitów. Z kolei mniejsze studia cenione są
w segmencie gier niezależnych (Indie)
jako pomysłowi innowatorzy. Polska po
wielu latach posiada więc w końcu marki
kojarzone globalnie.
I nie chodzi tu tylko o jakość polskich
gier (choć niewątpliwie tytuły takie jak
„Wiedźmin 3” czy „Dying Light” porażają
swym gamingowym kunsztem), ale też
o prezentowane przez polskich twórców
prokonsumenckie podejście do klienta.
Gdy zachodni giganci z segmentu AAA
starają się czerpać zyski w sposób bezwzględny, monetyzują swoje produkcje
lub wypuszczając gry niedopracowane
tylko po to, by wydusić z klientów kolejne
pieniądze wymuszając na nich zakup DLC
(dodatkowych treści do pobrania), polscy
twórcy nie tylko proponują gry dopracowane, ale też wypuszczają dodatki albo
za darmo (jeśli są to skromne aktualizacje)
albo w formie potężnych rozszerzeń, takich
jak choćby „Serca z Kamienia” lub „Krew

i Wino” z „Wiedźmina 3”. Z kolei wrocławski Techland swoją grę „Dying Light”
(największy dotąd hit w dziejach studia)
wspiera do dziś, ponad 3 lata po premierze
i nie ucina wsparcia nawet po zapowiedzi
sequelu.
Prokonsumenckie podejście nie oznacza jednak, że polskie firmy biednieją.
Szef Techlandu, Paweł Marchewka, debiutował niedawno na liście 100 najbogatszych Polaków „Forbesa”, dołączając
do obecnych tam od lat braci Kicińskich –
założycieli CD Projekt. Sam CD Projekt
RED z kolei tylko w 2017 roku wydał 117
milionów złotych na produkcję nowych
gier i stworzenie dla nich technologii.
Efektem był gwałtowny rozwój ich nowej
gry, zapowiedzianego na 2020 rok „Cyberpunka 2077” oraz mającego już premierę „Thronebreakera” – gry karcianej,
której akcja rozgrywała się w świecie
Wiedźmina. Teraz z kolei, w 2019 roku,
wiceprezes zarządu do spraw finansowych,
Piotr Nielubowicz, poinformował w marcu,
że CD Projekt wydał na produkcję gier
i nowych technologii kolejne 100 mln
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złotych. W efekcie skumulowane saldo
nakładów na projekty przekroczyło łącznie
250 mln złotych. „W procesie dewelopmentu zawsze przyświecają nam nadrzędne cele – dostarczenia graczom bezkonkurencyjnej jakości i wciągającej historii, dzięki czemu nasze gry sprzedają
się latami i pozytywnie dokładają się do
wyniku Grupy” – powiedział Nielubowicz,
uzasadniając tak potężne nakłady.
Widać więc, że brak dostępu do środków finansowych nie jest problemem dla
polskiego sektora gamingowego. Nawet
skromne studia, pracujące nad grami niezależnymi, nie wykazują problemów
w kwestii funduszy, zaś przypadki zamknięcia danego projektu ze względu na
brak środków finansowych, powszechny
w wielu innych krajach, w Polsce praktycznie nie występuje.

więksi twórcy gier z Polski, w tym Techland
(4 mln złotych na dwa projekty), CI Games
(7 mln złotych) oraz CD Projekt RED (ten
ostatni wykorzystał uzyskane fundusze –
30 mln złotych – na opracowanie technologii żyjącego miasta, którą wykorzysta
w „Cyberpunku 2077”).

kontrowersje wzbudziła też

zaproponowana przez

ministerstwo kultury

i dziedzictwa Narodowego

ulga podatkowa dla twórców
tzw. gier patriotycznych

Niestety, program GameINN miał
też swoją ciemną stronę. Jak informował
bowiem w 2017 roku dokument, przygotowany przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, podsumowujący wsparcie, konstrukcja GameINN promuje wielkich twórców i jednocześnie eliminuje z wyścigu
o pieniądze najmniejsze, kilkuosobowe
studia, wskutek zapisu konkursowego zakładającego, że projekt, by otrzymać finansowanie, musi mieć budżet wynoszący
minimalnie 500 tys. złotych. Tymczasem
to małe studia, według US Small Business
Administration, odpowiadają w USA za
najwięcej innowacji wprowadzanych do
sektora. Można założyć (choć badań na
ten temat na razie nie ma) iż w naszym
kraju sytuacja wygląda podobnie.
Inną formą wsparcia segmentu gier
jest spółka ARP Games, będąca akceleratorem dla małych studiów z siedzibą
w Cieszynie. ARP Games w ramach swoich
konkursów (dwóch rocznie) oferuje wsparcie finansowe, merytoryczne, techniczne
i lokalowe. Ta inicjatywa, w odróżnieniu

Wsparcie jest, tylko niepotrzebne

Trudno dziwić się temu, że państwowe
instytucje, widząc, jak potężny sukces odniosły polskie gry, chcą podpiąć się pod
ten fenomen. I czynią to w sposób najprostszy z możliwych – oferując wsparcie
finansowe.
Ożywienie w tym zakresie miało wyraźny wzrost po roku 2015. Gabinet Beaty
Szydło, a potem Mateusza Morawieckiego
w ramach licznych inicjatyw prorozwojowych dostrzegł też segment gier nie
tylko jako coś, czym można się pochwalić
ale też coś, co warto docenić, segment
generujący innowacje, miejsca pracy i technologiczny rozwój. Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło więc
już w 2016 roku wielki program rządowego
wsparcia dla sektora gier pod nazwą GameINN, na który tylko w roku 2016 roku
przeznaczono 116 mln złotych, wspierając
38 projektów. Z pieniędzy skorzystali naj40
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od konkursu GameINN, skierowana jest
głównie do najmniejszych studiów.
Efekty można było zobaczyć podczas
ubiegłorocznych targów Gamescom w niemieckiej Kolonii. ARP Games zaprezentowała podczas targów najlepiej rokujące
projekty, wśród których były takie gry
jak „Alibabe” (zespół Gspot), „White Peony” (zespół Pillow Talk), „The Way Back”
(Alrauna Studio) oraz „In & Out” (zespół
Underdogz).
Na razie więc ARP Games nie może
odnotować zbyt znaczących sukcesów,
jeśli chodzi o branżę. Gry powstałe przy
wsparciu tego programu wciąż pozostają
w procesie produkcji, lub, jeśli doczekały
się premiery, nie cieszyły się uznaniem
odbiorców czy recenzentów branżowych.
W odróżnieniu od programu GameINN,
ARP Games jest też dość mocno krytykowana przez branżowe media. „Spółka powstała bez żadnej konsultacji z sektorem
elektronicznej rozrywki i praktycznie nikt
nie widzi w niej żadnych potencjalnych
korzyści” – pisał Mateusz Mucharzewski
z serwisu Gram.pl, odnosząc się do ARP
Games, i dodawał: „Jest to kolejna z góry
skazana na porażkę państwowa inicjatywa,
która tworzona jest w oderwaniu od rzeczywistości i faktycznych potrzeb branży”.
Kontrowersje wzbudziła też zaproponowana przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego ulga podatkowa
dla twórców tzw. gier patriotycznych. Debatę wzbudziła nie tyle sama inicjatywa,
lecz próba zdefiniowania tego, co nazwać
można grą patriotyczną. Komentatorzy
spierali się, czy „patriotyzm” danego tytułu
zamyka się tylko w sferze historycznej
(tym sposobem powstałby impuls do tworzenia gier opowiadających o polskiej historii), czy też w sferze symbolicznej (np.
poprzez odniesienia do polskiej kultury,
historii etc. w formie mniej bezpośredniej).

W tym drugim przypadku polska seria
„Wiedźmin” zawierająca rozliczne nawiązania i inspiracje kulturą słowiańską i polską mitologią z owej ulgi mógłby korzystać,
zaś jeśli wzięlibyśmy pod uwagę tylko
kontekst historyczny, MKiDN powinno
docenić grę „Ancestors Legacy” w której
gracz kieruje, między innymi, armiami
Słowian, i może nawet wcielić się w Mieszka I i Bolesława Chrobrego w misji budowy
silnego, polskiego królestwa.
Obecnie jednak inicjatywa ta tkwi
w zamrażarce, choć niedawno pojawiły
się informacje na temat jej powrotu. Rzekomo już w 2020 r. pierwsze studia miałyby otrzymać ulgi podatkowe w zamian
za stworzenie gier patriotycznych. Pośrednio potwierdzili to przedstawiciele
MKiDN, stwierdzając: „Trwają prace analityczno-legislacyjne w związku ze zgłoszonymi w toku uzgodnień międzyresortowych merytorycznymi uwagami. Przedłożenie projektu ustawy na Komitet Stały
Rady Ministrów zaplanowane jest na
czwarty kwartał, natomiast wejście w życie
planowane jest na początek 2020 r.”.
Na czym polegać miałoby w tym przypadku wsparcie? Otóż w zamian za prace
nad grami „patriotycznymi”, twórcy takich
tytułów mogliby liczyć na możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 100
proc. ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych CIT/PIT. Tym samym na
każde 100 złotych poniesionych kosztów
podlegających odliczeniu mogliby oszczędzać w podatku dochodowym 19 złotych.
O tym, czy dany projekt kwalifikuje się
do wsparcia, decydowałoby Ministerstwo.
Warto dodać, iż podobny program od
wielu lat działa już w Wielkiej Brytanii
i nazywa się Virtual Games Tax Release
i operuje nawet podobnymi kryteriami.
W efekcie brytyjskie studia stały się specjalistami od tworzenia gier na temat his41
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torii Anglii, na czele z ubiegłoroczną premierą nowej odsłony popularnej serii „Total War: Thrones of Britannia”, powstałej
chyba tylko po to by autorzy (studio Creative Assembly) mogli załapać się na bardzo
potrzebną im ulgę.

lifikowanych pracowników – nie tylko
programistów, lecz także artystów, scenarzystów a nawet… rzeźbiarzy. Gra jest
bowiem produktem o skomplikowanym
procesie twórczym i niejednokrotnie zdarza się, że nad ważnymi tytułami pracują
ludzie nieposiadający żadnych kompetencji
programistycznych.

Czego naprawdę chcą programiści?

„W dokumencie Polski GameDev 2015,
w którym próbowano zdiagnozować problemy polskiej branży gier, problem dostępności do kapitału był na jednym
z ostatnich miejsc” – mówi Mikołaj Pisarski, prezes Instytutu Misesa, i dodaje:
„Na pierwszym miejscu było skomplikowanie i niepewność dotycząca systemu
podatkowego”.
Oczywiście nie znaczy to, że producenci gier nie przyjmują chętnie państwowych dotacji. Wspomniany już CD Projekt
RED nie miał najmniejszych problemów
ze sfinansowaniem gry „Cyberpunk 2077”,
jednak pokaźna dotacja uzyskana ze strony
państwa pozwoliła firmie na zaimplementowaniu innowacyjnej technologii, dzięki
czemu dobrze rokujący tytuł może okazać
się jeszcze lepszy. Z kolei mniejsi twórcy
niewątpliwie, mimo krytycznych głosów,
zyskują na inicjatywach takich jak ARP
Games, choćby dzięki wsparciu promocyjnemu i łatwiejszej możliwości uczestnictwa w międzynarodowych targach –
a to tam przecież nawiązuje się najlepsze
relacje, kontakty i buduje markę danego
studia czy gry.
Twórcy gier zresztą nie czekają na
pomoc państwa z założonymi rękami
i sami działają, choćby zrzeszając się
w fundacje takie jak Indie Games Polska,
której celem nie jest uzyskiwaniu grantów
czy pieniędzy z budżetu, lecz pomoc we
wzajemnej promocji i nawiązywaniu kontaktów. Ważny jest też dostęp do wykwa-
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Państwo polskie bez wątpienia należy
docenić za dostrzeżenie segmentu, jakim
są gry wideo, i próby wsparcia go. Nawet
premier RP Mateusz Morawiecki chętnie
odwiedza imprezy gamingowe i opowiada
o własnych doświadczeniach związanych
z grami. Warto jednak pamiętać, że przeszkody stojące przed branżą gier, jak
widać, nie są zindywidualizowane, lecz
pokrywają się z problemami wszystkich
innych sektorów w naszym kraju. Są to
więc: braki kadrowe, komplikacja prawa
i nieprzyjazny przedsiębiorcom system
podatkowy. Dobrze, że państwo wspiera
gaming dotacjami, czas najwyższy jednak
czynić kolejne kroki.
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rosja na progu fundamentalnych zmian
marek BudZiSZ

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

Władze Rosji stoją dziś przed alternatywą. Mają do wyboru albo siłą złamać narastająca falę sprzeciwu, albo pogodzić się z koniecznością myślenia o tym, jak być liderem zwykłej, niekonstytucyjnej większości
Nową falę protestów w Moskwie, jaką
mogliśmy ostatnio obserwować w związku
z odmową rejestracji kandydatów opozycji
chcących startować we wrześniowych wyborach do Dumy Miejskiej, porównuje
się często do podobnych wydarzeń z zimy
2012, nazywanych potocznie protestami
na Placu Błotnym (wówczas chodziło
o uzasadnione podejrzenie, że władze częściowo sfałszowały wyniki wyborów parlamentarnych). Jednak bliższa analiza sytuacji skłania ku poglądowi, że zarówno
w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym, a może przede wszystkim pokoleniowym, dzisiejsza Rosja i ta z zimy 201112 to dwa różne kraje, mające różne doświadczenia i odmienne perspektywy.
Również obecna i poprzednia władza,
mimo, że zasadniczo są to te same osoby,
różnią się dość znacznie. Zmieniła się też
opozycja. Wszystko to czyni, że historyczne
odniesienia, choć pociągające, raczej zaciemniają niźli rozjaśniają sytuację. Inaczej
mogą się też obecne protesty zakończyć.
Dziś trudno prognozować, czy będziemy
mieli do czynienia z powtórką z Placu

Tienanmen, czy kijowskiego Majdanu,
a może ormiańskiego Placu Republiki.
Bez zrozumienia ekonomicznego,
społecznego i generacyjnego kontekstu
protestów moskiewskich trudno nam będzie diagnozować, w którą stronę mogą
potoczyć się wypadki w Moskwie i w Rosji.
Zacznijmy od spraw społecznych. Z ostatniego komunikatu Rosstatu, rosyjskiego
odpowiednika GUS-u wynika, że w pierwszym półroczu 2019 liczba obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy muszą żyć, mając
do dyspozycji kwoty niższe niźli oficjalne
minimum (10 750 rubli, czyli 153 euro),
niezbędne, aby przeżyć, wzrosła o 500
tys. osób i obecnie jest to 20,9 mln, czyli
14,3% ludności kraju. Jednak zdaniem
specjalistów, lepszym kryterium oceny
kondycji ekonomicznej Rosjan jest subiektywne, artykułowane w badaniach,
poczucie tego, czy ankietowani sami siebie
zaliczają do ludzi biednych, którym nie
wystarcza na podstawowe potrzeby. Już
29,6% badanych przez Instytut Analiz
Społecznych Rosyjskiej Akademii Gospodarki i Administracji przy prezydencie
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Rosji jest zdania, że ich sytuacja materialna
jest zła lub bardzo zła (rok wcześniej –
25,3%). Z innych analiz wynika, że ¾
Rosjan ma zadłużenie w bankach, które
przekracza ich 11-miesięczne wynagrodzenie. W ciągu pierwszych 5 miesięcy
tego roku kredyty konsumpcyjne ludności
wzrosły o 1 bln rubli i osiągnęły poziom
16 bln rubli (254 mld euro). Co to jednak
oznacza w praktyce? Zdaniem prezes rosyjskiego Banku Centralnego, Elwiry Nabiulliny, statystyczny Rosjanin przeznacza
na spłatę i obsługę zadłużenia w bankach
44% swoich dochodów.

amerykańskich sankcji, spadające ceny
węglowodorów (np. przychody Gazpromu
w I półroczu mimo utrzymania wolumenu
sprzedaży są o 20% niższe), czy oczekiwane
osłabienie światowego wzrostu w następstwie wojen handlowych Stanów Zjednoczonych z Chinami. Innymi słowy, Rosjanie żyją dziś nie tylko dość biednie, co
zasadniczo odróżnia dzisiejszą Rosję od
tej z roku 2011-12, kiedy to kraj miał za
sobą gospodarczy boom dwóch pierwszych
kadencji Putina, ale również perspektyw
wyjścia z tej sytuacji w najbliższych latach
nie widać, a władza najwyraźniej nie wie,
jak pobudzić słabnący wzrost.
W efekcie w królestwie rosyjskiej
opinii publicznej następuje kres tego, co
socjologowie nazwali „krymskim konsensusem”. Jak wynika z badań Centrum
Lewady, 60% ankietowanych uważa, że
nie ponoszą odpowiedzialności za politykę
władz, zarówno wewnętrzną, jak i międzynarodową. To wzrost o 10%, do poziomu najwyższego od 11 lat. Lew Gudkow,
szef Centrum Lewady, komentując te wyniki mówi, że ludzie „uważają, iż działania
władz nie odpowiadają ich interesom,
a nawet grożą istotnym pogorszeniem sytuacji zwykłych ludzi, [którzy] nie chcą
odpowiadać za wojnę w Syrii, stosunki
z Ukrainą, Zachodem etc.”. Z innych
badań wynika, i socjologowie wiążą z kolei
to zjawisko z wchodzeniem w dorosłe
życie nowego rosyjskiego pokolenia, które
wychowało się za czasów władzy Putina,
że coraz większe znaczenie Rosjanie zaczynają przywiązywać do wolności i swobód obywatelskich, a mniejsze – do materialnego dobrobytu. Pytani o to, czy jeśliby władzom udało się jakimś cudownym
sposobem przywrócić poziom konsumpcji,
jaki był w Rosji przed 2014 rokiem, to
byliby skłonni zgodzić się na ograniczenie
wolności i praw obywatelskich, 59% od-
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Ale szczegółowe informacje są jeszcze
bardziej niepokojące. Co dziesiąty kredytobiorca (razem ok. 7 mln ludzi) oddaje
co miesiąc bankom ponad połowę swoich
dochodów. W ubiegłym roku, głównie po
to, aby utrzymać jako taki poziom konsumpcji, Rosjanie zaciągali kredyty konsumpcyjne, których wartość wzrosła o ponad 20%. Ale w sytuacji, kiedy szósty rok
z rzędu spada ich dochód dysponowany,
zjawisko to zaczyna być groźne dla gospodarki. Nie bez powodu minister Oreszkin, odpowiadający w rosyjskim rządzie
za rozwój gospodarczy, mówił niedawno
o „bańce” na rynku kredytów dla ludności,
która już w 2021 roku może wciągnąć,
o ile pęknie, rosyjską gospodarkę w recesję.
O ile wcześniej nie zrobi tego nowa fala
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powiedziało, że nad dobrobyt przedkładają
wolność. Podobny wskaźnik odnotowano
w Rosji jedynie w latach 1993-1994. Znacząco wzrosła też liczba Rosjan, którzy są
zdania, że polityka winna być domeną
obywateli, którzy mają prawo w niej
uczestniczyć. Że jest ona sferą zarezerwowaną dla władzy, dziś uważa 21% badanych, a jeszcze w grudniu 2018 roku
było to 31%. O 5 punktów procentowych,
do poziomu 20%, zmniejszyła się za to
liczba Rosjan, którzy są zdania, że na polityce się nie znają i niczego z niej nie rozumieją.
Spadające notowania Jednej Rosji
i prezydenta Putina są pochodną tej społecznej mobilizacji. Inne badania mówią
o istotnym, zwłaszcza wśród ludzi młodych, spadku znaczenia tradycyjnych kanałów informacji takich jak kontrolowana
przez władze telewizja, a wzroście w przypadku sieci społecznościowych i internetu.
I wreszcie, 38% Rosjan nie chciałoby, aby
Putin rządził po roku 2024, kiedy kończy
się jego kolejna prezydencka kadencja.
Jest to najwyższy wskaźnik od 2014 roku,
szybko rosnący zwłaszcza wśród młodych
Rosjan. Innymi słowy, rośnie aktywność
społeczeństwa rosyjskiego i jego skłonność
do przeciwstawiania się polityce władz.
Na razie, jak argumentują rosyjscy badacze, społeczna aktywność i uwaga koncentruje się wokół spraw lokalnych, nie
mających wprost wymiaru politycznego.
Dlatego miały miejsce protesty w Inguszetii
na tle regulacji granicy z Czeczenią, demonstracje i starcia w uralskim Jekaterynburgu w związku z planami likwidacji
parku w centrum miasta, pikiety, petycje
i demonstracje obrońców jeziora Bajkał,

i dlatego od roku trwają wiece, a nawet
drobne potyczki z ochroną budowanego
wielkiego wysypiska śmieci w obwodzie
archangielskim. Nie weszły one jeszcze
w fazę „polityczną”, kiedy protestujący
stawiają żądania z tego obszaru, ale ostatnie wydarzenia w Moskwie wskazują, że
szybko ta sytuacja może się zmienić. Z badań opinii publicznej wynika też, że Rosjanie są zdania, iż ludzie ufają Putinowi
przede wszystkim z tego powodu, że nie
ma dla niego alternatywy. Dziś tak myśli
43% badanych, najwięcej od 2001 roku.
I ten ostatni wynik jest, jak się wydaje,
kluczem do zrozumienia polityki ekipy
zasiadającej na Kremlu. Jej istotę można
by określić hasłem: nie dopuścić do powstania alternatywy.
Dlatego, jak powiedział w wywiadzie
dla amerykańskiego periodyku „The National Interest” Konstantyn Remczukow,
redaktor naczelny „Niezawisimej Gaziety”
(przy tym człowiek nie tylko dobrze poinformowany, o czym myślą rosyjskie
elity, ale również będący ich częścią, bo
stał na czele społecznego komitetu obecnego mera Moskwy Siergieja Sobianina
w trakcie ubiegłorocznych wyborów) –
władze Rosji stoją dziś przed alternatywą.
Mają do wyboru albo siłą złamać narastającą falę sprzeciwu, albo pogodzić się
z myślą, w jaki sposób być liderem zwykłej,
niekonstytucyjnej większości. Ta druga
strona zarysowanej alternatywy oznacza
odejście od zabiegów o to, aby obóz władzy
miał w Dumie większość ¾ mandatów.
Oznacza to też dopuszczenie realnej, nie
zaś koncesjonowanej opozycji. Wybór
każdej z tych dróg sprawi, że Rosja w najbliższych miesiącach bardzo się zmieni.
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Syria – wojna, którą przegrywają wszyscy
Paweł ŚredZińSki

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

Syria była wielkim finałem i wielką katastrofą Arabskiej Wiosny. Po tej
wiośnie nie było już lata, a od razu przyszły jesień i zima. Jaki jest dotychczasowy bilans konfliktu w tym kraju?
O wojnie w Syrii słyszymy coraz rzadziej,
bo i ciszej rozbrzmiewają jej złowrogie
pomruki, i trwa już tak długo, że dziennikarze i politycy zdążyli się do niej przyzwyczaić. Przestała interesować międzynarodową opinię publiczną, która od początku narzuciła ton wojennej narracji.
Syryjska wojna domowa miała być podmuchem arabskiej wiosny, który przyniesie
demokrację do kraju rządzonego od lat
przez rodzinę Asadów. Tymczasem przyniosła pół miliona ofiar, miliony uchodźców i destabilizację regionu. Dziś trudno
powiedzieć o zwycięstwie którejkolwiek
ze stron zbrojnego sporu o Syrię i ich sojuszników, ponieważ tę wojnę przegrali
prawie wszyscy. A konflikt pomimo likwidacji Państwa Islamskiego wciąż trwa.

wschodnim państwie. W rezultacie okazała
się bezsilna wobec religijnego fanatyzmu,
który stał się cechą charakterystyczną tej
wojny. W początkowej fazie konfliktu Zachód uznał opozycję za przedstawicieli
nowej Syrii. Gmach odnowionego państwa
miał zostać wzniesiony przez jej reprezentantów. Demokracja nie była jednak
wystarczająco mocnym hasłem spajającym
przeciwników władzy Asadów. Wkrótce
po przekształceniu się fali protestów w wojnę stało się jasne, że podziały na linii syryjskiego frontu przebiegając coraz częściej
wzdłuż etnicznych i religijnych granic,
dzielących syryjskie społeczeństwo. A to,
chociaż wrzucane do jednego worka przez
Zachód, opatrzonego adnotacją „Arabowie” wcale nie było aż tak arabskie.
Pierwsze doniesienia medialne nadawały oporowi wobec Asadów charakter
rewolty w słusznej sprawie. Byli zwolennicy
reżimu i syryjscy bojownicy o demokrację.
Ten podział był zbyt uproszczony, a media
poszły jak zawsze na skróty. Jednak o ile
w Tunezji udałoby się nakreślić ten podział
łatwiej, to w podzielonej religijnie i wy-

Przegrany numer jeden – syryjska
opozycja

To syryjskiej opozycji przypięto łatkę
obrońcy Syrii przed złym reżimem. Powstała Armia Wolnej Syrii, która miała
toczyć bój o demokrację w tym blisko46
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znaniowo Syrii, taki zabieg stał w sprzeczności z faktami. Władzę w tym kraju od
lat 70. sprawuje rodzina Asadów, która
wyznaje alawizm, nurt przypisywany islamowi, a jednak traktowany jako odstępczy
przez sunnitów. Alawici, stanowiący około
11 procent mieszkańców Syrii - żyli przez
wieki na marginesie bliskowschodniego
społeczeństwa. Dopiero wraz z pojawieniem się Francuzów jako sprawujących
mandat nad Syrią w imieniu Ligi Narodów,
wykorzystali swoją szansę garnąc się do
tworzonych sił zbrojnych. Armia była drogą do awansu dla zmarginalizowanych
alawitów, a sunnickie elity nie widziały
sensu w wysyłaniu swoich synów do wojska. W ten sposób mniejszość alawicka
torowała sobie drogę do władzy.

mem. To one dysponowały właściwą siłą.
Na rzekomo monolitycznej bryle opozycji
pojawiła się jeszcze jedna rysa, wynikająca
z podziałów narodowościowych i etnicznych. Do głosu doszli bowiem syryjscy
Kurdowie, którzy nie marzyli o życiu
w granicach nowej Syrii wolnej od kontroli
Asadów, ale o własnym państwie i integracji z rodakami z Iraku i Turcji. Ruch
kurdyjski jeszcze bardziej podzielił przeciwników urzędujących władz w Damaszku, a z czasem doprowadził do wojny wewnątrz opozycji. Wizja zjednoczonego
frontu oporu przeciwko Asadom rozpadła
się na kawałki, które przestały do siebie
pasować.
O ile pierwsze doniesienia mówiły
o udziale różnych społeczności, również
alawickich w buncie przeciwko Asadom,
już wkrótce islamiści dali do zrozumienia,
że dobry alawita jest martwym alawitą,
a w szeregach przeciwników nie było za
wiele miejsca dla „innowierców”. W przejmujący sposób opisała to syryjska dziennikarka, alawitka, Samar Yazbek, w swoim
reportażu „Przeprawa. Moja podróż do
pękniętego serca Syrii”. Pomimo alawickiej
tożsamości znalazła się wśród krytyków
Asadów, przez co musiała uciekać ze swojego kraju. Wkrótce wróciła do Syrii ogarniętej wojną, na tereny opanowane przez
rebeliantów. Wśród wrogów Asadów nie
wystarczyło już być przeciwnikiem znienawidzonej władzy. Należało być sunnitą,
a przyznanie się do swojej alawickości
oznaczało wyrok śmierci. Każdy alawita
był zły i nie liczyło się jego krytyczne nastawienie do rodaków rządzących w Damaszku.
Wspomniana nienawiść była początkiem końca opozycji. Klęską, której beneficjantami stało się między innymi Państwo Islamskie i syryjscy Kurdowie. Ci
ostatni postanowili przejąć kontrolę nad

Syryjscy chrześcijanie od lat
szukają sposobów na

poprawę swojego losu.

Przetrwali pomimo

burzliwej historii regionu
i dominacji islamu

Tym co zjednoczyło przeciwników
władzy klanu Asadów była zatem nienawiść. Z jednej strony jej spoiwem stało
się dążenie do przejęcia steru rządów
przez przedstawicieli sunnickiej większości – 74% Syryjczyków. Z drugiej antypatie,
które wyrosły na gruncie wyznawanej
wiary. Nienawiść nie jest jednak tym, co
wystarczy w skutecznym przejęciu władzy.
Jednak właściwą mieszanką, która doprowadziła do wybuchu wieloletniego
konfliktu okazało się wkroczenie ugrupowań powiązanych z radykalnym isla47
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północno-wschodnią częścią Syrii. I już
w tym roku stali się pogromcami ostatniego bastionu Państwa Islamskiego w Syrii, doprowadzając do jego fizycznej likwidacji.

Syryjscy chrześcijanie od lat szukają
sposobów na poprawę swojego losu. Przetrwali pomimo burzliwej historii regionu
i dominacji islamu. Wielu z nich wybrało
życie na emigracji, jeszcze zanim wybuchła
wojna. Jednak i w samej Syrii, wciąż,
jako wyznawcy Chrystusa, należący do
różnych Kościołów, zaznaczali swoją obecność. Alawici, stanowiący mniejszość, stali
się w obliczu zagrożenia radykalnym islamem syryjskich rebeliantów, jedynymi
sojusznikami. Chrześcijanie, którzy zostali
w kraju ogarniętym wojną, nawiązali
w większość sojusz z rozsądku, z rodziną
Asadów. Im bardziej islamiści nadawali
ton walce z reżimem Baszara Asada, tym
silniejszy stawał się wspólny front obrony,
w którym obok alawitów i chrześcijan,
znalazły się i inne mniejszości, w tym
szyici.
Wojna była jednak ostatecznym sygnałem do ucieczki. Kto mógł i miał możliwości opuszczał Syrię i po znalezieniu
nowego domu starał się o sprowadzenia
swojej rodziny. W ten sposób pustoszały
kolejne domy i osiedla chrześcijańskie.
Część chrześcijan nie miała takiej sposobności, pozostając w ogarniętym krwawym konfliktem państwie. Syria, która
wyłoni się z gruzów wciąż toczonej wojny
będzie krajem ubogim kulturowo i religijnie. Z dawnej mozaiki etniczno-wyznaniowej, pozostaną rozrzucone fragmenty.
Niektóre miasteczka zamieszkane
w większości przez chrześcijan wciąż trwają. Tak dzieje się w Skelbije, miejscu,
które bardzo dobrze poznałem jeszcze
przed syryjską wojną. Osada położona
w sąsiedztwie starożytnej Apamei założonej przez greckich Seleucydów, do dziś
stanowi symbol oporu chrześcijan. Skelbije
znalazła się na linii frontu. W czasie największych militarnych sukcesów rebelianci

Przegrali chrześcijanie

O ile Kurdowie mogli liczyć na wsparcie
swoich rodaków, tworzących dziś dużą
społeczność i przychylność części opinii
publicznej, na taką pomoc nie doczekali
się syryjscy chrześcijanie rozproszeni
wśród różnych Kościołów, które swoimi
dziejami sięgają pierwszych wieków po
narodzeniu Chrystusa. Kościół rzymskokatolicki wraz z pozostającymi w unii
z Rzymem Kościołami nie stanowi aż tak
licznej wspólnoty. Kluczową rolę w dziejach syryjskiego chrześcijaństwa odegrały
przede wszystkim Kościoły wschodnie.
Bardzo starą społeczność tworzą asyryjscy
chrześcijanie, którzy w Syrii znaleźli schronienie przed pogromami w Turcji osmańskiej i Iraku, dokonanymi za przyzwoleniem Turków, rękami Kurdów. Tego do
dziś nie mogą zapomnieć Asyryjczycy,
których na syryjskiej ziemi pozostało niewielu. Od kilku dekad opuszczali państwo
syryjskie, osiedlając się w różnych krajach
Zachodu. Jednak ostateczny cios zadała
im wojna domowa w Syrii, która wciąż
trwa. Prześladowania ze strony Państwa
Islamskiego doprowadziły do wyludnienia
wielu asyryjskich osiedli. Z drugiej strony
kurdyjscy rebelianci, którzy dziś liczebnie
przeważają nad chrześcijanami, podjęli
próby „kurdyzacji” funkcjonującego programu nauczania. Przetłumaczono na
język Asyryjczyków kurdyjskie podręczniki,
nakazując ich używanie w asyryjskich
szkołach prywatnych w Kamiszli, jak
i w pozostałych placówkach w tym mieście,
położonym tuż przy granicy z Turcją.
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zbliżyli się do jej zabudowań, kierując
ogień i wyprowadzając ataki z rejonu
dawnej Apamei. Mieszkańcy Skelbije stanęli w obronie swoich domów, wspierając
tym samym siły rządowe. W chwili pisania
tego tekstu, pomimo odsunięcia na północ
linii frontu w ramach trwającej ofensywy
sił rządowych, na Skelbije wciąż spadały
rakiety. 13 maja zginęło sześć osób, wśród
nich czworo dzieci.

mówi, że owe manifestacje przeciwko
Asadowi były równie spontaniczne, co
wiece poparcia dla reżimu w czasach pokoju. Nikt dziś nie zaprzeczy udziałowi
bogatych państw arabskich w rozniecanie
konfliktu, który był im na rękę. Asad, pomimo że wzorem ojca, Hafeza Asada, musiał zabiegać o względy sunnitów, to był
przede wszystkim alawitą i naturalnym
sojusznikiem szyickiego Iranu. To Teheran
przyszedł z odsieczą, kiedy władza Baszara
Asada, syna Hafeza, znalazła się w całkowitym oblężeniu.
Zachodnie media dołożyły swoje, kiedy

Przegrany Zachód

Zachód, rozumiany jako kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone, jest kolejnym wielkim przegranym. Zaprzepaścił
szansę na odegranie roli skutecznego mediatora, ale i na zdyscyplinowanie bliskowschodnich państw Półwyspu Arabskiego, które wyraźnie sympatyzowały
z przeciwnikami Asadów. Niespójna polityka i kategoryczne odcięcie się od kontaktów z syryjskim reżimem, nie pomogło
w wykreowaniu warunków do prawdziwych negocjacji. Podejmowane próby były
chaotyczne i bez szans na powodzenia,
a ich skuteczność była taka sama, jak
wsparcie wojsk Wolnej Armii Syrii. Nikt
nie był w stanie skontrolować do kogo
trafiły dostawy broni, a aktywność armii
państw zachodnich została znacznie ograniczona. Zachód, a szczególnie antyasadowsko nastawione Stany Zjednoczone,
przeliczył się w swoich kalkulacjach. Opozycja nie była w stanie pokonać sił syryjskiego reżimu. Ostatecznie topornie prowadzona gra amerykańskiej dyplomacji
we współpracy z jej sojusznikami na Bliskim Wschodzie i w Europie, doprowadziła
do jeszcze większej destabilizacji.
Odnieść można wrażenie, że Zachód
milczał również na samym początku społecznych protestów, które dały początek
wojnie domowej. Coraz więcej głosów

Zachodnie media dołożyły

swoje, kiedy na początku

wykreowały jednostronny

obraz konfliktu, wykazując
się nieznajomością

kontekstu w jakim rodziła

się syryjska wojna domowa

na początku wykreowały jednostronny
obraz konfliktu, wykazując się nieznajomością kontekstu w jakim rodziła się syryjska wojna domowa. Z relacjonowania
manifestacji przeniosły akcent na zbrodnie
reżimu, zapominając, że okrucieństw dopuszczały się obie strony. Po obejrzeniu
migawek w głównych serwisach informacyjnych miało się wrażenie, że jesteśmy
świadkami wojny o demokrację. Czy ktokolwiek z dziennikarzy, przygotowujących
wówczas serwisy informacyjne, zastanawiał się nad tym, co by było, gdyby opozycja przejęła władzę? I co oznaczałoby
to dla mniejszości zamieszkujących Syrię?
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Syria była wielkim finałem i wielką
katastrofą arabskiej wiosny. Po tej wiośnie
nie było już lata, a od razu przyszły po
sobie jesień i zima. Szczególnie boleśnie
odczuła te zmiany pór roku Syria. Kiedy
rozmawiałem z tunezyjskimi znajomymi,
tuż po spaleniu ambasady USA w Tunisie
o arabską wiosnę i o ich opinię na temat
syryjskiego konfliktu, bez wahania odparli,
że w Damaszku będzie jeszcze trudniej,
bo szykuje się tam wojna religijna. I tak
się stało. W rezultacie zachodniej opinii
publicznej pozostało jedynie oburzać się
na zbrodnie dokonujące się w państwie
syryjskim. Konflikt syryjski odczuła wkrótce Europa, która musiała odpowiedzieć
sobie na pytanie co zrobić z kolejnym po
Libii zdestabilizowanym państwem i jego
mieszkańcami, szukającymi schronienia
poza Bliskim Wschodem.

Pracujących Kurdystanu. Już w XXI wieku
tureckie władze wsparły syryjskich rebeliantów, w nadziei na osłabienie Syrii.
Jednocześnie zaczęły interesować się
losem ziem kontrolowanych przez syryjskich Kurdów, których pomagać już nie
chciały, a wręcz przystąpiły do ataków na
ich pozycje. Wynikało to z obaw o rozniecenie kolejnego ogniska kurdyjskiego
buntu na terenie i tak niespokojnej południowo-wschodniej Turcji.
Dziś rebelianci wspierani przez Turcję
pozostają w ostatnich punktach oporu,
wokół Idlibu i na północ od Hamy. Ankara
nie przewidziała, podobnie jak Zachód,
że Asad przetrwa wojnę, chociaż nie byłoby
to możliwe bez wsparcia jego reżimu ze
strony Rosji i Iranu. Niepewny jest również
los ziem kontrolowanych przez kurdyjskie
Powszechne Jednostki Ochrony, które
gwarantują jego autonomię w ramach nowego tworu, nazywanego Autonomiczną
Administracją Północnej i Wschodniej
Syrii. Nikt dziś nie wie, na ile ten obszar
Syrii, gdzie znajdują się roponośne pola,
położony na wschód od linii Eufratu,
wróci pod kontrolę Damaszku. A jeśli tak
się nie stanie, to co wtedy zrobią Turcy?
Pozwolą na jego funkcjonowanie? Wiele
będzie zależeć od postawy Amerykanów.
To amerykańscy żołnierze zostali wysłani
na terytorium kontrolowane przez Kurdów, którym pomogli w ofensywie przeciwko siłom Państwa Islamskiego. Jednak
prezydent USA, Donald Trump, zadeklarował pod koniec ubiegłego roku wycofanie
i tak skromnych sił Stanów Zjednoczonych
z Syrii.

Turcji również nie wyszło

Władze w Ankarze nie ukrywają do dziś
swoich sympatii względem przeciwników
prezydenta Asada. Turcja nie może zapomnieć o swojej wielkości z czasów Imperium Osmańskiego, a i urzędujący prezydent jest dziś uznawany za odnowiciela
dawnej wielkości państwa Turków. Nie
dziwi zatem fakt, że północny sąsiad Syrii
wciąż patrzył łapczywym wzrokiem na
terytorium, które niegdyś znajdowało się
pod władzą sułtana. Konfliktowe sytuacje
z Damaszkiem zdarzały się i w przeszłości.
Syryjscy włodarze nie zapomnieli oderwania sandżaku Aleksandretty, który
Francja przekazała Turcji tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej oddając
Antakię, czyli starożytną Antiochię, pod
kontrolę Turków.
Kiedy nadeszły rządy Asadów, Ankara
miała za złe wsparcie, jakiego udzielały
syryjskie władze tureckim Kurdom z Partii

Pyrrusowe zwycięstwo Asadów i Rosji

Czy na tej wojnie są już zwycięzcy? Jeśli
stwierdzimy, że przetrwanie Asada u władzy należy uznać za sukces syryjskich
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władz, które przetrwały wojenne tsunami,
to tak, ale będzie to pyrrusowe zwycięstwo.
Ofiary jakie poniosły wszystkie strony
konfliktu pozostaną głęboką raną, która
nie pomoże w pojednaniu mieszkańców
Syrii. Pomimo oficjalnej propagandy,
która za pośrednictwem stron Syryjskiej
Agencji Informacyjnej zapewnia o przygotowaniu na otwarcie dla zwiedzających
kolejnych atrakcji turystycznych, normalność nie wróci do tego kraju. Za dużo
krwi przelanej w wojnie, za wiele zniszczeń.
Syria, jaką znałem nie będzie już tym samym krajem.

tylko na linii frontu, ale co najważniejsze
na międzynarodowym forum, chroniąc
przywódcę Syrii przed upadkiem. To rosyjska armia i jej wsparcie przechyliły
szalę wątpliwego zwycięstwa na stronę
alawickiego prezydenta.
Rosja już w czasach carskich miała
aspiracje do opieki nad Bliskim Wschodem. W czasach Imperium Osmańskiego,
od XIX wieku, przyjęła rolę protektora
prawosławnych chrześcijan z tego regionu.
Nie bez znaczenia pozostawały rosyjskie
plany zajęcia dawnego Bizancjum, którego
spadkobiercami czuła się moskiewska
cerkiew. Ich wdrożenie przerwała rewolucja, ale dziś Putin może odwołać się do
tej tradycji. Tym bardziej, że jest postrzegany przez część syryjskich chrześcijan,
jako obrońca przed islamistami.

Jeśli stwierdzimy, że

przetrwanie asada u władzy
należy uznać za sukces

Syria na wygnaniu

syryjskich władz, które

Nie wiemy, jak długo potrwa jeszcze konflikt i scalanie rozbitego państwa. Nie
możemy nawet przewidzieć, czy uda się
ten proces doprowadzić do końca, biorąc
pod uwagę aspiracje Kurdów z Syrii. Chociaż i w tym przypadku może dojść do
kolejnej wolty i po wypchnięciu przeciwników Asada, wspieranych wciąż przez
Turcję, Ankara dogada się z Damaszkiem,
aby uniknąć powstania niezależnego państwa kurdyjskiego w Syrii. A to będzie
możliwe dopiero po przywróceniu obszarów kurdyjskiej autonomii pod zarząd
syryjskich władz. Asad i tak wychodzi
z konfliktu uzależniony od Rosji i dopóki
Kreml będzie wspierał jego reżim, Turcja
nie podniesie na niego ręki. Tym bardziej
nie zrobi tego, w sytuacji przystąpienia
do pacyfikacji syryjskich Kurdów.
Destabilizacja Syrii była zresztą na
rękę tureckich władz, nie tylko ze względu
na wiarę w zwycięstwo antyasadowskiej

przetrwały wojenne

tsunami, to tak, ale będzie to
pyrrusowe zwycięstwo

Pyrrusowym zwycięstwem, ale strategicznie ważnym, jest utrzymanie, a nawet
wzmocnienie bliskowschodniego przyczółku Rosji. Pyrrusowym, bo kosztowało
wiele ludzkich ofiar, które pochłonęły
i wciąż pochłaniają działania wojenne.
Strategicznie ważnym, bo Kremlowi udało
się utrzymać u władzy swojego wiernego
sojusznika od czasów ZSRR. W zamian
Moskwa wzmocni swoją wojskową obecność w regionie. To z kolei sprawi, że
Asad będzie lojalny wobec Rosji i musi
mówić jej głosem. Zawdzięcza Władimirowi Putinowi nie tylko władzę, ale i życie.
To Rosjanie stawali w obronie Asada nie
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rebelii. Destabilizacja wywołania wędrówką uchodźców stała się narzędziem
w negocjacjach z Unią Europejską, która
nie radziła sobie z nieszczelnymi granicami. W zamian za finansowe wsparcie
Europa kupiła sobie prawo odsyłania
uchodźców do Turcji, jeśli ci dotarli na
jedną z greckich wysp. Turecki prezydent,
Recep Erdoğan, znajduje się dziś w komfortowej sytuacji i ma klucze do legalizacji
swojego autokratycznego stylu sprawowania władzy.
Nie zmienia to faktu, że Syria jest
dziś na wygnaniu. Syryjczycy wywędrowali
w poszukiwaniu bezpiecznego azylu do

innych krajów Bliskiego Wschodu, do Europy, Ameryki i Australii. Większość z nich
nie będzie chciała wracać do państwa
w ruinie, gdzie czeka ich niepewna przyszłość. I trwa wojna. Lepiej zostać tam,
gdzie można pracować w spokoju, wychować swoje dzieci, niż wracać do kraju,
który nie daje wielu perspektyw. Szczególnie boleśnie odczują to chrześcijanie,
których udział procentowy w syryjskim
społeczeństwie i tak topniał – zaledwie
8,9 procent według oficjalnych statystyk –
a exodus ostatnich kilku lat, tylko ten
proces przyspieszył. Tymczasem w Aleppo
znów wybuchły bomby…
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Śmierć artysty,
czyli kampowy król youtube’a
Jarema PiekutowSki

Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

Twórca znany jako Klocuch przełamuje granice między artystą a odbiorcą.
Jest jednym z nas, tysięcy internautów, żyjących we fragmentarycznym,
nienarracyjnym świecie duchologicznych odłamków
Życie, życie, życie jest jak nożyczki
Możesz coś równo uciąć, jak dobrze złapiesz za uchwyty
(Klocuch, Moje życie)

Ma być krótko. Ma być głośno. Ma być
śmiesznie. Ma być kolorowo. Ma być powierzchownie.
Klocuch wybija dziurę w płocie

Określenie „youtuber” może być błogosławieństwem lub przekleństwem. Z jednej
strony, jak podaje Forbes, najbardziej popularni youtuberzy potrafią zarobić kilkanaście milionów dolarów rocznie, z drugiej – nadal, mimo przemian pokoleniowych, kogoś, do kogo przylgnęła ta etykietka, nie traktuje się do końca poważnie.
Marshall McLuhan mawiał, że „medium
jest przekazem”, i faktycznie w przypadku
YouTube’a sposób komunikacji determinuje treść i wpływ na odbiorcę. Oczywiście,
na YouTube można znaleźć też długie
filmy (najdłuższym jest ponoć film Jonathana Harchicka ze slajdami z podróży
do Chile, trwający 571 godzin, czyli 23
dni bez przerwy), można znaleźć głębokie
i bardzo specjalistyczne debaty czy wypowiedzi, ale co do zasady youtuber, który
chce zarobić na swoich produkcjach, musi
trzymać się kilku podstawowych zasad.

Sztuka przez lata postrzegana była jako
coś, co wymaga czasu, skupienia, nastrojenia, przygotowania nie tylko twórcy, ale
i odbiorcy. Wielu, zwłaszcza współczesnych
dzieł, nie da się w pełni odczytać bez artystycznej erudycji, bez umiejętności znalezienia intertekstualnych tropów i odniesień. Świat youtuberów wydaje się niespecjalnie pasować do świata artystów
i kuratorów. A jednak w murze postawionym na granicy tych dwóch światów
coraz częściej pojawiają się spore dziury.
Jedną z większych – w przypadku polskiego YouTube’a – wybiła anonimowa
postać znana jako Klocuch. Mało tego,
dziura w murze poszerza się. Zaczęło się
od wideorecenzji gier. Potem doszły do
nich „kabarety” i piosenki. Klocuch doczekał się artykułów w pismach i na portalach zajmujących się na poważnie sztuką
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I świat jest ogólnie nowoczesny, i pojawia
się jakiś potwór. On nas atakuje.
Jak widać grafika jest niezła,
ale na niektórych sprzętach może się ścinać, jak u mnie.
Nas potwór zaatakował, i nam jakąś
trucinę (sic! - JP) wstrzyknął chyba, czy
coś.
(The Nomad soul recenzja)

i popkulturą („Noizz”, „Ha!Art”, „Szum”,
„Przekrój” – w tym ostatnim pisał o nim
znany krytyk i kurator Stach Szabłowski),
jego twórczość była wystawiana w galerii,
a na początku sierpnia tego roku Klocuch
wydał coś, co można nazwać pełnowymiarowym albumem muzycznym – playlistę
„kaseta z komuni” z ośmioma utworami.

Świat youtuberów wydaje

W kolejnych filmach, w kolejnych
latach absurd stopniowo narastał. Jeżeli
założyć, że Klocuch założył swój kanał
mając lat 12 (na co mógłby wskazywać
jego ówczesny pseudonim („Klocuch12”)),
jego głos musiałby się znacząco zmienić
przez kolejne dziewięć lat. Jednak stosując
elektroniczny efekt, youtuber pozostał
jakby na zawsze w świecie dwunastoletniego, nigdy niedorosłego chłopca. Jan
Bińczycki w „Ha!Arcie” określa styl Klocucha jako „lamerstwo”, komputerową
nieporadność: „Pomimo co najmniej paru
lat zaprawy, granie w zręcznościówki sprawia mu trudności. Nie ukrywa swoich
braków «warsztatowych», podkreśla je
na każdym kroku i ostentacyjnie wyraża
złość lub brak zrozumienia mechanizmów
oraz fabuły”.

się niespecjalnie pasować do

świata artystów i kuratorów.
a jednak w murze

postawionym na granicy

tych dwóch światów coraz

częściej pojawiają się spore

dziury

Kim jest Klocuch – na ten temat pisano już dużo, i wygląda na to, że z jednoznaczną odpowiedzią problem mają
także poważni kuratorzy i krytycy sztuki.
Jak już mówiłem, na samym początku –
a zaczynał Klocuch swą karierę w 2010 r. –
wydawało się, że jest po prostu YouTube’owym wideorecenzentem gier, a raczej
chłopcem, który próbuje naśladować poważnych wideorecenzentów. Pierwszy film
Klocucha, recenzja gry „The Nomad Soul”,
wydaje się przynajmniej zrobiony całkiem
na poważnie, głos twórcy nie jest jeszcze
tak groteskowo przetworzony, jak to będzie
później, a komiczny efekt, wynikający
z niezgrabności językowych, regionalizmów (powtarzane ciągle „kruci”, będące
jakby formą śląskiego „krucafuks”), ciągłych
potknięć i ogólnego chaosu, nie sprawia
wrażenie zamierzonego i przemyślanego.

Kamper i ducholog

W ten sposób – jeżeli traktować Klocucha
jako artystę – wpisuje się on znakomicie
w nurt twórczości, zwany kampem. To
estetyka świadomie korzystająca z kiczu
i odrzucająca kategorię smaku. Susan
Sontag w swoim słynnym eseju „Notatki
o kampie” z 1964 r., pisała: „Istotą kampu
jest umiłowanie tego, co nienaturalne:
sztuczności i przesady. Kamp jest też ezoteryczny – jest jakby prywatnym kodem,
oznaką tożsamości nawet w małych środowiskach miejskich” (dziś powiedzieli54
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byśmy: bańkach społecznych). Słowa Sontag pasują do Klocucha znakomicie – jego
filmy są samą sztucznością, składem bardziej lub mniej zapomnianych popkulturowych klisz. W teledysku do „Huby Buby”
pojawia się fragment z reklamy margaryny
Delma, dość prymitywnie przedstawiona
postać Spidermana czy tytułowa guma
do żucia. Można by podejrzewać, że Klocuch stosuje product placement, jednak
części produktów, o których wspomina,
nie ma już na rynku. Znów można odnieść
wrażenie, że twórca zatrzymał się w pierwszych latach XXI wieku i odgrywa sentyment do tamtego świata. W ten sposób
Klocuch wpisuje się w jeszcze inny nurt –

za czymś bliskim i oswojonym. Klocuch
wzmacnia nostalgię do czasów późniejszych – do czasów raczkującego internetu,
do magicznej krainy dzieciństwa, która
bezpowrotnie przeminęła.
Wracając do kampu: faktycznie podstawowy efekt komiczny Klocucha ma
charakter kampowy, jednak dodatkowym
wzmocnieniem jest to, że widz nie jest do
końca pewien, czy youtuber udaje nieudacznika, czy jest nim faktycznie i nie
jest świadom komizmu i kiczowatości
swoich wytworów. Gdy śledziłem lawinowo
narastającą karierę Klocucha, nurtowało
mnie pytanie, na które do dziś nie mam
jasnej odpowiedzi: w którym momencie
twórca zyskał pełny dystans roli? A może
nie zyskał go do dzisiaj?

klocuch wzmacnia nostalgię

Ukryty smutek nerda

do czasów raczkującego
internetu, do magicznej

Ta druga opcja wydaje się dziś mało prawdopodobna, jednak jeśli potraktować poważnie personę, wykreowaną przez Klocucha, nagle przestaje być wesoło. Widzimy bowiem zagubionego chłopca, niezwykle samotnego, gnębionego przez kolegów, który ratuje się przed rozpaczą,
ukrywając się w świecie komputerów, gier
i internetu, wracając nieustannie do dzieciństwa, odmawiając, niczym Piotruś Pan,
wejścia w dojrzałość. Widzimy niemal archetypową postać nerda – dziecka czy
młodzieńca nadmiernie wrażliwego i nadmiernie inteligentnego, zahamowanego
społecznie, niezdolnego do nawiązania
relacji z rówieśnikami, i zastępującego te
relacje fantazjami i przygodami w cyberprzestrzeni. W wideorecenzjach można
to było zobaczyć między słowami i obrazami, bardziej dosłownie zaczął Klocuch
mówić o swoim życiu (lub raczej o życiu
wykreowanej przez siebie persony) w piosenkach.

krainy dzieciństwa, która

bezpowrotnie przeminęła

w duchologię. Pojęcie to (z fr. hantologie)
pochodzi od Jacquesa Derridy, i z grubsza
oznacza odtwarzanie w kulturze i popkulturze estetyk i artefaktów, które odeszły
do lamusa, które zdają się przestarzałe
bądź zgoła kiczowate. W Polsce najbardziej
znaną badaczką i kultywatorką duchologii
jest Olga Drenda, nominowana do Paszportów POLITYKI antropolożka kultury,
autorka m.in. książki „Duchologia polska”.
W swoich duchologicznych poszukiwaniach skupia się najczęściej na przełomie
lat 80. I 90., na czasie transformacji
ustrojowej. Ówczesne artefakty – magazyny typu „Sukces”, budki z zapiekankami
czy reklama „Prusakolepu” z jednej strony
budzą politowanie, z drugiej – tęsknotę
55
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Nie mam tu w szkole za dużo kolegów
Ostatni wybrany do drużyny z WF-u
Kiedyś śmiali się ze mnie i było niemiło
A teraz… właściwie się nic nie zmieniło.
(…)
Ostatni dzwonek, wychodzę z więzienia
Słuchawki zakładam, często je zmieniam
Bo ciągle się psują i jedna nie działa
Chyba że kablem poruszam, to wtedy
trochę działa
(Huba Buba)

kreuje swą postać świadomie. Muzyczna
oprawa utworów jest coraz bardziej dopracowana. Niektórzy komentatorzy próbują wpasować je na przykład w nurt comedy rap, ale nie da się łatwo zaszufladkować „króla polskiego Youtube’a”. Teksty
nadal najczęściej opowiadają w naiwny
sposób o świecie przeżywanym przez twórcę – o mieście, w którym mieszka, przedmiotach i produktach („miasto”), popularnych grach („hitman typu widac z oczu”,
„wakacje na szybko”), ale coraz silniej
wchodzi w surrealizm („lepsze niż telewizja”), a nawet – w piosence „beznadzieja
w chmurny dzień”, gdzie nie rapuje już,
lecz śpiewa na tle smutnego fortepianu –
po swojemu opisuje stany depresyjne:

W twórczości Klocucha rzadko pojawiają się kobiety i kontekst erotyczny.
Jest tak, jakby narrator filmów zatrzymał
się tuż przed wiekiem dojrzewania płciowego, lub przechodził je z trudnością.
W jednym z filmów przedstawia co prawda
przesyłane przez swoich fanów filmy z wulgarnymi obrazkami – na przykład ze zbudowanym z minecraftowych klocków
ogromnym penisem – jednak udaje, że
nie wie, o co chodzi. Daje się słyszeć też
negatywny stosunek Klocucha do kobiet
(wyśmiewa występowanie „bab” w grach,
Jan Bińczycki w cytowanym artykule
wskazuje na jego mizoginię) – wraz z „nerdostwem” może to wskazywać, że Klocuch
odnalazłby się dobrze w popularnej ostatnio (przede wszystkim w USA) subkulturze
inceli, mężczyzn, którzy oskarżają świat,
a przede wszystkim kobiety, o swoją samotność (z ang. involuntary celibate –
mimowolny celibat). Bliska incelom może
być też fascynacja Klocucha jako recenzenta przemocą w grach, do której podchodzi z całkowitą dezynwolturą, a zgoła
niewinnością.
„Kaseta z komuni”, debiutancki album
Klocucha, został umieszczony na YouTube
bez rozgłosu i promocji, na niepublicznej
playliście. Jest to kolejny krok w stronę
multimedialności i koncepcyjności, kolejny
element wskazujący, że Klocuch jednak

Znowu płakać mi się chce
Bo na polu pada deszcz
A do Biedronki miałem iść na zakupy
Czemu wszystko musi być tak do… chrzanu
A nawet jak później już padać nie będzie
To nie da się poruszać normalnie po tym
sklepie
Bo jakieś pakunki po środku są ułożone
A pracownik jedzie na Ciebie jakimś samochodem
(beznadzieja w chmurny dzień)
Zostawmy artystów w XX wieku

Po wszystkich tych rozważaniach, nadal
trudno odpowiedzieć na pytanie, kim jest
Klocuch. Nie chodzi tu o dociekanie jego
prawdziwej tożsamości (gorące dyskusje
na ten temat trwają od lat w internecie,
ale nie to jest najistotniejsze), lecz o określenie roli, jaką odgrywa. Czy jest youtuberem-amatorem, piosenkarzem, czy twórcą wizualnym? Czy jest artystą?
„Artysta stoi ponad życiem, ponad
światem, jest Panem Panów, niekiełznany
żadnem prawem, nieograniczany żadną
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siłą ludzką” – pisał 120 lat temu Stanisław
Przybyszewski w manifeście „Confiteor”.
Choć tak skrajne twierdzenia typowe były
dla czasów modernizmu, to w pewnym
sensie rzutowały na cały wiek XX. Artyście
w pewnym sensie nadal było wolno więcej.
Jego udziałem była z jednej strony transgresja, przekraczanie granic wyznaczonych
przez społeczeństwo i naturę – a z drugiej
twórcy próbowali odkrywać sens życia,
mocno nadszarpnięty horrorami dwóch
światowych wojen, a z czasem także coraz
bardziej angażowali się w życie społeczne
i polityczne. Oczywiście te przemiany wywoływały przez lata oddźwięk na scenie
politycznej. Nietrudno się domyślić, że
prawa jej strona, wychodząc z konserwatywnych założeń, podchodziła w sposób
nieufny do kapłańskiego wymiaru sztuki,
jeśli nie miała ona służyć tradycyjnie rozumianej religii. Strona lewa natomiast
promowała transgresyjny i rewolucyjny
aspekt twórczości. W takiej czy innej formie – artyści nadal byli kapłanami: może
rzadziej już występowali (jak Bach czy
Fra Angelico) w imieniu tradycyjnie rozumianego Boga, częściej – sokratejskiego

daimoniona, egzystencjalnej pustki, czasem kolejnych ideologii, a najczęściej –
Sztuki jako takiej.
Możliwe jednak, że w XXI wieku taka
wizja odejdzie do lamusa. Wiktor Stribog,
artysta wizualny i dźwiękowy, twórca między innymi słynnej „Krainy Grzybów”, na
spotkaniu w 2017 r. w Muzeum Sztuki
Nowoczesnej stwierdził, że nie czuje się
artystą, tylko content creatorem, kreatorem treści. Artysta mający misję dziejową,
dzieła mające przesłanie, czy to prawicowe,
czy lewicowe – to wszystko przynależy
do XX wieku i być może tam już zostanie.
Dziś twórca treści nie musi, a często nie
chce być kapłanem, nie musi mieć przesłania, nie musi specjalizować się i ograniczać się do jednego medium, może dostarczać treści w taki sposób, na jaki ma
ochotę. Dawna granica między artystą
a odbiorcą zostaje przełamana. W to myślenie znakomicie wpisuje się Klocuch –
jest jednym z nas, tysięcy internautów,
żyjących we fragmentarycznym, nienarracyjnym świecie duchologicznych odłamków.
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Pod uwagę działaczom religijnym,
politycznym i społecznym:

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

2)
3)

4)
5)

zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze
swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;
drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa narodowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;
przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;
tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy bezproduktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się pieniędzmi
z kieszeni podatnika;
sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane przez
Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych, a tym
samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi dzięki swej pra58
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cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;
6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;
7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;
8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;
9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;
itd., itd.

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

JaN miChał małek

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

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

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

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

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

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

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

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